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آية قرآنية

آية قرآنية

قال اهلل تعاىل:
{ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ }
( سورة الجاثية  :آية )81

أ

اإلهداء

اإلهداء
* إلىىم ى أضىىت ب ورىىاألك ان,ىاا م امولى ل الىىاك ى الر ىىت م إلىىم الأل ى ال لىىاا م االرع ى ال هىىاا م إلىىم
"

روي الأل

ا صلم الل عليه اهلل".

* إلىىم ى م ريىىب الىىا لل ا ى ىىي ال رىىت أألاكم إلىىم ى

أل ىىب ى

رترىىه اع ىىهم ا مىىم أ أ ىىا لىىه

أومتااكم إلم ألاح االاي الذي أشمتق إليه" ألضي اهلل عره اأألضتك".
* إل ىىم ى ى أ ر ىىب ر ىىأل ش ىىوتوهتم امجألع ىىب ى ىألاأل الاعى ى ال أل ىىت م اولم ىىب ى ى ال ىىر

رمه ىىتكم إل ىىم ى ى

أألضعبم لهألبم عتربم األوبم أ اي إليك " أ تاااك".
* إلم ع ألي الذي ل أعشه إال عهم ت ألأيب إال أ الكم راجي المتلي" جهتا أوا

ا" جعلىه ألوىي ىي

ألعتيمه ا تك.
* إلىم الىذي

تل ىت وعىاب عىىره ولىول ارشىمتلي ي ىت أ,مىلم اأألجىىا أ يلىت اري علىم م صىيألي عهى م

لذاب ,واي أورتئي انع ار "
* إلم

ام تجام رتجيم اآ ر " وتألك يه اهلل.

ا مضرمري وه ذ,أليتب ويب اا ام أخىاي المىتليي أ أوىا  ,ىت " عيلىم ا

ىا "

اه ىت اهللم

اأخاامي المتليتب " ل ألم ل ألم لهألم شيألي م أ م شي ت " أ اي إليك أخمتك.
* إلم عتئل راجي ال,ألي م المي م لب عي عوئتً لىي

وىتلهي اأخى

وتلىذ,أل االايىه ال,ىألي ي م اجامىه

العرير أ ا اهلل ي ع أل ج يعتً.
* إلم الذي وعل ه م اوصوأل ألل اا لرت أألاع أليق لل,رتك" ألتمذمي العل ت ".
* إلم رتأل العل المي خألجب العل ت ااناوت م االمي ت وأل ب مألوي ام رح الشهاا "جت عمي الم األ ".
* إلىم ى أ وومىه الى أ ىىل لىااكم إلىم ى عشى مه الىعاب وهىااكم إلىم ى
إلم

ضىرري وىي أألضىه الى تكم

ااري ال ألح اأخذ ري اآلك" إلم ا ريم إلم اليم إلم غر الش ت ".

*إلم الذي يذااا ع

يتض ان

ي لل ي م ب انألض ا ا هت جت ايرت ان هتأل

اه اهلل

* ايو م ى يجىل أال أرلىتكم ى أضىت وعل ىه ع ى غيىألكم اأاهىأل ولى ت مه ا يىل لوىه مااضى العل ىت
ألمتذي الا,ماأل" ت أل ت ا ال الي" أل

األك ي أألضه ال تك.

ب

شكر وتقدير

شكر وتقدير
()8
َ
ش ُكر َّ
اس
اله معتلمأ  لَئِن َ
ار ال تً
الن َ
ش َكرتُم ََل ِزي َدنَّ ُكم  م ا صاا ت ل الهأ« َم ْن ََل َي ْ ُ
ش ُك ُر اللَّ َه َعَّز َو َج َّل"» ()2م إرري أ ا اهلل لو تره امعتلم أ ا ري ل اكم اأش,ألك لو تره ش ,اًأل
ََل َي ْ

جتلوتً لل ريا

رع ه م ها ال م,

وتلريتا للشت,ألي م االعذال لل,ت ألي م ال ت ,ت ش,أل الرت

أ

علم اوماا ً أ أم ا
ال ض االخيأل شً ,األ هلل عر اج إذ ال يش,أل اهلل
ال يش,أل الرت ,ت ل ار تً ّ
ش,ألي اا مرتري إلم ألمتذي ال تض الدكتور  /ماهر حامد الحولي – حفظه اهلل – الذي
وختل
علم وعل هم اش لري و ضله ال ت مهم ر ري الث
شأل ري و واله اإلشألاف علم أللتلميم االذي تض ّ
ا مه الث ي م ا ,ت لي
علم وشي
اغأل ي ر لي ا العري م ال ياخأل جهااًم ال يوخ
ّ
و ثتو الراأل الذي أوصأل وه ي عم

اللي م االواصل ال اجه

ي ال تب الو أل الع يق الذي غصب

يه مم اصلب عه إلم وأل ان ت م خألج الو ث و لمه ال ار ي .
االش,أل اصا لأللمتذي ال تضلي عضاي لجر ال رت ش علم واله ت رت ش

ذك الأللتل أ

فضيلة أ  /الدكتور :زياد إبراهيم مقداد – حفظه اهلل.-
فضيلة أ  /الدكتور :محمد اسعيد العمور – حفظه اهلل.-
ثل وع يا ت أ الدكتور" ماهر أحمد السوسي" حفظه اهلل.

االش,أل  ,الش,أل ل,لي الشأليع اال ترا

اأجاا ش,ألي اا مرتري لراجي المتلي الذي لت ري ي ,ثيأل ارشمتلي عرهم اأ اري وتلاع
ال عراي ا وله ال تاي م له ري  ,اال م األ االعأل ت وتلج ي م  ,ت اأجاا ش,ألي نخمي المتلي " ل أل"
؛ ال مضترهت ن تلي اا

مأل ارشمتلي.

ا,ذلك الش,أل اصا لأللمتذأ
اأخي ًاأل ش,أل خت

()8
()2

لاأل إو األ ي أ

ل,

ا وشتأل أوا جرأل" أوا عويا " علم ت وذله
أضت لي ش ع ليخألج ذا الو ث.

اآلي (.)7

لر المأل ذيم ,متل الوأل االصل م وتل الش,أل ل

أ ل إليكم ( 333/4ح  ,)4394ت انلوتريأ ص يح.

ج

ا ب اجها.

مقدمة


ال ا هلل ا اكم االصال االلال علم

مقدمة
ا الروي ان ي الذي عل

ال روي وعاكم

ال معل ي م ا مح اهلل علم يايه لال المت لي م ا الذي ولغ الأللتل م اأاى ان تر م ارصح
موعه وإ لت إلم يا

لأل م اجت ا ي اهلل ق جهتاكم ث الألضت ع ص تومه ال ,األ م ا

الاي ....اوعا

ت ا م اهلل علم عوتاك أ وعث يه ال ألللي م ث

إ

التألاا علم ايه

ال هت الذي ,ت له الوتع ال اي

وعا

ي ال تا علم لرمه

ااره ا المجاب لتئ ا عضالب وعا ا تمه - -م لخأل اهلل لهذك ان
ال لتئ ا ق رهجه -  -م ,ت
ااره لشألف لي أ أشتألك ي خا
علي أ أوي

يتمه ا ؤل تمهم ا

لاا ألاي ال ق
-

-م أ ت



ي مي ي ذك

ؤال ال يه ال ر ي الجلي أوا و,أل اإلل,تف الولخي م
ذا ال هم آثألب أ أو ث ع
ث أ ا وج

ه أ ا ؤال ان ذاذم ,ت

آ األئه ال هي ال مرتثأل .

األأ اهلل العاي أ ي,مل لهذا الو ث ال وا م ايجع
ا
أول -أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

يه ر عتً لإللال اال لل ي .

ممضح أ ي ال اضاع ا لاغتب اخميتألك علم الر ا المتلي أ
, .1تر أوي و,أل اإلل,تف ال هي م يث إره إذا ت أ لق ي ,مل ال ه ال ر ي وتل يه
أوي و,أل إره يألاا وه أوا و,أل االل,تف الولخي.
 .2إمت

ال لتئ ال هي م

ال ألص للوت ث اللمعألاض ,ثيأل

ت يريا

صيلمهت

ال هي .
 .3الملهي علم الوت ثي
اأ

ي عأل

هه رثاأل ي أغلل أواال ال ه ال يج

 .4إ ,ت ال ليأل العل ي ي إ يت
آألاؤ

ه اإل ت أوي و,أل اإلل,تف االألجاع إليهم خصاصتً
ي ,متل اا ا.

ه عل ت الللف

ي و ا ال,مل.

د

انئ

–أل ه اهلل -

م أل ب

مقدمة

ا
ثانيا :مشكلة البحث:
اعمرم العل ت وتآل األ ال هي ل,وتأل انئ
ي ت ا لعب عليه األال

اج عا ت ي ,مل لم ل م إال أرري ل أجا

لم ل ج عب ه ذا ال يهم

ال اضاع ي متج إلم ج

ااألال

ت أوألر ش,ل الو ث االمي جعلب

الوت ث  .ي  ,صيتغ

ش,ل الو ث وتنلئل المتلي أ

أسئلة البحث:
ا أوا و,أل اإلل,تف؟

.1

 .2ت ا ه أوي و,أل اإلل,تف ي أ ,ت العوتااب؟
 .3ت ا ه أوي و,أل اإلل,تف ي أ ,ت ال عت الب االجرتيتب؟
 .4ت ا ه أوي و,أل اإلل,تف ي أ ,ت ان اا الشخصي ااني ت االذوتئح؟
 .5ت ا ه أوي و,أل اإلل,تف ي التئ اإلثوتب؟
ا
ثالثا :فرضيات البحث:
ي مألض الو ث وأ أوت و,أل اإلل,تف ,ت
هي

م أل

يهتً ي عصألكم اله أ اا عايا ي لتئ

ي أواال ال ه.

ا
رابعا :أهداف البحث:
 .1مألج

أوي و,أل اإلل,تف.

 .2ويت

ه أوي و,أل اإلل,تف.

 .3مااي

ه أوي و,أل اإلل,تف ي ,متل اا ا ليله الألجاع إليه.

ه

مقدمة

ا
خامسا :نطاق وحدود البحث:
ر تق الو ث صاأل علم األال
الي مصأل اك علم تألر

ه أوي و,أل اإلل,تف ي ج ي انواال ال هي م

ه أوي و,أل اإلل,تف و ذا ل انئ

انألوع أ أوا ري ا تلك

االشت عي اأ ا أل ه اهلل ج يعتً.
ا
سادسا :هيكلية البحث:
مض

الو ث ا م ا ص م هيايم اثالث صا م اختم م ا هتأل عت .
الفصل التمهيدي
التعريف بالفقيه أبي بكر اإلسكاف

ا يه و ثت أ
المبحث األول :مألج

ال يه أوي و,أل اإلل,تف.

المبحث الثاني, :ترمه العل ي اشياخه امال يذك.
الفصل األول
فقه أبي بكر اإلسكاف في العبادات
ا يه ثالث

وت ثأ

المبحث األول :ىه أوي و,ىىأل اإلل,تف ي ال هتأل .
المبحث الثاني :ه أوي و ,ىىأل اإلل,ىتف ي الصال .
المبحث الثالث :ه أوي و,أل اإلل,تف ي الر,ت االصيت اال ج.

و

مقدمة

الفصل الثاني
فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت
ا يه ثالث

وت ثأ

المبحث األول  :ىه أوي و ,ىىأل اإلل,تف ي ال عت الب ال تلي .
المبحث الثاني  :ىه أوي و ,ىىأل اإلل,تف ي ان اا الشخصي .
المبحث الثالث :ىه أوي و ,ىىأل اإلل,تف ي الا ف االاصي ااإلعمتق.
الفصل الثالث
فقه أبي بكر اإلسكاف في األيمان والذبائح والجنايات ووسائل اإلثبات.
ا يه و ثت أ
المبحث األول  :ه أوي و,أل اإلل,ىتف ي اني ت االذوتئح.
المبحث الثاني  :ه أوي و,ىأل اإلل,ىتف ي الجرتيتبم االتئ اإلثوتب.
الخاتمة :
امض رب أ

الرمتئج االماصيتب المي ماصلب إليهت الوت ث .

ا
سابعا :منهج البحث:
اعم اب الوت ث ال رهج االلم ألائي الاص ي الم ليلي
 .1ج

اآل األ ال هي نوي و,أل اإلل,تف

خال

ت يليأ

,مل ال ه ال ر يم امألميوهت علم انواال

ال هي .
 .2مااي ألأي اإل ت ي ,
الرراعم ا

لأل

هي أجا له يهت ا م اذلك وذ,أل صاأل ال لأل م ث

ث أذ,أل انال المي الما وهتم أا ت ي  ,االلماال وهت.

ز

مقدمة

 .3ذ,أل

اا ق اإل ت ي ت ذ ل إليهم اذ,أل

 .4ألا ان اا ال هي إلم اترهت انصلي م

ختل ه

انئ .

ألاعت المألميل الر ري لل ذا ل انألوع م

امتأليخ الا ت ي ال ذ ل الاا ا.
 .5عرا اآليتب إلم لاأل ت وذ,أل ال اللاأل األ اآلي م امخأليج ان تايث ااآلثتأل
اترهت انصلي .
 .6اال,م ت ي ماثيق ال ألاج

ي ال تشي الل لي وذ,أل ال الشهأل لل ؤل ي ال اا مم اال

العتئل لل اثي م ث ال ال,متل ث الجر االص

.

 .7مذيي الو ث ووعض ال هتأل العت م ث أ هأل اآليتب ال ألآري م هأل ان تايث
الرواي م هأل اآلثتألم هأل ال صتاأل اال ألاج م هأل ال اضاعتب.
واهلل ولي التوفيق

ح

التعريف بالفقيه أبي بكر اإلسكاف

الفصل التمهيدي

الفصل التمهيدي
التعريف بالفقيه أبي بكر اإلسكاف
وفيه مبحثان:
المبحث األول :مألج

ال يه أوي و,أل اإلل,تف.

المبحث الثاني, :ترمه العل ي اشياخه امال يذك.

1

التعريف بالفقيه أبي بكر اإلسكاف

الفصل التمهيدي

المبحث األول
ترجمة الفقيه أبي بكر اإلسكاف
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :ال ه ارلوه ا الاك اا تمه.
المطلب الثاني, :ريمه ال وه.
المطلب الثالث :ل تب ال يت الليتلي ي عصألك.

2

التعريف بالفقيه أبي بكر اإلسكاف

الفصل التمهيدي

املطلب األول :امسه ونسبه ومولده ووفاته.

أوَلا :اسمه ونسبه:
ا ال يه

ا و أ ا أوا و,أل اإلل,تف الولخي( .)4يرلل ال يه أوا و,أل
()3

أ ا  -أل ه اهلل -إلم اإلل,تف()2م  ,ت ايرلل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم ولخ

او
يث ي ت

له "الولخي"(.)4

()4

ال ألشيأ الجاا أل ال ضي ي و تب ال ر ي (22/2م )233م الومااايأ اي العتأل ي أل ت ال ؤل ي اآثتأل ال صر ي (.)462/4

()2ااإلل,تف رلو إلم الصرتئ اال ألف ا ا شهاأل ج تع أ ره لعا و األيف اإلل,تفم اأوا و,أل اإلل,تف أ ا انئ
اال,وتأل اال ه

اإلل,تفم اال ه ختلا و أوم ,ألي

ا و أ ام اأوا عوا الأل

واأل الاي العيريأ متري انخيتأل ي شألح عتري ألت ي ألجت
ااإلل,تف وتل,لألأ لع

ال ر ي

انصوهتري.

عتري اآلثتأل()422/9م

ت يصلح انرعت  .الليا يأ لل اللوتل ي م أليأل انرلتل(.)4/4

أ ت الوماااي ي ,متوه اي العتأل ي ( )462/4رلل ال يه أوت و,أل
الولخي أوا و,أل ال ر ي ال ما م لر  333ىم اله شألح الجت
أ ت اإلل,ت ي و,لأل انلف ال,ا اللي ا ي آخأل ت ال ت

ا و أ ا و الهأ اإلل,ت ي ا ا"

ا و أ ا االل,ت ي

ال,ويأل للشيوتري ي ال ألاع"
هذك الرلو إلم إل,تف ا ي رت ي وومااا علم صال الرهألاا ا ي

لااا العألاق .الل عتريأ انرلتل(.)443/4
االذي م ي إليه الوت ث أ أ اإلل,تف ا رلو إلم ال أل االصرع الي
أوت و,أل اإلل,تف يرلل إليه أره ولخي

()3

اير ولخم ا ي االي عاي

ال رايريأ آثتأل الوالا االعوتا()433/4م اولخ اير عاي

أ مترلمت م م

ش ت الوالام اعتص مهت راأل شأليفم مص

ال ااا الجراوي نارو,لمت م امعموأل أ ا

ضتأل وتل ر

إلم إل,تف رت ي وومااا علم صال الرهألاا ؛ ن ال يه
أ هتب والا خألالت .

أ هتب والا خألالت م ااالي ولخ اا ا
لت مهت إلم  , .2 ,472243ت ام

أألو اثالثي االي

ي

االي ولخ علم وعا 2 ,96

؛ ا ا جعلهت ذلك أل ,ار لمل ي العل م ,ت ي صلهت ع خألالت وإي األ ال أل را

اوختألى وأارو,لمت رهأل يل م ورهأل جي ا .
أ لق علم ذك ال اير علم أل العصاأل أل ت عا رهتأ




ر االلال ؛ نره ي اخلهت الجيش الذي أأللله عث ت و ع ت و يتا ان رف و

ي

اإللال لل تً.

جر انألض؛ ي ت أره أ لق عليهت لجاا مألومهت امألاوهت يث ,ترب مرمج خملف أرااع انشجتأل.



خيأل المألال؛ يث يعموأل مألاوهت

أجاا أرااع المألال.



أ الوالا؛ نرهت أ ا ولا ي ال ر

.

ال الاع ال أل .http:llar ,wikpedia,.orgwik :
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ل ي تألوه أ لهت ا ولاا اخا

ال ألشيأ الجاا أل ال ضي ي و تب ال ر ي (22/2م )233م ألضت  ,تل أ عج ال ؤل ي (.)232/2
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التعريف بالفقيه أبي بكر اإلسكاف

الفصل التمهيدي

ثانيا :مولده ووفاته:
لوب وصألي ي ,مل المألاج االمتأليخ ألاب ا ألاب؛ لعلي أعثأل علم متأليخ
إال أرري ل أجا ي ت ا لعب عليه شيئتً

ذا ال وي أا ر اكم ا,ذلك ل أعثأل علم ,ت االامه

غيأل أ ,مل المألاج اانرلتل أ تاب أره يه ,ويأل
ااخملف العل ت

اا ل الاك

أ

ولخ.

ي متأليخ ا تمه -أل ه اهلل-م اجاب ي وعض ال ألاج أرهت ذ,ألب

ا تمه لر ثالث تئ اثالث اثالثي للهجأل()4م اوعضهت ذ,أل أره ما ي لر ثالث تئ الب اثالثي
للهجأل

()2

اير

اللر المي ما ي يهت اإل ت أوا ال تل الص تأل( -)3أل ه اهلل.-

()4

الومااايأ اي العتأل ي ()462/4م ألضت  ,تل أ عج ال ؤل ي (.)232/2

()2

ال ألشيأ الجاا أل ال ضي ي و تب ال ر ي (.)233/2

()3

أبو القاسم الصفار :هو أحمد بن عصمة البلخي ال حنفي ,الفقيه المحدث ,تفقه على أبي جعفر المغيدواني وسمع منه الحديث.

روى عنه أبو علي الحسين بن الحسن ,وتفقه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي .توفي ليلة اَلثنين لعشر بقين من شوال

في السنة المذكورة التي توفي فيها أبو بكر اإلسكاف ,وقيل أنه توفي سنة ثالثمائة وست وعشرين للهجرة.
ال ألشيأ الجاا أل ال ضيئ ي و تب ال ر ي ()72/4م ال الاع ال هي ال,ايمي (.)324/4
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املطلب الثاني :كنيته ولقبه.

أوَلا :كنيته:
ا و أ ا اإلل,تف الولخي  -أل ه اهلل -وتل يه أوي و,ألم يث يعألف

ي,رم ال يه

ي ال ه ال ر ي وهذك ال,ري  ,ت مأ,ا وتلم األ ,مل ال ه ال ر ي اأ اا العل ت (.)4

ثاني ا :لقبه:
يعألف ال يه أوا و,أل

ا و أ ا(وتإلل,تف) ()2م ,مل ال ه ال ر ي ,ثي اًأل ت مذ,ألك

وأوي و,أل اإلل,تف الولخيم االولخي و مح الوت االال رلو إلم اير ولخ ا ي االي عاي
أ هتب والا خألالت

()4

()3

اا م ا .

هذه الكنية تطلق على عدد من الفقهاء:

أوَلا :عند فقهاء الحنفية تطلق هذه الكنية على الفقيه أبي بكر محمد بن أحمد اإلسكاف البلخي ,المتوفى سنة 333ه,ويعرف كثيرا
بأبي بكر الفقيه ,أما إذا أرادوا غيره فإنهم يقيدونه ,فكثي ار ما يطلقون الشيخ اإلمام أبا بكر ويعنون به الشيخ محمد بن الفضل (أبا

بكر الفضلي الكماري البخاري المتوفى سنة 318هـ) ,وقد يطلق عليه تميي از  :أبو بكر محمد .

أما صاحب القنية ومن تبعه في النقل فإنه إذا أطلق أبا بكر فيعني به :أبا بكر محمد بن الفضل.
قال ابن أبي الوفا القرشي ":أبو بكر الفضل ذكره صاحب القنية ,وكثي ار ما يذكره في الكتاب بتجريد الكنية فقط".
وفي كتب الجصاص :أحكام القرآن وأدب القاضي ومختصر اختالف الفقهاء والفصول وغيرها إذا أطلق فيها أبو بكر مجردا فإنه
مؤلفها ( أبو بكر الرازي أحمد بن علي الجصاص المتوفى سنة  373ه).
ثاني ا :أما فقهاء المالكية فإنهم يذكرون أبا بكر ,ويعنون به عند إطالقه أو تقييده بـ الشيخ أبي بكر فيعنون به( أبا بكر األبهري
محمد بن عبد اهلل التميمي البغدادي المتوفى سنة  373هـ).

قال حطاب عند نقله كالما َلبن شاس في الجواهر عن الشيخ أبي بكر قال " :الشيخ أبو بكر يعني األبهري" ,وكذا القاضي عبد

الوهاب إذا نقل في كتبه ع ن أبي بكر فيعني به األبهري ألنه شيخه.
واذا قيدوه باألستاذ فقالوا  :األستاذ أبو بكر أو أطلق األستاذ فهو أبو بكر الطرطوشي محمد بن خلف الفهري(ت  323هـ).
واذا ما قيد بالقضاء فقيل (:القاضي أبو بكر) ,فالم ارد به القاضي أبو بكر ابن العربي ,محمد بن عبد اهلل اإلشبيلي (ت  343هـ).
ثالث ا :وأما الشافعية فيختلف عندهم المراد بأبي بكر باختالف الكتب ,ولهم في ذلك إطالقات مختلفة ومن ذلك مثالا

كتاب (حلية العلماء) إذا ورد (قال أبو بكر ) فالمراد به مؤلف الكتاب أبو بكر القفال (ت  337هـ) ,وفي كتب ابن المنذر األوسط

واإلشراف واإلقناع المراد به مؤلفها أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت  333هـ).
رابع ا :يطلق عند فقهاء الحنابلة عند إطالقه على أبي بكر الخالل (ت 363ه).

خامس ا :عند الظاهرية فإذا أطلقت هذه الكنية فالمراد به عندهم أبو بكر محمد بن داود الطائي الظاهري (ت  237هـ).

سادسا :في النقل عن مسائل علم الكالم فإذا قيد بالقاضي أبي بكر فيعنون به الباقالني ,أما نقلهم في المباحث الكالمية عن
اَلستاذ أبي بكر فهو ابن فورك(ت 436ه) .م تصي اجاا ذك ان اا

اجاا ي جل الو اث العل ي العاا.23

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?view=page&HajjEntryID.
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ال ألشيأ الجاا أل ال ضي ي و تب ال ر ي (22/2م )233م الومااايأ اي العتأل ي (.)462/4

()3

ال رايريأ آثتأل الوالا االعوتا(.)433/4
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الفصل التمهيدي

املطلب الثالث :مسات احلياة السياسية يف عصره.
عتش ال يه أوا و,أل

ا و أ ا اإلل,تف ي ال أل الألاو للهجأل م يث ذ,ألب ذلك

,مل المتأليخ االمألاج م أره ما ي ي العت 333ه()8ى .ايواأ ال أل الألاو

أا يا وعا

لر  333ى(.)2
ا ا امل

ذا العصأل الذي عتشه وما األ ال يت الليتلي م ا,ثأل ال م ااالض ألاوتب

الليتلي م ت أثأل مأثي اًأل للويتً علم والا ال لل ي م صتألب اايالب مرتثأل م ا ألق مرت أل م
أصو ب والا انرال

م ب

 ,عوا الأل

ال ؤ ري م  ,ت ا ت ب الاال اإلخشياي
وري

اا ()3م ا  ,ال ت يا

الرتصأل()3م الذي ل ل ر له ي ت وعا وأ يأل

()6

()4

شت

ي صألم ا ي ال اص ا لل االشت أ ي ب اال
إ ألي يت االموااا و  ,هتم أ ت ع

الي

ا ,ترب

ملي أل عليهت الشيع الرياي ()7م اوالا ت ا األ الرهأل لي ألب عليهت الاال اللت تري ()1م

()8
()2
()3

الومااايأ اي العتأل ي ()462/4م ألضت  ,تل أ عج ال ؤل ي (.)232/2
ا ال عأل .www.marefa.org/index.php
عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ب ن عبد الرحمن األوسط بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ,تولى

إمارة األندلس سنة 333هـ ,وتوفي سنة  336هـ ,واتسع الملك باألندلس في عهده ,وكانت له العديد من الغزوات الشهيرة ,وبذلك
ذاع صيته واشتهر ,فكان مطاع ا ,وصار ملكه غاية في الضخامة وعلو الشأن.
ا خلافأ شجأل الراأل الر,ي ي و تب ال تل,ي (.)449/2

()4

مؤسس الدولة اإلخشيدية في مصر هو محمد بن طغج ا لمعروف باإلخشيد ,والدولة اإلخشيدية نسبة له ,وقد ولد في بغداد سنة

()3

بنو حمدان كانوا يعتنقون مذهب الشيع ة اإلمامية ,فسهلوا لدعاة مذهبهم نشر الدعوة فيها وعملوا على إزالة شعائر السنة,

261هـ ,وتولى إمارة مصر سنة 328هـ ,وتوفي سنة 334هى .ج ت الاي ال

يأ إروتك الألاا علم أروتك الر ت (.)229/3

وأبدلوها بشعائر الشيعة ,فغيروا األذان وزادوا فيه :حي على خير العمل ,محمد وعلي خير البشر.
علي الصالويم ال تئا ال جت ا راأل الاي

()6

اا رر,ي شخصيمه اعصألك (

.)64

اتسمت الدولة الفاطمية في بداياتها بالقوة والسلطان  ,فسيطروا على معظم بالد شمال إفريقيا ,وقد قامت العديد من الصراعات

بينهم من جهة ,وبين األندلس من جهة أخرى ,وكان يحكمها وقتئذ عبد الرحمن الناصر ,وكان أول الخلفاء الفاطميين للدولة

الفاطمية هو عبيد اهلل المهدي الفاطمي.

()7

ا عوا هلل عرت أ اال اإللال ي انرال (.)429/4

تنسب الشيعة الزيدية إلى أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني ,وانتشر هذا

المذهب في اليمن ,وأصحاب هذا المذهب يعتقدون أن علي أحق بالخالفة بعد محمد  , وتعتبر الشيعة الزيدية أقرب فرق الشيعة
إلى اإلسالم والمسلمين وأهل السنة .الم ال الايأ الصألاع وي الشيع االمشي (

()1

.)6

السامانية :تعتبر فرقة من فرق الشيعة ,وهم شيعة رافضة ,وتنسب إلى رجل فارسي اسمه سامانم وقد كان مجوسي ا ثم اعتنق

اإلسالم ,وأسرته عريقة الجد في فارس ,وخلفه أبناؤه كزعماء في عهد المأمون ,وتولوا العديد من اإلمارات للبلدان اإلسالمية ,ويعد
إسماعيل أحد أبناء سامان المؤسس الحقيقي للدولة السامانية ,وفي عصره تحولت اإلمارة السامانية إلى مملكة ,وأصبحت بخارى

عاصمتها ,ويعتبر عهده مقارنة بالسامانية هو عهد قمة.

أ ا العليأليأ اجر المتأليخ اإللال ي رذ عها آا عليه اللال إلم عصألرت ال تلي(
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ذا ا ا لوق

رويرت ال,ألي  -صلااب اهلل الال ه عليه -وتل ايث ع

ذك ال م

ااالض ألاوتب المي اثب ي ذلك الا بم ي ت ألاي ع ع أل و الخ تل أره ت أ أ أللا
اهلل  ت  «:احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ,ثم الذين يلونهم ,ثم يفشو الكذب حتى

يشهد الرجل وما يستشهد ,ويحلف وما يستحلف» (.)8
إال أ اللل ت
االمالم علم خألالت
مح العايا

و

()2

ا المرراي

ل يألق له ذلك ان أل هتج اللت تريي م ا ضم عليه م

صتأل آرذاك أ,وأل ا ي شألق العتل اإللال يم ال ي ف عرا ذلك ال ا

الاا اأخضعهت ل  ,هم اأاخ

يهت اإللال م ا

أوألر ذك الاا

عا والا

ت ا األ الرهأل.
اوتلألغ

ذلك ,له إال أ

ذك ان ااث ل م ب

ال ي م ال م ض علم العل االعل ت م

عضا العل ت ال لل ي

ي ذلك

لل ال ر مالا ال ر م ,ترب ان ااث العصيو

المي ألاا وهت اا عتً للا اف ي اجه الال اااللموااام أخذ العل ت يمر لا وي الولاا م ايمل م
وعضه ع وعضم اوألرب العايا
ملتوق العل ت
او

خري

لر او

الذي

يعا

تج م ,متل ان ,ت م وتل  ,األ

انلوتريأ ص يح الجت

()2

ال,ويأل ي ألاع ال ه ال ر ي للشيوتريم ا,ت ال يه اإلل,تف

اروألاا ي شأل هم ااا ال ت ,أوا عوا اهلل الريلتواألي(, )3متوه ال لماألكم اص يح

اا ااً

()8

ي شألح الجت

العلا ي ذلك العصأل رهت عل ال ايث اماايرهم يث

أصح

ال,مل

الشهتا ل

ل يلمشهام ( 443/4ح  ,)2363قال األلباني :صحيح.

الصميأل اريتامه( 434/4ح .)236

وعا

الغزنوي اشتهر بالعدالة وحب وتقدير العلماء ,وهو من أعظم سالطين الدولة ,وفتح العديد من الدول ,وأدخل اإلسالم إليها.

أ ا العليأليأ اجر المتأليخ اإللال ي رذ عها آا عليه اللال إلم عصألرت ال تلي(

()3

ص ي ي

الوختألي

ا لل (.)4

.)223 -222

أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري(328هـ 433 -هـ)  ,هو محمد بن عبد اهلل بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري,

اشتهر بالحاكم ,وكذا يعرف بابن البيع ,ويكنى بأبي عبد اهلل ,وهو من كبار علماء الحديث والمصنفين فيه ,ونسب إلى نيسابور من
مدن خراسان ,حيث ولد وتوفي فيها .رحل إلى العراق وحج ,وانتقل إلى خراسان وما وراء النهر متفقها على ألفي شيخ ,وولي

قضاء نيسابور سنة333هـ ,وكان بارعا في علوم الحديث ,حيث قيل عنه :أنه أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه العليل منه.
ال رصاأليأ الألاض الوتل ي مألاج شياخ ال ت)4422/4( ,م الرأل,ليأ انعال (.)227/6

()4

او

جأل العل الريأ الملخي

ال ويأل ي مخأليج أ تايث ال األ عي ال,ويأل()27/4
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المبحث الثاني
مكانته العلمية وتصانيفه وشيوخه وتالميذه
وفيه مطلبان:
المطلب األول, :ترمه العل ي امصتري ه.
المطلب الثاني :شياخه امال يذك.
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املبحث الثاني
مكانته العلمية وتصانيفه وشيوخه وتالميذه
املطلب األول :مكانته العلمية وتصانيفه:

أوَلا :مكانته العلمية:
لل يه أوي و,أل اإلل,تف ,تر عل ي

أل ا وي ال هت

يث ,ت عتل تً وتل ه

ال ر يم اال لم ألئ لل ه ال ر ي يجاك راخ اًأل وآألائه ال هي م ال ي,تا يجا وتوتً

أواال ال ه إال

ا,ت لل يه أوي و,أل اإلل,تف وتعتً يه؛ يث إ له أ ااالً يعما وهت ي لتئ ال ذ ل ال ر ي.
()4

األاي عره
ألجالً و ,تل ر

أره ت ,رب عرا ال ت ا عوا ال يا يعري أوت ختر ()2م أألاا أ ي تلل

ا,

إلم ثالث أيت م لبأ ال يلر ه ال تلو إلم ثالث أيت م إذا ضب

ثالث أيت له ال تلو ور له أوااً ت ل يلل إليهم ا لب لهأ لا وتع عوااً إلم ثالث أيت وتلث
ال يلر ه إال وعا ثالث أيت  .ا,ذلك ذام ت عوا ال ياأ ,رب ال أعل ذلك.
ذا إ ا

إر ت يا علم لع عل ه اا األ ع لهم ااجمهتاك ي ال لتئ ال ألا

عليهم مم إ ال ت ا ال تضي أوت ختر ل ي ,يعألف وهذك ال لأل .
ا ,ي

غألائوه أره إذا ماضأ ثالثتً ثالثتً تلثتلث ألض ,إ ت

اال ذ ل أ انالم ألض االثتري االثتلث لر ا ي

()4
()2

الأل,اع االلجاا

ي الثتري لر االثتلث ر (.)3

ال ألشي أ الجاا أل ال ضي ي و تب ال ر ي (.)233/2
عبد الحميد بن عبد العزيز ,أبو خازم :قاض ,فرضي ,من أهل البصرة .ولي القضاء بالشام والكوفة وكرخ بغداد .أخذ عن :هالل

الرأي ,وبكر العمي ,ومحمود األنصاري وتفقه عليه أبو جعفر الطحاوي ,وأبو طاهر الدباس ,ولقيه أبو الحسن الكرخي وحضر
مجلسه ,وكان منقطعا إلى البردعي ,وتولى القضاء للمعتضد ثم ابنه المكتفي بعده.
كان أبو خازم رجال دين ا ورع ا عالم ا بمذهب أبي حنيفة وأصحابه وعالم ا بالفرائض والحساب والذرع والقسمة ,حسن العلم بالجبر
والمقابلة وحساب الدور وغامض الوصايا والمناسخات.

وله مصنفات منها (أدب القاضي) و (الفرائض) و (المحاضر والسجالت).

قال الطحاوي :مات ببغداد ,في جمادى األولى ,سنة اثنتين وتسعين ومائتين للهجرة.
الرأل,ليأ انعال ()227/3م الذ ويأ ليأل أعال الروال ()933/43م ال ألشي أ الجاا أل ال ضي ي و تب ال ر ي (.)236/4
()3

هذه المسألة سنتعرض لها من خالل البحث في الفصل األول في مسائل الطهارة.
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التعريف بالفقيه أبي بكر اإلسكاف

الفصل التمهيدي

ثاني ا :تصانيفهأ
أ ت ع آثتألك امصتري ه ا األا ي ,مل المألاج أره شألح ,متل الجت
ال ه ال ر ي لإل ت

ال,ويأل ي ألاع

ا و ال ل الشيوتري(.)4

إال أ الوت ث ل معثأل علم شألح الجت

ال,ويأل ي ال ألاع لل يه أوي و,أل اإلل,تف وعا

الو ث ال ضري عره ي ,مو الجت ع االلال ي ومر اال ,مو الشت ل م ا,ذا علم اا

الشو,

العر,وامي .
املطلب الثاني :شيوخه وتالميذه:

أوَلا :شيوخه:
ذ,ألب ,مل المألاج عاااً

ال هت االشياخ الذي م ه عليه ال يه أوا و,أل اإلل,تف

 -أل ه اهلل -ره أ

()4

ألضت  ,تل أ عج ال ؤل ي ()232/2م ال الاع ال هي ال,ايمي (.)377/37

الجامع الكبير في الفروع الجامع الكبير في الفروع :لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سنة ( 817ه),

وهو كتاب جامع لمسائل الفقه اشتمل على عيون الروايات ومتون الدرايات ,فامتدت إليه أيدي كثير من العلماء ,وتشوفت لشرحه

بصائر ذوي األلباب من الفقهاء ,فشرحوه ووضحوا مسائله في شروح عدة كان من أبرزها:
 .1شرح الفقيه أبي بكر :محمد بن أحمد اإلسكاف الزاهد البلخي( ت  333ه).
.2

شرح الفقيه أبي الليث :نصر بن أحمد السمرقندي الحنفي(ت  373ه).

 .3شرح فخر اإلسالم :علي بن محمد البزدوي(ت  412ه).

 .4شرح القاضي أبي زيد :عبيد اهلل بن عمر الدبوسي(ت  432ه).
.5

شرح اإلمام برهان الدين بن مازة :محمود بن أحمد صاحب المحيط.

 .6شرح شمس األئمة الحلواني :عبد العزيز بن أحمد الحلواني(ت  443ه).
 .7شرح شمس األئمة السرخسي :محمد بن أحمد السرخسي(ت  431ه).
.8

شرح اإلمام أبي نصر :أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري(ت  316ه).

.9

شرح اإلمام أبي بكر :أحمد بن علي المعروف( بالجصاص الرازي ت  373ه).

 .11شرح اإلمام أبي جعفر :أحمد بن محمد الطحاوي(ت  378ه).

هذا غيض من فيض ,فهناك العديد العديد من شروحات الجامع الكبير في الفروع ,إَل أن الباحثة رأت أن تكتفي بهذا القدر من

شروحاته ,كما أن له منظومات كثيرة َل داعي لذكرها في هذا المقام.

تجي خلي أ ,شف الارا ( ) 963 / 4م ال ألشيأ الجاا أل ال ضي ي و تب ال ر ي (.)443/2
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 .1أبو سليمان :موسى بن سليمان الجوزجاني(:)8
العال م اإل ت م أوا للي ت
ا

الم و

للي ت الجارجتري ال ر يم صت ل أوي يالف

ام اث عره تم اع او ال وتألك.
اث عرهأ ال تضي أ ا و

ا,ت صاا تم
ت او

واوت إلم أ

المم اأوا تم الألاريم اآخألا م

ا الوألميم اوشأل و

ال ايث.

تم أ ,ت ي ,أل ال تئلي وخلق ال ألآ م ا ي أ إ ال أ ا عألض عليه ال ضت م

ت مر م ااعم وأره لي

أ

لذلكم أع تكم ارو عرا الرت

ال مرتعه.

مصتري هأ الليأل الصميألم الصال م الأل م اراااأل ال متاىم ما ي وعا لر 233هم ا ا

مجتار الث تري

ع ألك.

 .2محمد بن سلمة:
ا و لل م ال يه أوا عوا اهللم م ه علم أوي للي ت الجارجتريم ام ه عليه أوا و,أل

ا و أ ا اإلل,تف ا تب لر ث ت الوعي ا تئمي للهجأل .

ذ,ألك الختصي ارلوه م ال ري إلم ولخم ام ه أيضتً علم شااا و

ا ت يع الأ أ ه
ات

ت م ا ا شيخ أ ا و أوي ع األ ألمتذ ال

ي ال لم أ ي ل

اجاب ي ررله

ا و لل

,يف ل مأخذ العل ع علي الألاري؟م ت أ ل,ثأل ت

ال ال يم ,ت يماألع ع ال عتصي ايم ألى الا

اذ,أل ي متأليخ رلف ع أوي لل

تاي.

,ي  .ألاى ع ر ألم

الم و عوا اهلل و

ي ر له.

ألل الرل ي ت أ اثري

ا

و لل م ت أ خألجرت إلم الوصأل ي لل ال ايثم تخمل رت إلم شيخ أخألج لرت أ تايث أوي
ري

اجع ي لي عليرتم ت أ مأل,هت وعض أ

ال ايث اا مر

,متومهتم أ لك الشيخ

يا ي أا ثالث ع الم ايثم ا ت أ أاأل,ب أوت ري ا,ت يجتلله ال ا ال م التلب ا اعه

علم خايهم ا ؤال ال ي,موا عرهم ت أ مش عرت إليه مم أخألج إليرت أ تايثه ,مورت ت(.)2

()4

ال ألشيأ الجاا أل ال ضي ()426/2م ألضت  ,تل أ عج ال ؤل ي ()33/43م تش ,وألى رااكأ و تب ال هت ()437/4م او أوي

تم الألاريأ الجألح االمعاي ()449/2م ال الاع ال هي ال,ايمي (.)347/3
()2

ال ألشيأ الجاا أل ال ضي (.)96/2
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التعريف بالفقيه أبي بكر اإلسكاف

الفصل التمهيدي

سند فقه أبي بكر اَلسكاف المتصل باإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان  -رحمه اهلل :-
ألي ه ال ه ال ر ي إلم

ذك لللل ال هت ال مصل وأوي ري م االذي اص
ال يه أوي و,أل اإلل,تفأ
يث م ه ال يه

ا و أ ا أوا و,أل اإلل,تف الولخي علم ألمتذك اشيخه

ا و لل

مل يذ أوي للي ت الجارجتريم اأوا للي ت الجارجتري م ه علم

لل م ا

و ال ل م ا

او
ا

ا و ال ل مل يذ أوي ري  -أل ه اهلل ج يعتً.)4( -

ثاني ا :تالميذ الفقيه أبي بكر اإلسكاف:
 .1اإلمام أبو جعفر الهندواني:
اإل ت ال يه
إ ت ,ويأل

أ

ا و عوا اهلل و
ولخم

أئ

ا و ع ألم أوا جع أل ال يه الولخي الهراااري.

ال ه ال ر يم م ه علم شيخه أوي و,أل اإلل,تفم ا

و لعيا أوي و,أل انع شم ام ه عليه أوا الليث رصأل و

ا

ا( .)2ما ي  -أل ه اهلل-

ي ذي ال ج لر ثالث تئ ااثري المي للهجأل(.)3
مصتري ه اآثتألكأ شألح أال ال تضيم ,شف الماا ض ي ألاع ال هم اال اائا ال هي (.)4
 .2محمد بن سعيد بن محمد بن عبد اهلل:
ال يه ال ر ي ال عألاف وتنع ش ال ,رم وأوي و,ألم م ه علم ال يه أوي و,أل

او

أ ا اإلل,تفم ام ه عليه الاك أوا ال تل عوا اهللم اال يه أوا جع أل الهراااري(.)9

()4
()2
()3

ال ألشيأ الجاا أل ال ضي ي و تب ال ر ي (.)62/2
ال ألشيأ الجاا أل ال ضي ي و تب ال ر ي (.)62/2
الذ ويأ متأليخ اإللال اا يتب ال شت يأل اانعال ()232/36م الل عتريأ انرلتل()693/9م ال ألشيأ الجاا أل ال ضي

ال ر ي (.)62/2
()4
()9

رضا كحالة :معجم المؤلفين( ,)122/01حاجي خليفة :كشف الظنون(.)88/6
ال ألشيأ الجاا أل ال ضي (.)96/2
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 .3طاهر البخاري:
ا ت أل و أ ا و عوا الألشيا و ال لي م ا مختأل الاي الوختأليم يه
أ

,وتأل ال ر ي

وختألىم أخذ ع أويه اجاكم اأوي و,أل اإلل,تفم ا تا و إو األ ي الص تألم اأوي جع أل
مصتري هأ " خالص ال متاى "م ا " خرار الاا عتب "م ا " الرصتل "(.)4

الهراااري اغيأل .

 .4نجم الدين عمر النسفي:
ا ع أل و
الرل ي .يهم

ا و أ ا و إل تعي و
اث

لألم ت ام

الاا ألم اال وا المت عرا الخاا

ا و ل ت م أوا

م رج الاي م

أ ا انئ

ال شهاألي وتل ا

هت ال ر ي م ا ا

االعاا .
ا الوراايم اأوي و,أل اإلل,تفم اأوي ال تل

أخذ ال ه ع صاأل اإللال أوي اليلأل

الص تأل اغيأل  .ام ه عليه اوره أوا الليث أ ا و ع أل ال عألاف وتل جا الرل ي .ما ي ي
ج تاى انالم لر خ ل تئ الو اثالثي للهجأل .
مصتري هأ " را الجت

الصميأل " ي ه ال ر ي م ا " راا

الخال يتب " ا " لو

ال لو " ي االص ال تب ال هي م ا " الع تئا " يعألف وع تئا الرل يم ا " ان,

ان ا " ي

الم ليأل ا " الميليأل ي الم ليأل "م ا " ال اا يب "م ا " ال را ي عل ت ل أل را(.)2

()4

ال ألشيأ الجاا أل ال ضي ()269/4م الرأل,ليأ انعال ()223/3م ال الاع ال هي ال,ايمي (.)344/9

()2

الرأل,ليأ انعال ()63/9م ال ألشيأ الجاا أل ال ضي ي و تب ال ر ي ()334/4م ألضت  ,تل أ عج ال ؤل ي (.)339/7
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فقه أبي بكر اإلسكاف في العبادات

الفصل األول
اَلألول

الفصل األول
فقه أبي بكر اإلسكاف
يف العبادات
وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األولأ ه أوي و,أل اإلل,تف ي ال هتأل.
المبحث الثانيأ ه أوي و,أل اإلل,تف ي الصال .
المبحث الثالثأ ه أوي و,أل اإلل,تف ي الر,ت االصيت اال ج.

فقه أبي بكر اإلسكاف في العبادات

الفصل األول
اَلألولالفصل
األول

المبحث األول
فقه أبي بكر اإلسكاف في الطهارة
ا يه

لوت أ

ال لل انا أ لتئ

ي الاضا .

ال لل الثتريأ لتئ

ي الرجتل .

فقه أبي بكر اإلسكاف في العبادات

الفصل األول
اَلألولالفصل
األول

المطلب األول
مسائل في الوضوء
ويشتمل هذا المطلب على خمس مسائل في الوضوء.
 المسألة األولـــــــى :لى ى ى ىىح العىرق ي الاضا .
 المسألة الثــــــــانية :مثليث الملى

ي الاضا .

 المسألة الثـــالثــة :الريتا علم الثالث ي الاضا .
 المسألة الرابعة :إيصت ال ت إلم ت م ب انا تأل ي الاضا .
 المسألة الخامسة  :الميى
وعا الشألاع وهت ا لتا ت.

لصال العيىا االجرتر ار ا ت خاف امهت

فقه أبي بكر اإلسكاف في العبادات

الفصل األول

املطلب األول
مسائل يف الوضوء

املسألة األوىل :مسح العنق يف الوضوء.
أوَلا :صــــــــــورة المسألةأ
لح العرق ي الاضا لر أ

ياعه؟

لم ل أ أال

آاال الاضا ي ل ه أ

ثانيا :تحرير محل النزاع:
ام ق العل ت علم أ

لح انذري لر

لر الاضا ()4مإال أ ا ي ألااي (,)2

ااخمل اا ي لح العرقم ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أ

الاضا (.)3

()4

أوا ال ا أل الشيوتريأ اخمالف االئ

الشيألاريأ المرويه()46/4م او

()2

لح العرق أال

آاال

العل ت ()44/4مال ألغيرتريأ الهااي شألح الوااي ()43/4م الومااايأ إألشتا اللتلك()42/4م

اا أ ال مري(.)443/4

يرى اإلمام أحمد أن مسح األذنين واجب فيما نقل عن حرب عنه ,وقد سئل عن ذلك فقال يعيد الصالة إذا تركه وهو قول اسحاق

بن راهويه رحمه اهلل.

أوا ال ا أل الشيوتريأ اخمالف االئ

العل ت ()44/4م او ال رذألأ انال

ي اللر ااإلج تع ااالخمالف()439/4م او

اا أ

ال مري(.)443/4
()3

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()23/4م الل أل رايأ م

ال هت ()44/4م افي المسألة أربعة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف واليه ذهب إمام الحرمين من الشافعية في احد وجهين.
الراايأ ال ج اع شألح ال هذل(.)464/4
القول الثاني :أن مسح العنق سنة وبه قال أبو جعفر الهندواني ووافق قوله كثير من علماء الحنفية منهم :أبو بكر األعمش,
وبعض أصحاب الشافعي على رأسهم أبو العباس ابن القاص ,والغزالي ,وامام الحرمين في الوجه الثاني عنده ,والقاضي حسين

وغيرهم وهو رواية عن الحنابلة رحمهم اهلل جميع ا.

أبو المظفر الشيباني :اختالف االئمة العلماء()24/0م ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()23/4م او رجي أ الو أل الألائق()96/4م ال تاألايأ
ال تاي()433/4م الراايأ ال ج اع()427/4م ال ألااايأ اإلرصتف()437/4ماو

لحأ ال واع شألح ال ر (.)73/4

القول الثالث :أن مسح العنق َل يسن وَل يستحب وذهب اإلمام مالك وجمهور الحنابلة واختاره النووي حيث قالَ ":ل يسن وَل
يستحب؛ لذلك لم يذكره الشافعي وَل أصحابنا المتقدمون" واعتبره بدعة بقوله ":إن الذين ذكروه متابعة َلبن القاص وأنه لم يثبت عن

النبي .أبو المظفر الشيباني :اختالف االئمة العلماء()24/0م ال األ يأ الذخيأل ()262/4م الراايأ ال ج اع()464/4م الشألويريأ مري

ال متج()63/4م او

مي ي أ االخميتألاب ال هي ()323/4م الوهاميأ الألاض ال ألو شألح راا ال لمر ()26/4م الرأل,شيأ شألح

الرأل,شي()24/4م ري الاي ال ليوتأليأ مح ال عي (=.)43/4
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ثالثا :األدلة:

يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اَلسكاف من المعقول:
()4

ت ذ,ألك هت ال ر ي لتو تً

أ انال اال لم ل ت عله الروي  ال يااال عليهم أا ألغل

يه ال ي عله()2م هرتك ا م تلي أ الروي  ألغل يه ال ي علهم اا م تلي

عله ي ت اا

ال اااو م ي,ا ال  ,يه أره أال.

=القول الرابع :أن مسح العنق مستحب وَل يقال أنه مسنون ,واليه ذهب بعض الحنابلة كابن الجوزي وأبي البقاء ,والمتولي من
الشافعية ,واليه مال الشيخ تقي الدين بن الصالح في كالمه على الوسيط حيث قال " :واألشبه عندي إن لم يكن سنة فهو

مستحب".

الراايأ ال ج اع()427/4م ال ألااايأ اإلرصتف()437/4م او

لحأ ال واع شألح ال ر ( .)73/4او ال ل أ الواأل ال ريأل ي مخأليج

ان تايث اانثتأل الاا ع ي الشألح ال,ويأل()223/2
وفرق بعض فقهاء الحنفية وكذلك القاضي حسين من الشافعية بين السنة والمستحب فذهبوا إلى أن السنة ما واظب النبي  على

فعله ,و المستحب :ما فعله النبي  أحيان ا أو رغب به ولم يفعله ,أما األدب :فهو ما فعله النبي  مرة أو مرتين ولم يواظب عليه,

فالسنة واألدب يشتركان في الندبية.
الل أل رايأ م

ال هت ()44/4م ال

تايأ تشي ال

تاي علم األ ي ال الح()429/4م الر ألاايأ ال اا,ه الاااري()443/4م

الراايأ ال ج اع(.)439/3
واختلف القائلون بجواز المسح هل يمسح بماء جديد أم بباقي بلل الرأس واألذنين على قولين:


اختار القاضي الروياني أنه يمسح بماء جديد غير ماء الرأس واألذنين.



ذهب القاضي حسين والمتولي من الشافعية والبغوي إلى أنه يمسحه بماء الرأس واألذنين.

وبني الخالف في مسألة مسح الرقبة بماء جديد غير ماء الرأس واألذنين أم بالبلل الباقي منهما على وجهين:


الوجه األول :فيمن قال أنه سنة قال يمسح بماء جديد غير ماء الرأس واألذنين ,واختاره القاضي الروياني.



ا لوجه الثاني :فيمن قال أنه أدب قال يكفي مسحه بالبلل الباقي ,ومن قال باستحبابه نظر إلى أنه أي مسح العنق غير
مقصود في ذاته بل هو تابع للقفا في المسح والقفا تابع للرأس لتطويل الغرة؛ فإذا كان استحبابه لتطويل الغرة فيكفي

فيه البلل الباقي .الراايأ ال ج اع()469/4م ال األ عيأ العرير شألح الاجير(434/4م .)439
()4

()2

اراأل الهت ش ي ذك الص
الل أل رايأ م

أ" يث ألق وعض هت ال ر ي ا,ذلك ال تضي لي

ال هت ()44/4م ال

تايأ تشي ال

الشت عي وي اللر اال لم ل".

تاي علم األ ي ال الح()429/4م الر ألاايأ ال اا,ه الاااري()443/4م

الراايأ ال ج اع(.)439/3

08

فقه أبي بكر اإلسكاف في العبادات

الفصل األول
املسألة الثانية :تثليث الغسل يف الوضوء
أوَلا :صورة المسألةأ

أألاا أ يماضأ ه يمل أعضت الاضا ثالثتً أ يجرئه غللهت أل أا ألمي ؟
ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق العل ت علم أ غل أعضت الاضا

أل اا ا ألض()4م ااخمل اا ي اال,م ت

وتل أل الاا ا م ذ ل ال يه أواو,أل اإلل,تف إلم أ الثالث م

ألضتً(.)2

ثالث ا :األدلة:
واستدل الفقيه أبو بكر اإلسكاف لما ذهب إليه من السنة النبوية والقياس.
أ -من السنة:
ت ألااك ع ألا و شعيل ع أويه ع جاك أ ألجال أمم الروي 
ال هاأل؟ اعت و ت

ي إرت

مل  ,يه ثالثتًم ث غل اجهه ثالثتًم ث غل ذألاعيه ثالثتًم ث

لح وألألهم أاخ إصوعيه اللوت مي
وت

ت أ يت أللا اهلل ,يف

ي أذريهم ا لح وإوهت يه علم ات أل أذريهم اوتللوت مي

ص فَقَ ْد
وء ,فَ َم ْن َز َ
أذريه ث غل ألجليه ثالثتً ثالثتًم ث ت أ « َه َك َذا ا ْل ُو ُ
اد َعلَى َه َذا أ َْو َنقَ َ
ض ُ

َساء» (.)3
ظلَ َم أ َْو َ
اء َو َ
ظلَ َم َوأ َ
َس َ
أَ

()4او ألشاأ وااي ال جمها()43/4م العاي آوتايأ عا ال عواا()492/4م
()2

الزيلعي :تبيين الحقائق( ,)4/0السيواسيأ شألح مح ال ايأل( .)34/4وقد اختلف الفقهاء في حكم الثانية والثالثة في غسل أعضاء

الوضوء ثالث ا على خمسة أقوال مع األخذ بعين اَلعتبار أن هذا الخالف اقتصر على فقهاء الحنفية:
القول األول :وقد قاله أبو بكر اإلسكاف على أن الثالث تقع فرض ا.

القول الثاني :األول فرض والثاني سنة والثالث إكمال السنة.
القول الثالث :قيل الثاني والثالث سنة.

القول الرابع :قيل الثاني سنة والثالث نفل.
القول الخامس :الثاني والثالث نفل وذهب إليه أبو بكر األعمش من الحنفية.

الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()9/4م ال,تلتريأ واائ الصرتئ (.)222/4

()3

سنن أبي داود, :متل ال هتأل م وتل الاضا ثالثتً ثالثتً( 94/4ح )439م ت انلوتريأ ل ص يح.

نلوتريأ ص يح أوي اااا(.)222/4
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الفصل األول
وجه اَلستدَلل:
الما وهذا ال ايث أره ال يجار الر
ال ايث ال ذ,األم ا ت وأ

ر

ع الثالث؛ يث م لك أص تل ذا ال ا وات أل

ع الثالث ا ألت اال اال ألاا و اله " ألت اال "؛ أي

ألت انال ومألك اللر اال ر له ور

ثااوهت(.)4

ب -من القياس:
الما ال يه أوا و,أل اإلل,تف علم أ الثالث م
اال يت ار ا ذلك( .)2ااجه ال يت
اا اا يصيأل ال,

ألضتً يتلتً علم إ تل الأل,اع االلجاا

ي أ الثتري االثتلث ل ت الم مت وتنالم صتأل ال ,اضا اً

ألضتً ,تل يت إذا ت اال األ أا الأل,اع أا اللجاا(.)3

املسألة الثالثة :الزيادة على الثالث يف الوضوء.
أوَلا :صورة المسألة:
أألاا ألج أ يماضأ لصال ه يجار له الريتا علم الثالث ألاب ي غل أعضتئه؟.
ثانيا -تحرير محل النزاع:
ام ق العل ت علم أ الااجل

هتأل انعضت ال ملال

ا أل أل إذا ألوغ اأ

االثري االثالث راال إليه ت( ,)4ااخمل اا ي الريتا علم الثالث م ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف
إلم أره ي,ألك الريتا علم الثالث (.)9

()4

العاي آوتايأ عا ال عواا()497/4م

()3

ال,تلتريأ واائ الصرتئ (.)222/4

()2الزيلعي :تبيين الحقائق(.)4/0
()4
()9

او ألشاأ وااي ال جمها(.)43/4
او

تر أ ال ي الوأل تري()23/4م والمسألة فيها أربعة أقوال:

القول األول :وقد وافق ما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اَلسكاف ,واليه ذهب الحنابلة أره ي,ألك الريتا علم الثالثم مم إ ال رتول ي
ألااي ثتري تلاا أ الريتا علم الثالث م أل م ا ي ألااي ثتلث ذ ل ال رتول إلم أره يراا ي الألجلي اا غيأل ت.

ال ألاريأ لتئ اال ت أ ا و

رو اال تق و األ ايه(.)277/2

القول الثاني :أن الزيادة على الثالث (أربع ا) بدعة وهذا إذا لم يفرغ من الوضوء ,فإن فرغ ثم استأنف الوضوء فال كراهة ,وذهب إليه
اإلمام أبو جعفر الهندواني من الحنفية ,واليه ذهب اللخمي من المالكية فقال " :الرابعة مخترعة إذا أتى بها عقب الثالثة أو بعد=
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الفصل األول
ثالث ا :األدلة:

استدل الفقيه أبو بكر اإلسكاف لما ذهب إليه من القرآن الكريم والسنة النبوية:
أ -القرآن الكريم:
ق
قوله  :يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا قُمتُم إِلَى ال َّ
ص ََل ِة فَاغ ِ
سلُوا ُو ُجو َه ُكم َوأَي ِديَ ُكم إِلَى ال َم َرافِ ِ
وس ُكم َوأَر ُجلَ ُكم إِلَى ال َكعبَين .)0( 
َوام َ
س ُحوا بِ ُر ُء ِ
وجه الدَللة من اآلية:
أ ان أل الااألا ي المل

أل أل (.)2

ي آي الاضا ال ي مضي إال ال ع

ب -من السنة النبوية:
استدل الفقيه أبو بكر اإلسكاف لما ذهب إليه من السنة النبوية:
ت ألااك ع ألا و شعيل ع أويه ع جاكم أ ألجالً أمم الروي 
ال هاأل؟ اعت و ت

ي إرت

ت أ يت أللا اهللم ,يف

مل  ,يه ثالثتًم ث غل اجهه ثالثتًم ث غل ذألاعيه ثالثتًم ث
ي أذريه ا لح وإوهت يه علم ات أل أذريهم اوتللوت مي

لح وألألهم أاخ إصوعيه اللوت مي

=ذلك ,وقبل الصالة بذلك الوضوء فإن صلى به كان تجديد الوضوء فضيلة" وهو قول إمام الحرمين الجويني حيث قال" :والبدعة إنما

هي غسل رابعة بدون سبب" ,واليه ذهب ابن المبارك وابراهيم النخعي.
او

تر أ ال ي الوأل تري()24/4م ال األ يأ الذخيأل ()226/4م الراايأ ال ج اع شألح ال هذل()463/4م او

اا أ ال مري(.)464/4

القول الثالث :ذهب الفقيه أبو بكر األعمش من الحنفية إلى أن من توضأ وزاد على الثالث َل يكره.
او

تر أ ال ي الوأل تري()23/4م ال,تلتريم واائ الصرتئ (.)222/4

القول الرابع :ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن المتوضئ إن كان من نعته الزيادة تكره ,وان كان من نعته تجديد الوضوء أو
لطمأنينة القلب عند الشك َل يكره بل يستحب له ذلك.
االذي ياهأل

ان اا أ

رتك إج تعتً علم أ

عرهتم أا راا علم ال ا ال ااا أا ر

راا علم أعضت الاضا أا ر

عرهم أا راا علم الثالث عم ااً أ الثالث  ,ت اللر ال ي ص وتلثالثم ا معاى اال .
اللألخليأ ال ولا (3/4م)43م ال,تلتريأ واائ

الصرتئ ()22/4م او

تر أ ال ي

الهراي ()7/4م ال األ يأ الذخيأل ()227/4م الراايأ ال ج اع شألح ال هذل()463/4م او

()4
()2

لاأل ال تئا أ 6
او ألشاأ وااي ال جمها(.)43/4

10

الوأل تري()23/4م الشيخ رات أ ال متاى

اا أ ال مري(.)463/4

فقه أبي بكر اإلسكاف في العبادات

الفصل األول
وت

ص
وء ,فَ َم ْن َز َ
أذريهم ث غل ألجليه ثالثتً ثالثتًم ث ت أ« َه َك َذا ا ْل ُو ُ
اد َعلَى َه َذا أ َْو َنقَ َ
ض ُ

اء » (.)4
ظلَ َم أ َْو َ
اء َو َ
َس َ
ظلَ َم َوأ َ
َس َ
فَقَ ْد أ َ
وجه الدَللة من الحديث:
ذا ال ايث يا االل ااض

الريتا ي الاضا علم الثالث(.)2

علم ال ر

املسألة الرابعة :إيصال املاء إىل ما حتت األظفار يف الوضوء.
أوَلا :صورة المسألة:
ال؟.

أألاا الاضا ا,ت اا أل انا تأل ه يجل عليه إرال الاأل

()3

اغل

ت م ب انا تأل أ

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
أج

ال هت علم أ م لي انات أل

اللر م االألج اال أأل م االياا االألجال

لاا ()4م ااخمل اا ي الاأل ال مااجا م ب انا تألم
ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف

()9

يه

ي ر إيصت ال ت م مه.

إلم أ الاأل م ب انا تأل ال ي ر اصا ال ت

م مه وخالف ال ي االعجي اعجير ال رت يجل إيصت ال ت إلم ت م مه.

()4

لر أوي ااااأ وتل الاضا ثالثتً ثالثتً( 24/4ح )439م ا للر ال,وألى ا ي ذيله الجا أل الر يم ,متل ال هتألم وتل  ,األ

()2

المباركفوري :تحفة األحوذي(.)002/0

الريتا

علم الثالث(/73/4ح  )372ت انلوتريأ ل ص يح .انلوتريأ ص يح أوي اااا(.)222/4

()3

الدرن الوسخ  ,يقال :درن الثوب بالكسر فهو درن ,وأدرنه صاحبه .والمراد بالدرن هنا المتولد من الجسد ,وهو ما يذهب

بالدلك في الحمام .الألاريأ خمتأل الص تح()242/4م او

()4الراايأ ال ج اع شألح ال هذل(.)229/4
()9

تأل أ عج

تيي

اللم ()439/9م او عتواي أ ألا ال

متأل(.)222/4

الليااليأ شألح مح ال ايأل()46/4م ال ي الوأل تري()6/4م والمسألة فيها قوَلن:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد.
او عتواي أ ألا ال متأل()222/4م او

تر أ ال ي

الوأل تري()6/4م الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()4/4م الاألايألأ الشألح

ال,ويأل للاأليأل()22/4مال األ يأ الذخيأل ()242/4م الا يت يأ اعتر ال تلوي ()39/4م الراايأ ال ج اع شألح ال هذل()227/4م او
اا أ ال مري (.)432/4
القول الثاني :وهو مشهور مذهب الحنابلة ,فذهبوا إلى أن الدرن َلبد من إزالته ,فهو يمنع إيصال الماء تحته ,قال ابن عقيل َ ":ل
تصح طهارته حتى يزيله؛ ألنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة األصل سترا منع إيصال الماء إليه مع إمكان إيصاله وعدم
الضرر به فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره" .او

اا أ ال مري (.)432/4
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الفصل األول
ثالث ا :األدلة:
الما ال يه أوا و,أل اإلل,تف ل اله

أجرائهم الي

ال ع ا ؛ وأ الاأل يمالا

ال ي االعجي ,ذلك(.)4

اآلا ي ي,ا

املسألة اخلامسة :التيمم لصالة العيد واجلنازة وحنوهما خوف فوتها بعد الشروع

بها وفسادها.

أوَلا :صورة المسألة:
أ لا صال العيا خشي ااب الصال م ه يجار له المي ؟.
ثانيا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أره ال يجار المي
ختف امهت إال أوت ري

لصال العياي م اصال الجرتر ي ال ضألم اا

إره أجتر ذلك ي ال ضأل()2م ااخمل اا ي

أ لا تم ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أ

شألع ي صال العيا ث

شألع ي صال العيا ث أ لا ت جتر له

المي (.)3
ثالث ا :األدلة:
واستدل الفقيه أبو بكر اإلسكاف لما ذهب إليه من السنة النبوية والمعقول بما يلي:

( )4او

()2

تر أ ال ي الوأل تري(.)6/4

أوا ال ا أل الشيوتريأ اخمالف انئ

العل ت ()62/4م ال

تلأ اا ل الجلي ()424/4م ال ت أ لي العل ت ()433/4م او

لحأ ال واع(.)426/4

()3

او

تر أ ال ي الوأل تري()424/4م او رجي أ الو أل الألائق ()467/4م والمسالة فيها ثالثة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وبه قال اإلمام أبو حنيفة ورواية عن اَلمام أحمد.
او

اا أ ال,ت ي ي ه أ ا(.)446/4

القول الثاني :ذهب شمس األئمة السرخسي ,وشمس األئمة الحلواني واإلمام مالك والشافعي ورواية ثانية عن اإلمام أحمد إلى
القول بأنه َل يصح التيمم مع إمكان الماء ,وان خاف الفوت؛ ألن الماء محيط بمصلى العيد فيمكن التوضؤ ,وبه قال.
او

تر أ ال ي

الوأل تري()424/4م او رجي أ الو أل الألائق ()467/4م او عوا الوألأ ال,ت ي ي ه أ

الراايأ ال ج اع()223/9م او

ال اير ( )423/4م

اا أ ال,ت ي ي ه أ ا(.)449/4

القول الثالث :ذهب الشعبي ومحمد بن جرير إلى القول بالصالة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم ,الراايأ ال ج اع(.)223/9
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الفصل األول
أ-

من السنة النبوية:

عن أبي الجهيم بن الحارث



قال «:أقبل النبي



من نحو بئر جمل( ,)8فلقيه رجل فسلم فلم

يرد عليه النبي  ,حتى أقبل على الجدار ,فمسح بوجهه ويديه ,ثم رد عليه السالم» (.)1
وجه الدَللة من الحديث:
ا ال ايث الشأليف علم أ المي
لألا اللال ا ا جتئر واا

لصال العيا إذا ختف امهت جتئر؛ ا مي

هتأل م صال العيا المي م متج إلم هتأل يجار المي

الروي 
لهت

وتل

أالم عرا خاف امهت(.)3
ب -من المعقول :
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول بما يلي:
 .1أ

شألع ي صال العيا ث أ لا تم اأألاا الاضا خاف ال اب هرت تئ ؛ نره ألو ت

يصيأل رشمالً وتل عتلج

الرت

لال أا مهرئ م اال يص إلم ال ت

ل,ثأل الر ت

يعمأليه عتألض ي لا عليه صالمه

مم مرا الش

عليه()4م ,ترب م امه الصال ال إلم وا م لا ل يجرؤك المي

()4

ألا

م امه و ضي الا ب ال ضت
تممه الصال ؛ جتر له

بئر جمل :بالجيم ,بلفظ الجمل من اإلبل ,وهي بئر معروفة بناحية الجرف بآخر العقيق بالمدينة ,وعليها مال من أموال أهل

المدينة ,يحتمل أنها سميت بجمل مات فيها ,أو برجل اسمه جمل حفرها.

يت اب ال ايأ عج الولاا ()233/4م

()2

ا الصتل يأ لو الهاى االألشتا ي ليأل خيأل العوتا(.)229/7

م ق عليهم أخألجه الوختألي ي ص ي هم ,متل المي م وتل المي

ي ال ضأل إذا ل يجا ال ت اختف اب الصال

(79/4م ح )337م ا لل ي ص ي هم ,متل ال يضم وتل المي (224/4م ح .)363
()3
()4

الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي(.)42/4
مسألة قضاء صالة العيد بعد فوات وقتها :وصورة المسالة :أدى جماعة من الناس صالة العيد في وقتها من اليوم األول ,ولكنه

فاتت بعض األفراد؛ فحكمها في هذه الصورة هل تفوت إلى غير بدل فال تقضى ,أم تفوت إلى بدل وفيها القضاء؟.
والمسألة فيها ثالثة أقوال:

القول األول :ذهب الحنفية والمالكية إلى أ نها تفوت إلى غير قضاء  ,فال تقضى مهما كان العذر؛ ألنها صالة خاصة لم تشرع إَل
في وقت معين وبقيود خاصة ,فال بد من تكاملها جميعا ,ومنها الوقت ,أما وقد انقضى وقتها فال تقضى.
ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()276/4م الالا يأ تشي الالا ي(.)336/4

القول الثاني :أطلق الشافعية القول بمشروعية قضائها -على القول الصحيح في المذهب -في أي وقت شاء وكيفما كان :منفردا أو
جماعة ,وذلك بناء على أصلهم المعتمد ,وهو أن نوافل الصالة كلها يشرع قضاؤها .الراايأ ال ج اع شألح ال هذل(27/9م.)22

القول الثالث :ذهب الحنابلة إلى أن من فاتته صالة العيد ,فال قضاء عليه؛ ألنها فرض كفاية فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء

صالها أربع ا ,إما بسالم واحد ,واما بسالمين .او

اا أ ال مري (.)243/2
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الفصل األول
المي ( )1م اانص أ ,

اض ي اب يه اناا ال إلم وا

الجرتر االعيام ا ت ي اب إلم وا ال يجار يه المي

إره يجار يه المي

,صال

,تلج ع (.)2

 .2أ صال العيا إذا أاأل,هت مأخ اًأل إره يختف امهتم ااذا امهت ال م ضم أا معتا أشوه العتا
لل ت م جتر له المي ؛ ليم ,

()4
()2
()3

او

إاألا,هت(.)3

تر أ ال ي الوأل تري()424/4م او رجي أ الو أل الألائق (.)467/4

أوا و,أل ال اااأ الجا أل الريأل (.)22/4
او

اا أ ال مري(.)334/4
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الفصل األول

المطلب الثاني
مسائل في النجاسة
ويشتمل هذا المطلب على ثالث مسائل في النجاسة.
 المسألة األولى :اض الصال إذا ,ت ات ألك ت أل اوت ره رج
ال ي ,أل ي تً.
 المسألة الثانية :ال اض ال,ويأل األاب عليه رجتل م ث

تؤك وعا

ذلك.
 المسألة الثالثة :ال اض ال,ويأل األاب عليه رجتل م ا,ت ال ت جت ااً
اث ل ي اض

ره.

الفصل األول

فقه أبي بكر اإلسكاف في العبادات
املطلب الثاني
مسائل يف النجاسة

ا
املسألة األوىل :موضع الصالة إذا كان ظاهره طاهر وباطنه جنس ومل يكن رقيقا.
أوَلا :صورة المسألة:
صلم علم ولت – ثالً -ات ألك ت أل اوت ره رج م ه مصح صالمه؟.
ثانيا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أره يشمأل لص

الرجتل ()4م ااخمل اا ي

الصال

هتأل وا ال صلي اثاوه ا ,تره

صلم علم جأل الأل ت أا علم وتل أا ولت غليا أا علم ,عل

ات ألك ت أل اوت ره رج م ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف

()2

إلم جاار ذلك.

ثالث ا :األدلة:
استدل الفقيه أبو بكر اإلسكاف لما ذهب إليه من المعقول:
اعموأل الاجه الذي يصلي عليهم ت أ إره صلم ي اض

للرجتل م مجار  ,ت إذا صلم علم ثال م مه ثال رج

ت ألم الي

ا ت ال

وخالف الثال الص يق؛ ن الثال

اا ,ت ص ي تً تلات أل ر تذ الأل او إلم الاجه اآلخأل إال أره ألو ت ال ماأل,ه العي لملتألع

الج تف إليه(.)3

()4

او

اااا ال اصليأ االخميتأل لمعلي ال خمتأل()49/4م ال

تايأ تشي ال

تاي علم شألح األ ي ال الح()237/4م ال األ يأ

الذخيأل ()23/2م العواأليأ المتج ااإل,لي ل خمصأل خلي ()463/4م الخ يل الشألويريأ اإل رتع()424/4م الشيألاريأ ال هذل()64/4م
او

()2

اا أ ال مري()793/4م ال جتايأ اإل رتع ي ه اال ت أ ا()39/4م ال الاع ال هي ال,ايمي (.)33/23
ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()22/4م الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()62/4م والمسألة فيها ثالثة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اَلسكاف ,واليه ذهب محمد بن الحسن الشيباني .ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()22/4م
الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()62/4
القول الثاني :أنه َل يجوز الصالة عليه ,وقال به اإلمام أبو يوسف من الحنفية فنظر إلى اتحاد المحل فقال المحل محل واحد
فاستوى ظاهره وباطنه كالثوب الصفيق وبه كان يفتي الشيخ أبو حفص الكبير .ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()23/4م الشيخ رات أ

ال متاى الهراي (.)62/4
القول الثالث :تصح الصالة مع الكراهة ,وقال به فقهاء الحنابلة .ال جتايأ اإل رتع ي ه اإل ت أ ا(.)39/4

()3ال,تلتريأ واائ الصرتئ (.)23/4
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الفصل األول

املسألة الثانية :احلوض الكبري وردت عليه جناسة ,ثم قل ماؤه بعد ذلك(.)4
أوَلا :صورة المسألة:
()2

 ,اض ,ويأل

وه ت ,ثيأل اا عب يه رجتل ا  ,و هتألمه ث

تؤك مم صتأل

وعضه إلم وعض()3م ه ي  ,و هتأل ال ت ال لي ال مو ي أ ي  ,ورجتلمه ل لمه؟.

يخل

ثانيا :تحرير محل النزاع:
أج

ال هت علم أ ال ت ال لي م اال,ثيأل إذا ا عب يه رجتل م ميألب لل ت

لارتًم أا ألي تً أره رج
ت ث

ع تًم أا

ت اا ,ذلك()4م ااخمل اا ي األاا الرجتل علم ال اض ال,ويأل الذي وه
()9

تؤكم ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف

إلم أ ال ت ال لي ال مو ي ا ت أل.

( )4م الحظة :هذه المسألة انفرد بها فقهاء المذهب الحنفي.
( )2الفاصل بين الكثير والقليل :أنه إذا كان الماء بحيث يخلص بعضه إلى بعض بأن تصل النجاسة من الجزء المستعمل إلى الجانب
اآلخر فهو قليل ,واَل فكثير قال أبو سليمان الجوزجاني :إن كان عشرا في عشر فهو مما َل يخلص .وبه أخذ عامة مشايخ الحنفية
 -رحمهم اهلل .-الشيخ رات أ ال متاى الهراي (.)42/4

سئل محمد بن الحسن :عن حد الحوض؟ ,فقال :مقدار مسجدي ,فذرعوه فوجدوه ثمانية في ثمانية أذرع ,وبه أخد محمد بن سلمة
وقال بعضهم مسحوا مسجد محمد فكان داخله ثماني ا في ثمان وخارجه عشرا في عشر ثم رجع محمد إلى قول أبي حنيفة وقالَ :ل

أوقت فيه شيئا .والصحيح عن أبي حنيفة أنه لم يقدر في ذلك شيئا وانما قال :هو موكول إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة من

طرف إلى طرف ,وهذا أقرب إلى التحقيق؛ ألن المعتبر عدم وصول النجاسة وغلبة الظن في ذلك تجري مجرى اليقين في وجوب
العمل ,كما إذا أخبر واحد بنجاسة الماء وجب العمل بقوله ,وذلك يختلف بحسب اجتهاد الرائي وظنه.
او رجي أ االو أل الألائق()73/4م ال يااريأ اللوتل ي شألح ال,متل(.)43/4

( )3وأما عن اعتبار الخلوص فاختلفوا على أقوال ثالثة:

األول :اتفق الصاحبان من الحنفية على رواية أبي حنيفة اعتبار الخلوص بالتحريك ,واختلفا في اعتبار التحريك فأبو يوسف
اعتبره باَلغتسال في رواية ,وفي ثانية اعتبره باليد من غير اغتسال وَل وضوء .أما محمد بن الحسن فقد اعتبر التحريك بالتوضؤ

في رواية ,وفي الثانية اعتبره بغمس الرجل .الريلعيأ مويي ال تئق ()22/4م الل أل رايأ م

ال هت (.)97/4

وتكدر الجانب
الثاني :ذهب أبو نصر محمد بن سالم رحمه اهلل إلى اعتبار الخلوص بالتكدير ,فإن كان الماء بحال لو اغتسل فيه ّ
الذي اغتسل فيه وصلت الكدرة إلى الجانب اآلخر فهو مما يخلص بعضه إلى بعض .او تر أ ال ي الوأل تري(.)33/4
الثالث :ذهب أبو حفص الكبير رحمه اهلل إلى اعتبار الخلوص بالصبغ  ,فقال :يلقى فيه الصبغ من جانب ,فإن أثر الصبغ في
الجانب اآلخر فهو مما يخلص بعضه إلى بعض .او

()4
()9

تر أ ال ي الوأل تري(.)33/4

او ال رذألأ اإلج تع(.)39/4
ال,تلتري أ واائ الصرتئ ()72/4م والمسألة فيها قوَلن:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اَلسكاف ,وبه قال الزيلعي أن الماء القليل المتبقي هو طاهر.
ال

تايأ تشي ال

تاي علم األ ي ال الح(.)43/4

القول الثاني :وذهب إليه مشايخ بلخ إلى أنه َل يطهر إذا نقص الماء من الحوض.
ال

تايأ تشي ال

تاي علم األ ي ال الح(.)43/4
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الفصل األول
ثالث ا :األدلة:

استدل الفقيه أبو بكر اإلسكاف لما ذهب إليه من السنة النبوية والمعقول بما يلي:
أ -من السنة النبوية:
أخألج او

وت

ي ص ي هم االااأل

ري ي لرره أ الروي



لئ ع ال ت ا ت يراوه

اللوتعم ت أ « إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء "» (.)0
وجه الدَللة من الحديث:
و ال ت الرجتل ()2؛ أ ت ا ا ,ت ال اض

ا ال ايث الشأليف علم أ ال ت ال,ثيأل ال يرج

تؤك ها ت أل العموتأل تل الا اع عرا

,وي اًأل ها ت ,ثيأل  ,و هتألمه لل ايثم إذا
ال يه أوي و,أل اإلل,تف(.)3
ب -من المعقول:
الما ال يه أوا و,أل اإلل,تف ل اله

ال ع ا وأ ال اض ال,ويأل و ررل ال ت الجتأليم

إذا ال مه الرجتل ها ت أل(.)4

ا
املسألة الثالثة :احلوض الكبري وردت عليه جناسة ,وكان املاء جامدا وثقب يف موضع

منه(.)9

أوَلا :صورة المسألة:
اض ,ويأل وه ت ,ثيأل اا عب يه رجتل ا,ت ال ت

مصالً وتلج ا اث ل ي اض

رهم

ه يجار الاضا ره؟.
()4

ص يح او

وت أ ,متل ال هتأل م وتل ال يتك(63/4م ح)4293م لر

الااأل ريأ ,متل ال هتأل م وتل

 ,ال ت إذا ال مه

رجتل (9/4م ح)4م قال األلباني :صحيح :وقد صححه الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي .انلوتريأ إألاا
الملي (.)63/4

()2

العواأليأ المتج ااإل,لي (.)94/4

()3ال,تلتري أ واائ الصرتئ (.)72/4
()4

او

تر أ ال ي الوأل تري(.)32/4

( )9م الحظة :هذه المسألة انفرد بها فقهاء المذهب الحنفي.
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الفصل األول
ثاني ا :تحرير محل النزاع:

ام ق هت ال ذ ل ال ر ي علم أره يجار الاضا و ت ال اض إذا ,ت ال ت
ع الج ام اا ,ت

مصالً وه اث ل ي اض

ر صالً

رهم إ ,ت الث ل االعتً و يث ال يخل

وعضه إلم وعضم ,ذلك يجار الماضؤ ره وال خالف وي

هت ال ر ي ؛ نره و ررل ال اض
()2

ال,ويأل()4م ااخمل اا ي ت إذا ,ت الث ل صمي اًألم ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف

إلم أره ال يجار

الماضؤ ره.
ثالث ا :األدلة:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
وأ الث ل الصميأل ال ي  ,الم أليك م مه م ألي,تً وليمتً؛ ليعل عرا ت أ
ذ لع
عراك أ

ت ,ت ألا,ااً

ذا ال ,ت ليأمي ت جايا غيأل الألا,ام أ ت إذا ألك اض الث ل م ألي,تً وليمتً يعل
ت ,ت ألا,ااً ذ ل ع

ذا ال ,ت ا ذا ت جايا يجار وال خالف(.)3

()4ال,تلتريأ واائ الصرتئ ( ,)73/4الاأل ال خمتأل(.)434/4
()2

ال,تلتري أ واائ الصرتئ ()73/4م تشي او عتواي ( )344/4والمسألة فيها قوَلن:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبي بكر اَلسكاف ,وبه قال نصير بن يحيى .واائ
عتواي ()344/4م او

الصرتئ ()73/4م

تشي

او

تر أ ال ي الوأل تري(.)34/4

القول الثاني :يجوز التوضؤ منه ,وبه قال ابن المبارك والشيخ أبي حفص الكبير .واائ
عتواي ()344/4

()3ال,تلتريأ واائ الصرتئ (.)73/4
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الصرتئ ()73/4م

تشي

او

الفصل األول
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المبحث الثاني
مسائل في الصالة
ويشتمل هذا المبحث على مسألتين في الصالة.
 المسألة األولـــــــىأ اض الياي أثرت ال راب ي الصال .
 المسألة الثــــــــانية :صال اإل ت المألاايح علم ال ,ت

ي لجاي .

فقه أبي بكر اإلسكاف في العبادات

الفصل األول

املبحث الثاني
مسائل يف الصالة

املسألة األوىل :وضع اليدين أثناء القنوت يف الصالة.
أوَلا :صورة المسألةأ
أألاا أ يصليم أي يض يايه أثرت ال راب ي الصال ؟.
ثانيا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ ال راب ي الامأل لرا م اختلف ال تل,ي ي ذلك()4م ااخمل اا ي
,ي ي اض الياي أثرت ال راب ي الصال م ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أ ال صلي ي
ال راب يض ي يره علم ش تله ي الصال (.)2
ثالثا :األدلة:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من السنة النبوية والمعقول بما يلي:

()4
()2

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()273/4م او جريأ ال ااري ال هي ()49/4م الشيألاريأ ال هذل()23/4م او
ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()234/4م الل أل رايأ م

لحأ ال ألاع(.)362/4

ال هت ()234/4م والمسالة فيها خمسة أقوالأ

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وبه قال اإلمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أنه يضع اليمين على الشمال في
القنوت.

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()234/4م الل أل رايأ م

ال هت (.)234/4

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()234/4م الل أل رايأ م

ال هت ()234/4م ال األ يأ الذخيأل (.)224/2

القول الثاني :ذهب اإلمام الكرخي والطحاوي وأبو يوسف من الحنفية واإلمام مالك إلى أن هيئة اليدين في القنوت هو اإلرسال.
القول الثالث :ذهب شمس األئمة السرخسي ,وشمس األئمة الحلواني ,والصدر الكبير برهان األئمة ,والصدر الشهيد حسام األئمة

إلى أن كل قيام فيه ذكر مسنون ,فالسنة فيه اَلعتماد كما في الثناء والقنوت ,وكل قيام ليس فيه ذكر مسنون كتكبيرات

العيد فالسنة فيه اإلرسال..
او

تر أ ال ي الوأل تري()24/2م شيخي رااكأ ج

انرهأل شألح لم م انو أل(.)444/4

القول الرابع :ذهب الشافعية في رواية ,والحنابلة ,وروي عن ابن مسعود وأبي زيد وابن الصباغ إلى رفع اليدين في القنوت.
ال األ عيأ العرير وشألح الاجير()449/3م ال ت الشتشيأ لي العل ت

ي عأل

ذا ل ال هت ()442/2م

القول الخامس :ذهب إليه القفال الشاشي وامام الحرمين أنه َل يرفع يديه في القنوت.
الراايأ ال ج اع شألح ال هذل()433/3م ال األ عيأ العرير وشألح الاجير(.)449/3
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الفصل األول
 .8من السنة النبوية:

ان َّ
الر ُج ُل ا ْل َي َد ا ْل ُي ْم َنى َعلَى
ض َع َّ
س ْع ٍد قَ َ
ون أ ْ
اس ُي ْؤ َم ُر َ
الَ «:ك َ
َن َي َ
الن ُ
س ْه ِل ْب ِن َ
أَ .ع ْن َ
ِ ِِ
الص َال ِة»(.)0
س َرى ِفي َّ
ذ َراعه ا ْل ُي ْ
ب .عن عبد اهلل بن مسعود  قال  «:رآني النبي وضعت شمالي على يميني في
الصالة فأخذ يميني فوضعها على شمالي» (.)2
ت .عن أبي هريرة  قال :قال رسول اهلل «:أمرنا معاشر األنبياء أن نعجل إفطارنا
ونؤخر سحورنا ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصالة» (.)3
وجه الدَللة من األحاديث:
الب ان تايث الشألي علم أ الاض أولغ ي المعاي م ن ال يت
االصال خا

للألل معتلم امعاي لهم ,ت الاض أولغ ي المعاي

 وتلاض ,ت عت تً

غيأل ص وي

أأل,ت الصال م
اإلأللت م اأ أل الروي

ت ا ت م ها علم الع ا إال ت خ

والي (.)4

 .2من المعقول:
ألؤا

()4

يلما ل ا أوي و,أل اإلل,تف

ال ع ا أ الاض إر ت شألع خت اجم تع الا ي

انصتو م اار ت يختف ذلك ت ال األ ؛ ن اللر م ايلهت يض

ي ال راب(.)3

أخألجه الوختألي ي ص ي هم ,متل انذا م وتل اض الي رم علم اليلألى(442/4م ح )743م ا لل

ي ص ي هم ,متل

الصال م وتل اض ياك الي رم علم اليلألى(234/4م ح .)434

( )2لر أوي ااااأ ,متل الصال م وتل اض الي رم علم اليلألى ي الصال (274/4ح )799م لر الرلتئيأ ,متل الصال م وتل
اإل ت إذا ألأى الألج

ا اض ش تله علم ي يرهم ا ت انلوتريأ ايث ل م لر الااأل ريأ ,متل الصال م وتل أخذ الش ت

وتلي ي (33/2م ح )4334م ذ,أل يه جتج و أوي ريرلم ا ا لي

و اي اال ت ا  .الملتريأ مخأليج ان تايث الضعتف

لر

الااأل ري( .)34/4او ال ت أ ويت الا ااإليهت ي ,متل ان ,ت (.)343/9

( )3لر الااأل ريم ,متل الصال م وتل أخذ الش ت وتلي ي (33/2م ح )4336م ص يح او

وت ( 67/9ح  .)4773اال ايث يه

الرضأل و إل تعي ااو أوي ليلم اليلت و ايي  .او عوا الهتاي ال روليأ مر يح م يق أ تايث المعليق(.)337/4

()4
()9

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()234/4م الل أل رايأ م
شيخي رااكأ ج

ال هت (.)239/4

انرهأل ي شألح لم م انو أل(.)444/4
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املسألة الثانية :صالة اإلمام الرتاويح على الكمال يف مسجدين.
أوَلا :صورة المسألةأ
إ ت صلم المألاايح علم ال ,ت

المألاايح علم ال ,ت م ه يصح ن

ي لجام ث ذ ل إلم لجا ثت م أ وتلرت

ال لجا الثتري اال ماا وه؟.

صال

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم شألاعي الج تع ي صال المألاايح ل ع الروي  االص تو ار
ع أل و الخ تلم اذ ل ج هاأل ال هت
ا ي لر للألجت االرلت م ا ي
علم ال ,ت
يصح ن

ال ر ي اال رتول اوعض ال تل,ي إلم أرهت لر م

أعال الاي الات أل ()4م ااخمل اا ي إ ت صلم المألاايح

ي لجام ث ذ ل إلم لجا ثت م أ وتلرت

صال المألاايح علم ال ,ت م ه

ال لجا الثتري اال ماا وه()2؟م ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره ال يجار

اال ماا وتإل ت ي صالمه اعلم ال ا أ يعيااا.
ثالثا :األدلة:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من السنة النبوية والمعقول بما يليأ
 .8من السنة النبوية:
َّ ِ
ِ َّ
ِ ِ
ام لِ ُي ْؤتَ َّم ِب ِه فَِإ َذا َكب ََّر
أ .عن أنس بن مالك  قَا َل :قَ َ
ال َر ُ
سو ُل الله « :إن َما ُجع َل ْاإل َم ُ

()4

او عتواي أ تشي او عتواي ()473/4م الالا يأ تشي الالا ي()343/4م الوهاميأ ,شتف ال رتع()429/4م او

اا أ

ال مري(.)463/2
()2

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()234/4م الل أل رايأ م

ال هت ()234/4م والمسالة فيها أربعة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبي بكر اإلسكاف ,وبه قال الفقيه أبو الليث ورواية عن الحنابلة ومشهور مذهب أبي حنيفة ,أنه
َل يجوز اَلقتداء به في صالته وعلى القوم أن يعيدوا.

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()223/4م او مي ي أ ال ااعا الراألاري ال هي (.)443
القول الثاني :ذهب أبو نصر الفقيه من الحنفية إلى أنه يجوز ألهل المسجدين اَلقتداء به.
ال,تلتريأ واائ الصرتئ (.)223/4
القول الثالث :ذهب الشافعية إلى أنه يجوز مطلقا .او مي ي أ ال ااعا الراألاري ال هي (.)443

القول الرابع :ذهب اإلمام أحمد إلى أنه يجوز اقتداء المفترض بمتنفل ,فمن باب أولى أت يقتدي مؤد السنة بمتنفل هذا إن كان
لحاجة ,أما لغير حاجة فال .او مي ي أ ال ااعا الراألاري ال هي (.)443
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فَ َك ِّبروا وِا َذا رَكع فَارَكعوا وِا َذا سج َد فَاسج ُدوا وِا ْن صلَّى قَ ِائما فَ ُّ ِ
اما»(.)0
ُ َ َ َ ْ ُ َ ََ
ا َ
َ
ُْ َ
صلوا ق َي ا
وجه الدَللة:
ا ال ايث الشأليف علم أ ال أ ا عليه اال ماا وإ ت ه ي  ,أ عت الصال م إذا
صلم اإل ت ألضتً صلم ال أ ا ثلهم اا رت ل رت ل م اا لر لر
ختل إ ت ه وأ يصلي لر خلف إ ت

ثلهم ال يجار لل أ ا

مر .

ضِ
َّ ِ
ِ
ام ٌن َوا ْل ُم َؤِّذ ُن ُم ْؤتَ َم ٌن اللَّ ُه َّم أ َْر ِش ْد
ال :قَ َ
بَ .ع ْن أَِبي ُه َرْي َرةَ قَ َ
ام َ
ال َر ُ
سو ُل اللهْ « :اإل َم ُ
ين»(.)2
ْاأل َِئ َّم َة َوا ْغ ِف ْر لِ ْل ُم َؤِّذ ِن َ
وجه الدَللة :
ا ال ايث الشأليف علم أ ام تا الصالمي وي اإل ت اال أ ا شأل لص
وأره ي  ,لل أ ا الاخا

ي صالمه وري إ ت هم م,ا صال اإل ت

اال ماا م اذلك

مض ر لصال ال مايم

ا ا ال ألاا و اله اإل ت ضت .
 .2من المعقول:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
أ صال اإل ت وه ي ال لجا الثتري رت ل م اصالمه لر م االلر أ اى

الرت ل ل

يصح اال ماا ؛ ن اللر ال مم,ألأل ي ا ب اا ا(.)8

()4

م ق عليهأ أخألجه الوختألي ي ص ي هم ,متل الصال م وتل الصال علم الل اح اال روأل االخشل( 29/4ح )372م االل ا لهم

اأخألجه لل ي ص ي هم ,متل الصال م وتل ائم ت ال أ ا وتإل ت ( 332/4ح .)444

()2

أخألجه او

وت

ي ص ي هم ,متل الصال م وتل انذا م ذ,أل اثوتب الم األ لل ؤذ وأذاره( 963/4ح )4672م االمأل ذي ي

لررهم ,متل أواال ال هتأل م وتل ت جت أ اإل ت ضت م اال ؤذ

()3

ؤم ( 432/4ح )237م ا ت انلوتريأ ص يح.

ال,تلتريأ واائ الصرتئ (.)233-223/4
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المبحث الثالث
فقه أبي بكر اإلسكاف
في الزكاة والصيام والحج.
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :لتئ

ي الر,ى ى ى ىىت .

المطلب الثاني :لتئ

ي الصيت .

المطلب الثالث :لتئ

ي ال ى ى ى ىىج.
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المطلب األول
مسائل في الزكاة
ويشتمل هذا المطلب على مسألة واحدة في الزكاة ,وهي:
لأل أ الصا تب االعشاأل االخألاج

مل

ع أألوتوهت إذا ا عب للل ت جتئأل ال يضعهت

ي اضعهت؟.
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املطلب األول
مسائل يف الزكاة

مسألة :الصدقات والعشور واخلراج ,هل تسقط عن أربابها ,إذا دفعت لسلطان جائر ل
يضعها يف موضعها؟.

أوَلا :صورة المسألة:
أع م أرت

()4

صا تمه الااجو عليه م ا,ذا العشاأل
ذك ال اق ع أألوتوهت؟.

اضعهت ه مل

االخألاج إلم لل ت

ل يضعهت ي

ثانيا :تحرير محل النزاع:
ذ ل ج هاأل ال هت
لل الجري

أ

العتا ()2م ااخمل اا ي

الذ

ال ر ي اال تل,ي االشت عي اال رتول إلم أ اال ت الجتئأل إذا
اجل عليه أااؤ ت إليه اال ي تلل وهت أل ثتري

ا

الصا تب االعشاأل االخألاج

يضعارهت ي اضعهتم ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف
االعشاأل االخألاج ال يل

()3

ال لل ي

لللال ي

إلم أ ج ي ذلك

و اإل ت
ال

الذي

الصا تب

ايع م ثتريتً.

()4

يقال في معنى العشور أحد أمرين :إ ت الخألاجم اا ت الضألائل المي مضألل علم أ

()2

الراايأ ال ج اع شألح ال هذل()462/6م ال الاع ال هي ال,ايمي (.)434/49

الذ

ي مجتألمه العتوأل عرا اجميتر ااا

ااأل االلال  .ال راجيأ الألاض الراي شألح الاألأل الوهي ()243/4م ال الاع ال هي ال,ايمي ()442/7م(.)434/7

()3

ال,تلتري أ واائ الصرتئ ()36/2م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()274/4م والمسألة فيها ثالثة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وبه قال المالكية في أحد قوليهم .ال

تل الألعيريأ اا ل الجلي (.)242/3

القول الثاني :ذهب اإلمام أبو جعفر الهندواني إلى أنه يسقط الجميع ,وان كانوا َل يضعونها في مواضعها ,وبه قال المالكية في
رواية ثانية ,وجمهور الشافعية والحنابلة .ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()36/2م وأل ت
الألعيريأ اا ل الجلي ()242/3م الراايأ ال ج اع شألح ال هذل(462/6م)469م او

الاي أ ال ي

الوأل تري( )932/2ال

تل

اا أ ال مري(.)932/2

القول الثالث :ذهب الشيخ أبو بكر بن سعيد من الحنفية إلى أن الخراج يسقط وَل تسقط الصدقات؛ ألن الخراج يصرف إلى المقاتلة,
وهم يصرفون إلى المقاتلة .ال,تلتريأ واائ الصرتئ (.)36/2
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ثالث ا :األدلة:
من المعقول:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقولأ
أ ا

الصا تب االعشاأل االخألاج إلم اللل ت الجتئأل ال يل

اللل ت ل يضعهت ي اضعهت(.)4

()4

ال,تلتري أ واائ الصرتئ ()36/2م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()274/4م
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المطلب الثاني
مسائل في الصيام
ويشتمل هذا المطلب على مسألتين في الصيام.
 المسألة األولى:

ي و خوأل الاا ا ي إثوتب ال أل ضت

اا م ليأل.
 المسألة الثانية :ر ض الصا وتاللى ى ى ى ى ى ى ى ىىم رت .
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املطلب الثاني
مسائل يف الصيام

املسألة األوىل :هل يقبل خرب الواحد يف إثبات هالل رمضان دون تفسري.
أوَلا :صورة المسألة:
شها ألج اات ألك العاال وألؤي

ال شهأل أل ضت م ه ي و

اله اا شألا أا ياا أ ال وا

وعض الشألا إلثوتب ال شهأل أل ضت ؟.
ثاني ا :تحرير محل النزاعأ
ام ق ال هت علم أ صيت شهأل أل ضت يثوب وألؤي الهال أا إ ,ت شعوت ثالثي
يا ت عرا عا الألؤي م اخلا ال ل ع

تئ ي ر الألؤي ()4م ااخمل اا ي

يو

اله ي ألؤي

ال أل ضت .
ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أ خوأل الاا ا ي ألؤي
أ

ال أل ضت ي و شألي

ي لأل ي ذلكم ,أ ي ا أ ألأيب الهال ختألج ال صأل ي الص األ أا ي الولا وي خال

الل تل أ ت واا الم ليأل ال ي و

()4

أوا ال ا أل الشيوتريأ اخمالف انئ

ره ذلك(.)2

العل ت (.)233/4

( ))2ال متاى الهراي ()37/4م والمسألة فيها خمسة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وقال به اإلمام أبو بكر محمد بن الفضل.
او

تر أ ال ي الوأل تري( ,)622/2ابن نجيم :البحر الرائق(.)189/1

القول الثاني :ذهب إليه الحنفية  ,وقد فصلوا في قولهم ,فقالوا :إن ثبوت رؤية هالل رمضان إن كانت السماء خالية من موانع
الرؤيةَ ,ل بد من ثبوته بجماعة كثيرين يقع العلم بخبرهم ,وتقدير هذه الكثرة يكو ن من اإلمام ,ويشترط إلثبات الرؤية لفظ أشهد ,أما

إن لم تكن السماء خالية من موانع الرؤية فإن أخبر واحد يكتفى بشهادته إن كان مسلم ا عاقالا بالغ ا ,وَل يشترط لفظ أشهد.
الكاساني :بدائع الصنائع( ,)81/1الجزيري :الفقه على المذاهب األربعة(.)299/0
القول الثالث :ذهب إليه المالكية فقالوا :أن ثبوت رؤية الهالل تتحقق بعدلين مستقيمين ,ويشترط أن يكونا ذكرين حرين بالغين,
وكذا يتحقق برؤية جمع كثير يقع العلم بخبرهم ,وَل يشترط أن يكونوا كلهم ذكورا ,فعلى من سمع خبر ثبوت هالل رمضان من
العدلين أو جماعة يلزمه الصوم.

الا يأليأ الشت

ي ه تلك()434/4مالجريأليأ ال ه علم ال ذا ل انألوع (.)933-433/4

القول الرابع :ذهب الشافعية في الصحيح من قولهم إلى أن هالل رمضان يثبت برؤية عدل ولو كان مستورا ,وذلك إن كانت السماء

صحوا أم لم تكن ,ويشترط فيه أن يكون مسلم ا بالغ ا عاقالا حرا ذكرا عدَلا وعله أن يقول ما رآه بلفظ أشهد .الراايأ ال ج اع شألح

ال هذل(=.)223/6
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ثالث ا :األدلة:

استدل الفقيه أبو بكر اإلسكاف لما ذهب إليه من السنة النبوية والمعقول بما يلي:
 -1من السنة النبوية:

ت ألاي ع عوا اهلل و ع ألم أره ت أ تراءى الناس الهالل ,فأخبرت النبي  أني رأيته

فصام رسول اهلل  , وأمر الناس بالصيام(.")4
وجه الدَللة:

أ أللا اهلل صت و جألا خوأل العا الاا ا اأ أل الرت

أ يصا اام ا ذلك علم وا

ا الاا ا لثواب ال أل ضت (.)2
 -2من المعقول:
أ الخوأل ي و
ذلك

الاا ا العا ؛ ن وثوامه ألؤي

الاا ا ا ميت تً لل ألض(.)3

ال أل ضت ي,ا إيجتوتً لعوتا م ي و

= القول الخامس :ذهب إليه الحنابلة وقالوا أن رؤية هالل رمضان تثبت بخبر العدل الواحد ,وَل بد من إخبار مكلف عدل ظاهرا

وباطنا ,وَل تثبت برؤية صبي مميز ,وكذا مستور الحال ,ولم يشترطوا الذكورية والحرية والتلفظ بأشهد.
ال تضي أوا يعلمأ ال لتئ ال هي

,متل الألاايمي االاجهي (.)292/4

( )4لر أوي اااام ,متل الصا م وتل ي شهتا الاا ا علم ألؤي
والحاكم وابن حزم والذهبي.
األلباني :صحيح أبي داود(.)014/1
( )2الراايأ ال ج اع شألح ال هذل(.)223/6
()3الراايأ ال ج اع شألح ال هذل(.)223/6
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املسألة الثانية :نقض الصوم بالستمناء(.)4
أوَلا :صورة المسألة:
اإلر ار وتاللم رت

الصا أ ال؟

يو

ثانيا :تحرير محل النزاع:
ام ق العل ت علم أ ررا ال ري اث ير ض ال هتأل ()2م اياجل المل ( ,)3ااخمل اا
ي اإلر ار وتاللم رت

()4

الصا م ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف

يو

الصا .

أره ال يو

ثالث ا :األدلة:
استدل الفقيه أبو بكر اإلسكاف لما ذهب إليه من المعقول:
وأره ل ياجا الج تع صاأل اال عرم؛ ل ياجا الج تع صاأل الرعاا

ي االيالجم

ا,ذا ل ياجا الج تع عرم لعا اإلر ار ع شها ال وتشأل (.)9
أ ت إ أرر لميأل شها ,تلذي يخألج ره ال ري أا ال ذي ل ألض ال شي عليهم ل
ي لا صا ه؛ نره ع غيأل اخميتأل ره أشوه ت لا اخ
اللي

ل ه شي ا ا رتئ الا جت

ي

أرر وعا ت أصوح ل ي أل؛ نره ل يملول إليه ي الرهتأل أشوه ت لا أ ,شيئتً ي اللي

ذألعه ال ي ي الرهتأل(.)6
()4

استمنى الرجلأ أي الماعم ريه وأ أل غيأل الج تع مم ا ق ,واَلستمناء :ا المخألاج ال ري وميأل ج تع

وياك أا غيأل

أل تً ,ت ,إخألاجه

أل ,إخألاجه ويا راجمه أا جتأليمه .ال يا يأ ال صوتح ال ريأل( )922/2الأل ليأ رهتي ال متج(.)472/3

()2او ألشاأ وااي ال جمها(.)46/4
()3
()4

اا أ ال مري(433/4م.)233

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()36/4م او

او رجي أ الو أل الألائق()233/2م والمسألة فيها قوَلن:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف وبه قال أبو القاسم من الحنفية.
او رجي أ الو أل الألائق( ,)233/2او

تر أ ال ي الوأل تري(.)644/2

القول الثاني :ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يبطل الصوم.
رجي أ الو أل الألائق()233/2م او

او

()393/6م او

اا أ ال مري()36/3م او

()9او رجي أ الو أل الألائق(.)233/2
()6

او

عتواي

أ ألا ال متأل()374/4م العواأليأ المتج ااإل,لي ()446/2م الراايأ ال ج اع

اا أ ال,ت ي ي ه اإل ت ا ا()243/2م او

اا أ ال مري(.)36/3
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لحأ ال واع شألح ال ر (.)22/3

الفصل األول

فقه أبي بكر اإلسكاف في العبادات

المطلب الثالث
مسائل في الحج
ويشتمل هذا المطلب على مسألة واحدة في الحج ,وهي.
مسألة , :ل ا ال ج ع ال ,لف عرا عا أ

ال أليق.

فقه أبي بكر اإلسكاف في العبادات

الفصل األول

املطلب الثالث
مسائل يف احلج.

مسألة :حكم سقوط احلج عن املكلف عند عدم أمن الطريق (.)4
أوَلا :صورة المسألة:
أألاا ال ,لف أ ي جم ال يلم
ال أليق ي الص األ م ه يل

لعا األمه الاصا إلم  ,ولول الخاف

ال ج ع ال ,لف اا

تع

مأل الخاف؟

ثانيا :تحرير محل النزاع:
الص يح الجل االياي االوصأل االألجلي الذي

ام ق العل ت علم أ ال لل الوتلغ العت

يجا راااً ا األ ل اشيئت يمخلف ن له ا ضيه الي
أ ا ت

ال ج إ ال ج ألض عليه()2م ااخمل اا ي

اما ألب له الالتئ

راا ا األ ل إال أره ال يأ

ي ألي ه و أل اال خاف اال رعه أوااك أا
ال ي ج خا ت

علم ر لهم

يل

تع ال أليق
عره ال ج ا الخاف

أ يجل عليه؟
ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره إ ,ت المتلل ي ال أليق اللال

يجل عليه

ال ج اا ,ت خالف ذلك ال يجل(.)3

()4

مالحظة :هذه المسألة بصورتها انفرد بها فقهاء المذهب الحنفي ,ولم أجد رأي لفقهاء المذاهب األخرى في هذه المسألة.

()2او
()3

ر أ ألامل اإلج تع(.)44/4

او رجي أ الو أل الألائق()332/2م والمسألة فيها ثالثة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف وبه قال أبو عبداهلل الثلجي من الحنفية حتى إنه قال :أسقط الحج عن أهل
خراسان زمن الخوف كذا وكذا سنة حتى إن أصحاب هذا الرأي يقولون أنه إن كان بينه وبين مكة بحر فال يجب الحج ,ألن ركوب
البحر َل يقدر عليه كل أحد ,وان كان الغالب في البحر السالمة من موضع جرت العادة بركوبه يجب واَل فال.
او رجي أ الو أل الألائق( ,)332/2الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي(.)9-4/2

القول الثاني :ذهب أبو الحسن الكرخي إلى أنه َل يسقط الحج بالخوف من قطاع الطريق في الصحراء ,فالصحراء لم تسلم من
اآلفات والهوام والريح السموم او رجي أ الو أل الألائق(.)332/2
القول الثالث :ذهب أبو القاسم الصفار إلى أنه يسقط الحج بالخوف من قطاع الطريق في الصحراء في حق المرأة ,وَل يسقط في

حق الرجل.

او رجي أ الو أل الألائق()332/2م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي(.)4/2
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الفصل األول
ثالث ا :األدلة:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:

أ شأل ال ج االلم تع م االخاف عا األ م ي ا
ي ت ا ال أل علم ر له أالم أ ي ج ر

ق العوا علم ق الشألعم أل

الخاف؛ ن الخ أل يمهاا يتمه ي ألي ه(.)4

()4او عتواي أ تشي او عتواي (.)462/3
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الفصل الثاني
اَل لثاني

الفصل الثاني

فقه أبي بكر اإلسكاف
يف املعامالت
ا يه ثالث

وت ثأ

المبحث األولأ ه أوي و,أل اإلل,تف ي ال عت الب ال تلي .
المبحث الثانيأ ه أوي و,أل اإلل,تف ي ان اا الشخصي .
المبحث الثالثأ ه أوي و,أل اإلل,تف ي الا ف االاصي
ااإلعمتق.

فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت

الفصل الثاني
اَل لثاني

المبحث األول
فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت المالية
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:
المطلب األول :فقه أبي بكر اإلسكاف في البيع.
ويشتمل على سبع مسائل في البيع:
 المسألة األولى :وي

ت ي,ا

ي الو أل

غيأل الل ك

ت ال يرم

وه اال وجلاك اال وعا هم ,تلض اع

االلأل ت .
 المسألة الثانيةأ ض ت

ت وض ووي

تلا أا وت

.

 المسألة الثالثة :ارع تا الوي ول ا اإل تل .
 المسألة الرابعة :اإل تل ي وعض اللل .
 المسألة الخامسة :وي انألض

شألل غيأل تم أا وي الشألل ألااً.

 المسألة السادسة , :اخا الوذأل الذي ل يروب وعا ي ع ا وي انألض.
 المسألة السابعة:

مشمأل

عتاا جرا العوا ي ال,وأل لثواب الألا وتلعيل؟

 المطلب الثاني :مسائل متفرقة في المعامالت المالية.
 المسألة األولى :ا مرتع الاائ أا ال ألض

المال الاي أا ال ألض

ال مألض.

 المسألة الثانية :معليق اإلجتأل وتلشأل .
 المسألة الثالثة :معليق الهو وتلشأل .
 المسألة الرابعة :اشمألى وتلا األ
 المسألة الخامسة :ارم

الأل

ال مصاو شيئتًم ت  ,االرم تع وهت؟
عرا ال ألمه

يث اللعألم ه يذ ل شي
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الفصل الثاني

املطلب األول

اَل لثاني

مسائل يف البيع
املسألة األوىل :بيع ما يكون يف البحر من غري السمك مما ل ينتفع به ول جبلده ول
بعظمه ,كالضفدع والسرطان.
أوَلا :صــــــــــورة المسألةأ
يجار وي

ي الو أل

ت ي,ا

غيأل الل ك

ت ال يرم

وه اال وجلاك اال وعا هم

,تلض اع االلأل ت .
ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ

تالم ا ت ال يرم
يعا ً

غيأل الل ك

ت ال يرم

ت ال يرم

وه ال يعا تالً ()4م ث اخمل اا ي م ايا ت يرم

تال ..ا ت اخمل اا يه ي ذا الوتل ت ي,ا
وه ال يعا ً

وه؛

ي الو أل

وه اال وجلاك اال وعا هم ,تلض اع االلأل ت م ذ ل ال يه أوا و,أل

اإلل,تف إلم أره ال يجار وي

وعا هم ,تلض اع االلأل ت (.)2

ت ي,ا

ي الو أل

غيأل الل ك

ت ال يرم

وه اال وجلاك اال

( )4السرخسي :المبسوط( ,)14/08ابن العربي :أحكام القرآن( ,)011/1الشربيني :مغني المحتاج( ,)821/1ابن مفلح :المبدع شرح
المقنع(.)9/2
( )2ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()444/9م افي المسألة قوَلن:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبابكر اإلسكاف واليه ذهب الحنفية ,والمشهور عن الشافعية ,والحنابلة ,أنه َل يجوز بيع ما
يكون في البحر من غير السمك مما َل ينتفع به وَل بجلده وَل بعظمه ,كالضفدع والسرطان.

او رجي أ الو أل الألائق(29/6م )427م الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()444/3م او

اا أ ال مري()29/44م او عوا الهتايأ مر يح

الم يق()667/4م الراايأ ألاض ال تلوي ()279/3م ال ليوتأليأ مح ال عي (.)393-392/2
القول الثاني :ذهب المالكية والشافعية في رواية إلى جواز أكل ما عدا السمك من دواب البحر ,ويقاس على جواز أكلها جواز
بيعها؛ ألنه مما ينتفع به .او ألشاأ الويت االم صي ()333-233/3م الراايأ ألاض ال تلوي (.)279/3
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الفصل الثاني
اَل لثاني

ثالث ا :األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من القرآن الكريم والسنة النبوية بما يلي:
 .4من القرآن الكريم:
قوله تعالى:



َويُ َح ِّر ُم َعلَي ِه ُم ال َخبَائِ َ
ث

(.)1

وجه الدَللة:
أ  ,األ

أل اهلل ت لااك(.)2

الخوتئث م ألي ي م ا ت لاى الل ك خويثم

 .2من السنة:
يد ْب ِن َخالِ ٍد ع ْن ِ ِ
عن ْاب ُن أَِبي ِذ ْئ ٍب ع ْن س ِع ِ
سي ِ
ان
َّب َع ْن َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن ُعثْ َم َ
سعيد ْب ِن ا ْل ُم َ
َ َ
َ َ
ِ ِ
الَ « :ذ َكر طَ ِب ِ
سو ُل
اء َوَذ َك َر ُّ
التيمي ,قَ َ
الض ْف َد َ
ٌ
ع ُي ْج َع ُل فيه ,فَ َن َهى َر ُ
يب ع ْند رسول اهلل َ د َو ا
َ
الض ْف َد ِع» (.)3
اللَّ ِهَ ع ْن قَ ْت ِل ُّ
وجه الدَللة:
أ الروي  رهم ع

م الض اعم اع االرم تع وهت ي الااا م صتألب

وهم ال يجار ويعهت علم أره ال يجار وي

ت ال يرم

وه

ت ,ت

ت ال يرم

ي الو أل غيأل الل ك.

()4

انعألافأ اآلي (.)497

()3

اإل ت أ اأ لرا أ ا( 474/29ح )46363م او أوي شيو أ صرف او أوي شيو ()493/7م أوا ااااأ لر أوي اااام

()2او رجي أ الو أل الألائق()436/2م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي(.)236/9
( 943/4ح )9274م الرلتئيأ لر الرلتئي( 243/7ح  .)4399ت ال ت ,أ ص يح اإللرتام ا ت الويه يأ إره أ اى ت ألاي ي
الرهي ع

مله .او ال ل أ م

ال متج إلم أال ال رهتج(.)942/2
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الفصل الثاني
اَل لثاني

املسألة الثانية :ضمان ما قبض ببيع فاسد أو باطل .
()4

أوَلا :صــــــــــورة المسألةأ
ألج اشمألى شيئتً ش األ ً تلااً ا وضهم ث ألاك إلم الوتئ ل لتا الوي
ال شمألي إلم ررله هلك عراكم ه عليه الض ت ؟

ل ي ولهم تاعتك

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ الع اا

يث الص

اعا هت عرا الج هاأل إ ت ص ي

وت ل م اأضتف ال ر ي اجهتً ثتلثتً ويره ت ا ا ال تلا()2م ااخمل اا ي ض ت ال تلا االوت

اا ت
م

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره إذا اشمألى شيئتً ش األ ً تلااً ا وضهم ث ألاك إلم الوتئ
ل لتا الوي ل ي ولهم تاعتك ال شمألي إلم ررله هلك عراكم ال ض ت علم ال شمألي لاا ,ت

ال لتا م تً عليه أ

خمل تً يه(.)3

( )4بادئ ذي بدء ,وقبل الحديث عن المسألة ,ينبغي التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية والجمهور:
العقود من حيث الصحة وعدمها على وجهين عند الجمهور ,وعلى ثالثة أوجه عند الحنفية ,أما الجمهور فيرون أنها إما صحيحة

واما باطلة ,وأما الحنفية فقد أوجدوا منزلة بين المنزلتين وهي :العقد الفاسد .فالصحيح عند الجمهور :ما استوفى شروطه وأركانه,
والباطل والفاسد كالهما واحد وهو :كل ما كان غير صحيح ,وبالتالي هو :كل ما َل يترتب عليه أثره.

أما الحنفية فقد عبروا عن الباطل بأنه :كل ما لم يشرع بأصله وَل بوصفه ,والفاسد هو :ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه .فالباطل

عندهم َل يمكن تصويبه بحال ألنه فاقد رك انا من أركانه ,كاألهلية وطهارة محل العقد ,أما الفاسد فيمكن تصويبه إذا انتفت الصفة

الفاسدة الداخلة عليه ومثاله القرض بمنفعة فهو عقد صحيح ,ولكن اشتراط المنفعة هو ما أدخل الفساد ,فإذا انتفى هذا الشرط صح

العقد .أ.

ا .عيتض اللل يأ أصا ال ه الذي ال يل ال يه جهله(

.)44-43

فالباطل في البيع عند الحنفية :كل بيع فاته شرط من شرائط اَلنعقاد من األهلية والمحلية وغيرهما ,كبيع دم أو ميتة ,أما حكمه من
جهة انتقال الملك :فهو َل يفيد الملك حتى بالقبض؛ ألن الحكم للموجود وَل وجود لهذا البيع؛ فالتصرفات الشرعية َل يعتبر وجودها
إَل إذا صدرت من أهل لها وفي محل مشروع وانعدام أحدهما يؤدي إلى البطالن وعدم اعتبار التصرف.
ال,تلتريأ واائ الصرتئ ( .)339/9او عتواي أ ألا ال متأل()93/9م الومااايأ ج

الض ترتب ( .)472/4الليااليأ مح ال ايأل

(.)434/6
وَل يرى المالكية التفريق الذي يراه الحنفية بين الفاسد والباطل ,ولكنهم يفرقون بين المجمع على فساده ويسمونه باطالا ,وبين
المختلف على فساده ويسمونه فاسد ا .والباطل إما يكون البطالن من جهة المحل ,كبيع الميتة ,أو من غير جهة المحل كجهة
العاقد .العاايأ تشي العااي(.)334/3

أما عن الشافعية والحنابلة ف ال يرون أي تفريق بين الفاسد والباطل فهو عندهم واحد وَل يفرقون في الحكم في بعض أجزائه كما فعل
المالكية ,ويرون أن الم بيع بعقد فاسد أو باطل َل يملك بالقبض ,ألنه العقد بحكم المعدوم فال يترتب عليه أثر.
ال تاألايأ ال تاي ال,ويأل ()23/6م او

اا

ال اليأ الشألح ال,ويأل و تشي ال مري (227/9م222م.)223

()2أ .ا .عيتض اللل يأ أصا ال ه الذي ال يل ال يه جهله(
()3الومااايأ ج

.)44-43

الض ترتب()422/4م او رجي أ الو أل الألائق( ,)432/6والمسألة فيها خمسة أقوال=:
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الفصل الثاني
لثاني
ثالث ا :اَل
األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
إ ,ت

م تً عليه إ الع ا غيأل عموأل و م جألا ال وض وإذ ال تلكم

لتا الوي

اذلك ال ياجل الض ت ()0م اا ,ت
ال وي وع ا تلام ,ت

ال,ه للول

لتا الع ا خمل تً يه إره ل يض
الوتئ الي

ال شمألي(.)2

لأل ض الوتئ

وا

=القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف أره َل ضمان على المشتري سواء كان الفساد متفقا عليه أم مختلفا فيه.

الومااايأ ج

الض ترتب()422/4م او رجي أ الو أل الألائق(.)432/6

القول الثاني :ذهب الفقيه أبو نصر بن سالم إلى :أنه كان فساد البيع متفقا عليه غير مختلف فيه فبرده على البائع برئ المشتري

عن الضمان وان لم يقبله البائع وان كان فساد البيع مختلفا فيه َل يب أر المشتري إَل بقبول البائع أو بقضاء القاضي.
الومااايأ ج

الض ترتب()422/4م او رجي أ الو أل الألائق(.)432/6

القول الثالث :ذهب المالكية إلى أنه إذا كان البطالن من جهة المحل كبيع خمر ,أو ميتة ,أو دم ,فإنه َل يملكه وان دفع الثمن
وقبضه ,ألنه مما يحرم ملكه ,وعليه؛ فإن قبضه المشتري بإذن المالك فهلك في يديه فال ضمان عليه؛ ألن المحل َل يعد ماَلا.

واذا كان البطالن من غير جهة المحل ,كبيع ناقص أهلية ,فإنه من جهة الملكَ ,ل يملك المشتري المبيع ,ولكنه إذا قبضه فإن يده
عليه يد ضمان ,ألنه قبضه على جهة التمليك بحسب زعمه ,وان لم ينتقل له الملك في حقيقة األمر ,أما الفاسد عند المالكية:
فهو المختلف في فساده ولو خارج المذهب ,كالبيع عند األذان لصالة الجمعة ,فإن قبض المشتري المبيع فإنه يدخل في ضمانه,
وعليه رده بعينه ,إن لم يفوت 3المبيع ,فإن فات المبيع بيد المشتري ,رد قيمته ورجع بثمنه,

علي العااي أ تشي العااي(/3م334م 339م )336م ال
الالا يأ

تلأ اا ل الجلي ()296/6م الاألايألأ الشألح ال,ويأل(74/3م)73م

تشي الالا ي()323/4م(.)74/3

القول الرابع :ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المبيع بعقد فاسد أو باطل َل يملك بالقبض ,ألنه العقد بحكم المعدوم فال يترتب عليه
أثر ,وبالتالي فإن يد المشتري على السلعة يد ضمان ,يضمنها بالقيمة والمثل وان هلكت بآفة سماوية.

ال تاألايأ ال تاي ال,ويأل ()23/6م او

اا أ الشألح ال,ويأل و تشي ال مريأ (227/9م222م.)223

القول الخامس :ذهب الحنفية وهو ما أخذت به مجلة األحكام العدلية من رواية عن أبي حنيفة إلى أنه إذا تم التقابض بعقد باطل؛
فإن يد المشتري على المبيع يد أمانةَ ,ل يضمن إَل بالتعدي والتقصير ,وفي رواية ثانية للحنفية :ذهب الصاحبان ورواية عن أبي

حنيفة ,واختاره السرخسي أنه إذا تم التقابض بعقد باطل؛ فإن يد المشتري على المبيع يد ضمان ,يضمن المبيع إذا هلك ولو بآفة

سماوية بالمثل والقيمة ,أما عن ضمان المبيع بالعقد الفاسد بعد القبض ,فإن يد المشتري عليه يد ضمان؛ أي يضمنه إذا

هلك ولو بآفة سماوية ,المثل بالمثل والقيمة بالقيمي.

الليااليأ مح ال ايأل ()434/6م او عتواي أ ألا ال متأل()93/9م الومااايأ ج
ج عي ال جل م تا .373
()8الليااليأ مح ال ايأل ()434/6م
()2الومااايأ ج

الض ترتب()422/4م او رجي أ الو أل الألائق()432/6
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الض ترتب()472/4م جل ان ,ت العالي أ

فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت

الفصل الثاني
املسألة اَل لثاني
الثالثة :انعقاد البيع بلفظ اإلقالة(.)4

أوَلا :صــــــــــورة المسألةأ
يرع ا الوي ويره ت ول ا اإل تل ؟.

ت لألج أ لمك ذا العوا وألف األ م ت اآلخألأ ولبم
ثانيا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ

وتلخيتأل؛ ن

ذك الع اا ال ي ,

االشأل ,ااإلجتأل االأل

ي ق ال أل ي

اإل تل الع اا الالر

ت ي و ال لخ

لخهت إال وتم تق ال أل ي ال معت اي ,ع ا الوي اال ضتألو

وتلرلو لل األ

هي ا ا علم إجتر ال ألمه أا ضت ال األ

ايرهم

االلل االصلحم أ ت الع اا المي ال مصح يهت اإل تل هي الع اا غيأل الالر م ,تإلعتأل االاصي
االجعتل م أا الع اا الالر المي ال م و ال لخ وتلخيتألم ث الا ف االر,تح يث ال يجار لخ

أ ا ت وتلخيتأل(.)2

ااخمل اا ي ت إذا ت لألج أ أ لمك ذا العوا وألف األ م ت اآلخألأ ولبم

يرع ا

ألاا تب ل ا الوي  ,ت ع صت ل العوا علم اعموتأل اإل تل ع ا وي الي

لخ.

الوي ويره ت ول ا اإل تل ؟ .ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف
,ارهت

()8

()3

إلم جاار ع ا الع اا ول ا اإل تل

اإلقالة لغة :الرفع واإل زالة :ومن ذلك قول القائل :أقال اهلل عثرته؛ إذا رفعه من سقوطه ,ومنه اإلقالة في البيع؛ ألنها رفع العقد.

ال يا يأ ال صوتح ال ريأل(.)924/2
وفي اصطالح الفقهاء اإلقالة :رفع العقد والغاء حكمه بتراضي الطرفين.
او رجي أ الو أل الألائق()443/6م الشت عيأ ان ()67/3م او

()2

اللألخليأ ال ولا ()99/23م ال,تلتريأ واائ

اا أ ال مري(.)233/4

الصرتئ ()294/9م اإل ت

تلكأ ال اار ()627/3م ال رريأ

خمصأل

ال رري()32/4م الشألويريأ مري ال متج()9/2م الشيألاريأ ال هذل()332/4م الوهاميأ ,شتف ال رتع(.)242/3

()3او رجي أ الو أل الألائق()226/9م الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()4/3م ال ايأ غ ر عيا الوصتئأل(.)262/2
والمسألة فيها ستة أقوال:
القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف واليه ذهب المالكية والظاهرية إلى أن اإلقالة بيع  ,وجوز فيه ما يجوز من
البيوع  ,ويحرم فيها ما يحرم في البيوع.

الاألايألأ الشألح ال,ويأل()499/3م او جريأ ال ااري ال هي ()432/2م او

ر أ ال لم(.)9-2/3

القول الثاني :ذهب اإلمام أبو حنيفة وقوله هو الصحيح عند الحنفية ,ووافقه اإلمام أبو جعف ر الهندواني ,وبه أخذ أبو الليث الفقيه
أنه َل ينعقد البيع بلفظ اإلقالة ,فاإلقالة عندهم فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق ثالث غيرهما ,سواء قبل القبض أو بعده.
او

رجي أ الو أل الألائق()226/9م الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()4/3م ال ايأ غ ر عيا الوصتئأل()262/2م ال,تلتريأ واائ

الصرتئ ()336/9م الليااليأ شألح مح ال ايأل(=.)427/6

48

فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت

الفصل الثاني

لثاني علم أ اإل تل
اال لأل اَل وري

ي ع ا وي

إذا اعموألب اإل تل ع ا وي الي

لخ جتر ع ا الع ا ول ا اإل تل م ااذا اعموألب اإل تل أرهت

لخ لع ا وي

أ

لخ لع ا وي

اي م ل يصح ع ا الوياع ول ا اإل تل م ,ارهت

اي ؟
ت يع ا وه.

ت ي لخ وه الع اا ال

ثالثا :األدلة:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
أ

ا وتال ال ت وتل ت م ا ا أخذ وا ااع ت وا م ا ا اجا ,ترب

عرم الوي

اإل تل ويعتً لاجاا عرم الوي

ان ,ت (.)4

يهت االعوأل لل عرم ال للصاأل الهذا أع م  ,الوي

ي ,ثيأل

املسألة الرابعة :اإلقالة يف بعض السلم.
أوَلا :صــــــــــورة المسألةأ
أأل

ألج ألل لألج

ال ت ) أوألأمك

تالًم اال لل يه ا ,أل

ال ر م اوعا ت ت ال لل (ا ا صت ل

رصف اللل ه يعا إوألاؤك إ تل م ا ت انثأل ال مألمل علم ذلك؟.

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ

وتلخيتأل؛ ن

ذك الع اا ال ي ,

اإل تل الع اا الالر

ي ق ال أل ي

ت ي و ال لخ

لخهت إال وتم تق ال أل ي ال معت اي ,ع ا الوي اال ضتألو

=القول الثالث :ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أن اإلقالة بيع جديد في حق العاقدين وغيرهما ,إَل أن يتعذر جعلها بيع ا ,فتجعل

فسخا .او رجي أ الو أل الألائق()226/9م الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()4/3م ال ايأ غ ر عيا الوصتئأل()262/2م ال,تلتريأ
واائ الصرتئ ()336/9م الليااليأ شألح مح ال ايأل(.)427/6

القول الرابع :ذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى أن اإلقالة فسخ إَل إذا تعذر جعلها فسخ ا ,فتجعل بيع ا للضرورة.
او

رجي أ الو أل الألائق()226/9م الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()4/3م ال ايأ غ ر عيا الوصتئأل()262/2م ال,تلتريأ واائ

الصرتئ ()336/9م الليااليأ شألح مح ال ايأل(.)427/6
القول الخامس :ذهب زفر من الحنفية ,والشافعية ,واألكثرون من الحنابلة إلى أن اإلقالة فسخ في حق الناس كافة.
ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()336/9م الر يليأ ال ه االلال ي اأالمه(.)433/9
القول السادس :ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن اإلقالة فسخ؛ ألن اإلقالة هي الرفع واإل زالة؛ وألن المبيع عاد إلى البائع بلفظ َل
ينعقد به البيع ,فكان فسخا ,كالرد بالعيب.

الشألويريأ مري ال متج()9/2م ال رريأ خمصأل ال رري()32/4م الوهاميأ ,شتف ال رتع(.)224/3

()8

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()336/9م الليااليأ شألح مح ال ايأل(.)422/6
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الفصل الثاني

لثاني ااإلجتأل االأل
اَلاالشأل,

ال األ

وتلرلو لل األ م هي ا ا علم إجتر ال ألمه أا ضت

ايرهم االلل االصلحم أ ت الع اا المي ال مصح يهت اإل تل هي الع اا غيأل الالر م

,تإلعتأل االاصي االجعتل م أا الع اا الالر المي ال م و ال لخ وتلخيتألم ث أ الا ف االر,تحم
يث ال يجار لخ أ ا ت وتلخيتأل(.)4

ااخمل اا ي ت إذا ألل ألج لألج

ال لل (ا ا صت ل أأل
ال مألمل علم ذلك؟

ال ت )أ أوألأمك

تالًم اال لل يه ا ,أل

رصف اللل م ه يعا إوألاؤك إ تل م ا ت انثأل

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره لا أوألأك
ايجل علم ال لل إليه ألا رصف أأل

ال ر م اوعا ت ت

ت اللل (.)2

رصف اللل

عله ذا يعا إ تل م

ثالث ا :األدلة:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
أره  ,ت يرع ا الوي ول ا اإل تل م تللل يرع ا ول ا اإل تل م ام,ا اإل تل ويعتًم اعرا ت

ي,ا ال لل ,أر ت وتع رصف ال لل يهم ا علا أره ل ي وض ال لل يه وعام الا لرت وجاار
ويعه و

()8

وضه علم ال لل إليه أ يا

اللألخليأ ال ولا ()99/23م ال,تلتريأ واائ

الث م ا ا رصف أأل

الصرتئ ()294/9م اإل ت

ت اللل .

تلكأ ال اار ()627/3م ال رريأ

خمصأل

ال رري()32/4م الشألويريأ مري ال متج()9/2م الشيألاريأ ال هذل()332/4م الوهاميأ ,شتف ال رتع(.)242/3
()2

الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()436/3م او

تر أ ال ي الوأل تري( .)293/7والمسألة فيها قوَلن:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وبه قال الفقيه أبو نصر محمد بن سالم ,والشافعي ,وأبو حنيفة ,والحنابلة إلى
أنه تجوز اإلقالة في السلم ويجب على المسلم إليه رد نصف رأس مال السلم إلى المسلم.

فالذين اختلفوا في اإلقالة هل هي فسخ أم بيع ,المالحظ أنهم اتفقوا في جواز اإلقالة في السلم ,وهذا اَلتفاق َل يدل على أنهم

تراجعوا عن قولهم بأن اإلقالة فسخ ,وهذ الخالف ذكر في المسألة الثالثة :انعقاد البيع بلفظ اإلقالة.


اعتبر الفقيه أبو بكر اإلسكاف :اإلقالة بيع ,والفقيه أبو نصر محمد بن سالم اإلقالة بيع ,فكما انعقد البيع بلفظ اإلقالة,

فإنه ينعقد السلم بلفظ اإلقالة ,ويرجع بنصف رأس مال السلم على المسلم.



اعتبر الحنفية والشافعية والحنابلة اإلقالة فسخ ,فيجوز أن يرجع بنصف رأس مال السلم إلى المسلم.

او ألشاأ وااي ال جمها()236/4م الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()436/3م او
ال ه()96/4م او

ترأ ال ي

الوأل تري()293/7م او

اا أ ع ا

لحأ ال واع شألح ال ر (.)22/4

القول الثاني :ذهب اإلما م مالك باعتبار اإلقالة عنده بيع وليس فسخ ,إلى أنه َل تجوز اإلقالة في السلم؛ ألنه يدخله التذرع إلى بيع
وسلف .او ألشاأ وااي ال جمها(.)236/4
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الفصل الثاني
اَل لثاني

ا رتك ت ي  ,أ مضي ه الوت ث أ
أ الألج إذا ت أ أوألأمك

رصف اللل م عرا ت يلأ ع

أوألأمك الهو م ال ي تلل ال لل إليه ورصف أأل

إليه أ يا

رصف أأل

ال ت .

ت

ال ت م اا

صاك إ أألاا و اله

صاب اإل تل علم ال لل

ا
املسألة اخلامسة :بيع األرض مع شرب غريها ,أو بيع الشرب مفردا.
أوَلا :صــــــــــورة المسألةأ
وتع انألض اال ت خت

أألض أخألى يا ت أا يا ي م ه يصح

وهت اار ت مأخذ ال ت

الوي ؟
ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أره يجار وي الشألل موعتً لألألض لا وتع أألضتً ا عهت تؤ ت الخت

وهت صح الوي ()4م ااخمل اا ي ت إذا وتع انألض اال ت خت

وهت اار ت مأخذ ال ت

أخألى يا تً أا يا ي م ه يصح الوي ؟.

أألض

شألل غيأل ت(.)2

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره يجار وي انألض

()8ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()423/6م او ألشاأ الويت االم صي ()32 -33/44م الراايأ ألاض ال تلوي (242/9م )243م او
اا أ ال مري(.)233/4

()2

الليااليأ شألح مح ال ايأل()422/6م الريلعيأ مويي ال تئق()92/4م والمسألة فيها ثالثة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وبه قال الفقيه أبو نصر محمد بن سالم واإلمام أبو جعفر الهندواني ومحمد

بن الحسن وقال مشايخ بلخ وبه قال اإلمام مالك بجواز بيع األرض مع شرب غيرها.
ال,تلتريأ واائ الصرتئ ( .)423/6الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()422/3م اإل ت

تلكأ ال اار (.)342/3

القول الثاني :ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية ,وهو اختيار مشايخ بخارى أنه َل يجوز بيع األرض مع شرب غيرها كبيع الشرب يوم ا
أو يومين حتى تزداد نوبة المشتري ؛ ألن الشرب من الحقوق ,والحقوق َل تقبل اإلفراد بالبيع والشراء.

الريلعيأ مويي ال تئق( ,)92/4الليااليأ شألح مح ال ايأل()422/6م الشيخ رات أ ال متاى الهراي (.)422/3
القول الثالث :ذهب الشافعية إلى أنه إن استثنى الشرب لم يصح العقد لالضطراب ,إَل إن وجد شرب غيره فيصح مع اَلضطراب

واَلستثناء لزوال المانع باَلغتناء عن شربها.

انرصتأليأ ألرم ال تلل()443/2م الراايأ ال ج اع()44/49م ال األ عيأ العرير شألح الاجير(.)246/42
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الفصل الثاني
اَل لثاني

ثالث ا :األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
وأ أ

ولخ معت لاا ذلك ل تجمه إليهم اال يت

يا ي يمألك وتلمعت

علم عا جاار وي الشألل يا تً أا

 ,ت جار اللل للضألاأل اااللمصرتع للمعت

(.)4

املسألة السادسة :حكم دخول البذر الذي مل ينبت بعد يف عقد بيع األرض؟
أوَلا :صــــــــــورة المسألةأ
وتع أألضه ا,ت
ياخ

ا وذأل يهت صت وهت ال يروبم ه ياخ

ي الوي

يصيأل لل شمأليم أ ال

ي,ا للوتئ ؟

 .ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت أره ي وي انألض ا يهت خضألااب ميو (,تلجرأل االو ت ت االثا االوص )

أره إ ل يشمأل هت ال شمألي لر لهم إرهت للوتئ ()2م ااخمل اا ي ت لا وتع أألضه ا,ت
صت وهت ال يروبم ه ياخ

ي الوي

يصيأل لل شمأليم أ ال ياخ

ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره لا وتع أألضه ا,ت
ياخ

()8

ي الوي م اي,ا لل شمألي(.)3

ا وذأل يهت

ي,ا للوتئ ؟ ,ذ ل

ا وذأل يهت صت وهت ال يروب الوذألم إره

الريلعيأ مويي ال تئق()92/4م الليااليأ شألح مح ال ايأل(.)422/6

()2او

ر أ ألامل اإلج تع (.)22/4

()3الوتوألميأ العرتي شألح الهااي ()423/2م والمسألة فيها أربعة أقوال:
القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وذهب إليه المالكية أنه لو باع أرضه وكان قد بذر فيها صاحبها ولم ينبت
البذر ,فإنه يدخل في البيع  ,ويكون للمشتري.

الوتوألميأ العرتي شألح الهااي ()423/2م او ألشاأ الويت االم صي (.)932-937/ 7
القول الثاني :ذهب فقهاء الحنفية منهم أبو القاسم الصفار ,وأبو الليث الفقيه ,ومحمد بن الفضل البخاري ,وقاضي خان ,والظاهرية
إلى أن البذر َل يدخل في البيع ,وهو للبائع ,هذا إذا كان الزرع متقوم ا ,أما إذا لم يكن متقوم ا دخل في البيع من غير ذكر له.

الليااليأ شألح مح ال ايأل()229/6م شيخي رااكأ ج

انرهأل ي شألح لم م انو أل()29/3م او

ر أ ال لم(.)334/2

القول الثالث :ذهب الشافعية إلى أن المشتري بالخيار ,إن أحب نقض البيع أو ترك البذر حتى يبلغ فيحصد ,فإذا ابتاع أرضا فيها
بذر لزرع َل يبقى له بعد حصاده أصل كالبر والشعير  ,فالبذر للبائع خارج من العقد  :ألنه مستودع في األرض ,فإن كان المشتري
عالما به فال خيار له في فسخ البيع ,وان كان غير عالم فهو بالخيار.

ال تاألايأ ال تاي ي ه الشت عي()424/9م الشيألاريأ ال هذل( )223/4م ال هذل(.)223/4
القول الرابع :ذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنه للبائع ,وَل يدخل في البيع إَل أن يشترطه المشتري فيكون له.
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اَل لثاني

ثالث ا :األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من القياس:
 ,ت أره ال يجار وي الرخ و عت إذا ,ت
اإلوتأل ي الرخ ؛ تل يت

يهت م أل اا ل مؤوأل؛ ن الروتب ي الرألع و ررل

أال ي ألق وي الم أل الذي ل يؤوألم االرألع الذي ل يروب ي جاار ويعه

انص وتل عت (.)4

املسألة السابعة :هل تشرتط معاودة جنون العبد يف الكرب لثبوت الرد بالعيب( )2؟
أوَلا :صــــــــــورة المسألةأ
ج عرا الوتئ

ي صمألكم ه مشمأل ال عتاا ي ال,وأل عرا ال شمألي مم يثوب خيتأل

العيل؟
 .ثانيا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أره إذا اجل الوي ام أل ت

وعيل ()3م ااخمل اا ي ت لا ج عرا الوتئ

ال شمألي مم يثوب خيتأل العيل؟

ال جل

ي صمألكم ه مشمأل ال عتاا ي ال,وأل عرا

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره لا ج عرا الوتئ

وتلعيل مم يعتااك الجرا عرا ال شمألي(.)4
او

()8

اا أ ال مري()244/4م او

غيأل خيتألم لي

ن ا ت الألا إال

ي صمألكم ال يثوب خيتأل الألا

اا أ الشألح ال,ويأل()423/4م الوهاميأ ,شتف ال رتع ع

م اإل رتع(.)272/3

او ألشاأ الويت االم صي (.)932-937/ 7

()2هذه المسألة لم يفصل القول فيها سوى الحنفية ,أما باقي المذاهب فذكرتها على سبيل اإلجمال معتبرين أن الجنون عيب يوجب
الرد .الأل ليأ غتي الويت شألح روا او أللال ()423/4م الثعلويأ المل ي (.)499/2

()3أوا ال ا أل الشيوتريأ اخمالف انئ

العل ت (.)393/4

()4او رجي أ الو أل الألائق()44/6م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()32/4م والمسألة فيها قوَلن:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وبه قال الصدر الشهيد من الحنفية ,أنه َل بد من المعاودة في يد المشتري

لثبوت خيار الرد بالعيب.

الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()73/3م او رجي أ الو أل الألائق()44/6م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي(.)32/4

القول الثاني :ذهب إليه محمد بن الحسن والفقيه أبو الليث والحلواني وخواهر زاده ,أن الجنون عيب َلزم يوجب الرد دون اشتراط
المعاودة في يد المشتري.

او رجي أ الو أل الألائق()44/6م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()32/4م الشيخ رات أ ال متاى الهراي (.)73/3
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الفصل الثاني
اَل لثاني

ثالث ا :األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
وأره ال وا

عتاا الجرا عرا ال شمألي مم يثوب خيتأل الألا وتلعيل؛ ن اهلل تاأل علم

إرالمه ي ,وألكم ال يألا مم يعتااك عرا ال شمأليم إ عتااك ألاك؛ نره غو ذلك انا (.)4

()8او رجي أ الو أل الألائق()44/6م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي(.)32/4
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الفصل الثاني
اَل لثاني

المطلب الثاني
مسائل متفرقة في المعامالت المالية
ويشتمل هذا المطلب على مسائل متفرقة في المعامالت المالية:
 المسألة األولى :ا مرتع الاائ أا ال ألض

المال الاي أا ال ألض

ال مألض.

 المسألة الثانيةأ معليق اإلجتأل وتلشأل .
 المسألة الثالثة :معليق الهو وتلشأل .
 المسألة الرابعة :اشمألى وتلا األ
 المسألة الخامسة :ارم
الاي و األ الر صت أ ال؟

الأل

ال مصاو شيئتًم ت  ,االرم تع وهت؟.
عرا ال ألمه

يث اللعألم ه يذ ل شي

فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت

الفصل الثاني

املطلب الثاني

اَل لثاني

مسائل متفرقة يف املعامالت املالية
املسألة األوىل :امتناع الدائن أو املقرض من استالم الدين أو القرض( )4من املقرتض.
أوَلا :صورة المسألةأ
ا مألض الج ا

ت مر ال ألض

()2

واله.

ي الصيف يث ال تج إليهم األاك ي الشمت

يث ال تج إليهم

ثانيا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ ال ألض ع خيألم اأره إلم أج

ااا ا تالً ي الذ

ت عليه و

جتئر()3م

ااخمل اا ي ال ألض إلم أج ل ًم يأليا ال مألض أ يعج
والهم أيجوأل ال ألض علم وضه أ ال؟م ا ثت ذلك  -ا مألاض الج ا.-
ال ألض
ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره يا

صت وه مم يو أأل

ت عليه(.)4

()4القرض لغة :قََرض الشيء قطعه.
الألاريأ خمتأل الص تح()963/4م او

لا أجلهم اا مر

الذي عليه الج ا ث ارره ج ااً اي ألح ي ج ا

رااألأ للت العألل(.)246/7

القرض اصطالح ا :دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله .الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()366/9م ال األ يأ الذخيأل ()229/9م

العواأليأ المتج ااإل,لي ()949/4م الشألويريأ مري ال متج()447/2م الوهاميأ الألاض ال ألو ()237/4م ال جتايأ اإل رتع ي ه
اإل ت أ ا(.)446/2

()2الجمد هو الماء المتجمد والذي نسميه اليوم ثلج ,وقديما لم يكونوا يسمونه ثلجا وانما َج َمد ,والثلج عندهم هو ذلك المتساقط من
السماء الشبيه بالقطن وكذلك نحن نسميه ثلجا ,وكان الجمد عندهم قديما ذا قيمة لمشقة الحصول عليه خاصة في الصيف ,وكذلك
مج َّمدة ,فترتفع قيمته صيف ا لكثرة الطلب عليه وندرته ,وصعوبة
ما يتبعه من مشقة حفظه ,في آنية خاصة تلف باألعشاب تسمى َ
حفظه ,بخالف الشتاء حيث من السهل الحصول عليه ,فتنخفض قيمته وَل يطلبه أحد ,كونهم يطلبون الفحم في الشتاء.

الريتب اآخألا أ ال عج الالي وتل الجي (.)433/4

()3او

ر أ ألامل اإلج تع(.)34/4

()4الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()232/3م والمسألة فيها قوَلن:
القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وبه قال المالكية ,وقال القاضي اإلمام فخر الدين  -رحمه اهلل تعالى :-المخرج
عندي أن يرفع األمر إلى القاضي حتى يجبره على قبول مثل ما كان عليه ,كما لو استقرض من آخر حنطة فأعطى مثلها بعدما
تغير سعرها ,فإنه يجبر المقرض على القبول.

الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()232/3م أوا عوا اهلل ال تل,يأ شألح يتأل ال تل,ي(=.)323/2
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الفصل الثاني
اَل لثاني

ثالث ا :األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
ن ال ق ي انج لل مألض م إذا أل
عيرتً ,ت الوا أا عاضتً م أا ,ت ر

ه لر ال ألض والهم اأجوأل علم ذلكم

ال ت ال مألض(.)4

املسألة الثانية :تعليق اإلجارة( )2بالشرط(.)3
= القول الثاني :ذهب الشافعية إلى أن المقرض ليس له بذل المثل بل عليه قيمة المثل ,إَل أنني وجدت مسألة قد يستفاد منها,
وهي في باب الغصب ,عن رد الغاصب المثل للمغصوب منه ,ولكنه رده في مكان أو زمان تتغير فيه قيمته فال يساوي شيئا ,ومثل

ل ه كمن غصب الجمد في الصيف ,ورده في الشتاء ,أو من غصب الماء في صحراء ورده في الحضر ,فهل يضمن بالمثل أم
بالقيمة الشبه بمسألتنا ,أن كال من المقرض في مسألتنا والمغصوب منه في هذه المسألة ,كال منهم متضرر بانخفاض قيمة المثل,
َل بل ربما انعدام القيمة ..والذي تراه الباحثة أنه يمكن أن يقاس عليها مسألتنا.

ال األ عي أ العرير شألح الاجير(.)272/44

()8او عوا الوألأ ال,ت ي ي ه أ

ال اير ()727/2م الملاليأ الوهج شألح الم

()473/2م العواأليأ المتج ااال,لللي (.)947/4

()2
يأجر ,وهو ما أعطيت من أجر في عمل ,وآجره يؤجره إيجا ار ومؤاجرة ,وآجرته الدار
اإلجارة لغة :من األجرة ,وهي الفعل أجر ُ
أكريتها .او رااألأ للت العألل(.)43/4

واإلجارة اصطالح ا :تمليك منفعة بعوض.

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()474/4م الراايأ ألاض ال تلوي ()473/9مالشألويريأ اإل رتع()347/2ماو

)3(.

اا أ ال مري(.)6/6

ينقسم العقد بحسب ترتب أثره عليه بمجرد انعقاده وعدم ترتب أثره في الحال إلى ثالثة أقسام :منجز ,ومضاف ,ومعلق.

 .8العقد المنجز :وهو ما صدر بصيغة غير معلقة على شرط وَل مضافة إلى المستقبل .وحكمه :ترتب اآلثار عليه في الحال
ما دام مستوفيا ألركانه وشروطه المطلوبة فيه .مثل :بعتك هذه األرض بكذا ,وقبل اآلخر .يترتب على هذا البيع تحقق
أثره عليه في الحال ,وتنتقل الملكية في العوضين.

واألصل في العقود التنجيز في الحال أي أن آثارها تترتب عليها فور إنشائها ما عدا الوصية واإليصاء ,فال يمكن بطبيعتهما أن
يكون ناجزين ,إلضافتهما لما بعد وفاة الموصي .أما الوصية :فهي تمليك مضاف لما بعد الموت بالتبرع بشيء لجهة أو شخص

ما .وأما اإليصاء :فهو إقامة وصي على أبنائه القاصرين بعد وفاة الولي.
.2

العقد المعلق على شرط :هو ما صدر معلق ا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط .مثل :إن سافرت فأنت وكيلي ,أو

إذا قدم فالن من الحجاز فقد بعتك الشيء الفالني.

 .3العقد المضاف للمستقبل :ما صدر بصيغة أضيف فيها اإليجاب إلى زمن مستقبل .مثل :آجرتك داري لسنة من مطلع
الشهر القادمِ .
أنت طالق غد ا أو بعد أسبوع.

ويختلف المعلق على شرط عن المضاف للمستقبل في أن العقد المعلق َل ينعقد إَل حين وجود الشرط المعلق عليه ,أما المضاف
للمستقبل فهو منعقد في الحال ,ولكن آثاره َل يسري مفعولها إَل في المستقبل المضاف إليه.

وحكمه :أنه ينعقد في الحال ,ولكن أثره َل يوجد إَل في الوقت المحدد الذي أضيف إليه.
والعقود عند الحنفية بالنسبة لقبولها اإلضافة أو عدم قبولها ثالثة أنواع:
أ.

عقود َل تكون إَل مضافة بطبيعتها :وهي الوصية واإليصاء كما تقدم ,سواء أكانت منجزة مثل :أوصيت بكذا للفقراء أو

لمسجد البلدة ,أم معلقة مثل :إن نجحت في المشروع الفالني فقد أوصيت بمبلغ كذا للمشفى الفالني .فإذا تحقق

النجاح ,لم يثبت حكم الوصية إَل بعد الوفاة=.
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الفصل الثاني
اَل لثاني

أوَلا :صورة المسألةأ
أأل

الألج ي ا أ إذا جت أأل

الشهأل ا أجألمك الااأل و,ذام أا ي ا أ أجألمك الااأل إذا جت

الشهأل  ,شهأل و,ذام ه يجار المعليق وتلشأل ؟.

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ذ ل ج هاأل ال هت إلم أره ال يجار اإلجتأل علم الشأل ()4م ااخمل اا ي ت إذا ت أ إذا جت
أأل

الشهأل ا أجألمك الااأل و,ذام أا ي ا أ أجألمك الااأل إذا جت أأل

ه يصح المعليق أ ال؟.

الشهأل  ,شهأل و,ذام

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره مجار اإلجتأل علم الشأل م اا ,ت

يه معليق(.)2

ثالث ا :األدلة:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من القياس والمعقول:

ب= .عقود َل تقبل اإلضافة ,وانما تكون دائم ا ناجزة :وهي عقود تمليكات األعيان ,كالبيع والهبة والصلح على مال واإلبراء
عن الدين .ويلحق بها الزواج والشركة والقسمة والرجعة؛ ألنها تتطلب شرع ا ثبوت آثارها في الحال ,فإذا أضيفت

للمستقبل تأخرت آثارها عنها ,وذلك ينافي أصل وضعها الشرعي .فالبيع يوجب نقل الملكية في الحال ,والزواج يفيد حل
اَلستمتاع حاَلا ,فال يصح تأخير األثر عنهما.

ت .عقود تصح منجزة ومضافة للمستقبل :فإذا كانت منجزة ترتب عليها أثرها في الحال ,وان كانت مضافة تأخر أثرها إلى
زمن اإلضافة ,وهي :

أوَلا :العقود الواردة على المنافع :كاإلجارة واإلعارة والمزارعة والمساقاة.
ثاني ا :اَللتزامات أو التوثيقات :كالكفالة والحوالة.

ثالثا :اإلطالقات :كالوكالة والقضاء والوظائف واإلدارات واإلذن بالتجارة.

رابعا :اإلسقاطات :كالطالق والخلع من جانب الزوج ,والوقف.
الريلعيأ مويي

ال تئق()434/4م الرأل,شيأ ال رثاأل ي ال ااعا()374-373/4م ال األ يأ ال ألاق اأرااأل الوألاق ي أراا

ال ألاق()336/4م الر يليأ ال ه اإللال ي اأالمه(634/4م .)632

()8الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()336/4م ال األ يأ ال ألاق()223/4م الرأل,شيأ ال رثاأل()374/4م ال الاع ال هي
()2الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()232/3م والمسألة فيها قوَلن:

ص لح( إجتأل ).

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وبه قال الفقيه أبو الليث أنه تجوز اإلجارة على الشرط  ,وان كان فيه تعليق.
الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()434/4م الشيخ رات أ ال متاى الهراي (.)443/4

القول الثاني :ذهب أبو القاسم الصفار ,والشيخ ظهير الدين من الحنفية ,إلى أنه َل يجوز ؛ ألنه تعليق التمليك بعوض ,كما لو

علقها على شرط آخر ,فلو حلف رجل أَل يحلف ثم قال َلمرأته  :أنت طالق غد ا فإنه يحنث في يمينه.
الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()434/4مالشيخ رات أ ال متاى الهراي (.)443/4
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اَل لثاني

 -8يتلتً علم

له خيتأل الشأل ي الوي م ت أ أو لب خيتألي غااًم أا ت أ أو لب إذا

جت غام ,ت ذلك جتئ اًرم الي
ال يصح؛ ن

ذا ا ب يجي ال

ذا  ,الهأ إ ل أ ع ,ذا ا أو لب خيتألي إ
تل (.)0

 -2ال ألاا وتلشأل ال تلا ا الذي ال يالئ

مضم الع ام أ ت الشأل ال الئ إره ال ي لا

الع ام لا علق علم جي الشهأل إ
إضت مه إلم ت يلم و

ذا الشأل ال ي لا الع ام ااإلجتأل

جترب إضت مهت إلم ال لم و (.)1

الر ت

ذا

ت يجار

املسألة الثالثة :تعليق اهلبة( )8بالشرط.
أوَلا :صورة المسألةأ
تلب لراجهتأ ا وب هألي إ ل مال ريم و الراج ذلكم ث ال هت وعا ذلكم ه يجار

المعليق وتلشأل ؟.

ثاني ا :تحرير محل الن ازع:
لاا ا ره الألجاع علم صت وه ي ت ا ل

ام ق ال هت علم أ الراجي اانخا لي

له()4م ااخمل اا ي ت إذا اشمأل ب الراج علم راجهت اعل ب الهو وتلشأل أال يال هتم ث ال هت
وعا ذلك ت  ,الهو ؟

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أ الهو تلا (.)9

()8الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()434/4مالشيخ رات أ ال متاى الهراي (.)443/4
()2او رجي أ الو أل الألائق()43/2م الريلعيأ مويي ال تئق(.)434/4
()3

او

الهبة لغة :أصلها وهب ,تقول :وهبت الشيء أهبه هبة وموهب ا ,والهبة هي العطية الخالية عن األعواض واألغراض.
رااألأ للت العألل()233/4م او

تأل أ عج

تيي

اللم (.)447/6

الهبة اصطالح ا :تمليك العين بغير عوض.

الشيألاريأ ال هذل()437/2م انليا يأ جاا أل الع اا(.)344/4

()4

أوا ال ا أل الشيوتريأ اخمالف انئ

العل ت ()97/2

()3الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()337/4م او رجي أ الو أل الألائق()432/6م والمسألة فيها ثالثة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وبه قال الفقيه أبو القاسم الصفار أن الهبة فاسدة ,وذلك بخالف ما لو قالت:
وهبت منك مهري على أن َل تظلمني فقبل صحت الهبة ألن هذا تعليق الهبة بالقبول فإذا قبلت تمت الهبة فال يعود المهر بعد ذلك
الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()337/4م او رجي أ الو أل الألائق()432/6م او
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الفصل الثاني
لثاني
ثالث ا :اَل
األدلة:

استدل الفقيه أبو بكر اإلسكاف لما ذهب إليه من المعقول:
أ الهو تلا ؛ نرهت معليق الهو وتلشأل م اذلك وخالف ت لا تلبأ ا وب رك هألي
علم أ ال مال ري .و م ص ب الهو ؛ ن
يعاا ال هأل وعا ذلك(.)4

ذا معليق الهو وتل وا م إذا ولب م ب الهو ال

ا
املسألة الرابعة :اشرتى بالدراهم املغصوبة( )1شيئا ,فما حكم النتفاع بها ؟
أوَلا :صورة المسألةأ
لا اشمألى وتلا األ

ي

ال مصاو شيئتًم

له االرم تع وه أا يلر ه المصاق؟.

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ أخذ أ اا الرت
وتلا األ

ال مصاو شيئتًم

ي

,لهت ال تً ال ي

()3م ااخمل اا ي ت إذا اشمألى

له االرم تع وه أا يلر ه المصاق؟

= القول الثاني :ذهب الفقيه محمد بن مقاتل وقاضي خان من الحنفية ,والمالكية ,ورواية عن الحنابلة إلى أن مهرها على حاله إذا
ظلمها ,فإن ضربها الزوج بعدما قبل الشرط إن ضربها بغير حق يعود المهر وان ضربها الزوج لتأديب مستحق عليها َل يعود المهر.
الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()337/4م او

رجي أ الو أل الألائق()432/6م او

تر أ ال ي

الوأل تري()423/6م العواأليأ المتج

ااإل,لي ()923/3م ال ألااايأ اإلرصتف(.)444/7
القول الثالث :منع فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد تعلي ق الهبة أو إضافتها إلى المستقبل ؛ ألن الهبة من عقود

التمليكات  ,وان مقتضى التمليك هو الجزم والتنجيز ,والتمليك يكون في الحال  ,والتعليق واإلضافة تنافيه.
او رجي أ الو أل الألائق()464/3م ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()442/6م او

اا أ ال مري()222/6م ال ألااايأ اإلرصتف()434/7م

الوجيأل يأ تشي الوجيأل ي علم شألح ال رهج(.)242/3

()4الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()337/4م او رجي أ الو أل الألائق()432/6م او
()2

او

الغصب لغة  :هو أخذ الشيء ظلما وقهرا ,يقال :غصبه منه وغصبه عليه.
رااألأ للت العألل()642/4م ال يا يأ ال صوتح ال ريأل(.)442/2

الغصب اصطالحا :اَلستيالء على مال الغير قهرا بغير حق.
ال,تلتريأ واائ

الصرتئ ()443/7م الالا يأ

تشي الالا ي(442/2م )493م الم ألاايأ اللألاج الا تج()266م او

ال مري(.)374/9
()3

ترأ ال ي الوأل تري(.)423/6

او

ر أ ألامل اإلج تع(.)93/4
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الفصل الثاني

إ اَل,تلثاني ت ال يمعي ,تلر اي م هذك الصاأل لهت أألوع أاجه إ ت أ يشيأل إليهت اير ا رهت

اا ت أ يشيأل إليهت اير ا

غيأل تم أا أ يشيأل إلم غيأل ت اير ا رهتم اا ت أ ي لق إ ال ت

اير ا رهت()4م ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره ال ي يل االرم تع وه ي الاجاك ,لهت (.)2
ثالث ا :األدلة:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من السنة النبوية والمعقول:
 .8من السنة:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من السنة النبوية:
قال رسول اهلل َ «:ل يقبل اهلل صالة بغير طهور وَل صدقة من غلول»(.)3
وجه الدَللة:
أره لا مصاق المتصل وتل ت

اا ,ت االرم تع أخألايتً(.)4

()8

إره ال م

اجاك االرم تع

صا مهم اال يثتل عليهتم االصا

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()494/7م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()226/9م او رجي أ الو أل الألائق(.)423/2

()2ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()494/7م او عتواي أ الاأل ال خمتأل()239/9م والمسألة فيها خمسة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف أنه َل يطيب اَلنتفاع بالمغصوب في الوجوه كلها إن كان مما َل يتعين.
القول الثاني :ذهب الفقيه أبو نصر الصفار و الفقيه أبو الليث من الحنفية إلى أنه يطيب في الوجوه كلها.

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()494/7م او رجي أ الو أل الألائق(.)423/2
القول الثالث :ذهب الكرخي إلى أنه يطيب في الوجوه كلها إَل في وجه واحد ,وهو أن يجمع بين اإلشارة إليها والنقد منها.
ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()494/7م او رجي أ الو أل الألائق()423/2م او عتواي أ الاأل ال خمتأل(.)239/9
القول الرابع :ذهب الشافعية في القديم إلى أنه إن غصب دراهم ف اشترى سلعة في الذمة ,ونقد الدراهم في ثمنها وربح ,فالربح
للمغصوب منه؛ ألنه نماء ملكه فصار كالثمرة والولد ,فعلى هذا يضمنه الغاصب إذا تلف في يده كالثمرة والولد.
الراايأ ال ج اع شألح الهذل()242/44م الشيألاريأ ال هذل(.)373/4
القول الخامس :ذهب الشافعية في الجديد والحنابلة أنه إن غصب دراهم فاشترى سلعة في الذمة ,ونقد الدراهم في ثمنها وربح,
فالربح يكون للغاصب ألنه بدل ماله فكان له.

الراايأ ال ج اع شألح الهذل()242/44م الشيألاريأ ال هذل()373/4مال جتايأ اإل رتع ي

ه أ ا()393/2م ال ألااايأ

اإلرصتف(.)493/6

()3ص يح لل أ ,متل ال هتأل م وتل اجال ال هتأل للصال (234 / 4ح )224م او
الرلتئي

أ ,ت انلوتري( .)27/4ت الشيخ انلوتري أ ص يح.

()4او ألجلأ ال ااعا ال هي (.)444/3
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الفصل الثاني
اَل لثاني

 .2من المعقول:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:

أ .أ المتصل الم تا وتل األ ل,تً
إ أشتأل إلم الا األ

أليق ال ي أا الشوه

يثوب الخوث؛ ا ذا نره

ال مصاو تل شتأل إليه إ ,ت ال يمعي

ي ق االلم تق يمعي

ي ق جاار الع ا و عأل جر
رهت أا

الر ا ا األك ,ت ال ر اا وا ال شمألى

غيأل ت اا ل يشأل إليهت ار ا رهت ا الم تا وذلك لال

الشوه يخوث الألوح(.)0
المصل لم

ل .أ ا األ

موي أ ال شمألى ,ت

اجه ر ا

ال شمألى م ,رب

الألا علم صت وهت اعرا االلم تق ير لخ الع ا
واضت وع ا تلا ل ي

املسألة اخلامسة :انتقص الرهن

()8

من الدين بقدر النقصان أم ل؟

انص

االرم تع وه(.)2

عند املرتهن من حيث السعر ,فهل يذهب شيء

أوَلا :صورة المسألةأ
أل

شجأل ألصتا

يذ ل شي

()4

ملتاي

الاألق عشألي األ تً ذ ل ا ب اناألاق اارم

الث م ه

الاي و األ الر صت أ ال؟

()4ال,تلتريأ واائ الصرتئ (.)494/7
()2ال,تلتريأ واائ الصرتئ (.)494/7
()3

الرهن لغة  :هو الشيء الملزم ,وهو ما وضع عند اإلنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه ,وهو الثبوت والحبس ,من الفعل رهن ,

ورُهن.
يقال :رهن الشيء أي دام وثبت ,والجمع ُرهون ورهانُ ,
او رااألأ للت العألل()423/43م الألاريأ خمتأل الص تح()267/4م الريتب اآخألا أ ال عج الالي (.)372/4
الرهن اصطالح ا :جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء.
انرصتأليأ

مح الا تل()322/4م الشألويريأ

مري ال متج( )424/2الالا يأ

تشي

الالا ي()234/3م او

اا أ

ال مري(.)437/4
()4

الفرصاد :هو التوت ,يقال ( توث ) بثاء مثلثة أخي ار قال األزهري كأنه فارسي ,والعرب تقوله بتاءين :توت ,وعن أهل

البصرة(التوت) هو الفاكهة وشجرته الفرصاد وهذا هو المعروف ,وأما شجر الفرصاد فنوعان  :نوع منه يعرف بالشامي يقصد منه
ثمره دون ورقهم ونوع منه يقصد منه ورقه دون ثمره  ,وورقه يبدو في عقدة ثم ينفتح عنها.
ال يا يأ ال صوتح ال ريأل ي غأليل الشألح ال,ويأل ()72/4م او األياأ االشم تق( )39/4م ال يألارأوتايأ ال ت ا
او لياكأ ال خص

ى ()279 /3م ال تاألايأ ال تاي ي ه الشت عي(.)467/9
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الفصل الثاني
اَل لثاني

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
غيأل ااجلم اأ ان أل وه ي اله معتلمأ

ذ ل ج هاأل ال هت إلم أ ماثيق الاي وتلأل

ق
ضةٌ فَإِن أَ ِمنَ بَع ُ
ض ُكم بَع ً
 فَ ِرهَانٌ َمقبُو َ
ضا فَليُؤَ ِّد الَّ ِذي اؤتُ ِمنَ أَ َمانَتَهُ َوليَتَّ ِ
لإلألشتا()2م
ااخمل اا ي ت إذا أل
اارم

شجأل ألصتا ملتاي

الث م ه يذ ل شي

()8

َّ
َّللاَ َربَّهُ 

الاألق عشألي األ تًم ذ ل ا ب اناألاق

الاي و األ الر صت أ ال؟

الاي و ص الر صت (.)3

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره يذ ل
ثالثا :األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
أ اناألاق وعا ذ تل ا مهت ال ي

لهت أصالًم صتأل ,تلهالك ال م تو وشي م الي

ذا

,مميأل اللعأل ال ,الر صت ر صت ا ب ا األ(.)4
()8لاأل الو أل آي (.)223

()2ال,يت ألاليأ أ ,ت ال ألآ ()444/4م الرأل,شيأ الوأل ت
ال رتع()337/3م او

اا أ ال مري()337/4م او

ي علا ال ألآ ()33/3م اال ت الشت عيأ ان ()432/3م الوهاميأ ,شتف

ر أ ال لم(.)23/2

()3الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()492/9م الومااايأ ج

الض ترتب()274/4م والمسألة فيها أربعة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وعليه الفتوى عند الحنفية ,أنه يذهب من الدين بحصة النقصان.
الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()492/9م الومااايأ ج

الض ترتب(.)274/4

القول الثاني :ذهب أبو الليث الفقيه إلى أنه َل يسقط شيء من الدين إَل أن يكون النقصان في الثمن لنقصان في نفس الشجرة أو

لتناثر األوراق فحينئذ يسقط من الدين بحسابه.

الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()492/9م الومااايأ ج

الض ترتب(.)274/4

القول الثال ث :ذهب أبو حنيفة وجمهور الكوفيين إلى أن الرهن من المرتهن ومصيبته منه .والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين
فمنهم من رأى أن الرهن مضمون باألقل من قيمته أو قيمة الدين وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة.

ومنهم من قال هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت ,وأنه إن فضل للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن وبه قال علي بن أبي
طالب وعطاء واسحاق .او ألشاأ وااي ال جمها(276/2م .)277

القول الرابع :ذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث إلى أن الرهن أمانة وهو من الراهن والقول قول المرتهن مع

يمينه أنه ما فرط فيه وما جنى عليه .او ألشاأ وااي ال جمها(276/2م .)277

()4الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()492/9م الومااايأ ج

الض ترتب(.)274/4
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اَل لثاني

المبحث الثاني
فقه أبي بكر اإلسكاف في األحوال
الشخصية
وفيه مطلبان:
المطلب األولأ ه أوي و,أل اإلل,تف ي الر,تح اال الق.
المطلب الثانيأ ه أوي و,أل اإلل,تف ي الاصي ااإلعمتق.

فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت

الفصل الثاني
اَل لثاني

المطلب األول
فقه أبي بكر اإلسكاف
في النكاح والطالق
وفيــــــــــــــــــــــــــــه:
أوَلاأ لتئ

ي الر,تحم ويشتمل على مسألة واحدة في النكاح ,وهي.

لأل أ اعموتأل ال ,ت
ثاني ا :لتئ

ي ال ت

ي الرااجم أا

يعموأل ال ت

ي الرااج

ال ,ت ؟.

ي ال الق ,ويشتمل هذا المطلب على ست مسائل في الطالقأ

 المسألة األولـى :ي الخل وأل تا م م
 المسألة الثانية :اخمالف الراجي

الم يق أا ال لتا .

ي الهاي م ي ا عتألي م ام ا عاضمه علم ذلك

عاضتًم ت ال  ,؟.
 المسألة الثالثة :إر,تأل ال أأل الما,ي وتلخل .
 المسألة الرابعة :ي الا,تل وتل الق وعاض.
 المسألة الخامسةأ معليق ال الق علم صاق الراج ي لوهت لراجهت.
 المسألة السادسة :ي الألج ي ا

ال اهلل علي األ .

فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت

ا
أول :مسائل يف النكاح

الفصل الثاني
اَل لثاني

املسألة األوىل :اعتبار الكفاءة يف املال يف الزواج ,أو هل يعترب املال يف الزواج من

الكفاءة؟.
أوَلا :صورة المسألةأ
ألج

عه عشأل آالف األ م يأليا أ يمراج ا أأل لهت تئ ألف األ م اأخا ت ال يألضم

وذلكم ه نخيهت ا علم اعموتأل ال ,ت

ي ال ت أا عا اعموتأل ت؟

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم اعموتأل ال ,ت
ال ,ت

ي الاي ( ,)4ااخمل اا ي اعموتأل ال ت

خصت

ي الر,تح أا عا اعموتألكم ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره ال وا

ال ت م تل ,ت

ي ال ت (.)2

ي ال ت

عموأل ي الر,تح انخيهت أ ي رعهت

الرااج وه؛ نره لي

الملتاي ي
 ,ئتً لهت

ثالث ا :األدلة:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف بأدلة من السنة النبوية والمعقول بما يلي:
 .8من السنة:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من السنة النبوية:

( )4أبو المظفر الشيباني :اختالف االئمة العلماء( ,)082/1الكاساني :بدائع الصنائع( ,)811/1ابن قدامة :المغني( ,)812/1الحطاب:
مواهب الجليل( ,)016/4النووي :روضة الطالبين( ,)82/1الرملي :نهاية المحتاج( ,)141/6الشربيني :مغني المحتاج(,)066/8
البهوتي :كشاف القناع(.)68-61/4
( )2او رجي أ الو أل الألائق( )442/3االمسألة فيها قوَلن:
القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف واليه ذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد في المذهب ,وهو مقابل األصح عند
الشافعية ,فذهبوا إلى اعتبار الكفاءة في المال ,فال يكون الفقير كفئ ا للغنية.

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()323/2م الريلعيأ مويي ال تئق()433/2م المري يأ اللوتل ي شألح ال,متل(296/4م)294م او
ال مري()374/7م الوهاميأ ,شتف ال رتع()62-67/9م الليا يأ

تلل أالي الرهم()26/9م لياويأ

تشي

اا أ

لياوي()239/3م

الراايأ ألاض ال تلوي ()22/7م الشألويريأ رهتي ال متج(.)393/6
القول الثاني :ذهب المالكية ,والشافعية في األصح ,ورواية عن الحنابلة إلى أنه َل يعتبر المال من الكفاءة.
ال

تل أ اا ل الجلي ()436/9م او

اا أ ال مري()374/7م الوهاميأ ,شتف ال رتع()62-67/9م الليا يأ

الرهم()26/9م لياويأ تشي لياوي()239/3م الراايأ ألاض ال تلوي ()22/7م الشألويريأ رهتي ال متج(.)393/6
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فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت

الفصل الثاني

أ-

اَل لثاني

ما ذكره النبي



لفاطمة بنت قيس ي جت مه اذ,ألب له أ

عتاي و أوي ل يت اأوت

جه خ وت ت ,فقال لها النبي  «:أما أبو جهم فال يضع عصاه على عاتقه ,وأما
معاوية فصعلوك َل مال له» (.)8

ب -روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي  قال «:تنكح المرأة ألربع ,لمالها,
ولحسبها ,ولجمالها ,ولدينها ,فاظفر بذات الدين تربت يداك»(.)2

ت -حديث رواه النسائي بمعناه «:إن أحساب الناس فيما بينهم في هذه الدنيا هذا
المال»(.)3

وجه الدَللة من األحاديث:
ج ي ان تايث الااألا ي ذا الوتل الب علم أ ال ,ت

ي ال ت

عموأل.

 .2من المعقول:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول بما يلي:
أ الم تخأل وتل ت أ,ثأل
معلق وتل هأل االر

معل تً الر تً؛ إره ال يجار واا ال هألم االر

اال ألي م ل ت اعموألب ال ,ت

()4

الر م اال معلق له وتلرلل

يه تم أل معموأل ي ال ت أالم لمعلق غيألك وه(.)4

ألااك لل ي ص ي هم ,متل ال القم وتل ال ل

ير
()2

الم تخأل وميألك عتا م اخصاصتً ي ر تررت ذا؛ ان الر,تح

ثالثتً ال ر

لهت( 4443/2ح )4423م لر أوي اااام ,متل ال القم وتل

ال ومام ( 293/2ح )2224ا ت انلوتري ص يحم امخأليجه ي إألاا الملي (232/6ح .)4432
م ق عليهم ألااك الوختألي ي ص ي هم ,متل الر,تح (7/7ح )9333م ألااك لل ي ص ي هم ,متل الر,تحم وتل الم وتل ر,تح

ذاب الاي (4326/2ح .)4466
()3

أخألجه الرلتئي االل ا له() 74/2م ااو

وت اال ت ,م لر المأل ذيم ,متل م ليأل ال ألآ م وتل لاأل ال جألاب( 333/9ح )7274م

لر الااأل ري(332/3ح  .)232ا ت انلوتريأ ايث ل  .انلوتريأ إألاا الملي (.)272/6
()4

الأل ليأ رهتي ال متج(.)263/6
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الفصل الثاني
اَل لثاني

فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت

ا
ثانيا :مسائل يف الطالق

ويشتمل على ست مسائل في الطالقأ
املسألة األوىل :يف اخللع بألفاظ حتتمل التحقيق أو املساومة.
أوَلا :صورة المسألةأ
ت ألج لراجمهأ اومعب ر لك ري اذ,أل لهت واالً علا تً( ,ألف األ

و هألك ار

عامكم تلبأ اومعبم ه يصح ذلك أ ال؟

ثالً)م أا ت

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ذ ل ج هاأل ال هت إلم أ الخل جتئر

المألاضيم إذا ل ي ,لول ألضت ت و ت

مع يه لهم تو الخل إض األألك وهت( ,)4ااخمل اا ي ألج
لهت واالً علا تً( ,ألف األ

أ ال؟

ثالً)م أا ت و هألك ار

ت لراجمهأ اومعب ر لك ري اذ,أل

عامكم تلبأ اومعبم ه يصح ذلك

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أ ال الق يم اي

()4

ل تً(.)2

ابن رشد :بداية المجتهد(.)68/1

()2ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()446/3م االمسألة فيها ستة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف واليه ذهب الحنفية في رواية لهم أنه يتم ويقع الطالق مطلق ا.

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()446/3م الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()422/4م او

تر أ ال ي الوأل تري()632/3م الليااليأ

شألح مح ال ايأل(.)243/4
القول الثاني :ذهب إليه الحنفية والمفتى به عندهم ,وهو قول اإلمام أبو جعفر الهندواني ,وقال بالتفصيل ,إن قصد التحقيق بقوله:
خلعت نفسك مني تم ,وان قصد المساومة لم يتم.

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()446/3م الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()422/4م او

تر أ ال ي الوأل تري()632/3م الليااليأ

شألح مح ال ايأل(.)243/4
القول الثالث :ذهب إليه الحنفية في رواية ثالثة عندهم ,وبه أخذ الفقيه أبو الليث :أنه َل يتم ما لم يقبل الزوج.

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()446/3م الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()422/4م او

تر أ ال ي الوأل تري()632/3م الليااليأ

شألح مح ال ايأل(.)243/4
القول الرابع :ذهب إليه الحسن البصري أنه َل يقع الخلع مطلقا .حتى يراها تزني.
او

ر أ ألامل االج تع()79/4م او ألشاأ وااي ال جمها()62/2م او جريأ ال ااري ال هي ()494/4م الر يليأ ال ه االلال ي

اأالمه(.)499/3
القول الخامس :ذهب إليه داود الظاهري أنه َل يقع الخلع مطلق ا .إَل أن يخافا أَل يقيما حدود اهلل=.
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الفصل الثاني
اَل لثاني

ثالث ا :األدلة:

يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من السنة النبوية بما يلي:
عن ابن عباس « أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي  فقالت :يا رسول اهلل ,ثابت بن
قيس أما إني ما أعيب عليه في خلق وَل دين ولكني أكره الكفر في اإلسالم ,فقال  :أتردين
عليه حديقته ,قالت :نعم ,قال رسول اهلل  اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»(.)8
وجه الدَللة:
أ الروي و

رهت ال اي األا ت إلم ثتوبم اأ ألك وم لي هتم ا ذا ان أل علم إ ال ه

تل ت أره ال ياجا اضألاأل وهتم اأع ب ع

يل ر

رهت.

املسألة الثانية :اختالف الزوجني يف اهلدية ,يقول :عارية  ,وتقول :عوضته على ذلك
ا
عوضا ,فما احلكم؟.
أوَلا :صورة المسألةأ
مراج ا أأل اوعث إليهت اايتم اعاضب ال أأل علم ذلك عاضتًم ث ر ب إليهم ث تأل هتم

ا ت إر ت وعثب إليك عتألي م اأألاا وذلك أ يلمألا ذلكم اأألااب ال أأل أ ملمألا العاضم ل

ال ا ا ت ال  ,ي ذلك؟.
ثاني ا :تحرير محل النزاع:

ام ق ال هت علم أ الهاي

شألاع م و اال خالف ي الم وتوهت ي انص إال

لعتألض اثومب شألاعيمهت وتل,متل االلر ااإلج تع()4م ااخمل اا ي

=او

مراج ا أأل اوعث إليهت

ر أ ألامل االج تع()79/4م او ألشاأ وااي ال جمها()62/2م او جريأ ال ااري ال هي ()494/4م الر يليأ ال ه االلال ي

اأالمه(.)499/3
القول السادس :ذهب إليه طائفة شاذة من الناس أنه َل يقع الخلع مطلقا.
او

ال ي أ راا ال عتا()433/9م او

رأ

ألامل االج تع()79/4م او

ألشاأ وااي

ال هي ()494/4م الر يليأ ال ه االلال ي اأالمه(.)499/3

()4

ص يح الوختأليأ ,متل ال القم وتل الخل ا,ي ي ال الق يه( 46/7ح .)9273
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ال جمها()62/2م او

جريأ ال ااري

فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت

الفصل الثاني

لثاني اعاضب ال أأل علم ذلك عاضتًم ث ر ب إليهم ث تأل هتم ا ت أ إر ت وعثب إليك
اَلاايتم

عتألي م اأألاا وذلك أ يلمألا ذلكم اأألااب ال أأل أ ملمألا العاضم ل

ال ا ا ت ال  ,ي

ذلك؟
ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أ ال ا

ا الألج

ي ال  ,م اله أ يلمألا الوا م

الهت أ ملمألا ت عاضمه عليه إ صأل ب أره عاض ي وعثب إليهم ال ,إذا ل مصألح

اراب ا لوب أ ي,ا عاضتً ,ت ذلك و

رهتم او لب ريمهت(.)2

ثالث ا :األدلة:
يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من المعقول.
أ الراج ا ااعم أرهت عتألي م االعتألي

ي م ليك ال رت

وميأل عاض()3م تل ا

اله؛

نره م لك وتنص ا ا عا العاضم و ي عليهت إثوتب ت م اله وأرهت عاضب علم ذلكم اال
عوأل وتلري ي ذا الخالف.

( )4السمر قندي :تحفة الفقهاء( ,)049/8النووي :المجموع( ,)861/04ابن قدامة :المغني( ,)118/6الموسوعة الفقهية
الكويتية(.)142/21
()2الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()323/4م االمسألة فيها ثالثة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف واليه ذهب قاضي خان من الحنفية إلى :أن لها أن تسترد ما عوضته عليه إن
صرحت أنه عوض حين بعثت إليه ,ولكن إذا لم تصرح ونوت وحسبت أن يكون عوض ا كان ذلك هبة منها ,وبطلت نيتها.
الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()323/4م

القول الثاني :ذهب إليه الفقيه أبو الليث ,وعلماء سمر قند :أن له أن يسترد ذلك ,وللمرأة أن تسترد ما عوضته مطلق ا صرحت بذلك
أم لم تصرح.

الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()493/2م الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()323/4م او

تر أ ال ي الوأل تري()239/3

القول الثالث :ذهب المالكية إلى أنه َل بد أن يشهد حين بعث على أنه عارية ,فإن لم يشهد ,وادعاها ,فال بد أن يقيم البينة أنها

عارية وقت اإلرسال ,أما إذا لم تقم البينة له بها فال شيء له.
الملاليأ الوهج ي شألح الم

()466/4م ال األ يأ الذخيأل (.)366/4

( )3ابن عابدين :الدر المختار( ,)611/4أبو الحسن المالكي :كفاية الطالب( ,)844/1األنصاري :حاشية الجمل ()00/1المرداوي:
اإلنصاف( ,)14/6الموسوعة الفقهية الكويتية(.)080/4
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الفصل الثاني
املسألة اَل لثاني
الثالثة :إنكار املرأة التوكيل باخللع.

أوَلا :صورة المسألةأ
جت ألجت إلم ألج ارع اا أ ا ألأمه ا,لمه وتخمالعهت رهم وتع ره م لي وألف
ال ه أ ال؟

األ م أر,ألب ال أأل الما,ي م ه ي
ثانيا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم جاار الما,ي

 ,ت اعب ال تج إلم الما,ي

ي ال الق االألجع االخل ؛ ن ال تج ماعا إلم ذلكم

ي الوي االر,تح()4م ااخمل اا ي أ ألجتالً جت اا إلم ألج ارع اا

أ ا ألأمه ا,لمه وتخمالعهت رهم وتع ره م لي وألف األ م أر,ألب ال أأل الما,ي .
ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره ي

ال الق ايجل ال ت (.)2

ثالث ا :األدلة :يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من المعقول بما يلي:
أ ل ا الوي االش األ

أل تا الخل عرا ال ر ي م ي

ال الق إذا وتع

الا,ي م لي م

( )4الكاساني :بدائع الصنائع( ,)10/6الدسوقي :حاشية الدسوقي( ,)811/8األزهري :جواهر اإلكليل( ,)014/1الرملي :نهاية
المحتاج( ,)18/4ابن قدامة :المغني مع الشرح(.)112/4
()2او تر أ ال ي الوأل تري( )667/3االمسألة فيها قوَلن:
القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبي بكر اإلسكاف وعليه الفتوى عند الحنفية إلى أنه يقع الطالق  ,فبيع الطالق هو خلع.
الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()932/4م او

تر أ ال ي الوأل تري(.)667/3

القول الثاني :ذهب الفقيه أبو القاسم الصفار من االحنفية إلى أته إذا باع منهم تطليقة بألف درهم يقع الطالق ,وجد منهم الضمان
أو لم يوجد.
او

تر أ ال ي الوأل تري(.)667/3

وهذه المسألة من مسائل الفقه الحنفي؛ ألنها تتعلق بلفظ بيع الطالق ,فألفاظ الخلع عند الحنفية سبعة وهي التالي:
( خالعتك ,باينتك ,بارأتك ,فارقتك ,طلقي نفسك مني على ألف ,والبيع :بعت نفسك ,والشراء :اشتري نفسك).
او عتواي أ ألا ال متأل(.)773/2
وألفاظ الخلع عند المالكية أربعة وهي :الخلع والفدية ,والصلح ,والمبارأة .وكلها تؤول إلى معنى بذل المرأة العوض على طالقها.
او ألشاأ وااي ال جمها(.)66/2
أما عنها عند الشافعية والحنابلة ,فهي تنقسم إلى صريح وكنائي:
فالصريح المتفق عليه عندهم لفظان :لفظ خلع وما يشتق منه؛ ألنه ثبت له العرف ,ولفظ مفاداة وما يشتق منه؛ لوروده في

القرآن ,وزاد الحنابلة لفظ فسخ؛ ألنه حقيقة فيه ,وهو من كنايات الخلع عند الشافعية ,ومن كناياته عندهم :أبرأتك وبارأتك وأبنتك.
او

اا أ ال مري()97/7م الشألويريأ مري ال متج(262/3م )263-262م الراايأ ألاض ال تلوي (.)624/9
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الفصل الثاني

اض

اَل
الوالثاني الا,ي ؛ ن خ تل الخل جألى وي الراج االا,ي انجرويم أ ت اأره ض

وا الخل

ا ا ال الق(.)4

املسألة الرابعة :يف الوكالة بالطالق بعوض.
أوَلا :صورة المسألةأ
ل هت و هأل ت ار

ا ,ألج ألجالً و الق ا ألأمهأ

 ,عله ذا جاا اًر أا أل ؟

عامهت أا ختلعهت علم ذلكم ت

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ي ال الق االألجع االخل ؛ ن ال تج ماعا إلم ذلكم

ام ق ال هت علم جاار الما,ي

ي الوي االر,تح()2م ااخمل اا ي

 ,ت اعب ال تج إلم الما,ي

ا ,ألجالً و الق راجمه

ل هت علم عاضم لل يه أوي و,أل اإلل,تف ي ذك ال لأل اال أ

ال ا انا أ ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف أره ال يجار الما,ي
()3

ال اخا وهت اغيأل ال اخا وهت

ي الخل

غيأل م صي وي

.

ال ا الثتريأ ألق ال يه أوا و,أل اإلل,تف وي ال اخا وهت اغيأل ال اخا وهتم إ

,ترب اخاالً وهت ال يجارم اا ,ترب غيأل اخا وهت جتر(.)9(.)4

()4

ال,تلتريأ واائ

ال متج()23/9م او

الصرتئ ()24/6م الالا يأ
اا أ ال مري

تشي الالا ي()377/3م انر أليأ جاا أل اإل,لي ()429/2م الأل ليأ رهتي

الشألح(.)234/9

( )2الكاساني :بدائع الصنائع( ,)10/6الدسوقي :حاشية الدسوقي( ,)811/8األزهري :جواهر اإلكليل( ,)014/1الرملي :نهاية
المحتاج( ,)18/4ابن قدامة :المغني مع الشرح(.)112/4
( )3او تر أ ال ي الوأل تري( ,)662/3وقد وافق القول األول للفقي ه أبي بكر اإلسكاف الشيخ اإلمام المرغيناني ,واختاره الفقيه أبو
الليث ,وقد قالأ أنه َل يجوز التوكيل في الخلع من غير تفصيل بين المدخول بها وغير المدخول بها.

()4

ال ي الوأل تري( , )662/3وقد وافق القول الثاني للفقيه أبي بكر اإلسكاف الفقيه أبو القاسم الصفار ,واختاره الصدر الشهيد من

الحنفية وقد فرقوا فيه بين المدخول بها وغير المدخول بها ,فإن كانت مدخوَلا بها َل يجوز ,وان كانت غير مدخول بها جاز التوكيل

في الخلع.

()9

والمسألة فيها ثالثة أقوال:

القول األول :للفقيه أبي بكر اإلسكاف والشيخ اإلمام المرغيناني ,واختاره الفقيه أبو الليث وقد قال :أنه َل يجوز التوكيل في الخلع
من غير تفصيل بين المدخول بها وغير المدخول بها.

القول الثاني :للفقيه أبي بكر اإلسكاف الفقيه أبو القاسم الصفار ,واختاره الصدر الشهيد من الحنفية ,واألذرعي والبوشنجي من

الشافعية ,وقد قال بأنه َل يصح الطالق بعوض لمن وكل بالطالق على وجه اإلطالق من غير تقييد=.
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الفصل الثاني
لثاني
ثالث ا :اَل
األدلة:

استدل الفقيه أبو بكر اإلسكاف لما ذهب إليه من المعقول ما يلي.
أ -أ الا,ي

ا ا,له وتلمرجير ي ال القم أ ت ااره ل ي ص وي ال اخا وهت اغيأل ت ا

أمم وتلمعليقم ا ذا المعلي ياجل الملاي وي ال اخا وهت اغيأل ال اخا وهت(.)1

ل -أ ال أأل إذا ل م,

الا,ي خالف إلم خيأل؛ نره ا,له و

اخاالً وهتم هذا

الر,تح جترتًم ا ا أمم وه وعاض()1م

ااذا ,ترب اخاالً وهتم هذا خالف إلم شأل

الا,ي ؛ نره ا,له وتل الق وميأل عاضم

اال الق وميأل عاض ي ال اخا وهت ال ي

الر,تح(.)3

املسألة اخلامسة :تعليق الطالق على صدق الزوجة يف سبها لزوجها.
أوَلا :صورة المسألةأ
تلب ال أأل لراجهت شيئتً

تلقم ه ي

ال ه أ ال؟

اللل االشم م ت لهت الراجأ إ ,رب  ,ت لبم أرب

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ ال الق االلألاح اال ألاق مم أا ال ,لف ل ا

()4
ال الق اا ل يراك  ,ااخمل اا ي ا أأل تلب لراجهت شيئتً

,رب  ,ت لب م أرب تلق .ه ي

رهت ا وهت

اللل االشم م ت لهت الراجأ إ

ال ه أ ال؟ ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره

اله علم المعليقم إ ,ت  ,ت تلب ل بم ااال ال(.)9

ي

تر أ ال ي الوأل تري()662/3م الهيث يأ ال متاى ال هي ال,وألى(.)32/3

=او

القول الثالث :ذهب إليه الشافعية والحنابلة ,وهو قول الفقيه أبي جعفر الهندواني من الحنفية بصحة الطالق بعوض لمن وكل
بالطالق عل ى وجه اإلطالق من غير تقييد بين المدخول بها وغير المدخول بها.
الهيث يأ ال متاى ال هي ال,وألى()34/3م انرصتأليأ تشي الج

علم ال رهج()673/6م او

لحأ ال واع شألح ال ر ()229/7م

الوهاميأ ,شتف ال رتع()223/9م ال,لاذاريأ الهااي علم ذ ل اإل ت أ ا(.)434/4

()4
()2
()3
()4

او

تر أ ال ي الوأل تري(.)662/3

الهيث يأ ال متاى ال هي ال,وألى()673/6م الر يليأ ال ه اإللال ي اأالمه(.)7343/3
او

تر أ ال ي الوأل تري(.)662/3

أبو المظفر الشيباني :اختالف األئمة العلماء(.)011/1

()9الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()237/2مالليااليأ شألح مح ال ايأل( )422/4االمسألة فيها ثالثة أقوال=:
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الفصل الثاني
اَل لثاني

ثالث ا :األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول.
أ
ث

ت وتل ,ت أ علم لوهت ي

ذك ان اا م ال وا

ي

ال القم ا ألاعم العألفم االعألف ال يرضو

ألاعت الل ا اال صا(.)4

ََ
املسألة السادسة :يف الرجل يقول حالل اهلل علي حرام.
أوَلا :صورة المسألةأ
ت ألج ,
 ,ا ألأمهم

ال علي األ م أا ال اهلل علي األ م اله ا أأل ال يرا شيئتًم ت

م لق ره أ ال؟

ثانيا :تحرير محل النزاع:
وتلري

أج

ال لل ا علم أ ال الق ي

إذا ,ت ول ا صأليح اوري ()2م ااخمل اا

الل ا ال,رتئيم أا وتلري اا الل ام أا وتلل ا اا الري  ,ا

ي

ذلك ا الألج أ ,

ال علي األ م أا ال اهلل علي األ م أا ال ال لل ي علي األ م
ال تًم اا

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره ي

ت ل أرا ال الق ال يصاق ضت ً()3م

=القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف وبه قال الشافعية.
الرأل,شيأ ال رثاأل

ي ال ااعا()446/3مالشألويريأ

مري ال متج()334/3م اإللرايأ الم هيا

ي مخأليج ال ألاع علم

انصا ()236/4مالراايأ ألاض ال تلوي (.)426-429/2
القول الثاني :ذهب إليه الحنفية ,وهو قول اإلمام أبو جعفر الهندواني :أن من سبت زوجها فقال لها :إن كنت كما قلت فأنت طالق,
تطلق على كل حال.

او رجي أ الو أل الألائق()3/4م او عتواي أ تشي او عتواي ()343/3م الليااليأ شألح مح ال ايأل()422/4م شيخي راا أ ج
انرهأل(.)69/2
القول الثالث :ذهب إليه الظاهرية إلى أن تعليق الطالق على شرط َل يصح مطلق ا.
او

ر أ ال لم()942/3م الر يليأ ال ه اإللال ي اأالمه()6372/3م ليا لتوقأ ه اللر (.)264/2

()4

النووي :روضة الطالبين(.)086-084/8

()2

ابن رشد :بداية المجتهد(.)12/1

()3او رجي أ الو أل الألائق()323/4م الليااليأ شألح مح ال ايأل()33/9م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()449/3م االمسألة
فيها خمسة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف واليه ذهب الحنفية حيث نصوا على وقوعه لدَللة العرف=.
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الفصل الثاني
اَل لثاني

أ ت إذا ل ي ,له ا أأل ا ب ال لف مراج ا أأل م ملر ه  ,تأل الي ي م اال م لق ا ألأمه المي

مراجهت وعا ال لف(.)4
ثالثا :األدلة:

يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من المعقول بما يلي:
ا الألج

أ-

ال اهلل علي األ و ررل الهأ ا ألأمي تلق عأل تًم الهذا ا ال الق وه

غيأل ري (.)2
ب -المعليق و ع

اجاا ,تئ مرجي اًر الي

,ال هأ  ,ا أأل لي تلق إ
=او

معلي تًم ,أره رجر ال يعلق()3؛ ن م ايأل

علب ,ذا ا ا ع (.)4

رجي أ الو أل الألائق()343/4م ال يااريأ اللوتل ي شألح ال,متل()277/4م او

تر أ ال ي

الوأل تري(426/4م )492/3م

الليااليأ شألح مح ال ايأل(.)33/9
القول الثاني :ذهب إليه الشافعية في األصح عندهم ,وهو قول اختاره محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة :أنه طالق كنائي يفتقر إلى
النية ,فإن نوى الطالق وقع واَل فال.
الأل ليأ رهتي

ال متج()433/6م الراايأ ال ج اع()442/7مأ الشألويريأ

مري ال متج()224/3مال يااريأ اللوتل ي شألح

ال,متل(.)277/4
القول الثالث :ذهب إليه الشافعية فيما يخالف األصح عندهم ,واختاره الرافعي في رواية عنه ,وابن حجر العسقالني :أنه يقع بكل
حال؛ ألنه لفظ صريح في الطالق.

الا يت يأ إعتر ال تلوي ()47/4مالأل ليأ رهتي ال متج()433/6م الراايأ ال ج اع(.)442/7
القول الرابع :ذهب إليه القفال ,والرافعي في رواية عنه :أنه يأخذ حكم الطالق المعلق ,فإن وجد المعلق عليه وقع واَل فال.
اإللرايأ الم هيا ي مخأليج ال ألاع علم انصا (.)233/4

القول الخامس :ذهب إليه الحنابلة أنه لغو وليس بشيء.
ال جتايأ اإل رتع()42/4م ال ألااايأ اإلرصتف()36/2م الوهاميأ ,شتف ال رتع(.)293/9

()4

اتفق فقهاء الحنفية في هذه المسألة إن كان له زوجة ,أما إن لم يكن له زوجة وقت الحلف فتزوج فيما بعد هل تطلق أم َل؟

اختلف فقهاء الحنفية على قولين:

القول األول :وقال به الفقيه أبو بكر اإلسكاف أنه َل تطلق امرأته التي تزوجها بعد الحلف ,ولكن تلزمه كفارة اليمين ,وبه أخذ الفقيه

أبو الليث  -رحمه اهلل.-
او

تر أ ال ي الوأل تري(426/4م او رجي أ الو أل الألائق(.)343/4

القول الثاني :وبه قال اَلمام أبو جعفر الهندواني :أنه إن تزوج امرأة يقع الطالق عليها ويجعل ذلك بمنزلة قوله  :كل امرأة
أتزوجها.
ابن مازة :المحيط البرهاني( ,016/2ابن نجيم  :البحر الرائق(.)809/2
( )2او تر أ ال ي الوأل تري(.)496/3
()3او
()4او

تر أ ال ي الوأل تري(.)37/4
تر أ ال ي الوأل تري(.)493/3
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الفصل الثاني
اَل لثاني

ت -ال عموأل ي ال عت الب إشتع انل تا ا ت ي ه
ال تئ ال ألأمهأ أرب علي األ أا ,

رهت ي العألف ال ألام اعلم ذا ا

علي األ

لم ق ي عصألرت وتلصأليحم

صتأل  ,العألف ,تلصأليح ي ذا الوتلم ال ي متج إلم ري (.)4

()4او رجي أ الو أل الألائق()343/4م او

تر أ ال ي الوأل تري()492/3مالأل ليأ رهتي ال متج(.)433/6
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الفصل الثاني
اَل لثاني

المبحث الثالث
فقه أبي بكر اإلسكاف
في الوقف والوصية واإلعتاق
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األولأ لتئ

ي الا فم ويشتمل هذا المطلب على مسألتين ي الا فأ

 المسألة األولــى :ي ا ف ال أليض ألض ال اب ي ت يريا ع الثلث.
 ال لأل الثتري أ  ,ار لتخ إجتأل الا ف و اب ال ؤجأل ا,ت

المطلب الثانيأ لتئ

ا الاا ف.

ي الاصي  ,ويشتمل هذا المطلب على مسألتين في الوصية:

 المسألة األولــى :أاصم ومل عواكم اغل ااألك لألج

أألاا أ يلمخا العوا لر له ايل ,الااأل.

 المسألة الثانية :ا أأل أاصب أ موتع ضيتعهتم ايصألف ثلث ث رهت علم ال األ م أألاا الاصي
وي ج يعهتم اأوم الاألث إال ي الثلث.

المطلب الثالث :لتئ

ي اإلعمتقم ويشتمل هذا المطلب على ثالث مسائل في اإلعتاق:

 المسألة األولـى :ال لف علم إعمتق عوا إ
 المسألة الثانية :معليق العمق علم امه و ا

ل,ه أا اشم األك.
اا .

 المسألة الثالثة :اب ال ,تمل ال ع ا ت اال ع الا.

فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت

الفصل الثاني

فقه أبي بكر اإلسكاف يف الوقف.

اَل لثاني

املسألة األوىل :يف وقف( )4املريض مرض املوت فيما يزيد عن الثلث.
أوَلا :صورة المسألةأ
جع أألضه ا ا علم الاك االا الاك ارلله أوااً ت مرتللاا ا
الثلث؟.

ت  ,ا ه إذا ,ترب ذك انألض ال مخألج

وعا

علم ال لت,ي م

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ الا ف ي ألض ال اب يخألج خألج الاصي ي ق ر اذك
الثلثم ا ا إ ت أ ي,ا علم غيأل ااألثم اا ت أ ي,ا علم ااألث إ ,ت علم غيأل ااألث
ال يرا ع الثلثم لر الا فم إ خألج

الثلث جتر

غيأل ألضت الاألث م إ ,ت أ,ثأل

الثلث ما ف علم إجتر الاألث م إ أجتراك ر ذ الا فم اا ل يجرك الاألث ر ذ ي الثلث
او

ي ت راا علم الثلث؛ ن

وعا

علم ال لت,ي م ت  ,ا ه إذا ,ترب ذك انألض ال مخألج

م

ق الاألث معلق وتل ت واجاا ال ألض ر الموألع وريتا علم

الثلث()2م ااخمل اا ي ت إذا جع أألضه ا ا علم الاك االا الاك ارلله أوااً ت مرتللاا ا
إذا ا ف علم األثمهم ا,ترب ذك انألض ال مخألج

الثلث؟.

الثلثم ذ ل ال يه أوا و,أل

اإلل,تف إلم أره إ أجترب الاألث الا ف جترم ام,ا المل ويره وتللاي ال ي ض الذ,أل علم

انرثم اال ي,ا لألواي االراج

ذلك شي اا ل يجير الاألث ذلك جتر الا ف

الثلثم

صتأل ثلث الأل و ا تً لل األ م ام ل المل وي ج ل الاألث علم ألائض اهلل – معتلم.)3(-

()8

او

الوقف لغة :أصلها وقف ,الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على المكث في شيء ثم يقاس عليه.
تأل أ عج

تيي

اللم (.)439/6

والوقف اصطالحا :حبس مال يمكن اَلنتفاع به مع بقاء عينه ,بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.

االشيخ رات أ ال متاى الهراي ()393/2م ال األ يأ الذخيأل ()334/6م الشألويريأ اإل رتع()363/2م الوهاميأ الألاض ال ألو شألح راا
ال لمر (.)233/4

()2

او رجي أ الو أل الألائق()244/9م الالا يأ

تشي الالا ي(72/4م )22م الشألويريأ مري ال متج()47/3()377/2م او

اا أ ال مري(.)244/6

()3

الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()492/2م والمسألة فيها قوَلن:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وبه قال هالل والقاضي أبو بكر الخصاف والفقيه أبو بكر األعمش ,واليه ذهب
جمهور الفقهاء ما عدا المالكية.
الشيخ رات أ ال متاى الهراي ()492/2م او رجي أ الو أل الألائق()44/6م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي(.)32/4
القول الثاني :ذهب المالكية إلى أن من وقف على وارثه بمرض موته بطل ولو كان من الثلث؛ ألنه كالوصية وَل وصية لوارث ,إَل

أن يجيزه له بقية الورثة ,فإن أجازوه لم يبطل؛ ألنه ابتداء وقف منهم ,واستثنى المالكية من أصلهم في عدم جواز الوقف على=
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الفصل الثاني
لثاني
ثالث ا :اَل
األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
نره إذا ,ت الا ف أ,ثأل
علم الثلث؛ ن

الثلثم ال يجرك الاألث ر ذ ي الثلث

م او

ي ت راا

ق الاألث معلق وتل ت واجاا ال ألض ر الموألع وريتا علم الثلث(.)4

املسألة الثانية :حكم انفساخ إجارة الوقف مبوت املؤجر وكان هو الواقف.
أوَلا :صورة المسألة:
تب ال ؤجأل للا ف و

ضي ا اإلجتألم ا,ت الاا ف ا الذي أجألم ه مر لخ

إجتأل الا ف و اب ال ؤجأل أ ال؟
ثانيا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ إجتأل ال ا اف ال مر لخ و اب رتاأل الا ف و

ضي ا

اإلجتأل ( ,)2ااخمل اا ي ت إذا ,ت الرتاأل الذي آجأل ا الاا فم ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف
إلم أره مر لخ اإلجتأل و اب الاا ف(.)3
= الوارث مسألة يقف في مرض موته على أوَلده لصلبه وأوَلد أوَلده وعقبهم ,فإن هذا الوقف يصح  ,ولكن ما يخص الوارث يعتبر
كالميراث في القسمة للذكر مثل حظ األنثيين َل ميراث حقيقي  ,فال يتصرفون فيه تصرف الملك من بيع وهبة ونحو ذلك؛ ألنه

بأيديهم وقف َل ملك ,فلو كان له ثالثة أوَلد لصلبه وأربعة أوَلد أوَلد ,وترك مع ذلك أم ا وزوجة ولم يذكرهم في الوقف  ,فيقسم

الوقف سبعة أسهم؛ ألن الوقف على أوَلده الثالثة وأوَلد أوَلده األربعة ,يخص أوَلده الثالثة ثالثة أسهم ويشاركهم فيها األم

والزوجة وغيرهما ممن يرث ,فيكون لألم السدس وللزوجة الثمن ,وهذا من نصيب أوَلده الثالثة ,ويكون الباقي لهم ,ثم يكون ألوَلد
األ وَلد أربعة أسهم يقسم بينهم حسب شرط الواقف من تفاضل وتسوية ,وما خص أوَلده الثالثة يكون بينهم كالميراث للذكر مثل حظ
األنثيين ,ولو شرط الواقف خالف ذلك ,ويدخل معهم في نصيبهم من له سهم من الورثة ,ولكونه وقفا معقبا لم يبطل ما ناب األوَلد
لتعلق حق غيرهم به ,ولكونهم َل يصح الوقف عليهم في المرض شاركهم غيرهم من الورثة ,ولو وقف على جميع الورثة وعلى أوَلد
أوَلده وعقبهم  ,فإن الوقف يقسم على رءوس الجميع ابتداء ,ثم يقسم ما ناب الورثة على فرائض اهلل تعالى ,وما ناب أوَلد األوَلد
يقسم على حسب شرط الواقف.
الالا يأ تشي الالا ي()22/4م ال الاع ال هي ال,ايمي (.)422/44

()8

او رجي أ الو أل الألائق()244/9م الالا يأ

تشي الالا ي(72/4م )22م الشألويريأ مري ال متج()47/3()377/2م او

اا أ ال مري(.)244/6

()2

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()222/4م الشألويريأ مري ال متج()396/2م ال األ عيأ العرير شألح الاجير()472/6م ال الاع ال هي

ال,ايمي (.)422/44

()3

الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()442/2م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي ()444/9م والمسألة فيها قوَلن=:
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الفصل الثاني
لثاني
ثالث ا :اَل
األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
أ الاا ف ي عرم ال تلك؛ موي أره أجأل ل,ه ا لك غيألكم لي
غيألكم ص ب اإلجتأل ي ل,ه اا

ن ا جأل لك

لك غيألكم  ,ت لا أجأل ااألي أ ا ت له االثتري لميألك(.)4

=القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف وبه قال الشافعية في قول ,ورواية عن الحنابلة أنه تنفسخ اإلجارة بموت

الواقف.

الراايأ ال ج اع شألح ال هذل()33/49مال األ عيأ العرير شألح الاجير()472/6م او

اا أ الشألح ال,ويأل(.)43/6

القول الثاني :ذهب الحنفية ,والمالكية ,والشافعية في األظهر ,ورواية ثانية عن الحنابلة إلى أنه َل تنفسخ اإلجارة بموت الواقف.

الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()442/2م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي ()444/9م الصتايأ ولم اللتلك علم الشألح

الصميأل()39/4م الراايأ ال ج اع شألح ال هذل()33/49م ال األ عيأ العرير شألح الاجير()472/6م او

()4الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي ()444/9ال األ عيأ العرير شألح الاجير()472/6م او
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اا أ الشألح ال,ويأل(.)44/6

الفصل الثاني
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اَل لثاني

المطلب الثاني
مسائل في الوصية
ويشتمل هذا المطلب على مسألتين في الوصية:
 المسألة األولــى :أاصم ومل عواكم اغل ااألك لألج

أألاا أ يلمخا العوا لر له

ايل ,الااأل.
 المسألة الثانية :ا أأل أاصب أ موتع ضيتعهتم ايصألف ثلث ث رهت علم ال األ م
أألاا الاصي وي ج يعهتم اأوم الاألث إال ي الثلث.

فقه أبي بكر اإلسكاف في المعامالت

الفصل الثاني

املطلب الثاني

اَل لثاني

مسائل يف الوصية

املسألة األوىل :أوصى بغلة عبده ,وغلة داره لرجل فأراد أن يستخدم العبد لنفسه
ويسكن الدار.
أوَلا :صورة المسألةأ
أاصم ومل عواكم اغل ااألك لألج

أألاا أ يلمخا العوا لر له ايل ,الااأل ور له.

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
أج

العل ت علم أ الاصتيت صاأل علم ثلث ت العوام اأج عاا علم أ الألج إذا

أاصم ومل ولمترهم أا ول,رم ااألك أا خا
عواكم اغل ااألك لألج

عواك م,ا

الثلث()4م ااخمل اا ي

أألاا أ يلمخا العوا لر له أا يل ,الااأل.

أاصم ومل

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره يجار لل اصم له ومل الااأل أ يل,رهت ور لهم اغل

العوا أ يلمخا ه لر له(.)1
ثالثا :األدلة:

يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من المعقول.
أ غيألك يل ,له انجله إذا ل ,ور له جتر(.)8

()4او ال رذألأ اإلج تع(.)77/4
()2

الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()233/6مالليااليأ شألح مح ال ايأل()649/6م والمسألة فيها قوَلن:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف وبه قال الشافعية.

الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()233/6مالليااليأ شألح مح ال ايأل()649/6م الوجيأل يأ تشي الوجيأل ي علم شألح رهج

ال الل()223/3م لياويأ تشي لياوي(.)472/3
القول الثاني :ذهب أبو بكر بن سعيد إلى أنه ليس له ذلك؛ ألنه قد يلحق بالميت ضرر لو سكن بنفسه ,ولكنه لو آجره وأخذ الغلة,
فلو ظهر على الميت دين قضي من الغلة ولكن لو سكن بنفسهَ ,ل يمكنه القضاء من السكنى بخالف الغلة.
الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()233/6مالليااليأ شألح مح ال ايأل(.)649/6

()3الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي(.)233/6
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الفصل الثاني

املسألة اَل لثاني
الثانية :امرأة أوصت أن تباع ضياعها ,ويصرف ثلث مثنها على الفقراء,

فأراد الوصي بيع مجيعها ,وأبى الورثة إل يف الثلث

(.)4

أوَلا :صورة المسألةأ
ا أأل أاصب أ موتع ضيتعهت؛ أي ولتميرهت ايصألف ثلث ث رهت علم ال األ م إذ

رت له الثلث ي ,

ال األ

مأل

الضيع م ال ,إذا ,ت وي

ذك الضيتع يلول خلتأل

للاألث ,أ م,ا انلعتأل رخ ض م هذا وال شك ليلول الضألأل للج ي م ت الذي

ي عله الاصيم أيوي ال ,وتلا ,م أ يوي علم األ الثلث؟
ثانيا :تحرير محل النزاع:

ام ق ال هت علم أره مجار الاصي وتل شتع اال لا

ل تً؛ ن اإليصت م ليك جر

تلهم جتر ي ال شتع اال لا ,تلوي ()2م ااخمل اا ي ت إذا أاصب ا أأل ووي ضيتعهت؛
أي ولتميرهت اصألف ثلث ث رهت علم ال األ م ي,ا لل األ الثلث ي ,
ذك الضيتع يلول خلتأل

إذا ,ت وي

ليلول الضألأل للج ي

مأل

الضيع م ال,

للاألث ,أ م,ا انلعتأل رخ ض م هذا وال شك

ه يوتع ال ,وتلا ,م أ يوتع علم األ الثلث؟

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أ الاصي علم المأل ,إذا م ق ا اع الضألأل إذا
وتع ج ي الضيتعم جتر له أ يوي
يل ق

()8

الوي

ااأل الثلث رهت ايصأل هت لل األ م ااذا ل ي ,ث

وتع الج ي اأخألج الثلث لل األ االوت ي للاألث ,

ضألأل

لل رصيوه(.)3

هذه المسألة بعينها لم توجد في غير كتب الحنفية ,ولم يفصل القول فيها غير فقهاء الحنفية على ما سيرد في تفصيل األقوال.

وتفصيل هذه المسألة :أن اإلنسان إذا مات وترك تركة عينية ,فإن حق الورثة فيها على المشاع أي لو أن شخص له الثلث من
التركة َل يقطع له ما مقداره الثلث ويصرف له ,ألنه شريك في الثلث في كل جزء من أجزاء التركة ,طبع ا إذا تراضى الورثة على ذلك
فال بأس ألنه حق لهم وأسقطوه برضاهم.

()2

ال,تلتريأ واائ

الصرتئ ()333/7م الشيألاريأ ال هذل()492/4م الشألويريأ

مري ال متج()44/3م الوهاميأ ,شتف

ال رتع()363/4م الر يليأ ال ه اإللال ي اأالمه(.)432/43

()3

الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ( .)474/6والمسألة فيها ثالثة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف ,وبه قال أبو نصر الدبوسي أن الوصي على التركة إذا تحقق وقوع الضرر إذا
باع جميع الضياع جاز له أن يبيع مقدار الثلث منها ويصرفها للفقراء ,واذا لم يكن ثمة ضرر يلحق من البيع باع الجميع وأخرج
الثلث للفقراء والباقي للورثة كل حسب نصيبه .الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي (=.)474/6
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الفصل الثاني
لثاني
ثالث ا :اَل
األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من السنة:
ضرر وََل ِ
َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ض َرَار »(.)8
َّاس  قال :قال رسول اهلل ََ «: ل َ َ َ َ
وجه الدَللة من الحديث:
ال ايث يه االل ااض

علم م ألي الضألاأل علم أي ص ,ترب

()2

=القول الثاني :ذهب اإلمام أبو حنيفة  -رحمه اهلل تعالى -أن الوصي يبيع فقط ثلث الضياع ويصرفها للفقراء.
الشيخ رات أ ال متاى الهراي (.)474/6
القول الثالث :وذهب الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى وجوب بيع الجميع وصرف الثلث للفقراء والباقي للورثة.
الشيخ رات أ ال متاى الهراي (.)474/6
والمسألة بعينها لم تجدها الباحثة في غير كتب الحنفية ,ولكن وجدت مسألة شبيهة بها في كتب المالكية:

نقدا) ,وله عروض وديون وعقار وأموال غائبة ,والناض يكون ثلث جميع ماله ,فقال
" إذا أوصى بشيء من ماله بعينه ناض( اي ّ
الورثةَ :ل نجيز"

القول األول :ذهب المالكية إلى أن الورثة بالخيار بين أن يجيزوا الناض كلّه أو يفرجوا له عن ثلث تركة الميت كلّه ,فيكون

يتعدى عليهم ,فالميت لم يكن له أن يوصي من شيء بعينه ,أل ّنه َل يؤمن عليه أن يتلف
للموصى له ثلث جميع التركة؛ ألن الورثة ّ
فالمتعدى عليه مخير في األصول ,فيقال
باقي المال فتصل الوصية إلى الموصى له قبل وصول الميراث إلى الورثة ,فإذا ثبت ذلك
ّ
للورثة :أنتم بالخيار؛ بين أن يجيزوا للميت ما وصى له أو يفرجوا عنه عن الثلث الذي كان مستحق ا له ,ألنه إنما تركه إلى ما فعله

فإذا لم ينجزوه له عادت الوصية إلى ما كانت متعلقة به في األصل ,وذلك كالعبد إذا جنى ,فإن الجناية متعلّقة برقبته ,فإما فداه

السيد واما أسلمه ,فإن فداه واَل أفرج عنه.

القول الثاني :ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن للموصى له ثلث ذلك الشيءَ ,ل يزاد عليه ,ويكون بقيمة باقيه شريك ا في باقي تركة
الميت حتى يستوفي قيمة الثلثَ ,ل يزاد عليه .كذلك في مسألتنا.

ال تضي عوا الا تلأ اإلشألاف علم ر,ب لتئ الخالف( )4344/2لأل أل .2366

()4اإل ت أ اأ لرا أ ا( 99/9ح )2269م الااأل ريأ لر الااأل

و ج اع أل ه .انلوتريأ غتي ال األ ي أ تايث ال ال اال األ (.)492/4

()2

الشا,تريأ ري انا تأل(.)342/9
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الفصل الثاني
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اَل لثاني

المطلب الثالث
مسائل في اإلعتاق
ويشتمل هذا المطلب على ثالث مسائل في اإلعتاق:
 المسألة األولـى :ال لف علم إعمتق عوا إ
 المسألة الثانية :معليق العمق إلم ت و

ل,ه أا اشمألاك.
امه و ا

اا ( ,شهأل ثالً).

 المسألة الثالثة :اب ال ,تمل ال ع ا ت اال ع الا.
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الفصل الثاني

املطلب الثالث

اَل لثاني

مسائل يف اإلعتاق

املسألة األوىل :احللف على إعتاق عبد إن ملكه أو اشرتاه.
أوَلا :صورة المسألة:
ت أإ

ل,ب عوااًم أا ت أ إ اشمأليب عوااً ها ألم لك رصف عوا اوتعه ث

لك الرصف الثتريم ه يعمق عليه الرصف الثتري وتل لك أ وتلش األ ؟
ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق العل ت علم ص

إال

العمقم ا صا ال ألو إلم اهلل – معتلم -وهم اال يصح االعمتق

ال ,لف ال لقم لاا ,ت ,ت اًأل أا لل تًم اال يصح

الصوي اال جرا م اال جاأل

عليه وتلل هم ايصح معلي ه وتلص تب ااضت مه إلم جر شتئ ا عي ()4م ااخمل اا ي
ل,ب عوااًم أا ت أ إ اشمأليب عوااً ها ألم لك رصف عوا اوتعه ث

ت أإ

لك الرصف الثتريم

ه يعمق عليه الرصف الثتري وتل لك أ وتلش األ ؟

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أ الألج إذا ع ا ي يره ول ا ال لك وأ
ل,ب عوااًم وتل يت

ت أإ

يعمق الرصف الثتريم اوتاللم لت ال يعمقم ااذا ع ا ي يره ول ا الش األ

يعمق عليه الرصف الثتري(.)2
ثالث ا :األدلة:
يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول بالقياس واَلستحسان والمعقول:
أ -اجه ال يت أ أ ال تلف جع شأل ال رث
ا ا لك العوا اا

لق لك العوا ال ل,تً يااً وص االجم تعم

ل,ه م أل تًم ل ,معذأل إر ار العمق ي الرصف الذي ار

إرراله ي الرصف الذي ا علم ل,ه(.)3
()4
()2

او

ر أ ألامل اإلج تع()462/4م انليا يأ جاا أل الع اا(.)424/2

الوراايأ ,شف انلألاأل()433/2م او

()3او

تر أ ال ي الوأل تري(.)443/4

تر أ ال ي الوأل تري()444/4م الوراايأ ,شف انلألاأل(.)433/2
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الفصل الثاني
اَل لثاني

ب -اجه االلم لت أ ال ألق وي ال لك االش األ ؛ ااجه ذلك أ
وهم تلألج إذا ت أ إ

وص االجم تع تخم

علم اجم تع تئمي األ

لك ال لق ي

علم  ,تله اذلك

ل,ب تئمي األ م عواي أل أره ي

ي ل,هم العله ل,هت ال,

يعا صتا ت اذلك؛ ن ال لق يم يا واالل العتا م

العتا (.)4

م أل م ل ,ل ت ل يجم

ي ل,ه

لق ال لك يم يا وتالجم تع واالل

ث -نره ل ت ع ا ي يره ول ا الش األ م ا ا اشمألى الرصف الثتريم ا م ق الشأل ا ا شألاؤك
للعوا اا ل ي,

جم عتً ي ل,ه(.)2

ا
املسألة الثانية :تعليق العتق إىل ما قبل موته مبدة حمددة( كشهر مثال).
أوَلا :صورة المسألة:
ت أ أرب أل و

امي وشهألم ضم شهأل تبم

يعمق أ ال؟.

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ
لعواكأ أرب أل و

الثلث أ

علق العمق علم شأل

امي وشهألم

ج ي ال ت ؟

ضم شهأل

()2او

تب إره يعمقم ال ,اخمل اا

يعمق

الثلث(.)4

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره يعمق
()4او

اجا الشأل عمق ()3م اأ

ت

تر أ ال ي الوأل تري()444/4م الوراايأ ,شف انلألاأل()433/2م
تر أ ال ي الوأل تري()444/4م الوراايأ ,شف انلألاأل()434/2م الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي (.)447/2

مالحظة :هذه المسألة لم أجدها مطروحة إَل في كتب المذهب الحنفي ,ولم ينسب القول إلى أي من فقهاء الحنفية فيها إَل ما
وجدته عن الفقيه أبي بكر اإلسكاف.

()3ال,تلتريأ واائ

الصرتئ ()23/4م او

ألشاأ الويت

االم صي ()472/6م او

اا أ ال مري()337/42مالراايأ ألاض

ال تلوي (.)432/42

()4

الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()32/2م ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()423/4م والمسألة فيها ثالثة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبو بكر اإلسكاف وهو قول جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية :أنه يعتق من الثلث.

ال األ يأ الذخيأل ()442/44م او ألشاأ الويت االم صي ()72/6م او

اا أ ال مري()337/42م الراايأ ألاض ال تلوي ()433/42م

انرصتأليأ ألرم ال تلل(.)43/3
القول الثاني :وبه قال اَلمام أبو حنيفة ,وأبو القاسم الصفار ,والفقيه أبو الليث :إلى أنه يعتق من جميع المال.

الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي (=.)32/2
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الفصل الثاني
اَل لثاني

ثالث ا :األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
يعمق

الثلث؛ نره موألعم ي ألض ال ابم أا وعا ال اب ,ت

الثلث ,تلاصي (.)4

املسألة الثالثة :موت املكاتب ل عن وفاء ول عن ولد.
أوَلا :صورة المسألة:
تب ال ,تمل ال يف وتل,متو م ال ي ,له الام ه ير لخ ع ا ال,متو ؟
ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ ,متو العوا الذي له ,لل لم و م راال إليهت()2م ااخمل اا ي

ال ,تمل للياك ا ا تب اا الا ت وتل ,تمو م الي

له الا ه مر لخ ال,متو ؟

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره مر لخم مم لا م اع إرلترتً وأاا وا ال,متو

عره ال ي و

ره ذلك(.)3

=الق ول الثالث :وبه قال اَلمام مالك في رواية ,واإلمام الشافعي في رواية :أنه يعتق من الثلث إن وافق مرضه الشهر الذي مات

فيه ,وان وافق صحته وحل األجل فيعتق من جميع المال.

الراايأ ألاض ال تلوي ()433/42م انرصتأليأ ألرم ال تلل()43/3م ال األ يأ الذخيأل (.)442/44

()4ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()423/4م ال الاع ال هي ال,ايمي (.)274/23
()2أوا ال ا أل الشيوتريأ اخمالف انئ
()3

العل ت ()436/2م انليا يأ جاا أل الع اا(.)993/2

الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()32/2م ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()423/4م والمسألة فيها قوَلن:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف

القول الثاني :وبه قال الفقيه أبو الليث :إلى أنه َل تنفسخ الكتابة ما لم يقض بعجزه ,حتى لو تطوع إنسان عنه قبل القضاء بالفسخ

جاز ,ويحكم بعتقه آخر حياته.
الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()47/9م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي(.)473/9
مالحظة :لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب المذاهب الفقهية من تطرق لهذه المسألة ,إَل ما ذكر من خالف فيها عند بعض فقهاء

الحنفية.
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الفصل الثاني
اَل لثاني

ثالث ا :األدلة:

يستدل لقول الفقيه أبي بكر اإلسكاف من المعقول:
أره وتل اب ير لخ الع ا وي ال أل ي م تل ,تمل إ مألك الااًم أره يلعم ,أويه علم
رجا هتم يعمق وعمق أويهم الا تب أواك يخل ه ي اناا م ايصيأل أااؤك ,أاا أويهم أ ت ااره ل
يف وتل,متو ال يمألك الااً لي ي وعاكم إره ير لخ الع ا لعا معل ه وميألك(.)4

()4الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي(.)473/9
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اَل لثاني

الفصل الثالث

فقه أبي بكر اإلسكاف
يف األميان والذبائح واجلنايات
ووسائل اإلثبات
وفيه مبحثان:
المبحث األولأ ه أوي و,أل اإلل,تف ي اني ت االذوى ى ى ى ىىتئح.
المبحث الثانيأ ه أوي و,أل اإلل,تف ي الجرتيتب االتئ اإلثوتب.
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الفصل الثالث
اَل لثاني

المبحث األول
فقه أبي بكر اإلسكاف
في األيمان والذبائح
وفيه مطلبان:
المطلب األولأ لتئ

ي اني ت .

المطلب الثانيأ لتئ

ي الذوتئح.
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الفصل الثالث
اَل لثاني

المطلب األول
مسائل في األيمان
ويشتمل هذا المطلب على ثالث مسائل في األيمان:
 المسألة األولـى :الاخا

أليق الل ح ل

لف أال ياخ ل ,وعيرهت.

 المسألة الثانية :لف أال يأ ,ل تً وعيره أ,له ريئتًم ه ي رث أ ال؟
 المسألة الثالثة :لف أال يأ,

ذا الشي

أ ,وعضهم

ي رث وأ,له الوعض أ ال؟

فقه اإلسكاف في األيمان والذبائح والجنايات ووسائل اإلثبات

الفصل الثالث

املطلب األول

اَل لثاني

مسائل يف األميان
املسألة األوىل :الدخول من طريق السطح ملن حلف أل يدخل سكة بعينها.
أوَلا :صورة المسألةأ
لف أال ياخ

ه ي رث أ ال؟

ذك الل ,م اخ اا اًأل ي ملك الل,

أليق الل حم ال يخألج إلم الل ,م

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
لف .

ام ق ال هت علم أ

ذ,أل أا أرثم
عوا أا ألم اً

الوتلمي ال لل ي

الع ال غيأل ال ,أل ي م اال المضتلم اال الل,تألى .اع ا الي ي و لوه تصااً إليهت ال يلمث ال
مصالً اال ر صالًم ؤث اًأل لل رث ذا ,اًأل لي يره مال ي ,الذي ع خي اًأل
ترثم ملر ه ال ,تأل ( ,)4ااخمل اا ي ألاع معاا ي ال لف ا رهت

ذك الل ,اخ اا اًأل ي الل,

أليق الل ح ال يخألج إلم الل,

الذي مألك إره

لف علم أ ال ياخ
ي رث أ ال؟.

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره ال ي رث(.)2
ثالثا :األدلة:
يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من المعقول بما يلي:
(.)3

أ -اعموتأل العألف االلم ال يل م ااخ الل ح ااخ الااأل لم اال عأل تً

()4او

ر أ ألامل اإلج تع (.)492/4

()2او رجي أ الو أل الألائق()343/4م الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()73/2م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()449/3م
االمسألة فيها قوَلن:
القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف  -رحمه اهلل -واليه ذهب اإلمام الشافعي  ,والحنابلة في رواية عنهم.
أوا ال ا أل الشيوتريأ اخمالف انئ

العل ت ()372/2م الشألويريأ مري ال متج()332/4م او

اا أ الشألح ال,ويأل()244/44م

الوهاميأ ,شتف ال رتع(.)293/6
القول الثاني :ذهب إليه أبو حنيفة ومالك ورواية عن الحنابلة وأبو ثور والفقيه أبو الليث أنه يحنث.
أوا ال ا أل الشيوتريأ اخمالف انئ

العل ت ()372/2م الريلعيأ مويي

ال تئق ا تشي الشلوي()462/4م او

رجي أ الو أل

الألائق(343/4م )326م ال األ يأ الذخيأل ()337/2م الوهاميأ ,شتف ال رتع()293/6م الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي (.)73/2

()3الشألويريأ مري ال متج(.)332/4
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الفصل الثالث
اَل لثاني

رتك ألير ل اي أا تلي م مضي اخمصت

ب -ا,ذلك إ ,ت

اإلألاا وااخ الااألم

 ث  -أ ي,ا ل ح الااأل أليقم الول ي يره ي مضي مألك اصل أوتل ألاأل

ت راى(.)0

الل حم ا,ذلك إ راى وي يره وت

الااأل ل ي رث

الااأل م ياب ي يره و ت رااك لي

لل أل إال

ا
ا
املسألة الثانية :حلف أل يأكل حلما بعينه ,فأكله نيئا ,هل حينث أم ل؟.
أوَلا :صورة المسألةأ
لف شخ

أال يأ,

ذا الل

أ,له ريئتًم ه ي رث أ ال؟

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ

لف وتل

أل ت اهلل  أ ي ع

عالً ال ي ع

عليه عت ااًم ذا ,اًأل ي يرهم ؤث اًأل لل رثم ا,ت الذي مألك اا الذي لف علم عله
ترث املر ه ال ,تأل ( ,)2ااخمل اا ي شخ

لف أال يأ,

ال؟.

ذا الل م أ,له ريئتً

ت لف

الخيأل أره

ي رث أ

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره ال ي رث وأ,له ريئتًم اار ت ي رث إذا أ,له

أا شايتًم أا ايااً(.)3

()4
()2

او

واختً

اا أ الشألح ال,ويأل(.)244/44

ابن حزم :مراتب اإلجماع(.)049/0

()3او رجي أ الو أل الألائق()342/4م الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()23/2م او أوي الي أ للت ال ,ت (.)436/4
االمسألة فيها قوَلن:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف رحمه اهلل واليه ذهب اإلمام أبو جعفر الهندواني ,ومحمد بن الحسن الشيباني
تلميذ أبي حنيفة :أن من حلف على أن َل يأكل هذا اللحم ,فأكله نيئ ا فإنه َل يحنث.

او رجي أ الو أل الألائق()342/4م او أوي الي أ للت ال ,ت (.)436/4

القول الثاني :ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة واختاره أبو الليث الفقيه من الحنفية ,وابن أبي اليمن ,وقاضي خان أنه يحنث.

الدردير :الشرح الكبير( ,)024/1ابن الحاجب :جامع األمهات( ,)181/0الخرشي :شرح مختصر خليل()18/8
م الشت عيأ ان ()26/3م ال تاألايأ ال تاي()447/49م الراايأ ال ج اع()69/42ماو
العا شألح الع ا ()432/2ماو

أوي الي أ للت

ال )436/4( ,او

رجي أ الو أل الألائق()342/4م الشيخ رات اآخألا أ ال متاى

الهراي ()23/2ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()92/3م او عتواي أ تشي او عتواي (.)774/3
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الفصل الثالث
اَل لثاني

ثالثا :األدلة:

يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من القرآن الكريم والسنة النبوية بما يلي:
َن ال َجا ِهلِينَ .)8( 
 -1من القرآن الكريم :اله معتلمأ ُ خ ِذ ال َعف َو َوأ ُمر بِال ُعر ِ
ف َوأَع ِرض ع ِ
وجه الدَللة من اآلية :
الب اآلي علم انخذ وتلعألفم االعألف ا الللاك الذي معتأل ب علم صااوه الع ا م
اا أرب إليه الر ا م ااا ق شألع اهللم ارل يه عأل تً؛ ن ال ,معتألف عليه()2م ا
الرت

علم أ

ذلك معتألف

لف أ ال يأ ,ل تًم إره يرصألف إلم ال واخ إره ال ي رث وأ,له ريئتً.

 -2من السنة النبوية:
الني ِ
َع َما ُل ِب ِّ
َّات َوِا َّن َما لِ ُك ِّل
س َ
س ِم ْع ُ
ول اللَّ ِهَ يقُو ُل :إِنَّ َما ْاأل ْ
ت َر ُ
عن عمر بن الخطاب  ,قالَ « :
صيبها أَو إِلَى ٍ ِ
ِ
ِ
ام ِر ٍ
اج َر
ام َأرَة َي ْنك ُح َها فَ ِه ْج َرتُ ُه إِلَى َما َه َ
ئ َما َن َوى فَ َم ْن َكا َن ْت ه ْج َرتُ ُه إِلَى ُد ْن َيا ُي ُ َ ْ
ْ
ْ
إِلَ ْي ِه»(.)3
وجه الدَللة من الحديث:
يشيأل ال ايث إلم أ ال  ,علم انع ت
,ت  ,ت لف أ ال يأ ,الل

واالً األااًم ص ً ا لتااً ألمو وتلري م إ

راى ال واخ اا غيألكم ها  ,ت راىم إذ العوأل وتل تصا

اال عتري ال لألل تا اال وتري(.)4

()4األعراف :اآلية(.)099
()2
()3
()4

الشعألاايأ م ليأل الشعألااي(.)4933/2
الوختأليأ ص يح الوختأليم ,متل وا الا يم وتل ,يف ,ت وا الا ي إلم أللا اهلل  6/4( ح .)4
الرأل تأ ال ااعا ال هي (.)7/4
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اَل لثاني

املسألة الثالثة :حلف أل يأكل هذا الشيء ,فأكل بعضه ,هل حينث أم ل؟.
أوَلا :صورة المسألةأ
أال يأ,

لف شخ

ه ي رث أ ال؟

ذك الويض م أا لف أال يأ,

ذا الشي ,تلألغيف ثالً أ ,وعضهم

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
اجل ال رث ا ال ختل ل ت ارع اب عليه الي ي م اذلك إ ت ع

ام ق ال هت علم أ

ت لف علم أ ال ي عله اا ت مألك ت لف علم عله ( ,)4ااخمل اا ي
وعيرهم أ ,وعضه

ي رث أ ال؟

لف أال يأ ,شيئتً

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره ال ي رث وأ ,وعضهم مم يأ,له ,له(.)2
ثالثا :األدلة:
يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من المعقول ما يلي:
أ-

الً علم انخذ وأ,ثأل

ت يا عليه االل

(.)3

ب -ن ال تلف ال يوأل و عله الوعض ال ي رث و عله  ,ت لا راى الج ي (.)4

()4

ابن رشد :بداية المجتهد()204/0

()2الليااليأ شألح مح ال ايأل()233/9م االمسألة فيها ثالثة أقوال:
القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف  -رحمه اهلل -واليه ذهب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة ورواية عن
أحمد :أن من حلف على أن َل يأكل هذا الشيء فأكل بعضه ,فإنه َل يحنث بأكل بعضه إن كان شيئ ا يمكنه أكله كله في مجلسه.
او ألشاأ وااي ال جمها() 449/4م او

اا أ ال,ت ي ي ه اإل ت أ ا و

رو ()234/4م انليا يأ جاا أل الع اا ا عي

ال ضت ا ال ا عي ا الشهاا(292/2م )269م الراايأ ألاض ال تلوي ()37/44ماو

تل الرجايأ تشي الألاض ال ألو شألح راا

ال لمر (.)439/7
القول الثاني :ذهب قاضي خان من الحنفية إلى أنه إن كان شيئ ا َل يمكن أكله كله في مجلسه فإنه يحنث بأكل بعضه.
الليااليأ شألح مح ال ايأل(.)233/9

القول الثالث :ذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أن من حلف أن َل يأكل هذا الشيء فاكل بعضه ,فإنه يحنث ,إَل أن يكون له
بساط أو نية يدل على أنه إنما أراد أكل البعض.

الاألايألأ الشألح ال,ويأل()442/2م او

جريأ ال ااري

ال هي (443/4م)432م العواأليأ المتج ااإل,لي

ل خمصأل خلي ()232/3م

انليا يأ جاا أل الع اا ا عي ال ضت ا ال ا عي ا الشهاا()269/2م او مي ي أ االخميتألاب ال هي (.)924/4

()3او ألشاأ وااي ال جمها(.)449/4
( )4او

اا أ ال,ت ي ي ه اإل ت أ ا و

رو (.)234/4
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الفصل الثالث

فقه اإلسكاف في األيمان والذبائح والجنايات ووسائل اإلثبات

اَل لثاني

ت -ن

ت ال ي  ,الم ألر عره ال يألاا اال م

عليه الي ي (.)1

ث -أ ال ,ال ي,ا وعضتًم االوعض ال ي,ا ,الًم أال مألى أ الروي , ت يخألج ألأله
ا ا عم,ف إلم عتئش م مألجله ا ي تئضم اال عم,ف ي ر له الخألاج
إره ل ت أخألج وعضهم ل رل ه خألج ,لهم لا ل ي ,الً لخألج

()4
()2

او

تل الرجايأ تشي الألاض ال ألو شألح راا ال لم ر (.)439/7

الوهاميأ شألح رمهم االألاااب()437/3م الليا يأ

تلل أالي الرهم(.)494/9
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اعم,ت ه(.)2

ال لجام
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الفصل الثالث
اَل لثاني

المطلب الثاني
مسائل في الذبائح
ويشتمل هذا المطلب على مسألة واحدة في الذبائح ,وهي:
مسألة , :عا ررا الا

الذوي

عرا ذ,تمهت.

فقه اإلسكاف في األيمان والذبائح والجنايات ووسائل اإلثبات

الفصل الثالث

املطلب الثاني

اَل لثاني

مسائل يف الذبائح
املسألة األوىل :يف حكم عدم نزول الدم من الذبيحة عند ذكاتها.
أوَلا :صورة المسألةأ
ذوي

ذوح شخ

ل يل الا

رهتم ه ي

أ,لهت أ ال؟

ثانيا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم أ الذوح الذي ي

يه الااجت اال ألي اال ل ا ويح لأل,)4( ,

ااخمل اا ي ألج ذوح ذوي مه ل يل الا

رهتم ه ي

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره ي

أ,لهت(.)2

أ,لهت أ ال؟

ثالث ا :األدلة:
واستدل الفقيه أبو بكر اإلسكاف لما ذهب إليه من القرآن الكريم والمعقول ما يلي:
ش َعائِ ِر َّ
َّللاِ لَ ُكم فِي َها َخي ٌر فَاذ ُك ُروا
 -4من القرآن الكريم :اله معىتلمأ َ والبُدنَ َج َعلنَاهَا لَ ُكم ِمن َ
اس م َم َّ
ام َموافَّ فَ مإ ِ َذا َو َجبَممه ُجنُوبُ َهمما فَ ُكلُمموا ِمن َهمما َوأَِ ِع ُممموا القَممانِ ََ َوال ُمعتَ م َّر َك م َذلِ َ
َّللاِ َعلَي َهمما َ
(.)3
س َّ
خرنَاهَا لَ ُكم لَ َعل َّ ُكم تَش ُك ُرونَ 
َ

()4

ال يااريأ اللوتل ي شألح ال,متل()344/4م او ألشاأ وااي ال جمها()444/4م ال تاألايأ ال تاي ي ه الشت عي()27/49م او

مي ي أ االخميتألاب ال هي ()642/4م الر يليأ ال ه االلال ي اأالمه(.)2764/4

()2ال,تلتري أ واائ الصرتئ ()44/9م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي( .)93/6االمسألة فيها قوَلن:
القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف  -رحمه اهلل -واليه ذهب اإلمام أبو جعفر الهندواني من الحنفية والشافعية إلى
أنه يحل أكلها وان لم يسل منها الدم.

او عتواي أ تشي او عتواي ()472/6م انرصتأليأ تشي الج ()939/4م انرصتأليأ شألح ال رهج()473/4م او أوي الي أ
للت ال ,ت (.)322/4
القول الثاني :ذهب أبو القاسم الصفار من الحنفية إلى أنه َل يحل أكلها ما لم يسل منها الدم.
ال,تلتري أ واائ الصرتئ ()44/9م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()93/6م او أوي الي أ للت ال ,ت (.)322/4

()3

ال جأ اآلي (.)36
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الفصل الثالث
اَل لثاني

وجه الدَللة من اآلية:
اشمأل ب اآلي ل

أ ,الذوي

أ مذوحم ا ا ذ,أل ال اهلل عليهتم اأ

ذا ا الم,ليف الذي

أ أل وه ال لل م اا ليال الا ؛ إره ماويأل ألوتريم االذاوح أمم ت ي العه ا ا الجألحم

ااخألاج الا لي

ي العه ال يجوأل عليه(.)4

 -2من المعقول:
ي

أ,لهت لاجاا الذوحم ا ا ألي اناااج؛ انره لول لخألاج الا عتا م ل,ره ا مر لعتألض

وعا اجاا اللولم صتأل ,تلا الذي ا مو

ال

م ,ذا ذا(.)2

ي العألاق ع الخألاج وعا الذوحم اذلك ال ي ر

()4ال,تلتري أ واائ الصرتئ ()44/9م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي(.)93/6
()2ال,تلتري أ واائ الصرتئ (.)44/9
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الفصل الثالث
اَل لثاني

المبحث الثاني
فقه أبي بكر اإلسكاف
في الجنايات ووسائل اإلثبات.
وفيه مطلبان:
المطلب األولأ لتئ

ي الجرتيتب.

المطلب الثانيأ لتئ

ي التئ اإلثوتب.

فقه اإلسكاف في األيمان والذبائح والجنايات ووسائل اإلثبات

الفصل الثالث
اَل لثاني

المطلب األول
مسائل في الجنايات
ويشتمل هذا المطلب على مسألتين:
 المسألة األولـىأ جرتي الوهي
 المسألة الثانيةأ إخألاج ال وا

علم الوهي .
اللج إذا ج .

فقه اإلسكاف في األيمان والذبائح والجنايات ووسائل اإلثبات

الفصل الثالث

املطلب األول

اَل لثاني

مسائل يف اجلنايات

املسألة األوىل :حكم جناية البهيمة على البهيمة.
أوَلا :صورة المسألةأ
ألو

ت اًأل ي لتألي م عض أ ا ال تألي اآلخألم ه

يه الض ت م اعلم

ي

الض ت ؟

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
شيئتً رهت اًألم ال ض ت علم صت وهتم اشأل أوا

ام ق ال هت علم أ إمالف الوهي

ري لعا الض ت أال ي,ا صت وهت لتئ هت( ,)4ااخمل اا ي ت لا جرب وهي
ا ثتله لا ألو

ت اًأل ي لتألي م عض أ ا ال تألي اآلخألم ه يض م ا

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره إذا ألو ت
الألو

يهم وأ ل ي,

ألي تً للرت م اال ل,تً ن ا عض

علم أ ا تم أ ت لا ألو ت ي اض لي

ال تأل الثتريم ذا إ عض

انا (.)2

()4اللألخليأ ال ولا ()34-22/23م او
المألاميل اإلااألي ()234/4م او

()2او

تأل الثتري

له ت االي الألو

جرتي علم أخألى
الضت ؟.

تأل ,ليه ت ي اض ,ت له ت االي
تأل الثتري

تأل انا

ال ض ت

يه يه الض ت علم صت ل

تأل انا م ال ,لا اث الع,

ال ض ت علم

جألأ مح الوتألي(76/9م )444/7م الشا,تريأ ري انا تأل()437-434/7م ال,متريأ

أل ا أ موصأل ال ,ت ( 334/9ا ت وعا ت).

تر أ ال ي الوأل تري()433/9م الومااايأ ج

الض ترتب()422/4م والمسألة فيها خمسة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف  -رحمه اهلل -أنه إن كان بالمكان سعة ولم يكن ملك ا وَل طريق ا ألحد فال ضمان,

وان كان غير ذلك ففيه الضمان على تفصيله كما ذكر.
الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي (.)442/3

القول الثاني :ذهب اإلمام أبو حنيفة إلى أن جناية البهيمة هدرا َل ضمان فيه ,سواء كانت الجناية على جنسها أو على غير

جنسها ,فصار الهالك بها وبآفة سماوية سواء ,أما ما يجب فيه الضمان عندهم فهو جناية العبد على البهيمة.
الكاساني :بدائع الصنائع(.)11/6
القول الثالث :ذهب الفقيه أبو الليث إلى أن المسألة على إطالقها سواء عض الثاني األول أو عض األول الثاني فالضمان واجب

على كليهما.

الومااايأ ج الض ترتب(.)422/4
القول الرابع :ذهب المالكية والحنابلة إلى أن ال ضمان عليها ,فالعجماء جبار ,وال ضمان على صاحبها إذا لم يقصر أو يتعدى.
ابن رشد :البيان والتحصيل( ,)412/04ابن عثيمين :الشرح الممتع على زاد المستنقع(.)106/01
القول الخامس :ذهب اإلمام الشافعي إلى أن جناية البهيمة يقع الضمان على صاحبها؛ لتقصيره  ,فالفعل فعله َل فعلها.
الماوردي :الحاوي في فقه الشافعي( ,)804/01األنصاري :حاشية الجمل على المنهج( ,)61/00الشربيني :مغني المحتاج(.)011/2
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الفصل الثالث
اَل لثاني

ثالثا :األدلة:

يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من السنة والمعقول بما يلي :
 -8من السنة:

َن َّ
اء ُج َب ٌار »(.)8
َع ْن أَِبي ُه َرْي َرةَ  أ َّ
الن ِب َّي  قَ َ
ال « :ا ْل َع ْج َم ُ
وجه الدَللة:
ع

أ

ع

ت م عله الوهي

اإلضألاأل وتلر

أا وتل ت

تع م يضتف ال ع إلم صت وهت يض

األ اوت

ال  ,له إذا ل ي,

صت وهت لمعايه ام صيألك ي

روعثتً

اهت(.)2

 -2من المعقول:
يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من المعقول بما يلي :
ال ايث الذي األا المرو
عايا لتئ م ,ت

ره ال هت تعا

هي أ جرتي العج ت جوتأل ام ألع عرهت

رهت جرتي الااو علم غيأل تم ا ي شأل هت أ جرتي الااو علم غيأل ت األ م

ال يضتف ال ع لهت ايضتف ال ع إلم صت وهت يض
اهت(.)3

صت وهت لمعايه ام صيألك ي

املسألة الثانية :إخراج احملبوس من السجن إذا جن.
أوَلا :صورة المسألةأ
ال وا

يخألج

إذا ا ع له اج م

اللج أ ال؟

ثاني ا :تحرير محل النزاع:
أج

الص تو ا

الرويأل االخل ت اال ضت
()4
()2
()3

وعا

وعا

علم شألاعي ال و م ا ا و

ي ج ي انعصتأل اان صتأل

ص يح الوختأليأ ,متل الر,ت م وتل ي الأل,تر الخ

( 433/2ح .)4433

الرأل تأ شألح ال ااعا ال هي ()229/4م ال,تلتريأ واائ الصرتئ (.)473/6
الرأل تأ شألح ال ااعا ال هي (.)229/4
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الفصل الثالث
اَل لثاني

إج تعتً ( ,)4ااخمل اا ي ال وا

إذا ا ع له اج م

أوا و,أل اإلل,تف إلم أره ال يخألج

اللج (.)2

يخألج

اللج أ ال؟م ذ ل ال يه

ثالثا :األدلة:

يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من المعقول:
إ مع

أ الجرا ال ي ر المعريأل اال و
جترل المأايل وتلجرا

()4اللألخليأ ال ولا ()34-22/23م او
المألاميل اإلااألي ()234/4م او

المعريأل؛ ن المتي

ألع

ره المأايل االرجألم

جترل الرجأل رعت للميأل(.)3

ال يرومي مع

جألأ مح الوتألي(76/9م )444/7م الشا,تريأ ري انا تأل()437-434/7م ال,متريأ

أل ا أ موصأل ال ,ت ( 334/9ا ت وعا ت).

()2الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()442/3م والمسألة فيها قوَلن:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف رحمه اهلل واليه ذهب اإلمام أبو يوسف من الحنفية أنه َل يخرج من السجن.
الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي (.)442/3
القول الثاني :ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى خروجه من الحبس ,ويستمر خروجه إلى أن يعود له عقله,

فإن عاد له عقله عاد للحبس ,فعندهم أن الجنون الطارئ بعد الجريمة يوقف تنفيذ الحبس؛ ألن المجنون ليس مكلفا وَل أهالا

للعقوبة والتأديب ,وهو َل يعقل المقصود من الحبس لفقده اإلدراك.
ال,تلتري أ واائ الصرتئ ()64-63/7م الاألايألأ الشألح ال,ويأل

تشي الالا ي()222/3م انرصتأليأ ألرم ال تلل شألح ألاض

ال تلل()423/2م لياويأ تشي لياوي()263/3م ال الاع ال هي ال,ايمي (.)322/46
()3

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()64/7م الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()442/3م ال الاع ال هي ال,اومي (.)322/46
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الفصل الثالث
اَل لثاني

المطلب الثاني
فقه أبي بكر اإلسكاف
وسائل اإلثبات
وفيـــه:
أوَلا :مسائل في الشهادة:
ايشم

علم لألمي

ي الشهتا أ

 المسألة األولـىأ العاا الذي مثوب وه الشهتا علم الرلل.
 المسألة الثانية :الشهتا علم شهتا العاا

ي إ ألاأل ال أأل ال رم و .

ثاني ا :مسائل في الدعوى.
ايشم

علم لأل اا ا ي الاعاىم ا يأ

 الجااأل ال شمألك وي ألجلي م ا ا ل
للوتري رعه

اض ال االب عليه؟

اورتك أ ا ت و ت ر لهم

فقه اإلسكاف في األيمان والذبائح والجنايات ووسائل اإلثبات

الفصل الثالث

ا
أول :مسائل يف الشهادة

اَل لثاني

املسألة األوىل :العدد الذي تثبت به الشهادة على النسب.
أوَلا :صورة المسألةأ
رر ألج عرا ا م ا ال يعأل ارهم ت أرت ال و
ال وا

عاالمهم و عأل رلوه االشهتا عليه

الم ق

للشهتا علم رلوه؟

ال م اأألاا أ يشها علم أ أل تم
أ

ولاكم ت العاا الذي يثوب

ثانيا :تحرير محل النزاع:
ام ق ال هت علم ثواب الرلل وتاللم تض ( ,)4ااخمل اا ي شخ
ال يعأل ارهم ت أرت ال و
و عأل رلوه االشهتا عليه

رلوه؟

ال م اأألاا أ يشها علم أ ألم ال وا
أ

يجار له أ يشها(.)2
()4

بمعنى :ذاع وانتشر .او

الم ق

عاالمهم

ولاكم تخملف ال هت ي العاا الذي يثوب للشهتا علم

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره إذا أخوأل عاال

أوا ال ا أل الشيوتريأ اخمالف انئ

رر عرا ا م ا

أ

ولاك أره ال و

ال

العل ت ()447/2م ا َلستفاضة لغة  :مصدر استفاض .يقال :استفاض الحديث والخبر وفاض

رااألأ للت العألل()243/7م ال يا يأ ال صوتح ال ريأل(.)429 -423/2

وَل يخرج استعمال الفقهاء والمحدثين له عن المعنى اللغوي .ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()266/6م العواأليأ المتج ااال,لي ()434/6م
الشألويريأ مري ال متج(442/4م )443م او

اا أ ال مري(.)432/3

واَلستفاضة مستند للشهادة ,يستند إليها الشاهد في شهادته ,فتقوم مقام المعاينة في أمور ,ولذلك يطلق عليها الفقهاء" الشهادة
باَلستفاضة " ويطلقون عليها أيض ا " الشهادة بالسماع " أو بالتسامع ,أو بالشهرة,أو باَلشتهار ,وهم في كل ذلك يقصدون الشهادة

بسماع ما شاع واشتهر بين الناس ,ويقول عنها ابن عرفة المالكي " :شهادة السماع " لقب لما يصرح الشاهد فيه بإسناد شهادته

لسماع غير معين ,ويقول عنها بعض الحنفية :الشهرة الشرعية.

ال,تلتريأ واائ الصرتئ ()266/6م العواأليأ المتج ااإل,لي (.)434/6
هذا وان شهادة اَلستفاضة تكون في األمور التي مبناها على اَلشتهار ,كالموت ,والنكاح ,والنسب؛ ألنه يتعذر العلم غالب ا بدون

اَلستفاضة؛ وألنه يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس ,فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع ,ألدى إلى الحرج وتعطيل األحكام.
ال,تلتريأ واائ

الصرتئ ()266/6م العواأليأ المتج ااال,لي ()434/6م الشألويريأ مري ال متج(442/4م )443م او

اا أ

ال مري(.)432/3
()2

الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي (.)493/3

االمسألة فيها ثالثة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف رحمه اهلل واليه ذهب الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني من
الحنفية :إلى أنه َل بد من عدلين من أهل بلده يشهدان أنه فالن بن فالن حتى يشهد .الشيخ رات اآخألا أ ال متاى

الهراي ()493/3م الليااليأ شألح مح ال ايأل()323/7م او عتواي أ م ,ل

001

تشي ألا ال متأل(=.)933/4
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الفصل الثالث
اَل لثاني

ثالثا :األدلة:

يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من المعقول :
أره ال لوي إلم عأل
الرت

ذا ان أل إال وتلل تع اااللم تض م إذ ل مجأل العتا و ضاأل

الاالا م اار ت يألا الالا

شهتا عالي

أ هم ايرلواره إلم الراجم ي الا أ ال و

ال م ي ,ي

(.)4

املسألة الثانية :الشهادة على شهادة العدول يف إقرار املرأة املنتقبة.
أوَلا :صورة المسألةأ
شها ألجال علم إ ألاأل ا أأل لألج وألف األ أا غيألكم اشهاا أ ألجلي لاا ت ال

ا ال أشهاا ت أرهت الر ورب ال م ه م و شهتامه ت ؟
ثانيا :تحرير محل النزاع:

ال خالف وي العل ت ي جاار شهتا الرلت ي ان اا م ا ت ي صا وه ال ت اانر,

اال الق االألضتع االاالا اعيال الرلت ا اق اهلل  عاا ال ااا( ,)2ااخمل اا ي ت إذا شها
ألجال علم إ ألاأل ا أأل لألج و ت ا ي رم و م اشهاا أ ألجلي لاا ت أشهاا ت أرهت الر

ورب ال م ه م و شهتامه ت علم أرهت الر ؟

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره يجار إذا شها عاال ألجال أرهت الر ورب ال م ام و

شهتامه ت علم إ ألاأل ت وتل ت (.)3

=القول الثاني :ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة واإلمام مالك أنه َل بد من السماع من جماعة َل يتصور تواطؤهم على الكذب.

الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()493/3م الليااليأ شألح مح ال ايأل()323/7م الملاليأ البهجة في شرح التحفة()244/4م او
ألشاأ الويت االم صي (.)223/44

القول الثالث :وذهب إليه الخصاف ,وقد اشترط شروط ا لجواز الشهادة :وهي أن يشتهر الخبر ,وأن يقيم فيهم سنة ,فإن وقع فيهم
معرفة قبل مضي السنة َل يجوز أن يشهد .أما أبو يوسف من الحنفية فقد قدر المدة بستة أشهر.

او عتواي أ م ,ل

تشي ألا ال متأل(.)933/4

()4السيواسي :شرح فتح القدير(.)889/1

()2او عتواي أ تشي او عتواي ()332/4م او

اا أ ال مري()236/3م الراايأ ألاض ال تلوي ()223/44م او ال ل أ م

ال متج(.)427/2

()3

الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي()244/4م والمسألة فيها خمسة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف  -رحمه اهلل , -واليه ذهب أبو يوسف من الحنفية ونجم الدين النسفي وابن أبي

ليلى وعليه الفتوى :إلى أنه يجوز شهادة رجلين عدلين على أنها فالنة بنت فالن=.
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الفصل الثالث
اَل لثاني

ثالثا :األدلة:

يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من القرآن الكريم :
َان ِم َّمن
أ -ت معتلمأَ واستَش ِهدُوا َ
ش ِهيدَي ِن ِمن ِر َجالِ ُكم فَإِن لَم يَ ُكونَا َر ُجلَي ِن فَ َر ُج ٌل َوام َرأَت ِ

ضونَ ِمنَ ال ُّش َهدَا ِء .)4(
تَر َ

ب -ت معتلمأَ وأَش ِهدُوا َذ َوي عَد ٍل ِمن ُكم َوأَقِي ُموا ال َّ
ش َها َدةَ ِ َّّلِلِ َذلِ ُكم يُو َعظُ بِ ِه َمن َكانَ يُؤ ِمنُ
بِ َّ
اّلِلِ َواليَو ِم اْل ِخ ِر .)1(
وجه الدَللة:
اآليمت مشي األ إلم اعموتأل العاا االعاال ي الشهاا

تر أ ال ي الوأل تري))432/3م او عتواي أ م ,ل

=او

(.)3

تشي ألا ال متأل(.)934/4

القول الثاني :ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة والحنابلة إلى أنه َل يجوز أن يشهدا على إقرارها حتى يشهد جماعة عدول أنها فالنة بنت

فالن.

تشي ألا ال متأل()934/4م الريلعيأ مويي ال تئق ا تشي الشلوي(.)244/4

او عتواي أ م ,ل

القول الثالث :ذهب إليه الفقيه أبو الليث وقاضي خان إلى أنه يشترط سماع صوت المرأة من وراء حجاب أو رؤية شخصها دون
وجهها ,ويشهد رجالن عدَلن أنها فالنة بنت فالن ,فحينئذ يجوز الشهادة على إقرارها ,أما إذا لم يروا شخصها فال يجوز لهم

الشهادة على إقرارها.
او

تر أ ال ي الوأل تري()433/3م او عتواي أ م ,ل

تشي ألا ال متأل(.)934/4

القول الرابع :ذهب إليه االمالكية ,وإلمام األوزجندي والشيخ المرغيناني من الحنفية :إلى أنه َل يجوز الشهادة عليها إَل برؤية

وجهها.

او عتواي أ م ,ل

تشي ألا ال متأل()934/4م او

تر أ ال ي الوأل تري()434/3م الالا يأ تشي الالا ي()434/4م عليشأ

رح الجلي شألح علم خمصأل خلي (.)474/2
القول الخامس :ذهب الشافعية إلى أنه َل يصح تحمل الشهادة على منتقبة اعتماد ا على صوتها ,فإن عرفها بعينها ,أو باسم أو
نسب جاز أن يشهد بما يعلم.

الراايأ رهتج ال تلوي اع ا ال مي ()493/4م انرصتأليأ رهج ال الل(.)494/4

()4الو أل أ اآلي (.)222
()2ال القأ اآلي (.)2

()3الليااليأ شألح مح ال ايأل(.)323/7
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الفصل الثالث

ا
ثانيا :مسائل يف الدعوى

اَل لثاني

املسألة األوىل :اجلدار املشرتك بني رجلني ,وقد سقط وبناه أحدهما مبال نفسه ,هل
للباني منعه من وضع احلمولت عليه؟
أوَلا :صورة المسألةأ
جااأل وي ألجلي ل ,اا ا ره ت

للوتري ر اآلخأل

االمه عليه؟

اض

االبم ل

يجار

الجااأل اورتك أ ا ت و تلهم

ثانيا :تحرير محل النزاع:
ذ ل ال هت علم أره ال يجار للجتأل أ يض جذاعتً علم جااأل جتألك وميأل إذ

تل,هم

اال يجوأل ال تلك عليهم ال ,يرال له( ,)4ااخمل اا ي الجااأل ال شمألك وي ألجلي م له ت عليه
االب ل

ي ر جتألك

الجااأل اورتك أ ا ت و تلهم

اض

االمه عليه؟

ذ ل ال يه أوا و,أل اإلل,تف إلم أره يراأل إ ,ت عألض الجااأل لا ل ,ت ل,
تئ عليه ,ت الوتري موألعتً وتلورت م لي

ره ت اض ي ,ره ورت

االمه عليهم اا ,ت لا ل ال يصيوه ذلك ال ي,ا

االمهم مم يض

()4

له رصف ت أر ق ي الورت (.)2

له ر جتألك

موألعتً اله ر شألي,ه

اض

اض

حيث ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة في رواية إلى هذا القول ,وذهب الحنابلة والشافعية في القديم إلى

أنه يجبر على ذلك ,هذا إن كان الجدار خاص ا .اال ت
رهتي ال متج()439/4م انرصتأليأ

تلكأ ال اار ال,وألى()434/4م الليا يأ انشوتك االراتئأل()26/4مالأل ليأ

تشي الج (363/3م  434-4ا ت وعا ت)م او

اا أ ال مري(999/4م )996م الراايأ

ألاض ال تلوي (.)242-244/4

()2الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()433/4م والمسألة فيها ستة أقوال:

القول األول :وقد وافق قول الفقيه أبا بكر اإلسكاف  -رحمه اهلل -أنه إن كان يقسم بينهما ,كان الباني متطوعا ,وليس له منع جاره

من الوضع ,وان كان َل يقسم ,يمنعه حتى يضمن له قيمة ما أنفق.

الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()433/4م الومااايأ ج

الض ترتب(.)629/2

القول الثاني :ذهب الحنفية وابن أبي سلمة إلى أن للباني منعه من وضع حموَلته حتى يأخذ منه نصف ما أنفق في البناء ,وَل
يكون متطوع ا .او عتواي أ م ,ل

تشي ألا ال متأل()423/2م الومااايأ ج

الض ترتب(.)629/2

القول الثالث :ذهب اإلمام أبو بكر محمد بن الفضل ,والفقيه أبو الليث ,وقاضي خان إلى أنه يرجع عليه بنصف ما أنفق إن بناه
بأمر القاضي ,وبنصف قيمة البناء إن بناه بغير أمر القاضي.
الشيخ رات اآخألا أ ال متاى الهراي ()433/4م الومااايأ ج

الض ترتب(.)629/2

القول الرابع :ذهب محمد بن الحسن وابن سماعة إلى أنه يرجع عليه بنصف ما أنفق في الحالين أصاب نصيب ا من القسمة أم لم
يصب .الومااايأ ج

الض ترتب(=.)629/2
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اَل لثاني

ثالثا :األدلة:

يستدل لما ذهب إليه الفقيه أبو بكر اإلسكاف من المعقول:
أ

جتر له الورت ي لك غيألك ل ي,

موألعتً ,تلاصي اال ت ,ي لك اليمي (.)4

=القول الخامس :ذهب اإلمام أبو جعفر الهندواني إلى أنه إن بناه بغير إذن صاحبه ,فله منعه من وضع الحموَلت حتى يرجع عليه
بنصف قيمة الحائط ,أما إذا بناه بإذنه فليس له منعه ,ويرجع الشريك بنصف نفقة البناء ,هذا إن كان يقبل القسمة ,أما ما َل يقبل
القسمة فبإذنه َل يمنعه ,وبغير إذنه كان له منعه من الوضع .الومااايأ ج

الض ترتب(.)629/2

القول السادس :ذهب المالكية إلى أنه َل يجبر الذي يأبى البناء ,وله أ ن يقسم ويبني الطالب بنفسه ,وفي رواية ثانية للمالكية أنه
يؤمر باإلعادة مع شريكه ,ويجبر على ذلك.

او جريأ ال ااري ال هي ()223/4معليشأ رح الجلي

()4

ي شألح خمصأل خلي (.)342/6

او ألجلأ ال ااعا ال هي (.)439/3
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اخلامتة

الخاتمة

 ,ت اول اهلل معتلم واأبم و اك معتلم أخم م اا ,رب ا ا ب ي ومااكم أألجا
و أ أض

الما يق ي رمهتكم ال,

ل ي أاا أ ألج

الو ثم ث أموعهت ووعض الماصيتبم اذلك علم الر ا المتليأ
ا
أول :النتائج.
 .4ال يه أوا و,أل اإلل,تف "

ت ماصلب إليه

اهلل

رمتئج ي ذا

ا و أ ا اإلل,تف الولخي ال ر ي" ا اا ا

ال ر ي ي ال أل الألاو الهجأليم ل ل ال يه أوي و,أل

هت

ا و أ ا وتإلل,تف الولخيم

ااذا ت أ لق ل ا أوا و,أل ال يه عرا ال ر ي إره يألاا وه أا و,أل اإلل,تف.

 .2إ أوت و,أل االل,تف أ ا شألاح الجت
ال ل الشيوتري.

 .3أ ال يه أوت و,أل اإلل,تف يمص
ا و لل م ا

او ال ل م ا

ا و لل

ال,ويأل ي ألاع ال ه ال ر ي لإل ت
هه وأوي ري

ا و

م يث م ه علم ألمتذك اشيخه
ا

مل يذ أوي للي ت الجارجتريم االجارجتري مل يذ

ا و ال ل مل يذ أوي ري أل ه اهلل ج يعتً.

المي أ مم وهت ال يه اإلل,تف ي

 .4عا ال لتئ

وتل ش,البم اشألح ال عضالبم ااهأل ذلك لاى الوت ث

ال لأل اال  ,عليهت إال وعا اال الع علم أصالهت.

ا تئق ان األ م ا ا أ مم
صيتغ

ي عا الم ,

 .9أ,ثأل ال لتئ المي أ مم وهت ال يه أوا و,أل اإلل,تف ل أجا له اليالً ن االه إال ي
اليليأل رهت

.6

ت ا عري إلم االلماال ل اله

,مل ال ه ع ا تً.

ي الر,ت االصيت

خال ج عي ل ه ال يه أوي و,أل االل,تف اجامه لي ال لتئ

اال ج ا ,ث اًأل رهت ي وتل ال هتأل االصال اال عت الب ي ت م ج عهم اوعا مااي
هه  -أل ه اهلل -موي للوت ث أ ال يه ختلف ذ وه ي ث ت

ال ذا ل انألوع

ي أألو عشأل لأل م ا,ذلك أ مم ي مل

ال ر ي ي ت ا لعب عليهم ا ا م ماايرهت ي ل ق خت

لتئ م  ,ت ختلف

لتئ م ألا وهت ال ذ ل

وهت ي رهتي

ذا الو ث.

ا
ثانيا :التوصيات.
 .4أ يم مرتا

ه ال يه أوي و,أل اإلل,تف اغيألك

تم م ي أللتئ ا,ماألاك ااألال

هه األال

111

انئ

ال م األي

تألر ل ت لذلك

ي

ره ال يه

عل ي يرم

او

وهت.
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.2الخاتمة
ضألاأل ا م ت ل ال رت ج ي اراأل المألوي االمعلي وتإلشتأل ل ث

مض يره ي ال رت ج ال األلي اال ت الضا علم ليألمه ا هه .

 .3أاصي الجهتب ال خمص وع
ااخألاجهت ي الاع

الاع م اي امج

م,ت ل ل ه ؤال ال جمهاي .

ؤال ال هت

الأللتئ العل ي ال معل وأئ

خال
الللف

ملخصات المسائل
أوَلا :ملخص المسائل التي خالف فيها أبو بكر اإلسكاف اإلمام أبا حنيفة ,وخالف مذهبه.
 .4لح العرق ي الاضا .

 .2الريتا علم الثالث ي الاضا .
 .3الصا تب االعشاأل االخألاج

ع أألوتوهت إذا ا عب للل ت جتئأل ال يضعهت ي

مل

اضعهت؟.

ي و خوأل الاا ا ي إثوتب ال أل ضت اا م ليأل.

.4

 .9معليق العمق إلم ت و
 .6ض ت

ت وض ووي

امه و ا

تلا أا وت

 .7ارع تا الوي ول ا اإل تل .

اا ( ,شهأل ثالً).

.

 , .2ار لتخ إجتأل الا ف و اب ال ؤجأل ا,ت

ا الاا ف.

ثاني ا :ملخص المسائل التي وافق فيها أبو بكر اإلسكاف جمهور الفقهاء من األئمة األربعة.
 .4إيصت ال ت إلم ت م ب انا تأل ي الاضا .
 .2اعموتأل ال ت

ي ال ,ت

 .3معليق العمق إلم ت و
 .4وي

ت ي,ا

االلأل ت .

ي الو أل

ي الرااج أا
امه و ا

يعموأل ال ت

ي الرااج

اا ( ,شهأل ثالً).

غيأل الل ك

ت ال يرم

ال ,ت ؟.

وه اال وجلاك اال وعا هم ,تلض اع

 .9اإل تل ي وعض اللل .

 .6ا ف ال أليض ألض ال اب ي ت يريا ع الثلث.
ثالث ا :ملخص المسائل التي خالف فيها أبو بكر اإلسكاف جمهور الفقهاء من األئمة األربعة.
 .4المي

لصال العيا االجرتر ار ا ت خاف امهت وعا الشألاع وهت ا لتا ت.
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 .2اض الياي أثرت ال راب ي الصال .

الخاتمة

 .3ر ض الصا وتاللىم رت .

 .4ي الا,تل وتل الق وعاض.
 .9ي الألج ي ا

ال اهلل علي األ .

 .6لف أال يأ ,ل تً وعيره أ,له ريئتًم ه ي رث أ ال؟
ذا الشي أ ,وعضهم

 .7لف أال يأ,
 .2جرتي الوهي

 .3إخألاج ال وا

علم الوهي .

اللج إذا ج .

 .43الشهتا علم شهتا العاا
 .44ض ت

ي رث وأ,له الوعض أ ال؟.

ت وض ووي

ي إ ألاأل ال أأل ال رم و .

تلا أا وت

.

 .42معليق الهو وتلشأل .
 .43اشمألى وتلا األ

ال مصاو شيئتًم ت  ,االرم تع وهت؟.

 , .44ار لتخ إجتأل الا ف و اب ال ؤجأل ا,ت

ا الاا ف.

رابع ا :ملخص المسائل التي أفتى بها أبو بكر اإلسكاف ,ولم ترد إَل في المذهب الحنفي.
امه و ا

 .4معليق العمق إلم ت و

اا ( ,شهأل ثالً).

 .2اب ال ,تمل ال ع ا ت اال ع الا.
 .3ال لف علم إعمتق عوا إ
 .4مثليث المل

ي الاضا .

ل,ه أا اشمألاك.

 .9ال اض ال,ويأل األاب عليه رجتل م ا,ت ال ت جت ااً اث ل ي اض
 , .6ل ا ال ج ع ال ,لف عرا عا أ

ال أليق .

ره.

 .7إر,تأل ال أأل الما,ي وتلخل .
.2

مشمأل

عتاا جرا العوا ي ال,وأل لثواب الألا وتلعيل ؟

 .3ا مرتع الاائ أا ال ألض
وي

يتب ذا الع م أألجا

المال الاي أا ال ألض

ال مألض.

اهلل العلي ال ايأل أ يم وله ختلصتً لاجهه ال,ألي م اأ أ,ا

اا ب ال ق ي م اي هم تل ,ت ال ي,ا إال هلل معتلمم ال,رهت
ا ت مي ألجت الاصا إلم المتي م إ ا ب و,أل
أخ أب أا صألب ري ا

اهلل عر اج م اله ال ض أاالً اآخ اًألم اا

الشي ت  .اال ا هلل ألل العتل ي .
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فهرس اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واآلثار

أوالً :فهرس اآليات القرآنية
رقم اآلية

اآلية

رقم الصفحة

البقرة
ش ِهيدَي ِن ِمن ِر َجالِ ُكم فَإِن لَم يَ ُكونَا َر ُجلَي ِن فَ َر ُج ٌل
َ واستَش ِهدُوا َ
ش َهدَا ِء
ضونَ ِمنَ ال ُّ
َان ِم َّمن تَر َ
َوام َرأَت ِ
ضا فَليُؤَ ِّد الَّ ِذي اؤتُ ِمنَ
ضةٌ فَإِن أَ ِمنَ بَع ُ
ض ُكم بَع ً
 فَ ِرهَانٌ َمقبُو َ
ق َّ
َّللاَ َربَّهُ 
أَ َمانَتَهُ َوليَتَّ ِ

222

444

223

62

المائدة
سلُوا
 يا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِذا قُمتُم إِلَى ال َّ
صَل ِة فَاغ ِ
ُو ُجو َه ُكم ....

6

24

األعارف
َ ويُ َح ِّر ُم َعلَي ِه ُم ال َخبَائِ َ
ث

497

93

َن ال َجا ِهلِينَ 
ُ خ ِذ ال َعف َو َوأ ُمر بِال ُعر ِ
ف َوأَع ِرض ع ِ

433

011

إبراهيم
ش َكرتُم ََلَ ِزي َدنَّ ُكم 
 لَئِن َ

7

ج

الحج
ش َعائِ ِر َّ
َّللاِ لَ ُكم فِي َها َخي ٌر فَاذ ُك ُروا اس َم
َ والبُدنَ َج َعلنَاهَا لَ ُكم ِمن َ
َّ
ا َوافَّ فَإ ِ َذا َو َجبَه ُجنُوبُ َها فَ ُكلُوا ِمن َها َوأَِ ِع ُموا
َّللاِ َعلَي َها َ
س َّخرنَاهَا لَ ُكم لَ َعلَّ ُكم تَش ُك ُرونَ 
القَانِ ََ َوال ُمعتَ َّر َك َذلِ َ َ
الجاثية
ش ِري َع ٍة ِمنَ اَلَم ِر فَاتَّبِع َها َو َل تَتَّبَِ أَه َوا َء
 ثُ َّم َج َعلنَاكَ َعلَى َ
الَّ ِذينَ َل يَعلَ ُمونَ 

36

434

42

أ

الطالق
ش َها َدةَ ِ َّّلِلِ َذلِ ُكم يُو َعظُ بِ ِه
َ وأَش ِهدُوا َذ َوي عَد ٍل ِمن ُكم َوأَقِي ُموا ال َّ
َمن َكانَ يُؤ ِمنُ بِ َّ
اّلِلِ َواليَو ِم اْل ِخ ِر 

122

2

444
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ثانياً :فهرس األحاديث النبوية الشريفة
طرف الحديث
« أتردين عليه حديقته قالت :نعم  .قال رسول اهلل  اقبل الحديقة وطلقها
تطليقة»

رقم الصفحة
74

« احفظوني في أصحابي ,ثم الذين يلونهم "»

7

« إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء "»

23

أقبل النبي  من نحو بئر جمل ,فلقيـه رجـل فسـلم فلـم يـرد عليـه النبـي , 
حتى أقبل على الجدار ,فمسح بوجهه ويديه ,ثم رد عليه السالم

24

ضِ
ِ
ين»
ام ٌن َوا ْل ُم َؤِّذ ُن ُم ْؤتَ َم ٌن اللَّ ُه َّم أ َْر ِش ْد ْاأل َِئ َّم َة َوا ْغ ِف ْر لِ ْل ُم َؤِّذ ِن َ
ام َ
« ْاإل َم ُ

39

« أما أبو جهم فال يضع عصاه على عاتقه ,ومعاوية فصعلوك َل مال له»

72

« أمرنا معاشر األنبياء أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضرب بأيماننا
على شمائلنا في الصالة»

33

« إن أحساب الناس فيما بينهم في هذه الدنيا هذا المال»

72

ِ
َعما ُل ِب ِّ ِ
ام ِر ٍ
ِ َّ
ئ َما َن َوى»
النيَّات َوِانَّ َما ل ُك ِّل ْ
« إن َما ْاأل ْ َ

433

ِ
اإلم ِ
ِ َّ
ِ ِ
س َج َد
ام ل ُي ْؤتَ َّم ِبه فَِإ َذا َكب ََّر فَ َك ِّب ُروا َوِا َذا َرَك َع فَ ْارَك ُعوا َوِا َذا َ
« إن َما ُجع َل ْ َ ُ
فَاسج ُدوا وِا ْن صلَّى قَ ِائما فَ ُّ ِ
اما»
ا َ
َ
ُْ َ
صلوا ق َي ا

34

« تنكح المرأة ألربع ,لمالها ,ولحسبها ,ولجمالها ,ولدينها ,فاظفر بذات الدين
تربت يداك»
ِ ِ
« َذ َكر طَ ِب ِ
سو ُل اللَّ ِهَ ع ْن
اء َوَذ َك َر ُّ
الض ْف َد َ
ٌ
ع ُي ْج َع ُل فيه فَ َن َهى َر ُ
يب ع ْند َ د َو ا
َ
الض ْف َد ِع»
قَ ْت ِل ُّ

123

72
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طرف الحديث
اء ُج َب ٌار »
« ا ْل َع ْج َم ُ
ضرر وََل ِ
ض َرَار».
« ََل َ َ َ َ

رقم الصفحة
433
23

« َل يقبل اهلل صالة بغير طهور وَل صدقة من غلول»

66

ش ُكر َّ
ش ُك ُر اللَّ َه َع َّز َو َج َّل"»
اس ََل َي ْ
الن َ
« َم ْن ََل َي ْ ُ

ج

« هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»

43م 24

ثالثاً :فهرس اآلثار
رقم الصفحة

األثر
« تراءى الناس الهالل ,فأخبرت النبي  أني رأيته فصام رسول اهلل ,
وأمر الناس بالصيام»
« رآني النبي وضعت شمالي على يميني في الصالة فأخذ يميني
فوضعها على شمالي»
ِ ِِ
ان َّ
س َرى ِفي
ض َع َّ
ون أ ْ
اس ُي ْؤ َم ُر َ
« َك َ
َن َي َ
الر ُج ُل ا ْل َي َد ا ْل ُي ْم َنى َعلَى ذ َراعه ا ْل ُي ْ
الن ُ
الص َال ِة»
َّ

124

42
33
33
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رابعاً :فهرس المصادر والمراجع

أوَلا :كتب التفسير.
 .4الرأل,شيأ واأل الاي
القـــرآن ,م يى ىق أ

ىا وى عوىا اهلل وى وهىتاأل الرأل,شىي ب 734 .ىم البرهـان فـي علـوم

ىىا أو ىىا ال ضى ى إوى ى األ ي  ,ال وعى ى انال ىىم  4376ى ى  . 4397 -ااأل

إ يت ال,مل العألوي عيلم الوتوم ال لوي.
 .2او العألويأ

ا و عوا اهلل انراللي او العألويم أحكام القـرآن َلبـن العربـيم ااأل ال,مىل

العل ي م عاا انج ار .4
 .3الشعألاايأ
الشعراويم

ا مالي الشىعألاايم ب 4442هم خواطر حول القرآن الكريم الشهير بتفسـير
تو أخوتأل اليا .

 .4ال,يت ألاليأ ال,يت ألالم أوا ال ل علم وى
الكيا هراسي ,م يق أ الم

ىا ال عىألاف وتل,يىت األلىمم أحكـام القـرآن

ا علم ى عرب عواك ع ي م ااأل ال,مل العل ي م ويألاب.

ثانيا :كتب السنة وعلومها.
 .4اإل ت أ اأ أ ا و

رو مسند اإلمام أحمد بن حنبلم م يقأ شعيل انألرؤا اآخألا م

ؤلل الأللتل م ال وع الثتري  4423ى م . 4333
 .2أ,أل ال ىتلاجي انثىأليأ أ,ىأل وى

ىا ريىتا ال ىتلاجي انثىأليم المعجـم الصـغير لـرواة اإلمـام

ابن جرير الطبري ,الااأل انثألي م انألا م ااأل او ع ت م ال ت أل ( 4429ى.) 2334 -
 .3انلوىىتريأ

ىىا رتصىىأل الىىاي انلوىىتري ب 4423ىىم إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار

السبيل ,ال ,مل اإللال ي – ويألابم ال وع الثتري  4439ى . 4329 -
 .4انلوىتريأ

ىا رتصىأل الىاي انلوىتري ب 4423ىىم غايـة المـرام فـي تخـريج أحاديـث الحــالل

 .9انلو ىىتريأ

ىىا رتص ىىأل ال ىىاي انلو ىىتري ب 4423.ى ىىم صـــحيح أبـــي داودم ؤللى ى غى ى األ م

والحرام  ,ال ,مل اإللال ي – ويألابم ال وع الثتري  4439ى . 4329 -

ال,ايبم ال وع انالم 4423ى . 2332-

 .6انلوتريأ

ا رتصأل الاي انلوتري ب 4423ىم ضعيف الجامع الصغير وزيادته(الفتح

الكبير) ,ال ,مل اإللال ي – ويألابم ال وع الثتلث  4432ى . 4322 -
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ا و إل تعي و إو األ ي الجع ي ب 296.ىم الجامع المسند الصحيح

 .7الوختأليأ

المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامهم م يقأ
رتصألم مأل ي

ا ر يأل و

ا ؤاا عوا الوت يم ااأل اق الرجت م ال وع انالمم 4422ه.

 .2الويه ىىيأ أوىىا و,ىىأل أ ىىا وى ال لىىي وى علىىي وى الىىم الخ ْلىىألْاجألاي الخ األلىىتري ال شىىهاأل
وىتلويه ي ب492 .هم السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقـي ,مؤلـف الجـوهر النقـيأ عىال
الىىاي علىىي وى عث ىىت ال ىىتألايري الشىىهيأل وىىتو المأل ,ىىتري ب 749هم الرتشىىأل أ جلى
ال عتألف الرات ي ال,تئر ي الهرا وولا

اائىىأل

ياأل آوتا ال وع أ انالم ى  4344ى.

الى ىىم و ى ى الض ى ى تكم المأل ى ىىذيم أوى ىىا عيلى ىىم

ى ىىا و ى ى عيلى ىىم و ى ى لى ى ْىاأل و ى ى
 .3المأل ى ىىذيأ
ب 273.ىىم ســـنن الترمـــذيم م يىىقأ أ ىىا

,مو ى ا وع ى

ىىا شىىت,ألم شىىأل,

صى م

الوتوي ال لوي – صألم ال وع الثتري  4339ى . 4379 -
.43

ج ت الاي ال

ل علي وى يالىف ال

يأ ج ت الاي أوا

ىي ب646 .هم إروىتك

ال ىىألاا عل ىىم أرو ىىتك الر ىىت م ااأل ال  ,ىىأل العألو ىىيم ال ىىت ألم ا ؤللى ى ال,م ىىل الث ت يى ى  -وي ىىألاب-

ال وع انالم 4436ى. 4322 -
.44

او

وت أ

او

وت وى أ ىا أوىا ىتم الم ي ىي :صـحيح ابـن حبـان بترتيـب ابـن

بلبــــانم م ي ىىق أ شى ىىعيل انألر ىىؤا م الولىىىمي ؤللى ى الألل ىىتل – ويى ىىألابم ال وعى ى الثتري ى ى م
4444ه –  4333م ان تايث ذيل وأ ,ت شعيل انألرؤا عليهت.
.42

او

جألأ أوا ال ض أ ا و علي و

جأل العل الري الشت عي ب292.م فتح الباري

شرح صحيح البخاري ,ااأل ال عأل  -ويألابم4373ه.
.43

او

جألأ أوا ال ض أ ا و علي و

جىأل العلى الري الشىت عي ب292.م التلخـيص

الحبيــر فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــر ,ااأل ال,مىىل العل ي ى  -ويىىألابم ال وع ى انالىىم
 4443ى. 4323 -
.44

الااأل ريأ أوا ال ل علي و ع أل و أ ا و

هاي و

لعاا و الرع ت و

ايرتأل الوماااي الااأل ري ب329.هم سنن الدارقطنيم م يق شعيل انألرؤا اآخألا م

.49

ؤلل الأللتل م ويألاب – لورت ال وع انالم 4424ه. 2334-

أوا ااااأ للي ت و انشعث انراي ب 279 .ىم سنن أبي داودم م يقأ

الاي عوا ال يام ااأل ال ,ألم ويألاب.
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الشىىا,تريأ
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ىىا الشىىا,تري الي رىىي ب  4299ىىم نيــل األوطــار مــن

ىىا وى علىىي و ى

أســـرار منتقـــى األخبـــار م م ي ىىقأ عص ىىت ال ىىاي الص ىىوتو يم ااأل ال ىىايثم ص ىىألم ال وعى ى
انالم  4443ى . 4333 -
.47

اوى أوىي شىيو أ أوىا و,ىأل عوىا اهلل وى

.42

او عوا الهتاي ال روليأ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي

مصنف ابن أبي شيبةم م يق أ

ىا وى أوىي شىيو العولىي ال,ىا ي ب 239 .ىم

ا عاا .

(ت  122هـــ ) ,تنقـــيح تحقيـــق أحاديـــث التعليـــقم م يىىق أي ى صىىتلح شىىعوت م ااأل ال,مىىل

العل ي  -ويألابم. 4332

.43

اش

العاي آوتايأ أوا ال يل

ال ق العاي آوتاي ب 4323ىم عون المعبود

شرح سنن أبي داودم ااأل ال,مل العل ي – ويألابم ال وع الثتري م  4449ه.

.23

الملتريأ عوا اهلل و ي يم و أوي و,أل الملتري (ب 622ه)م تخريج األحاديث

الضعاف من سنن الدارقطنيم م يقأ أشألف عوا ال صاا عوا الأل ي م ااأل عتل ال,مل-
الأليتض 4444ه.

.24

او ال ت أ ال ت ا او ال ت ال تلي أوا ال ل علي و

ا و عوا ال لك(ب

622ه)م بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكامم م يق ا .ال لي آيب لعيام ااأل يو -

الأليتضم  4442ى. 4337-
.22

اوى

تجى أ أوىىا عوىا اهلل

ىىا وى يريىىا ال رايرىي ( 237ى 273 -ىى)م ســنن ابــن ماجــةم

ااأل الجي  -ويألاب -ال وع انالم  4442ى. 4332 -
.23

ال وتأل ,األيأ

ا عوا الأل

و عوا الأل ي ال وتأل ,األي أوا العالم تحفة األحوذي

بشرح جامع الترمذيم ااأل ال,مل العل ي – ويألاب.

.24

لل أ أوا ال ل

لل و ال جتج الريلتواألي ب 264.ىم صحيح مسلمم م يقأ

ا ؤاا عوا الوت يم ااأل إ يت المألاث العألوي – ويألاب.
.29

او ى ال ل ى ى أ لى ىألاج ال ىىاي أو ىىا

ىى

ع ىىأل وى ى عل ىىي وى ى أ ىىا الش ىىت عي ال ص ىىألي ب.

 234ىىم البــدر المنيــر فــي تخــريج األحاديــث واألثــار الواقعــة فــي الشــرح الكبيــرم م يىىقأ
صى ى م أو ىىا الم ىىي م عو ىىا اهلل وى ى ل ىىلي ت م يتل ىىأل  ,ىىت م ااأل الهج ىىأل  -الألي ىىتضم ال وعى ى

انالم 4429ه. 2334-
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.26

او ى ال ل ى ى أ لى ىألاج ال ىىاي أو ىىا

ىى

ع ىىأل وى ى عل ىىي وى ى أ ىىا الش ىىت عي ال ص ىىألي ب.

 234ىم تحفة المحتاج إلى أدلة المنهـاجم م يىق أ عوىا اهلل وى لىعتف الل يىتريم ااأل ى األ
 , -ال ,أل م ال وع أ انالم4436ه.

.27

الرلىىتئيأ أ ىىا و ى شىىعيل أوىىا عوىىا الىىأل

الرلىىتئي ب333 .ه ,ســـنن النســـائي مـــع

أحكام األلباني عليهام م يق أ عواال متح أوا غا م م ,مل ال واعتب اإللال ي – لىلم
ال وع الثتري م  4436ى . 4326 -
ثالثا :كتب المذاهب الفقهية.
أ -كتب المذهب الحنفي:
.22

الوىتوألميأ

.23

الومىىااايأ أوىىا

ىا وى

ىاام أ ,ى الىاي أوىا عوىا اهلل اوى الشىيخ شى

ىىا وى

او الشيخ ج ت الاي الألا ي العرتي شألح الهااي م الوتوألمي ب 726 .ىم م ااأل ال ,أل.
ىىا وى غىىتر وى

ىىا الومىىاااي ب  4333ىىم مجمــع الضــمانات فــي

مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمانم م يق

.33

ال اااأ أوا و,أل و علي و

ا أ ا لألاحم علي ج ع

الريلعىىيأ خىىأل الىىاي عث ىىت وى علىىي وى

جى الريلعىىي ب 743 .ىىم تبيــين الحقــائق

شرح كنز الدقائق مع حاشية الشلبيأ شىهتل الىاي أ ىا وى
إل تعي و يار

ا.

ا ال ىااا الي رىي ب 233 .ىىم الجـوهرة النيـرةم ال وعى

الخيألي م ال وع انالم  4322ى.

.34

الىىاي

ىا وى أ ىا وى يىار

وى

ِّ
الشْلوي (ال ما م أ  4324ى) ال وع ال,وألى ان يألي  -واالقم ال ت أل م

ال وع انالم 4343ه.

.32

اللألخليم

ا و أ ا و أوي لىه اللألخلىي ب 423 .ىىم المبسـوطم ااأل ال عأل ى

– ويألابم  4444ى . 4333-

.33

الل ى أل رايأ عىىال الىىاي الل ى أل رايم ب  943ىىم تحفـــة الفقهـــاءم ااأل ال,مىىل العل ي ى م

ويألاب – لورت م ال وع الثتري م  4444ى . 4334 -

.34

اللياالىىيأ  ,ىىت الىىاي

الرتشأل ااأل ال ,ألم ويألاب

.39

شيخي رااكأ عوا الأل

ىىا وى عوىىا الاا ىىا اللياالىىي ب  624ىىم شــرح فــتح القــديرم

و

ا و للي ت الشهيأل وشيخي رااك ب 4327 .ىم مجمع

األنهر في شرح ملتقى األبحرم ااأل إ يت المألاث العألوي.
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.36

ال

ىىا وى إلى تعي ال

ىتايأ أ ىىا وى

علــى مراقــي الفــالح شــرح نــور اإليضــاحم م يىىقأ

ىىتاي ب  4234ىىم حاشــية الطحطــاوي
ىىا عوىىا العريىىر الختلىىايم ااأل ال,مىىل

العل ي ويألاب – لورت م ال وع انالم  4442ى . 4337 -

.37

او عتواي أ

ا أ ي و ع أل و عوا العرير عتواي ب 4292.ىم رد المحتار علـى

الدر المختار ,ااأل ال ,أل-ويألابم ال وع الثتري م 4442ه – . 4332

.32

ال,تل ىىتريأ ع ىىال ال ىىاي أو ىىا و ,ىىأل وى ى

ل ىىعاا وى ى أ ىىا ال,تل ىىتري ب 927 .ى ىىم بـــدائع

الصنائع في ترتيب الشرائعم ااأل ال,مل العل ي م ال وع الثتري 4436ه – . 4326

.33

او

ترأ

تر ب 646هم المحـيط البرهـاني فـي الفقـه

اا و أ ا وأل ت الاي و

النعمــانيم م يىىقأ عوىىا ال,ىألي لىىت ي الجرىىايم ااأل ال,مىىل العل يى م ويىىألاب  -لورىىت م ال وعى
انالمم  4424ى. 2334-

.43

ال ألغيرتريأ أوا ال ل علي و أوي و,أل و عوا الجلي ال ألغيرتريم ب933هم الهداية

.44

ال يااريأ عوا المري المري ي الا ش ي ال يااري ب 4232 .ىم اللباب فـي شـرح الكتـابم

في شرح بداية المبتديم م يقأ ال يالفم ااأل إ يت المألاث العألوي  -ويألاب – لورت .

ال ,مو العل ي م ويألاب – لورت .

.42

ا و رجي أ ري الاي و إو األ ي و

ام الشهيأل وتو رجي ب 373 .ىم البحـر الرائـق

شرح كنز الدقائقم ااأل ال,متل اإللال ي ال وع الثتري .

.43

او أوي الي أ إو األ ي و أوي الي

ا ال ر يم لسان الحكام في معرفة األحكام

الرتشألأ الوتوي ال لويم ال ت ألم لر الرشأل 4333ه – . 4373
.44

ب -المذهب المالكي.

انر أليأ صتلح عوا الل ي اآلوي انر ىأليم جـواهر اإلكليـل شـرح مختصـر خليـل م ااأل

ال عأل لل وتع االرشألم ويألابم لورت .

شهتل الاي الومااايم إرشاد السالكم الشأل ,اإل ألي ي لل وتع .

.49

الومااايأ عوا الأل

.46

وهى األ الىىا يأليأ وهى األ وى عوىىااهلل وى عوىىا العريىىر الىىا يأليم ب 239هم الشــامل فــي فقــه

.47

الملىاليأ أوىا ال لى علىي وى عوىا اللىال الملىىالي ,البهجـة فـي شـرح التحفـةم م يىىقأ

مالك ,أل,ر رجيوايه لل وتع االرشأل االاألالتبم ال ت ألم ال وع انالم4423هم . 2332

ىىا عو ىىا ال ىىتاأل ش ىىت ي م ااأل ال,م ىىل العل يى ى – لور ىىت م وي ىىألاب  4442 -ى ى . 4332 -
ال وع أ انالم.
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.42

ا عوا الا تل و علي و رصأل الثعلوي الوماااي ال تل,ي ب 422 .ىم

الثعلويأ أوا

ىا وىا خوىر ال لىري الم ىااريم ااأل ال,مىل

التلقين في الفقة المـالكيم م يىقأ أوىا أايى
العل ي م ال وع انالم  4429ى. 2334-

.43

ا وى أ ىا وى جىري ال,لوىي المألرىت ي ب 744 .ىم القـوانين

او جريأ أوا ال تل م

الفقهية ,تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الحنفية والشافعية والحنبلية.

.93

او ال تجلأ ج ت الىاي وى ع ىأل وى ال تجىل ب 646ىىم جـامع األمهـاتم الي ت ى م

ا شق – ويألابم ال وع الثتري م  4424ى . 2333 -

.94

أوىىا ال لى ال ىىتل,يأ كفايــة الطالــب الربــاني لرســالة أبــي زيــد القيروانــي ,م يىىق يالىىف

الشيخ

.92

ال

ا الو تعيم ااأل ال ,ألم لر الرشأل 4442ه.

تلأ ش

ال عىىألاف وتل

الاي أوا عوا اهلل

ىىتل الألعيرىىي ب 394 .ى ىم مواهـــب الجليـــل فـــي شـــرح مختصـــر خليـــلم ااأل

ال ,ألم  4442ى.

.93

او

ا و عوا الىأل

ال ألاوللىي ال مألوىيم

ىىا و ى عوىىا اهلل الخألشىىي ال ىىتل,ي ب 4434هم شىىألح خمصىىأل

الخألشىىيأ أوىىا عوىىااهلل

خلي م ااأل ال ,أل لل وتع م ويألاب -لورت .

.94

الىىاألايألأ أوىىا الوأل,ىىتب أ ىىا وى

ىىا العىىااي م الشىىهيأل وتلىىاألايأل بأ  4234ىىم الشــرح

الكبير مربوط مع حاشية الدسوقيم ااأل ا يت ال,مل العألوي م ال ت أل .

.99

الالىىا يأ

ىىا و ى أ ىىا و ى عأل ى الالىىا ي ال ىىتل,ي ب4233.هم حاشــية الدســوقي

على الشرح الكبير ,ااأل ال ,أل.

.96

او ى ى ألشى ىىا الجى ىىاأ أوى ىىا الاليى ىىا

والتحصيل ,م يقأ ا

ا جي اآخألا م ااأل المىألل اإللىال يم ويىألاب – لورىت م ال وعى

الثتري م  4432ى . 4322 -

.97

ى ىىا و ى ى أ ى ىىا و ى ى ألشى ىىا ال أل وى ىىي ب 493هم البيــــان

او ألشا ال ياأ أوا الاليا

ا و أ ا وى

ىا وى أ ىا وى ألشىا ال أل وىي الشىهيأل

و ىىتو ألش ىىا ال ي ىىا ب 939.ى ىم بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المقتصـــد ,ااأل ال ىىايث – ال ىىت أل م
 4429ى . 2334 -

.92

الصىىتايأ أ ىىا الصىىتايم بلغـــة الســـالك ألقـــرب المســـالكم م يىىقأ

ىىا عوىىا اللىىال

شت ي م ااأل ال,مل العل ي م لورت  /ويألابم  4449ى . 4339 -
.93

او ى عوىىا الوىىألأ أوىىا ع ىىأل يالىىف و ى عوىىا اهلل و ى

ىىا و ى عوىىا الوىىأل الر ىىألي ال أل وىىي

انراللىىي ب 463 .ىىىم الكـــافي فـــي فقـــه أهـــل المدينـــة ,م ي ىىقأ
الأليتض ال ايث  -اللعااي م ال وع الثتري م 4433ه. 4323 -
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.63

العواأليأ أوا عوااهلل

ا و يالف و أوي ال تل العواألي ب 237.ىم التاج واإلكليل

لمختصر خليل ,ااأل ال,مل العل ي م 4م  4446ى. 4334-
.64

ىا عوىا الا ىتل وى علىي وى رصىأل الثعلوىي الومىاااي

ال تضي الومااايأ ال تضىي أوىا

(بأ 422ى)م اإلشراف على نكت مسائل الخالفم م يقأ ال ويل و

.62

ر م  4423ى. 4333-

ال األ ى ىىيأ شى ىىهتل الى ىىاي أ ى ىىا و ى ى إاألي ى ى

ال األ ى ىىي ب 624 .ى ى ىم الـــــذخيرةم ااأل المى ىىألل

اإللال ي -ويألاب ال وع انالمم . 4334

.63

اإل ىىت

ىت ألم 4م ااأل اوى

تلىىكأ أوىىا عوىىا اهلل تلىىك و ى أر ى

وى

تلىىك و ى عىىت أل انصىىو ي ب 473 .ى ىم

المدونة الكبرىم ااأل ال,مل العل ي م ال وع انالمم  4449ى . 4334 -

.64

ا عليشم رح الجلي شألح علم خمصأل ليا خلي م ااأل ال ,ألم ويألابم لر الرشأل

 4433ى . 4323 -

.69

الر ألاايأ أ ا و غري و لتل الر ألااي ب 4426 .ى ,الفواكه الدواني على رسالة ابن

أبي زيد القيروانيم ااأل ال ,ألم  4449ى . 4339 -
ج -المذهب الشافعي:
.66

انليا يأ ش

ا و أ ا ال رهتجي انليا ي ب  223ىم جواهر العقود

الاي

و معين القضاة و الموقعين و الشهود,

هت اخألج أ تايثهتأ لعا عوا ال يا ي

ا

اللعاريم ااأل ال,مل العل ي م ويألابم لورت م ال وع انالم4447هم . 4336

.67

الوجيأل يأ للي ت و ع أل و

ا الوجيأل ي ,حاشية البجيرمي على شرح منهج

الطالبم ال ,مو اإللال ي م ,ت الرشأل ايتأل و,أل -مأل,يت.

.62

الج أ للي ت الج م حاشية الجمل على المنهج لشيخ اإلسالم زكريا األنصاريم ااأل

ال ,أل -ويألاب.
.63

الا يت يأ أوا و,أل او الليا

ا ش ت الا يت يم الشهيأل وتلو,أليم ب4343 .هم

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدينم ااأل ال ,أل

لل وتع االرشأل االماري م ويألاب.

.73

ال األ عيأ عوا ال,ألي و

ا ال األ عي ال رايري (ب  623ى) ,فتح العزير بشرح الوجيز

وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي نوي ت ا المرالي (ب  939ى).
.74

الأل لىىيأ ش ى

الىىاي

ىىا و ى أوىىي العوىىت

أ ىىا و ى

ىىر شىىهتل الىىاي الأل لىىي ب.

 4334ىم غاية البيان شرح زبد ابن رسالن ,ااأل ال عأل ويألاب.
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الىىاي

أ ىىا و ى

ىىا و ى أوىىي العوىىت

ىىر شىىهتل الىىاي الأل لىىي ب.

.72

الأل لىىيأ ش ى

.73

ر,أليىىت انرصىىتأليأ أوىىا ي يىىم ر,أليىىت و ى

ىىا و ى ر,أليىىت انرصىىتألي ب326.هم أســـنى

ر,أليىىت انرصىىتأليأ أوىىا ي يىىي ر,أليىىت و ى

ىىا و ى ر,أليىىت انرصىىتألي ب326 .هم مــنهج

 4334ىم نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ,ااأل ال ,ألم ويألابم  4434ى. 4324 -

المطالب في شرح روض الطالب ,ااأل ال,متل اإللال ي.

.74

الطالب مع الشرح الشهيأل بفتح الوهاب ,ااأل ال,مل العل ي  4442ه.

.79

الشتشىىيأ أوىىا و,ىىأل

ىىا و ى أ ىىا و ى ال لىىي و ى ع ىىأل الشتشىىي ب937 .هم حليـــة

العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ,م يقأ ا .يتلي أ ا إو األ ي األاا ,م ؤللى الأللىتل م
ااأل انأل  -ويألابم ع ت م ال وع انالمم . 4323

.76

الشت عيأ

ا و إاألي

. 4333

.77

الشألويريأ ش

الشىت عي ب 234.ى .األمم ااأل ال عأل ى – ويىألابم 4443ى-

الاي م

ا و أ ا الخ يل الشىألويري ب377 .هم اإلقناع فـي حـل

الاي م

ا و أ ىا الخ يىل الشىألويري ب377 .هم مغنـي المحتـاج

ألفاظ أبي شجاعم م يقأ ,مل الو اث االاألالتبم ااأل ال ,أل – ويألاب.

.72

الشألويريأ ش

إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجم ااأل ال,مل العل ي م ال وع انالم  4449ى. 4334 -

.73

الشيألاريأ أوا ال تق إو األ ي و علي و يالف الشيألاري ب476 .هم المهذب في فقه

.23

الشىىيألاريأ أوىىا ال ى تق إو ى األ ي و ى علىىي و ى يالىىف الشىىيألاري ب476 .هم التنبيـــه فـــي

اإلمام الشافعيم ااأل ال,مل العل ي .

الفقه الشافعي ,م يق ع تا الاي أ ا ياألم ااأل عتل ال,ملم 4433هم ويألاب.
.24

الم ىألاايأ

ىىا الر ىىألي الم ىألاايم الســـراج الوهـــاج علـــى مـــتن المنهـــاجم ااأل ال عأل ى

لل وتع االرشألم ويألاب.
.22

لياويأ شهتل الىاي أ ىا وى أ ىا وى لىال

ال ليىاوي ب4363 .هم حاشـيتا قليـوبي

على شـرح جـالل الـدين المحلـي علـى منهـاج الطـالبينم م يىقأ ,مىل الو ىاث االا األلىتبم
الرتشأل ااأل ال ,ألم لورت  -ويألاب 4443 .ى . 4332 -

.23

ال ىىتاألايأ أو ىىا ال لى ى عل ىىي وى ى

ىىا وى ى

ىىا وى ى

وي ىىل ال ىىتاألاي الوص ىىألي ب.

 493ىم الحاوي في فقه مـذهب اإلمـام الشـافعي وهـو شـرح مختصـر المزنـيم م يىقأ علىي
ع ى ىىاضم ع ى ىىتا عو ى ىىا ال اج ى ىىاام ااأل ال,م ى ىىل العل يى ى ى م وي ى ىىألاب – لور ى ىىت م ال وعى ى ى انال ى ىىمم
4444ه. 4334-
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.24

ال رريأ أوا إو األ ي إل تعي و ي يم و إل تعي ال رري ال صألي ب264 .هم

مختصر المزني في فروع الشافعيةم ااأل ال,مل العل ي م ويألابم لورت م ال وع انالم
4443ه. 4332 -

.29

ال ليوتأليأ ري الاي و عوا العرير ال ليوتأليم مح ال عي وشألح أل العي م ااأل ال ,ألم

ويألاب

.26

الرىىاايأ

يىىي الىىاي أوىىا ر,أليىىت ي يىىم وى شىىألف الرىىاايم ب 676 .ىم روضــة الطــالبين

وعمـــدة المفتـــينم م ي ىىقأ ر ي ىىأل الش ىىتايشم ال ,م ىىل اإلل ىىال يم وي ىىألاب -ا ش ىىق -ع ىىت م
ال وع الثتلث م  4442ى 4334 -ه.

.27

الرىىاايأ

يىىي الىىاي أوىىا ر,أليىىت ي يىىم و ى شىىألف الرىىاايم ب676 .هم المجمــوع شــرح

الراايأ

يىي الىاي أوىا ر,أليىت ي يىم وى شىألف الرىاايم ب 676 .ىىم منهـاج الطـالبين,

المهذب ,ا شألح الرااي ل,متل ال هذل للشيألاري ب476 .ه .ااأل ال ,أل.

.22

ااأل ال عأل ويألاب.

.23

الهيث ىيأ أ ىىا وى

جىىأل الهيث ىىي ال ,ىي الشىىت عيم الفتــاوى الفقهيــة

ىىا وى علىىي وى

الكبرىم الرتشأل ااأل ال ,أل.
د -المذهب الحنبلي.
.33

وهىىت الىىاي ال الىىيأ وهىىت الىىاي ال الىىي أوىىا

ىىا عوىىا الىىأل

وى إوى األ ي وى أ ىىا

ب 624 .ىم العدة شرح العمدةم ااأل ال ايثم ال ت أل م  4424ى 2333 -

.34

الوهاميأ رصاأل و يار

و إاألي

الوهىامم ب4394 .هم الـروض المربـع شـرح زاد

وى إاأليى

الوهىامم ب4394 .هم كشـاف القنـاع عـن مـتن

المستقنع ,ومعه :حاشية الشيخ العثيمينم ااأل ال ؤيا  -ؤلل الأللتل .

.32

الوهاميأ رصاأل و يىار

اإلقناعم ااأل ال,مل العل ي .

.33

ال جتايأ شألف الاي

الم و أ ا و

الم أوا الرجت ال جتاي ب 362.ىم اإلقناع

فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــلم م يىقأ عوىىا الل يىىف

ىىا الىىم اللىىو,يم ااأل ال عأل ى م

ويألاب – لورت .

.34

الليا يأ ص م و لعا و عواك الليا ي شهأل م الأل يوىترم ب 4243 .ىىم مطالـب

أولـــي النهـــى فـــي شـــرح غايـــة المنتهـــى ,ال ,م ىىل اإلل ىىال يم ال وعى ى الثتريى ى م 4449ه -
. 4334

.39

او عثي ي أ

ا و صتلح و

ا العثي ي ب 4424 .ىم الشرح الممتـع علـى زاد

المستقنعم ااأل او الجاريم ال وع انالم  4422 - 4422ه.
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الىىاي أوىىا ال ىىألج عوىىا الىىأل

.36

اوى

اا ى أ شى

.37

اوى

اا ى أ ا ىىق الىىاي أوىىا

وى

اا ى ال الىىي

ىىا وى أ ىىا وى

ب622 .هم الشرح الكبير على متن المقنعم ااأل ال,متل العألوي للرشأل.
ىىا عوىىا اهلل وى أ ىىا وى

 623ىم عمـــــــــــدة الفقه ,م يقأ أ ىا
. 2334

.32

اوى

اا ى أ ا ىىق الىىاي أوىىا

ىىا وى

اا ى ال الىىي ب.

ىا عىرارم ال ,موى العصىألي  .ال وعى أ 4429ى-

ىىا عوىىا اهلل وى أ ىىا وى

ىىا وى

اا ى ال الىىي ب.

 623ى ىم الكــافي فــي فقــه اإلمــام أحمــدم ااأل ال,مىىل العل ي ى م ال وع ى انالىىمم  4444ى ى -
. 4334

.33

او

اا ى أ ا ىق الىاي أوىا

ىا عوىا اهلل وى أ ىا وى

ىا وى

اا ى ال الىي ب.

 623ىم المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبلم ,مو ال ت أل م 4322ى . 4362 -

 .433ال,لىىاذاريأ

ىىاا و ى أ ىىا و ى ال ل ى م أوىىا الخ ىىتل ال,لىىاذاري ب 943 .ى ىم الهدايــة

علــى مــذهب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيبانيم م يىىقأ عوىىا الل يىىف
ال

م ؤلل غ األ

ىىي م ىىت أل يتلىىي

للرشأل االماري م ال وع انالم  4429ى . 2334 -

 .434ال ىىألااايأ عىىال الىىاي أوىىا ال ل ى علىىي و ى لىىلي ت ال ىىألاااي الا ش ى ي الصىىتل ي ب.
 229ىم اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفم ااأل إ يت المألاث العألويم ال وع الثتري

 .432ال ىىألاريأ إلى ى تق وى ى

رص ىىاأل ال ىىألاري ب 294.ى ىىم مســـائل اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل

واسحاق بن راهويهم ع تا الو ث العل ي ي الجت ع اإللال ي  -ال ايرى ال رىاألم ال ل,ى
العألوي اللعااي م ال وع انالم 4429ه . 2332 -

 .433او

لحأ وأل ت الاي أوا إل تق إو األ ي و

ىا وى عوىا اهلل وى

ىا اوى

لىح ب

224هم المبـــدع فـــي شـــرح المقنـــعم ااأل ال,مىىل العل ي ى م ويىىألاب – لورىىت م ال وع ى انالىىمم
4442ه. 4337 -

رابعا :كتب التراجم والطبقات والتاريخ.
 .434أ ا ع األ العليألي :موجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليه السالم(تاريخ ما
قبل اإلسالم) إلى عصرنا الحاليم ال وع انالم( 4447ى.) 4336 -
 .439الومىىااايأ الى تعي وتشىىت الومىىااايأ هديــة العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار المصــنفينم
و ى وعرتي ى ااأل إ يىىت ال عىىتألف ىىي الىىمتروا  4394م الرتشىىألم ااأل ا يىىت الم ىألاث العألوىىي

ويألابم لورت .
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.436

تجي خلي أ صى م وى عوىااهلل ال لى ر يري ال ر ىي الألا ىيم ال شىهاأل وىتل ال ,تمىل

الجوليم ال عألاف و تجي خلي (ب4347ه4367-ه)م كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب

والفنون ,ااأل ال ,أل.

 .437الىىذ ويأ ش ى

ىىا و ى أ ىىا و ى عث ىىت الىىذ وي ب 742 .ىىم تــاريخ اإلســالم

الىىاي

َو َوفيات المشاهير َواألعالم ,ال وع الثتري م ااأل ال,متل العألوي 4444ى. 4334-
ىىا وى ى أ ىىا وى ى عث ىىت ال ىىذ وي ب 748 .ى ىم ســـير أعـــالم
ال ىىاي
 .432الى ىذ ويأ شى ى
النبالء ,مؤسسة الرسالةم ويألاب-لورت م ال وع ال تاي عشأل 4422ه. 2334 -

 .433ال ىألاريأ أوىىا

ىىا عوىىا ال ىىأل

ىىا وى ى إاألي ى

و ى أوىىي ىىتم

الم ي ىىي ب327.هم

الجرح والتعديلم ااأل ال,مل العل ي م ويألاب – لورت مال وع انالم4422هم . 2332

 .443ألضىىت  ,تلى أ ع ىىأل ألضىىت  ,تلى م معجــم المــؤلفينم الرتشىىألأ ,موى ال ثرىىم  -ويىىألاب ااأل
إ يت المألاث العألوي ويألاب.

ىىاا و ى

 .444الرأل,لىىيأ خيىىأل الىىاي و ى

ىىتأل الرأل,لىىي الا ش ى ي ب.

ىىا و ى علىىي و ى

 4336ىم األعـــــــــــــــــالمم ااأل العل لل اليي م ال وع أ الخت ل عشأل -تيا . 2332

 .442الليا يأ لب اللباب في تحرير األنساب.

 .443الل ى عتريأ اإل ىىت اوىىا لىىعا عوىىا ال ,ىألي و ى

ىىا و ى

رصىىاأل الم ي ىىي الل ى عتري ب.

 962هم األنســــــــــــــــــــــــابم م ىىاي امعلي ىىقأ عو ىىا اهلل ع ىىأل الو ىىتألاايم الرتش ىىألأ ااأل الجر ىىت

ال وع االالم  4432ه  4322 -م ويألاب – لورت .

 .444الشيألاريأ أوا ال تق إو األ ي و علي الشيألاري ب 476 .ى ,طبقات الفقهـاءم ااأل ال لى م
ويألاب – لورت
 .449علي الصالويأ علي

ا

ا الصالويم القائد المجاهد نور الدين محمود زنكي

شخصيته وعصرهم ؤلل ا أأل للرشأل االماري االمألج م ال وع انالم( 4422ى.) 2337-
 .446العيريأ أوا

ا

الىم وى أ ىا وى

اا و أ ا و

لىي الميمىتوي ال ر ىي وىاأل

الىاي العيرىي ب 299 .ىىم مغـاني األخيــار فـي شــرح أسـامى رجــال معـانى اآلثــار
عو ىىا اهلل

(

ىىا لى ى

ىىا لى ى إلى ى تعي الش ىىت عي الش ىىيخ ال ىىت ألي ال ص ىىألي الش ىىهيأل و ى ى

ا تأل ).

 .447ال ألشيأ عوا ال تاأل و أوي الا ت

ا وى أوىي الا ىت ال ألشىي أوىا

الجواهر المضية في طبقات الحنفيةم الرتشأل يأل

 .442ال رايريأ اإل ت العتل ر,أليت و
ااأل صتاأل ويألاب.

ىهأ أوىىا

ىا وى
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.443

ىا وى يالىف الصىتل ي الشىت يم سـبل الهـدى والرشـاد ,فـي ســيرة

ىا الصىتل يأ

خيــر العبــاد ,وذكــر فضــائله وأعــالم نبوتــه وأفعالــه وأحوالــه فــي المبــدأ والمعــاد ,ااأل ال,مىىل
العل ي ويألاب – لورت م ال وع انالم  4444ى . 4333 -

.423

ا عوا هلل عرت م ال ؤألخ ال صىألي ب( 4436ى) ,دولـة اإلسـالم

ا عوا هلل عرت أ

في األندلسم ,مو الخترجيم ال ت أل م ال وع الألاوع ( 4447ى.) 4337 -
ا خلافأ

.424

ىا وى ع ىأل وى علىي وى لىتل وى

ىا وى

خلىافم ب  4363ىم

شـــجرة النـــور الزكيـــة فـــي طبقـــات المالكيـــةم ااأل ال,م ىىل العل يى ى م لور ىىت م وي ىىألابم ال وعى ى
انالم( 4424ى.) 2333-

 .422ال رصاأليأ أوا ال يل رتيف و صالح وى علىي ال رصىاألي الـروض الباسـم فـي تـراجم
شـيوخ الحـاكم ,ااأل العتصى

للرشىأل االماريى  -الأليىتض -ال ل,ى العألويى اللىعااي  -ال وعى

انالم  4432ى. 2344-

.423

الم ال الايأ ا .الم ال الىاي ,الشيعة والتصـحيح الصـراع بـين الشـيعة والتشـيع

( 4432ى.) 4322 -

 .424يىىت اب ال ىىايأ يىىت اب و ى عوىىا اهلل ال ىىاي أوىىا عوىىا اهللم معجــم البلــدانم ااأل ال ,ىىأل-
ويألاب.
خامس ا :كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية.
 .429اإللىرايأ عوىا الىأل ي وى ال لى اإللىراي أوىىا
األصـــول م م ي ىىق أ ا.

ىىا لى ى

4433ه.

 .426الوراايأ عوا العرير و أ ا و

ىام التمهيـد فــي تخـريج الفــروع علــى

يم ىىام ؤللى ى الألل ىىتل – وي ىىألابم ال وعى ى انال ىىم م
ام عال الاي الوختألي ب  733ىم كشف األسرار

عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ,م يقأ عوا اهلل
ويألابم ال وع انالم  4442ى. 4337 -

اا

ا ع ألم ااأل ال,مل العل ي –

 .427او ى مي ي ى أ أ ىىا و ى عوىىا ال لىىي و ى مي ي ى ال األرىىي أوىىا العوىىت
النوارنية الفقهيةم م يق

 .422ال ىىايأ أوىىا العوىىت

ب722 .هم القواعـــد

ا ت ا ال يم الرتشأل ااأل ال عأل م 4333هم ويألاب.

شىىهتل الىىاي أ ىىا وى

ىىا ,ىىي ال لىىيري ال ىىاي ال ر ىىي ب.

 4332ى  ,غمــز عيــون البصــائر شــرح كتــاب األشــباه والنظــائر ( لــزين العابــدين ابــن نجــيم

المصري ) ,م يق الليا أ ا و

ا ال ر ي ال ايم ااأل ال,مل العل ي م ويألابم لورت م

لر الرشأل  4439ى . 4329 -
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و أ ا وى ألجىل ال رولىي ب739 .هم القواعـد فـي

 .423او ألجلأ أوا ال ألج عوا الأل

الفقــه اإلســالمي ,م يىىقأ ىىه عوىىا الىىألؤاف لىىعام ,مو ى ال,ليىىتب انر ألي ى م ال وع ى انالىىم
4343ه. 4374 -

ىىا الرأل ىىت ى ب 4397 .ىىم شــرح القواعــد الفقهيــةم ص ى

 .433الرأل ىىتأ أ ىىا و ى الشىىيخ

ه

اعلىىق عليىىهأ ص ى م أ ىىا الرأل ىىتم ااأل ال ل ى م ا شىىقم لىىاأليتم ال وع ى الثتلث ى م 4433ه-
. 4323

ىىا و ى وهىىتاأل و ى عوىىا اهلل الرأل,شىىي أوىىا عوىىا اهللأ المنثــور فــي القواعــدم

 .434الرأل,شىىيأ

م يق أ ا .ميليأل تئق أ ىا

الثتري م 4439ه.

 .432الليا يأ عوا الأل

ىاام اراأل انا ىتف االشىئا اإللىال ي – ال,ايىبم ال وعى

و أوي و,أل الليا ي ب344 .هم األشباه والنظائر ,ااأل ال,مل

العل ي 4433هم ويألاب.

 .433أ .ا عيىىتض و ى رىىت ي اللىىل يم عضىىا يئ ى المىىاألي
الفقيه جهله.
وتلأليتض أصول الفقه الذي َل يسع
َ

و ل ى أصىىا ال ىىه و,لي ى الش ىأليع

سادس ا :كتب اللغة.
 .434او األياأ أوا و,أل

ا و ال ل و األيام اَلشتقاقم م يق أ عوا اللال

تألا م ,مو الخترجي  -ال ت أل  /صأل -ال وع أ الثتلث .

 .439الألاريأ

ا و أوي و,أل و عواال تاأل الألاريم مختار الصحاحم م يق أ

خت ألم ,مو لورت رتشألا  -ويألابم

 .436الريتب اآخألا أ أ ا الريتبم إو األ ي
المعجم الوسيطم م يقأ ج

ا
اا

وع 4449ه –  4339م عاا انج ار أ .4
ص مم ت ا عوا ال تاألم

اللم العألوي م ااأل الرشألأ ااأل الاعا .

ا الرجتأل.

 .437او لياكأ أوا ال ل علي و إل تعي الر اي اللماي انراللي ال عألاف وتو لياكم
المخصص ,م يق أ خلي إو األ
 4336م ال وع أ انالم.

 .432او
اللال

ج ت م ااأل إ يت المألاث العألوي  -ويألاب  4447 -ى

تأل أ أوا ال لي أ ا و

تأل و ر,أليتم معجم مقاييس اللغةم م يقأ عوا

ا تألا م ام تا ال,متل العأللم ال وع أ  4423ى = . 2332

 .433ال يألارأوتايأ

 .443ال يا يأ أ ا و

ا و يع ال ال يألارآوتايم القاموس المحيطم عاا انج ار أ .4

ا و علي ال يا ي ث ال ايم أوا العوت  773ىم المصباح

المنير في غريب الشرح الكبيرم ال ,مو العل ي – ويألاب.
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ىىا وى

,ىأل وى

راىاأل ان ألي ىىي ال صىألي .لســان العـرب ,ااأل صىىتاألم

ويألابم ال وع انالم.
سابع ا :كتب أخرى.
 .442او

ر أ علي و أ ا و لعيا و

ا ب496 .هم مراتب

ر الات ألي أوا

اإلجماع في العبادات والمعامالت واَلعتقاداتم الرتشأل ااأل ال,مل العل ي م ,ت الرشأل
ويألاب.

 .443الر يليأ أ .ا ا و و

ل ال ه اإللال ي اأصاله

ص م الر يليم ألمتذ األئي

وجت ع ا شق , -لي الشأليع م الفقه اإلسالمي وأدلتهم ااأل ال ,ألم لاألي م ا شقم

ال وع الثتري عشأل م عاا انج ار أ عشأل .

 .444ليا لتوقأ ال,متلأ فقه السنةم ال ؤلفأ ليا لتوق م ب4423 .هم ااأل ال,متل
العألويم ويألابم لورت .

او

 .449الشيوتريأ الاريأل أوا ال ا أل ي يم و

ويأل الشيوتريم اختالف األئمة

العلماءم ااأل ال,مل العل ي م ويألابم لورت مال وع انالم  4423ى . 2332 -
 .446او عوا الهتايأ ش

الاي

ا و أ ا و عوا الهتاي ال رولي ب 744 .ىم
ا و جتا اهلل اعوا العرير و

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليقم م يقأ لت ي و

رتصأل الخوتريم الرتشألأ أضاا الللف – الأليتضم ال وع انالم  4422ى . 2337 -

 .447او
او

أل ا أ وأل ت الاي أوا الا ت إو األ ي او اإل ت ش

الاي أوي عوا اهلل

ا

أل ا اليع ألي ال تل,يم تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامم ااأل ال,مل

العل ي م ويألاب لورت م ال وع انالمم 4446ه. 4339 -
 .442او ال ي أ

ا و أوي و,أل و أيال و لعا ش

الاي او

ي الجاري ب 794.ىم

زاد المعاد في هدي خير العباام ؤلل الأللتل م ويألاب , -مو ال رتأل اإللال ي م

ال,ايبم ال وع أ اللتوع االعشألا م 4449ى . 4334-

 .443ال,متريأ

ا عوا ال ي ال,متري اإلاأليلي ال لري ال تليم نظام الحكومة النبوية

المسمى التراتيب اإلدراية ,م يقأ ا .عوااهلل الختلايم ااأل انأل و أوي انأل م ويألابم
لورت  .عاا انج ار .2

 .493لجر
أ راأل

,ار

عا عل ت ا هت ي الخال العث تري أ مجلة األحكام العدليةم الرتشأل

ام ,تألختره مجتألب ,ملم آ األ وتغم ,ألامشي.
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 .494او ال رذألأ أوا و,أل

فهرس المصادر والمراجع
ا و إو األ ي و ال رذأل الريلتواأليم ب343.هم اإلجماعم

م يقأ ؤاا عوا ال رع أ ام ااأل ال لل م ال وع انالم 4429ه. 2334 -

 .492او ال رىذألأ أوىا و,ىأل

ىا وى إوى األ ي وى ال رىذأل الريلىتواأليم ب343.ه ,األوسـط فـي

السنن واإلجماع واَلختالفم م يىقأ أوىا

ىتا صىميأل أ ىا وى

ىا ريىفم ااأل يوى -

الأليتض – اللعااي م ال وع انالم 4439ه. 4329 -
.493

اراأل انا ى ى ىىتف االش ى ى ىىئا اإلل ى ى ىىال ي أ اراأل انا ى ى ىىتف االش ى ى ىىئا اإلل ى ى ىىال ي م ال,اي ى ى ىىبم

الموسوعة الفقهيـة الكويتيـةم ال وعى الثتريى م ااأل اللاللى ال,ايىبم ال وعى انالىمم

ىتو

ااأل الص ا – صأل.
ثامن ا :مواقع اَلنترنت:
.494

جل الو اث العل ي .

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?view=page&HajjE

ntryID

 .499ال الاع ال أل م.wikipedia,.orgwik : http:llar
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ثانيا :ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية (.)Abstract

ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية

الملخصات

ملخص الرسالة باللغة العربية
ه ال يه أوي و,أل اإلل,تف ي أواال ال هم ا ا ا عب ذك

مرتالب ذك الأللتل ج

الاألال ي صا ثالث م عاا ال ص الم هياي الذي خصصمه لمألج
أ ت ال ص انا

ا ج عب يه ت اصلرت

وت ثم مرتالب ي ال و ث انا

ال يه أوي و,أل اإلل,تف.

ه اإل ت ي العوتااب اممض

هه ي ال هتأل م اذ,ألب ي ال و ث الثتري

ثالث
هه ي

الصال م اأ ت ال و ث الثتلث ويرب يه هه ي الر,ت االصيت اال ج.
أ ت ال ص الثتري ا ال مه وأ ,ت ال عت الب عرا ال يه أوي و,ألم ا ا ش
ال ص ال عت الب ال تلي اان اا الشخصي م اا
ال و ث انا

ذا ال ص

ي ثالث

ذا

وت ث مرتالب ي

ه أوي و,أل اإلل,تف ي ال عت الب ال تلي م اجعلب ال و ث الثتري ن ,ت

ان اا الشخصي م اأ ت ال و ث الثتلث م اثب يه ع

هه أل ه اهلل ي الا ف االاصي

ااإلعمتق.
أ ت ال ص الثتلث ا ماجمه و هه أل ه اهلل ي اني ت االذوتئح االجرتيتب االتئ
اإلثوتب .ا,ت

ذا ال ص

ثالث

وت ث مرتالب ي ال و ث انا

االذوتئحم ا خم ب ال ص وتل و ث الثتري اذ,ألب يه لتئ
أ ت الختم

ا ض رب يهت أ
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لتئ

ي اني ت

ي الجرتيتب االتئ اإلثوتب.

الرمتئجم األ

الماصيتب.
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الملخصات

Abstract
In this research I aimed to collect the Jurisprudence of Imam: Abu Bakr
AL-Iskaf – may Allah bless his soul. It is consisted of a preface chapter
included the autobiography of the Imam, and three chapters, as shown
below:
In the first chapter: It deals with the Fiqh of Abu Bakr AL-Iskaf in
the worships, included three studies.
The first of them deals with the provisions of purity, while the
second deals with the prayer, the third deals with zakat, fasting, and Hajj.
In the second chapter: I presented the Fiqh of Abu Bakr AL-Iskaf in
the transactions provisions. This chapter has divided into three studies.
The first dealt with the financial transactions. In the second study I dealt
with the issues related to the personal transactions, while the third study
dealt with the issues of Endowment, wills and manumission.
In the third chapter: I presented the Fiqh of Abu Bakr AL-Iskaf in
swearings, sacrifices, crimes, the judiciary and the means of proof. This
chapter has divided into two studies. The first dealt with swearing and
sacrifices. In the second study I dealt with the issues related to crimes, the
judiciary and the means of proof.
The conclusion: In the conclusion I mentioned the most important
results of the research and the recommendations
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