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ملخ�ص البحث
عنوان البحث :اآلراء الفقهية للصحايب َس ُم َر ُة ب ُن ُجنْدُ ٍ
ب  aيف اجلنايات وما يتعلق هبا -

دراسة فقهية مقارنة –

يِ
ض اهللُ َعنْ ُه يف
تضمنت هذه الدراسة مجعا لآلراء الفقهية للصحايب اجلليل سمرة بن جندب – َر َ

باب اجلنايات من أبواب الفقه اإلسالمي.

فقد تنوعت هذه املسائل يف اجلنايات ،وقد بذلت قصارى جهدي جلمع شتات املوضوع ،

وهنجت منهج ًا فقهي ًا مقارن ًا مناسب ًا الختصايص  ،فعرضت املسائل التي تناولتها مع باقي املذاهب،
وذكرت أدلة كل فريق من العلامء ،وبينت مواطن القوة والضعف فيها  ،بعد أن حكمت عىل

األحاديث التي استدلوا هبا  ،ثم رجحت ما وجدته يف رأيي راجح ًا من خالل النظر يف الدليل

وقوته ،ومواطن االستدالل به.

وتضمنت الدراسة أيضا ترمجات ألهم األعالم يف هناية البحث كيال أثقل اهلوامش.
هذا وقد قسمت بحثي اىل مطلبني تسبقها مقدمة وتلحقها خامتة.

يِ
ض اهللُ َعنْ ُه – يف ثالثة
أما املطلب األول :فتناولت فيه حياة الصحايب سمرة بن جندب – َر َ

فروع :

الفرع االول  :اسمه وكنيته وابناؤه.

الفرع الثاين  :نشأته وجهاده ومن روى عنه.

الفرع الثالث  :مناصبه وثناء العلامء عليه وموقفه من اخلوارج ووفاته.
أما املطلب الثاين :فتناولت فيه آراؤه الفقهية يف اجلنايات.

أما اخلامتة فقد بينت فيه أهم النتائج التي توصلت إليها يف كتابة البحث.
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البحوث املحكمة

ٍ ُاآلراء الفقهية للصحايب َس ُم َر ُة ب ُن ُجنْد
				
ب
Abstract

Samra bin Jundob son Harij bin Hazm bin Amro bin Jaber bin Khushin Bin Lay bin Asam bin
Shamkh Al-fazari,nesknamed Sahaabi Abusslaman Elsewhere :that Abu Saeed,and died of has father
introduced him his mother Alklfa,and required not to marry only ensure her alimony her son untel he
reaches,Had made married Meri bin Sinan on this sonditoin stepdaughter,participated Sahaabi with
the Massenger of Allah in several battles when he was offered a young men ofAl-ansaar each year to
test the fighting chose Samre among those young men,to his strength when epilepsy Rafa'a Bin khadij
there for agree Prophet Muhammad. peace be upon him to fight in a Uhd battle
His companions with the Prophet Muhammad peace be upon him,he said((I prayed the Prophet
on or mother's ka'ab died and she was postpartum so the Massenger of God, peace be upon him
by her middle))The elderly : Narrated great companion of the Prophet Muhammad peace be upon
him and Ubaida Bin Al-jarah.The disciples ware counted Mazzi who narrated for Sahaabi Samre
bin Jundob may Allah be pleased with him a group of companions and then a section of the
followers and then follow the followers who narrated from Samra bin jundob they are Sa'ad bin
Samra and Suleiman bin Samra and Imran bin Husayn,God bless. then As of followers they Abu
Al-dahmaa Feirkaa Bin Bahees,and Abu Rajaa Al-attarde,Abu Kulaba Abdullah bin Zaid,Abonzer
Obeidi ,Abualmhellb,Abootalbh bin Abbad,Al-Hasan Al-Basri,al-Hasan bin Abi Al-Hur,Sawada bin
Handalh Al-Kuraishri,Al-Rabia bin Amiali Al-Fzari,Zaid Bin Uqba AL-Fzari,Samsn,son of Mhnj Alomari,Amer Al-shabi Abdullah bin Bareda,Abdul Rahman bin Abi Layla,Abdulrahman Al-jermi,Ali
bin Rabia,Muhallab bin Abi Safra,Muhhammad bin Sirin Ansari,Memon bin Abi Shaybah,Hiaj bin
Omran Bujayrami,Yazid bin Abdullah Al-shakheer Ameri .The narrators of follow follower : Abu
Ayyab al-Yahya bin Malik, AboJafar Mohammed bin Ali bin al-Hussein, Asqa bin Alasala'a,Qudamah
Bin Wibra Al-Basrai,descended Sahaabi Basra bought her a house in the Bani Asad Al-Kanass and
built sat down with was Ziyad bin Abi Sufyan had taken his place them if marched to Kufa and
Kufa on had taken his place if marched into Basra was to be in each and every one of them fox six
months and when he died Zaid year (53AH) had taken his place Basra,he agreed to Muawiya. But
praise the scientists it was Hasan and Ibn Sirin and the greatest Basra praise him and said Ibn Sirin
in the message Samra learned a lot , either the position of the Kharijites was Sahaabi heavily on
the Kharijites , either his death : the Prophet peace be upon him , said to Abu Huraira and Abdullah
bin Omar Smra bin Jundob ((Outcome death in the fire)) thought that the fire mentioned by the
Messenger of Allah, peace be upon him is the fire of the world and that Sahaabi among the martyrs
who told the Messenger of Allah, peace be upon him they martyrs fire. As for the second quarter was
his view in felonies and inludes three issues which : the rule of retaliation ideals genitals between free
and slave, the rule of the exposure of immorality, sin , judgment suspension vow to cut slave cattle .
This summary search for life Alsahabi Samra bin Jundob may Allah be pleased with him and
opinion ideologies in felonies and deals whit her , ask God to success in my search as serving to my
religion and faithfulness to our scholar and believing in my duty as scientific student.
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املقدمة

احلمدُ هلل العالم الذي أفاض من مكنون علمه عىل عباده األعالم  ،والصالة والسالم عىل نبينا

حممد سيد األنام  ،الذي بلغنا بالدين التامم  ،حتى جعلنا فوق كل مقام  ،وعىل آله وصحبه الذين

ارتفعوا باإلسالم فوق الغامم  ،والتابعني هلم الذين أوصلوا إلينا األحكام .

وبعد  ..فإن االطالع عىل سرية اصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تزود املؤمن بكيل بعري

من العلم واألدب والتقوى ،ومن دواعي الفخر ان نتشبث لغرض ربط انفسنا بمن ارتفعوا من عبق

النبوة ونورها ام ً
ال يف ان ننتسب اليهم ونحظى بالقرب منهم ومن اولئك االخيار الصحايب اجلليل
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه وآراؤه الفقهية يف اجلنايات ،ومن خالل تتبعي للبحوث والرسائل
سمرة بن جندب َر َ
واألطاريح داخل وخارج البلد علمت أنه مل يوجد بحث ًا فقهي ًا هلذا الصحايب اجلليل  .فقد تنوعت
هذه املسائل يف اجلنايات ،وقد بذلت قصارى جهدي جلمع شتات املوضوع  ،وهنجت منهج ًا فقهي ًا

مقارن ًا مناسب ًا الختصايص  ،فعرضت املسائل التي تناولتها مع باقي املذاهب  ،وذكرت أدلة كل
فريق من العلامء  ،وبينت مواطن القوة والضعف فيها  ،بعد أن حكمت عىل األحاديث التي استدلوا

هبا  ،ثم رجحت ما وجدته يف رأيي راجح ًا من خالل النظر يف الدليل وقوته  ،ومواطن االستدالل

به  .وبعدها ترمجت ألهم األعالم يف هناية البحث كيال أثقل اهلوامش.هذا وقد قسمت بحثي اىل
مطلبني تسبقها مقدمة وتلحقها خامتة  .أما املقدمة فقد احتفتكم هبا.

يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -يف ثالثة
وأما املطلب األول فتناولت فيه حياة الصحايب سمرة بن جندب َ -ر َ

فروع :

الفرع االول  :اسمه وكنيته وابناؤه .

الفرع الثاين  :نشأته وجهاده ومن روى عنه .

الفرع الثالث  :مناصبه وثناء العلامء عليه وموقفه من اخلوارج ووفاته .
املطلب الثاين فتناولت فيه آراؤه الفقهية يف اجلنايات.

أما اخلامتة فقد بينت فيه أهم النتائج التي توصلت إليها يف كتابة البحث .

واخري ًا فهذا جهدي بني ايدي القارئ الكريم فأن وفقت فمن اهلل تعاىل وان كنت خمطئ ًا فمن

نفيس  .واعوذ باهلل من الزلل  .واخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا
حممد وعىل اله وصحبه امجعني .
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املطلب الأول
حياة ال�صحابي اجلليل �سمرة بن جندب a
* *وسنفصل ذلك يف ثالثة فروع :

* *الفرع االول  :اسمه وكنيته وأبناؤه

بن ِهالل بن َحريج بن ُم َّر َة ِ
جندب ِ
ِ
بن َح ْز ِن بن عمرو بن جابر بن
قال ابن سعد ( :هو َس ُم َر ُة ب ُن

ألي بن عصيم بن شمخ بن فزارة)(.)1
خشني بن ّ

وردت يف كنيته أقوال للمؤرخني  ،والراجح ان كنيته ابو سعيد لتعدد الرواة .

أما لقبه  :فقد اتفق املؤرخون عىل أنه الفزاري(.)2

* *ذكرت كتب الرتاجم أبناءه  ،وكام يأيت :

يِ
ض اهللُ َعنْ ُه .)3( -
 -1عبد الرمحن بن سمرة بن جندب َ -ر َ

 -2سعد بن سمرة بن جندب الفزاري (.)4

 -3سليامن بن سمرة بن جندب الفزاري(.)5

* *الفرع الثاين  :نشأته وجهاده ومن روى عنه .

يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -يتي ًام  ،إذ تويف أبوه وهو صغري ،فقدمت به أمه  :الكلفاء
نشأ سمرة بن جندب َ -ر َ

بنت احلارث من بني فزارة إىل املدينة وكانت امرأة مجيلة ،واشرتطت أن ال تتزوج إال رج ً
ال يكفل هلا
((( الطبقات الكربى  ،البن سعد  ، 157 /8 :الطبقات الكربى  ،حتقيق  :حممد عبد القادر عطا . 108 /6 :

((( ينظر  :االستيعاب يف معرفة األصحاب ، 655 /2 :اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم  ، 154 /4 :هتذيب
التهذيب ،236 /4 :والفزاري  :نسبة إىل فزارة وهو حي من غطفان ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،

. 781 /2

((( معجم الصحابة  ،للبغوي  ، 420 /4 :موسوعة اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله . 327 /2 :
((( الثقات  ،البن حبان  ، 294 /4 :الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة . 434 /4 :

((( التاريخ الكبري ،للبخاري ،17 /4 :هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،1488 /11 :هتذيب التهذيب:

. 198 /4
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نفقة ابنها حتى يبلغ  ،فتزوجها عىل هذا الرشط مري بن سنان اخلزرجي  ،ربيبه(.)1
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -قال ُ ( :أيمت أمي  ،وقدمت املدينة فخطبها الناس ،
قال سمرة بن جندب َ -ر َ

فقالت ال أتزوج إال برجل يكفل يل هذا اليتيم  ،فتزوجها ٌ
رجل من األنصار قال  :فكان رسول
اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ ( :ي ِ
عر ُض غلامن من األنصار يف كل عام فيلحق من أدرك منهم) قال :
ور َد ْدتَني و َلو صارع ُت ُه لرص ْع ُت .
ف ُعرضت  ،فأحلق غالم ًا وردين فقلت  :يا رسول اهلل  ،لقد أحلقت ُه َ

قال ( :فصار ْع ُه)
فصارع ُت ُه فصرَ َ ْع ُت ُه فأحلقني)(.)2
َ
فأجازه رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -يف أحد فشهدها مع املسلمني( .)3وغزا مع رسول
اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -غزوات(.)4
روى الصحايب اجلليل سمرة بن جندب مرويات عدة عن النبي َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -وعن
أيب عبيدة بن اجلراح  ،وله صحبة مع النبي َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -وروى عنه أنه قال ( :كنت عىل
عهد رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم غالم ًا وأحفظ عنه فام يمنعني من القول إال أن ها هنا رجاالً
أسن مني)( ،)5وقال ( :صليت خلف النبي َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -عىل أم كعب ماتت وهي نفساء
فقام رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -للصالة عليها وسطها)(.)6
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -وهم( )7قسم من الصحابة ثم
أحىص املزي الذين رووا عن سمرة بن جندب َ -ر َ
التابعني وأتباع التابعني  ،وكام يأيت :
أ -من روى عنه من الصحابة :

 -1سعد بن سمرة بن جندب .
((( ينظر  :أنساب األرشاف  ،للبالذري  ، 185 /13 :البداية والنهاية  ، 17 /4 :االستيعاب . 653 /2 :

((( املستدرك عىل الصحيحني  ،للحاكم  69 /2 :وقال احلاكم  :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه . 69 /2 :
((( ينظر  :الطبقات الكربى  ،البن سعد  ، 364 /4 :حتقيق  :عيل حممد عمر  ،إمتاع األسامع . 136 /1 :

((( ينظر  :هتذيب األسامء واللغات . 235 /1 :

((( هتذيب التهذيب  ، 236 /4 :أسد الغابة  ، 554 /2 :هتذيب الكامل يف أسامء الرجال  ، 131 /12 :ختريج
األحاديث املرفوعة واملسندة يف كتاب التاريخ الكبري  ،للبخاري . 1034 /1 :

((( صحيح مسلم  664 /2 :باب أن يقوم اإلمام من امليت للصالة  ،رقم احلديث (. )87
((( هتذيب الكامل يف أسامء الرجال  ، 131 /12 :الثقات  ،البن حبان . 98 /4 :
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 -2سليامن بن سمرة  ،روى عنه حبيب بن سليامن  ،وعيل بن ربيعة .

 -3عمران بن حصني بن عبد بن خلف بن عبد هنم بن ضرُ َ يبة بن عارضة بن حبشية  ،صحايب
جليل  ،يكنى عمران  :أبا نجد  .غزا مع رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -غزوات كثرية ُ ،م رِّصت

البرصة فتحول إليها ونزهلا إىل أن مات هبا (سنة 52هـ)(.)1
ب -رواته من التابعني :

 -1أبو الدمهاء فرقة بن هبيس  -يف بعض احلديث  ،اسمه مالك بن سهم البرصي التابعي ثقة
يِ
ض اهللُ َعن ُْهم(.)2
قليل احلديث  .روى عن سمرة بن جندب  ،وعمران بن حصني َ -ر َ
 -2احلسن البرصي  ،تابعي من أهل البرصة  ،روى عن سمرة بن جندب وكان ثقة قليل

احلديث (ت110هـ)(.)3

ج -رواته من أتباع التابعني  ،وهم :

 -1أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب القريش اهلاشمي املدين  ،وأمه أم

عبد اهلل بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب  .قال املدائني  :مات سنة سبع عرشة بعد املائة  ،وهو ابن
ثالث وستني سنة(.)4

 -2قدامة بن وبرة العجيفي البرصي  ،وقال حييى بن معني  :ثقة  ،روى عن سمرة بن جندب
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -قال  :قال
كتاب النسائي سنة أربع وتسعني بعد املئتني  .حديث قدامة عن سمرة َ -ر َ
رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ( :من ترك اجلمعة من غري عذر فليتصدق بدينار  ،فإن مل جيد

فبنصف دينار)(.)5

((( ينظر  :الثقات  ،البن حبان  ، 314 /4 :هتذيب الكامل يف أسامء الرجال  ، 133 /12 :اجلرح والتعديل  ،البن

أيب حاتم . 186 /7 :

((( الطبقات الكربى ، 93 /7 :الثقات  ،للعجييل  ، 497 /1 :هتذيب الكامل يف أسامء الرجال . 567 /23 :
((( الطبقات الكربى  ، 21 /2-149 /7 :طبقات األسامء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث . 127 /1 :

((( األسامي والكنى  ،أليب أمحد احلاكم  ، 38 /3 :طبقات الفقهاء . 64 /1 :

((( الطبقات الكربى  ، 93 /7 :حتقيق  :حممد عبد القادر عطا  ،الثقات  ،للعجييل  ، 497 /1 :هتذيب الكامل يف

أسامء الرجال  ، 567 /23 :معجم الشيوخ  ،للسبكي  ، 160 /1 :واحلديث يف سنن أيب داود  ، 87 /2 :رقم
احلديث ( ، )1053أخرجه أبو داود عن قدامة مرس ً
ال  ،جامع املسانيد والسنن . 32 /4 :
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* *الفرع الثالث  :مناصبه وثناء العلامء عليه وموقفه من اخلوارج ووفاته

َّ
فاختط هبا  ،ثم أتى الكوفة فاشرتى هبا دور ًا يف بني أسد بالكناسة فبناها
أما مناصبه :نزل البرصة

فنزهلا( .)1وكان زياد بن أيب سفيان يستخلفه عليها إذا سار إىل الكوفة  ،ويستخلفه عىل الكوفة إذا

سار إىل البرصة  ،ويكون يف كل واحد منها ستة أشهر( .)2فلام مات زياد سنة (53هـ)  ،استخلفه
يِ
()3
ض اهللُ َعنْ ُه  -سنة
عىل البرصة فأقره معاوية عليها عام ًا أو نحوه  .ثم عزل سمرة بن جندب َ -ر َ
مخس ومخسني(.)4

كان احلسن البرصي وابن سريين وفضالء البرصة يثنون عليه  .قال ابن سريين يف رسالة سمرة

علم كثري  ،وقال أيض ًا  :كان عظيم األمانة صدوق احلديث حيب اإلسالم وأهله(.)5
إىل بنيه ٌ :
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -شديد ًا عليهم،
أما موقفه من اخلوارج فكان الصحايب اجلليل سمرة بن جندب َ -ر َ
وهلذا تبغضه احلرورية( .)6وحينام كان والي ًا  ،كان إذا أتى بواحد منهم إليه قتله ومل يقله (مل يقبل منه
عذر ًا)  ،ويقول  :رش قتىل حتت أديم السامء ُيك ِّف َ
رون املسلمني ويسفكون الدماء  .وهلذا فإن احلرورية

ومن قارهبم يف مذهبهم يطعنون عليه وينالون من مذهبه(.)7

يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -قد اختلف املؤرخون
إذا تبني هذا فإن تاريخ وفاة الصحايب سمرة بن جندب َ -ر َ

فيه  ،وكام يأيت :
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -سنة تسع ومخسني  ،ويقال  :يف أول سنة
قال الذهبي  :تويف سمرة بن جندب َ -ر َ
((( ينظر  :الطبقات الكربى  ،البن سعد  ، 365 /4 :حتقيق  :عيل حممد عمر  ،هتذيب التهذيب . 236 /4 :

((( ينظر  :هتذيب األسامء واللغات  ، 236 /1 :أسد الغابة  ، 544 /2 :التاريخ الكبري  ،للبخاري . 176 /4 :
((( ينظر  :االستيعاب يف معرفة األصحاب  ، 653 /3 :تاريخ خليفة بن خياط . 219 /1 :
((( أخبار القضاة . 296 /1 :

((( ينظر  :هتذيب التهذيب  ، 236 /2 :أسد الغابة  ، 554 /2 :الطبقات الكربى  ،البن سعد  ، 365 /4 :حتقيق :

عيل حممد عمر  ،سري أعالم النبالء . 186 /3 :

((( احلرورية  :طائفة من اخلوارج نسبوا إىل حروراء  ،وهو موضع قرب الكوفة وهم الذين مرقوا من اإلسالم
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -قتلهم  .سري أعالم النبالء  ، 279 /2 :الصحاح تاج اللغة
وأوقعهم الغلو يف الدين واستحل عيل َ -ر َ
وصحاح العربية  ، 628 /2 :لسان العرب . 185 /4 :

((( ينظر  :االستيعاب يف معرفة األصحاب  ، 653 /2 :هتذيب الكامل  ، 132 /12 :هتذيب األسامء واللغات . 236 /1 :

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

149

اآلراء الفقهية للصحايب َس ُم َر ُة ب ُن ُجنْدُ ٍ
				
ب

البحوث املحكمة

ستني(.)1

يِ
ض اهللُ َعنْ ُه ( -ت57هـ) ( .)2ويقال  :آخر سنة
وقال البخاري  :تويف بعد وفاة أيب هريرة َ -ر َ

تسع ومخسني  ،ويقال  :سنة ستني بالكوفة وقيل  :بالبرصة(.)3
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -سنة ثامن ومخسني إىل الستني(.)4
وقال ابن حبان  :مات سمرة بن جندب َ -ر َ
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -سنة ثامن ومخسني ،
وقال الذهبي يف موضع آخر  :مات سمرة بن جندب َ -ر َ

وقيل :سنة تسع ومخسني(.)5

يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -سنة تسع ومخسني قبل وفاة معاوية
وقال البغوي  :مات سمرة بن جندب َ -ر َ

بسنة(.)6

بعد التأمل يف أقوال املؤرخني يظهر للقارئ الكريم أن سنة تسع ومخسني التي رجحها أكثر

املؤرخني هي األقرب إىل الصواب  ،لذلك أميل إىل ترجيحها .

املطلب الثاين
�آرا�ؤه الفقهية يف اجلنايات
* *وفيه ثالثة مسائل :
املسألة األوىل:

* *حكم قصاص املثل باألعضاء التناسلية بني احلر والعبد

أقص األمري فالن ًا من فالن  ،إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو مثله
القصاص  :القود وقد َّ

((( تاريخ اإلسالم . 502 /2 :
((( تاريخ اإلسالم . 56 /2 :

((( هتذيب األسامء واللغات . 236 /1 :
((( الثقات  ،البن حبان . 174 /3 :

((( سري أعالم النبالء . 186 /3 :

((( معجم الصحابة  ،للبغوي . 210 /3 :
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قود ًا  .ثم غلب استعامل القصاص يف قتل القاتل وجرح اجلارح وقطع القاطع(.)1

اختلف الفقهاء يف قصاص احلر بالعبد يف أعضائه التناسلية  ،عىل ثالثة أقوال :

القول األول  :إن احلر إذا اعتدى عىل العبد يف أعضائه التناسلية يعاقب باملثل سواء أكان احلر
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -إذ قال  :من خىص عبده خصيناه(.)2
سيد ًا للعبد أم ال  ،وهو قول سمرة بن جندب َ -ر َ
وبه قال النخعي  ،وسفيان الثوري(.)3

* *واستدلوا بام يأيت :

يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -قال  :قال رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ( :من
 -1عن سمرة بن جندب َ -ر َ

قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)(.)4

* *وجه الداللة :

نص احلديث عىل أنه يقتل بالعبد وإن كان عبد نفسه (ومن جدع) بفتح الدال املهملة ( َع ْبدَ ُه)

أي قطع أطرافه (جدعناه) واجلدع قطع األنف واألذن والشفة  .ويقال ٌ
وجمدوع إذا كان
رجل أجدع
ٌ

مقطوع األنف( .)5ويدخل هبذا احلكم قطع األعضاء التناسلية .

* *واعرتض عليه :

يِ
ٍ
سندر
ض اهللُ َعنْ ُه  -قال  :كان لزنباغ عبد ًا يسمى سندر ًا أو ابن
بحديث عمرو بن العاص َ -ر َ
فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه  ،فأتى إىل رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم

 فأرسل إىل زنباغ فقال ( :ال حتملوهم ما ال يطيقون وأطعمومهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسونوما كرهتم فبيعوا  ،وما رضيتم َفأمسكوا  ،وال تعذبوا خلق اهلل)  .ثم قال رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه
((( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،528 /2 - 1052 /3 :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري:

. 505 /2

((( مسند أمحد  ، 363 /33 :رقم احلديث ( )20198قال احلاكم  :احلديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  ،وضعفه
األلباين  ،مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد . 305 /2 :

((( عون املعبود رشح سنن أيب داود وحاشية ابن القيم . 153 /12 :

((( السنن الكربى  ،للنسائي  331 /6 :باب القود من السيد للموىل  ،رقم احلديث ( ، )6912وقال النسائي وابن
ماجه والرتمذي يف إسناده صحيح  ،املحرر يف احلديث . 600 /1 :

((( ينظر  :عون املعبود . 153 /12 :
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َو َس َّل َم (( :من ُم ِّث َل أو ُح ِّر َق بالنار فهو حر  ،وهو موىل اهلل ورسوله))  .فأعتقه رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ
ِ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -فقال  :يا رسول اهلل
أوص يب  .فقال ( :أويص بك كل مسلم)(.)1

* *وجه الداللة :

جب( )2عبده وجدع أنفه فعندما م َّثل بعبده ،أصبح حر ًا
هذا احلديث روي يف قصة زنباغ ملا َّ
فأعتقه رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -ومل يقتص من سيده  ،وإن السيد ال يقاد بعبده(.)3
القول الثاين  :إن احلر يعاقب باملثل إذا مل يكن سيد ًا للعبد  ،أما إذا كان سيد ًا له فإنه ال يعاقب ،

وهو قول احلنفية .

* *واستدلوا بام يأيت(:)4

 -1قوله تعاىل  :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﭼ(.)5

وقوله تعاىل  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ(.)6
وقوله َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ( :العمد قود إال أن يعفو ويل القتيل)(.)7

* *وجه الداللة :

النصوص املاضية تذكر القصاص رصاحة  ،قال الزيلعي  :ال يعارض بام تال؛ ألن فيه مقابلة

مقيدة وفيها مقابلة مطلقة فال يحُ ُ
مل عىل املقيد أن مقابلة احلر باحلر ال تُنايف مقابلة احلر بالعبد ؛ ألنه
((( السنن الكربى  ،للبيهقي  66 /8 :باب ما روي فيمن م َّثل بعبده  ،رقم احلديث ( ، )15950وقال روي عن
سوار أيب محزة عن عمر وليس بالقوي  ،موسوعة أطراف احلديث . 205714 /1 :

وخيص جمبوب بني اجلباب  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . 96/1 :
جب  :اجلب  :القطع .
((( َّ
ٌّ

((( ينظر  :نيل األوطار . 20 /7 :

((( اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري  ، 124 /2 :حاشية رد املحتار عىل الدر املختار  ،رشح تنوير األبصار  ،فقه
أيب حنيفة  ، 535 /6 :جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر . 315 /4 :

((( سورة املائدة . 45 :

((( سورة البقرة . 178 :

((( مصنف ابن أيب شيبة  436 /5 :باب من قال العمد قود  ،رقم احلديث ( )27765وقال  :يف إسناده ضعف ،
التلخيص احلبري . 67 /4 :
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ليس فيه
ذكر بعض ما يشمله العموم عىل موافقة حكمه  ،وهلذا يقتل احلر بالعبد ؛ ألنه َ
ليس فيه إال ُ
ذكر بعض ما يشمله العموم عىل موافقة حكمه وهلذا يقتل احلر بالعبد(.)1
إال ُ

* *وأجاب املثبتون بام يأيت :

أن القصاص بني احلر والعبد بحديث سمرة وهو نص من قتل السيد بعبده  ،ويدل بفحوى

باألوىل(.)2
اخلطاب عىل أن غري السيد يقتل بالعبد ْ

* *وأجاب النافون :

أوالً  :باألحاديث القاضية بأنه ال ُيقتَل ُح ٌّر بعبد فإهنا رويت من طرق متعددة يقوي بعضها

بعض ًا فتصلح لالحتجاج .

ثاني ًا  :إنه خرج خمرج التحذير .

حر بعبد مشتملة عليه .
ثالث ًا  :إن النهي أصح من غريه  .واألحاديث املذكورة يف أنه ال ُيقتَل ٌّ

رابع ًا  :بأنه يفهم من دليل اخلطاب يف قوله تعاىل  :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ( .)3أنه ال يقتل

احلر بالعبد .

وأجاب املثبتون(:)4

أن اآلية املذكورة منسوخة بقوله تعاىل  :ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ(.)5
يِ
ض اهللُ َعن ُْه ْم  -قال  :سمعت رسول اهلل -
 -2حديث ابن عباس عن عمر بن اخلطاب َ -ر َ
َصلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -يقول ( :ال يقاد والدٌ من ولده) وسمعت رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
 يقول( :من حرق بالنار فهو حر وهو موىل اهلل ورسوله) وسمعت رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِهَو َس َّل َم  -يقول ( :ال يقاد مملوك من مالك)(.)6
((( ينظر  :تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق . 103 /6 :
((( ينظر  :نيل األوطار . 21 /7 :
((( سورة البقرة . 178 :

((( نيل األوطار . 21 /7 :

((( سورة املائدة . 456 :

((( مشيخة قايض املارستان  ، 809 /2 :رقم احلديث ( ، )279وقال  :احلديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  ،نصب
الراية  339 /4 :باب ما يوجب يف القصاص .
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* *وجه الداللة :

ينص احلديث رصاحة عىل نفي القصاص من مالك العبد .

يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -فقالت  :إن سيدي
 -3قال ابن عباس  :جاءت جارية إىل عمر بن اخلطاب َ -ر َ

عيل به فلام رأى عمر الرجل قال له :
اهتمني فأقعدين عىل النار حتى احرتقت فرجي  ،فقال عمر َّ :
تعذب بعذاب اهلل  ،قال  :يا أمري املؤمنني اهتمتها يف نفسها  ،قال  :رأيت ذلك عليها ؟ قال الرجل:

ال  ،قال  :فاعرتفت لك به ؟ قال  :ال  ،قال  :والذي نفيس بيده لو مل أسمع رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -يقول ( :ال يقاد مملوك من مالك وال والد من ولده) ألقدهتا منك  ،فجرده ورضبه

مائة سوط وقال  :اذهبي فأنت حرة وأنت موىل اهلل عز وجل ورسوله(.)1

 -4ال يقتل الرجل بعبده إن كان قن ًا( )2أو غريه ؛ ألنه ال يستوجب لنفسه عىل نفسه القصاص()3؛

وألن عبده ماله فال يستحق املطالبة عىل نفسه  .وهلذا فإن السيد ال يقتل بعبده(.)4

 -5املعقول  ،إذ عللوا قوهلم  :ال يقاد السيد بعبده ؛ ألنه لو وجب القصاص لوجب له .

والقصاص الواحد كيف جيب له وعليه  .إذا كان يملك بعضه فقتله ال قصاص عليه ؛ ألنه ال يمكن

َجزئ(.)5
استيفاء بعض القصاص دون بعض ؛ ألنه غري ُمت ِّ

القول الثالث  :ال قصاص عىل احلر إذا اعتدى عىل العبد سواء أكان سيد ًا أم ليس بسيد وسواء

أكانت باألعضاء التناسلية أم بغريها  ،وهو قول فقهاء املالكية  ،والشافعية  ،واحلنابلة  ،والظاهرية
 ،والزيدية  ،واألباضية .

* *واستدلوا بام يأيت(:)6
((( املعترص من املخترص من مشكل اآلثار . 77 /2 :

((( قن ًا  :قنوت الغنم وغريها  ،وقني ًة  ،إذا اقتنيتها لنفسك ال للتجارة  ،وقنيت اجلارية قني ًة  ،الصحاح تاج اللغة
وصحاح العربية . 2467 /6 :

((( ينظر  :اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب . 721 /2 :

((( ينظر  :حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار فقه أيب حنيفة . 535 /6 :
((( ينظر  :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع . 235 /7 :

((( بداية املجتهد وهناية املقتصد  ، 180 /4 :مغني املحتاج  ، 241 /5 :رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي /3 :
 ، 11املحىل باآلثار  ، 288 /10 :نيل األوطار  ، 21 /7 :رشح األزهار  ، 231 /4 :رشح النيل . 271 /15 :
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 -1قوله تعاىل  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘ ﭼ(.)1

* *وجه الداللة :

داللة اآلية عىل وجوب اعتبار املساواة يف احلرية والذكورة دون الرق واألنوثة  .واحلاصل

االستدالل بالقرآن عىل قتل احلر بالعبد أو عدمه أو قتل الذكر باألنثى أو عدمه ال خيلو من إشكال

فاألوىل بأنه ال يقطع طرف احلر بطرف العبد  .وإنام يقطع طرف احلر باحلر  ،ويقطع طرف العبد
ْ
بالعبد للمساواة فيام بينهم(.)2

 -2قياس ًا عىل أن كل شخصني امتنع القود بينهام يف األطراف  ،امتنع يف النفس كالوالد مع ولده

وكاحلريب عكس ًا  ،وألن كل قود سقط بني مسلم وكافر مستأمن سقط بني احلر والعبد(.)3

* *الرتجيح :

نص
من خالل ما تقدم فالذي أميل إليه قول اجلمهور ومن وافقهم وهو القول الثالث ،والذي َّ
عىل أنه ال قصاص عىل احلر إذا اعتدى عىل العبد يف األعضاء التناسلية  ،سواء كان احلر سيد ًا أو

ليس بسيد ؛ وذلك لألدلة الواضحة من النصوص واألدلة العقلية  .احلر يقاد باحلر  ،والعبد يقاد
َ
بالعبد  ،واألنثى باألنثى ؛ للمساواة فيام بينهام يف الدين  ،واحلرية  ،والرق  ،واجلنس  .واهلل أعلم .
املسألة الثانية:

* *حكم تعليق نذر املعصية عىل قطع العبد اآلبق

النذر لغ ًة  :الوعد برش أو خري أو التزام ما ليس بالزم(.)4

النذر رشع ًا ( :هو التزام مسلم مكلف قربة ولو بالتعليق عىل معصية أو غضبان)( .)5عرفها ابن

((( سورة البقرة . 178 :

((( ينظر  :نيل األوطار . 24 /7 :

((( ينظر  :احلاوي الكبري . 17 /12 :

((( تاج العروس  ، 181 /6 :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري . 599 /2 :

((( أسهل املدارك رشح إرشاد السالك يف فقه اإلمام مالك . 24 /1 :
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القاسم  :التزام قربة الزمة بأصل الرشع(.)1

وقد اختلف الفقهاء يف حكم تعليق نذر املعصية عىل قطع العبد اآلبق عىل قولني :

يِ
ض اهللُ
القول األول  :ال يقطع العبد اآلبق ويكفر عن يمينه  ،وهبذا قال سمرة بن جندب َ -ر َ

َعنْ ُه  ،)2(-وهو قول أيب حنيفة  ،والثوري  ،واحلنابلة  ،والزيدية  ،واإلباضية .

* *واستدلوا بام يأيت(:)3

 -1قوله تعاىل  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﭼ(.)4

وجه الداللة :

دلت اآلية الرشيفة عىل صحة النذر املضاف ؛ ألن الناذر عاهد اهلل تعاىل بنذره ،وقد لزمه الوفاء

بام عاهد  .واملؤاخذ عىل ترك الوفاء يف نذر املعصية حرام يأثم الفاعل وجتب عليه الكفارة(.)5
يِ
ض اهللُ َعن َْها  -قالت  :قال رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ( :ال نذر
 -2حديث عائشة َ -ر َ
يف معصية وكفارته كفارة يمني)(.)6

* *وجه الداللة :

لغني عن
يدل احلديث عىل عدم صحة من نذر نذر ًا يف معصية لكن عليه كفارة يمني  ،وإن اهلل ٌّ

تعذيب العبد نفسه( .)7وألن نذر املعصية حيرم الوفاء به لذا فإن نذر قطع العبد معصية حيرم الوفاء

به وجتب الكفارة(.)8

((( فتح القريب املجيب يف رشح ألفاظ التقريب  ، 321 /1 :االختيار لتعليل املختار . 76 /4 :
((( مسند أمحد . 79 /33 :

((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  ، 90 /5 :املغني  ،البن قدامة  ، 5 /10 :رشح النيل وشفاء العليل 223 /4 :
 ،السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار . 697 /1 :

((( سورة التوبة . 75 :

((( ينظر  :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  ، 90 /5 :ينظر  :السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار . 6978 /1 :
((( سنن الرتمذي  103 /4 :باب ال نذر يف معصية  ،رقم احلديث ( )1563قال الشيخ األلباين  :صحيح .
((( ينظر  :النتف يف الفتاوى  ،للسغدي  ، 208 /6 :الروضة الندية . 177 /2 :
((( ينظر  :رشح النيل وشفاء العليل  ، 423 /4 :البحر الزخار . 17 /12 :
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 -3قال عقبة بن عامر أنه سأل النبي َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -عن أخت له نذرت أن حتج حافية

غري خمتمرة  ،فقال ( :مروها فلتختمر ولرتكب  ،ولتصم ثالثة أيام)(.)1

* *وجه الداللة :

يدل احلديث عىل وجوب عدم الوفاء بالنذر احلرام وظهر أن النذر يمني بام روي عن النبي -
َصلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -أنه قال ( :النذر حلفة)  ،وقال النبي َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -ألخت عقبة ،
ملا نذرت امليش إىل بيت اهلل احلرام  ،فلم تطقه ( :تكفر بيمينها)  ،ويف رواية (ولتصم ثالثة أيا ٍم)(.)2
لكنه مقيد بجوازه .

( -4قال احلسن  :إن هياج بن عمران أتى عمران بن حصني فقال  :إن أيب قد نذر لئن قدر عىل

غالمه ليقطعن منه طبق ًا أو ليقطعن يده  ،فقال  :قل ألبيك يكفر عن يمينه وال يقطع منه طبق ًا ؛ فإن
حيث يف ُخ ِ
رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -كان ُّ
طبته عىل الصدقة وينهى عن املثلة)  ،ثم أتى

سمرة  ،فقال له مثل ذلك(.)3

القول الثاين  :ال يقطع العبد اآلبق وال يكفر عن يمينه وإن علق عىل رشط  .وهو قول املالكية ،

والشافعية  ،واإلمامية  ،ورواية عن اإلمام أمحد .

* *واستدلوا(:)4

 -1عن أيب إرسائيل  :رآه النبي َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -وهو قائم يف الشمس فقال  :ماله ؟
قالوا  :ن ََذ َر أن يقوم يف الشمس ويصوم وال يتكلم  ،فقال له رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :
((( سنن أيب داود ،94 /4 :رقم احلديث ( )3293أخرجه أبو داود ورجال إسناده ثقات ،اجلوهر النقي:
. 70 /10

((( ينظر  :املغني  ،البن قدامة . 5 /10 :

((( مسند أمحد  ، 79 /33 :رقم احلديث ( )19844أخرجه أبو داود يف إسناده اهلياج بن عمران  ،مل يوثقه غري ابن
حبان وباقي رجاله ثقات  ،جامع األصول . 609 /3 :

((( الفواكه الدواين عىل رسالة أيب زيد القريواين  ، 415 /1 :الثمر الداين رشح رسالة أيب زيد  ، 428 /1 :أسهل

املدارك  ، 24 /1 :احلاوي الكبري  ، 1116 /15 :الكايف يف فقه اإلمام أمحد  ، 211 /4 :الواضح يف رشح اخلرقي :

 ، 514 /3إيضاح الفوائد . 49 /4 :
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اجلس واستظل وتكلم وصم(.)1

* *وجه الداللة :

مل يأمر النبي َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -بالكفارة يدل عىل عدم وجوهبا ؛ ألن النذر التزام الطاعة،

وهذا التزام معصية ؛ وألنه نذر غري منعقد  ،فلم جيب عليه يشء كاليمني غري املنعقدة كنذر قطع
العبد اآلبق  ،فهو نذر يف حالة الغضب فال يكفر عن يمينه  -واهلل أعلم(.)2

 -2عن عمران بن حصني قال  :كانت العضباء لرجل من بني ُعقيل ُ ،فأسرِ َ و ُأخذت العضبا ُء
 ،فمر عليه رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  ، -وهو يف وثاق  ،فقال  :يا حممد عىل ما ُ
تأخ ُذوين ،
وتأخذون سابقة احلاج وقد
أسلمت ؟ فقال رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ( :لو قلتها وأنت متلك
ُ
أمرك أفلحت كل الفالح)  ،فقال رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ُ :
بجرير ِة ُح َل َ
فائك)
(نأخ ُذك
َ
وكانت ثقيف قد أرسوا رجلني من أصحاب رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -وجاء رسول
ٌ
وضمآن
جائع فأطعمني ،
اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -عىل محار عليه قطيف ٌة  ،فقال  :يا حممد  ،إنيِّ
ٌ
فأسقني  ،فقال رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ( :هذه حاجتك)  ،ثم إن الرجل ُف ِد َي برجلني،
فحبس رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -العضباء لِ َرحله  ،وكانت من سوابق احلاج  ،ثم إن

وأرسوا امرأ ًة من املسلمني  ،وكانوا إذا
املرشكني أغاروا عىل رسح املدينة  ،فذهبوا به فيها العضباء ُ ،
نزلوا قال أبو حممد  :ثم ذكر كلمة  -إبلهم يف أفنيتهم  -فلام كان ذات ٍ
ليلة قامت املرأ ُة وقد ِّتوموا ،
فجعلت ال تضع يدها عىل بعري إالَّ رغا  ،حتى أتت العضباء فأتت عىل ناقة رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ
ول جمر ٍ
ِ
سة َفر ِكبتها  ،ثم توجهت ِق َب َل املدينة  ،ونذرت لئن اهلل نجاها ل َتن َْح َرنهَّ ا  ،قال
َع َل ْيه َو َس َّل َم َ -ذ ُل ٌ َّ
 :فلام قدمت ُع ِ
رفت الناقة  ،فقيل  :ناقة رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -فأتوا هبا النبي َ -صلىَّ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -وأخربت املرأة بنذرها  ،فقال رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ( :بِئسام َج َز ْيتها ،
أو بئسام َج َزتهْ َا  ،إن اهلل نجاها لتن َْحرنهَّ ا  ،ال وفاء لنذر يف معصية اهلل وال فيام ال يملك ابن آدم)(.)3

((( املعجم الكبري  391 /22 :باب أيب إرسائيل  ،رقم احلديث (. )973

((( ينظر  :املغني  ،البن قدامة . 6 /10 :

((( سنن الدارمي  1627 /3 :باب إذا أحرز العدو من مال املسلمني  ،رقم احلديث (. )2547
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* *وجه الداللة :

ملا نذرت املرأة التي كانت مع الكفار  ،فنجت عىل ناقة رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -أن
جزيتِها  ،ال
تنحرها  ،قالت  :يا رسول اهلل إين نذرت إن أنجاين اهلل عليها أن أنحرها  .قال  :بئسام َ
نذر يف معصية اهلل وال فيام يملك العبد ومل يأمرها بالكفارة( .)1فاحلديث نص يف عدم الوفاء للمعصية
أو ما ال يملك الشخص .

 -3حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ،قال  :قال رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :

(ال نذر وال يمني فيام ال يملك ابن آدم  ،وال يف معصية اهلل وال يف قطيعة رحم  ،ومن حلف عىل يمني
ِ
وليأت الذي هو خري َّ
فرأى غريها خري ًا منها فليدعها
فإن تركها كفارهتا)(.)2
 -4وقال يف إيضاح الفوائد ( :ال ينعقد نذر املعصية وال جيب به كفارة كمن نذر أن يذبح ولده أو

غريه من املحرم ذبحه أو ينهب ماالً معصوم ًا أو أن يرشب مخر ًا  ،أو أن يفعل حمرم ًا أو يرتك واجب ًا.
بل إنام ينعقد إما يف واجب أو مندوب أو مباح ويرتجح فعله يف الدين والدنيا وال ينعقد عىل فعل
مكروه)(.)3

 -5قال الكاساين ( :وألن حكم النذر  ،وجوب املنذور به وجوب فعل املعصية حمال  ،وكذلك

النذر باملباحات من األكل والرشب واجلامع نحو ذلك لعدم وصف القربة فال يلزم بالنذر)(.)4

* *الرتجيح :

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم فإن الذي يبدو يل راجح ًا هو القول األول  ،فال يقطع العبد

اآلبق لكن جتب عليه كفارة اليمني  ،وهي توقري هلل تعاىل ووفاء بام ألزم نفسه به  -وبه مصلحة
للفقراء واملساكني  .واهلل أعلم .

((( ينظر  :املغني  ،البن قدامة . 273 /9 :

((( سنن أيب داود  85 /4 :باب اليمني يف قطيعة الرحم  ،رقم احلديث ( ، )3274وقال الدار قطني :احلديث يعترب
به  ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد . 183 /4 :

((( إيضاح الفوائد . 49 /4 :

((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع . 82 /5 :
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املسألة الثالثة:

* *حكم التعريض بالفاحشة

رصح به .
التعريض لغ ًة حل  :هو خالف الترصيح َّ .
وعرض بقول إذا مل ُي ِّ

والتعريض يف الكالم :ما يفهم به السامع من مراد املتكلم من غري ترصيح(.)1

واصطالح ًا  :قال البجريمي  :التعريض ٌ
ليلوح بغريه(.)2
لفظ مستعمل يف معناه ِّ
فلست ٍ
مثل يا ابن احلالل  ،وأما أنا
بزان(.)3
ُ

* *وقد اختلف الفقهاء يف حكم التعريض بالفاحشة عىل قولني :

القول األول  :إن التعريض بالفاحشة عليه احلد  ،وهو قول الصحايب اجلليل سمرة بن جندب

عرضنا له)(.)4
عرض َّ
إذ يقول ( :من َّ

يِ
ض اهللُ
وبه قال املالكية  ،ورواية عن أمحد وهو قول عمر بن اخلطاب ،وعيل بن أيب طالب َ -ر َ

َعن ُْهماَ .

* *واستدلوا بام يأيت(:)5

يِ
ض اهللُ َعنْ ُه ،-
 -1عن عمرة بنت عبد الرمحن  ،أن رجلني استبا يف زمن عمر بن اخلطاب َ -ر َ
يِ
ٍ
ض اهللُ َعنْ ُه
فقال أحدمها لآلخر  :ما أيب بزان وال أمي بزانية  ،فاستشار يف ذلك عمر بن اخلطاب َ -ر َ
 ،فقال ٌقائل  :مدح أباه وأمه  ،وقال آخرون  :كان ألبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن جتلده احلد

((( معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية  ، 471 /1 :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ، 1087 /3 :املصباح
املنري يف غريب الرشح الكبري  ، 402 /2 :ألفاظ يف غريب احلديث  ، 419 /2 :التعريفات . 62 /1 :

((( حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب  ، 22 /5 :حاشية البجريمي عىل اخلطيب حتفة احلبيب . 180 /4 :

((( رؤوس املسائل اخلالفية عىل مذهب أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل  ، 162 /1 :مسائل اإلمام أمحد بن حنبل :

. 3464 /7

((( مصنف ابن أيب شيبة  500 /5 :باب من كان يرى يف التعريض عقوبة ،رقم احلديث(.)28380

((( املقدمات املمهدات  ، 260 /3-269 /3 :املدونة  ، 494 /4 :الذخرية  ، 94 /12 :املغني ،البن قدامة :
. 89 /9
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يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -ثامنني)(.)1
(فجلده عمر بن اخلطاب َ -ر َ

* *وجه الداللة :

َّ
دل األثر عىل أن التعريض بالزنى املفهوم جيب فيه احلد(.)2

 -2حديث معاوية بن ُق َّرة ( :إن رج ً
ال قال لرجل  :يا ابن شامة الوذر( )3فاستعدى عليه ُعثامن
فج ِلدَ احلد)(.)4
بن عفان  ،فقال ( :إنام عنيت به كذا وكذا) فأمر به ُعثامن ُ

* *وجه الداللة :

َّ
دل األثر عىل أن ألفاظ التعريض يراد هبا القذف عرف ًا فجرى جمرى الرصيح ،
وأن التعريض هبذه األلفاظ يوجب احلد بذلك(.)5

* *واعرتض :

يِ
ض
قال ابن حزم الظاهري  :هذا ال متعلق هلم به ؛ ألنه صح اخلالف يف ذلك عن الصحابة َ -ر َ
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  :إدرؤوا احلد عمن قال آلخر  :يا ابن شامة الوذر .
اهللُ َعن ُْه ْم  -نص ًا كام قال عمر َ -ر َ
عرضنا له  ،وليس يف هذا بيان أهنام أرادا
عرض َّ
عيل بن أيب طالب وسمرة  ،فإنه جاء عنهام  :من َّ
وأما ُّ
إال احلد(.)6

 -3إن التعريض بالفاحشة ُيفهم منه القذف  .فوجب فيه احلد كالرصيح  ،وقد يكون يف بعض

((( السنن الكربى  ،للبيهقي  440 /8 :باب من حد يف التعريض  ،رقم احلديث ( )17147وقال احلاكم  :حديث

صحيح اإلسناد  ،البدر املنري  ، 716 /8 :موطأ مالك  ،حممد بن احلسن الشيباين  ، 247 /1 :رقم احلديث (. )708

((( ينظر  :الذخرية  ،للقرايف . 94 /12 :

((( شامة الوذر  :وهي كلمة قذف كانت العرب تتساب هبا  .ومن املجاز  :قوهلم الشتم يا ابن شامة الوذر يريدون به
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  :أنه رفع إليه من قاله فحده  ،الصحاح تاج
الزانية  ،والوذر كناية عن املذاكري  .وعن عثامن بن عفان َ -ر َ
اللغة وصحاح العربية  ، 845 /2 :أساس البالغة  ، 326 /2 :لسان العرب . 281 /5 :

((( سنن الدار قطني  208 /3 :باب احلدود والديات  ،رقم احلديث ( ، )3478مصنف ابن أيب شيبة 500 /5 :
باب من كان يرى يف التعريض عقوبة  ،رقم احلديث (. )28377

((( ينظر  :الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  ، 99 /4 :املغني . 89 /9 :
((( ينظر  :املحىل باآلثار . 241 /12 :
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املواقع أبلغ من الرصيح يف الداللة عىل املراد(.)1

فالتعريض باألمور الثالثة وهي الزنا واللواط ونفي النسب من األب واجلد كالترصيح بذلك

فلست بالئط فكأنه قال له  :يا الئط  ،أو
فإذا قال له  :ما أنا بزان فكأنه قال له  :يا زاين أو قال  :أما أنا
ُ

قال له  :أما أنا فأيب معروف فكأنه قال له :أبوك ليس بمعروف  ،فيرتتب عىل ذلك وجوب احلد(.)2
القول الثاين  :ال يوجب احلد يف التعريض  ،وهو قول اجلمهور  -احلنفية والشافعية  -والقول

الثاين عند احلنابلة وبه قال الظاهرية والزيدية واإلمامية .

* *واستدلوا بام يأيت(:)3

 -1قوله تعاىل  :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ(.)4

* *وجه الداللة :

دلت اآلية عىل إباحة التعريض بخطبة املرأة املعتدة  ،وهي ال جتوز خطبتها.

ليس فيه احلد(.)5
فهذا يدل عىل أن التعريض بالفاحشة َ
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -أن إعرابي ًا جاء إىل رسول اهلل َصلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -
 -2حديث أيب هريرة َ -ر َ
فقال  :يا رسول اهلل إن امرأيت و َلدَ ت غالم ًا أسود  ،فقال (هل لك من إبل ؟)  .قال  :نعم  ،قال ( :ما

لوهنا ؟)  ،قال  :محر  ،قال ( :هل فيها من أورق ؟)  .قال  :نعم  ،قال ( :فأنى كان ذلك ؟) قال  :أرا ُه
عرق ن ََزع ُه  ،قال ( :فلعل ابنك هذا نزعه ِع ٌ
ٌ
رق)(.)6
((( ينظر  :رشح خمترص خليل  ،للخريش . 124 /4 :
((( ينظر  :املصدر نفسه . 87 /8 :

((( اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب  ، 615 /2 :األم  ،للشافعي  ، 142 /5 :احلاوي الكبري  ،للاموردي /11 :

 ، 298املغني  ،البن قدامة  ، 147 /7 :املحىل باآلثار  ، 241 /12 :السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار /1 :

 ، 351اخلالف  ،للطويس . 408 /5 :

((( سورة البقرة . 235 :

((( ينظر  :جامع البيان يف تأويل القرآن  ، 98 /5 :احلاوي الكبري  ، 634 /9 :السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق
األزهار. 351 /1 :

((( صحيح البخاري  2511 /6 :باب ما جاء يف التعريض  ،رقم احلديث ( ، )6455صحيح مسلم،1137 /2 :
رقم احلديث (. )20
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* *وجه الداللة :

دل احلديث عىل أنه ال حد يف التعريض وإن غلب عىل السامع املعرض أراد القذف  ،وإن كان

له وجه حيتمله وال حدَّ إال يف القذف الرصيح(.)1
يِ
ض اهللُ َعن ُْهماَ  -قال  :جاء رجل إىل النبي َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -فقال:
 -3حديث ابن عباس َ -ر َ
إن امرأيت ال متنع يد المس  ،قال ( :غرهبا) قال أخاف أن تتبعها نفيس  ،قال ( :فاستمتع هبا)(.)2

* *وجه الداللة :

يف احلديث داللة عىل عدم وجود احلد التعرض  ،لذا مل َي َر رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -يف
ذلك حد ًا وال لعان ًا  ،وقد أوجب احلد واللعان عىل من رصح(.)3
 -4اإلمجاع عىل أن من أضمر قذف ًا ومل ينطق به فإنه ال حدَّ يف ذلك أص ً
أقر بذلك عىل
ال  ،حتى َّ

املعرض فلم ينطق بالقذف وال يشء يف ذلك أص ً
ال(.)4
نفسه  -وهذا ِّ

* *القول الراجح :

بعد عرض آراء الفقهاء فالذي يبدو يل ترجيح القول الثاين  ،وهو قول مجهور الفقهاء ومن وافقهم

ال حدَّ يف التعريض بالفاحشة لألدلة التي استدلوا هبا  ،لكن ذلك ال يعني عدم عقوبته عقوبة تعزيرية

املعرض به لكي نحافظ عىل أعراض الناس من التلطيخ  .واهلل أعلم .
تؤدب القائل وتشفي غليل ّ

((( ينظر  :اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب  ، 615 /2 :األم  ،للشافعي  ، 141 /5 :احلاوي الكبري  ،للاموردي:
 ، 299 /11املغني  ،البن قدامة . 89 /9 :

((( سنن أيب داود  ، 6 /3 :رقم احلديث ( )2049وقال األلباين  :صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم  ،صحيح أبو
داود  -األم . 289 /6 :

((( املحىل باآلثار . 243 /12 :

((( ينظر  :املحىل باآلثار . 245 /12 :
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اخلامتة
احلمد هلل بنعمته تتم الصاحلات  ،ومن كرمه ولطفه وعونه وصل البحث إىل النهايات  ،والصالة

والسالم عىل سيدنا حممد نبي الرمحات وعىل آله وصحبه ذوي املكرمات .

أما بعد  ..ففي هناية رحلتي يف هذه البيداء املربعة التي طفت فيها يف حياة الصحايب اجلليل سمرة
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -مجعت فيها من الزهور اجلميلة التي هتم بحثي ما قدر اهلل عز وجل يل
بن جندب َ -ر َ
البد من تسجيل جانب من الثمرات التي جنيتها ويمكن إجيازها بام يأيت -:
يِ
ض اهللُ َعنْ ُه  -كان أحد صحابة رسول اهلل َ -صلىَّ
 -1إن الصحايب اجلليل سمرة بن جندب َ -ر َ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -وقد أثنى عليه السلف الصالح  ،ويكفيه مقام ًا رشف الصحبة وموافقة حياته يف
حقبة خري القرون .

 -2بني البحث شدة الصحايب اجلليل عىل اخلوارج وهلذا تبغضه احلرورية حينام كان والي ًا وهم

يكفرون املسلمني ويسفكون دماءهم .

 -3بني البحث ان القصاص عىل احلر اذا اعتدى عىل العبد يف االعضاء التناسلية الن احلر يقاد

باحلر والعبد يقاد بالعبد واألنثى باألنثى.

 -4ترجح للباحث عدم قطع العبد اآلبق اذا رسق من سيده لكن جتب عليه كفارة يمني ،وهي

توقري هلل تعاىل ووفاء بام ألزم نفسه وبه مصلحة للفقراء واملساكني .

 -5ترجح يف البحث ال حدَّ يف التعريض بالفاحشة ،لكن ذلك اليعني عدم عقوبته عقوبة

تعزيرية تؤدب القائل وتشفي غليل ا ُملعرض به .

هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها يف بحثي  ،أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن أكون قد وفقت
يف هذا البحث خدمة لديني ووفا ًء لصحابة رسول اهلل َ -صلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -وقيام ًا بواجبي
كطالب علم .
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ....
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امل�صادر واملراجع

1.1أخبار القضاة ،أبو بكر حممد بن خلف بن َصدَ قة الض ِّبي البغدادي امللقب بـ (وكيع) (ت306هـ)،

املكتبة التجارية الكربى ،مرص ،ط1366 ،1هـ1947-م ،حتقيق  :عبد العزيز مصطفى املراغي

.

2.2االختيار لتعليل املختار ،تأليف  :عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي جمد الدين أبو
الفضل احلنفي (ت683هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت1356 ،هـ1937-م .

3.3إرشاد السالك إىل أرشف املسالك يف فقه اإلمام مالك ،تأليف  :عبد الرمحن بن حممد بن عسكر
البغدادي ،أبو زيد أو أبو حممد شهاب الدين املالكي (ت732هـ) ،مكتبة ومطبعة الباب احللبي
وأوالده ،مرص ،ط. 3

4.4أساس البالغة ،تأليف  :أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمرشي جار اهلل (ت538هـ)،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1419 ،1هـ1998-م .

5.5األسامي والكنى ،تأليف  :أبو أمحد احلاكم (ت378هـ) ،دار الغرباء األثرية باملدينة ،ط،1
1994م ،حتقيق  :أبو يوسف بن حممد الدخيل .

6.6االستيعاب يف معرفة األصحاب ،تأليف  :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن
عاصم النمريي القرطبي (ت463هـ) ،دار اجليل ،بريوت ،ط1412 ،1هـ1992-م ،حتقيق
 :عيل حممد اجلباوي .

7.7أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،تأليف  :أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد
الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري عز الدين ابن األثري (ت630هـ).

8.8األم ،تأليف  :الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن ابن شافع بن عبد

املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش املكي (ت204هـ) ،دار املعرفة ،بريوت1410 ،هـ-

1990م .

9.9أنساب األرشاف - ،مجل من أنساب األرشاف ،تأليف  :أمحد بن حييى ابن جابر بن داود
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البالذري (ت279هـ) ،دار الفكر ،بريوت ،ط1417 ،1هـ1996-م ،حتقيق  :سهيل زكار

ورياض الزركيل .

1010إيضاح الفوائد ،فخر املحققني ابن العالمة (ت770هـ) ،طبع بأمر آية اهلل حممود الشهارودي،
ط1389 ،1هـ ،حتقيق  :الكرماين واالشتهاردي والربوجردي .

1111البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار ،تأليف  :اإلمام املجتهد املهدي لدين اهلل أمحد
بن حييى بن املرتىض (ت840هـ) ،وهبامشه كتاب جواهر األخبار واآلثار املستخرجة من
جلنة البحر الزخار ،للعالمة حممد بن حييى ْهبران الصعيدي (ت957هـ) ،دار الكتب العلمية،

بريوت ،لبنان ،ط1422 ،2هـ2001-م ،ضبط نصه ووثق خترجياته وعلق عليه  :د .حممد

حممد تامر .

1212بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،تأليف  :عالء الدين أبو بكر بن مسعود ابن أمحد الكاساين
احلنفي(ت587هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ1986-م .

1313بداية املجتهد ،تأليف  :الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن
رشد احلفيد (ت595هـ) ،دار احلديث ،القاهرة1425 ،هـ2004-م .

1414تاج العروس ،تأليف  :حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني أبو الفيض امللقب بمرتىض
الزبيدي (ت1205هـ) ،دار اهلداية ،حتقيق  :جمموعة من املحققني .

1515تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،تأليف  :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن
عثامن بن قايامز الذهبي (ت748هـ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1413 ،2هـ1993-م،
حتقيق  :عمر عبد السالم التدمريي .

1616التاريخ األوسط ،تأليف  :أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري (ت256هـ) ،دار الرشيد،
الرياض ،ط1426 ،1هـ2005-م ،حتقيق :تيسري سعد .

1717تاريخ خليفة بن خياط ،تأليف  :أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين العصفري
البرصي (ت240هـ) ،دار القلم دمشق ،مؤسسة الرسالة -بريوت ،ط1397 ،2هـ ،حتقيق

 :د .أكرم ضياء العمري .

1818التاريخ الكبري ،تأليف  :حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري أبو عبد اهلل
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(ت256هـ) ،دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد الدكن .

1919تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،تأليف  :عثامن بن عيل بن حمجن البارعي فخر
الدين الزيلعي احلنفي (ت743هـ) ،املطبعة الكربى األمريية ،بوالق ،القاهرة ،ط1313 ،1هـ

.

2020التحرير رشح الدليل ،تأليف  :أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى ابن عبد اللطيف املنياوي،
مرص ،ط1432 ،1هـ2011-م .

2121حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،تأليف  :أبو العال حممد عبد الرحيم املباركفوري
(ت1353هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت .

2222حتفة األرشاف بمعرفة األطراف ،تأليف  :مجال الدين أبو احلجاج يوسف ابن عبد الرمحن
املزي (ت742هـ) ،املكتب االسالمي ،والدار القيمة ،ط1403 ،2هـ1983-م ،حتقيق :عبد

الصمد رشف الدين .

2323حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب ،تأليف  :سليامن بن حممد بن عمر البجريمي الشافعي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1417 ،1هـ1996-م .

2424ختريج األحاديث املرفوعة واملسندة يف التاريخ الكبري ،تأليف  :حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن
املغرية البخاري أبو عبد اهلل (ت256هـ) ،مكتبة الرشيد ،الرياض ،ط1420 ،1هـ1999-م،

إعداد  :حممد بن عبد الكريم .

2525التلخيص احلبري ،تأليف  :أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد ابن حجر العسقالين
(ت852هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1هـ1989-م .

2626هتذيب األسامء واللغات ،تأليف  :أبو زكريا حمي الدين بن رشف النووي (ت676هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت .

2727هتذيب التهذيب ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (ت852هـ)،
دار املعارف النظامية ،اهلند ،ط1326 ،1هـ.

2828هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،تأليف  :يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف أبو احلجاج ،مجال
الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكلبي املزي (ت742هـ) ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
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ط1400 ،1هـ1980-م ،حتقيق  :د .بشار عواد معروف .

2929الثقات ،تأليف  :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم ،الدارمي

البستي (ت354هـ) ،دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن ،اهلند ،ط1393 ،1هـ-

1973م .

السودوين
3030الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ،تأليف  :أبو الفداء زين الدين قاسم ُقطلو بغا ُّ
(نسبة إىل معتق أبيه التسيخوين) ،اجلاميل احلنفي (ت879هـ) ،ط1433 ،1هـ ،حتقيق  :شادي

بمن حممد بن سامل آل نعامن.

3131الثمر الداين رشح رسالة أيب زيد القريواين ،تأليف  :بن السميع اآليب األزهري (ت1335هـ)،
املكتبة الثقافية ،بريوت .

3232جامع األصول يف أحاديث الرسول ،تأليف  :جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن
حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري (ت606هـ) ،مكتبة احللواين ،مطبعة
املالح ،مكتبة دار البيان ،ط ،1حتقيق  :عبد القادر األرنؤوط وبرش برعون .

3333جامع البيان يف تأويل القرآن ،تأليف  :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري ابن غالب األميل ،أبو
جعفر الطربي (ت310هـ) ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ2000-م ،حتقيق  :أمحد حممد

شاكر .

3434جامع املسانيد والسنن ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي
(ت774هـ) ،دار خضري للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان ،ط1419 ،2هـ1998-م ،حتقيق :
د .عبد امللك بن عبد اهلل الدهيش.

3535مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الفوائد ،تأليف  :حممد بن حممد ابن سليامن بن القايس
بن طاهر السويس الردواين املغريب املالكي (ت1094هـ) .

3636اجلوهرة النرية عىل خمترص قدوري ،تأليف  :أبو بكر بن عيل بن حممد احلدادي العبادي الزيدي
اليمني احلنفي (ت800هـ) ،املطبعة اخلريية ،ط1322 ،1هـ .

3737حاشية ابن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار ،فقه أيب حنيفة ،ابن
عابدين ،دار الفكر للطباعة ،بريوت1421 ،هـ2000-م .
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3838احلاوي الكبري ،تأليف  :أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري
باملاوردي (ت450هـ) ،دار الفكر ،بريوت .

3939اخلالف ،تأليف  :شيخ الطائفة االمام أيب جعفر حممد بن حسن الطويس (ت460هـ) ،مؤسسة
النرش االسالمي ،ط1417 ،1هـ ،حتقيق  :سيد عيل اخلراساين ،سيد جواد شهرستاين ،شيخ
حممد مهدي نجف .

4040الذخرية ،تأليف  :أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري
بالقرايف (ت684هـ) ،دار الغرب االسالمي ،بريوت ،ط1994 ،1م .

4141الروضة الندية رشح الدرر البهية ،تأليف  :أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن عيل ابن
لطف اهلل احلسيني البخاري القانوجي (ت1307هـ) ،دار املعرفة .

4242رؤوس املسائل يف اخلالف عىل مذهب أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل ،تأليف  :أبو جعفر عبد
اخلالق بن عيسى العبايس اهلاشمي ،مكتبة النهضة احلديثة ،مكة املكرمة ،ط1421 ،1هـ-

2000م ،حتقيق :عبد امللك بن عبد اهلل دهيش.

4343سنن أيب داود ،تأليف  :أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين (ت275هـ) ،دار الفكر،
بريوت ،كتب احلوايش والتعليقات  :حممود خليل .

4444سنن الرتمذي ،تأليف  :حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،حتقيق  :أمحد حممد شاكر .

4545سنن الدارمي ،تأليف  :حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام بن عبد الصمد
الدارمي التميمي السمرقندي (ت255هـ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط ،1حتقيق  :فواز

أمحد زمريل ،خالد سبع العلمي .

4646السنن الكربى ،تأليف  :أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرسو جودي اخلراساين
البيهقي (ت458هـ).

4747السنن الكربى ،تأليف  :أبو عبد الرمحن أمحد شعيب بن عيل اخلراساين النسائي (ت303هـ).

4848سري أعالم النبالء ،تأليف  :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي
(ت748هـ).
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4949السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار ،تأليف  :حممد بن عيل بن عبد اهلل الشوكاين اليمني
(ت1250هـ) ،دار ابن حزم ،ط. 1

5050رشح الزركيش ،شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل
(ت772هـ).

5151رشح خمترص خليل ،تأليف  :حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي أبو عبد اهلل (ت1101هـ) ،دار
الفكر للطباعة ،بريوت .

5252رشح النيل وشفاء العليل ،تأليف  :ضياء الدين عبد العزيز الثميني (ت1333هـ) ،ورشح
كتاب النيل وشفاء العليل ،تأليف  :حممد يوسف إطفيش ،مكتبة اإلرشاد ،دار الفتح ،بريوت،

ط1393 ،2هـ1973-م .

5353الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تأليف  :أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب
(ت393هـ).

5454صحيح أيب داود  -األم ،تأليف  :أبو عبد الرمحن حممد النارص الدين ابن احلاج نوح بن نجايت
بن آدم األشقودري األلباين (ت1420هـ) ،مؤسسة غراس للنرش والتوزيع ،الكويت ،ط،1
1423هـ2002-م .

5555صحيح البخاري  -اجلامع الصحيح املخترص ،تأليف  :حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل
البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري ،الياممة ،بريوت ،ط1407 ،3هـ1987-م ،حتقيق  :د.

مصطفى ديب البغا .

5656صحيح مسلم ،تأليف  :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (ت261هـ) ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي .

5757طبقات الفقهاء ،تأليف :أبو إسحاق ابراهيم بن عيل الشريازي(ت476هـ) ،دار الرائع العريب،
بريوت ،لبنان ،ط1970 ،1م ،حتقيق  :إحسان عباس.

5858الطبقات الكربى ،تأليف  :أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع الزهري (ت230هـ) ،مكتبة
اخلانجي ،القاهرة ،ط2001 ،1م ،حتقيق  :عيل حممد عمر .

5959الطبقات الكربى ،تأليف  :أبو عبد اهلل حممد بن سعيد بن منيع اهلاشمي بالوالء ،البرصي
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البغدادي املعروف بابن سعد (ت230ه��ـ) ،مكتبة الصديق ،الطائف ،ط1414 ،1هـ-

1993م ،حتقيق  :حممد بن صامل السلمي .

6060عون املعبود رشح سنن أيب داود ومعه حاشية ابن القيم ،تأليف  :حممد أرشف بن أمري بن عيل
بن حيدر ،أبو عبد الرمحن رشف احلق الصديقي العظيم آبادي (ت1329هـ) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1415 ،2هـ .

6161فتح القريب املجيب يف رشح ألفاظ التقريب ،تأليف  :حممد قاسم بن حممد بن حممد ،أبو
عبد اهلل شمس الدين الغزي ،ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابييل (ت918هـ) ،دار ابن حزم
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط1425 ،1هـ2005-م .

6262الفواكه عىل رسالة أيب زيد القريواين ،تأليف  :أمحد بن غانم (أو غنيم) ابن سامل ابن مهنا،
شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي (ت1126هـ) ،دار الفكر1415 ،هـ1995-م .

6363الكايف يف فقه االمام أمحد ،تأليف  :أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة
اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي ثم احلنبيل الشهري بابن قدامة املقديس (ت620هـ) ،دار الكتب

العلمية ،ط1414 ،1هـ1994-م .

6464اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب ،تأليف  :مجال الدين أبو حممد عيل بن أيب حييى زكريا بن
مسعود األنصاري اخلزرجي املنجي (ت686هـ) ،دار القلم ،الدار الشامية ،سوريا  /دمشق /
لبنان  /بريوت ،ط1414 ،2هـ1994-م ،حتقيق  :د .حممد فضل عبد العزيز املراد .

6565لسان العرب ،تأليف  :حممد بن مكرم بن عيل ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور األنصاري
الرويعي األفريقي (ت711هـ) ،دار صادر ،بريوت ،ط1414 ،3هـ .

6666جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ،عبد الرمحن بن حممد بن سلامن الكبيويل املدعو بشيخي
زاده (ت1078هـ) ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بريوت1419 ،هـ1998-م .

6767املحرر يف احلديث ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبيل (ت744هـ) ،دار
املعرفة ،لبنان ،بريوت ،ط1421 ،3هـ2000-م ،حتقيق  :د .يوسف عبد الرمحن املرعشيل .

6868املحىل باآلثار ،تأليف  :أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري
(ت456هـ) ،دار الفكر ،بريوت .
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6969مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين ،تأليف  :أبو داود
السجستاين ،دار املعرفة1353 ،هـ ،حتقيق  :حممد هبجت البيطار وحممد رشيد رضا .

7070املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نعيم
بن احلاكم الضبي الطهامين النيسابوري املعروف بابن البيع (ت405هـ) ،دار الكتب العلمية،

ط1411 ،1هـ1990-م ،حتقيق  :مصطفى عبد القادر عطا .

7171مسند أمحد ،تأليف  :اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،2هـ1999-م ،حتقيق:
شعيب األرناؤوط .

7272مشيخة قايض املارستان  -أحاديث الشيوخ الثقات (املشيخة الكربى) ،تأليف  :حممد عبد
الباقي بن حممد األنصاري الكعبي ،ابو بكر ،املعروف بقايض املارستان (ت535هـ) ،دار عامل

الفوائد للنرش والتوزيع ،ط1422 ،1هـ ،حتقيق  :الرشيف حاتم بن عارف العوين .

7373املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،تأليف  :أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي ،أبو
العباس (ت770هـ) ، ،دار الكتب العلمية ،بريوت .

7474املصنف يف األحاديث  -مصنف ابن أيب شيبة ،تأليف  :أبو بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن حممد بن
إبراهيم بن عثامن بن خوايش العبيس (ت235هـ) ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1409 ،1هـ،

حتقيق  :كامل يوسف احلوت .

7575املعترص من املخترص من مشكل اآلثار ،تأليف  :يوسف بن موسى بن حممد ،أبو املحاسن مجال
الدين امللطي احلنفي (ت803هـ) ،عامل الكتب ،بريوت .

7676معجم الصحايب ،تأليف  :أبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز بن املرزبان بن سابور بن
شاهنشان البغوي (ت317هـ) ،مكتبة دار البيان ،الكويت ،ط1421 ،1هـ2000-م ،حتقيق:
حممد األمني بن حممد اجلكني.

7777املعجم الكبري ،تأليف  :سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبو القاسم الطرباين
(ت360هـ) ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ط ،2ويشمل القطعة التي نرشها الحق ًا املحقق الشيخ
محدي السلفي  -دار الصميعي ،الرياض ،ط1415 ،1هـ1994 ،م  -حتقيق  :محدي عبد

املجيد السلفي .

7878معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،تأليف  :د .حممود عبد املنعم ،مدرس أصول الفقه
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أ.د .جميد صالح إبراهيم القييس  -عبد اللطيف خلف أيوب القييس

بكلية الرشيعة والقانون ،جامعة األزهر ،دار الفضيلة .

7979املغني ،تأليف  :أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم
الدمشقي احلنبيل ،الشهري بابن قدامة املقديس (ت620هـ) ،مكتبة القاهرة .

8080مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،تأليف  :شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني
الشافعي (ت977هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ1994-م .

8181املقدمات واملمهدات ،تأليف  :أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي (ت520هـ) ،دار
الغرب االسالمي ،ط1408 ،1هـ1988-م .

8282موسوعة أطراف احلديث  -اجلامع الصحيح املخترص ،تأليف  :حممد ابن إسامعيل أبو عبد اهلل
البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري ،الياممة ،بريوت1407 ،هـ1987-م .

8383موسوعة اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله ،مجع وترتيب  :املاطي النووي ،وأمحد
عبد الرزاق عبد ،وحممود حممد خليل ،عامل الكتب ط1417 ،1هـ 1997 -م .

8484موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين ،تأليف  :مالك بن أنس ابن مالك بن عامر
األصبحي املدين (ت179هـ) ،املكتبة العلمية ،ط ،2مزيدة ومنقحة ،حتقيق  :عبد الوهاب عبد

اللطيف .

8585النتف يف الفتاوى ،تأليف  :أبو احلسن عيل بن احلسني بن حممد السغدي ،احلنفي (ت461هـ)،
دار الفرقان ،مؤسسة الرسالة ،عامن ،األردن  /بريوت ،لبنان ،ط1404 ،2هـ1984-م ،حتقيق

 :املحامي الدكتور صالح الدين الناهي .

8686نصب الراية ،تأليف  :مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي (ت762هـ)،
مؤسسة الريان للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان ،دار الثقافة اإلسالمية ،جدة ،السعودية ،ط،1

1418هـ1997-م ،حتقيق :حممد عوامة .

8787نيل األوطار ،تأليف  :حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني (ت1250هـ) ،دار
احلديث ،مرص ،ط1413 ،1هـ1993-م ،حتقيق  :عصام الدين الصبايطي .

8888الواضح يف خمترص اخلرقي ،تصنيف  :نور الدين أيب طالب عبد الرمحن بن عبد الرمحن بن أيب
القاسم بن عيل بن عثامن البرصي الرضير ،حتقيق  :د .عبد امللك بن عبد اهلل دهيش .
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