
   

 
 

1175 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
Issn:2071-6028 

 الفقه وأصوله: احملور الثالث
 ة بأهل الباديةاخلاص ةاالحكام الفقهي 

  

 

 

 
 

 

 

 

 ا حكام الفقهية اخلاصة 

 بأهل البادية
 

 

   اد 

أ.م.د.  امر ما    ب  الع ي  

/الفلو ة اإلسالمية لية العلوم 

 
 

Issn:2071-6028 

 



   

 
 

1176 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
Issn:2071-6028 

 الفقه وأصوله: احملور الثالث
 ة بأهل الباديةاخلاص ةاالحكام الفقهي 

 المقدمة
الحمدللهعلىآالئه،والشكرلهعلىجزيلنعمائه،وأفضاللصالةوالسالمعلىسيدخلقه،محمدأفضاللخليقةوخاتمأن

 .بيائه،وعلىآلهوأصحابه
فهذه مسائل فقهية مجموعة تحت عنوان )األحكام الفقهية الخاصة بأهل البادية( تتعلق بفئة : وبعد

سكانية من اعرق الفئات اال وهم سكان البادية تكلمت فيه عن المسائل التي تتعلق بهم 
ويحتاجونها في حياتهم اليومية مع التنويه الى ان 
األحكامتتعلقبالمكلفبقطعالنظرعنمكانسكناه،فالخطاب الشرعي من حيث االصل يستوي فيه كل 

إذكثيرامايظنبعض الناس  الناس باديهم وحاضرهم عربهم وعجمهم االسود واالبيض،
أنبعضالتشريعاتوبعضاإلجراءاتقدفقدتفاعليتها،ولميعدلهاضرورة،وأنهامنمخلفاتمجتمعاتمضىزمنها، 

 .أجلكثيراما ننسىأنهذاالدينجاءللبشريةجميعا،فيكلزمان ومكان
. وأنكثرةضخمةمنهذهالبشريةاليومماتزالبدائيةأومتدرجةمنالبداوة

كبحاجاتهافيجميعأشكالهاوأطوارها،وأنهاتجدفيهذاالدينمايلبيهذهالحاجاتفوأنهافيحاجةإلىأحكاموإجراءاتتوا
. يكلحالة

وأنهاحينترتقيمنطورإلىطورتجدفيهذاالدينكفايتها،بنفسالنسبةوتجدفيشريعتهمايلبيحاجاتهاالحاضرة،ثميرتقي
وأنذلك .. بهاإلىتلبيةحاجاتهاالمتطورة

 .ناختيارهسبحانههومعجزةهذاالدينومعجزةشريعتهوآيةأنهمنعندهللا،وأنهام
. فيالبدووالحضر. هذهالشريعةوشمولها،ووسائلهذاالدينالمعدةللعملفيكلبيئةوفيكلحالة

وتلكأيضاإحدىمعجزاتالكبرى لهذا  ..ألنهدينالبشريةكلهافيجميعأعصارهاوأقطارها. فيالصحراءوالغابة
 .1الدين

ر في وبناء على ماسبق من شمولية الدين وعموميته نقولتستويأحكامالبدووالحض
االحكام،إالماوردعلى سبيالالستثناءمنهذهالقاعدة،بسبباختالفطبيعةحياةالبدوعنطبيعةحياةالحضر، 
وهذا االختالف الينقض ماتقدم من العمومية والشمولية الن الشخص الواحد الحضري مثال يتغير 

 .الحكم معه من زمان لزمان،فتبعالهذااالختالفتختلفبعضاألحكام
 ة مباحث ومقدمة وخاتمة كاالتي: وقد قسمت بحثي على ست

 المبحث االول: نظرة في البادية وتعريفها وحكم السكن فيها.

                                                 

، 17القاهرة، ط -بيروت-هـ(، دارالشروق 1385ينظر: فيظالاللقرآن، سيدقطبإبراهيمحسينالشاربي )المتوفى: 1
 .994/ 2: هـ 1412
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المبحث الثاني: عبادة اهل البادية ذكرت فيه المسائل العبادية التي يتميز بها أهل البادية عن أهل 
 القرى والمدينة)الحضر(.

 المبحث الثالث صيد وذبائح البادية. 
معامالت البادية ذكرت فيه تلقي الركبان)الجلب( وبيعالحاضرللبادي ولقطة المبحث الرابع: 

 البادية.
 . المبحث الخامس: جنايات البادية ذكرت فيه شهادةالبدوي و دخواللبدوفيعاقلةالحضروعكسه

 . المبحث السادس: انكحه البادية ذكرت فيه حكمارتحااللمعتدةمنأهاللبادية
 البحث وبعض التوصيات.وخاتمة: ذكرت فيه اهم نتائج 

وأخيرا فهذا جهد بشري وهو مظنة الخلل والتقصير فهما من لوازم اإلنسان وصلى هللا وسلم على 
 سيدنا محمد خير البشر.

 
 

 الباحث
 المبحث االول: نظرة في البادية وتعريفها وحكم السكن فيها.

 المطلب االول: نظرة عن البادية
. الى بدووحضر: ينقسم المجتمعالعربي

. أهلوبروأهلمدر،فأماأهاللمدر،فهمالحواضروسكانالقرى،وكانوايعيشونمنالزرعوالماشيةوالتجارة
وأماأهاللوبر،فهمسكانالصحارى،يعيشونمنألباناإلبلولحومها،باحثينعن 

منابتالكأل،مرتادينلمواقعالقَطر،فيخيمونهنالكماساعدهمالخصبوأمكنهمالرعي،ثميتوجهونلطلبالعشبوالما
 .1ّلوترحالء،فاليزالونفيح

: والمدر. ،عرفوابذلكألنأبنيةالحضرمبنيةبالمدر2ويعرفالحضر،وهمالعربالمستقرونبأهاللمدر
 .3قطعالطيناليابس

                                                 

هـ/ 1422، 4هـ(، دارالساقي، ط1408ينظر: المفصلفىتاريخالعربقبالإلسالم، الدكتورجوادعلي )المتوفى: 1
  271/ 7م: 2001

نيالجزريابناألثير النهايةفيغريبالحديثواألثر، مجدالدينأبوالسعاداتالمباركبنمحمدبنمحمدبنمحمدابنعبدالكريمالشيبا2
م: 1979-هـ1399محمودمحمدالطناحي، -بيروت، تحقيق: طاهرأحمدالزاوى -هـ(، المكتبةالعلمية606)المتوفى: 

4 /309. 
يِنالياِبسالُمَتماِسك(.3 تاجالعروسمنجواهرالقاموس،  قال الزبيدي: ) الَمَدر، ُمحرَّكة: ِقَطُعالطِّ

بيدي )المتوفى: محّمدبنمحّمدبنعبدالرّزاقالحسيني، أبوالفيض هـ(، تحقيق: 1205، الملّقببمرتضى، الزَّ
 .95/ 14مجموعةمنالمحققين، دارالهداية: 
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"  عرب"  وتطلقلفظة. 1،ألنلهمأخبيةالوبر" أهاللوبر"  ووردأنأهاللباديةإنماقيللهم
"  الحاضرة"  و"  الحاضر"  علىأهاللمدرخاصة،أيعلىالحضرو

 .2منالعرب،أماأهاللباديةفعرفواب)أعراب(
إذا علم هذا فان البدووهم 
قوميعيشونعلىالفطرةواالنعزاالتاألسرية،والتوطنلهمفيمكان،واليضمهممجتمع،وليسلهمبيوتمبنيةيستقرونف

 .يها،ولكنهميتبعونأرزاقهممنمنابتالكألومساقطالمياه،ويحملونرحالهمإلىظهرالجمالمتنقلينمنمكانآلخر
. هممنترفالحضارةوتخلوحيات

ففيالحضارةيحضرإليككلماتطلب،ولكنالحياةفيالبدوتحتمأنيذهباإلنسانإلىحيثيجدما 
 .ينفعه؛ولذلكيستقراالنسانفيالحضراكثر من استقرارهفيالبادية

ومع كل الصعوبات وشظف العيش في البادية فانها لم تترك بل ان االمر ربما يكون بالعكس 
عة االم، جوالصحراءذلك الجو الطلقفيه فهي مكان للفطرة االولى والطبي

روحالحّريةواالستقالاللنفسّي، وهناك اللغة التي لم تتغير كتغير الحاضرة وكفاهم فخرا ان سيد 
. الخلق ارسل اليها عندما كان صبيا وكثير من الصالحين سكونوها فهذا َأُبوضبيسالجهنيأسلمقديما

ن واهل الصالح وما على الباحث اال ان يضع ، وكثير من الصحابة والتابعي3وكانيلزمالبادية
مفردة)بادية( في مربع البحث في الحاسبة في المكتبة الشاملة حتى ينهال عليه آالف النتائج عن 

 البادية فيمن سكنها ومن مدحها وغير ذلك.
 .4قال الرافعي: )والدليلعلىالتواءالطبيعةفيالمدنية،استواءالطبيعةفيالبادية(

 : بينالبدووالحضر،حينذكر امراةتتعصبللبدو،فقال1يوقد فّرقأحمدشوق 

                                                 

 .5/145النهايةفيغريبالحديثواألثر1
هـ(، تحقيق: محمدعوضمرعب، 370ينظر: تهذيباللغة، محمدبنأحمدبناألزهريالهروي، أبومنصور )المتوفى: 2

، الصحاحتاجاللغةوصحاحالعربية، 218/ 2: م2001، 1بيروت، ط –دارإحياءالتراثالعربي 
بيروت،  –هـ(تحقيق: أحمدعبدالغفورعطار، دارالعلمللماليين 393أبونصرإسماعيلبنحمادالجوهريالفارابي )المتوفى: 

 .178/ 1م. 1987- هـ 1407، 4ط
 هللسريةإلىالعرنيينالذينأغارواعلىلقاحرسوالأسلمقديما. وكانمعكرزبنجابرالفهريحينبعثه رسوالهلل3

بعدذلكالحديبيةوبايعتحتالشجرةبيعةالرضوانوشهدفتحمكة. بذيالجدروذلكفيشوالسنةستمنالهجرة. وشهدمعرسوالهلل
الطبقاتالكبرى، أبوعبداللهمحمدبنسعدبنمنيعالهاشميبالوالء، البصري، البغداديالمعروفبابنسعد وكانيلزمالبادية، 

 259/ 4: م 1990-هـ 1410، 1بيروت، ط –كتبالعلمية هـ( تحقيق: محمدعبدالقادرعطا، دارال230)المتوفى: 
، 1هـ(، دارالكتبالعلمية، ط1356وحيالقلم، مصطفىصادقبنعبدالرزاقبنسعيدبنأحمدبنعبدالقادرالرافعي )المتوفى: 4

 .264/ 1م: 2000-هـ1421
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 وقينتناالضبعالعاويه... مغنيكمومعبدوالغريق......
 ونحننأكلماطهتالماشيه...  هميأكلونفنونالطهاة

فاهل الحضريسمعون صوتالمغنينالمشهورين؛وفي البادية 
 .ُيسمعصوتالضباعالعاوية،واليأكلمثألهاللحضرماقامبطهيهالطهاة؛بليأكالللبنوهوماتقدمهلهمالماشية

 وللحضرالقبلةالثانيه.. .. لهاقبلةالشمسعندالبزوغ
 وهنالرياحينفيآنيه...  ونحنالرياحينملءالفضاء

لحضرالتيتشبهالواحدجاءتبميزاتالبدو؛فأوضحتأنبناتالباديةكالرياحينالمزروعةفيالفضاءالواسع،عكسبناتا
 .2.ةمنهنالريحانةالمزروعةفيأصصالزرع،أوأيآنيةأخرى 

 : المطلب الثاني: تعريف بالبادية
. إذاظهر،فهوباد: بداالشيءيبدو: يقال. البدو لغة: الباءوالدالوالواوأصلواحد،وهوظهورالشيء

والنسبإليهبدوي،نادر،وبدا.3وسميخالفالحضربدوامنهذا،ألنهمفيبرازمناألرض،وليسوافيقرىتسترهمأبنيتها
 : قااللشاعر. 4ويوبداوي،وهوعلىالقياسألنهحينئذمنسوبإلىالبداوةوالبداوة والباديةخالفالحاضرة

 فأيرجالباديةترانا...  فمنتكنالحضارةأعجبته
 .5تغيررأييعماكانعليه: بداليفيهذااألمربداء،أي: وتقول

: وهي اسملألرضالتيالحضرفيها،والبادي: والبادية
: والبدو. هوالمقيمفيالبادية،ومسكنهالمضاربوالخيام،واليستقرفيموضعمعين

، 6سكانالبادية،سواءأكانوامنالعربأممنغيرهم،والبداوةاإلقامةبالبادية
                                                                                                                                            

هـ(، 1418الخواطر، محمدمتوليالشعراوي )المتوفى:  –نقال عن خواطر للشعراوي ينظر: تفسيرالشعراوي 1
 7084 -12/7083: مطابعأخباراليوم

 7084 -12/7083: الخواطر –ينظر: تفسيرالشعراوي 2
هـ(تحقيق: 395معجممقاييساللغة، أحمدبنفارسبنزكرياءالقزوينيالرازي، أبوالحسين )المتوفى: ينظر: 3

 ، مادة بدو، 212/ 1: م1979-هـ1399عبدالسالممحمدهارون، دارالفكر، 
محمدبنمكرمبنعلى، أبوالفضل، جمااللدينابنمنظوراألنصاريالرويفعىاإلفريقى )المتوفى: ينظر: لسانالعرب، 4

مفاتيحالغيب، ، 67/ 14: هـ 1414، 3بيروت، ط –هـ(، دارصادر 711
هـ(، 606أبوعبداللهمحمدبنعمربنالحسنبنالحسينالتيميالرازيالملقببفخرالدينالرازيخطيبالري )المتوفى: 

 .513/ 18هـ:  1420، 3يروت، طب –دارإحياءالتراثالعربي 
 .212/ 1، مقاييساللغة 67/ 14لسانالعرب ينظر: 5
تخريجالدالالتالسمعيةعلىماكانفيعهدرسوالللهمنالحرفوالصنائعوالعماالتالشرعية، عليبنمحمدبنأحمدبنموسىابنمسعود، 6

، 2بيروت، ط –غرباإلسالمي هـ(، د. إحسانعباس، الناشر: دارال789أبوالحسنابنذيالوزارتين، الخزاعي )المتوفى: 
 .637ص: هـ.  1419
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سكانالباديةمنالعرب، : أمااألعرابفهمسكانالباديةمنالعربخاصة، واألعراب
عرابينسبةإلىاألعرابألنهالواحدله،وإنواأل1والجمعأعاريب،وليساألعرابجمعالعرب،كماأناألنباطجمعللنبط
 .2مااألعرابسكانالباديةخاصةوالعربجيلمنالناسوالنسبةإليهعربي

ومنه قول 
جفاأيصارفيهجفاءاألعرابلتوحشهوانفر 3)منبداجفاومناتبعالصيدغفلومناقتربمنأبوابالشيطانافتتن(:النبي

 .4.ادهعنالناس
 المطلب الثالث: حكم سكن البادية

 حكمه حكم السكن في اي مكان آخر وهو االباحة.سكن البادية 
: وسلمألبيسعيد والحجة في ذلك: لحديثرسوالهلل

: إنيأراكتحبالغنموالبادية،فإذاكنتفيغنمك،أوباديتك،فأذنتبالصالةفارفعصوتكبالنداء،فإنه
  .5)اليسمعمدىصوتالمؤذن،جنوالإنسوالشيء،إالشهدلهيومالقيامة(

 
 
 
 

                                                 

عمدةالقاريشرحصحيحالبخاري، أبومحمدمحمودبنأحمدبنموسىبنأحمدبنحسينالغيتابىالحنفىبدرالدينالعينى )المتوفى: 1
 .226/ 5بيروت:  –هـ(، دارإحياءالتراثالعربي 855

 237/ 6عمدةالقاريشرحصحيحالبخاري 2
 -هـ(، شعيباألرنؤوط 241أحمدبنمحمدبنحنبلبنهاللبنأسدالشيباني )المتوفى: مسنداإلمامأحمدبنحنبل، ابوعبدالله3

م:  2001 -هـ 1421، 1عادلمرشد،وآخرون،إشراف: دعبداللهبنعبدالمحسنالتركي، الناشر: مؤسسةالرسالة، ط
. ،قال النووي بعد ذكره للرواية عن احمد: )وإسنادأحمدصحيح(14/430: 8836رقم الحديث:  مسند ابي هريرة

هـ(، دارالفكر: 676المجموعشرحالمهذب ))معتكملةالسبكيوالمطيعي((، أبوزكريامحييالدينيحيىبنشرفالنووي )المتوفى: 
15 /293. 
الفائقفيغريبالحديثواألثر، أبوالقاسممحمودبنعمروبنأحمد، الزمخشريجارهللا )المتوفى: ، 67/ 14ينظر: لسانالعرب 4

 .87/ 1: 2لبنان، ط –إلبراهيم، دارالمعرفة محمدأبوالفض-هـ(، عليمحمدالبجاوي 538
الجامعالمسندالصحيحالمختصرمنأموررسوالللهصلىاللهعليهوسلموسننهوأيامه = صحيحالبخاري، 5

محمدبنإسماعيألبوعبداللهالبخاريالجعفي، تحقيق: محمدزهيربنناصرالناصر، دارطوقالنجاة 
، رقم بابرفعالصوتبالنداء 125/ 1هـ: 1422، 1ط)مصورةعنالسلطانيةبإضافةترقيمترقيممحمدفؤادعبدالباقي(، 

 .609الحديث 
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فيهإباحةلزومالباديةواكتسابالغنموأنهينبغيللمرءأنيحبالغنموالبادية : ) 1قال ابن عبد البر
 .2اقتداءبالسلفوفرارامنشرالناسواعتزاالعنهم(
 المبحث الثاني: عبادة اهل البادية. 

 المطلب االول: األذانفيالبادية.
 المتقدم.ألبي سعيد ،لحديثرسوالهلل3يسنللبدوياألذانللصالةفيباديته

 .5: )وإنكانفيالوقتفيباديةأونحوهاإستحبلهالجهرباألذان(4المقدسيقال ابن قدامة 
 
 

                                                 

 368ابنعبدالبر: اإلمامالحافظالمجود، أبوعبداللهمحمدبنعبداللهبنمحمدبنعبدالبرالتجيبي، األندلسيالقرطبي، ولدسنة 1
ثالثوستينواربعمائةمنتصانيفهآدابالعلم،  463وتوفىبشاطبةسنة 

 حيحالبخاري.االجوبةالمرعبةعلىالمسائاللمستغربةمنص
االستذكارلمذاهبائمةاالمصاروفماتضمنهالموطامنالمعانيواآلثارفياختصارالتمهيد.االستيعابفيمعرفةاالصحاب، ينظر: 

القاهرة،  -هـ(، دارالحديث748سيرأعالمالنبالء، شمسالدينأبوعبداللهمحمدبنأحمدبنعثمانبنَقاْيمازالذهبي )المتوفى: 
هديةالعارفينأسماءالمؤلفينوآثارالمصنفين، ، 81/ 12م: 2006-هـ1427

هـ(، 1399إسماعيلبنمحمدأمينبنميرسليمالبابانيالبغدادي )المتوفى: 
 –، أعادتطبعهباألوفست: دارإحياءالتراثالعربيبيروت 1951طبعبعنايةوكالةالمعارفالجليلةفيمطبعتهاالبهيةاستانبول 

 .550/ 2لبنان
هـ(، تحقيق: 463دبنعبدالبربنعاصمالنمريالقرطبي )المتوفى: االستذكار، أبوعمريوسفبنعبداللهبنمحم2

 .385/ 1: 2000 – 1421، 1بيروت، ط –سالممحمدعطا، محمدعليمعوض، دارالكتبالعلمية 
مواهبالجليلفيشرحمختصرخليل، شمسالدينأبوعبداللهمحمدبنمحمدبنعبدالرحمنالطرابلسيالمغربي، 3

، 449/ 1م: 1992-هـ1412، 3هـ(، دارالفكر، ط954 المعروفبالحطابالرُّعينيالمالكي )المتوفى:
كفايةاألخيارفيحلغايةاإلختصار، أبوبكربنمحمدبنعبدالمؤمنبنحريزبنمعلىالحسينيالحصني، تقيالدينالشافعي )المتوفى: 

، 111: ص: 1994، 1دمشق، ط –هـ(، تحقيق: عليعبدالحميدبلطجيومحمدوهبيسليمان، دارالخير 829
دبنحنبل، موسىبنأحمدبنموسىبنسالمبنعيسىبنسالمالحجاويالمقدسي، ثمالصالحي، شرفالدين، اإلقناعفيفقهاإلمامأحم

 . 76/ 1لبنان:  –هـ(، تحقيق، عبداللطيفمحمدموسىالسبكي، دارالمعرفةبيروت 968أبوالنجا )المتوفى: 
موفقالدينابنقدامة عبداللهبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنقدامةبنمقدمبننصر، 4

بومحمدالجماعيليالدمشقيالصالحيالحنبليصاحبالتصانيف؛ولدبجماعيلفيشعبانسنةإحدىوأربعينوخمشيخاإلسالمموفقالدينأ
سمائة، وتوفيسنةعشرينوستمائةفواتالوفيات، محمدبنشاكربنأحمدبنعبدالرحمنبنشاكربنهارونبنشاكرالملقببصالحالدين 

 .158/ 2: 1بيروت، ط –هـ(تحقيق: إحسانعباس، دارصادر 764)المتوفى: 
لكبيرعلىمتنالمقنع، عبدالرحمنبنمحمدبنأحمدبنقدامةالمقدسيالجماعيليالحنبلي، أبوالفرج، شمسالدين )المتوفى: الشرحا5

 .392/ 1هـ(، دارالكتابالعربيللنشروالتوزيع، أشرفعلىطباعته: محمدرشيدرضاصاحبالمنار: 682
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 : المطلب الثاني: إمامةالبدوي 
 اختلف الفقهاء في إمامة البدوي على مذهبين: 

 .1المذهب االول: تكرهإمامةالبدويفيالصالةوهذا مذهب الحنفية ومالك وأبي مجلز
 .4واألعرابي(3(ف) لعبدصاحب االختيار: )يكرهإمامةا 2قال ابو الفضل الحنفي

 حجتهم: 
 .5. لجهلهبالسنةوتركهالجمعة1
 .6. ألنهليسلهمنيعلمهفيغلب عليه الجهلباألحكام الشرعية2

عدم كراهة إمامةالبدويإذاكانيصلحلها، وهذامذهب الحنابلة  المذهب الثاني:
 .7وعطاء،والثوري،والشافعي

 
 

                                                 

 –هـ(، دارالفكرللطباعة 1101فى: شرحمختصرخليلللخرشي، محمدبنعبداللهالخرشيالمالكيأبوعبدهللا )المتو ينظر:  1
: هـ(، دارالفكر1230حاشيةالدسوقيعلىالشرحالكبير، محمدبنأحمدبنعرفةالدسوقيالمالكي )المتوفى: ، 27/ 2: بيروت

الجامعألحكامالقرآن، أبوعبداللهمحمدبنأحمدبنأبيبكربنفرحاألنصاريالخزرجيشمسالدينالقرطبي )المتوفى: ، 330/ 1
، 232/ 8م:  1964-هـ1384، 2القاهرة، ط –ردونيوإبراهيمأطفيش، دارالكتبالمصرية هـ( تحقيق: أحمدالب671

-دررالحكامشرحغرراألحكام، محمدبنفرامرزبنعليالشهيربمال، 226/ 5عمدةالقاريشرحصحيحالبخاري: 
المغنيالبنقدامة، ، 85/ 1هـ(، دارإحياءالكتبالعربية: 885خسرو )المتوفى: -أومنالأوالمولى
لدينعبداللهبنأحمدبنمحمدبنقدامةالجماعيليالمقدسيثمالدمشقيالحنبلي، الشهيربابنقدامةالمقدسي )المتوفى: أبومحمدموفقا

، وابومجلز: اسمهالحقبنحميدالسدوسي. وكانثقةولهأحاديث، 169/ 2: هـ(، مكتبةالقاهرة620
هاشميبالوالء، البصري، الطبقاتالكبرى، أبوعبداللهمحمدبنسعدبنمنيعالُتُوّفيفيخالفةعمربنعبدالعزيز، ينظر: 

 1410، 1بيروت، ط –هـ( تحقيق: محمدعبدالقادرعطا، دارالكتبالعلمية 230البغداديالمعروفبابنسعد )المتوفى: 
 .162/ 7م:  1990-هـ
 683وتوفىسنة  599عبداللهبنمحمودبنمودودابنمحمودالموصليمجدالدينأبوالفضاللفقيهالحنفيولدسنة 2

 .462/ 1يارشرحالمختارفيالفروع، المختارفيالفروعمشهور، هديةالعارفين ثالثوثمانينوستمائة، لهاالخت
 الفاء رمز يرمز به المؤلف للشافعي اذ جعل لكل مذهب رمز.3
هـ( 683عبداللهبنمحمودبنمودودالموصليالبلدحي، مجدالدينأبوالفضاللحنفي )المتوفى: ، االختيارلتعلياللمختار4

القاهرة -منعلماءالحنفيةومدرسبكليةأصواللدينسابقا(، مطبعةالحلبيعليهاتعليقات: الشيخمحمودأبودقيقة )
 58/ 1م:  1937-هـ 1356بيروت، وغيرها(، -)وصورتهادارالكتبالعلمية

 . 232/ 8تفسيرالقرطبي 5
 .58/ 1، االختيارلتعلياللمختار 85/ 1دررالحكامشرحغرراألحكام  6
 .169/ 2، المغنيالبنقدامة 279/ 4ينظر: المجموعشرحالمهذب 7
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 2بعد ان ذكر قول القائلين بعدم الكراهة: )وبهأقول( 1قال االمام النووي 
 حجتهم: 
 )يؤمالقومأقرؤهملكتاباللهتعالى(.: قواللنبي

 .3ألنهمكلفمنأهالإلمامة،أشبهالمهاجر
الراجح: الذي اراه راجحا هوالمذهب الثاني القائل بعدم كراهة امامة البدوي من حيث انه بدوي بل 

 .5التي ذكرها الفقهاء في كتبهم 4يخضع لشروط االمامة
 : المطلب الثالث: الجمعةوالعيدين

                                                 

يحيىبنشرفبنمريبنحسنبنحسينمحمدبنجمعةبنحرامالشيخاإلمامالعالمةمحييالدينأبوزكرياالحزاميالنوويالحافظالفقيهالشافعي1
(مولدهووفاتهفينوا )منقرىحوران، هـ676-631النبيل، محررالمذهبومهذبهوضابطهومرتبه، أحدالعبادوالعلماءالزهاد، )

األعالم، ، 910-909ينظر: طبقاتالشافعيينص:  بسورية( واليهانسبته، ونشأببلدهنوى،
/ 8م:  2002، 15هـ(، دارالعلمللماليين، ط1396خيرالدينبنمحمودبنمحمدبنعليبنفارس، الزركليالدمشقي )المتوفى: 

149. 
 .279/ 4المجموعشرحالمهذب 2
 .169/ 2ينظر: المغنيالبنقدامة 3
ناألعذاركالرعافوالفأفأةوالتمتمةواللثغ، هذه هي شروط االمامة وهي: اإلسالموالبلوغوالعقلوالذكورةوالقراءةوالسالمةم4

على خالف بسيط فيها بين المذاهب، ينظر: البحرالرائقشرحكنزالدقائق، زينالدينبنإبراهيمبنمحمد، 
هـ( وفيآخره: تكملةالبحرالرائقلمحمدبنحسينبنعليالطوريالحنفيالقادري )تبعد 970المعروفبابننجيمالمصري )المتوفى: 

، 365/ 1: 2هـ(، وبالحاشية: منحةالخالقالبنعابدين، ، دارالكتاباإلسالمي، ط 1138
هـ( اعتنىبهوراجعه: 1069مراقيالفالحشرحمتننوراإليضاح، حسنبنعماربنعليالشرنبالليالمصريالحنفي )المتوفى: 

 .110م ص:  2005-هـ 1425، 1نعيمزرزور، المكتبةالعصرية، ط
 تفاق: تجوزامامةعشرةنفرلعشرةنفرباال5

 احدها: امامةالجاهلللعالم.
 والثاني: إمامةالماسحللغاسل.

 والثالث: امامةاالميلالخرسالذييتكلمشيئا.
 والرابع: امامةالعبدللحر.

 والخامس: امامةولدالزنالولدالرشد.
 والسادس: امامةمناكلهوشربهمنالحراملمناكلهوشربهمنالحالل.

 والسابع: امامةرجلوالقوملهكارهون.
 امامةالمفترضالمتنفل.والثامن: 

 والتاسع: امامةالفاسقللبررة.
ْغدي، حنفي )المتوفى:  هـ(، 461والعاشر: امامةالمريضللصحيح. النتففيالفتاوى، أبوالحسنعليبنالحسينبنمحمدالسُّ

 – 1404، 2عماناألردن / بيروتلبنان، ط-تحقيق: المحاميالدكتورصالحالدينالناهي، دارالفرقان / مؤسسةالرسالة
، ولو وقفنا عند قول السغدي رحمه هللا: )تجوزامامةعشرةنفرلعشرةنفرباالتفاق( أي متفق على 96 -1/95: 1984

 هذه المسائل وهو وان كان ربما يقصد بين االحناف لكن اذا جازت امامة هؤالء فالبدوي من باب اولى .
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 1اشترط الفقهاء لقيام الجمعة ومثلها العيدين ان يكون المكان مصرا وان يكون الشخص مقيما
فعلى هذا سواء صرح الفقهاء بعدم وجوبها على أهل البادية أم ال فان الجمعة التجبعليهم بناء 

 . 2على هذا الشرط
: )وإنكانتمنازلهمخياماأوبيوتشعر،أومنسعف،أو 3لماورديقال ا

 .4قصب،فالجمعةعليهم،ألنهذهالمنازلليستأوطاناثابتة(
 
 
 
 
 
 

                                                 

هـ(، 855فىبدرالدينالعينى )المتوفى: البنايةشرحالهداية، أبومحمدمحمودبنأحمدبنموسىبنأحمدبنحسينالغيتابىالحن1
، اللبابفيشرحالكتاب، 41/ 3م:  2000-هـ 1420، 1بيروت، لبنان، ط-دارالكتبالعلمية

هـ(، حققه، وفصله، وضبطه، 1298عبدالغنيبنطالببنحمادةبنإبراهيمالغنيميالدمشقيالميدانيالحنفي )المتوفى: 
/ 2، شرحمختصرخليلللخرشي 109/ 1لبنان:  –مية، بيروت وعلقحواشيه: محمدمحييالدينعبدالحميد، المكتبةالعل

، المقدمةالحضرمية )مسائاللتعليم(، عبداللهبنعبدالرحمنبنأبيبكرَباَفضالْلَحْضَرميالسعديالمذحجي )المتوفى: 73
، المبدعفيشرحالمقنع، 104: ص: 1413، 2دمشق، ط –هـ(، ماجدالحموي، الدارالمتحدة 918

لبنان،  –هـ(، دارالكتبالعلمية، بيروت 884محمدابنمفلح، أبوإسحاق، برهانالدين )المتوفى: إبراهيمبنمحمدبنعبداللهبن
 .152/ 2م:  1997-هـ 1418، 1ط
هـ(، 926الغررالبهيةفيشرحالبهجةالوردية، زكريابنمحمدبنأحمدبنزكريااألنصاري، زينالدينأبويحيىالسنيكي )المتوفى: 2

يإيضاحالقرآنبالقرآن، محمداألمينبنمحمدالمختاربنعبدالقادرالجكنيالشنقيطي ، اضواءالبيانف362/ 4المطبعةالميمنية: 
، 178/ 8مـ: 1995-هـ 1415لبنان،  –هـ(، دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيعبيروت 1393)المتوفى: 

هـ(، تحقيق: أحمدمحمودإبراهيم ، 505الوسيطفيالمذهب، أبوحامدمحمدبنمحمدالغزاليالطوسي )المتوفى: 
 .271/ 10، التمهيدلمافيالموطأمنالمعانيواألسانيد 287/ 2: 1417، 1القاهرة، ط –تامر، دارالسالم محمدمحمد

، لهمنالكتب،  450وتوفىسنة  370علىبنمحمدبنحبيبالماوردىاالمامأبوالحسنالبصريالفقيهالمفسرالشافعيولدسنة 3
ائباعالمالنبوة، االقناعفيالفروعوغيرها، االحكامالسلطانيةفيمجلدمطبوعبمصر، ادبالدنياوالدينفيمجلدمطبوعفيالجو 

 .689/ 1ينظر: هديةالعارفين 
الحاويالكبيرفيفقهمذهباإلمامالشافعيوهوشرحمختصرالمزني، أبوالحسنعليبنمحمدبنمحمدبنحبيبالبصريالبغدادي، 4

العلمية، الشيخعادألحمدعبدالموجود، دارالكتب-هـ(، تحقيق: الشيخعليمحمدمعوض450الشهيربالماوردي )المتوفى: 
 .409-408/ 2م:  1999-هـ  1419، 1لبنان، ط –بيروت 
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: 1قال الجويني
 2)لوسكنطائفةفيطرٍفمنالبادية،وكانواأصحابخياموأخبيٍة؛فإنهماليقيمونالجمعة،ولوأقاموها،لمتصحمنهم(

 .4)وأماأهاللخيامفإنكانواينتقلونمنموضعهمشتاءأوصيفًالمتصحالجمعةبالخالف(: 3قال العيني
 .6دونالبدوي(-اي: القروي -المالكي: )ألنالجمعةتلزمه 5قال الباجي

 
 
 
 

                                                 

عبدالملكبنعبداللهبنيوسفبنعبداللهبنيوسفبنمحمدبنحيويهالعالمةإمامالحرمينضياءالدينأبوالمعاليابنالشيخأبيمحمدالجويني 1
ألصول، هـ( رئيسالشافعيةبنيسابور، ومصنفنهايةالمطلبفيدرايةالمذهب، وكتاب )اإلرشاد( فيا419مولدهفي)

وكذاكتاب )الشامل(، وكتاب )البرهان( فيأصواللفقه، و )مداركالعقول( لميتمه، وغيرها كثير، قاألبوسعدالسمعاني: 
كانإماماألئمةفيزمانهعلىاإلطالق، المجمععلىإمامتهشرًقاوغرًباالذيلمترالعيونمثله، ينظر: طبقاتالشافعيين، 

هـ( تحقيق: دأحمدعمرهاشم، 774شقي )المتوفى: أبوالفداءإسماعيلبنعمربنكثيرالقرشيالبصريثمالدم
 .467-466م: ص:  1993-هـ 1413دمحمدزينهممحمدعزب، مكتبةالثقافةالدينية، 

نهايةالمطلبفيدرايةالمذهب، عبدالملكبنعبداللهبنيوسفبنمحمدالجويني، أبوالمعالي، ركنالدين، الملقببإمامالحرمين 2
/ 2م: 2007-هـ1428، 1عبدالعظيممحمودالّديب، دارالمنهاج، طهـ(، حققهوصنعفهارسه: أ. د/ 478)المتوفى: 

480. 
م( محمودبنأحمدبنموسىبنأحمد، أبومحمد، بدرالدينالعينيالحنفي:  1451-1361هـ =  855-762بدرالدينالَعْيني)3

مؤرخ، عالمة، منكبارالمحدثين. أصلهمنحلبومولدهفيعينتاب )وإليهانسبته( أقاممدةفيحلبومصرودمشقوالقدس. 
ط( -ووليفيالقاهرةالحسبةوقضاءالحنفيةوعكفعلىالتدريسوالتصنيفإلىأنتوفيبالقاهرة. منكتبه )عمدةالقاريفيشرحالبخاري 

أحدعشرمجلدا، و )مغانياألخيارفيرجالمعانياآلثاروالعلمالهيبفيشرحالكلموالجمانفيتاريخأهاللزمانوكتب اخرى كثيرة، 
 .163/ 7ينظر: األعالمللزركلي 

هـ(، تحقيق، 855أبومحمدمحمودبنأحمدبنموسىبنأحمدبنحسينالغيتابىالحنفىبدرالدينالعينى )المتوفى:  شرحسننأبيداود،4
 .390/ 4م:  1999-هـ  1420، 1الرياض، ط –أبوالمنذرخالدبنإبراهيمالمصري، مكتبةالرشد 

هـ(. 474-هـ403صانيف، )أبوالوليدالباجي: سليمانبنخلفبنسعدبنأيوببنوارث، أبوالوليدالباجياألندلسيالقرطبيصاحبالت5
أخذعلمالكالمعنأبيجعفرالسمناني، وبرعفيالحديثوبرزعلىأقرانه، وتقدمفيعلمالكالموالنظم، ورجعإلىاألندلسبعدثالثعشرة، 
سنة، وصنفالمنتقىفيالفقهوالمعانيفيشرحالموطأعشرينمجلدًالميؤلفمثله، 

مالفصولفيأحكاماألصولوالحدودوشرحالمنهاجوسننالصالحوكانقدصنفكتابًاكبيرًاجامعًابلغفيالغايةسماهكتاباالستيفاء،أحكا
 .65-64/ 2ينوسننالعابدين، وتوفيبالمريةفياألندلس. ينظر: فواتالوفيات 

هـ(، 474المنتقىشرحالموطإ، أبوالوليدسليمانبنخلفبنسعدبنأيوببنوارثالتجيبيالقرطبيالباجياألندلسي )المتوفى: 6
 .81/ 2هـ:  1332، 1بجوارمحافظةمصر، ط-مطبعةالسعادة
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 .2: )عنأحمدليسعلىأهاللباديةجمعةألنهمينتقلونفأسقطهاعنهموعللبأنهمغيرمستوطنين(1قال ابن تيمية
 .3فيالحقيقةوالمقصد محددحجتهم: الن أهاللباديةالإقامةلهم

 .5: )وأهاللباديةالإقامةلهمفيالحقيقةوالمقصدولذلكلمتلزمهمالجمعة(4قال زكريا األنصاري 
 المطلب الرابع: شهادة البدوي في رؤية الهالل: 

 .6اذا شهد البدوي على رؤية الهالل فان شهادته تقبل وهذا ال اعلم فيه خالفا
: فقال،  أنهرأىالهاللاذ روي أنأعرابياشهدعندرسوالهلل لفعله 

 . 7فأمرالناسأنيصوموا(،  نعم: قال،  )أتشهدأنالإلهإالاللهوأنمحمدارسوالهلل؟
  

                                                 

م(،  1328-1263هـ =  728-661ابنَتْيِميَّة: )1
أحمدبنعبدالحليمبنعبدالسالمابنعبداللهبنأبيالقاسمالخضرالنميريالحرانيالدمشقّيالحنبلي، أبوالعباس، تقيالدينابنتيمية: 

لهافيجنازته. اإلمام، شيخاإلسالم. ولدفيحرانوتحولبهأبوهإلىدمشقفنبغواشتهر. ماتمعتقالبقلعةدمشق، فخرجتدمشقك
 .144/ 1كانكثيرالبحثينظر: األعالمللزركلي 

االختياراتالفقهية )مطبوعضمنالفتاوىالكبرىالمجلدالرابع(، 2
تقيالدينأبوالعباسأحمدبنعبدالحليمبنعبدالسالمبنعبداللهبنأبيالقاسمبنمحمدابنتيميةالحرانيالحنبليالدمشقي )المتوفى: 

(، دارالمعرفة، هـ803هـ( جمعه: ابناللحام، عالءالدينأبيالحسنعليبنمحمدبنعباسالبعليالدمشقيالحنبلي )المتوفى: 728
، وينظر: الفتاوىالكبرىالبنتيمية، 439ص: م: 1978هـ/1397بيروت، لبنان، 

تقيالدينأبوالعباسأحمدبنعبدالحليمبنعبدالسالمبنعبداللهبنأبيالقاسمبنمحمدابنتيميةالحرانيالحنبليالدمشقي )المتوفى: 
 .355/ 5م: 1987-هـ1408، 1هـ(، دارالكتبالعلمية، ط728

 .362/ 4بهيةفيشرحالبهجةالوردية ينظر: الغررال3
وتوفىسنة  824زكريابنمحمدبنزكريااالنصاريقاضىالقضاةزينالدينأبويحيىالسنيكىالمصرىالشافعيولدسنة -القاضىزكريا4

لهمنالتصانيفاآلداب، احكامالداللةعلىتحريرالرسالةفيشرحالقشيريةمجلدينمطبوع، ادبالقاضىعلىمذهبالشافعي،  926
ذهب، تحريرتنقيحاللبابفيالفقه، مناهجالكافيةفيشرحالشافية، بلوغاالربلشرحشذورال

 .374/ 1نهجالطالبفيشرحمنهاجالطالبينللنووي، وكتب اخرى كثيرة قيمة في بابها، ينظر: هديةالعارفين 
هـ(، 926أسنىالمطالبفيشرحروضالطالب، زكريابنمحمدبنزكريااألنصاري، زينالدينأبويحيىالسنيكي )المتوفى: 5

 .405/ 3إلسالمي: دارالكتابا
البيانوالتحصيلوالشرحوالتوجيهوالتعليللمسائاللمستخرجة، أبوالوليدمحمدبنأحمدبنرشدالقرطبي )المتوفى: ينظر: 6

 .430/ 9م:  1988-هـ 1408، 2لبنان، ط –هـ(تحقيق: د. محمدحجيوآخرون، دارالغرباإلسالمي، بيروت 520
هـ(، 385مسعودبنالنعمانبندينارالبغداديالدارقطني )المتوفى: سننالدارقطني، أبوالحسنعليبنعمربنأحمدبنمهديبن7

حققهوضبطنصهوعلقعليه: شعيباالرنؤوط، حسنعبدالمنعمشلبي، عبداللطيفحرزهللا، أحمدبرهوم، مؤسسةالرسالة، 
، قال ابن الملقن: ) 2158، كتاب الصيام رقم الحديث: 104/ 3م:  2004-هـ 1424، 1لبنان، ط –بيروت 

البدرالمنيرفيتخريجاألحاديثواألثارالواقعةفيالشرحالكبير، ح(هذاالحديثصحي
هـ(، تحقيق: 804ابنالملقنسراجالدينأبوحفصعمربنعليبنأحمدالشافعيالمصري )المتوفى: 

-هـ1425، 1السعودية، ط-الرياض-مصطفىأبوالغيطوعبداللهبنسليمانوياسربنكمال، دارالهجرةللنشروالتوزيع
 .600/ 9م: 2004
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 المطلب الخامس: الفطرة واهل البادية: 
 المسألة االولى: حكم صدقة الفطر الهل البادية: 

: 1قال العراقي
)الفرقفيوجوبزكاةالفطربينأهاللحاضرةوالباديةوهومذهباألئمةاألربعةوالجمهوروذهبعطاءبنأبيرباحوالزهر 

 .2يوربيعةإلىعدموجوبهاعلىأهاللبادية(
تجبالفطرةعلىأهاللباديةكغيرهم وهذا مذهب جمهور الفقهاء منهم اصحاب المذاهب المذهب االول: 

 .3االربعة
 حجتهم: 

 .4منرمضانعلىالناسعلىكلحرأوعبدذكرأوأنثىمنالمسلمينفرضزكاةالفطر أنرسوالهلل .1
 .5قياساعلى زكاةالمالفقدوافقوامعاإلجماععلىوجوبهاعلىأهاللبادية .2

إنزكاةالفطرتختصبالحاضرةوالتجبعلىأهاللبادية وهذا مذهب الزهريوربيعةوالليث  المذهب الثاني:
 .6وعطاء

 .1)أنليسعلىأهاللباديةزكاةالفطرة(: أنعمربنعبدالعزيزكتبحجتهم: 

                                                 

م( عبدالرحيمبنالحسينبنعبدالرحمن، أبوالفضل، زينالدين،  1404-1325هـ =  806-725اقي )الحاِفِظالِعر 1
المعروفبالحافظالعراقي: بحاثة، منكبارحفاظالحديث. أصلهمنالكرد، ومولدهفي رازنان )منأعماإلربل( 

 .344/ 3تحولصغيرامعأبيهإلىمصر، ينظر: األعالمللزركلي 
بالتقريب: تقريباألسانيدوترتيبالمسانيد(، طرحالتثريبفيشرحالتقريب )المقصود2

هـ( أكملهابنه: 806أبوالفضلزينالدينعبدالرحيمبنالحسينبنعبدالرحمنبنأبيبكربنإبراهيمالعراقي )المتوفى: 
هـ(، 826أحمدبنعبدالرحيمبنالحسينالكرديالرازيانيثمالمصري، أبوزرعةوليالدين، ابنالعراقي )المتوفى: 

/ 4تهادورعدةمنها )دارإحياءالتراثالعربي، ومؤسسةالتاريخالعربي، ودارالفكرالعربي(: وصور -الطبعةالمصريةالقديمة
 .215/ 4، ينظر: نيالألوطار 67
شرحالزرقانيعلىالموطأ ، 232/ 3، اللبابفيشرحالكتاب 315/ 6ينظر: الدرالمختاروحاشيةابنعابدين )ردالمحتار( 3
، 384/ 3، الحاويالكبير 372/ 3مامالشافعي ، البيانفيمذهباإل185/ 2، المنتقىشرحالموطإ 214/ 2

 .215/ 4، نيالألوطار 262/ 1، كشفالمخدرات 142/ 6المجموعشرحالمهذب 
 .214/ 2شرحالزرقانيعلىالموطأ ينظر: 4
 .142/ 6المجموعشرحالمهذب  98/ 7المنتقىشرحالموطإ ينظر: 5
/ 4، نيالألوطار 384/ 3الحاويالكبير ، 142/ 6، المجموعشرحالمهذب 372/ 3البيانفيمذهباإلمامالشافعي 6

215. 
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هو ما ذهب اليه اصحاب المذهب االول القائل بوجوب الفطرة عليهم النهم مسلمون وال الراجح: 
 دليل على عكس ذلك.

 المسألة الثانية: دفع االقط في الفطرة: 
فطرة فأنكانوا  2إذاثبتوجوب الفطرةعليهمفهل يجوز دفع االقط

وأنكانوا  .ليهمإخراجزكاةالفطرمنهاكأهاللحضر،وليسلهمإخراجاألقطيقتاتونمايقتاتهأهاللحضرفع
 : يقتاتوناألقطللفقهاء مذهبان

 .3جواز الدفع وهذا القديم في المذهب الشافعي والمالكية والحنابلةالمذهب االول: 
 حجتهم:  

: قال ابوسعيد الخدري  .1
كنانخرجزكاةالفطرصاعامنطعام،أوصاعامنشعير،أوصاعامنتمر،أوصاعامنأقط،أوصاعامنز 

 .4بيب

 .5ألنهقوتمدخريستندإلىأثرفجازإخراجهكالتمر .2
 .6اليجوزلهمإخراجه مذهب الشافعية الجديدالمذهب الثاني: 

 .7الزكاةفيه،فلميجزلهمإخراجهكمااليجوزلهمإخراجالقثاءوحبالحنظلحجتهم: 
اليه اصحاب المذهب االول وهو جواز دفع االقط فطرة للدليل الذي استدلوا به ما ذهب الراجح: 

وال يوجد ما يعارضه بل دليل المذهب الثاني القياس وال ينهض دليال مقابل السنة النبوية المشرفة 
 باإلضافة للتيسير الذي هو مبدأ من مبادئ الدين اإلسالمي العظيم.

 

                                                                                                                                            

هـ(، 251األموالالبنزنجويه، أبوأحمدحميدبنمخلدبنقتيبةبنعبداللهالخرسانيالمعروفبابنزنجويه )المتوفى: 1
بجامعةالملكسعود، مركزالملكفيصلللبحوثوالدراساتاإلسالمية، السعودية، -تحقيقالدكتور: شاكرذيبفياضاألستاذالمساعد

 .1266/ 3م:  1986-هـ 1406، 1ط
/ 6ألقطنوعمنالطعاميعملمناللبنالمخيض، ثميجفف، وتعملهالباديةفيالغالب، ينظر: الشرحالممتععلىزادالمستقنع 2

179. 
، 485/ 2، البيانوالتحصيل 391/ 1قال الماوردي: أماحديثأبيسعيدفصحيح، المدونة ، و 384/ 3الحاويالكبير 3

 ، 529/ 2شرحالزركشيعلىمختصرالخرقي 
 .1506، باب: صدقةالفطرصاعمنطعام، رقم الحديث: 131/ 2حيحالبخاري ص4
 .385/ 3ينظر: الحاويالكبير 5
 .ينظر: المصدر نفسه6
 .385/ 3الحاويالكبير 7
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 المبحث الثالث صيد وذبائح البادية: 
 : المطلب االول: وقتاألضحية

 اختلف الفقهاء في وقت ذبح االضحية على مذهبين:
وقتاألضحيةللبدوكوقتهللحضر وهو بعد انتهاء االمام من الخطبة والصالة على  المذهب االول:

،قال النووي: 1خالف في بعض التفاصيل وهذا مذهب الجمهور
)مذهبناأنهيدخلوقتهاإذاطلعتالشمسيوم 

النحرثممضىقدرصالةالعيدوخطبتينكماسبقفإذاذبحبعدهذاالوقتأجزأهسواءصلىاإلمامأمالوسواءصلىالمض
 .2حيأمالوسواءكانمنأهالألمصارأومنأهاللقرىأوالبوادي(

يجوزالهل  المذهب الثاني:
 .3إالبعدصالةالعيدالباديةأنيضّحوابعدطلوعفجرالعيد،فيحيناليجوزألهاللحضرأنيضّحوا

حجتهم:لوجوبصالةالعيدعلى اهل الحاضرة وهذا مذهب الحنفية، ولعدم وجوب صالةالعيد 
 .4علىالبدو

 
 

                                                 

ينظر: بلغةالسالكألقربالمسالكالمعروفبحاشيةالصاويعلىالشرحالصغير 1
َماِمَماِلٍك(، أبوالعباسأحمدبنمحمدالخلوتي، )الشرحالصغيرهوشرحالشيخالدرديرلكتابهالمسمىأقربالمسالكِلَمْذَهبِ  اإْلِ

، الخالصةالفقهيةعلىمذهبالسادةالمالكية، 139/ 2: دارالمعارفهـ(، 1241الشهيربالصاويالمالكي )المتوفى: 
، البيانفيمذهباإلمامالشافعي، 263بيروت: ص:  –محمدالعربيالقروي، دارالكتبالعلمية 

 –هـ(، تحقيق: قاسممحمدالنوري، دارالمنهاج 558أبوالحسينيحيىبنأبيالخيربنسالمالعمرانياليمنيالشافعي )المتوفى: 
 .85/ 15، الحاويالكبير 435/ 4م:  2000 -هـ 1421، 1جدة، ط

وضةالّنديَّة»، الروضةالندية )ومعها: التعليقاُتالرَّضيةعلى 389/ 8المجموعشرحالمهذب 2 (، « الرَّ
ه، وحقَّقه، 1307لطيبمحمدصديقخانبنحسنبنعليابنلطفاللهالحسينيالبخاريالِقنَّوجي )المتوفى: أبوا هـ(ضبطنصَّ

المملكةالعربيةالسعودية، -َوَقامعلىنشره: عليبنحَسنبنعليبنَعبدالحميدالَحلبيُّاألثرّي، َداُرابنالقيِّمللنشروالتوزيع، الرياض
انللنشروالتوزيع، القاهرة  .128/ 3م:  2003-هـ 1423، 1ريةمصرالعربية، طجمهو -َدارابنعفَّ

هـ(، وفيآخره: 970ينظر: البحرالرائقشرحكنزالدقائق، زينالدينبنإبراهيمبنمحمد، المعروفبابننجيمالمصري )المتوفى: 3
هـ( وبالحاشية: منحةالخالقالبنعابدين،  1138تكملةالبحرالرائقلمحمدبنحسينبنعليالطوريالحنفيالقادري )تبعد 

 .199/ 8: 2تاباإلسالمي، طدارالك
 .199/ 8ينظر: البحرالرائقشرحكنزالدقائق: 4
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الحنفي:  1قال ابن نجيم المصري 
)اليجوزألهاللمصرأنيذبحوااألضحيةقبألنيصلواصالةالعيدويجوزألهاللقرىوالباديةأنيذبحوابعدصالةالفج

 .2رقبألنيصلياإلمامصالةالعيد(
هو ماذهب اليه الحنفية الن فيه يسر على الناس وسعة كي يذهب البدوي الداء صالة الراجح: 

 العيد لمن اراد ذلك.
 : المطلب الثاني: حكم صيد البدو

 المسالة االولى: الصيد: 
 . 3الصيد مباح اذا كان محتاجا اليه وكرهه الفقهاء ان لم يكن محتاجا اليه اال للبدو فال يكره

 .4ألنه الغنى الهل البادية عنهوفيهمنالسفهوالخفة ألهاللحاضرةحجتهم: 
 المسالة الثانية: عدم االحتكام لعادتهم في استطابة واستخباث الصيد

الضابط في مايحألكله،ومااليحألكله؛ 
انكلماوردالشرعبإباحتهفهومباح،وماوردبتحريمهفهوحرام،ومالميردبهالشرعفيإباحته،والتحريمهفالمرجع

 - عندالشافعيةوالحنابلة - منالحاضرة5الناس،ويقتصرعلىالعربفيهإلىعرف
وعادتهمفماكانفيعادتهممستطابأكلهفهوحالل،وماكانمستخبثاغيرمستطابفهوحرام، وقد فّصل الماوردي 

 : ذلك وقال: )فيمنيرجعإلىاستطابتهواستخباثهخمسة
 .أنيكونواعربا: أحدها
 .أنيكونوافيبالدهم: والثاني
 .أنيكونوامنأهالألمصاروالقرى،دونالفلوات: والثالث

                                                 

 هـ(1005عمربنابراهيمبنمحمدسراجالدينالمصرىالمعروفبابننجيمبالتصغيرالحنفي)-ابننجيم1
منتصانيفهاجابةالسائلباختصارانفعالوسائل، عقدالجوهرفيالكالمعلىسورةالكوثر، 

 .796/ 1وع.ينظر: هديةالعارفين النهرالفائقفيشرحكنزالدقائقللنسفىفيالفر 
 .199/ 8البحرالرائقشرحكنزالدقائق،:2
اِلكإلَىَأشَرِفالَمَساِلِكِفيفقِهاإلَماِمَماِلك، عبدالرحمنبنمحمدبنعسكرالبغدادي، أبوزيدأوأبومحمد، شهابالدينالمالك3 ي إْرَشاُدالسَّ

كةمكتبةومطبعةمصطفىالبابيالحلبيوأوالده، هـ(، وبهامشه: تقريراتمفيدةإلبراهيمبنحسن الناشر: شر 732)المتوفى: 
 .55: ص: 3مصر، ط

 .55أشرفالمسالكفيفقهاإلماممالكص: إرشادالسالكإلى4
، التذكرةفيالفقهالشافعيالبنالملقن، 26/ 9المجموعشرحالمهذب 5

عيل، هـ(، تحقيق: محمدحسنمحمدحسنإسما804ابنالملقنسراجالدينأبوحفصعمربنعليبنأحمدالشافعيالمصري )المتوفى: 
 ، 405/ 9، المغنيالبنقدامة 142ص: م:  2006-هـ 1427، 1لبنان، ط –دارالكتبالعلمية، بيروت 
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 أنيكونواأغنياءمنأهاللسعة.: والرابع
أنيكونوافيزمانالخصبوالسعة؛ : والخامس 

 .1فإذاتكاملتفيقوماستطابواأكلشيءكانحالالمالميردفيهنصبتحريمه(
واليرجعفيذلكإلىعادةأهاللبادية،والعرباألجالف؛ألنأولئكيأكلونكل مايجدون قال ابن قدامة: 

: حتىرويأنبعضهمسأألعرابيا،فقال2ولميعتبرأهاللبوادي؛ألنهمللضرورةوالمجاعةيأكلونماوجدوا ()
: ، فقال-وهيدويبةصفراءكبيرةالبطن-نأكلكلمادب،ودرجإالأمحبين،: ماتأكلون؟قال

، قال النووي: 3لتهنأمحبينالعافية
 .4لبادية والفقراءوأهاللضرورة()ويرجعفيذاكإلىالعربمنأهاللريفوالقرىوذوىاليساروالغنيدوناألجالفمنأهال

 : 5قال الرازي 
 
 

                                                 

 .134-133/ 15الحاويالكبير 1
 .406/ 9المغنيالبنقدامة 2
هـ(، 729معالمالقربةفيطلبالحسبة، محمدبنمحمدبنأحمدبنأبيزيدبناألخوة، القرشي، ضياءالدين )المتوفى: 3

، وذكر صاحب 285/ 3، الشرحالكبيرعلىمتنالمقنع 406/ 9، المغنيالبنقدامة 101ص: كمبردج -دارالفنون 
-198غريبالحديث، إبراهيمبنإسحاقالحربيأبوإسحاق غريب الحديث: ان ام حبين: دويبةكالحرباء. ينظر: 

، تهذيباللغة، 401/ 2: 1405، 1مكةالمكرمة، ط-تحقيق: د. سليمانإبراهيممحمدالعايد، جامعةأمالقرى 285
 –هـ(، تحقيق: محمدعوضمرعب، دارإحياءالتراثالعربي 370محمدبنأحمدبناألزهريالهروي، أبومنصور )المتوفى: 

هـ، تحقيق: 458المحكموالمحيطاألعظم، أبوالحسنعليبنإسماعيلبنسيدهالمرسيت: ، 18/ 5م: 2001، 1بيروت، ط
 .314/ 3م:  2000-هـ 1421، 1بيروت، ط –عبدالحميدهنداوي، دارالكتبالعلمية 

، وينظر: روضةالطالبينوعمدةالمفتين، أبوزكريامحييالدينيحيىبنشرفالنووي )المتوفى: 25/ 9المجموعشرحالمهذب 4
 .276/ 3م: 1991هـ / 1412، 3عمان، ط -دمشق -هـ( تحقيق: زهيرالشاويش، المكتباإلسالمي، بيروت676

نالحسنبنالحسينالتيميالبكري، أبوعبدهللا، م(، محمدبنعمرب 1210-1150هـ =  606-544الَفْخرالرَّاِزي، )5
فخرالدينالرازّي: اإلمامالمفسر. أوحدزمانهفيالمعقولوالمنقولوعلوماألوائل. وهوقرشيالنسب. أصلهمنطبرستان، 
ومولدهفيالريوإليهانسبته، ويقاهلل )ابنخطيبالرّي( رحإللىخوارزموماوراءالنهروخراسان، وتوفيفيهراة. 

 هيتدارسونها.أقباللناسعلىكتبهفيحيات
وكانيحسنالفارسية. منتصانيفه: مفاتيحالغيب، 
ولوامعالبيناتفيشرحأسماءاللهتعالىوالصفاتومعالمأصواللدينومحصألفكارالمتقدمينوالمتأخرينمنالعلماءوالحكماءوالمتكلمين

، والمسائاللخمسونفيأصواللكالمواآلياتالبيناتوعصمةاألنبياء، 
 .313/ 6موذجالعلوموأساسالتقديسورسالةفيالتوحيد، ينظر: األعالمللزركلي والمجموعةواإلعرابوأسرارالتنزيلوأن
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)اعلمأنالعبرةفياالستلذاذواالستطابةبأهاللمروءةواألخالقالجميلة،فإنأهاللباديةيستطيبونأكلجميعالحيوانا
 .1ت(

ياأيهاالرسلكلوامنالطيباتقولهتعالى:  حجتهم:
، 3يعنييستطيبونهدونالحالل2

ويقععلىالطاهركقولهتعالى: 
فتيممواصعيداطيبا

يعنيطاهرا،ويقععلىماتستطيبهالنفسكمايقالهذاطعامطيب،وهذاشيءطيب،وإنماير 4
 .5فإنالخطابلهم جعفيذلكإلىعادةالعربالتيكانتعلىعهدرسوالهلل

 
 المبحث الرابع: معامالت البادية

 المطلب االول: تلقي الركبان)الجلب(
: وصورة التلقي

)وذلكأنأهاللمصركانواإذابلغهموروداألعراببالسلعتلقوهمقبألنيدخلواالمصرفاشتروامنهموال 
 .6علملألعراببسعرالمصرفيغبونهمثمأدخلوهالمصرفباعوهوأغلوه(

 
 
 

 .1: )وصورتهأنواحدامنأهاللمصريتلقىالميرةفيشتريمنهمثميبيعهبماشاءمنالثمن(7وصوره الزيلعي

                                                 

لبابالتأويلفيمعانيالتنزيل، ، وينظر: 290/ 11مفاتيحالغيبأوالتفسيرالكبير 1
هـ(تحقيق: 741عالءالدينعليبنمحمدبنإبراهيمبنعمرالشيحيأبوالحسن، المعروفبالخازن )المتوفى: 

لبابالتأويلفيمعانيالتنزيل، ، 12/ 2هـ:  1415-، 1بيروت، ط –مية تصحيحمحمدعليشاهين، دارالكتبالعل
هـ(تحقيق: 741عالءالدينعليبنمحمدبنإبراهيمبنعمرالشيحيأبوالحسن، المعروفبالخازن )المتوفى: 

 .204/ 7هـ:  1415-، 1بيروت، ط –تصحيحمحمدعليشاهين، دارالكتبالعلمية 
 .51المؤمنون: 2
 .405/ 9المغنيالبنقدامة 3
 .43النساء: 4
 .101ينظر: معالمالقربةفيطلبالحسبةص: 5
هـ(، تحقيق: د. عبداللهالجبوري، 276غريبالحديث، أبومحمدعبداللهبنمسلمبنقتيبةالدينوري )المتوفى: 6

 .199 -198/ 1: 1397، 1بغداد، ط –مطبعةالعاني 
ْيَلعي)7 فقيهمتصوف، منذريةعقيلبنأبيطالب. م( أحمدبنعمرالزيلعّيالعقيلي:  1307-000هـ =  707-000الزَّ

كانصاحبقرية )المحمول( منقرىواديمور، بقرب )اللحّية( علىساحاللبحراألحمر. ووفاتهفياللحّية 
)بضمالالموفتحالحاءوالياءالمشددة( لهكتابفيالتصوفسماه )ثمرةالحقيقة، ومرشدالسالكينإلىأوضحطريقة، ينظر: 

 .186/ 1األعالمللزركلي 
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: في لسانه: )تلقيالركبان 2وعّرفه ابن منظور
هوأنيستقباللحضريالبدويقبلوصولهإلىالبلدويخبرهبكسادمامعهكذباليشتريمنهسلعتهبالوكسوأقلمنثمنالمثل(

3. 
 : حكمالتلقي

: قال ( ومارواه ابو هريرة )أنرسوالهلل4عنتلقيالبيوعورد النهي في حديث )نهىالنبي
ف بين الفقهاء في حمل النهي اهو على التحريم عن تلقي الركبان فحصل خال 5اليتلقىالركبانلبيع(

 ام على الكراهة؟ للفقهاء في ذلك مذهبان: 
 .6الحرمة وهذا مذهبجمهورالفقهاء منهم المالكية والشافعية والشوكانيالمذهب االول: 

 

                                                                                                                                            

، عثمانبنعليبنمحجنالبارعي، فخرالدينالزيلعيالحنفي )المتوفى: تبيينالحقائقشر 1 ْلِبيِّ هـ(  743حكنزالدقائقوحاشيةالشِّ
ْلِبيُّ )المتوفى:  -هـ(، المطبعةالكبرىاألميرية 1021الحاشية: شهابالدينأحمدبنمحمدبنأحمدبنيونسبنإسماعيلبنيونسالشِّ

 .68/ 4هـ:  1313، 1بوالق، القاهرة، ط
نجالاللدينمكرمبننجيبالدينأبوالحسنعلىبناحمداالنصاريالرويفعىاالفريقىجمااللدينأبوالفضاللمعروفبابنمنابنمنظورمحمدب2

احدىعشرةوسبعمائة،  711وتوفىبمصرسنة  630ظوراالديباللغوىنزيلمصرولدسنة 
، منمصنفاتهتهذيبالخواصمندرةالغواصللحريريله مؤلفات جمة منها: الجمعبينصحاحالجوهرىوالمحكمالبنسيدة

ذيلعلىتاريخابنالنجار، سرورالنفسفيمختصرفصاللخطابللتيفاشى، لسانالعربفياللغة، لطائفالذخيرةفيمحاسناهاللجزيرة، 
 .142/ 2مختاراالغانىفياالخباروالتهانى.وغيرها كثي، ينظر: هديةالعارفين 

يبي، حامدصادققن-معجملغةالفقهاء، محمدرواسقلعجي، مادة: لقى.، وينظر: 256/ 15لسانالعرب 3
، 67/ 3، الوسيطفيالمذهب 226ص: م:  1988-هـ 1408، 2دارالنفائسللطباعةوالنشروالتوزيع، ط

 .112/ 2، إحكاماألحكامشرحعمدةاألحكام 23/ 13المجموعشرحالمهذب 
الجامعالمسندالصحيحالمختصرمنأموررسوالللهصلىاللهعليهوسلموسننهوأيامه = صحيحالبخاري، 4

خاريالجعفي، تحقيق: محمدزهيربنناصرالناصر، دارطوقالنجاة محمدبنإسماعيألبوعبداللهالب
، بابالنهيعنتلقيالركبان رقم 72/ 3هـ: 1422، 1)مصورةعنالسلطانيةبإضافةترقيمترقيممحمدفؤادعبدالباقي(، ط

 .2164الحديث: 
لمتوفى: ، مسلمبنالحجاجأبوالحسنالقشيريالنيسابوري )االمسندالصحيحالمختصربنقاللعدلعنالعدإللىرسوالهلل5

، بابتحريمبيعالرجلعلىبيعأخيه، 1155/ 3: بيروت –هـ(، تحقيق: محمدفؤادعبدالباقي، دارإحياءالتراثالعربي 261
 .1515وسومهعلىسومه، وتحريمالنجش، وتحريمالتصرية رقم الحديث: 

م اجد ، ومن باب االمانة العلمية اني ل440/ 5، نهايةالمطلبفيدرايةالمذهب 23/ 13المجموعشرحالمهذب 6
، 361/ 4السادة المالكية صرحوا بحكم تلقي الركبان لكن ذكروا أنهاليجوزينظر: مواهبالجليلفيشرحمختصرخليل 

هـ(تحقيق: عصامالدينالصبابطي، 1250نيالألوطار، محمدبنعليبنمحمدبنعبداللهالشوكانياليمني )المتوفى: 
 .198/ 5: م1993-هـ1413، 1دارالحديث، مصر، ط
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 .1ألنالمتلقيحينئذغادربهمبالتجارةوالغدرحرامحجتهم: 

وقال به الكراهة وهذا مذهب الحنابلة المذهب الثاني: 

 .2عمربنعبدالعزيزومالكوالليثواألوزاعيوالشافعيوإسحاق

 .3وذلكللضرروالغررحجتهم: 
 المذهب الثالث التفصيل

 5وهذا مذهب الحنفية 4يكرهإذاكانيضربهمذلكبأنكانتالبلدةصغيرة،بخالفماإذالميضربأنكانالمصركبيرا
قال الزيلعي: 

 .6)هذاإذاكانيضربأهاللبلدبأنكانوافيقحطوإنكاناليضرهمفالبأسبهإالإذالبسالسعرعلىالواردين(
 : حكمعقد البيع)من حيث الصحة والفساد(

 .7ذهبجمهورالفقهاءإلىأنبيعالتلقيصحيح،واليفسخالعقدبه
. واليخلهذاالفعلبشيءمنأركانهوشرائطهألنالنهياليرجعإلىنفسالعقدإذ هو هاهناألمرخارج، حجتهم: 

 .8وذلكاليقدحفينفسالبيع. وإنماهوألجالإلضراربالركبان
 9الخيارإذادخلواالسوق،وعرفواأنهمقدغبنواإنأحبواأن يفسخواالبيعفسخوا فهم بالخيارخيار البيع: 

 : المطلب الثاني: بيعالحاضرللبادي

 .10الحاضرالمقيمفيالمدنوالقرى،والباديالمقيمبالبادية

                                                 

رحالهداية، أبومحمدمحمودبنأحمدبنموسىبنأحمدبنحسينالغيتابىالحنفىبدرالدينالعينى )المتوفى: ينظر: البنايةش1
 .212/ 12: م 2000-هـ 1420، 1بيروت، لبنان، ط-هـ(، دارالكتبالعلمية855

 . 165/ 4ينظر: المغنيالبنقدامة 2
 .129/ 5ينظر: بدائعالصنائعفيترتيبالشرائع 3
 58/ 10، العنايةشرحالهداية 377/ 4الهدايةفيشرحبدايةالمبتدي ، 211/ 12ينظر: البنايةشرحالهداية 4
هـ(، 587ينظر: بدائعالصنائعفيترتيبالشرائع، عالءالدين، أبوبكربنمسعودبنأحمدالكاسانيالحنفي )المتوفى: 5

 .129/ 5م: 1986-هـ1406، 2دارالكتبالعلمية، ط
، عثمانبنعليبنمحجنالبارعي، فخرالدينالزيلعيالحنفي )المتوفى: تبيينالحقائقشرحكنزالدقا6 ْلِبيِّ هـ(،  743ئقوحاشيةالشِّ

ْلِبيُّ )المتوفى:  -هـ(، المطبعةالكبرىاألميرية 1021الحاشية: شهابالدينأحمدبنمحمدبنأحمدبنيونسبنإسماعيلبنيونسالشِّ
 .68/ 4هـ:  1313، 1بوالق، القاهرة، ط

 .112/ 2: عمدةاألحكام، ابندقيقالعيد، مطبعةالسنةالمحمديةإحكاماإلحكامشرحينظر: 7
 .198/ 5، نيالألوطار 112/ 2ينظر: إحكاماألحكامشرحعمدةاألحكام 8
شرحالزركشي، ، 165/ 4، المغنيالبنقدامة 112/ 2ينظر: إحكاماألحكامشرحعمدةاألحكام 9

 1993-هـ 1413، 1اشر: دارالعبيكان، طهـ( الن772شمسالدينمحمدبنعبداللهالزركشيالمصريالحنبلي )المتوفى: 
 .651/ 3: م

 .645/ 3شرحالزركشيعلىمختصرالخرقي 10
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"  : )والحاضرمنكانمنأهاللحضرخالفالبدو1قال ابن عابدين

 .2فالباديمنكانمنأهاللباديةأيالبرية،ويقالحضريوبدوينسبةإلىالحضوروالبدو(

 .3وصورته: )وهوأنيجلبالباديالسلعةفيأخذهاالحاضرليبيعهابعدوقتبأغلىمنالسعرالموجودوقتالجلب(

ره النووي: .وفس5: )اليبعأهاللحضرألهاللبادية(4قال ابن رشد

)المرادبهأنيقدمغريبمنالباديةأومنبلدآخربمتاعتعمالحاجةإليهليبيعهبسعريومهفيقوللهالبلدياتركهعنديأل

 .6بيعهعلىالتدريجبأعلى(

 .8: )والفرقبينهوبينالتلقيفيالمعنى(7واليوجد كبير فرق بينه وبين تلقي الركبان قال الخرشي

 
 

                                                 

م( أحمدبنعبدالغنيبنعمرالمشهوركأسالفهبابنعابدين: فقيهحنفي،  1889-1823هـ =  1307-1238ابنعاِبدين )1
 20مشق، لهنحو ولدوماتفيدمشق، تولىاإلفتاءفيبعضالمدنالصغيرةثمعينأميناللفتوىمعالسيدمحمودحمزةمفتيد

كتاباورسالة، منهارسالةفيتبرئةالشيخاألكبرممانسبإليهمنالقولبالحلولواالتحاد، وشرحالعقيدةاإلسالمية وغيرها كثير، 
 .152/ 1ينظر: األعالمللزركلي 

هـ(، 1252ردالمحتارعلىالدرالمختار، ابنعابدين، محمدأمينبنعمربنعبدالعزيزعابدينالدمشقيالحنفي )المتوفى: 2
 .102/ 5: م1992-هـ1412، 2بيروت، ط-فكردارال

العنايةشرحالهداية، ، 68/ 4، وينظر: تبيينالحقائقشرحكنزالدقائقوحاشيةالشلبي 26/ 2االختيارلتعلياللمختار 3
هـ(، 786محمدبنمحمدبنمحمود، أكماللدينأبوعبداللهابنالشيخشمسالدينابنالشيخجمااللدينالروميالبابرتي )المتوفى: 

 .309/ 9، البيانوالتحصيل: 478/ 6: دارالفكر
م( محمدبنأحمدبنمحمدبنرشدضاألندلسي، أبوالوليد: الفيلسوف.  1198-1126هـ،  595-520ابنُرْشد )4

( عنيبكالمأرسطووترجمهإلىالعربية، وزادعليهزياداتكثيرة، وصنفنحو Averroesمنأهلقرطبة. يسميهاإلفرنج )
ةوهومشتملبعضمصنفاته، و " التحصيل " فياختالفمذاهبالعلماء، خمسينكتابا، منها " فلسفةابنرشد، وتسميتهحديث

 .318/ 5األعالمللزركلي 
بدايةالمجتهدونهايةالمقتصد، أبوالوليدمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنرشدالقرطبيالشهيربابنرشدالحفيد )المتوفى: 5

 .184/ 3القاهرة:  –هـ(، دارالحديث 595
 –هـ(، دارإحياءالتراثالعربي 676المنهاجشرحصحيحمسلمبنالحجاج، أبوزكريامحييالدينيحيىبنشرفالنووي )المتوفى: 6

 .114/ 2، وينظر: إحكاماألحكامشرحعمدةاألحكام 164/ 10: 1392، 2بيروت، ط
شىالمالكىولدسنة الخرشىمحمدبنعبداللهبنعلىأبوعبداللهالخرشى )أبوخراشقريةبالبحيرةمناعمالمصر( المعروفبالخر 7

احدىومائةوالف، لهمنالتصانيفجزءعلىبسملةفياربعينكراسا،  1101وتوفىفيذىالحجةسنة  1010
الدرةالسنيةعلىحاللفاظاالجرومية، شرحمختصرالشيخخليلفيالفروعاجزاء، شرحآخرعلىمختصرالشيخخليل، 

 .302/ 2الفرائدالسنيةشرحمقدمةالسنوسيةينظر: هديةالعارفين 
: بيروت –هـ(، دارالفكرللطباعة 1101لخرشي، محمدبنعبداللهالخرشيالمالكيأبوعبدهللا )المتوفى: شرحمختصرخليلل8
5 /84. 
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 : النهيعنهذاالبيع

 1)التلقواالركبان،واليبعحاضرلباد(:قالرسوالهلل

 حكمة النهي: 
وحكمة النهي عن بيع الحاضر للبادي للتوسعة على الناس الن في الغالب السلع في البادية 
ارخص قال ابن رشد: 
)القصدبهذاالنهيهوإرفاقأهاللحضر،ألناألشياءعندأهاللباديةأيسرمنأهاللحاضرة،وهيعندهمأرخص،

وقال النووي:  2بألكثرمايكونمجانا(

 .3)المنعمنبيعالحاضرللباديسببهالرفقبأهاللبلدواحتملفيهغبنالبادىوالمنعمنالتلقىأناليغبنالبادي(

 : حكمبيعالحاضرللبادي

 4التحريم: وهذا مذهبجمهورالفقهاءمنهم مالك والشافعية المذهب االول: 
 .5تدليسحراممع دليل حرمة تلقي الركبان، ففي بيع الحاضر للباد تدليس والحجتهم: 

 6الكراهة وهذا مذهب المالكيةالمذهب الثاني: 
التفصيل المذهب الثالث: 

فإذاكانأهاللبلدفيقحطوعوز،وهوأنيبيعمنأهاللبدوطمعافيالثمنالغاليلمافيهمناإلضراربهمأماإذالميكنكذلكف
 .7البأسبهالنعدامالضرر وهذا مذهب الحنفية والنووي 

 .8ان حديث بيعالحاضرللباديمنسوخحجتهم: 
 حكم عقد البيع

 .9المذهب االول: اللزوم وهذا مذهب الشافعية وبعض المالكية منهم صاحب الكافي
 

                                                 

، 1157/ 3، صحيحمسلم 2158، باب: هليبيعحاضرلبادبغيرأجر، رقم الحديث: 72/ 3صحيحالبخاري 1
 .478/ 6، العنايةشرحالهداية 1520بابتحريمبيعالحاضرللبادي رقم الحديث: 

 .184/ 3جتهدونهايةالمقتصد بدايةالم2
 .163/ 10شرحالنوويعلىمسلم 3
 21/ 13، المجموعشرحالمهذب 184/ 3ينظر: بدايةالمجتهدونهايةالمقتصد 4
 120/ 12المجموعشرحالمهذب ينظر: 5
هـ(، 463ينظر: الكافيفيفقهأهاللمدينة، أبوعمريوسفبنعبداللهبنمحمدبنعبدالبربنعاصمالنمريالقرطبي )المتوفى: 6

، 2ق: محمدمحمدأحيدولدماديكالموريتاني، مكتبةالرياضالحديثة، الرياض، المملكةالعربيةالسعودية، طتحقي
 .738/ 2م: 1980هـ/1400

 .164/ 10، شرحالنوويعلىمسلم 26/ 2، االختيارلتعلياللمختار 54/ 3الهدايةفيشرحبدايةالمبتدي ينظر: 7
 .165/ 10ينظر: شرحالنوويعلىمسلم 8
 .739/ 2، الكافيفيفقهأهاللمدينة 164/ 10، شرحالنوويعلىمسلم 21/ 13حالمهذب المجموعشر ينظر: 9
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 حجتهم: 
 .1: )اليبعحاضرلباد(قول النبي .1

 .2وجه الداللة: النالبيعلوكانمفسوخالميكنفيبيعالحاضرللباديإالالضررعلىالباديمنأنيحبسسلعته
 .3إذالغررفيهما،والفسادفيثمنوالمثمون  .2

البيعباطل ذهب الى ذلك بعض المالكية منهم ابنالقاسم وابن حبيب وبعض المذهب الثاني: 
 .4الحنابلة

 .6،وفيبيعالحاضرللبادي(5قال ابن رشد: )يفسخالبيعفيهذا
 .7الن النهييقتضيالفساد حجتهم:

 المطلب الثالث: احكام اللقيط في البادية
 المسألة االولى: اجازة اللقيط للبدوي: 

كان الملتقط بدويا قال الشافعية والحنابلة: اذا 
فيمكانالينتقلعنهأقرفييدهألنالحلةكالقريةوإنكانيظعنفيطلبالماءوالكأل 8إنكانمنالباديةفإنكانتحلته

 أحدهما: يقرفييدهألنهأرجىلظهورنسبه.: ففيهوجهان
 9والثاني: اليقرفييده ألنهيشقىبالتنقلفيالبدو.

 : لىالباديةالمسألة الثانية: نقالللقيطمن وإ
؛لمافيذلكمنالضررعليهلخشونة العيش 1إذاوجدالحضريأوالبدويلقيطافيالحضرفال يجوزلهنقلهإلىالبادية

 . 4؛ألنفيذلك مصلحةاللقيطفي نقله 3،أمااذا وجداهفيالباديةفلهمانقلهإلىالمدينة2وفواتالدينوالعلموالصنعة
4 . 

                                                 

 .1520بابتحريمبيعالحاضرللبادي رقم الحديث:  1157/ 3صحيحمسلم 1
 .21/ 13المجموعشرحالمهذب ينظر: 2
 .379/ 9البيانوالتحصيل ينظر: 3
 645/ 3، شرحالزركشيعلىمختصرالخرقي 381-380/ 9البيانوالتحصيل ينظر: 4
 .378/ 9االشارة تعود الى تلقىالركبان المذكور قبله في كتاب البيان التحصيل، ينظر: البيانوالتحصيل 5
 .378/ 9البيانوالتحصيل 6
 .380/ 9البيانوالتحصيل ينظر: 7
 .280/ 3قااللليث: الحلة: قومنزول، الحاللحلولهوالنزول ينظر: تهذيباللغة 8
، 20/ 8، البيانفيمذهباإلمامالشافعي 314/ 2للشيرازي المهذبفيفقةاإلمامالشافعيينظر: 9

هـ(، تحقيق: 676منهاجالطالبينوعمدةالمفتينفيالفقه، أبوزكريامحييالدينيحيىبنشرفالنووي )المتوفى: 
 204/ 2الكافيفيفقهاإلمامأحمد ، 176ص: : 2005هـ/1425، 1عوضقاسمأحمدعوض، دارالفكر، ط
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 المسألة الثالثة: نقالللقيطمن بادية إلى بادية أخرى 
 5للقيطمنالباديةإلى بادية أخرى جائز، وحجتهم: لتقاربهمافيالمعيشةوتعلمالعلوموالصنائعنقل ا

 
 المبحث الخامس: جنايات البادية

 : المطلب االول: شهادةالبدوي 
، والخالف في شهادة البدوي 6: شهادةالبدويعلىالبدوي جائزة بالخالفاوال: شهادةالبدويعلىالحضري 

 هاء في ذلك على ثالثة مذاهب: علىاهل الحضر اذ اختلف الفق
قبولها وهذا مذهب الجمهور،منهم الشافعية وابنسيرين،وأبيثوروظاهركالمالخرقي المذهب االول: 

 .7واختارهأبوالخطاب من الحنابلة
قال الشافعي: 
)أنالرجلينقديتبايعانفاليحضرهماأحد،ويتشاتمان،واليحضرهماأحد،ويقتألحدهمااآلخر،واليحضرهماأحد

                                                                                                                                            

هـ(، الناشر: دارالكتبالعلمية: 476بواسحاقإبراهيمبنعليبنيوسفالشيرازي )المتوفى: ينظر: المهذبفيفقةاإلمامالشافعي، أ1
، 408/ 3، الغررالبهيةفيشرحالبهجةالوردية 314/ 2

المجالسالوعظيةفيشرحأحاديثخيرالبريةصلىاللهعليهوسلممنصحيحاإلمامالبخاري، 
جأحاديثه: أحمدفتحيعبدالرحمن، هـ(، حققهوخر 956شمسالدينمحمدبنعمربنأحمدالسفيريالشافعي )المتوفى: 

 . 444/ 1م:  2004-هـ 1425، 1لبنان، ط –دارالكتبالعلمية، بيروت 
/ 1شرحالبخاريللسفيري: المجالسالوعظيةفيشرحأحاديثخيرالبرية  408/ 3ينظر: الغررالبهيةفيشرحالبهجةالوردية 2

444. 
/ 1سفيري: المجالسالوعظيةفيشرحأحاديثخيرالبرية ، شرحالبخاريلل314/ 2ينظر: المهذبفيفقةاإلمامالشافعيللشيرازي 3

 .2/204، الكافيفيفقهاإلمامأحمد: 408/ 3، الغررالبهيةفيشرحالبهجةالوردية 444
 .204/ 2، الكافيفيفقهاإلمامأحمد 314/ 2ينظر: المهذبفيفقةاإلمامالشافعيللشيرازي 4
 .514/ 8نهايةالمطلبفيدرايةالمذهب ، 408/ 3الغررالبهيةفيشرحالبهجةالوردية ينظر: 5
 304/ 13البيانفيمذهباإلمامالشافعي ينظر: 6
، مختصرالمزني )مطبوعملحقاباألمللشافعي(، إسماعيلبنيحيىبنإسماعيل، 232/ 8تفسيرالقرطبي ينظر: 7

، اإلقناعللماورديص: 420/ 8م: 1990هـ/1410بيروت،  –هـ(، دارالمعرفة 264أبوإبراهيمالمزني )المتوفى: 
المحررفيالفقهعلىمذهباإلمامأحمدبنحنبل، ، 147/ 10، المغنيالبنقدامة 212/ 17، الحاويالكبير 203

 -هـ(، مكتبةالمعارف652عبدالسالمبنعبداللهبنالخضربنمحمد، ابنتيميةالحراني، أبوالبركات، مجدالدين )المتوفى: 
معالمالسنن، ، 70/ 12كبيرعلىمتنالمقنع ، الشرحال301/ 2مـ: 1984-هـ 1404، 2الرياض، ط

هـ(، 388وهوشرحسننأبيداود، أبوسليمانحمدبنمحمدبنإبراهيمبنالخطابالبستيالمعروفبالخطابي )المتوفى: 
 .170/ 4م:  1932-هـ 1351، 1حلب، ط –المطبعةالعلمية 
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فحضورالبدويالقروي،والقرويالبدويحتىيشهدعلىمارأى،واستشهدعليهجائز،وقداليشهدألنهحاضريشهدغي
 .1(.رهثمينتقاللمشهدأويموتأويطمئنإلىصاحبهفاليكونلهشاهدغيربدويأوبدويين

 حجتهم: 
 .2المسلمونكلهمعدول .1
 .3أجدروألنأهاللباديةأسلمفطرةوأقلحياء،فكانالصدقفيهمأغلبفاقتضىأنيكونوابقبواللشهادة .2
 .4شهادة االعرابيقبوله  .3
 .5ألناختالفاألوطانالتؤثرفيقبواللشهادةكأهالألمصاروالقرى  .4
ألنالشهادةفيالجراحأغلظمنهافياألموالفلماقبلتشهادةالبدويعلىالقرويفيالجراح،كانأولىأنتقبلفيغيرالجر  .5

 .6اح
الحنابلة عدم قبولشهادةالبدويعلىصاحبالحضري وهذا مذهب جماعة من المذهب الثاني: 

 .7وابن حزم الظاهري 
 .8قال ابن قدامة الحنبلي: )لمافيهممنالجفاءبحقوقاللهتعالى،والجفاءفيالدين(

 حجتهم: 
 .9)التجوزشهادةبدويعلىصاحبقرية(: قال عنرسوالهللعنأبيهريرة .1

                                                 

عبدمنافالمطلبيالقرشيالمكي )المتوفى: األم، االمام الشافعيأبوعبداللهمحمدبنإدريسبنالعباسبنعثمانبنشافعبنعبدالمطلببن1
 .226/ 6م: 1990هـ/1410بيروت،  –هـ(، دارالمعرفة 204

 .232/ 8تفسيرالقرطبي ينظر: 2
 .213/ 17الحاويالكبير ينظر: 3
 .11مّر تخريجه ص4
 .ينظر: المصدر نفسه5
 .304/ 13، البيانفيمذهباإلمامالشافعي 213/ 17الحاويالكبير ينظر: 6
المحلىباآلثار، ، 70/ 12، الشرحالكبيرعلىمتنالمقنع 147/ 10يالبنقدامة المغنينظر: 7

/ 8بيروت:  –هـ(، دارالفكر 456أبومحمدعليبنأحمدبنسعيدبنحزماألندلسيالقرطبيالظاهري )المتوفى: 
 .170/ 4معالمالسنن 529

 147/ 10المغنيالبنقدامة 8
هـ(، تحقيق: 273سننابنماجه، ابنماجةأبوعبداللهمحمدبنيزيدالقزويني، وماجةاسمأبيهيزيد )المتوفى: 9

الحديث:  بابمنالتجوزشهادته، رقم، 793/ 2فيصلعيسىالبابيالحلبي: -محمدفؤادعبدالباقي، دارإحياءالكتبالعربية
وإسنادهصحيح، ينظر: جامعاألصولفيأحاديثالرسول: ، 2367

هـ( تحقيق: 606سعاداتالمباركبنمحمدبنمحمدبنمحمدابنعبدالكريمالشيبانيالجزريابناألثير )المتوفى: مجدالدينأبوال
 .192/ 10، 1مكتبةدارالبيان، ط-مطبعةالمالح-التتمةتحقيقبشيرعيون، مكتبةالحلواني-عبدالقادراألرنؤوط
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 : وهوضعيف،وإنصحفهومحمولعلىأحدوجهين. 1الحديث من راويةعليبنمسهرُرد عليهم: 
 .2علىالجهلبعدالتهلخفاءأحواألهاللبادية؛ ألنالغالبأنهاليكونلهمنيسألهالحاكم،فيعرفعدالتهاالول: 
 .3علىبدويبعينهعلمجرحهالثاني: 

 .4لمافيهممنالجفاءفيالدينوالجهالةبأحكامالشريعة .2
ألنهمفيالغالباليضبطونالشهادةعلىوجههاواليقيمونهاعلىحقهالقصور  .3

 .5علمهمعمايحيلهاويغيرهاعلىجهتها
 .6لقلةشهودالبدويمايقعفيالمصر .4

أسباب رد شهادتهم بقوله:  7ولخص الشوكاني
 .8)لمافيهمنالجفاءفيالدينوالجهالةبأحكامالشرعوألنهمفيالغالباليضبطونالشهادةعلىوجهها(

؛ قال ابن رشد: 9التفصيل وهذا مذهب المالكيةالمذهب الثالث: 
)أمافيالحقوقفإنيالأراهاجائزة،وذلكأنالناسلميتركواأنيتوثقواألنفسهمويشهدونالعدول،والذييشهدبدوياويتركج

                                                 

، وينظر: موسوعة 361/ 6ة قال ابن سعد في طبقاته: )وكان ثقة كثير الحديث(. الطبقات الكبرى ط العلمي1
 -أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله، مجموعة من المؤلفين )الدكتور محمد مهدي المسلمي 

 -أيمن إبراهيم الزاملي  -أحمد عبد الرزاق عيد  -عصام عبد الهادي محمود  -أشرف منصور عبد الرحمن 
 .2/473م: 2001، 1محمود محمد خليل(ط

  321/ 8، المبدعفيشرحالمقنع 148/ 10مغنيالبنقدامة الينظر: 2
 321/ 8، المبدعفيشرحالمقنع 148/ 10المغنيالبنقدامة  213/ 17الحاويالكبير ينظر: 3
 336/ 8، نيالألوطار 170/ 4معالمالسنن ينظر: 4
اني، سباللسالم، محمدبنإسماعيلبنصالحبنمحمدالحسني، الكحالنيثمالصنع، 170/ 4معالمالسنن ينظر: 5

 .336/ 8نيالألوطار ، 583/ 2: هـ(، دارالحديث1182أبوإبراهيم، عزالدين، المعروفكأسالفهباألمير )المتوفى: 
 .247/ 4بدايةالمجتهدونهايةالمقتصد ينظر: 6
هـلهمنالمصنفات " 1250محمدبنعليبنمحمدبنعبداللهالشوكانيالصنعاني المتوفىسنة 7

اكتفاءالقنوعبماهومطبوع، أشهرالتآليفالعربيةفيالمطابعالشرقيةوالغربية، نيالالوطارمناسرارمنتقىاالخبار،ينظر: 
هـ( صححهوزادعليه: السيدمحمدعليالببالوي، مطبعةالتأليف )الهالل(، 1313ادواردكرنيليوسفانديك )المتوفى: 

 .496م: ص:  1896-هـ 1313مصر، 
 .381/ 2الدراريالمضيةشرحالدررالبهية 8
، القوانينالفقهية، أبوالقاسم، محمدبنأحمدبنمحمدبنعبدهللا، 898/ 2دينة ينظر: الكافيفيفقهأهاللم9

 .203هـ(: ص: 741ابنجزيالكلبيالغرناطي )المتوفى: 
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وعلل ذلك:  1يرانهمنأهاللحاضرةعنديمريب،وأماالجراحفإنيأرىإنكانالبدويعدالأنتجوزشهادته(
لذلكشهداء،فهذا)ألنالجراحتلتمسلهاالخلوةوموضعغيرأهاللعدلمنالشهداء،واليستطيعمنأصابهذلكأنيحضر 

 . 2موضعلشهادته(
 ولخص ابن أبي هبيرة المسالة بقوله: )واختلفواهلتقبلشهادةبدويعلىقرويإذاكانالبدويعدال؟

 .تقبلفيكلشيء: فقاألبوحنيفةوالشافعي
 .3وقالمالكيجوزفيالجراحوالقذفخاصةوالتقبلفيماعداذلكمنالحقوق(

االعرابي لكثرة االدلة وقوتها وايضا هو المذهب االول القائل بقبول شهادة  المذهب الراجح
 االسالم ضد التمييز العنصري والناس سواسية.

 : المطلب الثاني: العقلبين البدووالحضر
البدوياليدخلفيعاقلةالقاتاللحضري،وكذاال يدخل المسألة األولى: دخول البدوي في عاقلة الحضر: 

 .4الحضريفيعاقلةالبدويالقاتل
 .5)اليعقألهاللحضرمعأهاللبدووالأهاللبدومعأهاللحضر(جاء في المدونة: 

 

                                                 

التلقينفيالفقةالمالكي، أبومحمدعبدالوهاببنعليبننصرالثعلبيالبغداديالمالكي ، وينظر: 430/ 9البيانوالتحصيل 1
/ 2م: 2004-هـ1425، 1هـ(، تحقيق: ابيأويسمحمدبوخبزةالحسنيالتطواني، دارالكتبالعلمية، ط422)المتوفى: 

 .188/ 8، التاجواإلكليللمختصرخليل 210
التاجواإلكليللمختصرخليل، ، 210/ 2، التلقينفيالفقةالمالكي 430/ 9البيانوالتحصيل 2

، 1هـ(، دارالكتبالعلمية، ط897محمدبنيوسفبنأبيالقاسمبنيوسفالعبدريالغرناطي، أبوعبداللهالمواقالمالكي )المتوفى: 
 .188/ 8م: 1994-هـ1416

هـ(، 560: اختالفاألئمةالعلماء، يحيىبن )ُهَبْيَرةبن( محمدبنهبيرةالذهليالشيبانّي، أبوالمظفر، عونالدين )المتوفى3
، وينظر: 422/ 2م: 2002-هـ1423، 1لبنان / بيروت، ط-تحقيق: السيديوسفأحمد، دارالكتبالعلمية

جواهرالعقودومعينالقضاةوالموقعينوالشهود، شمسالدينمحمدبنأحمدبنعليبنعبدالخالق، 
حمدالسعدني، هـ(، حققهاوخرجأحاديثها: مسعدعبدالحميدم880المنهاجياألسيوطيثمالقاهريالشافعي )المتوفى: 

 .354/ 2: م 1996-هـ 1417، 1لبنان، ط –دارالكتبالعلميةبيروت 
، 376/ 13، البنايةشرحالهداية 180/ 6، تبيينالحقائقشرحكنزالدقائقوحاشيةالشلبي 257ينظر: بدايةالمبتديص: 4

/ 4م: 1994-هـ1415، 1هـ(، دارالكتبالعلمية، ط179المدونة، مالكبنأنسبنمالكبنعامراألصبحيالمدني )المتوفى: 
اإلتقانواإلحكامفيشرحتحفةالحكامالمعروفبشرحميارة، أبوعبدهللا، ، 98/ 7، المنتقىشرحالموطإ 629

الذخيرة، ، 285/ 2: هـ(، دارالمعرفة1072محمدبنأحمدبنمحمدالفاسي، ميارة )المتوفى: 
 .388/ 12هـ(: 684أبوالعباسشهابالدينأحمدبنإدريسبنعبدالرحمنالمالكيالشهيربالقرافي )المتوفى: 

 629/ 4المدونة 5
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 حجتهم: 
 .1لعدمالتناصربينهما .1
 .2ألنهاليستقيمأنيكونفيديةواحدةإبلودنانير .2

 المسألة الثانية: انضمام البدوي الهل الحضر: 
 .3إذاانضمالبدويإلىاهل الحضرفسكنمعهمعقلمعهم

 .4)إذاانقطعالبدويإلىالحضرفسكنالحضرعقلمعهم(قال مالك: 
 

 المبحث السادس: نكاح البادية:
 : المطلب االول: حكمارتحااللمعتدةمنأهاللبادية

البدوية المعتدة من طالق او وفاة تعتد في بيتها وال تخرج من بيتها لكن إذا كان أهلها من سكان 
 البوادي وأردوا االرتحال فهل ترتحل معهم؟ 

 لفقهاء في ذلك على مذهبين: اختلف ا
 . 5الرتحلمعهم وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعيةالمذهب االول: 

وقال امام الحرمين الجويني: 
)والخالفأنأهاللمرأةالمعتدةلورحلواعنالبلدة،لميكنلهاأنترحلوتفارَقمسكنالنكاح،وذَلكأنإقامتهامعالمقيمينفيالب

 .6اديةليستإقامةعلىالحقيقة(
: 7صّرح الحنفية بجواز خروجها للضرورة؛ قال ابو المعالي الحنفيلكن 

)إذاطلقامرأتهبالباديةوهيمعهفيالخيمةوالزوجينتقإللىموضعآخرفيالكألوالمهالوالماءهليسعهأنينتقلبها؟النظ
                                                 

، الذخيرةللقرافي 625/ 2، البهجةفيشرحالتحفة 457/ 8ينظر: البحرالرائقشرحكنزالدقائقومنحةالخالقوتكملةالطوري 1
12 /388 . 
 .285/ 2، شرحميارة: اإلتقانواإلحكامفيشرحتحفةالحكام 98/ 7المنتقىشرحالموطإ ، 630/ 4ينظر: المدونة 2
، الذخيرة، أبوالعباسشهابالدينأحمدبنإدريسبنعبدالرحمنالمالكيالشهيربالقرافي )المتوفى: 629/ 4ينظر: المدونة 3

 .388/ 12هـ(: 684
 629/ 4المدونة 4
 .624/ 2الكافيفيفقهأهاللمدينة 5
 .243/ 15نهايةالمطلبفيدرايةالمذهب 6
هـ(استاذمختارالزاهدي، 620نجمالدينطاهربنمحمدبنعمربنالعباسالحفصىأبوالمعالىالحنفي)-الحفصى7

-منتصانيفهالفصولفيعلماالصول، نمدپوش
أبوسعيدطاهربناسالمبنقاسمبناحمداالنصاريالخوارزميالحنفيالمعروفبنمدپوش، 

 .431-430/ 1. ينظر: هديةالعارفين 771صنفجواهرالفقهفيالعباداتفرغمنهابمصرسنة 
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رإنكانيدخلعليهاضرربينفينفسهاومالهابتركهافيذلكالموضعفلهأنينتقلبها،وإنكاناليدخلعليهاضرربينفينفسها
هابتركهافيذلكالموضعفليس ومال

 .1لهأنينتقلبهاواللهاأنتنتقل؛ألناالعتدادفيموضعالطالقواجب،والخروجحرامإاللضرورة(
 .2ألناالعتدادفيموضعالطالقواجب،والخروجحرامإاللضرورةحجتهم: 

 .3ترتحلمعهم وهذا مذهب المالكية والحنابلةالمذهب الثاني: 
 .4لها(قال االمام مالك: )تنتويمعأهلهاحيثانتوىأه

قال ابن قدامة في المغني: 
 .5)والبدويةكالحضريةفياالعتدادفيمنزلهاالذيماتزوجهاوهيساكنةفيه،فإنانتقلتالحلة،انتقلتمعهم(

،وألنمفارقةاألهل 6ألنالرحلةمنطبيعةحياتهم،واألصلفيحياةالبدواالنتقال طلبالمواقعالكألحجتهم: 
 .7وبقاؤها وحدهادونأهلها عسر عليها

مذهب الثاني: وهي جواز االرتحال معهم وذلك مع ادلتهم ليس من المعقول ان هو الالراجح: 
 يرتحل االهل وتبقى هي وحدها.

 بيت الزوجية
إذاتزوجامرأةعلىبيت،فلهاجهازبيتوسطمماتجهزبهالنساء،قالواوهذاهوالمتعارففيمابينأهالألمصارفيتلكالديا

 .8ر،فإنهميعنونبذلكالغرف،وفيالباديةيتعارفونبيتالشعر
  

                                                 

المحيطالبرهانيفيالفقهالنعمانيفقهاإلمامأبيحنيفةرضياللهعنه، 1
هـ(، تحقيق: 616أبوالمعاليبرهانالدينمحمودبنأحمدبنعبدالعزيزبنعمربنَماَزَةالبخاريالحنفي )المتوفى: 

، وينظر: 468/ 3م:  2004-هـ 1424، 1لبنان، ط –عبدالكريمساميالجندي، دارالكتبالعلمية، بيروت 
 .539/ 3، الدرالمختاروحاشيةابنعابدين )ردالمحتار( 167/ 4لرائقشرحكنزالدقائقومنحةالخالقوتكملةالطوري البحرا

 .ينظر: المصادر السابقة2
 .159/ 4ينظر: شرحمختصرخليلللخرشي 3
 .40/ 2المدونة 4
 .162/ 9، الشرحالكبيرعلىمتنالمقنع 163/ 8المغنيالبنقدامة 5
 .468/ 3النعماني ينظر: المحيطالبرهانيفيالفقه6
 .163/ 8، المغنيالبنقدامة 362/ 4ينظر: الغررالبهيةفيشرحالبهجةالوردية 7
 15/ 9ينظر: المحيطالبرهانيفيالفقهالنعماني 8
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 الخاتمة
 : في نهاية هذا المطاف أود ان أسجل أهم النتائج التي يمكن إيجازها وهي كما يأتي

 ا ن اهل البادية هم فئة عربية اصيلة من فئات المجتمع العربي. .1

 األحكام الشرعية التي يخاطب بها أي مسلم تسري على البدو. .2

 هناك بعض االحكام يتميز بها البدوي عن نظيره الحضري هي:  .3

 .عدم وجوب الجمعة في البادية 

 .يحق لهم التضحية بعدطلوعفجرالعيد 

 .اليعتبر راي اهل البادية في استطابة واستخباث الصيد 

 .اليكره لهم الصيد 

 .يحق للمعتدة التنقل مع اهلها 

 التوصيات

 هناك توصيات اجملها: 

  وقبلهم احترام البدو كونهم فئة اجتماعية مهمة احترمها العلماء والصالحون

االنبياء، اما ذم االعراب الوارد في القران فهو الناس كانوا موجودين حول 

 المدينة.

  دراسة حياة هوالء الناس دراسة حقيقية وعن قرب، حتى يكون الحكم اقرب

 للحقيقة.

  :االهتمام بالتراث البدوي المرين 

 االول: الن العرب غالبيتهم بدو.

 واشعارهم وحتى كالمهم.الثاني: غزارة المعاني في قصصهم 
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 المصادر

بعد القرآن الكريم 

اإلتقانواإلحكامفيشرحتحفةالحكامالمعروفبشرحميارة،  .1
 ، دارالمعرفة.(هـ1072: المتوفى) أبوعبدهللا،محمدبنأحمدبنمحمدالفاسي،ميارة

 إحكاماإلحكامشرحعمدةاألحكام، ابندقيقالعيد، مطبعةالسنةالمحمدية. .2

 محمدبنهبيرةالذهليالشيبانّي،أبوالمظفر،عونالدين( ُهَبْيَرةبن) يحيىبن اختالفاألئمةالعلماء، .3
 ،1بيروت، ط/  لبنان - السيديوسفأحمد، دارالكتبالعلمية: ، تحقيق(هـ560: المتوفى)

 م.2002 -هـ1423

 عبداللهبنمحمودبنمودودالموصليالبلدحي،مجدالدينأبوالفضاللحنفي، االختيارلتعلياللمختار .4
 الشيخمحمودأبودقيقة: عليهاتعليقات (ـه683: المتوفى)
 القاهرة - ، مطبعةالحلبي(منعلماءالحنفيةومدرسبكليةأصواللدينسابقا)
 م. 1937 -هـ 1356 ،(بيروت،وغيرها - وصورتهادارالكتبالعلمية)

 االختياراتالفقهية .5
،تقيالدينأبوالعباسأحمدبنعبدالحليمبنعبدالسالمبنعبداللهبن(مطبوعضمنالفتاوىالكبرىالمجلدالرابع)

: جمعه (هـ728: المتوفى) أبيالقاسمبنمحمدابنتيميةالحرانيالحنبليالدمشقي
، (هـ803: المتوفى) ابناللحام،عالءالدينأبيالحسنعليبنمحمدبنعباسالبعليالدمشقيالحنبلي

 م.1978/هـ1397دارالمعرفة،بيروت،لبنان، 

ا .6 ِلكإلَىَأشَرِفالَمَساِلِكِفيفقِهاإلَماِمَماِلك، إْرَشاُدالسَّ
، (هـ732: المتوفى) عبدالرحمنبنمحمدبنعسكرالبغدادي،أبوزيدأوأبومحمد،شهابالدينالمالكي

 تقريراتمفيدةإلبراهيمبنحسن: وبهامشه
، (هـ463: المتوفى) االستذكار،أبوعمريوسفبنعبداللهبنمحمدبنعبدالبربنعاصمالنمريالقرطبي .7

 – 1421 ،1بيروت،ط – ممحمدعطا،محمدعليمعوض، دارالكتبالعلميةسال: تحقيق
2000 . 

 أسنىالمطالبفيشرحروضالطالب، زكريابنمحمدبنزكريااألنصاري،زينالدينأبويحيىالسنيكي .8
 ،دارالكتاباإلسالمي.(هـ926: المتوفى)
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 محمداألمينبنمحمدالمختاربنعبدالقادرالجكنيالشنقيطياضواءالبيانفيإيضاحالقرآنبالقرآن،  .9
 -هـ 1415لبنان،  – ، دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيعبيروت(هـ1393: المتوفى)

 مـ.1995

: المتوفى) األعالم، خيرالدينبنمحمودبنمحمدبنعليبنفارس،الزركليالدمشقي .10
 م. 2002 ،15، دارالعلمللماليين، ط(هـ1396

اإلقناعفيفقهاإلمامأحمدبنحنبل،  .11
 موسىبنأحمدبنموسىبنسالمبنعيسىبنسالمالحجاويالمقدسي،ثمالصالحي،شرفالدين،أبوالنجا

 لبنان. – ، تحقيق، عبداللطيفمحمدموسىالسبكي،دارالمعرفةبيروت(هـ968: المتوفى)

يليوساكتفاءالقنوعبماهومطبوع،أشهرالتآليفالعربيةفيالمطابعالشرقيةوالغربية،ادواردكرن .12
 السيدمحمدعليالببالوي، مطبعةالتأليف: صححهوزادعليه (هـ1313: المتوفى) فانديك

 م. 1896 -هـ 1313 ،مصر،( الهالل)

األم،االمام  .13
 الشافعيأبوعبداللهمحمدبنإدريسبنالعباسبنعثمانبنشافعبنعبدالمطلببنعبدمنافالمطلبيالقرشيالمكي

 م.1990/هـ1410بيروت،  – ، دارالمعرفة(هـ204: المتوفى)

 األموالالبنزنجويه، أبوأحمدحميدبنمخلدبنقتيبةبنعبداللهالخرسانيالمعروفبابنزنجويه .14
بجامعةالملكسعود،  - شاكرذيبفياضاألستاذالمساعد: ، تحقيقالدكتور(هـ251: المتوفى)

 م. 1986 -هـ 1406 ،1مركزالملكفيصلللبحوثوالدراساتاإلسالمية،السعودية، ط

 زينالدينبنإبراهيمبنمحمد،المعروفبابننجيمالمصري  البحرالرائقشرحكنزالدقائق، .15
 تبعد) تكملةالبحرالرائقلمحمدبنحسينبنعليالطوريالحنفيالقادري : وفيآخره (هـ970: المتوفى)

 .2منحةالخالقالبنعابدين، ،دارالكتاباإلسالمي، ط: ، وبالحاشية(هـ 1138

 بننجيمالمصري البحرالرائقشرحكنزالدقائق،زينالدينبنإبراهيمبنمحمد،المعروفبا .16
 تبعد) تكملةالبحرالرائقلمحمدبنحسينبنعليالطوريالحنفيالقادري : ،وفيآخره(هـ970: المتوفى)

 .2منحةالخالقالبنعابدين، دارالكتاباإلسالمي،ط: وبالحاشية (هـ 1138

 بدائعالصنائعفيترتيبالشرائع،عالءالدين،أبوبكربنمسعودبنأحمدالكاسانيالحنفي .17
 م.1986 -هـ1406 ،2تبالعلمية،ط، دارالك(هـ587: المتوفى)

بدايةالمجتهدونهايةالمقتصد،  .18
، (هـ595: المتوفى) أبوالوليدمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنرشدالقرطبيالشهيربابنرشدالحفيد

 القاهرة. – دارالحديث
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البدرالمنيرفيتخريجاألحاديثواألثارالواقعةفيالشرحالكبير،  .19
: ، تحقيق(هـ804: المتوفى) عيالمصري ابنالملقنسراجالدينأبوحفصعمربنعليبنأحمدالشاف

السعودية، -الرياض - مصطفىأبوالغيطوعبداللهبنسليمانوياسربنكمال،دارالهجرةللنشروالتوزيع
 م.2004-هـ1425 ،1ط

 بلغةالسالكألقربالمسالكالمعروفبحاشيةالصاويعلىالشرحالصغير .20
َماِمَماِلكٍ ) ،أبوالعباسأحمدب(الشرحالصغيرهوشرحالشيخالدرديرلكتابهالمسمىأقربالمسالكِلَمْذَهِباإْلِ

 ، دارالمعارف.(هـ1241: المتوفى) نمحمدالخلوتي،الشهيربالصاويالمالكي

البنايةشرحالهداية،  .21
، (هـ855: المتوفى) أبومحمدمحمودبنأحمدبنموسىبنأحمدبنحسينالغيتابىالحنفىبدرالدينالعينى

 م. 2000 -هـ 1420 ،1بيروت،لبنان، ط - دارالكتبالعلمية

البنايةشرحالهداية،  .22
، (هـ855: المتوفى) أبومحمدمحمودبنأحمدبنموسىبنأحمدبنحسينالغيتابىالحنفىبدرالدينالعينى

 م. 2000 -هـ 1420 ،1بيروت،لبنان، ط - دارالكتبالعلمية

 الخيربنسالمالعمرانياليمنيالشافعيالبيانفيمذهباإلمامالشافعي، أبوالحسينيحيىبنأبي .23
 -هـ 1421 ،1جدة، ط – قاسممحمدالنوري، دارالمنهاج: ، تحقيق(هـ558: المتوفى)

 م. 2000

البيانوالتحصيلوالشرحوالتوجيهوالتعليللمسائاللمستخرجة،  .24
د. : تحقيق(هـ520: المتوفى) أبوالوليدمحمدبنأحمدبنرشدالقرطبي

 م. 1988 -هـ 1408 ،2لبنان،ط – يروتمحمدحجيوآخرون،دارالغرباإلسالمي،ب

تاجالعروسمنجواهرالقاموس،  .25
، (هـ1205: المتوفى) محّمدبنمحّمدبنعبدالرّزاقالحسيني،أبوالفيض،الملّقببمرتضى،الزَّبيدي

 مجموعةمنالمحققين،دارالهداية.: تحقيق

التاجواإلكليللمختصرخليل،  .26
، (هـ897: المتوفى) محمدبنيوسفبنأبيالقاسمبنيوسفالعبدريالغرناطي،أبوعبداللهالمواقالمالكي

 م.1994-هـ1416 ،1دارالكتبالعلمية،ط

27.  ، ْلِبيِّ تبيينالحقائقشرحكنزالدقائقوحاشيةالشِّ
: ، الحاشية(هـ 743: المتوفى) عثمانبنعليبنمحجنالبارعي،فخرالدينالزيلعيالحنفي
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ْلِبيُّ شهابالدينأحمدبنمحم  1021: المتوفى) دبنأحمدبنيونسبنإسماعيلبنيونسالشِّ
 هـ. 1313، 1بوالق،القاهرة،ط - ،المطبعةالكبرىاألميرية(هـ

تخريجالدالالتالسمعيةعلىماكانفيعهدرسوالللهمنالحرفوالصنائعوالعماالتالشرعية،  .28
. ،د(هـ789: المتوفى) عليبنمحمدبنأحمدبنموسىابنمسعود،أبوالحسنابنذيالوزارتين،الخزاعي

 هـ. 1419 ،2بيروت،ط – دارالغرباإلسالمي: إحسانعباس، الناشر

التذكرةفيالفقهالشافعيالبنالملقن،  .29
: ، تحقيق(هـ804: المتوفى) ابنالملقنسراجالدينأبوحفصعمربنعليبنأحمدالشافعيالمصري 

 م. 2006 -هـ 1427 ،1لبنان،ط – محمدحسنمحمدحسنإسماعيل،دارالكتبالعلمية،بيروت

: المتوفى) الخواطر، محمدمتوليالشعراوي  – تفسيرالشعراوي  .30
 ،مطابعأخباراليوم.(هـ1418

: المتوفى) التلقينفيالفقةالمالكي،أبومحمدعبدالوهاببنعليبننصرالثعلبيالبغداديالمالكي .31
-هـ1،1425ابيأويسمحمدبوخبزةالحسنيالتطواني،دارالكتبالعلمية، ط: ،تحقيق(هـ422

 م.2004

، تحقيق: (هـ370: المتوفى) أحمدبناألزهريالهروي،أبومنصورتهذيباللغة،محمدبن .32
 م.2001 ،1بيروت، ط – محمدعوضمرعب، دارإحياءالتراثالعربي

=  الجامعالمسندالصحيحالمختصرمنأموررسوالللهصلىاللهعليهوسلموسننهوأيامه .33
صحيحالبخاري، محمدبنإسماعيألبوعبداللهالبخاريالجعفي، تحقيق: 

 ارطوقالنجاةمحمدزهيربنناصرالناصر،د
 هـ.1422 ،1، ط(مصورةعنالسلطانيةبإضافةترقيمترقيممحمدفؤادعبدالباقي)

=  الجامعالمسندالصحيحالمختصرمنأموررسوالللهصلىاللهعليهوسلموسننهوأيامه .34
: صحيحالبخاري، محمدبنإسماعيألبوعبداللهالبخاريالجعفي، تحقيق
 محمدزهيربنناصرالناصر، دارطوقالنجاة

 هـ.1422 ،1،ط(إضافةترقيممحمدفؤادعبدالباقيمصورةعنالسلطانيةب)

الجامعألحكامالقرآن،  .35
 (هـ671: المتوفى) أبوعبداللهمحمدبنأحمدبنأبيبكربنفرحاألنصاريالخزرجيشمسالدينالقرطبي

 1964 -هـ1384 ،2القاهرة، ط – أحمدالبردونيوإبراهيمأطفيش، دارالكتبالمصرية: تحقيق
 م.
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جواهرالعقودومعينالقضاةوالموقعينوالشهود،  .36
: المتوفى) شمسالدينمحمدبنأحمدبنعليبنعبدالخالق،المنهاجياألسيوطيثمالقاهريالشافعي

 – مسعدعبدالحميدمحمدالسعدني، دارالكتبالعلميةبيروت: ، حققهاوخرجأحاديثها(هـ880
 م. 1996 -هـ 1417 ،1لبنان، ط

: المتوفى) حمدبنعرفةالدسوقيالمالكيحاشيةالدسوقيعلىالشرحالكبير،محمدبنأ .37
 ، دارالفكر.(هـ1230

الحاويالكبيرفيفقهمذهباإلمامالشافعيوهوشرحمختصرالمزني،أبوالحسنعليبنمحمدبنمحم .38
، تحقيق: (هـ450: المتوفى) دبنحبيبالبصريالبغدادي،الشهيربالماوردي

لبنان،  – الشيخعادألحمدعبدالموجود، دارالكتبالعلمية،بيروت - الشيخعليمحمدمعوض
 م. 1999-هـ 1419 ،1ط

 – الخالصةالفقهيةعلىمذهبالسادةالمالكية، محمدالعربيالقروي، دارالكتبالعلمية .39
 بيروت.

 - أومنالأوالمولى - دررالحكامشرحغرراألحكام، محمدبنفرامرزبنعليالشهيربمال .40
 ،دارإحياءالكتبالعربية.(هـ885: المتوفى) خسرو

: المتوفى) بنإدريسبنعبدالرحمنالمالكيالشهيربالقرافيالذخيرة، أبوالعباسشهابالدينأحمد .41
 .(هـ684

 ردالمحتارعلىالدرالمختار، ابنعابدين،محمدأمينبنعمربنعبدالعزيزعابدينالدمشقيالحنفي .42
 م.1992 -هـ1412 ،2بيروت، ط-، دارالفكر(هـ1252: المتوفى)

 (هـ676: المتوفى) روضةالطالبينوعمدةالمفتين، أبوزكريامحييالدينيحيىبنشرفالنووي  .43
/  هـ1412 ،3عمان، ط -دمشق -زهيرالشاويش، المكتباإلسالمي،بيروت: تحقيق
 م.1991

وضةالّنديَّة» التعليقاُتالرَّضيةعلى: ومعها) الروضةالندية .44 ، ( «الرَّ
: المتوفى) أبوالطيبمحمدصديقخانبنحسنبنعليابنلطفاللهالحسينيالبخاريالِقنَّوجي

ه،وحقَّقه،وَ (هـ1307 عليبنحَسنبنعليبنَعبدالحميدالَحلبيُّاألثرّي، : َقامعلىنشرهضبطنصَّ
 المملكةالعربيةالسعودية،َدارابنعفَّانللنشروالتوزيع،القاهرة - َداُرابنالقيِّمللنشروالتوزيع،الرياض

 م. 2003 -هـ 1423، 1جمهوريةمصرالعربية، ط -
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سباللسالم،  .45
،أبوإبراهيم،عزالدين،المعروفكأسمحمدبنإسماعيلبنصالحبنمحمدالحسني،الكحالنيثمالصنعاني

 ،دارالحديث.(هـ1182: المتوفى) الفهباألمير

: المتوفى) سننابنماجه، ابنماجةأبوعبداللهمحمدبنيزيدالقزويني،وماجةاسمأبيهيزيد .46
 فيصلعيسىالبابيالحلبي. - محمدفؤادعبدالباقي، دارإحياءالكتبالعربية: ، تحقيق(هـ273

سننالدارقطني،  .47
، (هـ385: المتوفى) نأحمدبنمهديبنمسعودبنالنعمانبندينارالبغداديالدارقطنيأبوالحسنعليبنعمرب

شعيباالرنؤوط،حسنعبدالمنعمشلبي،عبداللطيفحرزهللا،أحمدبرهوم، : حققهوضبطنصهوعلقعليه
 م. 2004 -هـ 1424 ،1لبنان، ط – مؤسسةالرسالة،بيروت

: المتوفى) شمسالدينأبوعبداللهمحمدبنأحمدبنعثمانبنَقاْيمازالذهبيسيرأعالمالنبالء،  .48
 م.2006-هـ1427 القاهرة، -، دارالحديث(هـ748

 (هـ772: المتوفى) شرحالزركشي، شمسالدينمحمدبنعبداللهالزركشيالمصريالحنبلي .49
 م. 1993 -هـ 1413 ،1دارالعبيكان، ط: الناشر

الشرحالكبيرعلىمتنالمقنع،  .50
: المتوفى) دبنأحمدبنقدامةالمقدسيالجماعيليالحنبلي،أبوالفرج،شمسالدينعبدالرحمنبنمحم

 محمدرشيدرضاصاحبالمنار.: ، دارالكتابالعربيللنشروالتوزيع، أشرفعلىطباعته(هـ682

شرحسننأبيداود،أبومحمدمحمودبنأحمدبنموسىبنأحمدبنحسينالغيتابىالحنفىبدرالدينالعين .51
 – الدبنإبراهيمالمصري، مكتبةالرشد، تحقيق، أبوالمنذرخ(هـ855: المتوفى) ى

 م. 1999-هـ 1420 ،1الرياض،ط

: المتوفى) شرحمختصرخليلللخرشي، محمدبنعبداللهالخرشيالمالكيأبوعبدهللا .52
 بيروت. – ، دارالفكرللطباعة(هـ1101

: المتوفى) الصحاحتاجاللغةوصحاحالعربية، أبونصرإسماعيلبنحمادالجوهريالفارابي .53
 -هـ 1407 ،4بيروت، ط – أحمدعبدالغفورعطار،دارالعلمللماليين: تحقيق(هـ393

 م. 1987

: المتوفى) طبقاتالشافعيين، أبوالفداءإسماعيلبنعمربنكثيرالقرشيالبصريثمالدمشقي .54
 -هـ 1413 دأحمدعمرهاشم،دمحمدزينهممحمدعزب، مكتبةالثقافةالدينية،: تحقيق (هـ774

 م. 1993
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الطبقاتالكبرى،  .55
: المتوفى) عدبنمنيعالهاشميبالوالء،البصري،البغداديالمعروفبابنسعدأبوعبداللهمحمدبنس

 1990 -هـ 1410 ،1بيروت، ط – محمدعبدالقادرعطا، دارالكتبالعلمية: تحقيق (هـ230
 م.

الطبقاتالكبرى،  .56
: المتوفى) أبوعبداللهمحمدبنسعدبنمنيعالهاشميبالوالء،البصري،البغداديالمعروفبابنسعد

 1990 -هـ 1410 ،1بيروت، ط – دالقادرعطا، دارالكتبالعلميةمحمدعب: تحقيق (هـ230
 م.

، (تقريباألسانيدوترتيبالمسانيد: المقصودبالتقريب) طرحالتثريبفيشرحالتقريب .57
 (هـ806: المتوفى) أبوالفضلزينالدينعبدالرحيمبنالحسينبنعبدالرحمنبنأبيبكربنإبراهيمالعراقي

 لرازيانيثمالمصري،أبوزرعةوليالدين،ابنالعراقيأحمدبنعبدالرحيمبنالحسينالكرديا: أكملهابنه
 وصورتهادورعدةمنها - ، الطبعةالمصريةالقديمة(هـ826: المتوفى)
 .(دارإحياءالتراثالعربي،ومؤسسةالتاريخالعربي،ودارالفكرالعربي)

عمدةالقاريشرحصحيحالبخاري،أبومحمدمحمودبنأحمدبنموسىبنأحمدبنحسينالغيتابىال .58
 بيروت. – ،دارإحياءالتراثالعربي(هـ855: المتوفى) حنفىبدرالدينالعينى

العنايةشرحالهداية،  .59
 محمدبنمحمدبنمحمود،أكماللدينأبوعبداللهابنالشيخشمسالدينابنالشيخجمااللدينالروميالبابرتي

 ، دارالفكر.(هـ786: المتوفى)

الغررالبهيةفيشرحالبهجةالوردية،  .60
، (هـ926: المتوفى) ىالسنيكيزكريابنمحمدبنأحمدبنزكريااألنصاري،زينالدينأبويحي

 المطبعةالميمنية.

. د: تحقيق[285 - 198] غريبالحديث، إبراهيمبنإسحاقالحربيأبوإسحاق .61
 .1405 ،1مكةالمكرمة، ط - سليمانإبراهيممحمدالعايد،جامعةأمالقرى 

: ، تحقيق(هـ276: المتوفى) غريبالحديث، أبومحمدعبداللهبنمسلمبنقتيبةالدينوري  .62
 .1397 ،1بغداد،ط – ي، مطبعةالعانيعبداللهالجبور . د

: المتوفى) الفائقفيغريبالحديثواألثر، أبوالقاسممحمودبنعمروبنأحمد،الزمخشريجارهللا .63
 .2لبنان، ط – محمدأبوالفضإلبراهيم،دارالمعرفة- ، عليمحمدالبجاوي (هـ538
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الفتاوىالكبرىالبنتيمية،  .64
تقيالدينأبوالعباسأحمدبنعبدالحليمبنعبدالسالمبنعبداللهبنأبيالقاسمبنمحمدابنتيميةالحرانيالحنبليال

 م.1987 -هـ1408 ،1،دارالكتبالعلمية، ط(هـ728: المتوفى) دمشقي

 فواتالوفيات،محمدبنشاكربنأحمدبنعبدالرحمنبنشاكربنهارونبنشاكرالملقببصالحالدين .65
 .1بيروت،ط – باس، دارصادرإحسانع: تحقيق(هـ764: المتوفى)

 - ، دارالشروق (هـ1385: المتوفى) فيظالاللقرآن، سيدقطبإبراهيمحسينالشاربي .66
 هـ. 1412 ،17القاهرة، ط -بيروت

 القوانينالفقهية،أبوالقاسم،محمدبنأحمدبنمحمدبنعبدهللا،ابنجزيالكلبيالغرناطي .67
 .(هـ741: المتوفى)

 أبوعمريوسفبنعبداللهبنمحمدبنعبدالبربنعاصمالنمريالقرطبيالكافيفيفقهأهاللمدينة،  .68
محمدمحمدأحيدولدماديكالموريتاني، : ، تحقيق(هـ463: المتوفى)

 م.1980/هـ1400 ،2مكتبةالرياضالحديثة،الرياض،المملكةالعربيةالسعودية،ط

كفايةاألخيارفيحلغايةاإلختصار،  .69
: المتوفى) ،تقيالدينالشافعيأبوبكربنمحمدبنعبدالمؤمنبنحريزبنمعلىالحسينيالحصني

 ،1دمشق، ط – ،تحقيق: عليعبدالحميدبلطجيومحمدوهبيسليمان، دارالخير(هـ829
1994. 

لبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،  .70
: المتوفى) عالءالدينعليبنمحمدبنإبراهيمبنعمرالشيحيأبوالحسن،المعروفبالخازن 

 هـ. 1415 - ،1بيروت،ط – تصحيحمحمدعليشاهين، دارالكتبالعلمية: تحقيق(هـ741

 اللبابفيشرحالكتاب، عبدالغنيبنطالببنحمادةبنإبراهيمالغنيميالدمشقيالميدانيالحنفي .71
محمدمحييالدينعبدالحميد، : ، حققه،وفصله،وضبطه،وعلقحواشيه(هـ1298: المتوفى)

 لبنان. – المكتبةالعلمية،بيروت

نصاريالرويفعىاإلفريقلسانالعرب،محمدبنمكرمبنعلى،أبوالفضل،جمااللدينابنمنظوراأل .72
 هـ. 1414 ،3بيروت،ط – ،دارصادر(هـ711: المتوفى) ى

 المبدعفيشرحالمقنع، إبراهيمبنمحمدبنعبداللهبنمحمدابنمفلح،أبوإسحاق،برهانالدين .73
 م. 1997 -هـ 1418 ،1لبنان، ط – ، دارالكتبالعلمية،بيروت(هـ884: المتوفى)
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يهوسلممنصحيحاإلمامالبخاري،شمالمجالسالوعظيةفيشرحأحاديثخيرالبريةصلىاللهعل .74
: ، حققهوخرجأحاديثه(هـ956: المتوفى) سالدينمحمدبنعمربنأحمدالسفيريالشافعي

 م. 2004 -هـ 1425 ،1لبنان، ط – أحمدفتحيعبدالرحمن، دارالكتبالعلمية،بيروت

، ((معتكملةالسبكيوالمطيعي)) المجموعشرحالمهذب .75
 ،دارالفكر.(هـ676 :المتوفى) أبوزكريامحييالدينيحيىبنشرفالنووي 

المحررفيالفقهعلىمذهباإلمامأحمدبنحنبل،عبدالسالمبنعبداللهبنالخضربنمحمد،ابنتيمي .76
 ،2الرياض، ط -،مكتبةالمعارف(هـ652: المتوفى) ةالحراني،أبوالبركات،مجدالدين

 مـ.1984-هـ1404

، [هـ458: ت] المحكموالمحيطاألعظم، أبوالحسنعليبنإسماعيلبنسيدهالمرسي .77
 م. 2000 -هـ 1421 ،1بيروت، ط – عبدالحميدهنداوي، دارالكتبالعلمية: تحقيق

: المتوفى) المحلىباآلثار،أبومحمدعليبنأحمدبنسعيدبنحزماألندلسيالقرطبيالظاهري  .78
 بيروت. – ، دارالفكر(هـ456

المحيطالبرهانيفيالفقهالنعمانيفقهاإلمامأبيحنيفةرضياللهعنه،  .79
، (هـ616: المتوفى) دالعزيزبنعمربنَماَزَةالبخاريالحنفيأبوالمعاليبرهانالدينمحمودبنأحمدبنعب

 2004 -هـ 1424 ،1لبنان،ط – عبدالكريمساميالجندي، دارالكتبالعلمية،بيروت: تحقيق
 م.

، (مطبوعملحقاباألمللشافعي) مختصرالمزني .80
بيروت،  – ، دارالمعرفة(هـ264: المتوفى) إسماعيلبنيحيىبنإسماعيل،أبوإبراهيمالمزني

 م.1990/هـ1410

، (هـ179: المتوفى) المدونة، مالكبنأنسبنمالكبنعامراألصبحيالمدني .81
 م.1994 -هـ1415 ،1دارالكتبالعلمية،ط

: المتوفى) مراقيالفالحشرحمتننوراإليضاح، حسنبنعماربنعليالشرنبالليالمصريالحنفي .82
 م. 2005 -هـ 1425 ،1نعيمزرزور، المكتبةالعصرية، ط: اعتنىبهوراجعه (هـ1069

 مسنداإلمامأحمدبنحنبل، ابوعبداللهأحمدبنمحمدبنحنبلبنهاللبنأسدالشيباني .83
: عادلمرشد،وآخرون،إشراف - ، شعيباألرنؤوط(هـ241: المتوفى)

 م. 2001 -هـ 1421 ،1مؤسسةالرسالة، ط: دعبداللهبنعبدالمحسنالتركي، الناشر
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مسلمبنالحجاالمسندالصحيحالمختصربنقاللعدلعنالعدإللىرسوالللهصلىاللهعليهوسلم، .84
محمدفؤادعبدالباقي، : ، تحقيق(هـ261: المتوفى) جأبوالحسنالقشيريالنيسابوري 

 بيروت. – دارإحياءالتراثالعربي

معالمالسنن،وهوشرحسننأبيداود،  .85
: المتوفى) أبوسليمانحمدبنمحمدبنإبراهيمبنالخطابالبستيالمعروفبالخطابي

 .م 1932 -هـ 1351 ،1حلب، ط – ،المطبعةالعلمية(هـ388

 معالمالقربةفيطلبالحسبة، محمدبنمحمدبنأحمدبنأبيزيدبناألخوة،القرشي،ضياءالدين .86
 .«كمبردج» ، دارالفنون (هـ729: المتوفى)

حامدصادققنيبي،  - معجملغةالفقهاء، محمدرواسقلعجي .87
 م. 1988 -هـ 1408 ،2دارالنفائسللطباعةوالنشروالتوزيع، ط

: المتوفى) أحمدبنفارسبنزكرياءالقزوينيالرازي،أبوالحسينمعجممقاييساللغة،  .88
 .م1979 -هـ1399 تحقيق: عبدالسالممحمدهارون، دارالفكر،(هـ395

المغنيالبنقدامة،أبومحمدموفقالدينعبداللهبنأحمدبنمحمدبنقدامةالجماعيليالمقدسيثمالد .89
 ،مكتبةالقاهرة.(هـ620: المتوفى) مشقيالحنبلي،الشهيربابنقدامةالمقدسي

مفاتيحالغيب،أبوعبداللهمحمدبنعمربنالحسنبنالحسينالتيميالرازيالملقببفخرالدينالرازيخط .90
 هـ. 3،1420بيروت، ط – ،دارإحياءالتراثالعربي(هـ606: المتوفى) يبالري 

،دارالساقي، (هـ1408: المتوفى) المفصلفىتاريخالعربقبالإلسالم، الدكتورجوادعلي .91
 م.2001/ هـ1422 ،4ط

، (مسائاللتعليم) المقدمةالحضرمية .92
: المتوفى) عبداللهبنعبدالرحمنبنأبيبكرَباَفضالْلَحْضَرميالسعديالمذحجي

 .1413 ،2دمشق، ط – ،ماجدالحموي، الدارالمتحدة(هـ918

 المنتقىشرحالموطإ،أبوالوليدسليمانبنخلفبنسعدبنأيوببنوارثالتجيبيالقرطبيالباجياألندلسي .93
 هـ. 1332 ،1بجوارمحافظةمصر، ط - ، مطبعةالسعادة(هـ474: المتوفى)

: المتوفى) منهاجالطالبينوعمدةالمفتينفيالفقه، أبوزكريامحييالدينيحيىبنشرفالنووي  .94
 م.2005/هـ1425 ،1عوضقاسمأحمدعوض،دارالفكر، ط: ، تحقيق(هـ676

: المتوفى) المنهاجشرحصحيحمسلمبنالحجاج، أبوزكريامحييالدينيحيىبنشرفالنووي  .95
 .1392 ،2بيروت، ط – دارإحياءالتراثالعربي، (هـ676

: المتوفى) المهذبفيفقةاإلمامالشافعي، أبواسحاقإبراهيمبنعليبنيوسفالشيرازي  .96
 دارالكتبالعلمية.: ، الناشر(هـ476
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مواهبالجليلفيشرحمختصرخليل،  .97
 يشمسالدينأبوعبداللهمحمدبنمحمدبنعبدالرحمنالطرابلسيالمغربي،المعروفبالحطابالرُّعينيالمالك

م. 1992 -هـ3،1412، دارالفكر، ط(هـ954: المتوفى)
 .3شركةمكتبةومطبعةمصطفىالبابيالحلبيوأوالده،مصر،ط

مجموعة من ، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله .98
عصام عبد  -أشرف منصور عبد الرحمن  -المؤلفين )الدكتور محمد مهدي المسلمي 

محمود محمد  -أيمن إبراهيم الزاملي  -الرزاق عيد أحمد عبد  -الهادي محمود 
 .م 2001، 1طخليل(

ْغدي،حنفي .99 ، (هـ461: المتوفى) النتففيالفتاوى،أبوالحسنعليبنالحسينبنمحمدالسُّ
/  عماناألردن - مؤسسةالرسالة/  تحقيق: المحاميالدكتورصالحالدينالناهي،دارالفرقان

 .1984 – 1404 ،2بيروتلبنان، ط

يدرايةالمذهب،عبدالملكبنعبداللهبنيوسفبنمحمدالجويني،أبوالمعالي،ركنالنهايةالمطلبف .100
/ د. أ: ، حققهوصنعفهارسه(هـ478: المتوفى) دين،الملقببإمامالحرمين

 م.2007-هـ1428 ،1عبدالعظيممحمودالّديب، دارالمنهاج،ط

النهايةفيغريبالحديثواألثر،  .101
 دالكريمالشيبانيالجزريابناألثيرمجدالدينأبوالسعاداتالمباركبنمحمدبنمحمدبنمحمدابنعب

 - طاهرأحمدالزاوى : بيروت،تحقيق - ، المكتبةالعلمية(هـ606: المتوفى)
 م.1979 -هـ1399 محمودمحمدالطناحي،

 (هـ1250: المتوفى) نيالألوطار، محمدبنعليبنمحمدبنعبداللهالشوكانياليمني .102
 .م1993 -هـ1413 ،1عصامالدينالصبابطي، دارالحديث،مصر، ط: تحقيق

هديةالعارفينأسماءالمؤلفينوآثارالمصنفين،  .103
، (هـ1399: المتوفى) إسماعيلبنمحمدأمينبنميرسليمالبابانيالبغدادي

: ، أعادتطبعهباألوفست1951 طبعبعنايةوكالةالمعارفالجليلةفيمطبعتهاالبهيةاستانبول
 لبنان. – دارإحياءالتراثالعربيبيروت

: المتوفى) مصطفىصادقبنعبدالرزاقبنسعيدبنأحمدبنعبدالقادرالرافعيوحيالقلم،  .104
 م.2000-هـ1،1421، دارالكتبالعلمية، ط(هـ1356

، (هـ505: المتوفى) الوسيطفيالمذهب، أبوحامدمحمدبنمحمدالغزاليالطوسي .105
 .1417 ،1القاهرة، ط – محمدمحمدتامر، دارالسالم،  تحقيق: أحمدمحمودإبراهيم

 
 
 

 


