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 العديـد  في ويعد الطهارة، اصل الماء ألن ذلك؛ اخترت وقد) الماء بيع أحكام( هو البحث
 الفقـه،  ابـواب  اول في الفقهاء جعله الكبيرة وألهميته الذنوب، من بها التطهر يتم مادة الديانات من

 يـؤدي  أن على حريص المسلم ألن وحرمة؛ حل من بيعه حكم ابين أن اهللا على التوكل بعد فعزمت
  . منقوص غير كامالً األجرِ على ليحصل شبهة؛ تدخلها ال خالصةً حٍل من العبادات

  :  امران اليه توصلت ما وأهم
  .إستخراجه كلفة بسبب يكون الثمن وانما ثمن، له ليس الماء إن :أوالً
 .مملوكاً كان ولو حتى ثمن بغير للمحتاج الماء بذل يستحب :ثانياً

  
Conclusion 

Find it (the provisions of the water sale) may choose to do so; because 
the water continued purity, and is in many religions material is cleaned off 
their sins, big and important to make it jurists in the first doors of 
jurisprudence, Vazmt after depending on God to show that the rule of selling 
the solution and sanctity; because the Muslim keen to lead worship from the 
pure solution is not compromised intervention; to get the full wage 
undiminished. 
The most important findings of the two things: 
First, the water has no price, but the price is due to the cost of extracted. 
Second: mustahabb water made to needy without a price, even if owned.  

 
اإلنسان من ماء مهين، وأمر المالئكـة أن يقعـوا لـه    الذي خلق الحمد هللا رب العالمين، 

ساجدين، وأحسن تقويمه فأسبق قسم الزيتون بالتين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين 
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم واقتفى آثارهم إلـى  

    .يوم الدين
  Mm n o p q r  :سر الماء فقال جال وعال أقر -سبحانه وتعالى -هللان اإأما بعد: ف

st L)لنسد به عطشنا)١ من أسرار الكون سخره واحتياجاتنا، فهو عصـب   ، فهو أساس الحياة وسر
، فهو ضرورة اًأم نبات اًأم حيوان االحياة وأساسها على هذا الكون لجميع المخلوقات سواء كانت إنسان

من الضرورات التي ال يمكن االستغناء عنها، وأن سبب عدم قدرتنا على الحياة بدون ماء راجع إلى 
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أن الجسم يحتاج الماء في كل عملياته الحيوية، كما أنه يعمل كضابط لنظام الجسـم؛ لتحمـل كـل    

  .وبرودة وغيرها، تقلبات الطقس من حرارة
عليها، فما أعظمها من نعمة، وما أعظمـه مـن   -ال جال وع-فالماء نعمة يجب شكر اهللا 

لكون الماء أصل فـي الطهـارة،   و ،منعم، فقد وقع اختياري على هذه النعمة لتكون موضوع بحثي
فقد الكبيرة، وألهميته ويعد في العديد من الديانات مادة طاهرة ويتم التطهر والتحلل من الذنوب بها، 

، وغيرهـا  اتإضافة إلى أن اإلنسان يحتاج إليه كثيراً في العبـاد  ،جعله الفقهاء في أول أبواب الفقه
ولهذا عزمت بعد التوكل على اهللا أن أبين حكم بيعه من حل وحرمة؛ ألن المسلم حريص علـى أن  
يكون ما ترتوي به عروقه، وما يتطهر به ألداء العبادات حالالً خالصاً ال تدخله شـبهةً؛ ليحصـل   

أسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يوفقني للصواب فيمـا أكتبـه،    غير منقوصعلى األجر والثواب كامالً 
يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم، وآخـر   ويجعله علماً أنفع به ويكون ذخراً لي

  .دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
  

  
  اشتمل بحثي هذا على مقدمة، وثالثة مباحث:

  مفهوم الماء وأقسامه، ويشتمل على مطلبين: المبحث األول:
 :تعريف الماء لغةً واصطالحاً. المطلب األول  
 :أقسام المياه. المطلب الثاني  

  حكم بيع الماء، ويشتمل على مطلبين: المبحث الثاني:
  :حكم بيع الماء المحرز. المطلب األول  
  :بيع ماء اآلبار والعيون حكم المطلب الثاني.  

  الربا في الماء، ويشتمل على مطلبين: المبحث الثالث:
  :تعريف الربا لغةً واصطالحاً. المطلب األول  
  :حكم الربا في الماء. المطلب الثاني  

ثم الخاتمة وأهم النتائج، وأخيراً ذكرت فهرساً للمصادر والمراجع التي استقيت من معينها 
  جواهر البحث.
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وأصله موه  الذي يشرب، والهمزة فيه مبدلة من الهاء في موضع الالم، :لغةً الماء:
بالتحريك؛ ألنه يجمع على أمواه في القلة ومياه في الكثرة، والذاهب منه الهاء؛ ألنه تصغيره 

  .)٢(مويه
وقد جاء أمواء، والنسب  أمواه ومياه، ويجمع على وأصل الماء موه ، :وقال ابن األثير

  .)٣(اللفظوومائي على األصل  ،إليه: ماهي
الماء أصله موه فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها  وقد جمع القولين الفيومي بقوله:

ألنها أعلت مرةً والعرب ال تجمع على  ؛فاجتمع حرفان خفيان فقلبت الهاء همزة ولم تقلب األلف
أمواه أيضاً  :وقالوا ،فيقال مياه ومويه ،ولهذا يرد إلى أصله في الجمع والتصغير الحرف إعاللين

  .)٤(مثل باب وأبواب، وربما قالوا أمواء بالهمز على اللفظ الواحد
  .)٥(هو جسم رقيق مائع به حياة كل نام :الماء :قال الكفوي :واصطالحاً

  .)٧( )٦(Mm n o p q r st L  :وكأنه استنبط التعريف من قوله تعالى
  
  

  قسم الفقهاء المياه بالنظر إلى تملكها واالنتفاع بها إلى أقسام عدة.   
  المياه أربعة أنواع: :قالوا )٨(فالحنفية 

لصاحبه ال حق ألحد فيه ألن الماء فهو مملوك  الذي يكون في األواني والظروف، األول:
  وإن كان مباحاً في األصل لكن المباح يملك باالستيالء إذ لم يكن مملوكاً لغيره.

 بل هو مباح في نفسه، ،هالثاني: الماء الذي يكون في الحياض واآلبار والعيون فليس بمملوك لصاحب
 ألن الماء في األصل خُلق مباحاً، ؛رض مباحة أو مملوكة لكن له حق خاص فيهأسواء كان في 

  .)٩(الناروالناس شركاء في ثالث الماء والكأل :  لقوله
ألن الماء  ؛غير مملوك الماء الذي يكون في األنهار التي ألقوام مخصوصين، فهو الثالث:

   لعدم الملك. ؛ال يجوز بيعهف ،وإنما يأخذ حكم الملك باإلحراز باألواني خُلقَ مباحاً األصل بالنص،
فال ملك ألحد فيها وال في  ودجلة والفرات ونحوها، ،كسيحون ،األنهار العظام الرابع:

  بل هو حق لعامة المسلمين. ،وال في الشرب ،وكذلك ليس ألحد حق خاص فيها رقبة النهر،
  :المياه أربعة أقسام أيضاً )١٠(وقسم المالكية
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كالبئر والعين فينتفع به  ،ماء خاص وهو الماء المتملك في األرض المتملكة األول:

جبر ن يبيعه ويستحب له أن يبذله بغير ثمن، وال يأو ،وله أن يمنع غيره من االنتفاع به ،صاحبه
  على ذلك إالّ أن يكون قوم اشتد بهم العطش فخافوا الموت.

، )١١(كاألنهار والعيون والغدر ،تملكةوهو غير متملك في أرض غير م :ماء عام الثاني:
  فالناس فيه سواء ال يختص به أحد دون أحد.

رض، فيأخذه األعلى فاألعلى األماء يتجمع من األمطار والسيول فيجري إلى  الثالث:
  فيسقي ويمسكه حتى يصل إلى الكعبين ثم يطلقه للذي تحته.

اآلبار التي تحفر في البوادي لسقي المواشي ومن حفرها يبدأ باالنتفاع ويأخذ الناس  الرابع:
  من ذالك.  ما فضل لهم وليس له أن يمنعهم

  : الماء على ثالثة أضرب: مباح ومملوك ومختلف فيه.)١٢(وقال الشافعية
يون النابعة في موات كماء البحر والنهر الكبير، كدجلة، والفرات، والنيل، ومثل الع المباح: أوالً:

  حد أن يستعمل منه ما أراد كيف شاء.أالسهل، والجبل فكل هذا مباح، ولكل 
أو ساقه إلى بركة فجمعها  أو جرة، كل ما حازه من الماء المباح من قربة، المملوك: ثانياً:

  فيها فهذا مملوك له كسائر المائعات المملوكة.
من بئر أو عين، وقد أختلف  ما نبع في ملكه فهو كل، المختلف في كونه مملوكاً ثالثاً:

  أصحابنا فيه على وجهين:
  أنه مملوك، وقد نص عليه في القديم. أحدها:

   .أنه ليس بمملوك، فإذا قلنا إنه غير مملوك، فإنه ال يجوز أن يبيعه، وال شيئاً منه والثاني:
  مه، فإنه يختلط به غيره.وال يجوز أن يبيع جميعه؛ ألنه ال يقدر على تسلي كيالً وال وزناً،
  .مباح و غير مباح :الماء ضربان:)١٣(وقال الحنابلة

ما ينبع في أرض مملوكة، فصاحبه أحق به، ألنه يملكه في رواية وفـي روايـة    غير المباح: أوالً:
  .ال يملكه إالّ أنه ليس لغيره دخول أرضه بغير إذنه :أخرى

فمن سيق إلى شيء منه، فهو أحق به، فإن كان نهراً عظيمـاً  ثانياً: المباح: الماء النابع في الموات، 
سقى كيف يشاء، وإن كان صغيراً بدئ بمن في أول النهر فيسقي، ويحبس الماء حتى يبلغ الكعـب،  

  .ثم يرسل إليه
  قسمان من الماء: مملوك، ومباح: )١٤(وعند الظاهرية
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كاألنهار غير المستخرجة، والسيول،  ،ضرب: حق إجماعاًأ:الماء على )١٥(وقال الزيدية

كماء اآلبار والعيون والقناة المحتفرة في  ،وملك إجماعاً يحرز في الجرار ونحوها، ومختلف فيها
ملكه لكن  خذ منه شيئاًأالملك، قال بعضهم: حق ولم تفصل إال ما خصه اإلجماع كماء الجرار فمن 

  .وقال بعضهم ملك؛ لكونه في ملكه كماء الجرة ،يؤثم الداخل بغير رضاه
والنيل  : فقد ذكروا قسمين: مياه مباحة: كاألنهار الكبار كالفرات ودجلة)١٦(اإلماميةوأما 

  والعيون في المباح واآلبار المباحة واألنهار الصغار التي لم تجرها مجر نية التملك.
وهي المياه المحرزة في إناء وغيره، وكل ما أجراها، أو حفرها بنية التملك  :ومياه مملوكة

  ال بنية االنتفاع، ومنها اآلبار المستنبطة، واألنهار المحفورة فهي لمن استنبطها وحفرها.
وعلى هذا يمكن القول: أن الماء في البحار، واألنهار الكبار والصغار التي لم تجر مجر 

   ي في الفالة، فإنها مباحة باإلجماع.التملك، والعيون الت
وأن الماء المحرز مملوك باإلجماع، ولمالكه بيعه إالّ الظاهرية فقد ذهبوا إلى عدم جواز 
البيع، فقالوا: وال يحل بيع الماء بوجه من الوجوه ال في ساقية، وال من نهر، أو عين، وال من بئر، 

  .)١٧(اءوال في صهريج، وال مجموعاً في قربة، وال في إن
وعلى الرغم من جواز البيع للماء المحرز إالّ أنه إن خاف إنسان الهالك، فله أخذ ما يدفع 

، عن حاجة المتملك، فإن منعه، فله أخذه عنوةً به الهالك عن نفسه من غير إذن إن كان فاضالً
  .له قتاله لكن بغير سالح :، كما في الطعام في حالة المخمصة، وذكر الحنفيةويكون ضامناً

  وأما ماء اآلبار فمختلف فيه، وهو ال يخلو من كونه في أراضي مملوكة، أو مباحة:
أم مباحة،  ،فعند الحنفية: ليس بمملوك بل مباح في نفسه، سواء أكان في أراضي مملوكة

لى ولصاحبه منع الدخول في أرضه في حالة عدم الضرورة، ولكن عند الضرورة، واإلشراف ع
   .)١٨(الهالك لهم قتاله بالسالح إن منعهم منه

وعند المالكية: فهو أحق به وله بيعه، ومنع الناس إالّ بثمن، ولكن في حالة الضرورة 
والخوف من الهالك، فلهم مجاهدته إن منعهم، إن كان في مملوك، وإن كان في مباح، فهو أحق 

  .)١٩(بكفايته، ثم ما فضل فهو مباح ليس له المنع عنه
حيث إنه ال اختالف بين الحنفية والمالكية في حالة الضرورة، وأما في غير الضرورة، 

  .فعند الحنفية هو مباح ال يجوز بيعه، وعند المالكية يجوز بيعه
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فلكل منهما قوالن: األول: أنه مملوك، والثاني: ليس بمملوك. هذا  :وأما الشافعية والحنابلة

وأما إن كان في مباحة، فإن قصد به التملك، فهو ملك له، وإن  إن كان البئر في أرض مملوكة.
   .)٢٠(قصد االرتفاق، فهو أحق بمائه مدة إقامته عليه، وعليه بذل الفاضل من مائه

وعند الظاهرية: قول واحد سواء أكان البئر في مملوك، أم مباح، فهو أحق بمائه ما دام 
  .)٢١(أحد منه محتاجاً إليه، فإن فضل عن حاجته فليس له منع

وعند الزيدية: قوالن: األول حق ال ملك، والثاني: ملك. وفي الحالين ليس له منع فضل 
الماء عن طالبه، إالّ أنه في حالة الملك، قيل: يجب بذل فضل الماء، وقيل: يستحب. وهذا سواء كان 

  .)٢٢(في مملوك أو مباح
بيعه كيالً ووزناً، وإن قصد به  وعند اإلمامية: ملك الماء إن قصد به التملك، وجاز له

االنتفاع، فهو أحق به مدة إقامته عليه، وهذا أيضاً في المملوك والمباح، وقيل: يجب عليه بذل 
  . )٢٣(الفاضل من الماء

  
 

 
  

حتى ولو كان مملوكاً، وال يجبر  إذ اتفق الفقهاء على أنه يستحب بذل الماء بغير ثمن
  ن:يرأيفي أواني وغيرها إلى في بيع الماء المحرز  المالك على بذله، إالّ أنهم اختلفوا

 ،)٢٧(والحنابلة ،)٢٦(، والشافعية)٢٥(والمالكية )٢٤(يجوز بيعه، وهو قول الحنفية الرأي األول:
   .)٢٩(واإلمامية ،)٢٨(والزيدية

  بالسنة واإلجماع والقياس.واستدل أصحاب هذا الرأي 
  أما السنة:

  .)٣٠(نهى عن بيع الماء إال ما حمل منه فإن النبي 
وجه الداللة: إن االستثناء من النهي داللة على جواز بيع المستثنى وهنا فيه داللة على 

  .)٣١(جواز بيع الماء المملوك وهو المحرز
ا اإلجماعوأم:  

إن ما يحوزه من الماء في إنائه، فإنه على جواز البيع ابن قدامة بقوله:  عفنقل اإلجما
  .)٣٣(ونحوه قال أبو العباس القرطبي ،)٣٢(يملكه، وله بيعه بال خالف بين أهل العلم
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من غير نكير، ولـيس ألحـد أن    )٣٤(وأنه مضت العادة في األمصار ببيع الماء في الروايا

  .)٣٥(إال بإذن مالكهيشرب منه وال يتوضأ وال يأخذ 

  : أما القياس
ألن يأخذ أحدكم حبله : قياس بيع الماء المحرز على من أحرز حزمة حطب فباعها لقوله  .١

  .)٣٦(خير له من أن يسأل الناس ثم يغدو إلى الجبل فيحطب، فيبيع، فيأكل، ويتصدق،
  .)٣٧(فإنه يملكه وله بيعه ،قياس بيع الماء المحرز على الصيد إذا اصطاده .٢

، وقول لإلمام أحمد: ال يعجبني )٣٨(ال يجوز بيع الماء المحرز وهو رأي الظاهرية  الرأي الثاني:
  .)٣٩(بيع الماء البتة

   .)٤٠(نهى عن بيع الماء :أن رسول اهللا  واستدل أصحاب هذا الرأي:
  . )٤١(من غير تفصيل محرز أو غيره النهي عن بيع الماء دل الحديث على وجه الداللة:

  :المناقشة والترجيح
وان ما استدل به أصحاب  استداللهمفيما أرى أن الرأي األول هو الراجح وذلك؛ لقوة 

إضافة  ،نهى عن بيع الماء إالّ ما حمل منهحديث ال يمكن حمله على االستثناء فيالرأي الثاني 
بعض أن  والجمهور إالّه على الرغم من وجود الخالف في بيع الماء المحرز بين الظاهرية إلى أن

فيه خالف شاذ، ال  :العلماء ذكر اإلجماع على جواز بيع الماء المحرز حتى قال بعض المشايخ
أما ما نُقَل عن اإلمام أحمد قوله: ال يعجبني بيع الماء البتة. فإنه يمكن حمله على بيع  .)٤٢(يلتفت إليه

 سِئَل عن سمعتُ أحمد: عن اإلمام أحمد قالفضل ماء اآلبار والعيون، كما جاء في رواية أبي داود 
ويبيعونه مياومةً؟ قال: الماء ال يجوز بيعه؛ يعني: فضل ماء النهر واآلبار  )٤٣(شرى ماء مرو

  .)٤٤(والعيون، يعني في قراره حتى يجعل في وعاء، فال بأس به حينئذ
 

  إلى قولين:بار والعيون المملوكة في بيع ماء اآل اختلف الفقهاء       
، وقيدوا ذلك باآلبار المسورة بالحوائط وغيرها، )٤٥(المالكيةقول : جواز بيعه وهو القول األول

ورواية عند  )٤٦(والصحيح عند الشافعية، وهو المنصوص عليه في القديم، وفي كتاب حرملة
  .)٤٩(واإلمامية )٤٨(وبعض الزيدية )٤٧(الحنابلة
   :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي      

  من السنة:
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يهودي في المدينة، وسبلها، أو  مناشترى بئر رومة  ثبت في الحديث أن عثمان بن عفان  .١

من يشتري بئر رومة، فيوسع  :يقول حبسها على المسلمين وذلك بعد أن سمع رسول اهللا 
وجه  .وكان اليهودي يبيع ماءها، فاشتراها منه عثمان  .)٥٠(بها على المسلمين وله الجنة

أقر اليهودي على بيعه، وأقر المسلمين على شرائهم منه، حتى اشتراها  الداللة: أن الرسول 
  .)٥١(، وحبسها على المسلمين، وبيع الماء يجري حسب العرفعثمان بن عفان 

اعترض المانعون على بيع الماء في بئر رومة، أن رومان يهودي، واليهود لهم سلطة في  
 ولم يعارضولهم نفوذ في المدينة إلى أن كتبت الصحيفة بينهم  المدينة، وقد جاء رسول اهللا 

 .)٥٢(أعمالهم وتصرفاتهم لرسول ا
 . )٥٣(ال يحل مال امرئ مسلم إالّ بطيب نفس منه: قال  .٢

فهو مال فدّل الحديث على أنه ال يحل ألحد أخذه إالّ  اً،لما كان الماء مملوك الداللة:وجه   
  .)٥٤(بما تطيب نفس المالك به وهو بذل قيمته، وهذا هو معنى البيع

 من القياس:
ألن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو  :قياس بيع الماء على من أخذ حزمة حطب فباعها، لقوله  .١

 .)٥٥(من أن يسأل الناس فيبيع، فيأكل، ويتصدق، خيراً لهإلى الجبل، فيحتطب، 
 اعترض المانعون على ذلك بأمرين: 

  بأن تخصيص النص بالقياس مختلف فيه بين علماء األصول.  األول:
  .)٥٦(أن هذا القياس يقتضي جواز بيع الماء المحرز فقط دون ماء البئر ونحوه والثاني:

 .المحرز في الجرار وغيرها فكل منهما مملوكقياس بيع ماء البئر على الماء  .٢
  .)٥٧(أما هذا فال ،ماء الجرة ونحوها نقلي ؛ ألنورد على هذا بأن السيول أشبه منه بماء الجرة

  .)٥٨(خذ منه فعليه بذل قيمتهأقياس بيع الماء على الطعام في المخمصة، من  .٣
يضر به بذله، وال يستخلف ما بذله غير صحيح؛ ألن الطعام بأن هذا قياس  :اعترض على ذلك     

  .)٥٩(إال بسعي ومشقة، والماء ما ذهب منه عاد إليه مثله، وتفجرت به األرض فافترق األصالن
  .)٦٠(قياس بيع الماء على الحشيش والثمرة؛ ألن كل منها نماء ملكه .٤

  :واعترض على ذلك  
يجري تحـت األرض بخـالف   أن القياس غير صحيح؛ ألن الماء ليس بنماء األرض، وإنما هو   

  .)٦١(الحشيش والثمرة
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، والظاهر عنـد  )٦٣(، وغير المشهور عند المالكية)٦٢(ال يجوز بيعه، وهو قول الحنفية القول الثاني:

  .)٦٧(، وبعض الزيدية)٦٦(والظاهرية، )٦٥(والحنابلة، )٦٤(الشافعية
  واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:  

 .)٦٨(M Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Lقوله تعالى: ب من الكتاب:
  استدل ابن حزم في هذه اآلية على منع بيع الماء بأمرين: وجه الداللة:

 غرر، فإنه ال يـدري أفـي السـماء أم ال؟   مجهول؛ فهو بيع بيع  أنه أكل مال بالباطل؛ ألنه األول:
ومنافس في األرض الثاني: أنه بيع ما لم يملك بعد، وهذا باطل محرم؛ ألن الماء يأتي من خروق و

  .)٦٩(بعيدة هي في غير ملك صاحب العين والبئر
  ومن السنة:

  .)٧٠(ثالث ال يمنعن: الماء، والكأل، والنار، قال:عن أبي هريرة أن رسول اهللا  .١
  دّل الحديث على أن هذه الثالث الناس فيها شركاء، بدليل النهي عن منعها. وجه الداللة:

يا رسول اهللا ما الشيء الذي ال يحل منعه؟ قال: عن عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت:  .٢
  .)٧١(الماء، والملح، والنار

 .)٧٢(الناس شركاء في ثالث الماء والنار والكأل قوله  .٣
دّل الحديث على ثبات الشركة للناس شركة عامة والشركة العامة تقتضي اإلباحة،  وجه الداللة:

 .)٧٣(والمباح ال يجوز ألحد بيعه، وليس ألحد أن يمنع أحداً منه
  .)٧٤(نهى عن بيع فضل الماء :أن النبي  .٤

  هذا الحديث صريح بتحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه  وجه الداللة:
 .)٧٥(أكان في أرض مباحة أم في أرض مملوكة، وسواء أكان للشرب أم لغيرهسواء 

نهى عن بيع  :عن جابر وإياس بن عبد المزني رضي اهللا عنهما: أن رسول اهللا  .٥
 . )٧٦(الماء
 .)٧٧(: أن الحديث داللته صريحة في النهي عن بيع الماءوجه الداللة

  .)٧٨(يباع فضل الماء ليباع به الكألال   يقول: قال رسول اهللا أن أبا هريرة  .٦
 .)٧٩(وجه الداللة: هذا النهي يدل على النهي عن بيع الماء الزائد عن الحاجة

 يعني الماء. )٨٠(أن يمنع نقع البئر نهى رسول اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: .٧
  .)٨١(أن النهي هنا يدل على النهي عن منع أحد عن األخذ من ماء البئر وجه الداللة:
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فهـؤالء أربعـة مـن    واستدل ابن حزم بهذه األحاديث على عدم جواز بيع الماء، بقوله:   
فهـو نقـل تـواتر، وال تحـلُّ      يقصد بهؤالء: أبو هريرة، وجابر، وإياس، وعائشة  -الصحابة
 .)٨٢(مخالفته

  :فنقله ابن حزم بعد ذكره اآلثار التالية :اإلجماعأما 
نهى عن بيع   فإن إياس بن عبد المزني، قال الرجل: ال تبع الماء فإن رسول اهللا .١

 .)٨٣(الماء
عن عمران بن عمير قال: منعني جاري فضل مائه، فسألت عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن  .٢

 .)٨٤(فضل الماءمسعود؟ فقال: سمعت أبا هريرة يقول: ال يحل بيع 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن غالماً لهم باع فضل ماء لهم من عين بعشرين  .٣

 .)٨٥(الفاً، فقال له عبداهللا بن عمرو بن العاص: ال تبعه فإنه ال يحل بيعه
 . )٨٦(عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال: يكره بيع فضل الماء .٤

واثنان من التابعين: القاسم، و عبيداهللا  ،هريرة، وعبداهللا بن عمروفهذا إياس بن عبد، وأبو فقال: 
   .)٨٧( بن عبداهللا بن عتبة يحرمون بيع الماء جملة وال مخالف لهم من الصحابة

  أما اآلثار:
أن قوماً مروا بالماء فأرادوا أن يستقوا، فمنعهم أهل الماء فأخبروا عمر بن قد روي: ف .١

  .)٨٨(هال وضعتم فيهم السالحبذلك، فقال:  الخطاب 
كان علي بن أبي طالب أمر أهل المياه بسقاية المارة من غير بيع وال يباع فضل الماء من  .٢

 .)٨٩(أحد احتاج إليه من أهل اإلسالم
هدر جراحات أهل الماء وأغرمهم جراحات ابن السبيل حين اقتتلوا عليه  روي أن عمر  .٣

 .)٩٠(الباني عليه حتى يروون وقال: أبناء السبيل أولى بالماء من
وقد كتب عمر بن عبد العزيز في اآلبار التي في الطريق بين مكة والمدينة أولى من شرب  .٤

منها ابن السبيل وهذا أحسن للضرورة، إلى ذلك ولتزودهم منه وأنه ليس بأهله إليهم من 
   .)٩١(الضرورة مثل بالمسافر

  . )٩٢(دلّت هذه اآلثار على أن ماء اآلبار مباح، وال يمنع أحد منه وجه الداللة:
  القياس:أما من   

قياس بيع ماء البئر على ما لو عشش طائر وفرخ في أرضه، أو توحل صيد في أرضه، فلو ف .١
 .)٩٣(تخطى إنسان فأخذ الطائر والصيد ملكه
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 .)٩٤(قياس بيع الماء على ثوب إنسان سقط في ملكه بهبوب الريح .٢

  المعقول:أما من   
لو أن رجالً اشترى داراً فيها بئر ماء، فاستقى منه المشتري أياماً، ثم وجد في الدار عيباً ف  .١

 .)٩٥(كان له ردها، فلو كان الماء من جملة المبيع لم يكن له ردها
لو أن رجالً اكترى داراً وفيها بئر ماء، كان له أن يشرب منها ويتوضأ، ولو كان الماء  .٢

كاً لم يكن للمستأجر االنتفاع به؛ ألن األعيان ال يصح أن تستباح باإلجارة. بدليل أن من مملو
  . )٩٦(أستأجر أرضاً وفيها نخل لم يجز له أن يأكل من ثمرتها

  المناقشة والترجيح:
بعد أن رأينا مناقشة أدلة أصحاب القول األول، كذلك ال تسلم أدلة أصحاب القـول الثـاني     

من المناقشة، فاستداللهم باآلية يمكن أن يجاب عليه أن الماء يجوز بيعه كيًآل أو وزناً، فـال يكـون   
  غرر، وأنه قد ملك الماء على قول كثير من الفقهاء، فال يكون قد باع ما ال يملك. 

األحاديث التي استدلوا بها، فما دل منها على الشراكة، فهو محمول على الماء الـذي   وأما  
ال يختص بأحد ولم تحدث باستنباط أحد وسعيه، وما ذكر فيها الكأل، فهو من باب سد الذرائع؛ ألنه 
بمنعه للماء يكون مانعاً من رعي الكأل، وما جاء منها بلفظ فضل الماء دون الكـأل، فهـو مطلـق    

  حمل على المقيد بالكأل.في
بخالف الماء  وأما القياس فال يصح في الحالين، فاألول: الطائر ليس ملكاً لصاحب البئر،

  فإنه ملكه، وأما الثاني: فالثوب هو ملك لإلنسان، بخالف الماء فإنه ال يملكه. 
و اسـتئجاره  وأما المعقول فال يسلم في الحالين أيضاً؛ ألنه يدخل تبعاً وال يجوز بيع الماء أ

    لالستسقاء منفرداً.

وقولي في ذلك أنه ليس المنع على إطالقه، وال الجواز على إطالقه؛ وذلك ألن المـاء ال    
ثمن له كمادة، وإنما الثمن يكون ألجل الكلفة والمؤن في نقله قياساً على الزكاة، والدليل على ذلك ما 

فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضـح  أنه قال:  ثبت عن النبي 
 .)٩٧(نصف العشر

وهذا دليل واضح على إسقاط الشارع الحكيم جزءاً من الزكاة في حالة السقي بالنضـح بسـبب     
  الكلفة.
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فإذا وضع صاحب البئر مضخة كهربائية أو تعمل على الوقود، أو جعل الستخراجه حبل ودلـو،    

الثمن على ذلك ليس ثمناً للماء وإنما ألجل التكلفة، وفيما ال كلفة فيه ال يجوز أخذ الثمن عليـه واهللا  فله أخذ 
  أعلم.

 
 

 
  .)٩٨(الربا: لغةً: الفضل والزيادة أوالً:

 M Àالزيادة إما في نفس الشيء كقولـه تعـالى:    :: وأصل الربا)٩٩(وفي فتح الباري
ÁL)ا في مقابلة درهم بدرهمين، فقيل: هو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في األول مجـاز  )١٠٠وإم ،

  .في الثاني
  اصطالحاً: عرفه الفقهاء بتعريفات عديدة:  -ثانياً

  .)١٠١(هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيعبقولهم: فعرفه الحنفية،
ربا الفضل، فهو: زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيـار  وعرفه الكاساني: 

الشرعي، وهو الكيل أو الوزن في الجنس، وربا النساء، فهو: فضل الحلول على األجـل، وفضـل   
العين على الدين في المكيلين، أو الموزونين عند اخـتالف الجـنس، أو فـي غيـر المكيلـين، أو      

  .)١٠٢(نين عند اتحاد الجنسالموزو
  .)١٠٣(الزيادة في العدد أو الوزن محققة أو متوهمة، والتأخير:وعرفه المالكية

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثـل فـي معيـار    وعرفه الشافعية، بقولهم: 
  .)١٠٤(الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما

  .)١٠٥(الزيادة في أشياء مخصوصةوعرفه الحنابلة، بأنه: 
  .)١٠٦(التفاضل في متفقي الجنس، أو زيادة ألجل النساءوقال الزيدية: 

يتضح من عبارات الفقهاء في تعريف الربا أنها متقاربة في المعنى وإن اختلفت في األلفاظ 
ومنهم من فصل ، ومنهم من اقتصر على نوع واحد، )١٠٨(وبعضها مفصل )١٠٧(إالّ أن بعضها مجمل

كما يتضح أن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغـوي؛ ألن المعنـى    ،فعرف كل نوع على حدة
  .الشرعي يقتصر على الزيادة في أشياء معينة، وأما المعنى اللغوي فيشمل الزيادة في عموم األشياء
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  اختلف الفقهاء في الربا في الماء إلى قولين: 
المـذهب عنـد   و ،)١٠٩(، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسـف اً: أن الماء ليس ربويلقول األولا
، )١١٣(والظاهرية ،)١١٢(، والصحيح من مذهب الحنابلة)١١١(، وأحد الوجهين عند الشافعية)١١٠(المالكية

  .)١١٤(واألمامية
  بما يلي:استدل أصحاب هذا القول 

 .)١١٥(M  *+ , - . / Lقوله تعالى:  .١
إن ما فصل لنا استدل ابن حزم بهذه اآلية على منع الربا في الماء بقوله:  وجه الداللة:

من الربا، أو من حرام، فهو ربا وحرام و ما لم يفصل لنا تحريمه،  بيانه على لسان رسوله 
  والماء مما لم يفصل لنا تحريمه، فهو حالل ال يجري فيه الربا. .)١١٦(فهو حالل

بيع الذهب بالـذهب والفضـة    ينهى عن سمعت رسول اهللا عن عبادة بن الصامت قال:  .٢
بالتمر، والملح بالملح، إال سواء بسواء عيناً  بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر

  .)١١٧(أربىبعين فمن زاد أو ازداد فقد 
  : ُأستُدل بهذا الحديث بما يلي:وجه الداللة

حصر الربا في األشياء الستة، فال يحل ألحد أن يتعداها، والماء ليس من  أن رسول اهللا  .١
  .)١١٨(هذه األشياء المذكورة، فال يجري فيه الربا

 .)١١٩(الماء ليس مكيالً وال موزوناًأن العلة في هذه األشياء الكيل والوزن، و .٢
 .)١٢٠(أن العلة في هذه األشياء االقتيات، والماء ليس بطعام .٣
 أن الماء ال يجري فيه الربا لألسباب التالية. .٤

 .)١٢١(األصل في األشياء اإلباحة، فالماء على إباحته األصلية  -  أ
  .)١٢٢(عدم تمويل الماء عادة  - ب

عنـد   ، وروايـة )١٢٣(أن الماء يجري فيه الربا، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية القول الثاني:
  .)١٢٦(، ورواية عند الحنابلة)١٢٥(، والمذهب عند الشافعية)١٢٤(المالكية

   :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 .)١٢٧(M / 0 1 Lقوله تعالى:  .١
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دلت اآلية على أن الماء طعام وإذا كان طعاماً كان قوتـاً؛ لبقائـه واقتياتـه     وجه الداللة:

  .)١٢٨(األبدان به فوجب أن يجري فيه الربا
٢.  كان رسول اهللا ١٣٠(ويغسل بالصاع )١٢٩(يتوضأ بالمد()١٣١(. 

دّل الحديث على أن الماء يكال؛ وذلك لقوله بالمد والصاع، و االثنان مكاييل  وجه الداللة:
  .)١٣٢(معروفة، ولما كانت علة الربا الكيل والوزن، فيجري فيه الربا

  المناقشة والترجيح:
فيما أرى أن القول الثاني هو الراجح؛ وذلك لقوة أدلتهم، أما ما استدل به أصحاب القـول  

المناقشة، فاآلية التي استدلوا بها فهي مخصصة، وال يسلم لهـا العمـوم وأمـا     األول فال يسلم من
  وهو من األدلة الشرعية عند جمهور الفقهاء. استداللهم بالحديث فإنهم ينفون القياس،

وأما قولهم بأن الماء ليس مكيالً فينتقض بالحديث الذي استدل به أصحاب القـول الثـاني.   
   .يس بطعام، فإنه منتقض باآلية التي استدل بها مخالفيهموأما قولهم بأن الماء ل

أصـل اإلباحـة   وقولهم األصل اإلباحة، وبأنه مما ال يتمول، فمردود كما قال الزركشي: 
، ونحوهما، وبأنه ال يتمول، فهو مردود بأن العلة عنـدنا  )١٣٣(منتقض بلحم الطير، وبالطين أألرمني

  .)١٣٤(ليست المالية
 

لت ذبعد هذه الجولة من السباحة في مياه األنهار والبحار، والغوص في اآلبار والعيون، ب
  جهدي بفضل من اهللا جال وعال ومنته، فشربت من ماء األواني، وتوصلت إلى ما يأتي:

أن الماء في البحار واألنهار الكبيرة والصغيرة والعيون واآلبار التي لم تحدث باستنباط أحـد   .١
 وسعيه الكل فيها سواء، وال يمنع أحد أحداً منها.

اآلبار التي احتفرها أحد من الناس، فإن كانت في أرض مملوكة، فهي ملك له، وإن كانت في  .٢
أرض مباحة، فهو أحق بمائها مدة إقامته عليها، فإن ارتحل وعاد إليها، فهو وغيـره سـواء   

 فيها.
احتاجه، وال يمنعه منه، وإن كان دخوله يضر بـه،  على صاحب البئر بذل الفاضل منه لمن  .٣

 .أخرجه له، وذلك تعاونناً وتكافالً مع اآلخرين
الماء عنوة من صـاحبه، ولـه حـق     ذمن احتاج إلى الماء وخاف الهالك على نفسه، فله أخ  .٤

 لك، ولكن دون السالح؛ ألنه ال يجوز إحياء نفس بقتل نفس.ذالمجاهدة في 
 .لتفت إليهفيه خالف شاذ، ال ي اني يجوز بيعه إجماعاً، كما قال القرطبيإن الماء المحرز باألو .٥
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لك جهالة، ويكون ذيجوز بيع الماء كيالً، أو وزناً بعد حيازته، وال يجوز بيعه مجازفة، ففي   .٦

 .بيع غرر منهي عنه
 .هالماء كجرم مادي ليس له ثمن، وإنما الثمن يكون بسبب الكلفة والمؤن التي تلحق باستخراج .٧
 .الماء ربوياً، فال يجوز بيعه متفاضالً .٨

 
 

  .٣٠األنبياء: اآلية )١(
أحمـد   تحقيق: هـ)،٣٩٣الصحاح: أبو نصر إسماعيل الجوهري بن حماد الفارابي (تينظر:  )٢(

  .  ٦/٢٢٥٠م:٣١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٤بيروت دار العلم للماليين، ط عبد الغفور عطار:
الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمـد بـن   النهاية في غريب الحديث واألثر: مجد  )٣(

 -تحقيق: طاهر أحمد الزاوي هـ)،٦٠٦ي ابن األثير (تزرمحمد بن عبد الكريم الشيباني الج
  .٤/٣٧٤م: مهق١٩٧٩-هـ١٣٩٩المكتبة العلمية، محمود الطناحي: بيروت،

الحمـوي أبـو   المصباح الميز في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم  )٤(
 .٢/٥٨٦: هـ): بيروت، المكتبة العلمية٧٧٠(ت العباس

هـ)،تحقيق: ١٠٩٤الكفوي، أبو البقاء الحنفي(ت الكليات: أيوب بن موسى الحسيني القرمجي، )٥(
  .٨٧٣بيروت، مؤسسة الرسالة:  ،ريمصمحمد ال-يشعدنان درو

  .٣٠سورة األنبياء: اآلية  )٦(
مقاتل بن سـليمان بـن بشـير األزدي، البلخـي      تفسير مقاتل بن سليمان: أبو الحسن :ينظر )٧(

 . ٢/٣٥٦م: ٢٠٠٣ـ/ه١٤٢٤ه): بيروت، دار الكتب العلمية، ط، ١٥٠(ت
دار  بيـروت، ، هــ) ٥٨٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين الكاساني (ت ينظر: )٨(

  ٦/١٨٨:م١٩٨٢العربي، الكتاب
هـ): مصر، مؤسسة قرطبة: ٢٤١مسند أحمد بن حنبل: أبو عبداهللا أحمد بن حنبل الشيباني(ت )٩(

، سنن أبي داود: أبـو داود سـليمان األشـعث السجسـتاني،     ٢٣٤٧١رقم الحديث  ٥/٣٦٤
باب فـي   ٣٠/٢٧٨هـ)، تحقيق: محي الدين عبدالحميد، بيروت، دار الفكر: ٢٧٥األزدي(ت

أرواء الغليل في تخريج أحاديث منار . وقال األلباني: صحيح، ٣٤٧٧منع الماء، رقم الحديث 
ــاني  ــر األلب ــد ناص ــبيل: محم ــالمي، ط ه)١٤٢٠(تالس ــب اإلس ــروت، المكت ، ٢: بي

  .  ٦/٧م:١٩٨٥/هـ١٤٠٥
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القوانين الفقهية: أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبداهللا بن جزي الكلبـي الغرنـاطي    )١٠(

  .١/٢٢٢هـ):٧١٤(ت
وهو مستنقع ماء المطر؛ وسمي بذلك؛ ألنه السيل غادره، أي تركه. معجم الغدر: جمع غدير  )١١(

هــ)،  ٣٩٥(ت مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا، القزوينـي، الـرازي   
 .  ٤/٤١٣م:غدر١٩٧٩/هـ١٣٩٩دار الفكر،  تحقيق: عبد السالم محمد هارون، بيروت،

بن حبيب البصري الشـهير بالمـاوردي    الحاوي الكبير: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد )١٢(
  .١٢٧٣-٧/١٢٧١هـ): بيروت، دار الفكر:٤٥٠(ت

الكافي في فقه اإلمام أحمد: أبو محمد موفق الدين عبداهللا بن احمد بن محمد بن قدامة، الشهير  )١٣(
 .  ٢٠/٢٤٨م:١٩٩٤/هـ١،١٤١٤هـ): دار الكتب العلمية، ط٦٣٠بابن قدامة المقدسي(ت

بيـروت، دار   ،)ـه٤٥٦لي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري(تينظر: المحلى باآلثار: ع )١٤(
  .٧/٤٨٨الفكر: 

مصـر،  ، هـ)٨٤٠:أحمد بن يحيى المرتضى(تاألمصارعلماء لمذاهب  البحر الزخار ينظر: )١٥(
 .٥/١٠٢م:١،١٩٨٤ط

المحقق الحلي أبو القاسم جعفر بن الحسـن   في مسائل الحالل والحرام: ينظر: شرائع اإلسالم )١٦(
 .٢/١٠:نشر دار األضواء بيروت، ):هـ٦٧٦الهذلي (ت

  .٧/٤٨٨المحلى باآلثار: )١٧(
  .٦/١٨٩بدائع الصنائع:  )١٨(
ـ ٥٢٠المقدمات المهمات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي(ت  )١٩( ): دار الغـرب  ـه

 .٢/٢٩٨م: ١٩٨٨ـ/ه١٤٠٨، ١اإلسالمي، ط
المهذب في الفقه اإلمام الشافعي: أبو إسحاق إبراهيم بـن علـي بـن يوسـف الشـيرازي        )٢٠(

، وكشاف القناع عن متن اإلقناع: منصور بن يونس بن ٢/٤٠ه): دار الكتب العلمية: ٤٧٦(ت
  .٣/١٦٠): بيروت، دار الكتب العلمية: ـه١٠٥١إدريس البهوتي (ت

  .٧/٤٨٩ينظر: المحلى باآلثار:  )٢١(
 .٥/١٠٢زخار: ينظر: البحر ال )٢٢(
  .٢/١٠ينظر: شرائع اإلسالم:  )٢٣(
، هـ)٤٦١دي الحنفي(تعأبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الس النتف في الفتاوي:ينظر:  )٢٤(

  .١/٧٤٣م:١٩٨٤/هـ٢،١٤٠٤ط مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق: صالح الدين الناهي،
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قرطبـي  محمـد بـن أحمـد األنصـاري ال     المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:ينظر:  )٢٥(

  .  ١٤/٧٣): ـه٦٥٦(ت
روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا يحيى الدين بن يحيى بن شـرف النـووي   ينظر:  )٢٦(

  .٥/٣١٢م:١٩٩١/هـ١٤١٢، ٣ط المكتب اإلسالمي، ،هـ): بيروت٦٧٦(ت
  .٣/١٦٠ كشاف القناع:ينظر:  )٢٧(
  .٤/٣٢٥:البحر الزخارينظر:  )٢٨(
 .٢/١٠شرائع اإلسالم:ينظر:  )٢٩(
خليـل   تحقيق: هـ)،٢٢٤القاسم بن سالم بن عبد اهللا الهروي، البغدادي (تأبو عبيد  األموال: )٣٠(

قـال الـذهبي: فيـه     . رواه أبو عبيد عن المشيخة.١/٣٨١دار الفكر: بيروت، محمد هراس،
إرسال وإبهام، كما أن أبا بكر بن عبداهللا بن أبي مريم ضعيف، وفي إسناده بقية، وهو مدلس، 

هــ)،  ٧٤٨و عبداهللا محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي (ت  وقد عنعن. ميزان االعتدال: أب
ـ ١٣٨٢، ١تحقيق: محمد البجاوي، بيروت، دار المعرفة للطباعة، ط ، ١/٣٣١م: ١٩٦٣/هـ

٤/٤٩٧. 
  .٤/٧١ينظر: المغني:  )٣١(
دار إحياء التـراث   بيروت، ،هـ)٦٢٠عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت المغني:ينظر:  )٣٢(

  .٤/٧١العربي:
ـ ٥٧٨العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، نزيل االسكندرية، ولد سـنة  هو أبو  )٣٣( ، ـه

من المفهم لما أشكل ، ونقل اإلجماع في كتابه ١/٩٦ه. ينظر: هدية العارفين: ٦٥٦وتوفى سنة
 .١٤/٧٣تلخيص كتاب مسلم:

عير الذي جمع االراوية، وهي المزادة، الوعاء الذي يكون فيه الماء، وسميت الراوية لمكان الب )٣٤(
  .٣٤٦/ ١٤يحملها؛ وذلك جائز على االستعارة. ينظر: لسان العرب: 

 . ٤/٧١المغني:  )٣٥(
مصـطفى ديـب    هـ)، تحقيق:٢٥٦بخاري(تصحيح البخاري: أبو عبد اهللا محمد إسماعيل ال )٣٦(

، صـحيح  ١٤١٠رقم الحـديث  ٢/٥٣٨م:١٩٨٧/هـ٣،١٤٠٧البغا، بيروت، دار ابن كثير، ط
عبـدالباقي،   هـ)، تحقيق: محمد فؤاد٢٦١(ت الحجاج النيسابوريأبو الحسين مسلم بن  :مسلم

 .١٠٤٢، رقم الحديث ٢/٧٢١بيروت، دار إحياء التراث العربي: 
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بشيخي  المدعو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان ينظر: مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: )٣٧(

 .٢/٥٦٢العربي:هـ): بيروت، دار أحياء التراث ١٠٧٨(ت زاده يعرف بداماد أفندي
 .  ٧/٤٩٠المحلى باآلثار: ينظر:  )٣٨(
   .٤/٧١المغني:ينظر:  )٣٩(
محمد فؤاد عبد الباقي، مصر،  تحقيق: هـ)،٢٧٩محمد بن عيسى الترمذي(ت سنن الترمذي: )٤٠(

باب ما جاء فـي بيـع    ٣/٥٦٣م:١٩٧٥/هـ٢،١٣٩٥شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، ط
وقـال الـذهبي: صـححه     سن صـحيح. حديث ح وقال فيه: ،١٢٧١فضل الماء رقم الحديث

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: شمس الدين أبو  الترمذي من طريق داود العطار عن عمر.
مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيـب: الريـاض، دار    هـ)، تحقيق:٧٤٨عبد اهللا الذهبي (ت

  .٢/١٤١م:٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ،١الوطن، ط
  .٧/٤٩٠ينظر: المحلى باآلثار:  )٤١(
  .١٤/٧٣لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:  المفهم )٤٢(
وهي من أشهر مدن خراسان وقصباتها، مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينها وبين نيسـابور   )٤٣(

فرسخاً، وخرج منها كثير من العلماء. ينظر: معجم البلدان: ياقوت ١٢٢فرسخاً، وإلى بلخ  ٧٠
   .٥/١١٢هـ): بيروت، دار الفكر: ٦٢٦ابن عبداهللا الحموي (ت

مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجسـتاني: أبـو داود سـليمان األشـعث السجسـتاني       )٤٤(
، ١هـ)، تحقيق: طارق بن عوض اهللا بن محمد، مصـر، مكتبـة ابـن تيميـة، ط    ٢٧٥(ت

 .  ١/٣٦٥م: ١٩٩٩/هـ١٤٢٠
دار الغـرب   هــ): ٥٢٠المقدمات المهمات: أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبـي(ت  )٤٥(

 .٢/٢٩٨م:١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١اإلسالمي، ط
 . وذكر فيه أن قول أبي علي بن أبي هريرة. ٢/٤٠المهذب في فقه اإلمام الشافعي:  )٤٦(
  . ١٨٢/ ٤المغني:  )٤٧(
  .٥/١٠١البحر الزخار:  )٤٨(
  .٢٢٣-٣/٢٢٢شرائع اإلسالم:  )٤٩(
صـحيح   .من يشتري بئر رومة ويجعل فيها دلوه كدالء المسـلمين أخرجه البخاري بلفظ:  )٥٠(

، وأخرجـه الترمـذي   ٢٦٢٦ب إذا أوقف أرضاً، أو بئراً، رقم الحديث با ٣/١٠٢١البخاري: 
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مناقب عثمان بـن   ٦/٦٩وقال حديث حسن وروي عن عثمان من غير وجه. سنن الترمذي: 

  .٥٥٥مسند عثمان بن عفان، رقم  ١/٧٥، وأخرجه أحمد. مسند أحمد: ٣٧٠٣عفان رقم 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن  محمد بن أبي ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد:  )٥١(

  .٥/٧٤م: ١٩٩٤هـ/١٤١٥، ٢٧، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط)هـ٧٥١تقيم الجوزية (
  

  .١٧٤-٥/١٧٣ينظر: نيل األوطار:  )٥٢(
هـ)، تحقيق: عبد اهللا هاشـم  ٣٨٥سنن الدار قطني: أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني(ت )٥٣(

، ٩٠، ٨٨، كتاب البيوع، رقم ٢٦-٣/٢٥م: ١٩٦٦/هـ١٣٨٦اليماني، بيروت، دار المعرفة، 
هــ)، تحقيـق:   ٤٥٨وسنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي(ت

. ١٦٥٣٣، رقم ٨/١٢٨: ١٩٩٤ـ/ه١٤١٤محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة، دار الباز، 
ذكره الحاكم في حديث طويل من حديث عكرمة عن ابن عباس، ورواه الدار قال ابن حجر: 

ثم  قطني من حديث مقسم عن ابن عباس نحوه في حديث، وفي إسناده العزرمي وهو ضعيف
هــ):  ٨٥٠حجر (ت البنذكر له طرقاً عديدة بألفاظ مختلفة متحدة المعنى. التلخيص الحبير: 

  .٣/٤٩مصر، مؤسسة قرطبة: 
  .١٦٨ -١٦٧/ ٢ية المجتهد ونهاية المقتصد: ينظر: بدا  )٥٤(
  .١٠في صتقدم تخريجه  )٥٥(
هــ)، تحقيـق: عصـام الـدين     ١٢٥٠محمد بن علي الشـوكاني (ت ينظر: نيل األوطار:  )٥٦(

، والفقه اإلسالمي وأدلته: ٥/١٧٣: م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١الصبابطي، مصر، دار الحديث، ط
    .٥/٣٤٢٩: ٤أ.د. وهبة بن مصطفى الزحيلي: دمشق، دار الفكر، ط

  ٥/٣٦٥، ونيل األوطار: ٥/١٠٢البحر الزخار: ينظر:  )٥٧(
هــ):  ٥٤٤إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (تينظر:  )٥٨(

٥/١٢٥.  
   ينظر: المصدر نفسه. )٥٩(
ينظر: البيان في مذهب اإلمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم، العمرانـي،   )٦٠(

، ١ه)، تحقيـق: قاسـم محمـد النـوري، جـدة، دار المنهـاج، ط      ٥٥٨ي (تاليمني، الشافع
  .٥/٢٣١م: ٢٠٠٠هـ/١٤٢١

  ينظر: المصدر نفسه. ونسب االعتراض للشيخ أبي حامد. )٦١(
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سـائد   تحقيـق:  هــ)، ٣٧شرح مختصر الطحاوي: لإلمام أبي بكر الرازي الجصاص (.ت. )٦٢(

 .٤٥٤-٣/٤٥٣م:٢٠١٠/هـ١،١٤٣١بكداش، بيروت، شركة دار البشائر اإلسالمية، ط
 .  ١٦٨-٢/١٦٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ينظر:  )٦٣(
 وذكر فيه: أنه قول الشيخ أبي اسحاق.   .٢/٤٠المهذب:  )٦٤(
  .  ٤/١٨٢المغني: ينظر:  )٦٥(
  .٧/٤٨٨المحلى باآلثار: ينظر:  )٦٦(
 .  ٥/١٠٢البحر الزخار:  ينظر: )٦٧(
  .  ٢١سورة الزمر: األية )٦٨(
 .  ٧/٤٩٠المحلى باآلثار:  )٦٩(
هـ)، تحقيق: محمـد فـؤاد عبـد    ٢٧٥و عبد اهللا محمد يزيد القزويني (تسنن ابن ماجه: أب )٧٠(

. قال ابن حجر إسـناده صـحيح. التلخـيص    ٢٤٧٣، رقم٢/٨٢٦الباقي، بيروت، دار الفكر: 
  .٣/١٤٣الحبير:

، والمعجم األوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم ١٤٧٤، رقم ٣/٥٢٩سنن ابن ماجه:  )٧١(
طارق بن عوض اهللا، عبدالمحسن بن إبراهيم، القـاهرة، دار   هـ)، تحقيق:٣٦٠الطبراني (ت

 .  ٣/١٥٤. قال ابن حجر: إسناده ضعيف. التلخيص الحبير:١٨٦٤١، رقم ٢٢/٣١٢الحرمين: 
  تقدم تخريجه. )٧٢(
هــ): بـدون   ٤٨٣ينظر: المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ت )٧٣(

  .٦/١٨٩الصنائع: ، وبدائع ٢٣/١٦٤م: ١٩٩٣ـ/ه١٤١٤طبعة، 
، رقم ٣/٣٣٨، ومسند أحمد:١٥٦٥، باب تحريم بيع فضل الماء، رقم ٣/١١٩٧صحيح مسلم:  )٧٤(

١٤٦٩٤.  
  .٣٢/ ٥ينظر: فتح الباري: البن حجر:  )٧٥(
حـديث   ،وقال فيـه: ١٢٧١باب ما جاء في بيع فضل الماء رقم الحديث٣/٥٦٣:سنن الترمذي )٧٦(

  .  ١٤٩٠٣، رقم الحديث ٣/٣٥٦حسن صحيح، ومسند أحمد: 
 .٢/١٦٧ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد:  )٧٧(
  .١٥٦٦باب تحريم بيع فضل الماء، رقم الحديث  ٣/١١٩٨صحيح مسلم:  )٧٨(
  .١٦٧/ ٢ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد:  )٧٩(
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، باب ما جاء في النهي ٦/٢٥١، والسنن الكبرى للبيهقي: ٢٥٦٠٠، رقم ٦/١٣٩مسند أحمد:  )٨٠(

ومصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد اهللا بن محمـد بـن   ، ١١٨٤٨عن منع فضل الماء، رقم 
.قال األلباني: أخرجه أحمد عن ١٢، رقم ٥/١١١هـ): بيروت، دار الفكر: ٢٣٥أبي شيبة (ت

عائشة، وأخرجه أحمد والحاكم وابن عدي من طرق أخرى عن أبي الرجال بلفظ:( ال يمنـع  
هو بهذه الطرق إلى أبي الرجال على نقع ماء في البئر)، وقال الحاكم: صحيح اإلسناد. قلت: و

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد شرط الشيخين. 
هـ): الرياض، ١٤٢٠ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري، األلباني (ت

 .  ٥٠٤-٥/٥٠٣م: ١٩٩٥ /هـ١٤١٥، ١مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط
  .١٦٠/ ٣ظر: كشاف القناع: ين )٨١(
  .  ٧/٤٨٩المحلى باآلثار:  )٨٢(
 .تقدم تخريجه )٨٣(
  .٥، رقم ٥/١١٠مصنف ابن أبي شيبة:  )٨٤(
  .٨، رقم ٥/١١١: المصدر نفسه )٨٥(
  .٧، رقم ٥/١١٠: المصدر نفسه )٨٦(
  .٧/٤٩٠المحلى باآلثار:  )٨٧(
هــ)،  ١٨٢األنصـاري(ت  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حتبة اآلثار: أبو يوسف )٨٨(

، وفـي  ٨٩٩باب الغزو والجيش، رقم ١/١٩٩تحقيق: أبو الوفا، بيروت، دار الكتب العلمية: 
سنن البيهقي: أن رجالً أتى أهل ماء فاستقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشاً، فأغرمهم عمر بـن  

 .٦/١٥٣الخطاب الدية. سنن البيهقي: 
أبو محمد عبداهللا بـن (أبـي زيد)عبـد    ألمهات: النوادر على ما في المدونة من غيرها من ا )٨٩(

دار  هـ)، تحقيق: محمد عبدا لعزيـز الـدباغ، بيـروت،   ٣٨٦الرحمن القيرواني، المالكي(ت
 .١١/٩الغرب اإلسالمي: 

 المصدر نفسه. )٩٠(
  المصدر نفسه. )٩١(
  .٩/ ١١ينظر: النوادر على ما في المدونة:  )٩٢(
  .٧/٣٤٣ينظر: روضة الطالبين:  )٩٣(
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ـ ٧٤٣(ت ثمان بن علي الزيلعيينظر: تبيين الحقائق: ع )٩٤( بـوالق، المطبعـة    -)، القـاهرة ـه

  .٤/٤٨ه:١٣١٣، ١األميرية، ط
 .٥/٢٣١ينظر: البيان في مذهب اإلمام الشافعي:  )٩٥(
 ينظر: المصدر نفسه. )٩٦(
وذكر دكتور مصطفى البغا: بالنضح: بنضح  .١٤١٢، رقم الحديث ٢/٥٤٠صحيح البخاري:  )٩٧(

  الماء والتكلف في استخراجه.
  .١/٢١٤المنير: (ر ب ب) المصباح  )٩٨(
  .٤/٣١٣: البن حجر :فتح الباري )٩٩(
  .٥سورة الحج: اآلية  )١٠٠(
 .١٢/١٠٩المبسوط:  )١٠١(
  .٥/١٨٣: بدائع الصنائع )١٠٢(
): بيـروت،  ـه١١٠١: محمد بن عبداهللا الخرشي، المالكي (تشرح مختصر خليل للخرشي )١٠٣(

  .٥/٥٦: دار الفكر
 .٢/٢١اسنى المطالب:  )١٠٤(
 .٦/٥١المغني  )١٠٥(
 .٤/٣٣٠البحر الزخار:  )١٠٦(
)١٠٧( نههو اللفظ الذي ال يدل بصيغته على المراد منه، وال توجد قرائن لفظية أو حالية تبي  علـم .

شباب األزهر (عن الطبعـة   -هـ): مكتبة الدعوة١٣٧٥أصول الفقه: عبدالوهاب خالف (ت
  . ١/١٦٦الثامنة لدار القلم): 

. معه احتمـال للتـأول  ما دلّّ بنفسه على معناه المفصل تفصيالً فال يبقى  وهوأي: المفسر،  )١٠٨(
  المصدر السابق.

مختصر اختالف العلماء: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة أألزدي  )١٠٩(
هـ)، تحقيق: عبد اهللا نذير أحمد، بيروت، دار البشـائر  ٣٢١الحجري المعروف بالطحاوي(ت

 .٣/٧٣هـ: ١٤١٧، ٢اإلسالمي، ط
جـم بـن شـاس    نعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: جالل الـدين عبـد اهللا بـن     )١١٠(

هـ)، تحقيق: حميد بن محمد لحمر، فاس، جامعة سيدي محمـد بـن عبـد اهللا، دار    ٦١٦(ت
  .  ٢/٣٢٤م: ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ١الغرب اإلسالمي، ط
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 .٥/٣٤٩الحاوي الكبير: ينظر:  )١١١(
الء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المـرداوي  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: ع )١١٢(

  .١٤-٥/١٣، بدون تاريخ: ٢حياء التراث العربي، طإهـ): دار ٨٨٥الحنبلي(ت
  .٤٠٢-٧/٤٠١ينظر: المحلى:  )١١٣(
  .٢/٣٩شرائع اإلسالم: ينظر:  )١١٤(
  .١١٩: اآليةاألنعام )١١٥(
 .٧/٤٠٣المحلى باآلثار:  )١١٦(
 .٤١٤٢باب الصرف وبيع الذهب، رقم٥/٤٣صحيح مسلم:  )١١٧(
    .٤٠٢-٧/٤٠١المحلى باآلثار: ينظر:  )١١٨(
  .٢/٣٩، وشرائع اإلسالم: ٣/٧٤مختصر اختالف العلماء:  )١١٩(
  .٥/٦٣ينظر: شرح مختصر خليل:  )١٢٠(
  .١٤-٥/١٣اإلنصاف:   )١٢١(
 المصدر نفسه.  )١٢٢(
 .٣/٧٤مختصر اختالف العلماء:   )١٢٣(
، وقال ابن العربي: الصحيح في المذهب انه يجري فيه الربا. ٢/٣٢٤عقود الجواهر الثمينة:  )١٢٤(

ألحكام القرآن: أبو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر شـمس الـدين          لجامع ا
تحقيـق: هشـام سـمير البخـاري، الريـاض، دار عـالم الكتـب،         هـ)،٦٧١القرطبي(ت

 .٣/٢٥٢م: ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣
 .٥/٣٤٩الحاوي الكبير: للماوردي:   )١٢٥(
السيوطي، شرح غاية المنتهى: الشيخ مصطفى ، مطالب أولي النهى: ١٤-٥/١٣اإلنصاف:   )١٢٦(

. وقـال المـرداوي فـي    ٣/١٥٨هـ): بيروت، المكتـب اإلسـالمي:   ١٢٤٣الرحيباني (ت
 (قال الزركشي: واألقيس جريان الربا فيه على رواية أن علة الربا: الطعم) اإلنصاف:

  .٢٤٩البقرة: اآلية  )١٢٧(
 .٣/٢٥٣الجامع ألحكام القرآن: للقرطبي:   )١٢٨(
مال في المدينة المنورة قبل اإلسـالم وبعـده،   هو نوع من المكاييل التي كانت شائعة االستع  )١٢٩(

ويعتبر أصغر أنواع المكاييل جميعاً، وهو جزء من أجزاء الصاع يشكل ربع الصاع باتفـاق  
غراما. المقادير الشرعية وأهميتهـا فـي تطبيـق    ٥٠٩العلماء. وأما وزنه المعاصر فيعادل 
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تير مقدمة إلـى كليـة العلـوم    الشريعة اإلسالمية: منير حمود فرحان الكبيسي: رسالة ماجس

 .٢٠٧، ٩٠م: ١٩٩٣/هـ١٤١٤بغداد،  -اإلسالمية
لغة: هو إناء مخروطي الشكل، ويجمع في القلة على أصوع، وفي الكثرة صيعان. المصباح   )١٣٠(

، واصطالحاً: نوع من أنواع المكاييل، وهو أشـهر  ٣٥١الصاد مع الواو وما يثلثهما  المنير:
، وتدور عليه أحكام المسلمين عند العرب وفي عهد رسول اهللا المكاييل العربية المستخدمة 

إلى أن الصاع ثمانيـة   -رحمهما اهللا -وقد ُأختُلف في مقدار الصاع، فذهب أبو حنيفة ومحمد 
أرطال بالعراقي وعند أهل الحجاز خمسة أرطال وثلثاً؛ لـذلك كانـت تقـديراتهم للواجبـات     

غم، وعلى رأي بقية ٣,٢٩٦الفقهاء، وعلى رأي الحنفية يزن الشرعية أكبر من تقديرات بقية 
  .٢٠٧، ٩١غم. التقديرات الشرعية: ٢,٠٣٦غم، وأما وزنه المعاصر فيعادل ٢,١٧٥الفقهاء 

  .٣٢٥، باب قدر ماء الوضوء والغسل، رقم الحديث ١/٢٥٨صحيح مسلم:   )١٣١(
الملـك (ت   ابن بطال أبو الحسن علي بن خلـف بـن عبـد   ينظر: شرح صحيح البخاري:   )١٣٢(

، ٢تحقيـق: أبـو تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم، الريـاض، مكتبـة الرشـد، ط         ، هـ)٤٤٩
  .٥٠٧/ ٦: ٢٠٠٣ـ/ه١٤٢٣

هو طين يابس جداً يضرب لونه إلى الصفرة، وقيل أحمر إلى السواد، طيب الرائحة ومذاقته   )١٣٣(
منه بسهولة وال يوجد فيه شيء من الرمل وينفع أصحاب الطواعين إذا شرب  ترابية ويسحق

ينظر: مسـالك األبصـار فـي ممالـك      وهو منسوب إلى ناحية أرمينية بالروم. به أو طلي
هـ): ٧٤٩(ت األمصار: أحمد بن يحيى بن فضل اهللا القرشي، العدوي، العمري، شهاب الدين

  (ر م ن). ١/٢٤٠، والمصباح المنير: ٢٨٣-٢٢/٢٨٢هـ: ١٤٢٣، ١أبو ظبي، ط
شـمس الـدين محمـد بـن عبـداهللا الزركشـي        شرح الزركشي على مختصر الخرقـي:   )١٣٤(

  .٤٢٢-٣/٤٢١م: ١٩٩٣هـ/ ١٤١٣، ١هـ): دار العبيكان، ط٧٧٢(ت
 

 
 .القرآن الكريم  
هــ)،  ١٨٢اآلثار: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصـاري (ت  .١

  تحقيق: أبو الوفا، بيروت، دار الكتب العلمية.
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هـ): بيـروت،  ١٤٢٠ي تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر األلباني (تإرواء الغليل ف .٢

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ٢المكتب اإلسالمي، ط
أسنى المطالب في شرح روضة الطالب: زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الـدين   .٣

  ): بيروت، دار الكتب اإلسالمي. ـه٩٢٦أبو يحيى السنيكي (ت
  ).ـه٥٤٤إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (ت .٤
هـ)، تحقيق: خليل ٢٢٤األموال: أبو عبداهللا القاسم بن سالم بن عبداهللا الهروي، البغدادي (ت .٥

  محمد هراس، بيروت، دار الفكر.
ـ  .٦ رداوي اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الم

  .٢هـ)، دار إحياء التراث العربي، ط٨٨٥(ت
، ١هـ): مصر، ط٨٤٠البحر الزخار لمذاهب علماء األمصار: أحمد بن يحيى المرتضى (ت .٧

  م.٩٨٤
بيـروت، دار الكتـاب    ،هـ)٥٨٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين الكاساني(ت .٨

  م.١٩٨٢العربي، 
القرطبـي   وليد أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن رشـد    بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو ال .٩

  .م١٩٧٥ـ/ه١٣٩٥، ١هـ): مصر، مطبعة البابي الحلبي وأوالده، ط٥٩٥(ت
البيان في مذهب اإلمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير سـالم العمرانـي، اليمنـي،     .١٠

ــاج، ط ـهــ٥٥٨الشــافعي(ت ــوري، جــدة، دار المنه ــد الن ــق: قاســم محم ، ١)، تحقي
  .م٢٠٠٠/ـه١٤٢١

   .مصر، مؤسسة قرطبة، )ـه٨٥٠التلخيص الحبير: أحمد ابن حجر العسقالني(ت .١١
ـ ٧٤٨تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: شمس الدين أبو عبداهللا الـذهبي(ت  .١٢ )، تحقيـق:  ـه

  .م٢٠٠٠ـ/ه١٤٢١، ١مصطفى أبو الغيط عبدالحي: الرياض، دار الوطن، ط
تحقيـق:   ،هـ)٦٧١أحمد بن أبي بكر القرطبي(ت الجامع ألحكام القرآن: أبو عبداهللا محمد بن .١٣

  م.٢٠٠٣/هـ١٤٢٣هشام سمير البخاري، الرياض، دار عالم الكتب، 
الحاوي الكبير: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري الشـهير بالمـاوردي    .١٤

  هـ): بيروت، دار الفكر.٤٥٠(ت
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هـ): دار ٨٨٥بمنال خسرو (تدرر الحكام شرح غرر األحكام: محمد فرامز بن علي الشهير  .١٥

  إحياء الكتب العربية.
هــ)، تحقيـق:   ٦٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت .١٦

  م.١٩٩١/هـ١٤١٢، ٣زهير الشاويش، بيروت، المكتب اإلسالمي، ط
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبدالرحمن محمد ناصـر الـدين    .١٧

  م.١٩٩٥/هـ١٤١٥، ١ط ،هـ): الرياض، مكتبة المعارف١٤٢٠لباني (تاأل
هـ)، تحقيـق: محـي   ٢٧٥سنن أبي داود: أبو داود سليمان األشعت السجستاني، األزدي (ت .١٨

  الدين عبدالحميد، بيروت، دار الفكر.
هــ): تحقيـق:   ٤٥٨(ت سنن البهيقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البهيقـي  .١٩

  م.١٩٩٤/هـ١٤١٤محمد عبدالقادر عطا، مكة المكرمة، دار الباز، 
هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، مصر، ٢٧٩سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي (ت .٢٠

  م.١٩٧٥/هـ١٣٩٥، ٢مطبعة البابي الحلبي، ط
عبداهللا هاشـم   هـ)، تحقيق:٣٨٥سنن الدار قطني: أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني (ت .٢١

  م.١٩٦٦ـ/ه١٣٨٦اليماني، بيروت، دار المعرفة،
شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام: المحقق الحلي أبو القاسـم جعفـر بـن الحسـن      .٢٢

  هـ): بيروت، نشر دار األضواء.٦٧٦الهذلي(ت
هـ): ٧٧٢شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين محمد بن عبداهللا الزركشي (ت .٢٣

  م.١٩٩٣ـ/ه١٤١٣، ١كان، طدار العبي
  ): بيروت، دار الفكر.ـه١٢٠١الشرح الكبير على مختصر خليل: للشيخ الدردير(ت .٢٤
  ): بيروت، دار الفكر.ـه١١٠١مختصر خليل: محمد بن عبداهللا الخرشي (ت شرح .٢٥
)، تحقيق: سائد بكداش، بيروت، شركة دار ـه٣٧٠شرح مختصر الطحاوي: للجصاص (ت .٢٦

  م.٢٠١٠ـ/ه١٤٣١، ١البشائر اإلسالمية، ط
، ١ه): عـالم الكتـب، ط  ١٠٥١شرح منتهى اإلرادات: منصـور بـن يـونس البهـوتي (ت     .٢٧

  م.١٩٩٣ـ/ه١٤١٤
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)، تحقيق: حميـد بـن   ـه٦١٦عقد الجواهر الثمينة: جالل الدين عبداهللا بن نجم بن شاس (ت .٢٨

، ١محمد محمد فاس، جامعـة سـيدي محمـد بـن عبـداهللا، دار الغـرب اإلسـالمي، ط       
  م.٢٠٠٣ـ/ه١٤٢٣

  شباب األزهر. -): مكتبة الدعوةـه١٣٧٥أصول الفقه: عبدالوهاب خالف (ت علم .٢٩
  .ـه١٣٧٩): بيروت، دار المعرفة،ـه٨٥٠فتح الباري: البن حجر العسقالني (ت .٣٠
  ).ـه٧١٤القوانين الفقهية: محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلبي، الغرناطي(ت .٣١
عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة، الشهير  الكافي في فقه اإلمام أحمد: أبو محمد موفق الدين .٣٢

  م.١٩٩٤ـ/ه١٤١٤، ١دار الكتب العلمية، ط ،)ـه٦٣٠بابن قدامة المقدسي (ت
): بيروت، ـه١٠٥١(ت كشاف القناع عن متن األقناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي .٣٣

  دار الكتب العلمية.
بدون طبعـة،   ،)ـه٤٨٣(تالمبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  .٣٤

  م.١٩٩٣ـ/ه١٤١٤
مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: عبدالرحمن بن محمد بن سليمان شـيخي زادة يعـرف    .٣٥

  دار إحياء التراث العربي. بيروت، ،)ـه١٠٧٨بداماد أفندي(ت
المحلى باآلثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم األندلسـي القرطبـي الظـاهري      .٣٦

  .وت، دار الفكر): بيرـه٤٥٦(ت
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سـلمة األزدي  ، مختصر اختالف العلماء .٣٧

)، تحقيق: عبداهللا بن نذير بن أحمد، بيـروت، دار  ـه٣٢١الحجري المعروف بالطحاوي (ت
  .ـه١٤١٧، ٢البشائر اإلسالمي، ط

)، تحقيق: طارق ـه٢٧٥ليمان (تمسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني: أبو داود س .٣٨
  م.١٩٩٩ـ/ه١٤٢٠، ١بن عوض اهللا بن محمد، مصر، مكتبة أبن تيمية، ط

مسالك األبصار في ممالك األمصار: أحمد بن يحيى بن فضل اهللا القرشي، العدوي، العمـري   .٣٩
  .ـه١٤٢٣، ١): أبو ظبي، طـه٧٤٩(ت

ـ ٢٤١مسند أحمد بن حنبل: أبو عبداهللا أحمد بن حنبل الشيباني (ت .٤٠ مصـر، مؤسسـة    ،)ـه
  قرطبة.
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ـ ٧٧٠المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيـومي (ت  .٤١  ،)ـه

  بيروت، المكتبة العلمية.
ـ ٢٣٥أبو بكر عبداهللا بن محمد بن أبي شـيبة (ت :مصنف ابن أبي شيبة .٤٢ بيـروت، دار   ،)ـه

  الفكر.
بيـروت، المكتـب    ،)ـه١٢٤٣(ت الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني :مطالب أولي النهى .٤٣

  اإلسالمي.
)، تحقيق: طارق ـه٣٦٠سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت :المعجم األوسط .٤٤

  عوض اهللا عبدالمحسن بن إبراهيم، القاهرة، دار الحرمين.
  بيروت، دار الفكر. ،)ـه٦٢٦معجم البلدان: ياقوت بن عبداهللا الحموي (ت .٤٥
أبو العباس أحمد بن أبي حفص عمر بن إبـراهيم،   ،خيص كتاب مسلمالمفهم لما أشكل من تل .٤٦

  ).ـه٦٥٦األنصاري، القرطبي (ت
رسالة ماجستير  ،المقادير الشرعية في تطبيق الشريعة اإلسالمية: منير حمود فرحان الكبيسي .٤٧

  م.١٩٩٣ـ/ه١٤١٤بغداد،  -مقدمة إلى كلية العلوم اإلسالمية
ـ ٣٩٥فارس بن زكريـا، القزوينـي، الـرازي (ت    مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن .٤٨ )، ـه

  م.  ١٩٧٩ـ/ه١٣٩٩تحقيق: عبدالسالم محمد هارون، بيروت، دار الفكر، 
  ).ـه٥٠٢المقدمات المهمات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت .٤٩
المهذب في فقه اإلمام الشافعي: أبو إسحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الشـيرازي        .٥٠

  .روت، دار الكتب العلمية): بيـه٤٧٦(ت
)، تحقيـق: محمـد   ـه٧٤٨ميزان االعتدال: أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت .٥١

  م.١٩٦٣ـ/ه١٣٨٢، ١البجاوي، بيروت، دار المعرفة، ط
ـ ٤٦١السـعدي الحنفـي (ت   النتف في الفتاوي: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد .٥٢ )، ـه

، ٢دار الفرقـان، ط ، عمـان، مؤسسـة الرسـالة   -تحقيق: صالح الدين النـاهي، بيـروت  
  م.١٩٨٤ـ/ه١٤٠٤
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النهاية في غريب الحديث واألثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمـد بـن    .٥٣

 -)، تحقيق: طاهر أحمد الزاويـه٦٠٦محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري ابن األثير (ت
  م.١٩٧٩ـ/ه١٣٩٩محمود محمد الطناحي: بيروت، الكتبة العلمية، 

النوادر على ما في المدونة من غيرها من اُألمهات: أبو محمـد عبـداهللا بـن (أبـي زيـد)       .٥٤
)، تحقيق: محمد عبدالعزيز الدباغ، بيـروت، دار  ـه٣٨٦عبدالرحمن القيرواني، المالكي (ت

  الغرب اإلسالمي.
بطي، )، تحقيق: عصـام الـدين الصـبا   ـه١٢٥٠نيل األوطار: محمد بن علي الشوكاني (ت .٥٥

  م.١٩٩٣ـ/ه١٤١٣، ١مصر، دار الحديث، ط
)، تحقيق: طـالل يوسـف،   ـه٥٩٣(ت الجليل المرغيناني الهداية: علي بن أبي بكر بن عبد .٥٦

  بيروت، دار إحياء التراث العربي.
إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: .٥٧

 بيروت، دار إحياء التراث العربي. هـ):١٣٩٩تالبغدادي (
  


