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رحمــة  المبعــوث  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

بعــد: أمــا  أجمعيــن  آلــه وصحبــه  وعلــى  نبينــا محمــد  للعالميــن، 

فــإن ممــا ُيستشــَكل عنــد البعــض: مســألة تضميــن األجيــر المشــترك مــا تلــف 

ق  بســبب عملــه خطــأ، بخــاف األجيــر الخــاص، فــإن صورتهمــا متشــابهة، فلــَم فــرَّ

الفقهــاء بينهمــا فــي الُحكــم؟

قبل أن أذكر الغرض من هذه الورقات أقدم بثالث مقدمات:

المقدمة األولى: في تعريف األجير الخاص واألجير المشترك:

األجير المشترك: »وهو الذي ال يُخصُّ أحدًا بعمله، بل يعمل لكلِّ من يقصده 

معه على  العقد  يقع  الذي  »هو  أخرى:  وبعبارة  األسواق«)))،  مقاعد  في  كالخياط 

ى: الصانع كذلك ))). عمٍل معيٍَّن كخياطة ثوٍب أو بناِء حائط«)))، ويسمَّ

الجليــل  الفقهــاء )ص69(، مواهــب  أنيــس  الكبيــر ))/)))(،  الشــرح  فــي غريــب  المنيــر  المصبــاح   (((
.((56/6 (

العدة شرح العمدة  )ص99)(، وينظر: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخاف )4)/476).  (((

ينظر: شرح حدود ابن عرفة )ص)40).   (((
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األجيــر الخــاص: »وهــو مــن يعمــل لواحــٍد -أي: معيَّــٍن واحــدًا أو أكثــر- عمًا 

مؤقتــًا بالتخصيــص«)))، وبعبــارة أخــرى: »هــو الــذي يســلِّم نفســه إلــى المســتأجر 

لعمــٍل معلــوٍم مبــاح«))).

المقدمة الثانية: في صورة المسألة:

صورة األجير المشترك: 

أن يذهــب رجــل إلــى خيــاط بقمــاش ويطلــب منــه خياطتــه، فُيخطــئ الخيــاط 

ــأن  ــال جمهــور الفقهــاء ب ــه، ق ــر مقصــود ويتلــف القمــاش بســبب خياطت خطــأ غي

ض مالــك القمــاش. هــذا الخطــأ مضمــون علــى الخيــاط، ويلزمــه أن يعــوِّ

صورة األجير الخاص:

راهــا، وفــي أحــد  أن يســتأجر إنســان خياطــًا ليعمــل عنــده لمــدة عــاٍم بأجــرٍة قدَّ

األيــام أعطــاه قماشــًا ليخيطــه فأخطــأ فــي خياطتــه خطــأ غيــر مقصــود، فهــذا الخطــأ 

غيــر مضمــون عنــد جماهيــر الفقهــاء بــل نقــل اإلجمــاع علــى ذلــك)))، وعليــه فــا 

ض المالــك شــيئًا، فمــا الفــرق بينهمــا؟ يلــزم األجيــر -فــي هــذه الصــورة- أن يعــوِّ

ــن، وينظــر:  ــن عابدي ــن مــن كام اب ــن المعترضتي ــن )69/6(، ومــا بي ــن عابدي ــار مــع حاشــية اب ــدر المخت ال  (((
شــرح مختصــر خليــل للخرشــي )8/7)).

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخاف )4)/)47).  (((

ــار )70/6(، إال  ــي رد المحت ــن ف ــن عابدي ــع )4/)))(، واب ــع الصنائ ــي بدائ ــاني ف ــاع: الكاس ــل اإلجم نق  (((
ــه خالــف بعــض الفقهــاء فــي المســألة، ينظــر: موســوعة اإلجمــاع فــي الفقــه اإلســامي، لمجموعــة مــن  أن

.(7(4-7((/(( الباحثيــن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





3

6

المقدمة الثالثة: في أنواع األيدي عند الفقهاء:

 إذ ينبنــي علــى ذلــك َفْهــُم الفــرق، وقــد أشــار إلــى هــذا التقســيم العامــة ابــن 

ســعدي  وغيــره)))، نتيجــة الســتقراء كام الفقهــاء وهــي كالتالــي: 

من قبض مال غيره بغير وجه حق وهذا كالغصب وما شابهه.أ  ــ 

مــن قبــض مــال غيــره لنفــٍع خــاصٍّ بالمالــك وال نفــع فيــه للقابــض وذلــك ب  ــ 

فــي عقــد الوديعــة ومثلــه الوكالــة.

مــن قبــض مــال غيــره لنفــٍع خــاصٍّ بالقابــض وال نفــع فيــه -غالبــًا -    ــ 

كالعاريــة. للمالــك، 

ــُق بهــذا القبــض ِعــَوٌض د  ــ  مــن قبــض مــال الغيــر لنفــٍع للمالــك، ولكــن يتعلَّ

للقابــض، وَيِقــلُّ هــذا التعلــق ويكثــر بحســب الحــال وذلــك فــي عقــد اإلجــارة ولــه 

صــوٌر:

أن يكون العقد على عمل، وهي حال األجير المشترك. ــ )

أن يكون العقد على مدة، وتلك حال األجير الخاص. ــ )

أن يكون العقد على منفعة عين كالعقار في يد المستأجر. ــ )

ق الفقهاء بين هذه الصور في األحكام كما سيأتي: وقد فرَّ

أشــار إلــى هــذا التقســيم العامــة عبــد الرحمــن ابــن ســعدي  فــي كتابــه القواعــد واألصــول الجامعــة   (((
والفــروق والتقاســيم النافعــة ص)46( وص)55-56(، وينظــر: القواعــد البــن رجــب ))/94)(، المنثــور 

ــة ))/)))(، الفــروق للقرافــي ))/07)). فــي القواعــد الفقهي
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الصورة األولى: 

ــواًء  ــده س ــَف تحــت ي ــا َتِل ــن الغاصــب كلَّ م ــي صــورة الغاصــب: فيضم وه

ــك شــيء ))). ــن ذل ــه م ــم يحصــل ل ــط أو ل ــدٍّ أو تفري ــه تع حصــل من

الصورة الثانية: 

ــع  ــك وال نف ضــٍة للمال ــة لمصلحــة متمحِّ ــن أو محــلِّ األمان ــُض العي إذا كان َقْب

ــوُل  ــل ق ط، وُيقب ــرِّ ــدَّ أو يف ــم يتع ــا ل ــن م ــى األمي ــان عل ــه ال ضم ــض: فإن ــه للقاب في

ــع  ــك وال نف ــا للمال ــع فيه ــرد؛ ألن النف ــوى ال ــي دع ــى ف ــًا حت ــه مطلق ــن بيمين األمي

فيهــا لألميــن)))، وفــي هــذه الصــورة يدخــُل الوكيــل بــا أجــر، وعلَّلــوا ذلــك: بــأن 

الوكيــل: »نائــٌب عــن المالــك فــي اليــد والتصــرف؛ فــكان الهــاك فــي يــده كالهــاك 

ــد المالــك كالمــوَدع«))). فــي ي

ــاع فــي مســائل  ــن القطــان الفاســي فــي اإلقن ــن الفقهــاء، نقــل اإلجمــاع علــى هــذا اب وهــو محــل إجمــاع بي  (((
اإلجمــاع ))/67)(، وابــن رشــد الحفيــد فــي بدايــة المجتهــد )00/4)(، والخطيــب الشــربيني فــي 
اإلقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع ))/)))(، وينظــر: المبســوط للسرخســي )))/50(، بدائــع الصنائــع 
)49/7)(، المقدمــات الممهــدات ))/496(، منــح الجليــل )80/7(، نهايــة المطلــب )7/)4)(، العزيــز 
ــق أولــي النهــى  ــة الراجــح مــن الخــاف )5)/76)(، دقائ ــز )5/))4(، اإلنصــاف فــي معرف شــرح الوجي

.((04/((

يدخــل فــي هــذه الصــورة الوكيــل بغيــر أجــر ألن الوكيــل بأجــرة أجيــٌر، ويدخــل فيهــا كذلــك الوديــع، فأمــا   (((
الوديــع فقــد نقــل اإلجمــاع علــى أنــه ال يضمــن إال بالتعــدي أو التفريــط. ينظــر: اإلقنــاع فــي مســائل اإلجمــاع 
))/66)( و))/68)(. وأمــا الوكيــل فــإن فقهــاء المذاهــب األربعــة يقــررون أنــه أميــن فــا يضمــن إال إذا 
تعــدى أو فــرط. ينظــر: المبســوط للسرخســي )9)/8)(، بدائــع الصنائــع )4/6)(، الكافــي فــي فقــه أهــل 
المدينــة ))/789(، القوانيــن الفقهيــة ص))))(، الحــاوي الكبيــر )6/))5(، بدايــة المحتــا  ))/68)(، 
الممتــع شــرح المقنــع ))/690(، كشــاف القنــاع )78/4)-79)( و))/485(، ونقــل بعــض المعاصريــن 

اإلجمــاع علــى هــذا. ينظــر: الموســوعة الكويتيــة )86/45).

كشاف القناع ))/484).  (((
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الصورة الثالثة: 

ــة لمصلحــة متمحضــة للقابــض كالمســتعير،  ــن أو محــلِّ األمان إذا قبــض العي

فاختلــف فــي هــذه المســألة، والمذهــب عنــد الحنابلــة والشــافعية أنه ضامن وســواء 

فــي ذلــك حــال تعديــه وتفريطــه أو عدمــه، كأن تحتــرق أو تنكســر ونحــو ذلــك)))، 

إال أن المســتعير ال يضمــن التلــف الحاصــل بذهــاب األجــزاء فيمــا اســتعيرت لــه 

ــف  ــا تل ــه م ــة، ومثل ــْعُر الِخرَق ــَق َش ــر، كأن َيْخَل ــه المعي ــذي َأِذَن في ــه ال ــى الوج عل

بمــرور الزمــان عليــه)))، ووجــه تضمينــه؛ »ألنــه أخــذ ملــك غيــره لنفــِع نفســه منفــردًا 

بنفعــه مــن غيــر اســتحقاٍق وال إذٍن فــي اإلتــاف فــكان مضمونــًا كالغصــب«)))، وال 

ــُل قولــه أيضــًا فــي الــرد، وســيأتي فــي ختــام هــذه الورقــات مــا يتعلــق بضمــان  ُيْقَب

المســتأجر وهــي صــورة مغايــرة لهــذه الصــورة.

الشــافعي  فــي مذهــب اإلمــام  البيــان  المطلــب )8/7))(،  نهايــة  الكبيــر )5/7))(،  الحــاوي  ينظــر:   (((
)0/6)5(، المغنــي )86/7)(، الكافــي ))/59)) ))/4))(، الشــرح الكبيــر علــى المقنــع )))/)54(، 
كشــاف القنــاع )75/4(، مطالــب أولــي النهــى ))/485-486(، والقــول الثانــي فــي المســألة: أنــه ال ضمان 
ــة. ينظــر: شــرح  ــك الحنفي ــال بذل ط ق ــرَّ ــه إال إن تعــدى أو ف ــا اســتعارها ألجل ــن فيم ــه إذا اســتعمل العي علي
مختصــر الطحــاوي ))/)))(، المبســوط للسرخســي )))/5))(، بدائــع الصنائــع )5/6))(. وهــو 
ــم  ــن القي ــول اب ــذا الق ــار ه ــر: اإلنصــاف )5)/90(. واخت ــد. ينظ ــام أحم ــي مذهــب اإلم جــة ف ــة مخرَّ رواي
ــع  ــروع )04/7)(، الشــرح الممت ــح الف ــع تصحي ــروع م ــاد ))/))4(، الف ــر: زاد المع ــن. ينظ ــن عثيمي واب
ــل المالكيــة فــي المســألة: فــإن كان فــي أمــر ظاهــر ال يغــاب عليــه لــم يضمــن إال بالتعــدي  )0)/0))(. وفصَّ
أو التفريــط، وأمــا إن كان فــي أمــٍر غائــب فإنــه ضامــن إال أن يثبــت أن التلــف بغيــر تعــدٍّ أو تفريــط منــه. ينظــر: 
الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة ))/808(، المقدمــات الممهــدات ))/)47(. وذهــب ابــن تيميــة إلــى أنهــا 

ــح الفــروع )04/7)). ــة إال أن يشــترط الضمــان. ينظــر: الفــروع مــع تصحي ــر مضمون غي

ينظر: الحاوي الكبير )0/7))(، نهاية المطلب )40/7)(، المغني )44/7)(، كشاف القناع )4/)7).  (((

المغني )7/)4)).  (((
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الصورة الرابعة: 

سبق أن لها ثاث صور: 

فاألولــى منهــا -صــورة األجيــر المشــترك- يضَمــُن فيهــا األجيــر مــا َتِلــَف بعمله 

عنــد الحنفيــة)))، والمالكيــة)))، والحنابلــة)))، وهــو قــوٌل عنــد الشــافعية)4)، وبــه قــال 

جمــع مــن الفقهــاء)5)، خافــًا للشــافعية فــي القــول المعتمــد عندهــم، علــى خــاٍف 

ــِز  ــل القائلــون بتميي ــل بعــض المســائل)6)، وعلَّ ــن بالضمــان فــي تفاصي ــن القائلي بي

ــر الخــاص بعــدة تعليــالت:  ــر المشــترك عــن األجي األجي

التعليل األول:

ــذ العمــل،  ــن –محــل العقــد- إنمــا هــو لتنفي ــر المشــترك للعي أن قبــض األجي

فالمقصــود مــن العقــد معــه العمــل فــي العيــن، فالعمــل مقصــود فــي العقــد قصــدًا 

ــن  ــية اب ــع حاش ــار م ــدر المخت ــة )0/9))(، المبســوط للسرخســي )6)/9-0)(، ال ــة شــرح الهداي العناي  (((
.(66/6( عابديــن 

الكافي في فقه أهل المدينة ))/758(، الذخيرة للقرافي )5/)50(، التا  واإلكليل )560/7).  (((

المغني )8/)0)(، كشاف القناع )4/))).  (((

ــة  ــز )48/6)(، بداي ــز شــرح الوجي ــن )8/5))(، العزي ــر )7/7)4(، روضــة الطالبي ينظــر: الحــاوي الكبي  (4(
المحتــا  ))/6)4(. وعلــل الشــافعية -فــي المعتمــد عندهــم- قولهــم فــي عــدم تضميــن األجيــر المشــترك: 
ــه فــا  ــم يكــن قبضــه لمحــض غرضــه، وعلي ــن المالــك، فل ــه وبي ــه إنمــا أخــذ المــال لغــرٍض مشــتَرٍك بين أن

يضمــن كمــا ال يضمــن عامــل القــراض والمســتأجر ونحوهــم.

وممــن قــال بهــذا القــول باإلضافــة لمــن ســبق: ابــن شــبرمة وإبراهيــم النخعــي والشــعبي وشــريح وقتــادة وأبــو   (5(
ثــور وعبــد اللــه بــن عتبــة والحســن البصــري، ينظــر: مصنــف عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعانــي )6/8))) 

إلــى )9/8))(، اإلشــراف علــى مذاهــب العلمــاء )6/)))-4))).

فاختلــف القائلــون بهــذا القــول فــي جملــة مــن المســائل، والمقصــود هنــا بيــان تعليــل الفقهــاء للتفريــق بيــن   (6(
ــر الخــاص ال تحقيــق القــول فــي آحــاد المســائل. ــر المشــترك واألجي األجي
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ــه مضمــون  ــه ال يســتحق األجــرة إال بتمــام العمــل وتســليمه، فعمل ــذا فإن ــًا، ول تام

ــه  ــرة ل ــال أج ــن محــل العمــل ف ــم تلفــت العي ــو أنهــى العمــل ث ــه ل ــل أن ــه، بدلي علي

علــى العمــل الــذي أنجــزه؛ ألن عملــه مضمــون عليــه، فمــا دام أن عملــه مضمــون 

عليــه فخطــؤه فــي عملــه مضمــون عليــه كذلــك، ألن مــا تولَّــد عــن المضمــون 

مضمــون، قــال ابــن قدامــة فــي »المغنــي«: »ألن عمــل األجيــر المشــترك مضمــوٌن 

ــر  ــًا، كالعــدوان بقطــع عضــو، بخــاف األجي ــه يكــون مضمون ــد من ــه، فمــا تولَّ علي

الخــاص، والدليــل علــى أن عملــه مضمــوٌن عليــه: أنــه ال يســتحق العــوض إال 

بالعمــل، وأن الثــوب لــو َتلِــَف فــي ِحــرِزِه بعــد عملــه لــم يكــن لــه أجــٌر فيمــا َعِمــل 

ــه إذا أمَكــَن المســتأِجَر  فيــه، وكان ذهــاب عملــه مــن ضمانــه، بخــالف الخــاص، فإنَّ

مــن اســتعماله اســتحقَّ العــوض بُمضــيِّ المــدة وإن لــم يعمــل، ومــا َعِمــَل فيــه مــن 

ــِه«))). ــَف مــن حــرزه لــم يســقط أجــُره بتلِف شــيٍء فَتلِ

التعليل الثاني:

ــا  ــد قبضه ــه فق ــه، وعلي ــل، ال ألجــل ائتمان ــن ألداء العم ــض العي ــا قب ــه إنم  أن

لمصلحتــه المحضــة ألنــه يريــد بذلــك إنجــاز العمــل المضمــون عليــه، فــكان مــن 

ــه كذلــك))). ضمان

المغني )04/8)).  (((

علــل بهــذا محمــد بــن نجيــب المطيعــي للوجــه الثانــي عنــد الشــافعية، وذلــك فــي تكملتــه للمجمــوع   (((
.(95/(5( المهــذب  شــرح  المجمــوع 
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التعليل الثالث: 

أن عقــد اإلجــارة مــع األجيــر المشــترك واقــٌع علــى العمــل، وال يكــون العمــل 

ــن -محــل العمــل-  ــَظ العي ــر ِحْف ــه، والزُم ذلــك أن علــى األجي ــن ل إال بتســليم العي

د العقــد، وعليــه فقــد دخــل المــال فــي ضمانــه بمصيــِرِه تحــت يــده، وصــار  بمجــرَّ

العقــد -فعــًا- راجعــًا إلــى أمريــن: األول: العمــل وهــو المقصــود أصالــًة. الثانــي: 

الحفــظ وهــو المقصــود تبعــًا؛ فصــار ضامنــًا لــه ))).

التعليل الرابع:

مــا ورد عــن بعــض الصحابــة كعمــر بــن الخطــاب وعلــي بــن أبــي طالــب 

 )))، وعلــل علــيٌّ  ذلــك: بأنــه »ال ُيصِلــح النــاَس إال ذلــك«)))، يقــول 


الكاســاني مــن الحنفيــة: »..احتياطــًا ألمــوال النــاس، وهــو المعنــى فــي المســألة، 

وهــو أن هــؤالء األجــراء الذيــن ُيَســلَّم المــال إليهــم مــن غيــر شــهود ُتخــاف الخيانــة 

منهــم، فلــو علمــوا أنهــم ال يضمنــون لهلكــت أمــوال النــاس؛ ألنهــم ال يعجــزون 

عــن دعــوى الهــاك«)4).

ــن ممــا ســبق أن  ــه يتبي ــر الخــاص فإن ــة: وهــي صــورة األجي ــا الصــورة الثاني أم

األجيــر فيهــا يمتــاز عــن األجيــر المشــترك بــأن عقــد اإلجــارة معــه -أعنــي األجيــر 

ــليم  ــرد تس ــرة بمج ــر األج ــتِحقُّ األجي ــدة، فيس ــى م ــد عل ــو عق ــا ه الخــاص- إنم

المبسوط للسرخسي )5)/)0)).  (((

مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني )7/8))( األثر رقم )48)4)( واألثر رقم )49)4)).  (((

المصنف البن أبي شيبة )60/4)( األثر رقم ))05))(، وصححه ابن حزم في المحلى )0/7)).  (((

بدائع الصنائع )0/4))(، وينظر: العزيز )47/6)(، الفروق ))/07)).  (4(
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نفســه للمســتأِجر، فلــو ُفــِرَض أن األجيــر ســلََّم نفســه للمســتأجر ولكــن المســتأجر 

َلــْم يطلــب منــه عمــًا فــإن األجيــر والحالــة هــذه مســَتِحقٌّ لألجــرة، وعليــه فتســليم 

العيــن لألجيــر الخــاص أمــٌر زائــد علــى العقــد، فــإذا ســلََّمه عينــًا ليعمــل فيهــا 

صــار حكمــه كحكــم المــوَدع والوكيــل فهــو أميــن؛ وعليــه فلــم َتْدُخــل العيــن فــي 

ضمانــه، وُيْعَلــُم مــن هــذا أن عملــه غيــر مضمــون عليــه، فلــو أن المالــك اســتأجره 

لمــدة يوميــن بألــف ريــال ولــم يكلِّفــه خالهمــا بعمــٍل؛ فإنــه يســتحق األجــرة 

كاملــة، فالعقــد علــى الوقــت وليــس علــى العمــل، فــإذا ســلَّمه نفســه خــال المــدة 

ــٍة  ــن لمصلح ــاص للعي ــر الخ ــض األجي ــذا أن قب ــن ه ــَتَفاُد م اســتحقَّ األجــرة، وُيْس

ــٍة بالمالــك فــكان مؤتمنــًا كالوكيــل، فهــو مســتِحقٌّ لألجــرة ســواٌء َســلََّم عمــًا  خاصَّ

ــٌة  ــا مصلحــٌة خاصَّ ــَل فيه ــك- ليعَم ــل المال ــن قب ــًا –م ــلِّم، وتســليمه عين ــم ُيَس أو ل

ــًا محضــًا))). ــليمه ائتمان ــتأِجر-المالك-، فصــار تس بالمس

أما الصورة الثالثة: وهي صورة المستأجر للعين:

فقــد نقــل الفقهــاء اإلجمــاع علــى أن المســتأِجَر أميــٌن ال يضمــن إال إذا تعــدى 

ط، يقــول الكاســاني: »ال خــاف فــي أن المســتأَجَر أمانــٌة فــي يــد المســتأِجِر  أو فــرَّ

كالــدار والدابــة وعبــد الخدمــة ونحــو ذلــك، حتــى لــو هلــك فــي يــده بغيــر ُصنِعــِه ال 

ضمــان عليــه؛ ألن قبــض اإلجــارة مــأذوٌن فيــه، فــا يكــون مضمونــًا«))).

ينظــر: بدائــع الصنائــع )4/)))(، الهدايــة شــرح البدايــة ))/)4)(، مناهــج التحصيــل )5/7))(، كشــاف   (((
ــاع )4/))(، مطالــب أولــي النهــى ))/674(، الشــرح الممتــع )0)/78). القن

بدائــع الصنائــع )0/4))(، وينظــر: المغنــي )4/8))(، مجمــوع الفتــاوى )0)/59)(، موســوعة اإلجمــاع   (((
.(7((/((

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





10

6

وقــال ابــن المنــذر: »وأجمعــوا علــى أن مــن اكتــرى دابــة ليحمــل عليهــا عشــرة 

أقفــزة قمــح، فَحَمــَل عليهــا مــا اشــترط فَتِلَفــت، َأالَّ شــيَء عليــه«))).

وذلــك أنــه قبــض العيــن لنفــٍع ال يختــصُّ بــه، وألن المؤجــر أِذَن لــه فــي اســتام 

العيــن وقــد قبــض المســتأِجُر العيــن ليســتوفي المنفعــة منهــا، وقــد ائتمنــه المالــك 

علــى ذلــك، فكانــت يــده يــَد أمانــٍة)))، وقــد ســبق أن هــذا الحكــم ُمجَمــٌع عليــه.

ــا  ــة يســتحقها منه ــن الســتيفاء منفع ــض العي ــه قب ــك أن ــة: »وذل ــن قدام ــال اب ق

ــا«))). ــتحق منفعته ــه ال يس ــة؛ فإن ــف العاري ــًة، ... ويخال ــت أمان فكان

ــه  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــم عل ــه، وصــل الله ــا تيســر جمع ــذا م ه

أجمعيــن.

ayluhaidan@gmail.com

اإلجماع ص)5))).  (((

)))  ينظــر: شــرح مختصــر الطحــاوي للجصــاص ))/95)(، المبســوط للسرخســي )))/67(، بدائــع الصنائــع 
ــاع  ــرة للقرافــي )5/)50(، المهــذب فــي فقــه اإلمــام الشــافعي ))/66)(، كشــاف القن )0/4))(، الذخي

)7/4)(، الحواشــي الســابغات ص)454).

المغني )4/8))( مختصرًا.  (((
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