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افتتاحية العدد
لسامحة مفتي عام اململكة العربية السعودية

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ

احلم�د هلل رب العامل�ن، والص�اة والس�ام ع�ىل نبين�ا حمم�د وعىل آله 
وصحابته أمجعن، وعىل التابعن وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد :

فإن اهلل تعاىل أمر املؤمنن بلزوم العدل يف القول والعمل حتى مع النفس 
وم�ع األقربن قال تعاىل: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   
ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  
ڃ  ڃ( ]النس�اء: 135[، بل إن اهلل تعاىل أمر بالعدل مع األعداء فقال: 

ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   )ہ  

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  
ې  ې( ]املائدة: 8[، وأوجب عىل املس�لم أن يلزم العدل يف أفعاله 

ويف تعامل�ه مع الن�اس، قال عز وج�ل: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ( ]األنع�ام: 152[، وق�ال: )ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
]املطفف�ن:  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې( 
1-3[، ف�إن املطفف�ن إن كان احلق هلم اس�توفوه، وإن كان لغريهم نقصوه، 

وه�ذا يقع لكث�ري من الناس، فإن كان�ت احلقوق هلم س�عوا يف طلبها، وإن 
كانت عليهم ماطلوا يف أدائها، واملطلوب من املسلم أن يعامل الناس بمثل 
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ماحي�ب أن يعامل�وه به كام قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من أح�ب أن يزحزح عن النار، 
ويدخ�ل اجلنة، فلتأته منيته وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر، وليأت إىل الناس 

الذي حيب أن يؤتى إليه« رواه مسلم.

وك�ام أمرن�ا اهلل بالع�دل يف األفع�ال، فق�د أمر بالع�دل يف األق�وال قال 
تعاىل: )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]األنعام: 152[، فعلينا أن نتقي 
اهلل يف أقوالن�ا، ف�ا نقول س�وءًا، وال نميش بنميمة، وال نس�عى بغيبة، وال 
نرم�ي الناس بام هم براء منه، وال نيسء الظن هبم، وال نتدخل يف رسائرهم 
وضامئره�م، ب�ل نكل أمره�م إىل اهلل، فم�ن أظهر اخلري والص�اح والتقى 
أحببن�اه، ومن أظه�ر الباطل كرهناه ع�ىل قدر باطله، نح�ب املؤمن خلريه، 
ونكره ما فيه من رش؛ لكننا ال نجعل الباطل قاضيًا عىل احلقوق، وال نجعل 
اخلط�أ ملغيًا لكل املحاس�ن، واإلنس�ان يكون فيه جوانب م�ن اخلري حتبها، 
وجوانب من النقص تكرهها؛ وعندما حتكم عىل ش�خص ال جتعل الس�وء 
نصب عينيك، وتنس�ى فضائله وأعامله الصاحل�ة...، وينبغي أن تقوم أمور 

الناس مجيعها عىل العدل... فعىل العدل قامت السموات واألرض...

أس�أل اهلل تع�اىل أن جيعلن�ا م�ن املقس�طن الذي�ن يعدل�ون يف حكمهم 
وأهليهم وما ُوّلوا وأن يوفقنا ملا حيب ويرىض...

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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كلمة التحرير

احلم�د هلل رب العامل�ن، والص�اة والس�ام ع�ىل نبينا حمم�د، وعىل آله 
وصحبه، ومن اهتدى هبديه، واتبع سنته إىل يوم الدين، وبعد:

فه�ذا هو العدد العرشون ملجلة اجلمعية الفقهية الس�عودية، وهو العدد 
األخري يف ال�دورة الرابعة ملجلس إدارة اجلمعية، وهو العدد األخري كذلك 
هليئ�ة حترير املجلة، وم�ع انعقاد اجلمعية العمومية للجمعية س�يتم انتخاب 
جمل�س إدارة، وس�يتغري مع�ه أكثر من نص�ف جملس اإلدارة احل�ايل، الذين 
كان�وا هم أنفس�هم أعضاء جملس اإلدارة يف ال�دورة الثالثة، ونظام اجلمعية 
ال يس�مح بالتجديد ألكثر م�ن دورة؛ وذلك إلتاحة الفرصة ملن يرغب من 
املتخصص�ن يف الفق�ه وأصول�ه يف االنضامم ملجل�س اإلدارة، وم�ع إعادة 
تشكيل جملس اإلدارة سيتم إعادة تشكيل هيئة حترير املجلة، وهبذه املناسبة 
أش�كر أصح�اب الفضيلة املش�ايخ أعضاء جملس اإلدارة وأخص بالش�كر 
والتقدير أصحاب الفضيلة املنتهية عضويتهم عىل ما بذلوا من جهود كبرية 
يف إدارة اجلمعي�ة ويف خدم�ة الفق�ه والفقهاء، وعىل رأس�هم فضيلة رئيس 
جملس اإلدارة الدكتور عبداهلل بن عيس�ى العيس�ى وال�ذي نجح باقتدار يف 
إدارة اجلمعية، كام أشكر زمائي يف هيئة حترير املجلة عىل ما بذلوا من جهد 
كبري يف إدارة حترير املجلة...، كام أشكر الدكتور حممد معلم املدير التنفيذي 
للجمعية، وأمن هيئة حترير املجلة، وزماءه يف إدارة اجلمعية عىل جهودهم 
الكبرية يف إدارة اجلمعية، ويف إدارة حترير املجلة، ومن باب التحدث بنعمة 
اهلل فإنن�ا نرى أن جملة اجلمعية الفقهية الس�عودية قد أصبحت من املجات 
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املمي�زة والرائ�دة يف ختصصها وحم�ل الثقة يف املجالس العلمي�ة للجامعات 
وغريه�ا، وتص�در بانتظ�ام يف مواعيدها من غ�ري تأخري، كام أهن�ا انتهجت 
منهج التيس�ري ع�ىل الباحثن قدر اإلمك�ان مع احلرص ع�ىل تطبيق املعايري 
العلمي�ة يف التحكيم مم�ا جعلها حمط أنظار املتخصص�ن يف الفقه وأصوله، 
وعندن�ا اآلن يف إدارة اجلمعي�ة بحوث حمكمة وجاهزة للنرش تكفي للدورة 
القادم�ة ملجلس إدارة اجلمعية أو تزيد، ونرجو مزيدًا من التوفيق للمجلس 

اجلديد إلدارة اجلمعية وهليئة حترير املجلة.

أس�أل اهلل تع�اىل أن يبارك يف ه�ذه اجلمعية وينفع هبا، وجي�زي القائمن 
عليها خري اجلزاء...

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، ، ، 

رئيس التحرير
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الضوابط األصولية
دراسة تأصيلية تطبيقية 

إعداد
د. عبد الرمحن بن عيل احلطاب

أستاذ أصول الفقه املشارك باجلامعة اإلسامية
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احلم�د هلل والصاة والس�ام ع�ىل أرشف األنبياء واملرس�لن نبينا حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعن، وبعد:

فم�ن املعل�وم أن أص�ول الفق�ه ق�د أش�بع تأليفًا ودراس�ًة وحتقيق�ًا، إال 
إنن�ا يمك�ن أن نتن�اول بعض مس�ائله بالتجدي�د، وذلك ع�ن طريق اجلمع 
والع�رض، مستأنس�ن بق�ول اجلويني: »الس�ابق وإن كان له ح�ق الوضع 

والتأسيس والتأصيل، فللمتأخر الناقد حق التتميم والتكميل«.

وال خيفى عىل كل حصيف أن يف مجع املتفرق إظهارًا جلانب من جوانب 
هذا العلم، وكش�فًا وبيانًا عن يشء من مناهج العلامء يف تناول مس�ائل هذا 

الفن.

ويف ه�ذا البح�ث حماول�ة جلمع بعض م�ا تفرق يف كتب عل�م األصول 
وأبواب�ه وفصول�ه عن الضوابط األصولية، راجيًا م�ن اهلل أن يكون لبنًة من 

لبنات التتميم والتكميل.

وأحس�ب أن يف البح�ث حماول�ة تأصي�ل ملوض�وع الضوابط، ودراس�ة 
لكش�ف اللثام عن املقصود هب�ا، فإن أصبت فم�ن اهلل، وإن أخطأت فمني 

ومن الشيطان.

وقد س�ميته ب�)الضوابط األصولية دراس�ة تأصيلية تطبيقية( سائًا من 
اهلل العون والتوفيق.
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أمهية البحث وأسباب اختياره: 
تتضح أمهية بحث الضوابط األصولية دراسة تأصيلية تطبيقية يف النقاط 

اآلتية: 

يسعى البحث لدراسة الضوابط التي تضبط املسائل األصولية ذات . 1
القضية املشرتكة بضابط جيمعها وتردُّ إليه.

وض�ع لبن�ة يف طريق إبراز جانب من جوانب عل�م أصول الفقه، مل . 2
يفرد بالتأليف من قبل.

خدم�ة طاب ف�ن علم أص�ول الفقه بجم�ع الضواب�ط األصولية . 3
ودراستها دراسة تأصيلية تطبيقية.

الدراسات السابقة: 
مل أقف عىل دراسة تتناول موضوع البحث، والعلم عند اهلل.

خطة البحث: 
يشتمل البحث عىل مقدمة وفصلني وخامتة.

املقدمة: يف بيان أمهية البحث وأس�باب اختياره، وخطة البحث، ومنهج 
الكتابة فيه: 

الفصل األول: دراسة تأصيلية للضابط األصويل.

املبحث األول: تعريف الضابط األصويل.

املبح�ث الث�اين: العاقة بن الضابط األصويل وما يش�تبه ب�ه، )القاعدة 
األصولية-الضابط الفقهي(.

املبحث الثالث: أمهية الضوابط األصولية وحجيتها.

املبحث الرابع: أقسام الضوابط األصولية.
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املبحث اخلامس: طرق استخراج الضوابط األصولية.

الفصل الثاين: دراسة تطبيقية للضابط األصويل.

املبحث األول: ضوابط أصولية يف اجلمع واحلرص.
املطلب األول: ضابط ما يدخل يف أصول الفقه.

املطلب الثاين: ضابط التعريفات.
املطلب الثالث: ضابط احلل.

املطلب الرابع: ضابط اإلنشاء.
املطلب اخلامس: ضابط اخلرب املتواتر.

املطلب السادس: ضابط اخلرب.
املطلب السابع: ضابط اخلرب املرسل.
املطلب الثامن: ضابط دليل اإلقرار.

املطلب التاسع: ضابط اإلحلاق بنفي الفرق.
املطلب العارش: ضابط اإليامء والتنبيه.

املطلب احلادي عرش: ضابط االستدالل.
املطلب الثاين عرش: ضابط سد الذرائع وفتحها.

املطلب الثالث عرش: ضابط املجاز.
املطلب الرابع عرش: ضابط صيغ العموم.

املطلب اخلامس عرش: ضابط مفهوم املخالفة.
املطلب السادس عرش: ضابط فيام يعفو عنه من اخلطأ يف االجتهاد.

املطلب السابع عرش: ضابط الرتجيح.

املبحث الثاين: ضوابط أصولية يف التمييز.
املطلب األول: ضابط الواجب.

املطلب الثاين: ضابط الواجب الكفائي.
املطلب الثالث: ضابط الوقت املضيق.
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املطلب الرابع: ضابط اجلهل الذي يعذر به املكلف.
املطلب اخلامس: ضابط املشقة املقتضية للرخصة.

املطلب السادس: ضابط الصحة عند املتكلمن.
املطلب السابع: ضابط اخلرب.

املطلب الثامن: ضابط الكبرية.
املطلب التاسع: ضابط األمر املقتيض للوجوب.

املطلب العارش: ضابط املطلق.
املطلب احلادي عرش: ضابط ما يسوغ فيه االجتهاد.

منهج البحث: 
مجعت املادة العلمية من مصادرها املعتمدة.. 1

ورتبت املادة العلمية ووزعتها بحسب مفردات اخلطة.. 2

اخ�رتت ع�ددًا م�ن الضواب�ط األصولي�ة لتك�ون جم�االً للتمثي�ل . 3
والتطبيق، ثم درستها عىل النحو اآليت: 

1( قس�مت الضوابط بحس�ب تقس�يمها من حيث اهل�دف والغاية 
)ضوابط احلرص واجلمع-وضوابط التمييز(.

2( صغ�ت الضاب�ط بصياغ�ة مناس�بة إن كان منق�والً عم�ن س�بق 
واحت�اج األم�ر إىل ذلك وم�ن ب�اب أوىل إن مل يك�ن منقوالً بل 

اجتهاد مني خرج عقب استقراء.
3( وثقت الضابط املنقول، ووضحت صورته.

4( وضحت وجه اندراج املسائل األصولية يف الضابط املذكور
5( وثق�ت األقوال املنقولة ع�ن العلامء باإلحال�ة إىل مواضعها من 

كتبهم بذكر اجلزء والصفحة.
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إىل مواطنه�ا يف املصح�ف . 4 البح�ث  ال�واردة يف  اآلي�ات  ع�زوت 
الرشيف، بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

خرج�ت األحاديث ال�واردة يف البحث من مصادر الس�نة املعتمدة . 5
بذك�ر املص�در واجل�زء والصفح�ة ورق�م احلديث، مع ذك�ر درجة 
احلدي�ث م�ن خال أق�وال أئمة ه�ذا الش�أن، وإن كان احلديث يف 

الصحيحن أو أحدمها اكتفيت باإلحالة عليهام.

رشحت املصطلحات العلمية واأللفاظ الغريبة.. 6

ذيلت البحث بقائمة للمصادر واملراجع مرتبة عىل حروف املعجم.. 7

وضعت فهرسًا للمصادر واملراجع. وآخر للموضوعات. 8
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الفصل األول
دراسة تأصيلية للضابط األصويل

وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول: تعريف الضابط األصويل.

املبحث الثاين: العالقة بني الضابط األصويل وما يشتبه به
)القاعدة األصولية-الضابط الفقهي(.

املبحث الثالث: أمهية الضوابط األصولية وحجيتها.
املبحث الرابع: أقسام الضوابط األصولية.

املبحث اخلامس: طرق استخراج الضوابط األصولية.
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املبحث األول
تعريف الضابط األصويل

الضابط يف اللغة: اس�م فاعل من الفعل َضَبَط. وهو ال خيرج يف العموم 
عن ثاثة معان)1(:

مازمة اليشء وعدم مفارقته.. 1

حفظ اليشء باحلزم، ومنه ضبط الباد.. 2

القوة يف أداء العمل مع اإلتقان، ومنه ضبط الكتاب بإصاح خلله.. 3

يق�ول ابن منظ�ور: »الضبط: لزوم اليشء وحبس�ه، ضبط عليه وضبطه 
ينضب�ط ضبطًا وضباطة... وضب�ط اليشء حفظه باحل�زم، والرجل ضابط 

أي حازم، والضابط القوي عىل عمله...«)2(.

الضابط يف االصطالح العام: انقسم العلامء يف تعريف الضابط اصطاحًا 
إىل فريقن: 

الفري�ق األول: من مل يفرق بن القاع�دة والضابط يف التعريف، فعرفهام 
بتعريف واحد، وهو: »األمر الكيل املنطبق عىل مجيع جزئياته«)3(.

)1( انظ�ر: لس�ان الع�رب الب�ن منظ�ور )340/7(، ومعج�م مقاييس اللغ�ة البن ف�ارس )609(، 
والصحاح للجوهري)1139/3(، مادة )ض ب ط(.

)2( لسان العرب البن منظور )340/7(.
)3( انظر: التحرير ورشحه التقرير والتحبري )29/1(، وتيسري التحرير )15/1(.
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يق�ول الفيوم�ي: »القاع�دة يف االصطاح: الضابط، وه�ي األمر الكيل 
املنطبق عىل مجيع جزئياته«)1(، وأخذ بذلك أصحاب املعجم الوسيط)2(.

الفريق الثاين: من فرق بن القاعدة والضابط)3(.

يقول ابن نجيم: »والفرق بن الضابط والقاعدة: أن القاعدة جتمع فروقًا 
من أبواب شتى، والضابط جيمعها يف باب واحد، هذا هو األصل«)4(.

وقبل�ه تاج الدين الس�بكي )ت771ه�( يف األش�باه والنظائ�ر، حيث قال: 
»فالقاع�دة: األمر ال�كيل الذي ينطبق عليه جزئيات كث�رية يفهم أحكامها. 
ومنه�ا ما ال خيتص بب�اب، كقولنا: اليقن ال يرفع الش�ك. ومنها ما خيتص 
كقولنا: كل كفارة سببها معصية فهي عىل الفور. والغالب فيام خيتص بباب 
وقص�د ب�ه نظم صور متش�اهبة أن يس�مى ضابطًا. وإن ش�ئت ق�ل: ما عم 
صورًا، فإن كان املقصود من ذكره القدر املش�رتك الذي به اشرتكت الصور 
يف احلك�م فهو املدرك)5(، وإال ف�إن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من 

أنواع الضبط من غري نظر يف مأخذها فهو الضابط، وإال فهو القاعدة«)6(.

الضابط يف إطالقات األصوليني واستعامالهتم:
قبل احلديث عن إطاقات األصولين واستعامالهتم ملصطلح »الضابط« 
جت�در اإلش�ارة إىل أنني مل أقف عىل دراس�ة أو بحث مس�تقل ع�ن الضابط 
األصويل، س�واء كان ذلك يف املصنفات القديمة أو الدراس�ات واألبحاث 

)1( املصباح املنري )510/2(.
)2( انظر: املعجم الوسيط )533(.

)3( انظر: األشباه والنظائر للتاج السبكي )11/1(، واألشباه والنظائر يف النحو للسيوطي )7/1(.
)4( األشباه والنظائر البن نجيم )166(.

)5( امل�درك هو: امللحظ، أو الدليل. انظر: موس�وعة مصطلحات أصول الفقه لرفيق العجم وزمائه 
.)1392/2(

)6( األشباه والنظائر )11/1(.
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املعارصة، ويرجع ذلك لعدم انطباق املصطلح العام عىل الضابط األصويل، 
إذ إن غال�ب القواع�د األصولية هي من باب واح�د، وعليه فهي تدخل بام 

يسمى بالضابط، وال يوجد ما يستحق أن يقرر باسم الضابط األصويل.

واس�تثناء م�ن التعمي�م الس�ابق فق�د ذك�ر الدكت�ور أيم�ن عبد احلميد 
البداري�ن يف كتابه )نظري�ة التقعيد األصويل( مطلبًا عن العاقة بن القاعدة 
األصولية والضابط األصويل، وبننَّ فيه املراد بالضابط وإن مل جيزم باملراد به، 
حيث قال بعد أن ذكر اخلاف يف معنى الضابط الفقهي: »ويمكن س�حب 
ه�ذا اخلاف والرتجيح ]وهو الق�ول بالتفريق بن القاع�دة والضابط[ إىل 
عل�م القواع�د األصولية-مع أن غالب اخلاف فيه ج�رى يف علم القواعد 
الفقهية-لكن بيشء م�ن الصعوبة، ألن غالب القواعد األصولية ال ختتص 
بب�اب فقه�ي واح�د، وإن كان�ت غالبيته�ا قواع�د ختتص بأب�واب أصولية 
معين�ة إال أن ه�ذا االختص�اص ال جيعلها ضوابط أصولي�ة، اللهم إن قلنا: 
إهن�ا ضوابط للقواعد األصولية الكلية التي جتمع قواعد أصولية مجة، لكن 
يمك�ن توضيح ه�ذا الفرق جليًا إن قلنا إن غال�ب الضوابط األصولية هي 

قيود داخل البنية اهليكلية للقاعدة األصولية نفسها«)1(.

ث�م بّن الضوابط األصولية لقاعدة: »إمجاع املجتهدين من أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
يف ع�رص من العصور حجة رافعة للخاف«. فقال: »ناحظ أن كل قيد يف 
هذه القاعدة هو ضابط هلا، إذ يمكن صياغة كل قيد منها عىل شكل ضابط 

أصويل، ومن ذلك: 
• اإلمج�اع حج�ة مطلقًا يف األم�ور الرشعي�ة وغريها، وق�د أخذ من 	

إطاق القاعدة.
• اإلمجاع املعترب هو إمجاع األمة اإلسامية فقط؛ لقيد أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص.	

)1( نظرية التقعيد األصويل )169(.
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• اإلمجاع املعترب هو إمجاع الفقهاء؛ لقيد املجتهدين.	
• اإلمجاع القطعي هو التام ال األغلبي؛ لعموم )إمجاع املجتهدين(.	
• اإلمجاع قاطع للخاف السابق والاحق؛ إلطاق رفعه للخاف.	
• اإلمجاع القطعي هو اللفظي ال السكويت، وهو قيد خارجي«)1(.	

ويظهر يل من خالل النقل السابق أن الدكتور أيمن البدارين يميل إىل أن 
الضوابط األصولية أحد أمرين: 

األمر األول: هي قواعد أصولية متفرقة ومستخرجة يف الغالب من قيود 
القاعدة األصولية الكلية.

األم�ر الث�اين: وه�ذا مل ي�رصح ب�ه إال أنه يفهم م�ن س�حبه اخلاف من 
القواع�د الفقهي�ة إىل األصولي�ة وترجيحه للف�رق بن القاع�دة والضابط، 
ث�م من اإلش�ارة إىل أن القاعدة األصولية يف الغال�ب ال ختتص بباب فقهي 
واحد، وهذا يعني أن الضابط هو تلك القاعدة األصولية التي ختتص بباب 

فقهي واحد.

واألمر األخري جيب أن يستبعد ألمور منها: 
لع�ر الوقوف عىل مث�ل هذه الضوابط إن مل يكن ذلك مس�تحيًا، . 1

وال سيام عىل طريقة املتكلمن.
للخاف بن القاع�دة األصولية والفقهية، إذ إن القاعدة األصولية . 2

مرتبطة باألدلة، وليست بفعل املكلف.
ث�م إن الضواب�ط األصولي�ة هب�ذا املعن�ى تك�ون أكثر م�ن القواعد . 3

األصولية، وه�ذا خيالف الواقع والعقل، إذ القواعد األصولية فيها 
ما ال يمكن ضبطه، وما يمكن ضبطه.

)1( نظرية التقعيد األصويل )ص169(..
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وأم�ا األم�ر األول: الرشوط والقي�ود فهي جزء من إطاق�ات الضابط 
األصويل واس�تعامالته-كام س�يأيت-لكن يش�رتط الندراجه حت�ت الضابط 
األص�ويل-يف نظري-إما أن يك�ون املرشوط واح�دًا، أو جتمع الرشوط يف 

يشء واحد.

ومث�ال األخ�ري ق�ول األصولي�ن بع�د ذكرهم ل�رشوط حجي�ة مفهوم 
املخالفة: »الضابط هلذه الرشوط: أن ال يظهر لتخصيص املنطوق فائدة غري 

نفي احلكم عن املسكوت عنه«)1(.

إذا تبن ذلك فيحسن بنا أن نعرج عىل إطاقات األصولين واستعامالهتم 
للضابط قبل اختيار تعريف له يميزه عن غريه، ومن تلك اإلطاقات: 

اإلطالق األول: يطلق الضابط عىل الرشط-كام س�بق-ويدل عىل ذلك 
رصيح عباراهتم، أو استعامالهتم، ومن ذلك: 

ق�ول الزركيش يف الق�راءة املعتمدة هب�ا، عند حديثه ع�ن القراءات . 1
الس�بع: »...بل الضابط: أن كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها 
وموافقته�ا خط املصحف، ومل ينكر من جه�ة العربية، فهي القراءة 
املعتم�دة، وما عدا ذلك ش�اذ وضعيف«. ثم نقل ع�ن القايض ابن 
العريب يف القواصم قوله: »وقال بعضهم كيفية القراءة اليوم أن يقرأ 
ب�ام اجتمع في�ه ثالثة رشوط: ما صح نقله، وص�ح يف العربية لفظه، 

ووافق املصحف«)2(.

اس�تخدام صيغة الرشط-أداة ال�رشط وجواب�ه-يف الضابط، مثال . 2
ذل�ك ق�ول التفت�ازاين يف بي�ان ضاب�ط تقدي�م املثبت ع�ىل النايف أو 
العك�س: »...احت�اج املصنف-رمحه اهلل-إىل بيان ضابط تس�اوهيام 

)1( انظر: التحبري )2904/6(.
)2( البحر املحيط )468/1( )378/1(.
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وترجيح أحدمها عىل اآلخر وهو: أن النفي إن كان مبنيًا عىل العدم 
فاملثبت مقدم...«)1(.

اإلط�الق الثاين: إطاق الضاب�ط عىل القاعدة الكلي�ة. يقول الطويف يف 
خمترصه-خمت�رص الروضة-: »وتفاصيل الرتجيح كث�رية، فالضابط فيه: أنه 
متى اقرتن بأحد الطرفن أمر نقيل، أو اصطاحي، عام أو خاص، أو قرينة 
عقلي�ة، أو لفظية، أو حالي�ة، وأفاد ذلك زيادة ظن، رج�ح فيه«. ثم قال يف 
رشح�ه: »...وحيث األمر كذلك فالضابط والقاعدة الكلية يف الرتجيح أنه 

متى اقرتن... إلخ«)2(.

اإلطالق الثالث: إطاق الضابط عىل التعريف، ومن ذلك: 

ق�ول القرايف يف ضاب�ط الكيل: »وضابطه عند أرب�اب املعقول ما ال . 1
يمنع تصوره من وقوع الرشكة فيه«)3(.

قول الشيخ حممد األمن الشنقيطي-وهو يكثر من هذا اإلطاق-: . 2
»وأم�ا عن�د املتكلمن فضاب�ط الصحة مطلقًا يف العب�ادات وغريها 

هي: موافقة ذي الوجهن الرشعي منهام«)4(.

ومج�ع ب�ن الضاب�ط واملصطلح يف املرس�ل فق�ال: »فضابط املرس�ل يف 
االصط�اح األصويل هو ما عرف أنه س�قطت من س�نده طبقة من طبقات 

السند«)5(.

اإلط�الق الرابع-وه�و إط�الق اس�تعاميل-: وه�و اس�تعامل الضابط يف 

)1( التلويح عىل التوضيح )219/2(.
)2( رشح خمترص الروضة )726/3(، وانظر: التحبري للمرداوي )4272/8(.

)3( رشح التنقيح )ص27(.
)4( مذكرة أصول الفقه )ص85(.

)5( مذكرة أصول الفقه )ص258(.
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احل�رص واحلب�س والتميي�ز، وذل�ك بالرج�وع إىل املعن�ى اللغ�وي لكلم�ة 
»الضابط«، وهذا يش�مل ما س�بق، أي س�واء كان ذلك للرشوط، كام سبق 
يف رشوط حجية مفهوم املخالفة، أو كان احلرص واحلبس والتمييز لألنواع، 
كضب�ط أنواع اإليامء والتنبيه بأنه: »االقرتان بوصف لو مل يكن هو أو نظريه 

للتعليل لكان بعيدًا«)1( فيحمل الوصف عىل التعليل دفعًا لاستبعاد.

أو كان احل�رص والتميي�ز عن طري�ق التعريف رشيط�ة إمكانية جعل ما 
سبق قانونًا كليًا تندرج حتته جزئيات داخلة حتت قاعدة أو باب أصويل، كام 
س�بق يف التعريفات الس�ابقة، وكقول حممد األمن الشنقيطي أيضًا: »وحّد 
اخلرب هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. وإيضاحه أن ضابط اخلرب 
هو ما يمكن أن يقال لقائله: صدقت أو كذبت، وما ال يمكن فيه ذلك فهو 
اإلنش�اء، كاألم�ر والنهي وغريمها من أنواع الطل�ب، وكصيغ العقود ألهنا 

إلنشاء العقد ال لإلخبار به«)2(. فاحلّد هنا ضابط، وباقي كامه رشح له.

وكق�ول اآلم�دي يف حّد املطل�ق: »النكرة يف س�ياق اإلثب�ات«)3(. فهذا 
ضابط حيرص ويميز املطلق عام يشتبه به كالعام.

وه�ذا االس�تعامل األخ�ري للضابط-اإلط�اق اللغوي-هو امل�راد هبذا 
البحث ألمرين: 

األول: إن اعتبار مجيع اإلطاقات الس�ابقة يؤدي دخول وكتابة أصول 
الفق�ه كله مرة أخرى، فكل قاعدة أو رشط أو تعريف يكون ضابطًا، وهذا 

غري صحيح، ومن ثم غري مفيد.

الث�اين: إن من املعلوم أن املعنى اللغ�وي أعم من املعنى املصطلح عليه، 

)1( رشح الكوكب املنري )125/4(.
)2( مذكرة أصول الفقه )ص171(.

)3( اإلحكام يف أصول األحكام )5/3(.
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ف�إذا تعدد االصطاح واإلط�اق فريجع إىل املعنى اللغ�وي، وهو احلبس 
واحلرص، ويل�زم من ذلك التمييز عن غريه، وعليه فيمكن تعريف الضابط 

األصويل بأنه: »كيل حيرص جزئيات قاعدة أو باب أصويل«.
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املبحث الثاين
العالقة بني الضابط األصويل وما يشتبه به

وفيه مطلبان:

املطلب األول
العالقة بني الضابط األصويل والقاعدة األصولية

س�بق تعريف الضاب�ط األصويل، أم�ا القاعدة األصولي�ة، فقد اختلف 
العلامء والباحثون املتأخرون أوالً يف التفريق بينها وبن أصول الفقه.

فذه�ب طائفة من العلامء إىل عدم الفرق)1(، مس�تدلن عىل ذلك بصنيع 
من تقدم م�ن األصولين الذين عربوا يف تعريفهم ألصول الفقه بالقواعد، 
وم�ن ذلك قوهل�م: »العلم بالقواعد التي يتوصل هبا إىل اس�تنباط األحكام 
الرشعية العملية من أدلته�ا التفصيلية«)2(. وقوهلم: »القواعد التي يتوصل 

هبا إىل استنباط األحكام الرشعية الفرعية«)3(.

)1( كمحم�د ش�بري يف كتابه القواع�د الكلية والضواب�ط الفقهي�ة )ص27(، وعبدالرمحن الكياين يف 
كتابه قواعد املقاصد عند الشاطبي )ص33(.

)2( خمت�رص ابن احلاجب مع رشحه بيان املخت�رص)14/1-17(، والتوضيح عىل التنقيح مع التلويح 
.)49-45/1(

)3( أصول الفقه البن مفلح )15/1(، ورشح الكوكب )47-44/1(.
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وذه�ب طائف�ة م�ن العل�امء إىل التفري�ق بينه�ام)1(، وأن بينه�ام عموم�ًا 
وخصوص�ًا مطلقًا، وبيانه: أن أصول الفق�ه يتكون من ثاثة عنارص: أدلة، 

وأحكام، وقواعد، والقواعد األصولية عندهم، هو هذا العنرص األخري.

وال�ذي يظه�ر أن املتقدم�ن ال يفرقون ب�ن القواعد واألدل�ة فيطلقون 
أحدمه�ا ويري�دون ما يش�مل اآلخ�ر. أم�ا إط�اق القواع�د وإرادة األدلة 
أيضًا فكام س�بق يف دليل القول األول. وأما إطاق األدلة وإرادة ما يش�مل 

القواعد فقد نص عىل ذلك األصوليون.

يق�ول اإلس�نوي-عند رشح�ه لتعري�ف البيض�اوي ألص�ول الفقه-: 
»ومراده بمعرفة األدلة، أن يعرف أن الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس، 
أدل�ة حيتج هب�ا، وأن األمر-مثًا-للوجوب، وليس امل�راد حفظ األدلة وال 

غريه من املعاين فافهمه«)2(.

ويق�ول اجلال املح�يل عند قول ابن الس�بكي يف تعريف�ه ألصول الفقه 
بأنه: »دالئل الفقه اإلمجالية«، قال املحيل: »أراد بالدالئل القواعد«)3(.

ومه�ام يك�ن األمر ف�إن ال�ذي يظه�ر أن الضاب�ط األصويل يعت�رب نوعًا 
م�ن أن�واع القاعدة األصولي�ة، أو جزءًا م�ن أجزائها، وذل�ك الحتادمها يف 
املوض�وع، وه�و األدل�ة اإلمجالي�ة عىل قول اجلمه�ور، أو ه�ي واألحكام، 

وذلك من حيث إثبات األدلة لألحكام، وثبوت األحكام باألدلة)4(.

)1( كأيم�ن البدارين يف كتاب�ه نظرية التقعيد األصويل )143-150(، وحمم�د الروكي يف كتابه نظرية 
التقعيد الفقهي )ص57(.

)2(  هناية السول يف رشح منهاج األصول لإلسنوي )10-9/1(.
)3( رشح املحيل عىل مجع اجلوامع مع حاشية البناين )33/1(.

)4( انظ�ر: التحب�ري )143/1(، ورشح الكوكب املنري )22/1(، واملس�تصفى )36/1(، واإلحكام 
)23/1(، ومنتهى الوصول )4(، وتيس�ري التحرير )18/1(، وفواتح الرمحوت )16/1، 17(، 

و أصول الفقه للباحسن )12-13(، وعلم أصول الفقه للربيعة )239-238(.
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أم�ا م�ا يميز الضاب�ط عن بقي�ة القواع�د األصولية ه�و أن ه�دف الضابط 
األصويل يف األساس هو ضبط القواعد األصولية؛ بينام هدف القواعد األصولية 

األخرى ضبط عملية االستنباط من األدلة اإلمجالية، بمعنى أن هدفها الفقه.

ه�ذا احلكم للضابط األصويل الذي هي�دف للجمع واحلرص، أما ضابط 
التميي�ز فه�و لألمرين-كام س�يأيت يف تقس�يم الضوابط م�ن حيث اهلدف-

وعليه فإن العاقة بن ضابط التمييز والقاعدة األصولية عاقة تطابق.

املطلب الثاين
العالقة بني الضابط األصويل والضابط الفقهي

س�بق تعري�ف الضاب�ط الفقهي-عند م�ن ال يف�رق بينه وب�ن القاعدة 
الفقهية-بأنه: »األمر الكيل املنطبق عىل مجيع جزئياته«.

وبن�اء عىل تعريف كل منهام يمكن القول بأن كليهام يش�رتكان يف كوهنام 
وسيلة لضبط االجتهاد الفقهي وتقنينه، وحرص اجلزئيات الداخلة حتتهام.

أم�ا من حي�ث املوضوع، فموض�وع كل منهام موضوع م�ا أضيف إليه، 
ومه�ا األص�ول والفق�ه، فالعاق�ة عاقة تباين، ف�األول موضوع�ه األدلة 

واألحكام-كام سبق-والثاين موضوعه أفعال املكلفن)1(.

كام أن الضابط األصويل قد يكون ذريعة لتسهيل وضبط عملية استنباط 
احلكم الرشعي العميل، أما الضابط الفقهي فهو لتس�هيل املسائل وتقريبها؛ 
ألنه عبارة عن جمموعة أحكام فقهية متش�اهبة يف باب واحد، ترجع إىل علة 

أو مدرك واحد يكون ضابطًا حييط بتلك األحكام.

)1( انظ�ر: الع�دة )68/1(، ورشح خمترص الروض�ة )128/1(، والبحر املحي�ط )23/1(، التقرير 
والتحبري )92/1(، وتيسري التحرير )26/1(.
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املبحث الثالث
أمهية الضوابط األصولية وحجيتها

وفيه مطلبان: 

املطلب األول
أمهية الضوابط األصولية

تربز أمهية الضوابط األصولية من خال األمرين اآلتين: 

األم�ر األول: من خال أمهية الضوابط ذاهتا يف كل علم، والس�يام التي 
تنط�وي حتته�ا عدد م�ن اجلزئيات ذات أمر مش�رتك، س�واء كان هذا األمر 

رشوطًا، أو موانع، أو أسبابًا، أو أنواعًا، ...  إلخ.

فمن تلك األمهية: ضبط األمور املنترشة.

يقول الزركيش: »إن ضبط األمور املنترشة يف القوانن املتحدة هو أدعى 
حلفظها وأدعى لضبطها«)1(.

ومن تلك األمهية ما ذكره الزركيش يف كامه الس�ابق »أدعى حلفظها«، 
وما قاله بعد ذلك من أن هبا يرتقي الفقيه إىل االس�تعداد ملراتب االجتهاد؛ 
حي�ث قال: »إن معرف�ة الضوابط التي جتمع مجوعًا والقواعد التي ترد إليها 

)1( املنثور يف القواعد )65/1(.
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أصوالً وفروعًا، هو أنفع أنواع الفقه، وأكملها وأمتها، وبه يرتقي الفقيه إىل 
االستعداد ملراتب االجتهاد، وهو أصول الفقه عىل احلقيقة«)1(.

وم�ن تل�ك األمهية هل�ذه الضوابط: من�ع التناقض، وذل�ك ألن األمور 
املتشاهبة يف املأخذ، األصل أن تأخذ حكاًم واحدًا.

يقول ش�يخ اإلسام ابن تيمية: »البد أن يكون مع اإلنسان أصول كلية 
يرد إليه�ا اجلزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف اجلزئيات كيف وقعت، 
وإال فيبقى يف كذب وجهل يف اجلزئيات، وجهل وظلم يف الكليات فيتولد 

فساد عظيم«)2(.

وقال-رمح�ه اهلل-بعد أن ناق�ش القائلن باالستحس�ان)3( وأثبت أنه ال 
يشء ع�ىل خ�اف القياس من غري ف�رق رشعي: »فاملقص�ود ضبط أصول 
الفق�ه املطردة املنعكس�ة، وبي�ان أن الرشيعة لي�س منها تناق�ض، والقياس 

الصحيح ال يكون خافه إال تناقضًا«)4(.

األم�ر الثاين: من األمور التي ت�ربز أمهية الضوابط األصولية، هي كوهنا 
مضافة إىل علم أصول الفقه، فتأخذ أمهيتها من أمهية ما أضيفت إليه.

ولسنا بحاجة هنا إىل رسد ما قاله العلامء األفذاذ يف أمهية هذا العلم لئا 
نخرج عن املقصود)5(.

)1( املنثور يف القواعد )71/1(، وانظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص15(.
)2( جمموع الفتاوي )203/19(، منهاج السنة )83/5(.

)3( االستحسان هو: »أن يعدل اإلنسان عن أن حيكم يف املسألة بمثل ما حكم به يف نظائرها إىل خافه 
لوج�ه أقوى«، ونس�ب التعري�ف للكرخي كام يف كش�ف األرسار للبخ�اري )8/4(، وعرفه ابن 

النجار يف رشح الكوكب )431/4(: بأنه: »العدول بحكم املسألة عن نظائرها لدليل رشعي«.
)4( قاعدة االستحسان البن تيمية )ص90(.

)5( تكل�م األصولي�ون ع�ن أمهية علم أص�ول الفق�ه يف مقدمات مصنفاهت�م واس�تهاالهتم هبا، كام 
يتكلم�ون عنه�ا عن�د حديثهم عن اش�رتاط كون املجتهد عامل�ًا بأصول الفقه، وعن�د املتأخرين يف 
الكت�ب الت�ي خصصت كمقدمات هلذا العل�م، أو كتب تأريخ الترشيع، وم�ن تلك املصنفات:=
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املطلب الثاين
حجية الضابط األصويل

الضاب�ط األصويل ال خيرج عن القواع�د األصولية، وحجيته هو حجية 
القاعدة األصولي�ة، وكون القاعدة األصولية كلية من حيث احلقيقة أو من 
حي�ث االعتب�ار يعطيها قوة يف االس�تدالل هبا، بحيث يمك�ن للمجتهد أن 
يلجأ إليها دون تردد يف س�بيل استنباط احلكم الرشعي من دليله التفصييل، 
وه�ذا املعنى-من كون القاعدة الكلية حيتج هبا-أش�ار إليه عدد من العلامء 
عند حديثهم عن عدم االحتجاج بالقواعد الفقهية التي ليست نصًا حلديث 

نبوي لكوهنا قواعد أغلبية ترد عليها العديد من االستثناءات.

قال ابن نجيم: »إنه ال جيوز الفتوى بام تقتضيه القواعد والضوابط؛ ألهنا 
ليس�ت كلية بل أغلبي�ة«)1(. ومعنى ذل�ك أهنا لو كانت كلي�ة جلاز االعتامد 

عليها يف الفتوى.

ويقول الش�يخ مصطفى الزرقا: »...ومن ثم مل تس�وغ املجلة أن يقترص 
القض�اة يف أحكامه�م عىل االس�تناد إىل يشء من هذه القواع�د الكلية فقط 
دون ن�ص آخ�ر خاص، أو عام يش�مل بعموم�ه احلادثة املق�يض فيها؛ ألن 
تلك القواعد الكلية عىل ماهلا من قيمة واعتبار هي كثرية املس�تثنيات، فهي 

دساتري للتفقيه ال نصوص للقضاة«)2(.

= أص�ول الفقه-احل�د واملوض�وع والغاي�ة للباحس�ن )ص128(، وعل�م أصول الفق�ه للربيعة 
)ص85( وم�ا بعدها، والتصورات األولوية للمبادئ ملوس�ى الق�رين )ص20-23(، ومقدمات 
أص�ول الفقه لعجيل النش�مي )ص164-165( واألخري منش�ور يف جملة الرشيعة والدراس�ات 

اإلسامية، بجامعة الكويت، العدد الثاين، 1405ه�. وغريها من املصنفات
)1( قاهل�ا يف الفوائ�د الزيني�ة كام نقلها عن�ه احلموي يف غمز عي�ون البصائر يف رشح األش�باه والنظائر 

.)132 ،17/1(
)2( انظر: املدخل الفقهي العام )934/2-935(، وانظر جملة األحكام العدلية )ع11(.
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أي إن الفقيه يس�تعمل القاعدة الفقهية لاستئناس ال لاستدالل؛ ألهنا 
ليس�ت كلي�ة. وأن القواع�د الفقهية وإن أطل�ق عليها لف�ظ الكلية فهي يف 
حقيقتها أغلبية ملا يرد عليها من االس�تثناءات، ولوال االس�تثناءات لكانت 

حجة.

ويمك�ن االس�تئناس هن�ا بقول اإلم�ام الش�اطبي: »كل أصل رشعي مل 
يش�هد له نص مع�ن، وكان مائ�اًم لترصفات ال�رشع ومأخ�وذًا معناه من 
أدلت�ه، فه�و صحيح ُيبنى علي�ه، ويرجع إليه إذا كان ذل�ك األصل قد صار 

بمجموع أدلته مقطوعًا به...«)1(.

)1( املوافقات للشاطبي )39/1(.
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املبحث الرابع
أقسام الضوابط األصولية

يمك�ن تقس�يم الضوابط األصولي�ة إىل عدة أقس�ام، وذل�ك بالنظر إىل 
اعتبارات وحيثيات خمتلفة، ومن تلك: 

أ( تقسيم الضوابط األصولية من حيث الطرق املثبتة هلا.
إن من أعظم الطرق املوصلة للضابط األصويل، هو طريق االستقراء)1(، 
وهو الطريق املثبت للكثري من القواعد الكلية سواء كانت فقهية، أو أصولية 

عىل طريقة األحناف)2(.

وم�ن الطرق املثبتة للضاب�ط األصويل طريق اللغة، وال�رأي واالجتهاد 
وس�يأيت مزي�د إيض�اح هلا خال املبح�ث الق�ادم املتعلق بطرق اس�تخراج 

الضوابط األصولية.

)1( االس�تقراء نوعان: اس�تقراء تام وهو: تتبع مجيع اجلزئيات ما عدا صورة النزاع. واس�تقراء ناقص 
وهو: االستدالل بثبوت احلكم يف بعض اجلزئيات عىل ثبوته ألمر يشملهام.

انظر: االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية للطيب السنويس أمحد )ص122، 127(.
)2( طريق�ة احلنفي�ة ه�ي طريق�ة متأث�رة بالفروع، وتتج�ه خلدمته�ا، وإثبات س�امة االجته�اد فيها، 
وتس�مى-أيضًا-بطريقة الفقه�اء، والقواعد يف إطار هذه الطريقة؛ هي قواعد اس�تنباطية مأخوذة 
م�ن الف�روع واألحكام الت�ي وصل إليها األئم�ة يف املذهب احلنفي، إذ إن األص�ويل يف إطار هذه 
الطريقة يفرتض أن األئمة قد راعوا هذه القواعد عند االجتهاد واس�تنباط األحكام، ولذلك فإنه 

إن وجد فيام بعد فرعًا فقهيًا يتعارض مع القاعدة، فإنه يلجأ إىل تعديلها بام يتفق مع هذا الفرع.
انظر: أصول الفقه ملحمد مصطفى شلبي )ص40(.
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ب( تقسيم الضوابط من حيث اهلدف والغاية.
وتقس�م الضوابط من هذه احليثية إىل قسمن: ضوابط للحرص واجلمع، 

وضوابط للتمييز.

ويف نظري أن األول يقتيض الثاين، واألول جيعل الضابط جامعًا، والثاين 
جيعله مانعًا من دخول غريه به.

وين�درج حتت القس�م األول-ضاب�ط احل�رص واجلمع-ضوابط تندرج 
حتتها جزئيات أصولية، كام يف ضابط اإليامء والتنبيه، وضابط حجية مفهوم 

املخالفة، وغريها كام هو موضح ومبسوط يف األمثلة التطبيقية يف البحث.

وين�درج حت�ت هذا القس�م أيض�ًا، ضوابط تن�درج حتته�ا جزئيات غري 
أصولية، كضابط الكبرية، وضابط العرف.

يقول ابن النجار يف ضابط العرف: »وضابطه: كل فرع رتب عليه احلكم وال 
ضابط له يف الرشع وال يف اللغة، كإحياء املوات، واحلرز يف الرقة... إلخ«)1(.

أما القس�م الثاين وهو ضابط التمييز، فغالبًا ما يستعمل عند األصولين 
للتفريق بن املس�ائل األصولية، بذكر ضاب�ط أحدمها، فيعرف اآلخر، وقد 

يكون لآلخر ضابط عن األول، فيدخل هذا يف علم الفروق.

وم�ن أمثل�ة ضابط التمييز-وه�و األكثر عن�د األصولين-ضابط اخلرب 
بأن�ه: »ما يمك�ن أن يقال لقائله صدق�ت أو كذبت«، وبه يعرف اإلنش�اء؛ 
لذا يقول الش�يخ حممد األمن الش�نقيطي: »ضابط اخلرب: ما يمكن أن يقال 
لقائله صدقت أو كذبت، وما ال يمكن فيه ذلك فهو اإلنش�اء«)2(، وكذا إذا 

عرفنا ضابط الكبرية عرفنا أن ما عداها صغرية.

)1( رشح الكوكب املنري )452/4(.
)2( مذكرة أصول الفقه )ص171(.
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ج( تقسيم الضوابط األصولية من حيث الوقوع.
تقسم الضوابط األصولية من حيث الوقوع إىل قسمن: ضوابط متحققة 

الوقوع، وضوابط مقدارية.

أم�ا الضابط املتحقق الوقوع، هو كل ضابط ثب�ت بإحدى الطرق، وقد 
استعمله علامء الرشع كام يف الضوابط املذكورة يف البحث.

أما الضابط املقداري، فقد يراد به التقديري التقريبي، وقد يراد به العددي، 
ومن الثاين قول اإلس�نوي: »اختلفوا يف ضابط املقدار الذي البد من بقائه بعد 
التخصي�ص، فذهب أبو احلس�ن)1( إىل أنه البد من بقاء مجع كثري، س�واء كان 
الع�ام مجع�ًا كالرج�ال، أو غري مجع كمن، وم�ا، إال أن يس�تعمل ذلك العام يف 

الواح�د تعظياًم ل�ه)2(، وإعامًا بأنه جيري جمرى الكث�ري، كقوله تعاىل: )ٺ  
ٺ  ٿ( ]املرسات: 23[، وهذا املذهب نقله اآلمدي)3(، وابن احلاجب عن 

األكثرين، واختاره اإلمام وأتباعه)4(، واختلفوا يف تفسري هذا الكثري...«)5(.

أم�ا األول فإن�ه إن�ام يس�تعمل في�ام ال س�بيل إىل ضبطه، فيك�ون ضبطه 
بالتقريب.

يقول القرايف: »ما مل يرد فيه الرشع بتحديد يتعن تقريبه بقواعد الرشع؛ 
ألن التقريب خري من التعطيل«)6(.

)1( انظر: املعتمد )254/1(.
)2( يق�ول امل�رداوي يف التحبري )2523/6(: »ولكن ال حاجة إىل هذا االس�تثناء ألن هذا من إطاق 

العام وإرادة اخلاص وليس الكام فيه«.
)3( انظر: اإلحكام )302/2(.

)4( انظ�ر: املحصول )13/3(، ورشح التنقيح )ص224(، واإلهباج )124/2(، ورشح املحيل عىل 
مجع اجلوامع )3/2(، والتحبري )2524/6(.

)5( هناية السول )386-385/2(.
)6( الفروق )120/1(.
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ويق�ول العز بن عبد الس�ام: »فإن م�ا ال حيّد ضابطه ال جي�وز تعطيله، 
وجيب تقريبه، حتصيًا ملصلحته ودرءا ملفسدته«)1(.

د( تقسيم الضوابط من حيث قوة اإلدراك )القطع وعدمه(.
وتقس�يم الضواب�ط من ه�ذه احليثي�ة إىل ضوابط مقطوع هب�ا، وضوابط 
مظنون�ة، واألوىل هي الضوابط التي ثبتت باس�تقراء ت�ام، أو أغلبي يقرب 

من االستقراء التام، ولعل ضابطها عدم وقوع اخلاف فيها بن العلامء.

أم�ا الضوابط املظنونة فهي الضواب�ط التي وقع فيها خاف بن العلامء، 
وم�ن أمثل�ة الضواب�ط املختلف فيه�ا: ضابط الكب�رية، ولعل م�ن أمثلته-
أيضًا-ضاب�ط ما جيري فيه القياس بأنه: ما كان معلًا من نصوص الكتاب 
والس�نة، ويدخل يف ذلك بعض املسائل التي اختلف يف إجراء القياس فيها 

كاحلدود والكفارات...  إلخ.

)1( قواعد األحكام )20/2(.
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املبحث اخلامس
طرق استخراج الضوابط األصولية

الس�تخراج الضواب�ط األصولية ط�رق عدة، نص ع�ىل بعضها العلامء، 
ويمكن تلمس بعضها اآلخر من خال صنيعهم، وقد س�بقت اإلشارة إىل 

يشء منها عند ذكر تقسيم الضوابط األصولية من حيث الطرق املثبتة هلا.

وم�ن تلك الطرق: طريق االس�تقراء، وهو أمهها وأعظمها، وهو طريق 
إلثبات القواعد الكلية، كام سبق.

ويمكن االستئناس هنا بكام القرايف، بعد ذكره لضابط ما يقع فيه التقليد 
م�ن العوام، حيث قال: »عمًا باالس�تقراء، فمن س�ئل عام يقلنَّ�ُد فيه العلامء، 
فليذكر هذه اخلمسة عىل هذا الوجه يكون جميبًا بالضابط اجلامع املانع...«)1(.

وم�ن ط�رق اس�تخراج الضابط: النظ�ر إىل الكلي�ات التي ن�ص عليها 
العل�امء، وياح�ظ يف كثري م�ن الضوابط قرهنا بلف�ظ »كل« ومن ذلك قول 
حمم�د املكي يف ضابط اجلهل الذي يتس�امح فيه صاحب الرشع: »وضابطه 

أن كل ما يتعذر االحرتاز عنه عادة فهو معفو عنه...«)2(.

ف يضم أقسامًا  ومن الطرق: النظر يف التعريفات، والس�يام إن كان املعرنَّ
أو أنواعًا، كتعريف اإليامء والتنبيه، وتعريف اإلنشاء، وغري ذلك.

)1( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام للقرايف )ص194(.
)2( حاشية حممد عيل بن حسن املكي عىل الفروق )163/2(.
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ويدخ�ل يف التعريفات، التعريفات العدمي�ة، كقوهلم يف تعريف اآلحاد 
بأنه: ما مل يتواتر.

وم�ن الط�رق: ماحظ�ة املخصص�ات واملقي�دات الت�ي يضعها بعض 
األصولي�ن للقاع�دة األصولي�ة، ومن ذلك ق�ول ابن القيم يف ضابط س�د 
الذرائ�ع أو فتحها: »إن باب س�د الذرائع مت�ى فاتت به مصلحة راجحة أو 
تضمنت مفس�دة مل يلتفت إلي�ه«)1(، وهذا القيد نج�ده بصورة أوضح عند 
قول العلامء وفق القاعدة املش�هورة: »ما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة 

الراجحة«)2(.

وم�ن الط�رق: ماحظ�ة العكس، ك�ام يف ضابط اإلنش�اء بأن�ه ما يصح 
أن يق�ال لصاحب�ه صدقت أو كذبت، أخذًا من تعريف اخلرب، والش�ك أن 

القسمة إن كانت ثنائية فضبط أحدمها يكون ضبطًا لآلخر.

وك�ذا يف ضابط احلل، وخاف�ه املحرم، فلام كان املح�رم ما يعاقب عىل 
اس�تعامله، كان احلل ما ال يعاقب عىل استعامله فيدخل حتت احلل األحكام 

التكليفية غري املحرم.

وم�ن أوضح وأبن الطرق وأرصحه�ا: ما نص عليه علامء األصول بأنه 
الضابط، أو ما يف معناه، كقوهلم: »معيار العموم صحة االستثناء«...  إلخ.

)1( إعام املوقعن )213/3(.
)2( تفس�ري آي�ات أش�كلت عىل كث�ري م�ن العل�امء )625/2(، وانظر: جمم�وع الفت�اوى )164/1( 

.)298/22(
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الفصل الثاين
دراسة تطبيقية للضابط األصويل

وفيه مبحثان:
املبحث األول: ضوابط أصولية يف اجلمع واحلرص.

املبحث الثاين: ضوابط أصولية يف التمييز.
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املبحث األول
ضوابط أصولية يف اجلمع واحلرص

املطلب األول
ضابط ما يدخل يف أصول الفقه

ضابط ما يدخل يف أصول الفقه: القواعد التي يبنى عليها فروع فقهية.

ذكر الش�اطبي-رمحه اهلل-عبارة مش�هورة يؤخذ منها هذا الضابط حن 
ق�ال: »كل مس�ألة موس�ومة يف أص�ول الفق�ه ال ينبن�ي عليها ف�روع فقهية 
أو آداب رشعي�ة، أو ال تك�ون عون�ًا يف ذل�ك)1( فوضعه�ا يف أص�ول الفقه 

عارية«)2(.

ومعلوم أن الغاية املقصودة من علم أصول الفقه هي تطبيق قواعده عىل 
األدلة التفصيلية للتوصل إىل األحكام الرشعية التي تدل عليها.

علمن�ا أن�ه يمكن أن نجع�ل من عبارة الش�اطبي قاع�دة أو ضابطًا كليًا 
ملعرفة ما يدخل أو ما ال يدخل يف أصول الفقه.

)1( يقول الدراز يف حاش�يته عىل املوافقات )37/1( مع حتقيق الش�يخ مش�هور آل سلامن، قال: »أي: 
بطريق مبارش ال بالوس�ائط كام هو احلال يف االس�تعانة عىل االستنباط بالعلوم اآلتية، فهو يريد أن 
املقدم�ات الت�ي ذكرها يف كتابه فيها الع�ون املبارش الذي جيعلها من األص�ول، بخاف املقدمات 

البعيدة مثل ما سيذكره من املباحث بعد«.
)2( املوافقات )37/1(.
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ويؤكد ما ذهب إليه الشاطبي أمران: 

األمر األول: أن العلامء اختلفوا يف موضوع أصول الفقه، وهي ال خترج 
ع�ن األدلة فق�ط أو هي واألحكام، واألدلة من حي�ث إثباهتا لألحكام، أو 

األحكام من حيث ثبوهتا باألدلة.

األم�ر الث�اين: أن م�ن العلامء من ع�رف األصل اصطاحًا ب�ام يدل عىل 
ذل�ك: يقول اجلويني: األص�ل: ما صّح له فرع)1(، وق�ال ابن محدان: ما له 

فرع. وقال القفال: األصل: ما تفرع عنه غريه)2(.

وبن�اًء عىل ه�ذا الضابط يمكن إخراج كل ما مل يك�ن مثمرًا من القواعد 
األصولية من أصول الفقه.

املطلب الثاين
ضابط التعريفات

ف وغريه. ضابط التعريف: التمييز بني املعرَّ

ف ع�ن غ�ريه س�واء أك�ان باحل�د)3( أو الرس�م)4(، أو  ف�كل م�ا مّي�ز املع�رنَّ

)1(  الكافية يف اجلدل للجويني )ص60(.
)2(  البحر املحيط )16/1(.

)3( احل�د عن�د األصولي�ن مرادف للمع�رف بالكر، وهو: ما يمي�ز اليشء عن غ�ريه، وذلك اليشء 
يس�مى حمدودًا، ومعرفًا بالفتح، وعند املنطقين يطلب يف باب التعريفات، عىل ما يقابل الرس�مي 

واللفظي، وهو ما يكون بالذاتيات، ويسمى احلد احلقيقي.
انظ�ر: حاش�ية اجلرجاين ع�ىل رشح العض�د )68/1(، وكش�اف اصطاحات الفن�ون للتهانوي 

.)24-23/2(
)4( احلد الرس�مي هو: اللفظ الشارح لليشء بتعديد أوصافه الذاتية والازمة بحيث يطرد وينعكس، 
كقوهلم يف حد اخلمر: مائع يقذف بالزبد، يستحيل إىل احلموضة، وحيفظ يف الدن، أما تعريفه باحلد 

احلقيقي فيقال هو: رشاب مسكر معترص من العنب. انظر: روضة الناظر البن قدامة )82/1(.
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ف عن غريه،  بامل�رادف)1(، فه�و تعريف وحّد عن�د األصولين؛ ألنه مينَّز املع�رنَّ
وحقق املقصود من التعريف بإعطاء التصور الذي يمكن أن يبنى عليه احلكم.

وه�ذا الضابط مأخوذ من تعريف احلّد بأنه: »ما يميز اليشء عن غريه«، 
أو »عام عداه«)2(. وهو عىل طريقة األصولين الذين ال يطمعون يف املاهيات، 

وإنام القصد عندهم من التعريفات التمييز فحسب.

يقول ش�يخ اإلس�ام ابن تيمي�ة: »وأما س�ائر طوائف النظ�ار من مجيع 
الطوائف-املعتزلة، واألش�عرية، والكرامية، والشيعة، وغريهم ممن صنف 
يف هذا الش�أن من أتباع األئمة األربع�ة وغريهم-فعندهم إنام تفيد احلدود 
التمييز بن املحدود وغريه، بل أكثرهم ال يسوغون احلد إال بام يميز املحدود 

عن غريه«)3(.

وملا كان التمييز حيصل باللفظ املرادف اعترب عند األصولين من أقس�ام 
احل�ّد، يقول ش�يخ اإلس�ام: »...فكل ما كان من حدٍّ بالق�ول فإنام هو حّد 
لاس�م بمنزلة الرتمجان والبيان، فتارة يكون لفظًا حمضًا، إن كان املخاطب 
يع�ّرف املحدود، وتارة حيتاج إىل ترمجة املعنى وبيانه، إذا كان املخاطب له مل 

يعّرف املسمى...«)4(.

فالضابط إذًا يشمل أنواع التعريفات الثاثة عند املناطقة، احلد، والرسم 
واللفظ، إذ بكل واحد يمكن متيز املعّرف عن غريه واهلل أعلم.

)1( ويس�مى باحل�د اللفظ�ي، واحل�د اللفظي ه�و: رشح اللفظ بلفظ أش�هر من�ه: كقول�ك يف الُعقار: 
اخلم�ر، وقول�ك يف الليث هو األس�د. انظر: روض�ة الناظر البن قدام�ة )85/1(، والرتادف هو 
»توايل األلفاظ املفردة، الدالة عىل معنى واحد، باعتبار واحد، كاإلنس�ان والبرش«. وانظر: منهاج 

الوصول إىل علم األصول للبيضاوي )ص59(.
)2( انظر: رشح التنقيح )ص4(.

)3( الرد عىل املنطقين )ص57-56(.
)4( جمموع الفتاوى )67/9(.
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املطلب الثالث
ضابط احلل

ضابط احلل: ما ال يعاقب عىل استعامله.
مصطل�ح احلل، م�ن األلفاظ التي اس�تعملها الش�ارع احلكيم يف مقابل 
احلرم�ة، ومن ذلك قول�ه تع�اىل: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 275[، 
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »احلال بن واحلرام بّن«)1( واحلرام: ما يعاقب عىل اس�تعامله، 

ومقابله احلال.
يقول اجلرجاين: »احلال كل يشء ال يعاقب عليه باستعامله«)2(.

ومثله يقول الكفوي: »واحلال هو املطلق باإلذن من جهة الرشع«)3(.
فاحل�ل إذًا مصطلح مرادف للجواز، ويندرج حتتهام بحكم هذا الضابط 
األحكام التكليفية غري احل�رام، وتلك األحكام هي: الواجب، واملندوب، 

واملكروه، واملباح.

املطلب الرابع
ضابط اإلنشاء

ضابط اإلنشاء: ما ال يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت.

يق�ول الش�يخ حممد األمن الش�نقيطي: »ضابط اخلرب: ه�و ما يمكن أن 
يق�ال لقائل�ه صدق�ت أو كذب�ت)4(، وما ال يمك�ن فيه ذلك فهو اإلنش�اء، 

)1( أخرج�ه البخ�اري يف كت�اب اإليامن، باب فضل من اس�تربأ لدين�ه برقم)52(، ومس�لم يف كتاب 
املساقاة، باب أخذ احلال وترك الشبهات برقم)1599(.

)2( التعريفات )ص92(.

)3( الكليات )ص400(.
)4( ع�ّرف بعض العلامء اخلرب بأنه: »الكام الذي يدخ�ل الصدق والكذب« أو »املحتمل للتصديق=
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كاألم�ر والنهي وغريمها من أنواع الطلب، وكصيغ العقود)1( ألهنا إلنش�اء 
العقد ال لإلخبار به«)2(.

وم�ن خال النقل الس�ابق يتبن ضابط اإلنش�اء وهو »م�ا ال يمكن فيه 
ذلك«، أي: »ما ال يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت«.

كام يتبن ما يدخل يف الضابط من أنواع الطلب وما جرى جمراها.

املطلب اخلامس
ضابط اخلرب املتواتر

ضابط اخلرب املتواتر: حصول العلم بصدق اخلرب.
اخلرب املتواتر عرف بعدة تعريفات منها أنه: »خرب أقوام عن أمر حمسوس 

يستحيل تواطؤهم عىل الكذب عادة«)3(.
وقيل هو: »خرب مجاعة يفيد العلم ال بالقرائن املنفصلة عنه بل بنفسه«)4(.
واش�رتط العلامء للخرب املتواتر رشوطًا)5(منها م�ا هو متَفق عليها ومنها ما 
هو خمتَلف فيها، ومنها ما يرجع إىل املخربين، ومنها ما يرجع إىل السامعن)6(.

= والتكذيب لذاته« أو »الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب«. انظر: املعتمد )74/2(، والعدة 
الكوك�ب )289/2(، واإلح�كام  الناظ�ر )347/1(ورشح  )169/1( )839/3( وروض�ة 

)12/2، 15(، رشح التنقيح )ص346( وفواتح الرمحوت )102/2(.
)1( كبعت واشرتيت.

)2( مذكرة أصول الفقه )ص171(.
)3( رشح تنقيح الفصول )ص350-349(.

)4( اإلحكام لآلمدي )25/2(.
)5( امل�راد ب�رشوط املتواتر هنا أجزاء ماهيته، أو األمور املحققة له، ال ما كان خارجًا عن املاهية. يقول 
البناين: »قوله-أي اجلال املحيل-: »أي األمور املحققة له« تفس�ري للرشائط، وأشار بذلك إىل أن 
املراد برشائطه أجزاؤه املحققة، أي املوجدة ملاهيته ال ما كان خارجًا عنها« انظر: حاشية البناين عىل 

رشح املحيل عىل مجع اجلوامع )121/2(.
)6( انظ�ر: العدة )855/3(، ومنته�ى الوصول )ص70(، ورشح التنقي�ح )ص352(، واملحصول 

)265/4(، واإلحكام )38/2(.
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وضاب�ط اخل�رب املتوات�ر الذي ترج�ع إليه رشوط�ه هو: حص�ول العلم 
بصدقه عادة، فمتى حصل علم أنه متواتر فهو متواتر، وإال فهو غري متواتر.

يقول امل�رداوي: »... وأما نحن فالضابط عندنا حصول العلم بصدقه، 
فإذا علم ذلك عادة علم وجود الرشائط...«)1(.

وق�ال األصفهاين: »وضابط العل�م بحصول هذه األمور حصول العلم 
بصدق اخلرب املتواتر، فإنه إذا حصل العلم بصدق اخلرب املتواتر، علم أن هذه 
الرشائط حصلت؛ ألن هذه األمور ال تنفك عن العلم بصدق املتواتر«)2(.

املطلب السادس
ضابط خرب اآلحاد

ضاب�ط خرب اآلحاد: كل م�ا مل يبلغ حد التواتر، وه�و الذي عليه مجهور 
أهل العلم)3(.

يق�ول الغ�زايل: »واعلم أنا نريد بخرب الواحد يف ه�ذا املقام: ما ال ينتهي 
م�ن األخب�ار إىل حد التواتر املفيد للعلم، مما نقله مجاعة من مخس�ة إىل س�تة 

مثًا فهو خرب الواحد«)4(.

وق�ال اجلوين�ي: »فاعل�م أن أرباب األص�ول ال يعن�ون بإطاقهم خرب 
الواح�د الذي ينقله الواحد، أو خرب اآلحاد يف االصطاح، ولكن كل خرب 
عن خابر ممكن ال س�بيل إىل القطع بصدقه، وال سبيل بكذبه، ال اضطرارًا، 

)1( التحبري )1780/4(.
)2( بيان املخترص )649/1(.

)3( انظر: روضة الناظر )362/1(، ورشح الكوكب املنري )345/2(، ومنتهى الوصول )ص71(، 
واإلحكام )48/2(، ومجع اجلوامع مع رشح املحيل )130/1(.

)4( املستصفى )272/1(.
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وال اس�تدالالً، فه�و خ�رب الواح�د، أو خ�رب اآلح�اد يف اصط�اح أرب�اب 
األصول، سواء نقله واحد أو مجع منحرصون«)1(.

وتقس�يم اخل�رب إىل متوات�ر وآح�اد هو تقس�يم للخرب من حيث الس�ند، 
ويدخ�ل حتت خ�رب اآلحاد أقس�ام أخرى م�ن العلامء من جعلها قس�من: 

آحاد، ومستفيض.

يقول امل�رداوي: »فخرب اآلح�اد نوعان: آحاد ومس�تفيض«)2(. وحيمل 
قوله: »اآلحاد« عن مطلق اخلرب الذي مل يتواتر، وحيمل قوله: »آحاد« الثانية 

عىل ما رواه الفرد والفردان.

ومن العلامء من جعل اآلحاد ينقسم إىل ثاثة أقسام: آحاد، ومستفيض، 
ومش�هور. وه�ذا التقس�يم األخ�ري مبن�ي ع�ىل التفري�ق ب�ن املس�تفيض 

واملشهور)3(.

)1( التلخيص )285-284(.
)2( التحبري )1804/4(.

)3( اختلف األصوليون يف تعريف املستفيض عىل عدة تعريفات أشهرها ما يأيت: 
-التعري�ف األول: م�ا زاد نقلته عىل ثاثة ما مل يتواتر، وهذا ما ذهب إليه مجهور احلنابلة ومجع من 

العلامء، كاآلمدي وابن احلاجب وغريهم.
-التعري�ف الث�اين: م�ا زاد نقلته عىل االثنن، وه�ذا مذهب مجع من العلامء منهم الش�ريازي وابن 

اهلامم واألنصاري.
-التعريف الثالث: ما يعده الناس ش�ائعًا ع�ن أصل، أي عن إمام معتد به يف الرواية، وهو اختيار 

التاج السبكي.
-التعريف الرابع: ما تلقته األمة بالقبول.

-التعريف اخلامس: ما كان آحاد األصل ثم انترش يف القرن الثاين والثالث مع تلقي األمة له بالقبول.
انظ�ر: التحب�ري )1806/4(، ورشح الكوك�ب املن�ري )345/2، 346(، واإلح�كام )48/2(، 
ومنتهى الوصول واألمل )ص71(، ومقدمة ابن الصاح )ص389(.تيس�ري التحرير )37/3(، 
وفوات�ح الرمحوت )111/2(، وغاية الوص�ول لألنصاري )ص97(، مجع اجلوامع برشح املحيل 
)129/2(، وغاي�ة الوص�ول )ص97(، والبحر املحي�ط )249/2(، وفت�ح املغي�ث )34/3(، 

واملغني يف أصول الفقه للخبازي )192(، ورشح كشف األرسار للبخاري )368/2(.
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والذي يظهر يل أن القس�مة ثنائية، وأن املس�تفيض هو املشهور، وذلك بعدًا 
عن التشعب وكثرة التقسيامت، وهبذا رجح بعض علامء األصول واملحدثن)1(.

وعليه فضابط اآلحاد املذكور وهو أن خرب اآلحاد هو كل ما مل يبلغ حد 
التواتر، يشمل األقسام السابقة وهو املطلوب هنا واهلل أعلم.

املطلب السابع
ضابط اخلرب املرسل

ضابط اخلرب املرسل: ما سقطت من سنده طبقة من طبقات السند.

ق�ال الش�يخ حممد األم�ن الش�نقيطي: »فضابط املرس�ل يف االصطاح 
األصويل، هو ما عرف أنه سقطت من سنده طبقة من طبقات السند«)2(.

والضاب�ط املذكور-ك�ام ذك�ر الش�يخ األمن-مأخ�وذ م�ن املصطل�ح 
األص�ويل للمرس�ل، كام ه�و مذهب اجلمه�ور)3(، وهل�م يف تعريف�ه ألفاظ 

متقاربة تدل عىل ذات املعنى)4(.

ومعل�وم أن هذا اإلطاق أعم من إطاق املحدثن، إذ يش�مل إرس�ال 
التابع�ن، وتابع�ي التابعن، وهكذا قول كل من أس�ند إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

قوالً أو فعًا.

إذا تبن ذلك فإن الضابط املذكور يش�مل أنواعًا وصورًا، هلا مس�ميات 
عند املحدثن)5( جيمعها مصطلح املرسل عند األصولين.

)1( انظر: التحبري )1804/4( رشح نخبة الفكر )ص30(.
)2( مذكرة أصول الفقه )ص258(.

)3( انظر: رشح الكوكب )574/2(، ومجع اجلوامع )168/2(، وتيسري التحرير )102/3(.
)4( انظر: الربهان )633/1(، والعدة )906/3(، واملستصفى )318/1(، واإلحكام )148/2(.
)5( كاملنقطع، وهو: ما مل يتصل إس�ناده عىل أي وجه كان االنقطاع. وكاملعضل وهو: ما س�قط من=
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ومن الصور التي ذكرها أهل األصول)1(: 
أن يق�ول الصح�ايب: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ويروي عن�ه، وهو ما مل . 1

يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه، أو تأخر إسامه، أو غيابه.
أن يقول التابعي: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كذا.. 2
أن يقول الراوي س�واء كان من تابعي التابعن، أو من بعدهم: قال . 3

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
أن يقول رجل عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أو عن فان الراوي من غري أن . 4

يسميه: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
أن يق�ول ال�راوي: أخ�ربين موث�وق ب�ه مريض ع�ن ف�ان، أو عن . 5

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
إسناد األخبار إىل كتب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )2(.. 6

املطلب الثامن
ضابط اإلقرار

ضابط اإلقرار: كل فعل أقر عليه ملسو هيلع هللا ىلص، وال مانع من اإلنكار.

اإلقرار من النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أن يسكت النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن إنكار قول قيل، أو فعل 
بن يديه، أو يف عرصه علم به«)3(.

= إسناده اثنان فصاعدًا، كقول اإلمام مالك وغريه من التابعن: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. انظر: إرشاد 
طاب احلقائق للنووي )ص84، 85(.

)1( انظر: الربهان )633/1(، والعدة )906/3(، والبحر املحيط )404/2(، وحجية املرس�ل عند 
األصولين للدمخييس )75( وما بعدها.

)2( قال اخلطيب البغدادي يف جامع التحصيل )ص30(: »وإنام التحق هذا القسم باملرسات من جهة 
اجلهل بناقل الكتاب، فلو ذكر من يعزي اخلرب إىل الكتاب وحامله التحق احلديث باملسندات«.

)3( البحر املحيط )201/4(.
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وهو قسم من أقسام السنة النبوية، وقع االتفاق عىل االحتجاج به)1(.

وقد ذكر العلامء رشوطًا لصحة داللة اإلقرار والتقرير، جيمعها الضابط 
املذك�ور، وه�و مأخوذ من ق�ول أيب ش�امة املقديس: »فحاص�ل ضبط هذا 
الب�اب أن نق�ول: كل فعل أقّر عليه، وال مانع م�ن اإلنكار أفاد جوازه، فإن 
كان قد س�بق دلي�ل حتريمه أفاد النس�خ أيضًا، إال فيام علم م�ن دينه إنكاره 

أبدًا، وإن كان سكتًا، كأديان الكفرة، فإن سكوته ال أثر له »)2(.

إذا تب�ّن ما س�بق فيدخل حتت ه�ذا الضابط-كام س�بق-رشوط حجية 
اإلقرار، ومن تلك)3(: 

أن يعلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالفعل، س�واء س�معه، أو رآه مبارشة، أو حصل . 1
يف غيبته ونقل إليه.

أن يكون ملسو هيلع هللا ىلص قادرًا عىل اإلنكار)4(.. 2
أن يكون الُمَقرُّ منقادًا للرشع.. 3
أال يك�ون ق�د علم من حال�ه ملسو هيلع هللا ىلص إنكاره لذلك الفع�ل قبل وقوعه، . 4

وبعد وقوعه حتى استقر ذلك رشعًا ثابتًا، وحكاًم راسخًا، ال حيتمل 
التغيري وال النسخ.

أن ال يكون الُمَقرُّ ممن يزيده اإلنكار سوءًا.. 5

وخاصة هذه الرشوط هو ما تقدم يف الضابط، وهو عدم وجود مانع من 
اإلنكار، فإن وجد مانع صحيح أمكن إحالة اإلقرار عليه، فا يكون حجة.

)1( انظر: فتح الباري البن حجر)323/3(، أفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لألشقر)96/2(.
)2( املحقق من علم األصول فيام يتعلق بأفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أليب شامة املقديس )ص177(.

)3( انظر: أفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لألشقر )104/2-112(، وأفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وداللتها عىل األحكام 
للعرويس )ص201(.

)4( املقصود به انتفاء املوانع من اإلنكار، وقال العرويس يف كتابه أفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وداللتها عىل األحكام 
)ص201(: »فلم أر من األصولين من متثل له بمثال صحيح، وإنام افرتضوا له افرتاضات«.
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املطلب التاسع
ضابط اإلحلاق بنفي الفارق

ضابط اإلحلاق بنفي الفارق هو: عدم احلاجة إىل التعرض للعلة اجلامعة.

، وابن قدامة، والش�يخ حممد  وه�ذا الضاب�ط َذَكَر كوَن�ه ضابطًا الغ�زايلُّ
األمن الش�نقيطي-رمحهم اهلل-عند بياهنم أن اإلحل�اق إما أن يكون بالعلة 

اجلامعة، أو بنفي الفارق املؤثر يف احلكم)1(.

وكونه ضابطًا الندراج عدد من األقس�ام حتت ه�ذا النوع من اإلحلاق، 
بينَّنها الش�يخ حممد األمن الش�نقيطي بعد ذكره للضابط املذكور بقوله: »إذا 
علم�ت ذل�ك فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقس�ام؛ ألن نفيه إما 
أن يك�ون قطعي�ًا أو مظنونًا، ويف كل منهام إما أن يكون املس�كوت عنه أوىل 
باحلك�م من املنطوق، أو مس�اويًا ل�ه، فاملجموع أربع�ة«)2(، ثم فصل وذكر 

أمثلة كل نوع.

املطلب العارش
ضابط اإليامء والتنبيه

اإليامء والتنبيه)3( هو: اقرتان الوصف بحكم لو مل يكن الوصف أو نظريه 

)1( انظر: املستصفى )294/2(، وروضة الناظر )834/3(، مذكرة أصول الفقه )ص438(.
)2( مذكرة أصول الفقه )438(.

)3( اإليامء والتنبيه: لفظان يتقارب معنامها لغة، فاإليامء يف اللغة بمعنى اإلشارة، مأخوذ من أومأ إليه 
يم�أ ومئا أش�ار، ويأيت اإليامء بمعنى اإلش�ارة بال�رأس أو باليد. أما التنبيه: فإنه يف اللغة يس�تعمل 

للقيام واالنتباه، يقال: نبهه وأنبهه من النوم فتنبه وانتبه.
انظر: لسان العرب )29/14( )407/15(، والصحاح )82/1(، ورشح الكوكب )125/4(، 

ومباحث العلة يف القياس للسعدي )370(.
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للتعلي�ل، لكان ذلك االقرتان بعيدًا عن فصاحة كالم الش�ارع. وكان إتيانه 
باأللف�اظ يف غري مواضعها، مع كون كالم الش�ارع منزهًا عن احلش�و الذي 

ال فائدة فيه.

واإليامء والتنبيه مس�لك من مس�الك إثبات العلة عند األصولين، وهو 
أنواع كثرية، منهم من قس�مه إىل مخس�ة أنواع، ومنهم من بلغ به الس�تة)1(، 

ومنهم من فرع عىل كل فرع تفريعات)2(.

والضابط الذي يضبط هذه األنواع هو ما وضعه العلامء من تعريف له، 
يقول الش�يخ حممد األمن الش�نقيطي: »وأما داللة اإليامء والتنبيه، فهي ال 
تكون إال عىل علة احلكم خاصة، وضابطها: أن يذكر وصف مقرتن بحكم 
يف ن�ص م�ن نصوص الرشع عىل وجه لو مل يكن ذل�ك الوصف علة لذلك 

احلكم لكان الكام معيبًا«)3(.

فيدخل يف هذا الضابط كام سبق عدد من األنواع منها)4(: 

الن�وع األول: أن يذك�ر احلك�م أو الوص�ف، ويدخل الف�اء أو أن-عىل 
رأي بعض-ع�ىل أحدمها. وهذا عىل وجه�ن: أن يذكر احلكم أوالً ثم يأيت 
الوص�ف بعده مقرتنًا بالف�اء. أو أن يذكر الوصف أوالً ثم يأيت احلكم بعده 

مقرتنًا بالفاء.

الن�وع الث�اين: أن حيكم الش�ارع بحكم يف حمل بع�د أن علمت صفة من 

)1( انظ�ر: املحص�ول )143/5(، ومنه�اج الوص�ول )ص151(، وهناي�ة الوص�ول )3267/8-
3277(، وروضة الناظر )839/3-846(، ورشح خمترص الروضة )373-362/3(.

)2( انظ�ر: التحب�ري )3331/7(، ورشح الكوكب )125/4( وما بعدها، البحر املحيط )198/5(، 
وإرشاد الفحول )174/2(.

)3( مذكرة أصول الفقه )ص418(.
)4( خمت�رص م�ن كت�اب مباح�ث العل�ة يف القياس عن�د األصولي�ن للدكت�ور عبد احلكيم الس�عدي 

)ص371-389(، تنظر املصادر السابقة.
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الصفات صدرت يف ذلك املحل، فحينئذ يغلب عىل الظن كون تلك الصفة 
علة لذلك احلكم.

النوع الثالث: أن يذكر الشارع وصفًا مع احلكم، ومل يرصح بالتعليل به، 
ولك�ن لو مل يكن احلك�م معلًا به ملا كان لذكره فائدة، ولذلك ذهبوا إىل أنه 
يفيد العلية ظنًا، بناء عىل أنه لو مل يكن كذلك لكان ذكره عبثًا ال فائدة فيه.

الن�وع الراب�ع: أن يفرق الش�ارع بن أمري�ن يف احلكم، ب�أن يذكر صفة 
تش�عر بأهنا هي علة لتفرقته يف احلكم ما دام قد خّصها بالذكر دون غريها؛ 
ألهن�ا ل�و مل تكن عل�ة لكان ذلك خاف ما أش�عر به اللف�ظ، وذلك تلبيس 
غري جائز من الشارع وال يليق به، وينقسم قسمن: ما يكون فيه حكم أحد 
األمري�ن مذكورًا يف ذلك اخلطاب، وحكم اآلخر مذكورًا يف خطاب آخر. 

أو ما يكون فيه حكمهام مذكورًا يف خطاب واحد وهو عىل مخسة أوجه.
الن�وع اخلامس: أن يأيت أمر الش�ارع أو هنيه يف أم�ر ما، ثم يذكر يف أثنائه 
ش�يئًا آخ�ر، ل�و مل يق�در كونه علة لذل�ك احلك�م املطلوب مل يك�ن له تعلق 
بال�كام، ال بأول�ه وال بآخره، مما قد يعترب خبط�ًا واضطرابًا يف الكام ينزه 

الشارع عنه.

وهناك أنواع أخرى وبعضها تتعدد صورها وجيمعها الضابط املذكور.

املطلب احلادي عرش
ضابط االستدالل

ضابط االستدالل: أن يكون مالئاًم لترصفات الشارع.

عّرف العلامء االستدالل بأنه: إقامة دليل ليس بنص، وال إمجاع، وال قياس)1(.

)1( انظ�ر: التحب�ري )3739/8(، واإلحك�ام )125/4(، وهناي�ة الوص�ول )4039/9(، ومنته�ى 
الوصول )202(، وبيان املخترص )251/3(، وإرشاد الفحول )245/2(.
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والضاب�ط املذكور مأخوذ من قول اإلمام الش�اطبي: »كل أصل رشعي 
مل يش�هد ل�ه نص معن، وكان مائ�اًم لترصفات ال�رشع ومأخوذًا معناه من 
أدلت�ه، فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إلي�ه، إذا كان ذلك األصل قد صار 
بمجم�وع أدلت�ه مقطوع�ًا ب�ه...«، ث�م ق�ال: »ويدخل حتت ه�ذا الرضب 

االستدالل املرسل)1( الذي اعتمده مالك، والشافعي...«)2(.

قل�ت ويدخ�ل فيه س�د الذرائع، والس�يام عند من يق�ول إن مبناها عىل 
اعتب�ار مآالت األفعال)3(، ومن هؤالء اإلمام الش�اطبي نفس�ه حن يقول: 
»النظ�ر يف م�آالت األفع�ال معت�رب مقصود رشع�ًا، كانت األفع�ال موافقة 
أو خمالف�ة، وذل�ك أن املجته�د ال حيكم عىل فعل من األفع�ال الصادرة عن 
املكلف�ن باإلق�دام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما ي�ؤول إليه ذلك الفعل 
رشوعًا ملصلحة فيه ُتس�َتجلب أو ملفس�دة ُتدرأ، ولكن ل�ه مآل عىل خاف 
ما قصد فيه، وقد يكون غري مرشوع ملفس�دة تنش�أ عنه أو ملصلحة تندفع به 
ولك�ن له مآل خاف ذلك، وه�ذا األصل ُيبنى عليه قواع�د، منها: قاعدة 

سد الذرائع)4(.

)1( يقول الشيخ حممد األمن الشنقيطي عند ذكره ألقسام الوصف املناسب الثاثة: »األول: أن يشهد 
ال�رشع باعتبار تل�ك املصلحة... الثاين: أن يلغي الرشع تلك املصلح�ة وال ينظر إليها... الثالث: 
أال يش�هد الرشع العتبار تلك املصلحة بدليل خاص، وال إللغائها بدليل خاص، وهذا بعينه هو 
االس�تصاح، ويسمى املرس�ل، واملصلحة املرسلة، واملصالح املرس�لة، وسمي مصلحة الشتامله 
عىل املصلحة وس�ميت مرس�لة لعدم التنصيص عىل اعتباره وال عىل إلغائه�ا... «. مذكرة أصول 

الفقه )306-302(.
)2( املوافقات )39/1(.

)3( اعتبار املآل هو: »االعتداد بام تفيض إليه األحكام عند تطبيقها بام يوافق مقاصد الرشيعة«، وعّرف 
أيض�ًا بأنه: »حتقي�ق مناط احلكم بالنظر يف االقتضاء التبعي ال�ذي كان عليه عند تنزيله، من حيث 

حصول مقصده، والبناء عىل ما يستدعيه ذلك االقتضاء«.
انظ�ر: اعتبار م�آالت األفعال وأثرها الفقه�ي للدكتور وليد احلص�ن )37/1(، واعتبار املآالت 

عبد الرمحن السنويس )ص19(.
)4( املوافقات )130-127/4(.
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ويدخل يف الضابط القواعد املتعلقة باملصالح وسد الذرائع كقاعدة اعتبار 
املآل-كام سبق يف كام الشاطبي-وقاعدة االحتياط)1( وغريها، واهلل أعلم.

املطلب الثاين عرش
ضابط سد الذرائع وفتحها

ضابط سد الذرائع وفتحها: حتقيقها للمصلحة الراجحة.

الذريعة هي: »الوسيلة لليشء«)2(، وغالب كام األصولين عن جانب 
الس�د، حتى صارت يف عرف الفقهاء عب�ارة عام أفضت إىل عمل حمرم، كام 

يقول ابن تيمية)3(. فعرف بمصطلح: »سد الذرائع«.

ومعنى سد الذرائع: »املسألة التي ظاهرها اإلباحة ويتوصل هبا إىل فعل 
املحظور«،)4( فهي وسيلة إىل أمر حمظور، لذا وجب سدها.

والذرائع كام جيب س�دها فإنه جيب فتحها، كام يقول العلامء)5(، وضابط 
جانبي الفتح والسد يف هذا الدليل هو حتقيق املصلحة.

ويؤخذ هذا الضابط من قول ابن القيم: »إن باب سد الذرائع متى فاتت 
به مصلحة راجحة، أو تضمنت مفسدة راجحة مل يلتفت إليه«)6(.

)1( قال القرايف يف الفروق )368/4(: »االحتياط: ترك ما ال بأس حذرًا مما به بأس«.
)2( رشح تنقيح الفصول للقرايف )ص449(.

)3( انظر: الفتاوى الكربى البن تيمية )172/6(.
)4( إحك�ام الفص�ول )940/2(، وانظر: الفت�اوى الكربى البن تيمي�ة )172/6( وذكر أن الذرائع 

»صارت يف عرف الفقهاء عبارة عام أفضت إىل عمل حمرم«.
)5( فيج�ب س�دها إن أدت إىل املح�رم، ك�ام جي�ب فتحه�ا إن أدت إىل الواج�ب. انظ�ر: رشح تنقي�ح 
الفص�ول )ص448-449(، والف�روق )33/2( وإعام املوقع�ن )553/4(، ومذكرة أصول 

الفقه )ص98(.
)6( إعام املوقعن )213/3(.
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وقبله صاغ ابن تيمية-رمحه اهلل-هذا الضابط بقاعدة مشهورة وهي: »ما 
حرم س�دًا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة«)1(. وعليه فالضابط يستعمل 

ويعتمد عليه يف دليل الذريعة بنوعيها الفتح والسد، واهلل أعلم.

املطلب الثالث عرش
ضابط املجاز

ضابط املجاز: صحة نفيه يف نفس األمر.
املجاز هو: اللفظ املس�تعمل يف غري ما وض�ع له يف العرف الذي وقع به 

التخاطب لعاقة بينهام)2(.
وعرف ابن قدامة املجاز بأنه: »اللفط املستعمل يف غري موضوعه األصيل 

عىل وجه يصح«)3(.
قال الش�يخ الش�نقيطي: »يعن�ي بقوله ع�ىل وجه يصح أن تك�ون هناك 
عاقة بن املعنى األصيل واملعنى املجازي، وأن تكون َثّم أيضًا قرينة صارفة 

عن قصد املعنى األصيل«)4(.
وم�ن األمور الت�ي يعرف هبا املج�از ويتميز هبا عن احلقيق�ة صحة نفي 

املجاز، وعدم صحة نفي احلقيقة)5( يف نفس األمر.

)1( انظر: تفسري آيات أشكلت عىل ككثري من العلامء )625/2(.
)2( انظر: رشح تنقيح الفصول )ص45-44(.

)3( روضة الناظر )272/1(.
)4( مذك�رة أصول الفقه )ص111(، وقال ابن قدامة عند تعريفه للمجاز يف موضع آخر)554/2(: 
»وأما املجاز فهو اللفظ املستعمل يف غري موضوعه عىل وجه يصح ثم أنه إنام يصح بأمور: أحدها 
اش�رتاكهام يف املعنى املش�هور يف حمل احلقيقة كاس�تعارة لفظ األس�د يف الرجل الش�جاع الشتهار 
الش�جاعة يف األسد احلقيقي وال تصح استعارة األس�د يف الرجل األبخر وإن كان البخر موجودًا 

يف حمل احلقيقة لكونه غري مشهور به«.
)5( احلقيقة هي: استعامل اللفظ فيام وضع له يف العرف الذي وقع التخاطب فيه.

انظر: رشح تنقيح الفصول )42، 44(.
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مثال ذلك: تس�مية اجلد أبًا، واألب األدنى أبًا، فإن اس�م األب قد ُينفى 
عن اجلد؛ ألنه جماز، بخاف األب األدنى فا يصح نفي األبوة عنه بحال.

وقولن�ا: »يف نف�س األم�ر«: لبي�ان أنه ق�د يق�ال للبليد إنه ليس بإنس�ان 
فتنتفي احلقيقة، لكن ليس يف األمر نفس�ه، بل عند قصد املبالغة، والتش�بيه 

باملجاز)1(.

وق�د اع�رتض عىل التفري�ق املذكور بأنه يل�زم منه ال�دور)2(، ألن العلم 
بصح�ة النفي موقوف عىل العلم ب�أن ذلك املعنى ليس من املعاين احلقيقية، 
وذل�ك موق�وف عىل العل�م بأنه جماز، فيك�ون إثبات كونه جم�ازًا بذلك فيه 

دور)3(.

وأجيب بام يأيت)4(: 

أن نفي بعض املعاين كاٍف يف معرفة كون اللفظ جمازًا.. 1

إذا كان اللف�ظ حمتم�ًا للحقيقة واملجاز ومل يعل�م املراد منهام أمكن . 2
معرفة احلقيقة بعدم صحة نفيها، واملجاز بصحة نفيه.

وه�ذا التفريق املذك�ور بن احلقيقة واملجاز كان م�ن أدلة من منع وقوع 
املجاز يف القرآن تنزهيًا له عن أن يكون فيه ما يتطرق له النفي)5(.

)1( انظر: البحر املحيط )236/2(. وانظر: النفي واإلثبات عند األصولين )ص316-315(.
)2( عّرف الدور بعدة تعريفات ترجع إىل معنى واحد وهو: توقف كل من الشيئن عىل اآلخر.

للجرج�اين  والتعريف�ات   ،)258-257/1( للتهان�وي  الفن�ون  اصطاح�ات  كش�اف  انظ�ر: 
)ص105(، والكليات للكفوي )334/2(، لقطة العجان للزركيش )ص84(.

)3( انظر: خمترص ابن احلاجب ورشحه بيان املخترص)195-194/1(.
)4( انظر: إرشاد الفحول )124/1(.

)5( هذا مفاد كام ابن احلاجب يف خمترصه وشارحه األصفهاين يف بيان املخترص )1/ 236-235(. 
وق�ال التفتازاين يف حاش�يته عىل املح�يل )308/1(: »... إن ارتفاع الكذب إنام ه�و بإرادة املعنى 
املج�ازي وال�دال علي�ه القرينة فانتفاء الكذب ألج�ل وجود القرينة عىل املعن�ى املجازي«. انظر: 

حاشية حمقق نثر الورود )148/1(.
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وأج�اب املثبت�ون للمج�از بأنه إنام يكون كذب�ًا إذا كان امل�راد من املنفي 
واملثب�ت معًا احلقيقة، أما إذا كان املراد من املنفي احلقيقة ومن املثبت املجاز 
ف�ا يلزم حينئذ من ص�دق املنفي كذب املثبت، الخت�اف ما يدالن عليه، 
ألن قولن�ا: البلي�د ليس بحامر يص�دق مع قولنا: البليد مح�ار إذا كان احلامر 
يف األول ي�راد ب�ه احلقيقة، ويف الثاين يراد به املج�از، الختاف املحمول يف 

املثبت واملنفي)1(.

إذا تق�رر صحة التفريق والضاب�ط املذكور من كون املجاز يصح نفيه يف 
نفس األمر، فيدخل فيه مجيع أقسام املجاز، واألنواع املندرجة حتتها.

املطلب الرابع عرش
ضابط صيغ العموم

ضابط العموم: صحة االستثناء منه.

ذكر األصوليون لتعريف العموم والعام)2( عبارات كثرية منها: 

-قوهلم يف العموم: »استغراق ما تناوله اللفظ« أي محل اللفظ عىل مجيع 
ما يصلح أن يقع عليه ويتناوله)3(.

-وقوهلم يف العام: »كام مس�تغرق جلميع ما يصلح له، بحس�ب وضع 
واحد، دفعة، با حرص«)4(.

)1( انظر: املصادر السابقة.
)2( يق�ول الزركيش يف البحر املحيط )8/4(: »... وهنا أم�ور: أحدها: يف الفرق بن العموم والعام، 
فالع�ام ه�و اللفظ املتن�اول، والعموم: تن�اول اللفظ ملا يصلح ل�ه. فالعموم مصدر، والعام اس�م 

لفاعل مشتق من هذا املصدر، ومها متغايران؛ ألن املصدر الفعل، والفعل غري الفاعل«.
)3( انظر: احلدود للباجي )ص64(، وإحكام الفصول )176/1(.

)4( مذكرة أصول الفقه للش�نقيطي )ص359(، وأصله أليب احلس�ن يف املعتمد )189/1(، وانظر: 
روضة الناظر )662/2(.
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أو هو: »اللفظ الدال عىل مجيع أجزاء ماهية مدلوله«)1(.

وقد كثر استعامل الضابط املذكور عند األصولين بلفظ: »معيار العموم«: 
صحة االستثناء منه)2(.

واملعيار آلة اختبار الدنانري)3(، واس�تعري هنا ملا خيترب به عموم اللفظ، أي 
دلي�ل حتققه. فإذا قبل اللفظ االس�تثناء منه اس�تدل بذلك عىل عمومه؛ ألن 
االس�تثناء هو: »إخراج ما لواله لوجب دخوله يف املستثنى منه«)4(، فوجب 

أن تكون كل األفراد واجبة االندراج، وهذا معنى العموم.

تنبي�ه: مل�ا كان العدد يعم األف�راد الداخلة، إال أن�ه ال يدخل يف األلفاظ 
العام�ة لكون�ه حمص�ورًا، ويش�رتط يف الع�ام عدم احل�رص ك�ام يف التعريف 

السابق، قّيد بعض العلامء الضابط بام يدل عىل إخراج العدد.

يق�ول املح�يل بع�د ذكره إلط�اق الس�بكي يف قول�ه: »ومعي�ار العموم 
االستثناء«، قال: »فكل ما صح االستثناء منه مما ال حرص فيه فهو عام«)5(.

وقال ابن النجار: »ومعيار العموم صحة االستثناء من غري عدد«)6(.

ومن أطلق هذا القيد اكتفى بالتقييد املذكور يف املصطلح ذاته.

إذا تبّن ما س�بق فيدخل يف هذا الضابط مجيع ألفاظ العموم وصَيغه، مما 
يغني عن رسدها. واهلل أعلم.

)1( املخترص يف أصول الفقه البن اللحام )ص105(.
)2( انظ�ر: التحب�ري للم�رداوي )2318/5، 2367(، ورشح الكوك�ب )104/3، 134(، وهناي�ة 

السول لإلسنوي )83/2، 127(.
)3( يق�ول الفيوم�ي يف املصباح املن�ري )439/1(: »وعريت الدنان�ري تعيريًا امتحنته�ا ملعرفة أوزاهنا، 

وعايرت املكيال وامليزان معايرة وعيارًا امتحنته بغريه ملعرفة صحته«.
)4( انظر: العدة )500/2(، والتحبري للمرداوي )2538/6، 2579(، والتقرير والتحبري )26/2(.

)5( رشح املحيل عىل مجع اجلوامع )14/2(.
)6( رشح الكوكب املنري )104/3، 134(.
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املطلب اخلامس عرش
ضابط مفهوم املخالفة

مفه�وم املخالفة ه�و: »ما يكون مدل�ول اللفظ يف حمل الس�كوت خمالفًا 
ملدلوله يف حمل النطق «)1(، وهو الذي يراد باملفهوم عند اإلطاق، ويس�مى 

أيضًا دليل اخلطاب)2(.

وقد ذكر العلامء القائلون بحجيته)3( ضابطًا هلذه احلجية وهو أن ال يظهر 
لتخصيص املنطوق بالذكر فائدة غري نفي احلكم عن املس�كوت عنه، وهذا 

الضابط ترجع إليه رشوط اعتباره التي ذكرها العلامء.

يقول امل�رداوي بعد أن ذكر عرشة رشوط حلجي�ة مفهوم املخالفة-وإن 
ش�ئت قلت: ع�رشة موانع من حجيت�ه-: »الضابط هلذه ال�رشوط، وما يف 
معناه�ا أال يظه�ر لتخصيص املنطوق فائدة غري نفي احلكم عن املس�كوت 

عنه«)4(؛ ولذا اقترص بعض العلامء عىل ذكر الضابط عن ذكرها)5(.

ومعن�ى ذلك: أن�ه إذا ظهرت له فائدة أخرى مل يدل عىل نفي احلكم عن 
غ�ري املذك�ور، وذلك ألن ختصيص اليشء بالذكر ال ب�د أن يكون له فائدة، 

)1( اإلحكام )78/3(.
)2( انظ�ر: كش�ف األرسار )253/2(، واإلحكام )67/3(، ومنته�ى الوصول )ص148(، ورشح 

تنقيح الفصول )ص213(، التقرير والتحبري )313/1(، رشح الكوكب املنري.
)3( وه�م اجلمه�ور خاف�ًا للحنفي�ة، والذي�ن ي�رون عدم حجيت�ه يف خط�اب ال�رشع، ويعدونه من 
االس�تدالالت الفاس�دة، وي�رون حجيته يف خماطب�ات الناس. يق�ول صاحب تيس�ري التحرير-: 
»واحلنفي�ة ينفون مفهوم املخالفة بأقس�امه يف كام الش�ارع فقط، أما يف مفاهي�م الناس، وعرفهم 
يف املعام�ات والعقلي�ات فيدل «. انظر: تيس�ري التحرير )101/1(، وبدي�ع النظام )560/2(. 
وانظ�ر قول اجلمهور يف: الع�دة )448/2(، والتمهيد )189/2(، وروض�ة الناظر )792/2(، 

واملستصفى )196/2(، ومجع اجلوامع )252/1(، ورشح تنقيح الفصول )ص270(.
)4(  التحبري )2904/6(.

)5( كام فعل البيضاوي. انظر: منهاج الوصول )ص57( والتحبري )2904/6(.
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وال فائدة س�وى إثب�ات احلكم املذكور ونفيه عام ع�داه، ونفيه عام عداه هو 
مفهوم املخالفة، وبمثل هذا وغريه قرر العلامء القائلون به حجيته.

إذا تب�ّن ذل�ك فين�درج حتت ه�ذا الضابط مجي�ع رشوط اعتب�ار مفهوم 
املخالفة)1(، ومن تلك الرشوط: 

خ�روج املنط�وق يف الذك�ر خم�رج الغال�ب؛ ك�ام يق�ول اهلل تعاىل يف . 1
مجل�ة املحرمات من النس�اء: )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ      ڱ  ڱ  ں( ]النس�اء: 23[، فتقييد الربائب)2( بكوهنن 
يف احلج�ور ج�رى ع�ىل الغالب، فا يفي�د حل الربيب�ة التي يف غري 

حجر الرجل)3(.
ص�دروه موافق�ًة للواق�ع؛ كقول�ه س�بحانه: )ى  ى     ائ  ائ  . 2

ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]آل عمران: 130[.

تقدي�ر جه�ل املخاط�ب بحك�م املذك�ور مع علم�ه مس�بقًا بحكم . 3
املس�كوت عن�ه؛ كأن يس�أل م�ن يعرف حرم�ة ربا الفض�ل عن ربا 
النس�يئة)4(، فيقال له: »إنام الربا يف النسيئة«)5(؛ فا يفهم حرص الربا 

)1( انظ�ر: اإلحك�ام )94/3(، ومنتهى الوصول )ص148(، ورشح التنقي�ح )ص214(، والتقرير 
والتحبري )313/1-317(، ورشح الكوكب )489/3(.

باَئب مجع ربيبة، وهي: »بنت امرأة الرجل من غريه، س�ميت بذلك ألنه يربيها يف حجره، فهي  )2( الرنَّ
مربوبة، فعيلة بمعنى مفعول«. تفسري القرطبي )186/6(.

)3( قاله اجلمهور وخاف الظاهرية. انظر: املغني البن قدامة )516/9(، واملحىل البن حزم )529/9(.
)4( الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، والربا هو: الزيادة يف أشياء خمصوصة. واألشياء املخصوصة 
هي األصناف الربوية املنصوصة يف احلديث وهي: الذهب والفضة والرب والشعري والتمر وامللح.
وما قيس عليها. والفضل بمعنى الزيادة كام س�بق، والنس�يئة بمعنى التأخري، وهو: بيع الربويات 
بالتأخ�ري من غري تقابض. انظر: املغني )51/6(، والنهاي�ة يف غريب احلديث )192-191/2( 

)44/5-45(، واملصباح املنري )217/1(.
)5( أخرج�ه البخ�اري يف كت�اب البيوع، باب بيع الدنانري بالدنانري نس�أ بلفظ: »ال ربا إال يف النس�يئة« برقم 

)2178، 2179(، ومسلم يف كتاب املساقاة، باب بيع الطعام مثًا بمثل، واللفظ له برقم )1596(.
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يف النسيئة وجوازه يف الفضل؛ للعلم بحكم هذا مسبقًا.

وروده يف س�ياق االمتنان؛ كام يف قوله اهلل تعاىل: )ۈ  ۈ   ٴۇ  . 4
اللح�م  فوص�ف  14[؛  ]النح�ل:  ۉ(  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

بالطري ال يفهم منه عدم حل أكل القديد)1( منه)2(.

جميئه يف معرض املدح أو نحوه، ومنه قوله النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ألعطن هذه . 5
الراي�ة غ�دًا رجًا يفت�ح اهلل عىل يديه، حيب اهلل ورس�وله، وحيبه اهلل 
ورسوله«)3(؛ فا يدل عىل أن غري املذكور ال حيب اهلل ورسوله أو ال 

حيبه اهلل ورسوله.

املطلب السادس عرش
ضابط ما يعفو عنه من اخلطأ يف االجتهاد

ضابط ما يعفو عنه من اخلطأ يف االجتهاد وهو اس�تفراغ الوس�ع، أو بذل 
الطاق�ة يف طلب احلكم الرشعي، فكل من اس�تفرغ وس�عه يف طلب احلكم 

وأخطأ يف الوصول إليه فهو معفو عنه بإذن اهلل تعاىل ورمحته.

وه�ذا الضابط يؤخذ من تعريف االجتهاد نفس�ه، رشيطة أن يصدر من 
أهله وهو املجتهد أو الفقيه، كام عرب بذلك مجع من األصولين)4(.

)1( الَقِديد: اللحم اململح املجفف يف الش�مس، فعيل بمعنى مفعول. انظر: النهاية يف غريب احلديث 
.)22/4(

)2( انظر: أضواء البيان )279-278/3(.
)3( أخرج�ه البخ�اري يف كت�اب املغازي، باب غ�زوة خيرب، برقم )4210( ومس�لم يف كتاب فضائل 

، برقم )2406(. ، باب من فضائل عيل بن أيب طالب  الصحابة 
)4( كتعري�ف اب�ن احلاج�ب يف منته�ى الوص�ول )ص209( وس�يأيت. يق�ول الش�وكاين يف إرش�اده 
)296/2(: »وقد زاد بعض األصولين يف هذا احلد لفظ الفقيه فقال: بذل الفقيه الوس�ع. والبد 
من ذلك، فإن بذل غري الفقيه وس�عه ال يس�مى اجتهادًا اصطاحًا«. وانظر: حاشية التفتازاين عىل 

رشح العضد )289/2(، والتقرير والتحبري)291/3(، وتيسري التحرير)179/4(.
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يقول ش�يخ اإلس�ام ابن تيمية: »من كان من املؤمن�ن جمتهدًا يف طلب 
احلق وأخطأ فإن اهلل يغفر له كائنًا من كان س�واء كان يف املس�ائل النظرية أو 

العملية«)1(.

وق�د تكلم األصوليون عن هذه املس�ألة يف حكم اخلط�أ يف االجتهاد يف 
األصول والفروع، وهي مبنية عىل مسألة العقائد هل تثبت بالدليل الظني؟

الذي يظهر أنه احلق والصواب أن العقائد تثبت بالدليل الظني.

قال ابن القيم: »وكثري من املس�ائل التي هي عندهم أصول أدلتها ظنية، 
وهذا يف أصول الدين، وأصول الفقه، أكثر من أن يذكر، كالقول باملفهوم، 
والقي�اس، وتقدمه�ام عىل العم�وم، واألمر بع�د احلظر، ومس�ألة انقراض 
العرص، وقول الصحايب واالحتجاج باملراسيل، ورشع من قبلنا، وأضعاف 
ذل�ك، وكذلك يف أصول الدين كمس�ألة احلال، وبقاء ال�رب تعاىل وقدمه 
ه�ل مها ببقاٍء وِقدٍم زائدين عىل الذات؟ والوج�ود الواجب هل هو املاهية 

نفسها أو زائد عليها؟ وإثبات املعنى القائم بالنفس وغري ذلك«)2(.

ويقول ش�يخ اإلس�ام: »طوائف من أهل الكام يزعمون أن املس�ائل 
اخلربية التي يس�موهنا مس�ائل األصول جيب القطع فيه�ا مجيعها، وال جيوز 
االس�تدالل فيها بغري دليل يفيد اليقن، وق�د يوجبون القطع فيها كلها عىل 

كل واحد«)3(.

وإذا ثب�ت ذل�ك فإهن�ا داخلة يف جم�ال االجته�اد، وجماله في�ام كان ظني 
الثبوت أو الداللة، والضابط املذكور يش�ملهام، أم�ا إذا كانت الواقعة التي 
ي�راد االجته�اد يف حكمه�ا قد دّل عىل احلك�م الرشعي فيه�ا دليل رصيح، 

)1( انظر: جمموع الفتاوى )346/23(.
)2( خمترص الصواعق املرسلة )617/2(.

)3( تعارض العقل والنقل )52/1(.
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قطع�ي ال�ورود والداللة، ف�ا يعفو عن اخلط�أ يف االجتهاد، ب�ل وال جمال 
لاجتهاد فيها.

املطلب السابع عرش
ضابط الرتجيح

ضاب�ط الرتجي�ح: متى اق�رتن بأحد الدليل�ني املتعارضني م�ا يفيد زيادة 
الظن رجح به.

ذكر الضابط هبذا النص: الطويف يف رشح خمترص الروضة)1(، واملرداوي 
يف التحبري)2(.

وبيان�ه: أن�ه إذا اقرتن بأحد الدليلن املتعارض�ن أمر نقيل، كآية أو خرب، 
أو اقرتن هبام أمر اصطاحي كعرف أو عادة، س�واء كان هذا األمر عامًا أو 
خاص�ًا، أو كان قرين�ة عقلية أو لفظي�ة أو حالية، وأفاد ه�ذا االقرتان زيادة 
الظ�ن للدليل ال�ذي اقرتن به، فإن ه�ذا الدليل يصبح راجح�ًا عىل اآلخر، 
وذل�ك ألن رجح�ان الدلي�ل ه�و الزي�ادة يف قوته، وظ�ن إفادت�ه املدلول، 
والعم�ل بالراج�ح واجب. وال خيار للمجتهد يف األخ�ذ به، وذلك إما أن 
يأخ�ذ باملرج�وح أو الراجح أو يتوقف، واألول م�ردود قطعًا، ملا تقرر عند 

األصولين من وجوب العمل بام يفيد الظن رجحانه.

ك�ام أن توقفه إمهال للدليل�ن، وليس بعمل، فوجب أن يأخذ بالراجح، 
وهذا أمر حقيقي ال خيتلف العقاء فيه.

وين�درج حتت ه�ذا الضاب�ط الكثري م�ن املس�ائل والقواع�د األصولية 
املتعلقة بالرتجيح.

)1( انظر: رشح خمترص الروضة )726/3(،.
)2( انظر: التحبري )4272/8(.
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يقول الطويف بعد أن ذكر مجلة من الرتجيحات: »ومع ذلك فَثّم تراجيح 
كث�رية مل نذكره�ا ذكرت يف كت�ب األصولين، وذلك ألن مث�ارات الظنون 
الت�ي حيص�ل هبا الرجح�ان والرتجيح كث�رية جدًا فحرصه�ا يبعد، وحيث 
األم�ر كذلك فالضابط والقاع�دة الكلية يف الرتجيح: أن�ه متى اقرتن بأحد 
الطرفن أمر نقيل، أو اصطاحي، عام أو خاص، أو قرينة عقلية، أو لفظية، 
أو حالي�ة، وأفاد ذلك زيادة ظن، رجح في�ه«)1(، ومثله املرداوي يف التحبري 

كام سبق.

وم�ن أمثلة ذلك ما قال�ه التفتازاين يف ضابط ترجيح املثبت عىل النايف أو 
العكس حيث قال: »وقد دل بعض املسائل عىل تقديم املثبت، وبعضها عىل 
تقدي�م النايف، فلذا احت�اج املصنف-رمحه اهلل-إىل بيان ضابط يف تس�اوهيام 
وترجيح أحدمها عىل اآلخر، وهو أن النفي إن كان مبنيًا عىل العدم األصيل 
فاملثبت مقدم، وإال فإن حتقق أنه بالدليل تساويا، وإن احتمل األمرين ينظر 

ليتبن األمر...«)2(.

)1( رشح خمترص الروضة )726/3(
)2( التلويح يف ع كشف حقائق التنقيح )219/2(.
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املبحث الثاين
ضوابط أصولية يف التمييز

املطلب األول
ضابط الواجب

س�بق يف ضابط التعريف، أن اهلدف م�ن التعريف عند األصولين متييز 
ف عن غ�ريه، وعليه فإن أغل�ب التعريفات األصولي�ة تدخل يف هذا  املع�رنَّ

النوع من أنواع الضابط األصويل.

وللتمثي�ل عىل ه�ذا النوع نذكر ضابط الواجب، وه�و أي الضابط: »ما 
توعد بالعقاب عىل تركه«.

وقد نص الشنقيطي عىل هذا الضابط بقوله: »وضابطه: أن فاعله موعود 
د بالعقاب«)1(. بالثواب وتاركه متوعنَّ

ومعلوم أن اجلملة األوىل »فاعله موعود بالثواب« غري خمتصة بالواجب، 
لدخول الندب يف ذلك.

)1( مذك�رة أص�ول الفق�ه )ص32(. والصياغة املذكورة يف ضب�ط وتعريف الواجب فيها إش�ارة إىل 
اخل�اف الواق�ع يف تعري�ف الواجب من ع�دم القطع بعقاب ت�ارك الواجب، فقد يعفو س�بحانه 

وتعاىل بمنّه وكرمه وعدله عن تارك الواجب وال يقدح ذلك يف كونه واجبًا.
 انظر: رشح خمترص الروضة للطويف )267/1(، والتحبري للمرداوي )815/2(.
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وم�ن خ�ال الضابط الس�ابق يتمي�ز الواجب ع�ن األح�كام التكليفية 
املش�اهبة ل�ه، كام أن تعريفات تلك األحكام هي ضواب�ط متييز، فيقال مثًا: 
ضاب�ط املحرم: ما توعد بالعق�اب فاعله. وضابط املن�دوب: ما كان فاعله 

موعودًا بالثواب، وتاركه بالعفو. وهكذا.

املطلب الثاين
ضابط الواجب الكفائي

ضب�ط العل�امء الواج�ب الكفائي بألف�اظ خمتلفة ت�دور ح�ول النظر يف 
حتصيل املقصود من فرضه، دون النظر إىل الفاعل، فإذا فعله بعض املكلفن 
كان ذل�ك كافيًا يف حتصيل املقصود فيه، وخروجهم من عهدة التكليف به، 

ولذلك ُسمي بالواجب الكفائي أو بفرض الكفاية.

ومثال�ه: إنق�اذ الغريق، فإن�ه إذا ُأخرج م�ن البحر فقد حص�ل املقصود 
م�ن فرضه وه�و اإلنقاذ، فالنازل بعد ذلك إىل البح�ر ال مصلحة يف نزوله، 
وكإطعام اجلائع، وكس�وة العريان، فالذي أطعم جائعًا، أو كسا عريانًا بعد 

زوال الفاقة عنهام، ال يكون حمصًا مصلحة فرض الكفاية.

إذا تب�ّن املقص�ود من هذا املصطلح تبقى اإلش�ارة إىل ألف�اظ العلامء يف 
ضبط�ه، وم�ن ذلك قول الصفي اهلن�دي: »والضابط في�ه: أن كل ما يكون 
املقص�ود من�ه حاصًا، ولو بفع�ل البعض، ف�إذا أوجبه الش�ارع كان ذلك 

واجبًا عىل الكفاية«)1(.

وق�ال الش�يخ حمم�د األم�ن الش�نقيطي: »وأم�ا الواجب ع�ىل الكفاية 
فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إىل نفس الفعل، بقطع النظر عن فاعله«)2(.

)1( هناية الوصول )572/2(.
)2( مذكرة أصول الفقه )ص37(.
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والضاب�ط كام ال خيفى وضع للتفريق ب�ن الواجب الكفائي، والواجب 
العيني)1(، وهو تقسيم للواجب بحسب فاعله)2(.

فالواج�ب العين�ي بن�اء عىل ه�ذا الضابط ينظ�ر فيه إىل الفاع�ل، وذلك 
ألن مصلحت�ه تتك�رر بتكرره، كالصلوات املفروض�ة، وغريها من فروض 

األعيان، فإن مصلحتها اخلضوع املتكرر بتكرار هذه الفروض.

املطلب الثالث
ضابط املطلوب املضيق

ضابط املطلوب املضيق: ما ال يسع وقته أكثر من فعله.

وه�ذا الضابط مأخ�وذ من قول الش�يخ حممد األمن الش�نقيطي-رمحه 
اهلل-: »وضابط ما وقته مضيق واجبًا كان أو غريه هو: ما ال يسع وقته أكثر 

من فعله«)3(.

ويمثل له العلامء بصيام ش�هر رمضان، وهو م�ن الواجب املضيق، ألنه 
ال يس�ع وقته ش�يئًا آخر من جن�س الواجب، الذي هو الصي�ام، فا يمكن 
أن يصام يف الش�هر رمض�ان، وصيام آخر غري الواج�ب، إذ إن صيام اليوم 
من رمضان يس�تغرق اليوم كله من طلوع الشمس إىل غروب الشمس، فا 

يمكن أن يصام فيه غري الواجب لضيق الوقت.

ويس�مى احلنفية الوقت املضيق معيارًا؛ ألنه يع�رف به مقدار الواجب، 

)1( يقول الش�يخ حممد األمن الش�نقيطي يف مذكرة أصول الفقه )ص37(: »فالواجب العيني هو ما 
ينظر فيه الش�ارع إىل ذات الفاعل، كالصاة والزكاة والصوم، ألن كل ش�خص تلزمه بعينه طاعة 

اهلل سبحانه«.
)2( انظر: مذكرة أصول الفقه )ص37(.

)3( مذكرة أصول الفقه )ص35(.
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فيزداد بزيادته وينقص بنقصه، فيعلم به مقداره كام يعرف مقادير املوزونات 
باملعيار)1(.

والضابط املذكور يؤتى ب�ه للتفريق بينه وبن غريه من املؤقتات-واجبة 
أو غ�ري واجبة-وذل�ك للنظ�ر يف العب�ادة م�ن حي�ث زمن أدائه�ا، فيخرج 
هب�ذا الضابط الوقت املوس�ع، والوق�ت املطلق، ويمثل ل�ألول بالصلوات 
املفروض�ة، فإن وقتها املحدد هلا يس�ع معها كثريًا م�ن الصلوات، أما الثاين 
فيمث�ل له: بالنذور املطلق�ة والكفارات، وذلك ألن وق�ت فعلها غري مقيد 

بوقت معن، فهو مطلق هبذا االعتبار)2(.

املطلب الرابع
ضابط اجلهل الذي يعذر به املكلف

ضابط اجلهل الذي يعذر به املكلف: كل ما يتعذر االحرتاز عنه عادًة.

ه�ذا الضابط ذكره القرايف يف الفروق، ومث�ل له بعدة أمثلة منها: أن من 
وط�ئ ام�رأة أجنبية بالليل يظنه�ا امرأته)3( أو جاريته، فإن�ه يعفى عنه؛ ألن 

الفحص عن ذلك مما يشق عىل الناس)4(.

وهذا الضابط أتى به القرايف ليفرق به بن اجلهل الذي تس�امح صاحب 

)1( انظر: تيس�ري التحرير )207/2(، وقال الفيومي يف املصب�اح املنري )439/1(: »وعريت الدنانري 
تعي�ريًا امتحنته�ا ملعرف�ة أوزاهنا، وعاي�رت املكيال واملي�زان معايرة وعي�ارًا امتحنته بغ�ريه ملعرفة 

صحته«.
)2( انظر: تقسيامت الواجب ملختار بابا )ص205(.

)3( ق�ال ابن الش�اط عىل مثال الق�رايف )149/2(: »قلت: ما قاله فيه صحي�ح غري إطاقه لفظ الظن 
يف وطء األجنبي�ة وم�ا معه، فإنه إن أراد حقيقة الظن الذي خيط�ر لصاحبه احتامل نقيضه فا أرى 
ذلك صوابًا، وإن أراد بالظن االعتقاد اجلزمي الذي ال خيطر معه احتامل النقيض فذلك صواب«.

)4( انظر: الفروق للقرايف )150/2(.
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الرشع عنه يف الرشيعة فعفا عن مرتكبه، وضابطه ما ذكر. وبن اجلهل الذي 
مل يتسامح عنه صاحب الرشيعة يف الرشيعة، فلم يعُف عن مرتكبه، ويكون 

ضابط األخري: كل ما ال يتعذر االحرتاز عنه عادًة وال يشّق)1(.

املطلب اخلامس
ضابط املشقة املقتضية للرخصة

ضابط املش�قة املقتضية للرخصة: تضبط مش�قة كل عبادة بأدنى املش�اق 
املعتربة يف تلك العبادة.

ذك�ر القرايف يف الفروق ه�ذا الضابط بقوله: »وضابط املش�قة املؤثرة يف 
التخفي�ف م�ن غريها ه�و أنه جيب ع�ىل الفقي�ه أوالً أن يفح�ص عن أدنى 
مش�اق تلك العبادة املعين�ة، فيحققه بنص أو إمجاع أو اس�تدالل ثم ما ورد 
عليه بعد ذلك من املش�اق مثل تلك املشقة أو أعىل منها جعله مسقطًا، وإن 

كان أدنى منها مل جيعله مسقطًا.

ثم مّثل له بمشقة التأذي بالقمل يف احلج، فإنه مبيح للحلق باحلديث)2( 
الوارد عن كعب بن عجرة، فأي مرض آذى مثل مش�قة القمل أو أعىل منه 

أباح، وإال فا.

يقول العز بن عبد السام: »فإن قيل: املشاق تنقسم إىل ما هو يف أعىل مراتب 

)1( ذكر حممد بن عيل املالكي الشارح لكتاب الفروق )163/2(: أن هذا النوع-األخري الذي مل يعُف 
عن�ه الرشع-يّط�رد يف أصول الدين، وأصول الفقه ويف بعض أنواع الفروع، وعلل ذلك بام يطول 

ذكره، وسيأيت مزيد إيضاح هلا يف ضابط ما يعفو عنه من اخلطأ يف االجتهاد.
)2( ما رواه كعب بن عجرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال له: »لعلك آذاك هوامك؟ قال: نعم يا رسول اهلل. 

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: احلق رأسك، وصم ثاثة أيام، أو اطعم ستة مساكن، أو انسك بشاة«.
أخرجه البخاري يف كتاب املحرص، باب قوله تعاىل: )ڄ  ڃ     ڃ    ڃ(، برقم )1814(. 

ومسلم يف كتاب احلج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى برقم )1201(.
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الشدة، وإىل ما هو يف أدناها، وإىل ما يتوسط بينهام، فكيف تعرف املشاق املتوسطة 
املبيحة التي ال ضابط هلا، مع أن الرشع قد ربط التخفيفات بالش�ديد واألش�د، 

والشاق واألشق، مع أن معرفة الشديد والشاق متعذرة لعدم الضابط؟)1(

قلن�ا: ال وج�ه لضبط هذا وأمثاله إال بالتقريب، فإن ما ال حيّد ضابطه ال 
جي�وز تعطيله، وجي�ب تقريبه، حتصيًا ملصلحته ودرءًا ملفس�دته، فاألوىل يف 
ضوابط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى املشاق املعتربة يف 
تل�ك العبادة، فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة هبا، ولن ُيعلم التامثل 
إال بالزيادة، إذ ليس يف قدرة البرش الوقوف عىل تساوي املشاق، فإذا زادت 
إحدى املشقتن عىل األخرى علمنا أهنام قد استويا فيام اشتملت عليه املشقة 

الدنيا منهام، وكانت ثبوت التخفيف والرتخيص بسبب الزيادة أوىل«)2(.

املطلب السادس
ضابط الصحة

ضابط الصحة: موافقة ذي الوجهني الرشعي منهام.

وه�ذا الضابط مأخوذ من تعري�ف الصحة عند املتكلم�ن، وذكر كونه 
ضابطًا للصحة الشيخ حممد األمن الشنقيطي)3(.

)1( يقول القرايف يف الفروق )118/1-119(: »املشاق التي تنفك العبادة عنها، وهي ثاثة أنواع: نوع يف 
الرتب�ة العليا، كاخلوف عىل النفوس واألعضاء واملنافع، فيوجب التخفيف؛ ألن حفظ هذه األمور هو 
سبب مصالح الدنيا واآلخرة، فلو حصلنا هذه العبادة لثواهبا لذهب أمثال هذه العبادة، ونوع يف املرتبة 
الدنيا، كأدنى وجع أصبع، فتحصيل هذه العبادة أوىل من درء هذه املش�قة، لرشف العبادة، وخفة هذه 
املش�قة، النوع الثالث: مش�قة بن هذين النوع�ن، فام قرب من العليا أوج�ب التخفيف، وما قرب من 

الدنيا مل يوجبه، وما توسط خيتلف فيه لتجاذب الطرفن« لذا أتى-رمحه اهلل-هبذا الضابط.
)2( قواعد األحكام يف مصالح األنام )20/2(.

)3( انظر: مذكرة أصول الفقه )ص85(.
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وإيضاح�ه: أن كل فعل للمكلف ال خيلو م�ن أحد أمرين: إما أن يكون 
موافقًا للوجه الرشعي، أو خمالفًا له، فإن وقع موافقًا له فهو الصحيح، وإن 

وقع خمالفًا فهو باطل.

والضابط يشمل كل موافقة من املكلف للوجه الرشعي سواء كان فعله 
عبادة، أو معاملة)1(.

وه�ذا بخ�اف اصط�اح الفقه�اء للصح�ة وتفريقهم ب�ن الصحة يف 
العب�ادات بكوهن�ا: عبارة عن اإلج�زاء، وإس�قاط القضاء)2(، ف�كل عبادة 

فعلت عىل وجه جيزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة.

أم�ا الصحة يف املعامات فهي: ترت�ب األثر املقصود من العقد عليه)3(، 
ف�كل بي�ع أباح الت�رصف يف املبيع فه�و صحيح، وكل نكاح أباح اس�تمتاع 

الزوج بزوجته فهو صحيح، وإال فهو باطل.

والفساد ضدها فهو يف العبادات: عدم اإلجزاء، وعدم إسقاط القضاء، 
ويف املعامات هو: عدم ترتب األثر املقصود من العقد عليه.

ك�ام أن ه�ذا الضاب�ط يميز الصحة عن الفس�اد وه�و: كل خمالفة للفعل 
ذي الوجه�ن الرشع�ي منهام)4(، وهو مرادف للباط�ل عند اجلمهور خافًا 

للحنفية)5(.

)1( انظ�ر: مج�ع اجلوام�ع م�ع رشح املح�ىل )100/1(، ورشح الكوك�ب )465/1(، واملس�تصفى 
)178/1(، ورشح التنقيح )ص76(.

)2( انظر: فواتح الرمحوت )122/1(، وتيسري التحرير )235/2(.
)3( انظر: املصادر السابقة.

)4( انظ�ر: رشح املح�ىل ع�ىل مج�ع اجلوام�ع )106/1(، ورشح الكوك�ب )473/1(، واملس�تصفى 
)178/1(، ورشح التنقيح )ص77(.

)5( انظر: املس�تصفى )179/1(، واإلحكام )176/1(، ورشح الكوك�ب املنري )473/1(، وهناية 
السول )101/1(، والتقرير والتحبري )154/2(، وتيسري التحرير )236/2(.
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املطلب السابع
ضابط اخلرب

ضاب�ط اخلرب: ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. وقد نص عىل 
ه�ذا الضابط الش�يخ حممد األمن الش�نقيطي)1(-رمحه اهلل-وقد تعرضنا له 
عند احلديث عن ضابط اإلنشاء. ونأيت به هنا ألنه من ضوابط التمييز، وهو 

ضابط يميز اخلرب عن اإلنشاء.

املطلب الثامن
ضابط الكبرية

اختل�ف العل�امء يف ضاب�ط الكبرية عىل أق�وال كثرية وعب�ارات متقاربة 
واهل�دف م�ن ذك�ر الضابط هن�ا للتمييز والتفري�ق بن الكب�رية والصغرية، 
وإن كان�ت الكبرية تضم أنواعًا كثرية من املعايص ولكنها ليس�ت جزئيات 

أصولية.

وق�د اجتهد كث�ري من العلامء يف ضب�ط الكبرية، وهي ضواب�ط متقاربة، 
وس�أكتفي هن�ا بذكر الضابط ال�ذي ذكره القرطبي-رمح�ه اهلل-حيث قال: 
»كل ذنب أطلق الرشع عليه أنه كبري أو عظيم، أو أخرب بشدة العقاب عليه 
أو علق عليه حدًا، أو ش�دد النكري عليه وغلظه وش�هد بذلك كتاب اهلل أو 

سنة أو إمجاع فهو كبرية«)2(.

وق�د استحس�نه احلافظ ابن حجر حي�ث قال: »ومن أحس�ن التعاريف 
قول القرطبي يف املفهم...«)3(.

)1( انظر: مذكرة أصول الفقه )ص171(.
)2( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )284/1(.

)3( فتح الباري البن حجر )191/12(.
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املطلب التاسع
ضابط األمر املقتيض لإلجياب

ضابط األمر املقتيض لإلجياب: األمر املطلق.

األم�ر املطلق هو املطلق ع�ن القرينة الصارفة إىل الندب، أو اإلباحة، أو 
غريمه�ا من املعاين)1( التي ت�رد هلا صيغة األمر )افعل(، وبذلك يكون األمر 

املطلق للوجوب فقط)2(، ألن املطلق هو الذي مل يقيد بيشء كام سبق.

يقول شيخ اإلسام بعد أن ذكر حكاية اخلاف يف مسألة الندب هل هو 
مأمور به؟ قال: »التحقيق يف مسألة الندب مع قولنا املطلق يفيد اإلجياب أن 
يقال: األمر املطلق ال يكون إال إجيابًا، وأما املندوب إليه فهو مأمور به أمرًا 

مقيدًا ال مطلقًا فيدخل يف مطلق األمر ال يف األمر املطلق«)3(.

فه�ذا الضابط يميز أم�ر اإلجياب عن كل أم�ر رصف بأحد الصوارف، 
واهلل أعلم.

)1( اتف�ق العل�امء عىل أن صيغة األمر تس�تعمل يف مع�اٍن كثرية، وهي حتمل عىل ما دل�ت عليه القرينة 
با خاف. واختلفوا فيام تفيده صيغة األمر حقيقة هل هو الوجوب فقط، أو الندب، أو مش�رتك 
بينهام، أو غري ذلك؟ وحمل اخلاف يف صيغة )افعل( با خاف، وعمم بعضهم اخلاف يف صيغة 

)افعل( وما قام مقامها.
انظ�ر: اح�كام الفص�ول )ص195(، املس�تصفى )72/2(، واإلح�كام )162/2(، واإلهب�اج 
)28/2(، واملس�ودة )5(، والبحر املحيط )356/2، 364(، وهناية الس�ول )254-252/2(، 

فواتح الرمحوت )373/1(.
)2( انظ�ر: الع�دة )660/1(، وأصول الفقه البن مفل�ح )660/2(، واإلحكام )162/2(، ورشح 

التنقيح )ص127(، وفواتح الرمحوت )373/1(.
)3( املسودة )ص11(، والتحبري )988/2(.
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املطلب العارش
ضابط املطلق

ضابط املطلق هو: النكرة يف سياق اإلثبات.

وه�ذا الضابط ذك�ره اآلمدي تعريفًا للمطل�ق)1(، ويمكن جعله ضابطًا 
يمي�ز في�ه بن املطلق والعام، فم�ن صيغ العموم »النكرة يف س�ياق النفي«، 
وق�د التب�س الع�ام واملطلق ع�ىل بعضهم، والس�يام أن املطلق يس�مى عامًا 
باعتب�ار أن م�وارده غ�ري منحرصة، إال أنه يف نفس�ه عام، ويس�مى بالعموم 
البديل، أما »العام« املصطلح عليه فعمومه عموم شمويل، والفرق بينهام: أن 
عموم الشمول كيل، وحيكم فيه عىل كل فرد، عموم البدل كيل من حيث إنه 

ال يمنع تصوره من وقوع الرشكة)2(.

املطلب احلادي عرش
ضابط ما يسوغ فيه اخلالف

ضابط ما يس�وغ فيه اخلالف هو كل مس�ألة كان دليلها حمتماًل، ويمكن 
قرصها عىل مسائل االجتهاد.

ومس�ائل االجتهاد: هي املس�ائل التي ال نص فيها من كتاب أو س�نة أو 
إمجاع أو جاء فيها النص، لكنه ليس خاليًا من املعارض القريب له يف القوة 

من حيث الثبوت أو الداللة)3(.

)1( انظر: اإلحكام )5/3(.
)2( انظر: البحر املحيط للزركيش )7/3(.

)3( انظر: إعام املوقعن )300/3(.
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ومذهب مجهور أهل العلم)1( عدم اإلنكار يف مسائل االجتهاد)2(.

يق�ول اب�ن القيم: »والص�واب: ما علي�ه األئمة أن مس�ائل االجتهاد ما 
مل يك�ن فيه�ا دليل جيب العم�ل به وجوب�ًا ظاهرًا، مثل حدي�ث صحيح ال 
معارض له من جنسه، فيسوغ فيها-إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي جيب 

العمل به-االجتهاد لتعارض األدلة أو خلفاء األدلة فيها«)3(.

إذا تبّن ذلك فيمكن أن يقال يف الضابط: كل مسألة أبان اهلل فيها احلكم 
بيانًا واضحًا يف كتابه، أو سنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص فاخلاف فيها حمرم.

وقد ذكر اإلمام الش�افعي انقس�ام اخلاف إىل قسمن، وبّن ما يميز كل 
قسم عن اآلخر بقوله: »قال-أي السائل-فإين أجد أهل العلم قدياًم وحديثًا 
خمتلفن يف بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك؟ قال: فقلت له: االختاف من 

وجهن: أحدمها: حمرم، وال أقول ذلك يف اآلخر.

)1( انظر: رشح الكوكب )491/4(، وجمموع الفتاوى )207/20(، واالجتهاد للجويني )ص50(، 
ورشح النووي عىل مسلم )23/2( )92/11(، وجزيل املواهب يف اختاف املذاهب للسيوطي 

)29(، وجامع العلوم واحلكم البن رجب )ص284(.
)2(  هن�اك ثم�ة ف�رق بن مس�ألة اإلنكار يف مس�ائل اخلاف واإلنكار يف مس�ائل االجتهاد، فمس�ائل 
االجتهاد ما ذكر، أما مس�ائل اخلاف فهي أعم من مس�ائل االجتهاد، فمسائل االختاف منها ما 
يس�وغ فيه االختاف وهي مس�ائل االجتهاد، وهي التي عنى العلامء بقوهلم: »ال إنكار يف مسائل 
االجتهاد«، ومنها ما ال يس�وغ فيه االختاف، وهي ما خالف كتابًا أو س�نة، أو إمجاعًا، وهذا جيب 
أن ينك�ر وم�ا زال العل�امء قدياًم وحديثًا ينكرون عىل من خالف ذلك، ول�و مل ينكر مثل هذا ألدى 

إىل تبديل الدين وتغيريه.
يق�ول ش�يخ اإلس�ام اب�ن تيمية-رمح�ه اهلل-: »وقوهلم: إن مس�ائل اخل�اف ال إن�كار فيها ليس 
بصحي�ح ف�إن اإلنكار إما أن يتوجه إىل القول باحلك�م أو العمل، أما األول فإن كان القول خيالف 
س�نة أو إمجاع�ًا قدياًم وجب إنكاره وفاق�ًا، وإن مل يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من 

يقول املصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء …«.
 انظر: اآلداب الرشعية البن مفلح )169/1(، وأعام املوقعن )288-287/3(.

)3( إعام املوقعن )300/3(.
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قال: فام االختاف املحرم؟

قل�ت: كل ما أقام اهلل من احلجة أو عىل لس�ان نبي�ه منصوصًا بينًا مل حيل 
االختاف فيه ملن علمه.

وم�ا كان من ذل�ك حيتمل التأويل ويدرك؛ فذهب املتأول أو القائس إىل 
معن�ى حيتمله اخل�رب أو القائس وإن خالفه فيه غريه-مل أقل إنه يضيق عليه-

ضيق اخلاف يف املنصوص«)1(.

)1( الرسالة )ص560(.
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احلمد هلل ال�ذي بحمده تتم الصاحلات، والصاة والس�ام عىل أرشف 
األنبياء واملرسلن نبينا حممد وعىل آله وصبحه أمجعن، وبعد: 

ف�إن الضابط األصويل ال خيرج عن أصول الفقه وقواعده، ويمكن متييز 
امل�راد به-من خال مقصوده يف هذا البحث ع�ن القاعدة األصولية-بأنه: 

كيل حيرص جزئيات قاعدة أصولية.

وقد قسمته بعدة اعتبارات وحيثيات، قسمته من حيث الطرق املثبتة له، 
ومن حيث اهلدف والغاية، ومن حيث الوقوع، ومن حيث قوة اإلدراك.

ورست يف اجلانب التطبيقي عىل التقس�يم من حيث اهلدف والغاية وقد 
قس�مت الضواب�ط من هذه احليثية إىل قس�من: ضواب�ط للحرص واجلمع، 

وضوابط للتمييز.

حت�دث البحث ع�ن جوانب تأصيلية أخ�رى جتيل الضواب�ط األصولية 
وتبن العاقة بينها وبن ما يشتبه هبا، باإلضافة إىل أمهيتها ومدى االحتجاج 

هبا، والطرق املوصلة إليها.

وبع�د اجلانب التأصييل رشعت بذكر مجلة خمتارة من الضوابط، متوزعة 
ع�ىل أب�واب األص�ول، هدف�ت م�ن خاهل�ا جتلي�ة املقص�ود م�ن الضابط 
األصويل، وإبراز أمهيته عمليًا للفت النظر إليه، وخرجت بعد هذه الدراسة 

بجملة من النتائج والتوصيات أبرزها: 
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أواًل: النتائج: 
أ( إن مفه�وم الضاب�ط األص�ويل لي�س بدعًا م�ن الباحث فقد اش�تمل 
البح�ث عىل ع�دد من الضواب�ط األصولية الت�ي قد نص عليه�ا العلامء يف 
كوهنا ضابط�ًا جلزئيات أصولية، وبينت من خ�ال الطرق املثبتة للضوابط 

شيئًا مما يمكن اقتناص الضابط به.

ب( إن العلامء الس�ابقن وإن كان هلم حق الوضع والتأسيس والتأصيل 
فللمتأخري�ن الناقدين ح�ق التتميم والتكميل، كام يق�ول اجلويني)1(، ومن 
التتميم والتكميل مجع ما تفرق يف بطون الكتب وإبرازه، لعل فارس ميدانه 

يأيت خلدمة هذا النوع من املسائل األصولية.

ثانيًا: التوصيات: 
االهتامم هبذا النوع وإفراده بدراسات السيام عند اإلمام القرايف والشيخ 
حممد األمن الش�نقيطي فلهم قدح مع�ىل يف هذا اجلانب، ومن حقهم علينا 

إبراز جهودهم وجهود اآلخرين.

واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

)1( انظر: الربهان )744/2( فقرة )117(.
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قاعدة
ما َحُرم أخُذه َحُرم إعطاؤه

دراسة تأصيلية تطبيقية

إعداد
د. سامي بن فراج بن عيد احلازمي

األستاذ املشارك بقسم الدراسات القضائية
بكلية الدراسات القضائية واألنظمة بجامعة أم القرى
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احلم�د هلل ال�ذي مّهد قواعد الدي�ن بكتابه املحكم، وش�ّيد معاقد العلم 
بخطابه وأحكم، وفّقه يف دينه من أراد به خريًا من عباده وفّهم، وأوقف من 
شاء عىل ما شاء من أرسار مراده وأهلم، فسبحان من حكم فأحكم، وحّلل 

وحّرم، وعّرف وعّلم، عّلم بالقلم، عّلم اإلنسان ما مل يعلم.

وأش�هد أن ال إل�ه إال اهلل وح�ده ال رشيك له ش�هادة هت�دي إىل الطريق 
األق�وم، وأش�هد أن حمم�دًا عب�ده ورس�وله املخص�وص بجوام�ع الكلم، 
وبدائ�ع احلك�م، وودائ�ع العل�م واحللم والك�رم، صىل اهلل علي�ه وعىل آله 

وصحبه وسلم، أما بعد)1(: 

فإن القواعد الفقهية فن رشعي ُيعنى بدراس�ة املبادئ واألس�س الكلية 
التي تعود إليها جزئياهتا وفروعها.

وهي مهمة يف الفقه، عظيمة النفع، وبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه 
وي�رشف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكش�ف، 
ومن ضبط الفقه بقواعده اس�تغنى عن حفظ أكثر اجلزئيات، الندراجها يف 

الكليات، واحّتد عنده ما تناقص عند غريه وتناسب)2(.

فالقواعد الفقهية تضبط للفقيه أصول املذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه 

)1( من مقدمة قواعد الفقه البن رجب )ص3(.
)2( الفروق للقرايف )6/1(.
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عىل ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور املسائل يف سلك واحد، وتقيد له 
الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد)1(.

وإن القاع�دة الفقهية: »ما َحُرَم َأخُذُه َحُرَم إِعطاُؤُه«؛ من القواعد املهمة 
املتعلقة بالرضوريات اخلمس؛ وذلك أهنا تصنف ضمن قواعد سد الذرائع 
التي يتوصل هبا إىل حفظ الدين والنفس والنسل واملال والعقل من األرضار 

مجيِعها، كام سيأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل.

وه�ذه القاعدة أيضًا متعلقة بالسياس�ة الرشعية يف س�د الذرائع، وقمع 
الفساد، ومراعاة مقاصد الرشيعة.

ل�ذا عم�دت إىل بحث ه�ذه القاعدة، واس�تعنت اهلل تعاىل يف دراس�تها 
دراس�ة فقهي�ة تأصيلية تطبيقي�ة، وعنونت هلذا البحث ب�� )قاعدة: ما حرم 

أخذه حرم إعطاؤه، دراسة تأصيلية تطبيقية(.

وقد جاء هذا البحث يف مقدمة، وستة مباحث، وخامتة: 

املقدمة: وتضمنت أمهية املوضوع، والس�بب الدافع للكتابة فيه، وخطة 
البحث، واملنهج.

املبحث األول: معنى القاعدة يف اللغة واالصطاح.
املبحث الثاين: عزو القاعدة وتوثيقها.

املبحث الثالث: أمهية القاعدة.
املبحث الرابع: أدلة القاعدة من الكتاب والسنة.

املبحث اخلامس: تطبيقات القاعدة ومسائلها الفقهية.
املبحث السادس: مستثنيات القاعدة.

اخلامتة: وفيها أهم النتائج.

)1( قواعد الفقه البن رجب )ص3(.
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منهج البحث: 
رست يف بحث القاعدة وفق املنهج اآليت: 

بّين�ت ألف�اظ القاعدة، ورشحت معناها لغ�ة واصطاحًا، ثم بّينت . 1
معناها اإلمجايل.

أّصلت القاعدة، بذكر أدلتها من الكتاب والسنة.. 2
مجعت الفروع واملس�ائل الفقهية املندرجة حتت القاعدة، عىل طريقة . 3

املؤلف�ن يف القواعد الفقهية؛ من حيث ذكر الف�رع الفقهي املندرج 
حتت القاعدة، مع عدم ذكر اخلافات الفقهية.

س�عيت جادًا يف مجع كثري من التطبيقات واملسائل الفقهية املندرجة . 4
حتت هذه القاعدة، بام يف ذلك املسائل الفقهية املعارصة.

عزوت اآليات القرآنية إىل السور، مع ذكر أرقامها.. 5
ع�زوت األحادي�ث النبوي�ة، واآلث�ار ال�واردة، ف�ام كان منه�ا يف . 6

الصحيح�ن أو أحدمها، فإين أكتفي بعزوه إليهام، وما مل يكن يف أي 
منهام، فإين أعزوه إىل كتب األحاديث واآلثار، ثم أبّن احلكم عليها 

من كام أهل العلم.
رشحت الغريب واملصطلحات.. 7
وبفه�رس . 8 واملراج�ع،  للمص�ادر  بفه�رس  البح�ث  ه�ذا  ذّيل�ت 

للموضوعات.

واهلل أسأل أن يتقبله مني بحسن املثوبة واجلزاء، فمنه وحده االستمداد، 
وعليه التوكل واالستناد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وصىل اهلل وسّلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعن.
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املبحث األول
معنى القاعدة يف اللغة واالصطالح

باالط�اع عىل كتب القواعد الفقهية، وكتب الفقه اإلس�امي، نجد أن 
قاعدتن مشاهبتن لقاعدة: »ما َحُرَم َأخُذُه َحُرَم إِعطاُؤُه«، وهي: 

قاعدة: »ما َحُرم فعله َحُرم طلبه«)1(.

وقاعدة: »ما َحُرم استعامله َحُرم اختاذه«)2(.

فكل القواعد الثاث متقاربة املعنى، وكلها تتعلق بس�د الذرائع، وس�د 
أبواب احلرام، أخذًا وإعطاًء، وهو ما دلت عليه قاعدة: »ما َحُرَم َأخُذُه َحُرَم 
إِعط�اُؤُه«، وفعًا وطلبًا، وقد دلت عليه قاعدة: »ما َحُرم فعله َحُرم طلبه«، 

واستعامال واختاذًا، ودلت عليه قاعدة: »ما َحُرم استعامله َحُرم اختاذه«.

وحديث�ي يف ه�ذا البحث س�يكون فقط ع�ن القاعدة األوىل: »م�ا َحُرَم 
َأخُذُه َحُرَم إِعطاُؤُه«.

وهذا هو اللفظ املشهور بن الفقهاء، وقد وردت هلا ألفاظ أخرى سيأيت 
بياهنا يف مبحث عزو القاعدة وتوثيقها.

)1( األش�باه والنظائر البن نجيم )ص158(، األشباه والنظائر للسيوطي )ص151(، حاشية اجلمل 
عىل املنهج )268/10(. 

)2( املنث�ور يف القواعد )139/3(، مغني املحتاج )246/4(، األش�باه والنظائر للس�يوطي )150(، 
هناية املحتاج )90/8(، حاش�ية اجلمل عىل املنهج )268/10(، املغني )608/2(، الكايف البن 

قدامة )44/1(. 
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أوال: معاين ألفاظ القاعدة.
ه�ذه القاع�دة تتكون من ثاث مفردات أساس�ية ه�ي: )حرم. األخذ. 
اإلعط�اء( فاب�د م�ن تعريف كل لفظة حس�ب ما يف اللغة ث�م االصطاح 

الرشعي.

احل�رام لغ�ة: احلاء وال�راء واملي�م أص�ٌل واحد، وه�و املنع والتش�ديد. 
فاحل�رام: ِضدُّ احل�ال. ومجعه ُحُرٌم. وقد َحُرَم عليه ال�يشء ُحرمًا وَحرامًا، 
م اهللُ،  َم�ُه اهلل علي�ه. واحلَ�راُم: ما َح�رنَّ وَح�ُرَم ال�يشُء بالض�م ُحرَم�ًة، وَحرنَّ
م اهللُ، وحَماِرُم اللي�ِل: خَماِوُفه التي حَيُرم  ُم: احلَراُم، واملحاِرُم: م�ا َحرنَّ واملَح�رنَّ

عىل اجلَبان َأن يسلكها. واحلَريُم: الذي َحُرَم مسه فا ُيدنى منه)1(.

احل�رام اصطالحًا: هو ما اس�تحق فاعله اللوم واس�م املعصية هلل تعاىل، 
إال أن يس�قط ذلك عنه من اهلل تعاىل عفو أو توبة، وهو املحظور، والذي ال 

جيوز، واملمنوع)2(.

وقيل: احلرام هو املمنوع من إتيانه)3(.

وقيل: احلرام ما يثاب عىل تركه، ويعاقب عىل فعله)4(.

وقيل: احلرام ما يعاقب عىل فعله)5(.

وقيل: ما يذم فاعله رشعًا)6(.

)1( معجم مقاييس اللغة البن فارس )45/2(، لسان العرب )119/12(. 
)2( اإلحكام البن حزم )44/1(. 

)3( قواطع األدلة )24/1(.
)4( الورق�ات )ص8(، قواع�د األحك�ام )ص46(، تيس�ري الوص�ول إىل قواع�د األص�ول ومعاق�د 

الفصول )ص31(، احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة )ص76(.
)5( قواطع األدلة )24/1(، رشح التلويح عىل التوضيح )262/2(.

)6( البحر املحيط )204/1(، الفواكه الدواين )ص261(، املجموع )231/1(.
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وقيل: ما يذم فاعله ويمدح تاركه)1(.
وقيل: احلرام: ما طلب الش�ارع تركه ع�ىل وجه احلتم واإللزام، وفاعله 

يستحق العقاب)2(.
)األخ�ذ(: أخذ َحوز اليشء وجبُيه ومجعه. تق�ول: أخذت اليشء آُخذه 

أخذًا. وهو خاف العطاء، وهو التناول)3(.
)اإلعطاء(: الَعطُو التنَّن�اُوُل يقال منه َعَطوت َأعُطو، وَعطا اليشَء وَعطا 
إِلي�ه َعطوًا َتناَوله. والَعطاُء والَعطِينَّة اس�ٌم ملا ُيعَطى واجلم�ع َعطايا وَأعطَِية 

وَأعطِياٌت)4(.

ثانيًا: املعنى اإلمجايل للقاعدة: 
املمنوع�ات  أصن�اف  م�ن  أخ�ذه،  ال�رشع  يف  حمرم�ًا  كان  م�ا  كل  أن 
واملحظورات، فحرام إعطاؤه ألي أحد كان، عىل أي وجه كان، سواء أكان 

هذا اإلعطاء عىل سبيل املنحة ابتداء، أم عىل سبيل املقابلة.

إذ احلرام ال جيوز فعله، وال األمر بفعله، وذلك ألن إعطاء املحرم للغري 
في�ه متكن وإعانة ع�ىل فعله، فيكون املعطي رشيك اآلخ�ذ يف اإلثم؛ وألن 

إعطاءه الغري عندئذ يكون من قبيل الدعوة إىل املحرم)5(.

)1( إرشاد الفحول )26/1(، 
)2( رشح املعتمد )ص78(.

)3( معجم مقاييس اللغة )68/1(، لسان العرب )84/1(.
)4( لسان العرب )68/15(، تاج العرس )62/39(.

)5( القواعد الفقهية للزحييل )ص398(، القواعد الفقهية للدعاس )ص78(، رشح القواعد الفقهية 
للزرقا )ص215(، املوس�وعة الفقهية للبورنو )116/9(، املمت�ع يف القواعد الفقهية للدورسي 

)ص345(. 
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املبحث الثاين
عزو القاعدة وتوثيقها

اتفق�ت املذاه�ب الفقهية يف اجلملة عىل معنى ه�ذه القاعدة، ولقد نص 
ع�دد من أهل العل�م عليها يف كتبهم ومصنفاهتم، واس�تدلوا هبا، وخرجوا 
عليه�ا عددًا من املس�ائل الفقهي�ة اجلزئية؛ إال أهنم اختلف�وا يف التعبري عنها 
بألفاظ متعددة، وبعضهم ذكرها عىل جهة العموم، وبعضهم اآلخر ذكرها 

يف أبواب البيوع خاصة؛ باعتبار أهنا أكثر العقود ممارسة.

وم�ن خ�ال التتبع لكت�ب الفق�ه عمومًا، وكت�ب القواع�د خصوصًا، 
وجدت أن أهل العلم ذكروا هذه القاعدة باأللفاظ اآلتية: 

اإلم�ام أبو س�ليامن محد بن حمم�د اخلطايب )ت388ه�( أش�ار إليها . 1
بقول�ه: »وقال ق�وم: ما أبيح اقتن�اؤه من الكاب فبيع�ه جائز، وما 

حرم اقتناؤه منها فبيعه حمرم«)1(.

اإلمام أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب املالكي )ت463ه�(، . 2
أش�ار إليها فقال: »ومل خيتلفوا يف الق�رد والفأر وكل ما ال منفعة فيه 

أنه ال جيوز بيعه وال رشاؤه وال أكل ثمنه«)2(.

)1( معامل السنن )755/3(، ونسب املنقول إىل عطاء والنخعي.
)2( االستذكار )3744/1(.
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اإلمام إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي الشافعي )ت476ه�( . 3
أشار إليها بقوله: »ما ال منفعة فيه ال قيمة له، فأخذ العوض عنه من 

أكل املال بالباطل، وبذل العوض فيه من السفه«)1(.

اإلم�ام عيل ب�ن أمحد بن ح�زم الظاه�ري )ت456ه�( أش�ار إليها . 4
بقول�ه: »م�ا جاز ملك�ه جاز بيعه إال أن خيص ش�يئًا م�ن ذلك نٌص 

فيوقف عنده«)2(.

اإلم�ام ع�اء الدي�ن الكاس�اين احلنف�ي )ت587ه�(، ن�ص عليها . 5
بلفظ: »وما كان الغالب عليه احلرام مل جيز بيعه وال هبته«)3(.

اإلمام أبو الوليد حممد بن أمحد بن رش�د املالكي )ت595ه�( أشار . 6
إليها بقوله: »وفرق أصحاب مالك بن كلب املاشية والزرع املأذون 
يف اخت�اذه وب�ن ما ال جيوز اختاذه فاتفقوا عىل أن ما ال جيوز اختاذه ال 

جيوز بيعه لانتفاع به وإمساكه«)4(.

اإلمام برهان الدين بن مازة احلنفي )ت616ه�( نص عليها بقوله: . 7
»وما كان الغالب عليه احلرام مل جيز بيعه وال هبته«)5(.

اإلم�ام أبو حممد عب�د اهلل بن قدام�ة املقديس احلنب�يل )ت620ه�( . 8
ن�ص عليه�ا بقول�ه: »كل ممل�وك أبيح االنتف�اع به جيوز بيع�ه إال ما 

استثناه الرشع«)6(.

اإلمام أبو زكريا حميي الدين بن رشف النووي الشافعي )ت676ه�( . 9

)1( املهذب )261/1(.
)2( املحىل )515/7(.

)3( بدائع الصنائع )144/5(، نقله عن أيب حنيفة.
)4( بداية املجتهد )126/2(.

)5( املحيط الربهاين )350/6(، نقله عن أيب حنيفة.
)6( املغني )327/4(.
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نص عليها بقوله: »ماال حيل أكله واالنتفاع به ال جيوز بيعه وال حيل 
أكل ثمنه«)1(.

اإلمام حممد بن هبادر الزركيش )ت794ه�( نص عليها بلفظ: »ما . 10
حرم عىل اآلخذ أخذه حرم عىل املعطى إعطائه«)2(.

اإلمام أمحد بن عيل بن حجر العس�قاين الشافعي )ت852( نص . 11
عليها بقوله: »كل ما ينتفع به يصح بيعه وماال فا«)3(.

وقال أيضًا: »كل ما حرم تناوله حرم بيعه«)4(.. 12
اإلمام جال الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي)ت911ه�( . 13

نص عليها بلفظ: »ما حرم أخذه حرم إعطاؤه«)5(.
املالك�ي، املع�روف باحلط�اب . 14 اإلم�ام حمم�د ب�ن حمم�د املغ�ريب 

)ت954ه�( أش�ار إليه�ا بقوله: »ما ال يصح ملك�ه ال يصح بيعه 
إمجاعا كاحلر، واخلمر، واخلنزير والقرد، والدم، وامليتة، وما أش�به 

ذلك«)6(.
اإلمام زين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم )ت970ه�( نص عليها . 15

بلفظ: »ما حرم أخذه حرم إعطاؤه«)7(.
اإلمام زين الدين عبد الرؤوف املناوي )ت1021ه�( نص عليها . 16

بلفظ: »ما حرم أخذه حرم إعطاؤه«)8(.

)1( رشح النووي عىل مسلم )8/11(.
)2( املنثور يف القواعد )140/3(.

)3( فتح الباري )413/4(.
)4( املصدر السابق )415/4(.

)5( األشباه والنظائر )ص215(.
)6( مواهب اجلليل )67/6(.

)7( األشباه والنظائر )ص158(.
)8( التيسري رشح اجلامع الصغري )18/1(.



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 98

اإلمام أبو بكر بن أيب القاس�م األه�دل )ت1035ه�( نص عليها . 17
بلفظ: »ما حرم أخذه حرم إعطاؤه«)1(.

اإلم�ام مح�د بن أمحد املالكي )1072ه�( أش�ار إليها بقوله: »ما ال . 18
جيوز اختاذه كالسيف للمرأة أو السوار للرجل ال جيوز بيعه«)2(.

اإلمام ش�هاب الدين أمحد بن احلم�وي )ت1098ه�( نص عليها . 19
بلفظ: »ما حرم أخذه حرم إعطاؤه«)3(.

اإلم�ام أمحد بن غنيم النفراوي املالكي )ت1126ه�( أش�ار إليها . 20
بقول�ه: »وأم�ا ما ال جي�وز اختاذه فق�د قدمنا أنه ال خ�اف يف عدم 

جواز بيعه«)4(.

اإلم�ام حممد بن حممد اخلادمي احلنف�ي )ت1157ه�( نص عليها . 21
بلفظ: »ما حرم أخذه حرم إعطاؤه«)5(.

اإلم�ام عيل الصعيدي العدوي املالكي )ت1189ه�( أش�ار إليها . 22
بقوله: »وه�ذا فيام جيوز اختاذه من الكاب، وأما ما ال جيوز اختاذه 

منها فا خاف أنه ال جيوز بيعه«)6(.

اإلمام عبد اهلل بن س�ليامن اجلرهزي الشافعي )ت1201ه�( نص . 23
عليها بلفظ: »ما حرم أخذه حرم إعطاؤه«)7(.

)1( الفرائد البهية )ص26(.
)2( رشح ميارة )484/1(.

)3( غمز عيون البصائر )449/1(.
)4( الفواكه الدواين )1131/3(.

)5( رشح قواعد اخلادمي )ص215(.
)6( حاشية العدوي )221/2(.

)7( املواهب السنية رشح الفرائد البهية )ص296(.
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اإلمام حممد أمن الش�هري باب�ن عابدين )ت1252ه�( نص عليها . 24
بلفظ: »ما حرم أخذه حرم دفعه«)1(.

اإلم�ام نظام الدين الربهانبوري ومجاعة من علامء اهلند يف الفتاوى . 25
اهلندية، أش�اروا إليها بقوهلم: »وم�ا كان الغالب عليه احلرام مل جيز 

بيعه وال هبته«)2(.

)1( حاشية ابن عابدين )624/2(.
)2( الفتاوى اهلندية )116/3(.
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املبحث الثالث
أمهية القاعدة

ُتعت�رب ه�ذه القاعدة م�ن القواع�د املهمة يف جم�ال الترشيع اإلس�امي؛ 
وتظهر أمهيتها من خال ثاثة جوانب: 

اجلانب األول: أن هلا أمهية كبرية يف حياة املسلم اليومية؛ ألهنا تتعلق بعقود 
يامرسها يوميًا، وهي عقود البيع واإلجارة واهلبة والعارية ونحوها، وهي أكثر 
العق�ود وقوع�ًا، إذ هبا حيص�ل تبادل امللكي�ة واملنفعة، وحيقق هب�ا املرء مراده، 
فكان البد من معرفة األحكام املتعلقة هبا أخذًا وإعطاًء؛ لعموم احلاجة إليها؛ 

إذ ال خيلو مكلٌف غالبًا من بيع ورشاء وإجارة وهبة وإعارة واستعارة.

اجلان�ب الث�اين: أن هذه القاع�دة هلا صلة وثيق�ة بالرضوريات اخلمس؛ 
وذل�ك أهن�ا تصنف ضمن قواعد س�د الذرائ�ع التي يتوصل هب�ا إىل حفظ 

الدين والنفس والنسل واملال والعقل من األرضار مجيِعها.

ق�ال اإلم�ام الش�اطبي: »فق�د اتفق�ت األمة -بل س�ائر املل�ل- عىل أن 
الرشيع�ة وضع�ت للمحافظ�ة ع�ىل الرضوري�ات اخلم�س، وه�ي: الدين 
والنفس والنس�ل واملال والعقل، وعلمها عند األمة كالرضوري، ومل يثبت 
لن�ا ذل�ك بدليل معن وال ش�هد لن�ا أصل معن يمت�از برجوعه�ا إليه، بل 

علمت ماءمتها للرشيعة بمجموع أدلة ال تنحرص يف باب واحد«)1(.

)1( املوافقات )31/1(.
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وقاعدة سد الذرائع تقوم عىل املقاصد واملصالح، فهي تقوم عىل أساس 
أن الش�ارع ما رشع أحكامه إال لتحقيق مقاصدها من جلب املصالح ودرء 
املفاسد، فإذا أصبحت أحكامه تستعمل ذريعة لغري ما رشعت له، ويتوسل 
هبا إىل خاف مقاصدها احلقيقية، فإن الرشع ال ُيقرُّ إفساد أحكامه وتعطيل 

مقاصده.

وم�ن تأمل مص�ادر الرشيع�ة ومواردها، عِلم أن الش�ارع احلكيم س�دنَّ 
الذرائع املفضية إىل املحارم بأن حرمها وهنى عنها.

وَأصل س�د الذرائع جُممٌع عليه، فالنظر يف الذرائع والوس�ائل املفضية إىل 
حمرم، عامٌّ يف املذاهب كلها حتى اإلمام الشافعي، وإن اختلفوا يف التفصيات، 
وقد قال اإلمام الش�افعي: »ما كان ذريعة إىل منع ما أحل اهلل مل حيل، وكذلك 
م�ا كان ذريعة إىل إح�ال ما حرم اهلل تعاىل، فإن كان ه�ذا هكذا، ففي هذا ما 

يثبت أن الذرائع إىل احلال واحلرام تشبه معاين احلال واحلرام«)1(.

ق�ال اإلم�ام ابن القيم: »ملا كان�ت املقاصد ال يتوصل إليها إال بأس�باب 
وط�رق تف�يض إليها؛ كان�ت طرقها وأس�باهبا تابعة هلا معتربة هبا، فوس�ائل 
املحرم�ات واملع�ايص يف كراهته�ا واملنع منها بحس�ب إفضائه�ا اىل غاياهتا 
وارتباطاهتا هبا، ووسائل الطاعات والقربات يف حمبتها واإلذن فيها بحسب 
إفضائه�ا إىل غايتها، فوس�يلة املقصود تابعة للمقص�ود، وكامها مقصود، 
لكن�ه مقص�ود قص�د الغايات، وه�ي مقصودة قصد الوس�ائل، ف�إذا حرم 
ال�رب تعاىل ش�يئًا وله طرق ووس�ائل تف�يض إليه، فإنه حيرمه�ا ويمنع منها 
حتقيقًا لتحريمه وتثبيتًا له ومنعًا أن يقرب محاه، ولو أباح الوسائل والذرائع 
املفضي�ة إليه لكان ذلك نقضًا للتحري�م وإغراء للنفوس به، وحكمته تعاىل 

وعلمه يأبى ذلك كل اإلباء«)2(.

)1( األم )49/4(.
)2( إعام املوقعن )135/3(.
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فه�ذه القاع�دة تفريع ع�ىل قاع�دة الذرائع، حي�ث كان األخذ مفس�دة 
حمرمة، وكان اإلعطاء ذريعة إىل هذه املفسدة املحرمة فحرم.

فظهر أن هذه القاعدة هلا صلة بمقاصد الرشع املبنية عىل جلب املصالح، 
ودرء املفاسد، ومعلوم أن جلب املصلحة ال يكون إال بدفع مرضة أو مفسدة.
وفيام يأيت بعض األمثلة التي هبا تتضح صلة قاعدة: »ما َحُرَم َأخُذُه َحُرَم 

إِعطاُؤُه« بحفظ الرضوريات اخلمس: 
ف�)حفظ الدين(: باملنع من كتب الزندقة واإلحلاد أخذًا وإعطاًء.

و)حفظ النفس(: باملنع من الس�اح يف زمن الفتنة أخذًا وإعطاًء، وكذا 
ما يؤدي لقتل النفس كالسّم ونحوه.

و)حف�ظ العقل(: بتحريم أخ�ذ اخلمر واملخدرات واملس�كرات، وكذا 
إعطاؤها الغري.

و)حفظ املال(: بتحريم الربا والرشوة أخذًا وإعطاًء.
و)حفظ العرض والنسل(: باملنع من نرش األفام والصور اإلباحية.

وسيأيت -إن شاء اهلل- يف مبحث )تطبيق القاعدة ومسائلها( بيان ذلك.

اجلان�ب الثال�ث: ه�ذه القاع�دة متث�ل جانبًا مه�اًم من جوانب السياس�ة 
الرشعي�ة، فق�د حّرم ال�رشع عىل املس�لم أخذ أش�ياء وإعطاءها كالرش�وة 
والرب�ا، فكام ال جيوز للمس�لم أن يأخذ رش�وة أو ربا، فه�و حمرم عليه أيضًا 
أن يعطي الرش�وة أو الربا لغريه، فيكون ذلك س�دًا ألبواب الرش�وة والربا 
وأشباههام أخذًا وإعطاًء؛ ألن اإلعطاء وإن كان من جانب املعطي فهو أخذ 

من جانب اآلخذ، وكامها حمّرم)1(.

)1( موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )116/9، 117(.
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املبحث الرابع
أدلة القاعدة من الكتاب والسنة

أواًل: من الكتاب.
1. قوله تع�اىل: )ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ( 

]املائدة: 2[.

وجه الداللة: أن إعطاء اليشء املحرم ُيعد إعانة لآلخذ عىل أخذ املحرم، 
فه�و من التع�اون عىل اإلثم، وقد نص�ت اآلية عىل حتريم�ه، فيكون إعطاء 

املحرم حمرمًا، كام أن أخذه حمرٌم يف األصل)1(.

قال اإلمام أبو جعفر الطربي: »يعني -جل ثناؤه- بقوله: )ەئ  وئ  
وئ  ۇئ( وليع�ن بعضكم -أهي�ا املؤمنون- بعض�ًا )وئ  وئ(، وهو: 
العم�ل ب�ام أم�ر اهلل بالعمل ب�ه )ۇئ(، وهو: اتق�اء ما أم�ر اهلل باتقائه 

واجتنابه من معاصيه.

وقول�ه: )ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ(، يعن�ي: وال يعن بعضكم بعضًا 
)ۈئ  ۈئ(، يعن�ي: عىل ترك م�ا أمركم اهلل بفعله )ېئ(، يقول: وال 

ع�ىل أن تتجاوزوا ما ح�دنَّ اهلل لكم يف دينكم، وفرض لكم يف أنفس�كم ويف 
غريكم«.

)1( املمتع يف القواعد الفقهية، د. مسلم الدورسي )ص345(.
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2. قوله تع�اىل: )ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې  ېې  ى    ى  ائ  ائ( ]النحل: 25[.

وجه الداللة: دلت اآلية عىل أن من دل غريه عىل إثم فإنه آثم حيمل إثمه 
كامًا، إضافة إلثم من أضله، وإعطاء املحرم للغري من الدعوة لفعل اإلثم.

ق�ال اإلمام ابن كث�ري: »أي: إنام قدرنا عليهم أن يقول�وا ذلك فيتحملوا 
أوزاره�م ومن أوزار الذين يتبعوهنم ويوافقوهنم، أي: يصري عليهم خطيئة 

ضاهلم يف أنفسهم، وخطيئة إغوائهم لغريهم، واقتداء أولئك هبم«)1(.

ثانيًا: من السنة: 
1. حديث أنس بن مالك  قاَل: »لَعن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف اخلَمِر َعرَشًة: 
ه�ا، َوش�اِرهَبا، َوحاِمَله�ا والَمحُموَل�ُة إَِليِه، َوس�اِقَيها،  ه�ا َوُمعَترِصَ عارِصَ

َوباِئَعها، َوآِكَل َثَمنِها، والُمشَتِري َلها، والُمشَتراُة َلُه«)2(.

وجه الداللة: يدل احلديث عىل النهي عن التسبب إىل احلرام)3(، ولعن من 
يس�تعمل اخلمر بكل أوجه االس�تعامل، ومن ذلك حاملها لغريه، واملحمولة 

إليه، وساقيها، وبائعها...، وبالتايل دل عىل حتريم اخلمر أخذًا وإعطاًء.

با  2. حدي�ث جاب�ر بن عب�د اهلل  قاَل: »لَع�ن َرُس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آِكَل الرِّ
َوُموِكَلُه«)4(.

)1( تفسري القرآن العظيم )565/4(.
)2( احلديث روي عن أنس وابن عباس وابن عمر  بروايات متقاربة. أخرجه أمحد )316/1( و)25/2، 
71(، والرتمذي )589/3(، وأبو داود )366/3(، وابن ماجة )1122/2(، والطرباين يف األوس�ط 
)93/2(، والبيهقي )287/8(، واحلاكم يف املس�تدرك، وقال -عن رواية ابن عباس-: »هذا حديث 
صحيح اإلس�ناد، وش�اهده حديث عبد اهلل بن عمر، ومل خيرجاه« ووافقه الذهبي )37/2(، وصححه 

ابن امللقن يف البدر املنري )699/8(، واأللباين يف صحيح ابن ماجة )243/2(. 
)3( فيض القدير )341/5(. 

)4( أخرجه البخاري )169/7( ]5962[، ومسلم -واللفظ له- )1218/3( ]1597[. 



105 العدد الع�شرون: �شوال/حمرم 1435-1436هـ/2014م

وج�ه الدالل�ة: دل احلدي�ث عىل لع�ن آكل الرب�ا وموكله غ�ريه، وهذا 
رصيح يف أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

3. حديث جرير بن عبد اهلل  عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »... َوَمن َس�ننَّ ِف 
اإِلس�اِم ُسننًَّة َس�يَِّئًة كاَن َعَليِه ِوزُرها، َوِوزُر َمن َعِمَل هِبا ِمن َبعِدِه، ِمن َغرِي 

َأن ُينَتَقَص ِمن َأوزاِرِهم يَشٌء«)1(.

4. حدي�ث أيب هري�رة  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »... َوَم�ن َدعا إىَِل 
َضاَل�ٍة كاَن َعَلي�ِه ِمَن اإِلثِم ِمثُل آث�اِم َمن َتبَِعُه، ال َينُقُص َذلِ�َك ِمن آثاِمِهم 

َشيئًا«)2(.

وج�ه الدالل�ة من احلديثن: دل احلديثان عىل أن من س�ن الس�يئة ودعا 
إليه�ا، أن�ه آثم ويتحمل إث�م غريه؛ لتول�ده عن فعله الذي ه�و من خصال 
الشيطان، والعبد يستحق العقوبة عىل السبب وما تولد منه)3(، وبالتايل فإن 

من يعطي احلرام هو دال عليه.

)1( أخرجه مسلم )704/2، 705( ]1017[. 
)2( أخرجه مسلم )2060/4( ]2674[. 

)3( التيسري برشح اجلامع الصغري للمناوي )806/2(، رشح الزرقاين )61/2(.
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املبحث اخلامس
تطبيقات القاعدة ومسائلها الفقهية

هلذه القاعدة الفقهية فروع ومس�ائل كثرية، وفروعها ومسائلها متجددة 
ما جتددت حوادث األزمنة واألمكنة.

وق�د اتف�ق الفقهاء -كام س�بق- عىل مرشوعي�ة هذه القاع�دة، إال أهنم 
تفاوتوا يف عدد املس�ائل التطبيقية هلا، ويف هذا املبحث أذكر -إن ش�اء اهلل- 
أهم املس�ائل والفروع الفقهية التي ظهرت من خال التتبع لكتب القواعد 
الفقهية، وكتب الفقه األخرى التي ذكرت هذه القاعدة واستدلت هبا، ومما 

اجتهدت يف مجعه مما يتفرع عليها بام يف ذلك املسائل املعارصة.

وس�يكون ه�ذا بذكر املس�ائل وأب�رز أدلتها إمج�االً، من غ�ري دخول يف 
التفصيات اخلافية هلذه املسائل.

وفيام يأيت أهم تطبيقات القاعدة وفروعها ومسائلها: 
1. الربا: 

الرب�ا حمرم؛ لتضافر النصوص عىل التحري�م، ومنها قوله تعاىل: )ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 275[، وحديث جابر بن عبد اهلل  قاَل: »لَعن 
ب�ا َوُموِكَلُه«)1(. وأمجع املس�لمون ع�ىل حتريم الربا،  َرُس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آِكَل الرِّ

)1( تقدم خترجيه )ص104(. 
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وع�ىل أن�ه من الكبائ�ر)1(. فا جيوز إعط�اء الربا وال أخذه؛ لش�مول اللعن 
النبوي اآلكل واملوكل.

2. الرشوة: 

الرش�وة حمرم�ة باتف�اق العل�امء)2(، واألص�ل يف حتريمه�ا قول�ه تع�اىل: 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]املائ�دة: 42[، ق�ال احلس�ن وقتادة: 

هو الرشوة)3(.

ال�ّرايِشَ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُس�وُل  »َلَع�َن   : َعم�ٍرو  ب�ِن  اهلل  َعب�ِد  وحدي�ث 
والُمرَتِشَي«)4(.

ق�ال اإلمام ابن حزم: »وال حتل الرش�وة: وهي ما أعطاه املرء لُيحكم له 
بباطل، أو لُيويل والية، أو لُيظلَم له إنساٌن، فهذا يأثم املعطي واآلخذ«)5(.

فا جيوز أخذ الرشوة، كام الجيوز إعطاؤها.

3. آالت اللهو واملعازف: 

حتريم آالت اللهو واملعازف، ثابت بالكتاب والسنة.

قال تع�اىل: )ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ    چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ( ]لقامن: 6[.

)1( املجموع )391/9( املغني )133/4(.
)2( مراتب اإلمجاع )ص50(، املغني )437/11(.
)3( تفسري الطربي )429/8(، املغني )59/14(.

)4( أخرجه أمحد )87/11(، والرتمذي وقال: »حديث حس�ن صحيح« س�نن الرتمذي )623/3(، 
وأب�و داود )326/3(، وابن ماج�ة )775/2(، وعبد الرزاق يف املصن�ف )148/8(، وابن أيب 
ش�يبة )249/6(، والبيهق�ي )138/10(، والطح�اوي )332/14(. وصحح�ه ابن القطان يف 

بيان الوهم واإلهيام )48/3(، واأللباين يف صحيح ابن ماجة )34/2(.
)5( املحىل )157/9(.
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وَعِن ابِن َمس�ُعوٍد  ق�اَل: »)ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ( قاَل: ُهَو واهلل الِغناُء«)1(.

حدي�ث أيب مال�ك األش�عري  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ليكون�ننَّ من أّمتي 
أقواٌم يستحّلوَن احِلرنَّ واحلريَر واخلمَر والمعازَف«)2(.

قال شيخ اإلسام ابن تيمية: »فذهب األئمة األربعة أن آالت اللهو كلها 
ح�رام، فق�د ثبت يف صحيح البخاري وغريه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخرب أنه س�يكون 
من أمته من يس�تحل احِلرنَّ واحلرير واخلمر واملعازف، وذكر أهنم ُيمس�خون 

قردة وخنازير... ومل يذكر أحد من أتباع األئمة يف آالت اللهو نزاعًا«)3(.

وق�ال اإلمام ابن عبد الرب: »من املكاس�ب املجتمع ع�ىل حتريمها: الربا، 
ومهور البغاء، والسحت، والرشاوي، وأخذ األجرة عىل النياحة، والغناء، 
مر واللعب والباطل  وعىل الكهانة، واّدعاء الغيب وأخبار السامء، وعىل الزنَّ

كله«)4(.

وق�د جاء يف حدي�ث ابن عباس  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »إننَّ اهللَ تعاىل إذا 
حّرَم شيئًا حّرَم ثمنه«)5(.

)1( أخرجه ابن أيب شيبة )309/6(، والبيهقي يف السنن الكربى )223/10(، واحلاكم وقال: »هذا 
حديث صحيح اإلس�ناد، ومل خيرجاه« ووافقه الذهبي، املس�تدرك )412/2( وصححه البيهقي.

خاصة البدر املنري )447/2( التلخيص احلبري )4/ 482(.
)2( أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة اجلزم )104/7(، ووصله أبو داود يف س�ننه )81/4(، وصححه 

األلباين يف صحيح اجلامع )5466(.
)3( جمم�وع الفتاوى )577/11، 578(، وانظر: بدائع الصنائ�ع )144/5(، الرشح الكبري للدردير 
)19/4(، رشح الس�نة للبغوي )28/8(، مغني املحتاج )429/4(، املغني )173/10(، رشح 

الزركيش )392/1(.
)4( الكايف يف فقه أهل املدينة )444/1(.

)5( أخرجه الدارقطني )7/3(، وابن حبان )312/11( وصححه ش�عيب األرناؤوط، واأللباين يف 
غاية املرام )ص192(.

وأصله يف الصحيحن: عن أيب هريرَة  أننَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »قاتَل اهللُ هيوَد، ُحّرمت عليهم=
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وبالت�ايل فإن أخذ آالت اللهو واملعازف حرام، وإعطاؤها حرام، س�واء 
كان بيعًا أو هبة أو إجارة أو غري ذلك.

4. آنية الذهب والفضة: 

أمج�ع العل�امء عىل أن�ه حيرم ع�ىل الرج�ل واملرأة اس�تعامل إن�اء الذهب 
والفض�ة يف األكل وال�رشب والطه�ارة، وغريها من أوجه االس�تعامل)1(؛ 
لورود النصوص باملنع من ذلك، فعن أم س�لمة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»الذي يرشُب يف إناِء الفّضِة إّنام جيرجُر يف بطنِه ناَر جهنَّم«)2(.

وع�ن حذيفة بن اليامن  س�معت رس�ول ملسو هيلع هللا ىلص يق�ول: »وال ترشبوا يف 
آني�ِة الّذهِب والفّض�ِة، وال تأكلوا يف ِصحافِها، فإهّنا هل�م يف الّدنيا ولكم يف 

اآلخرِة«)3(.

وب�ام أن كل ما ُحرم أخذه حرم إعطاؤه، فإعط�اء أواين الذهب والفضة 
وأخذها مما ال جيوز.

إال أن مذهب احلنفية وقول عند املالكية ووجه للش�افعية أنه جيوز اقتناء 
آني�ة الذه�ب والفضة؛ ألن ال�رشع ورد بتحري�م االس�تعامل دون االختاذ؛ 

وجلواز بيعها)4(.

= الّش�حوُم فباعوه�ا وأكل�وا أثامهن�ا« صحي�ح البخ�اري )82/3( ]2224[، صحي�ح مس�لم 
)1208/3( ]1583[، ويف س�نن أيب داود )298/3(، ومس�ند أمح�د )95/4( بلفظ: »لعَن اهللُ 
اليهوَد، إننَّ اهللَ حّرَم عليهُم الّش�حوَم، فباعوها وأكلوا أثامهنا، وإننَّ اهللَ إذا حّرَم عىل قوٍم أكَل يشٍء، 

حّرَم عليهم ثمنُه«. 
)1( االس�تذكار 6/)446(، املجم�وع )247/1(، فت�ح الب�اري )94/10(. وانظ�ر: تبين احلقائق 

)10/6(، الذخرية )167/1(، مغني املحتاج )29/1(، املغني )93/1(.
)2( أخرجه البخاري )113/7( ]5634[، ومسلم )1634/3( ]2065[.
)3( أخرجه البخاري )77/7( ]5426 [، ومسلم )1638/3( ] 2067[.

)4( حاش�ية اب�ن عابدي�ن )218/5(، مواه�ب اجللي�ل )184/1(، املجم�وع )247/1(، املغن�ي 
.)93/1(
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وذه�ب املالكي�ة يف الق�ول الثاين، والصحي�ح عند الش�افعية، ومذهب 
احلنابل�ة إىل املنع م�ن اختاذها؛ ألن ما ال جيوز اس�تعامله ال جيوز اختاذه؛ ألن 

النص ورد بتحريم الرشب واألكل، وغريمها يف معنامها)1(.

5. الكتب املحرمة، والكتب املبّدلة: 

وه�ي الكت�ب غري املحرتم�ة؛ وذلك لكوهنا من كتب عل�م حمرم ككتب 
الكفر والرشك، والتنجيم، والش�عوذة، والسحر، وكتب اإلحلاد والزندقة، 
وكتب البدعة كالرف�ض واالعتزال، وكتب اخلرافات واألخبار والتواريخ 
املعل�وم كذهبا، وكت�ب الغزل الفاح�ش واملجون والروايات الس�اقطة، أو 
لكوهن�ا م�ن الكتب املبّدل�ة ككتب اليه�ود والنصارى كالت�وراة واإلنجيل 

والزبور.

فع�ن جاب�ر بن عبد اهلل  أننَّ عمر بن اخلّطاِب  أتى النّبينَّ ملسو هيلع هللا ىلص بكتاٍب 
أصاب�ُه من بع�ِض أهِل الكتِب فقرأُه النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فغض�َب، فقاَل: »أمتهّوكوَن 
فيه�ا ي�ا اب�َن اخلّطاِب، وال�ذي نفيس بي�دِه لقد جئتكم هب�ا بيض�اَء نقّيًة، ال 
تس�ألوهم ع�ن يشٍء فيخربوك�م بح�قٍّ فتكّذبوا ب�ِه أو بباط�ٍل فتصّدقوا بِه، 

والذي نفيس بيدِه لو أننَّ موسى ملسو هيلع هللا ىلص كاَن حّيًا ما وسعُه إاّل أن يّتبعنِي«)2(.

ق�ال اإلمام النووي: »قال أصحابنا وال جيوز بيع كتب الكفر؛ ألنه ليس 

)1( مواهب اجلليل )184/1(، املجموع )252/1(، املغني )93/1(.
)2( أخرج�ه أمح�د يف املس�ند )349/23(، وابن أيب ش�يبة )47/9(، والدارم�ي )115/1، 116(، 
والبيهقي يف شعب اإليامن )200/1(. قال ابن حجر: »ورجاله موثوقون إال أن يف جمالد ضعفًا« 
فت�ح الباري )334/13(، ثم س�اق طرق احلديث وقال: »وهذه مجيع ط�رق هذا احلديث، وهي 
وإن مل يك�ن فيه�ا م�ا حيت�ج ب�ه، لكن جمموعه�ا يقتيض أن هل�ا أصا« فت�ح الب�اري )525/13(، 
واحلديث حس�نه األلباين بمجم�وع طرقه فقال: »لكن احلديث قوي فإن له ش�واهد كثرية« إرواء 

الغليل )34/6(.
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فيه�ا منفعة مباحة بل جيب إتافها... وهكذا كتب التنجيم)1( والش�عبذة)2( 
والفلس�فة وغريها من العلوم الباطلة املحرم�ة، فبيعها باطل ألنه ليس فيها 

منفعة مباحة«)3(.

قال اإلمام ابن القيم: »وكذلك الكتب املشتملة عىل الرشك وعبادة غري 
اهلل، فهذه كلها جيب إزالته�ا وإعدامها، وبيعها ذريعة إىل اقتنائها واختاذها، 
فهو أوىل بتحريم البيع من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدهتا 

يف نفسها«)4(.

وق�ال اإلم�ام اب�ن الف�ايس: »وأما حكم ه�ذه الكت�ب املتضمن�ة لتلك 
العقائ�د املضّل�ة، وم�ا يوجد من نس�خها بأيدي الناس، مث�ل )الفصوص( 
و)الفتوحات( البن عريب، و)الُبّد( البن س�بعن... فاحلكم يف هذه الكتب 
كله�ا وأمثاهلا، إذهاب أعياهنا متى وجدت بالتحريق بالنار والغس�ل باملاء، 
حت�ى ينمحي أث�ر الكتابة، ملا يف ذلك من املصلحة العام�ة يف الدين، بمحو 
عقائ�د املضل�ة، ثم قال: فيتع�ن عىل ويل األم�ر، إحراق ه�ذه الكتب دفعًا 

للمفسدة العامة«)5(.

وقال اإلمام الونرشييس: »وسئل بعضهم عن كتب السخفاء والتواريخ 
املعلوم كذهبا، كتاريخ عنرتة ودهلمة، واهلجو والش�عر والغناء ونحو ذلك، 

هل جيوز بيعها أم ال؟ فأجاب: ال جيوز بيعها وال النظر فيها«)6(.

)1( التنجي�م: االس�تدالل عىل احل�وادث األرضية باألحوال الفلكي�ة، والتمزيج بن الق�وى الفلكية 
والقوابل األرضية. جمموع الفتاوى البن تيمية )192/35(.

)2( الشعبذة: لعب يرى اإلنسان منه ما ليس له حقيقة كالسحر. املصباح املنري )314/1(.
)3( املجموع )253/9(.
)4( زاد املعاد )761/5(.

)5( العقد الثمن )180/2، 181(.
)6( املعيار املعرب )70/6(.
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ونخل�ص مما تق�دم أن مثل ه�ذه الكتب حمرمة االس�تعامل بيع�ًا ورشاًء 
وقراءة، وغريها من أوجه االستعامل، وكل ما حرم استعامله حرم اختاذه)1(؛ 
ألن اختاذه وس�يلة إىل اس�تعامله، وينبني عىل هذا أن كل ما حرم اختاذه حرم 

إعطاؤه.

فا جيوز طبع مثل هذه الكتب، وال توزيعها، وال نرشها، وال اإلش�ادة 
هب�ا، بل ينبغ�ي احلذر كل احل�ذر من ذلك األم�ر، واألمور الت�ي تعن عىل 
هذا املنكر العظيم، س�واًء كانت باألقوال أو كانت باألفعال، أو بأي س�بيل 
وبأي طريق كان هذا اإلفساد، فإنه حماربة هلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وتغيري لدين اهلل 

عز وجل.

6. اخلمر واملسكرات واملخدرات: 

أمجع املس�لمون عىل أن اخلمر، كثريها وقليلها، والنقطة منها، حرام عىل 
غري املضطر، واملتداوي من علة ظاهرة)2(.

قال تع�اىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]املائدة: 90[.

وع�ن أن�س ب�ن مالك  ق�اَل: »لعن رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف اخلم�ِر عرشًة: 
عارصه�ا ومعترصه�ا، وش�ارهبا، وحامله�ا والمحمول�ُة إليِه، وس�اقيها، 

وبائعها، وآكَل ثمنها، واملشرتي هلا، واملشرتاُة لُه«)3(.

واخلمر: ما خامر العقل، وهو املسكر من الرشاب.

)1( انظر هذه القاعدة يف: املنثور يف القواعد )139/3(، مغني املحتاج )246/4(، األش�باه والنظائر 
للس�يوطي )150(، هناي�ة املحت�اج )90/8(، حاش�ية اجلم�ل ع�ىل املنه�ج )268/10(، املغني 

)608/2(، الكايف البن قدامة )44/1(. 
)2( االستذكار )290/5(، مراتب اإلمجاع )136/1(، املغني )321/10(.

)3( تقدم خترجيه )ص104(.
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وذهب مجاهري العلامء إىل أن اخلمر ما أس�كر قليله أو كثريه، س�واء اختذ 
من العنب أو احلنطة أو الشعري أو غريها)1(.

حلديث عبد اهلل بن عمر  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ ُمسِكٍر مَخٌر، 
َوُكلُّ ُمسِكٍر َحراٌم«)2(.

مما تقدم يتضح حتريم مجيع املس�كرات، وب�ام أن احلكم باحلرمة يتجه إىل 
تعاطيها فإن اختاذها حرام أيضًا ملا فيه من وسيلة إىل استعامهلا، وكل ما حرم 

اختاذه حرم إعطاؤه؛ ملا يف ذلك من التعاون عىل اإلثم املنهي عنه رشعًا.

ب�ل إن حديث أنس  الس�ابق ورد في�ه لعن من يس�تعمل اخلمر بكل 
أوج�ه االس�تعامل، وم�ن ذلك حامله�ا لغ�ريه، واملحمولة إليه، وس�اقيها، 

وبائعها...، وبالتايل دّل عىل حتريم اخلمر أخذًا وإعطاًء.

ويندرج حتت هذا الباب ما تعلق باملخدرات فإهنا حمرمة ملا فيها من اخلبث، 
وقد قال تعاىل: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ( ]األعراف: 157[.

واملخ�درات هي نوع من اخلبائث التي ي�ؤدي تعاطيها إىل إحلاق الكثري 
من األرضار باإلنس�ان، س�واء م�ن ناحية العقل أو من ناحي�ة البدن أو من 

ناحية املال.

وتعاطي املخدرات حمرم باتفاق فقهاء املسلمن، قال ابن تيمية: »كل ما 
ُيغّيب العقل فإنه حرام، وإن مل حتصل به نشوة وال طرب، فإن تغييب العقل 

حرام بإمجاع املسلمن«)3(.

وم�ن هنا تكون كل الوس�ائل املؤدية إىل ترويج املخدرات حمرمة س�واء 
كانت زراعًة أو إنتاجًا أو هتريبًا أو اجّتارًا.

)1( املنتقى للباجي )147/3(، املجموع )116/20(، املغني )323/10(. 
)2( أخرجه مسلم )1787/3( ]2003[. 

)3( جمموع الفتاوى )211/34(.
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ويف إنت�اج املخ�درات واالجتار فيه�ا وهتريبها وزراعة أش�جارها إعانة 
ع�ىل تعاطيه�ا، والرضا باملعايص معصية حمرمة رشعًا قطعًا، س�يام وأن هذه 
الوسائل مؤداها ومقصودها هتيئة هذه السموم املخدرة للتداول واالنتشار 

بن الناس، فهي حرام حرمة ذات املخدرات)1(.

ومن اخلبائ�ث املحرمة أيضًا الدخ�ان، والق�ات، والنارجيلة، وغريها، 
فيشملها التحريم أخذًا وإعطاًء.

7. النجاسات كامليتة والدم واخلنزير: 

اتفق الفقهاء عىل حتريم بيع امليتة والدم واخلنزير.

قال اإلمام القرطبي: »أمجع املس�لمون عىل حتريم بيع اخلمر والدم، ويف 
ذلك دليل عىل حتريم بيع العذرات وسائر النجاسات، وما ال حيل أكله«)2(.

وق�ال أيض�ًا: »اتفق العلامء عىل أن الدم ح�رام نجس ال يؤكل وال ينتفع 
به«)3(.

وقال اإلمام النووي: »وأما امليتة واخلمر واخلنزير، فأمجع املسلمون عىل 
حتريم بيع كل واحد منها«)4(.

ملا روي عن جابِر بِن عبِد اهلل  أّنُه سمَع رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل عاَم الفتِح 
وه�َو بمّكَة: »إننَّ اهلل ورس�ولُه حّرَم بيَع اخلمِر وامليت�ِة واخلنزيِر واألصناِم«، 
فقيَل يا رس�وَل اهلل: أرأيَت ش�حوَم امليتِة، فإهّنا يطىل هبا الّس�فُن، ويدهُن هبا 
اجلل�وُد، ويس�تصبُح هبا النّ�اُس، فقاَل: »ال ه�َو حراٌم«، ثمنَّ قاَل رس�وُل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص عنَد ذلَك: »قاتَل اهلل اليهوَد، إننَّ اهلل لّما حّرَم ش�حومها مجلوُه ثمنَّ باعوُه 

)1( فتاوى األزهر )206/7(.
)2( اجلامع ألحكام القرآن )289/6(.

)3( املصدر السابق )221/2(.
)4( رشح النووي عىل مسلم )8/11(.
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فأكلوا ثمنُه«)1(.

: »هنى النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن ثمِن  وأم�ا الدم فقد ورد يف حدي�ث َأيِب ُجَحيَفَة 
الكلِب وثمِن الّدِم«)2(.

دل احلديث عىل حتريم ثمن الدم، وقد أمجع املسلمون عىل ذلك)3(.

وبالتايل فالنجاس�ات كال�دم وامليتة واخلنزير، حمرمة بيع�ًا ورشاًء وأخذًا 
وإعطاًء.

8. األصنام والصور: 

عن عبد اهلل بن مسعود  قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إننَّ أشدنَّ 
ُروَن«)4(. النّاِس عذابًا عنَد اهلل يوَم القيامِة الُمَصوِّ

وعن أيب اهلّياِج األسديِّ قاَل: قاَل: يل عيلُّ بُن أيب طالٍب: أال أبعثَك عىل 
ما بعثني عليِه رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أن ال تدَع متثاالً إاّل طمس�تُه، وال قربًا مرشفًا 

إاّل سّويتُه)5(.

فاألصنام والصور املنحوتة عىل ش�كل ذوات األرواح، والصلبان التي 
تعظمه�ا النص�ارى، ال ينتفع هبا رشع�ًا بل تتضم�ن رضرا، فيحرم اختاذها 

وإعطاؤها)6(.

9. هوام األرض التي ال نفع فيها: 

احلية والعقرب ومجيع هوام األرض كالوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ 

)1( أخرجه البخاري )84/3( ]2236[، ومسلم )1207/3( ]1581[.
)2( أخرجه البخاري )59/3، 60( ]2086[.

)3( اإلمجاع البن املنذر )ص90(، التمهيد )144/4(، فتح الباري )499/4(.
)4( أخرجه البخاري- واللفظ له - )167/7( ]5950[، ومسلم )1670/3( ]2109[.

)5( أخرجه مسلم )666/2( ]969[.
)6( معامل السنن )133/3(، فتح الباري )499/4(، مغني املحتاج )12/2(.
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ونح�و ذل�ك مم�ا ال منفع�ة فيها؛ ألهن�ا حمرم�ة االنتفاع هب�ا رشع�ًا؛ لكوهنا من 
اخلبائث، فلم تكن أمواالً فلم جيز بيعها وال رشاؤها وال اختاذها وإعطاؤها)1(.

10. ثمن الكلب، 11. مهر البغي، 12. حلوان الكاهن.
عن أيب مسعوٍد األنصاريِّ  أننَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هنى عن ثمِن الكلِب، 

، وحلواِن الكاهِن«)2(. ومهِر البغيِّ
دل احلديث عىل حتريم ثاثة من األجور واألثامن، وبياهنا كاآليت: 

ثم�ن الكل�ب: حي�رم اقتن�اء الكلب إال في�ام جاء ب�ه النص، ك�ام رواه  أ( 
أبو هري�رة  عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مِن اقتنى كلب�ًا ليَس بكلِب صيٍد 
وال ماشيٍة وال أرٍض، فإّنُه ينقُص من أجرِه قرياطاِن كلنَّ يوٍم«)3(. وعن 
ابن عمر  س�معُت النّبينَّ ملسو هيلع هللا ىلص يق�وُل: »من اقتنى كلبًا إاّل كلبًا ضاريًا 

لصيٍد، أو كلَب ماشيٍة، فإّنُه ينقُص من أجرِه كلنَّ يوٍم قرياطاِن«)4(.
ومذه�ب مجه�ور العلامء حتري�م ثمن الكل�ب مطلقًا، وه�و يتناول 
الكل�ب الصغ�ري والكب�ري، وامل�أذون يف اخت�اذه وغري امل�أذون فيه؛ 

لعموم األحاديث)5(.
فيحرم أخذ ثمن عن الكلب، كام حيرم دفع ثمنه.

مه�ر البغي: البغي هي الزانية، ومهرها ما تأخذ عىل زناها، وس�امه  ب( 
مهرًا توسعًا؛ لكونه عىل صورته، وهو حرام بإمجاع األمة)6(.

)1( بدائع الصنائع )144/5(، احلاوي الكبري )496/6(، كشاف القناع )152/3(. 
)2( أخرجه البخاري )84/3( ]2237[، ومسلم )1198/3( ]1567[.

)3( أخرجه مسلم )1203/3( ]1575[. 
)4( أخرجه البخاري )87/7( ]5481[. 

)5( بداية املجتهد )483/4(، املجموع )272/9(، املغني )352/6(.
)6( التمهي�د )398/8(، رشح الس�نة للبغ�وي )23/8(، رشح الن�ووي ع�ىل مس�لم )231/10(، 
املفه�م ملا أش�كل من تلخيص كتاب مس�لم )75/14(، رشح البخاري الب�ن بطال )518/7(، 

التيسري برشح اجلامع الصغري للمناوي )149/2(.
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فا جيوز أخذ مال مقابل الزنا، كام ال جيوز دفعه.

حل�وان الكاه�ن: وهو م�ا يعط�اه الكاهن لتكهن�ه. يق�ال: حلوته  ج( 
حلوانًا إذا أعطيته، أصله من احلاوة، ش�به باليشء احللو من حيث 

أنه يأخذه سهًا با كلفة، وال يف مقابلة مشقة.
والكاه�ن: هو الذي يدعي مطالعة عل�م الغيب، وخيرب الناس عن 

الكوائن.
وه�و حمرم بإمج�اع املس�لمن؛ ألن التكهن حم�رم؛ وألن�ه أكل املال 

بالباطل، وما حرم يف نفسه حرم عوضه كاخلمر واخلنزير)1(.

أخذ األجرة وإعطاؤها عىل املحرمات: 
اتفق العلامء عىل أنه ال جتوز األجرة عىل املحرمات)2(.

ق�ال اإلمام اب�ن عبد الرب: »من املكاس�ب املجتمع ع�ىل حتريمها: الربا، 
ومهور البغاء، والسحت، والرشاوي، وأخذ األجرة عىل النياحة، والغناء، 
م�ر واللعب،  وع�ىل الكهان�ة، واّدع�اء الغي�ب، وأخبار الس�امء، وع�ىل الزنَّ

والباطل كله«)3(.

وقال اإلمام ابن رشد: »فام اجتمعوا عىل إبطال إجارته كل منفعة كانت 
ل�يشء حمرم العن، كذلك كل منفعة كانت حمرمة بالرشع، مثل أجر النوائح 

وأجر املغنيات«)4(.

وق�ال اإلمام ابن قدامة: »وهك�ذا احلكم يف كل ما قصد به احلرام، كبيع 

)1( رشح السنة للبغوي )23/8(، رشح النووي عىل مسلم )231/10، 232(، املفهم ملا أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم )75/14(، املنتقى رشح املوطأ )434/3(.

)2( بدائع الصنائع )189/4(، بداية املجتهد )218/2(، املهذب )ص394(، املغني )502/5(.
)3( الكايف يف فقه أهل املدينة )444/1(.

)4( بداية املجتهد )220/2(.
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الس�اح يف الفتن�ة أو ألهل احلرب أو لقطاع الطري�ق، وبيع األََمة للغناء أو 
إجارهتا لذلك، فهو حرام والعقد باطل«)1(.

ق�ال اإلم�ام اب�ن القي�م: »وال ري�ب أن ه�ذا س�د لذريع�ة اإلعانة عىل 
املعصي�ة... ويف معن�ى هذا كل بيع أو إج�ارة أو معاوضة تعن عىل معصية 
اهلل، كبيع الس�اح للكفار والبغ�اة وقطاع الطريق، وبيع الرقيق ملن يفس�ق 
ب�ه أو يؤاج�ره لذلك، أو إجارة داره أو حانوته أو خانه ملن يقيم فيها س�وق 
املعصي�ة، وبي�ع الش�مع أو إجارته ملن يع�ي اهلل عليه، ونح�و ذلك مما هو 

إعانة عىل ما يبغضه اهلل ويسخطه«)2(.

وفي�ام ي�أيت ذكر لعدد من املحرمات التي ال جي�وز أخذ األجرة عليها وال 
إعطاؤها: 

13. أجرة رضاب الفحل )عسب الفحل(:

والفحل: هو الذكر من كل حيوان)3(. وعس�ب الفحل: ماؤه فرسًا كان 
أو بعريًا أو غريمها، وعسبه أيضًا: رضابه)4(.

عن ابن عمر  قال: »هنى النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن عسِب الفحِل«)5(.

وع�ن جابر بن عب�د اهلل  قال: »هنى رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن بيِع رضاِب 
اجلمِل«)6(.

قال اإلمام ابن القيم: »وهذا الثاين تفس�ري لألول، وس�مى أجرة رِضابه 

)1( الرشح الكبري )41/4(.
)2( إعام املوقعن )158/3(.

)3( القاموس املحيط )1375/2(. 
)4( النهاية )244/3(.

)5( أخرجه البخاري )94/3( ]2284[.
)6( أخرجه مسلم )1197/3( ]1565[. 
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بيعًا، إما لكون املقصوِد هو املاَء الذي له، فالثمُن مبذول يف مقابلة عن مائه، 
وهو حقيقُة البيع، وإما أنه س�مى إجارت�ه لذلك بيعًا، إذ هي عقد معاوضة 
اِب، وهذا هو الذي  وهي بيع املنافع، والعادة أهنم يستأِجُرون الفحل للرضِّ
هُنِ�ي عنه، والعقُد الوارد عليه باطل، س�واء كان بيع�ًا أو إجارة، وهذا قوُل 

مجهور العلامء، منهم أمحُد والشافعي، وأبو حنيفة وأصحاهبم«)1(.

فإج�ارة الفح�ل للرضاب ح�رام، والعقد فاس�د؛ للحديثن الس�ابقن؛ 
وألنه مما ال يقدر عىل تسليمه فأشبه إجارة اآلبق؛ وألن ذلك متعلق باختيار 
الفحل وشهوته؛ وألن املقصود هو املاء وهو مما ال جيوز إفراده بالعقد، وهو 

جمهول؛ وملا يشتمل عليه هذا العقد من الغرر املنهي عنه)2(.

اِب مدة معلومة  وي�رى اإلمام مالك وآخرون أنه جيوز اس�تئجاره للرضِّ
أو لرضب�ات معلومة؛ ألن احلاجة تدعو إليه، وهي منفعة مقصودة، ومحلوا 

النهي عىل التنزيه، واحلث عىل مكارم األخاق)3(.

14. أجور وأثامن النوائح واملغنيات: 

النوائ�ح مج�ع نائحة وهي: الب�كاء بصوت ع�ال، كالعوي�ل. والنائحة: 
الباكي�ة. وأص�ل التناوح: التقاب�ل، ومنه تناوح اجلبل�ن؛ أي تقابلهام، وإنام 

سميت النساء النوائح نوائح؛ ألن بعضهن يقابل بعضًا إذا نِحَن)4(.

ع�ن أيب مالك األش�عري  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »النّائحُة إذا مل تتب قبَل 
موهتا، تقاُم يوَم القيامِة عليها رسباٌل من قطراٍن ودرٌع من جرٍب«)5(.

)1( زاد املعاد )793/5، 794(. وانظر: رشح النووي عىل مسلم )157/10(، املنتقى )22/5(. 
)2( مع�امل الس�نن للخط�ايب )90/3(، رشح النووي عىل مس�لم )157/10(، املنتقى )22/5(، زاد 

املعاد )793/5، 794(، فتح الباري )539/4(. 
)3( املصادر السابقة. 

)4( لسان العرب )627/2(، معجم مقاييس اللغة )367/5(. 
)5( أخرجه مسلم )644/2( ]934[.
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قال اإلمام ابن املنذر: »وأمجعوا عىل إبطال ُأجرة النائحة واملغنية«)1(.

وق�ال اإلم�ام اب�ن عبد ال�رب: »م�ن املكاس�ب املجتم�ع ع�ىل حتريمها: 
الربا، ومهور البغاء، والس�حت، والرش�اوي، وأخذ األج�رة عىل النياحة، 

والغناء...«)2(.

وقال اإلمام ابن رشد: »فام اجتمعوا عىل إبطال إجارته كل منفعة كانت 
ل�يشء حمرم العن، كذلك كل منفعة كانت حمرمة بالرشع، مثل أجر النوائح 

وأجر املغنيات«)3(.

وق�ال اإلمام الن�ووي: »وكذلك أمجعوا عىل حتريم أج�رة املغنية للغناء، 
والنائحة للنوح«)4(.

وق�ال اإلمام ابن قدامة: »وهك�ذا احلكم يف كل ما قصد به احلرام، كبيع 
الس�اح يف الفتن�ة أو ألهل احلرب أو لقطاع الطري�ق، وبيع األََمة للغناء أو 

إجارهتا لذلك، فهو حرام والعقد باطل«)5(.

15. أجرة الواصلة: 

عن ابِن عمَر  قاَل: »لعَن النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الواصلَة واملس�توصلَة، والواشمَة 
واملستوشمَة«)6(.

الواِصلة: التي َتِصل َشعَر املرأة بَشعٍر آخَر، والُمسَتوِصلة: التي تأُمر َمن 
َيفَعل هبا ذلك)7(.

)1( اإلمجاع )ص34(.
)2( الكايف يف فقه أهل املدينة )444/1(.

)3( بداية املجتهد )220/2(.
)4( رشح النووي عىل مسلم )231/10(.

)5( الرشح الكبري )41/4(.
)6( أخرجه البخاري )165/7( ]5937[، ومسلم )1677/3( ]2122[.

)7( التمهيد )217/7(، رشح النووي عىل مسلم )103/14(، النهاية )425/5(.



121 العدد الع�شرون: �شوال/حمرم 1435-1436هـ/2014م

ذهب مجهور الفقهاء إىل حتريم وصل الشعر، لّلعن الوارد فيه)1(.

وق�ال اإلمام ابن عبد الرب: »من املكاس�ب املجتمع ع�ىل حتريمها: الربا، 
ومهور البغاء، والسحت، والرشاوي، وأخذ األجرة عىل النياحة، والغناء، 
وع�ىل الكهان�ة، وادع�اء الغي�ب، وأخبار الس�امء، وع�ىل الزم�ر واللعب، 

والباطل كله«)2(.

16. أجرة الواشمة: 

عن ابِن عمَر  قاَل: »لعَن النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الواصلَة والمستوصلَة، والواشمَة 
والمستوشمَة«)3(.

الوشم لغة: العامة، وتغري لون اجللد من رضبة أو سقطة)4(.

واصطاح�ًا: هو غرز اجللد بإبرة حتى خي�رج الدم، ثم يذر عليه نيلة أو 
كحل ليزرق أو خيرض)5(.

والواش�مة: التي تش�م الوجه أو الذراع أو الشفاه أو الصدر أو أي جزء 
من أجزاء اجلسم، والمستوشمة: التي يفعل هبا ذلك بطلبها)6(.

اتفق الفقهاء يف اجلملة عىل حتريم الوش�م لألحاديث الصحيحة يف لعن 
الواشمة)7(.

)1( جممع األهنر )223/4(، التاج واإلكليل )210/1(، املجموع )296/1(، املغني )107/1(.
)2( الكايف يف فقه أهل املدينة )444/1(.

)3( تقدم خترجيه يف الصفحة السابقة.
)4( لسان العرب )638/12(، املصباح املنري )661/2(.

)5( حاشية ابن عابدين )239/5(، الفواكه الدواين )411/2(، حاشية اجلمل عىل املنهج )416/1، 
417(، املغني مع الرشح الكبري )77/1(.

)6( حاشية ابن عابدين )220/1( و)239/5(، املنتقى)267/7(، املغني )94/1(.
)7( حاش�ية ابن عابدين )239/5( اجلامع ألحكام القرآن )392/5، 393(، املجموع )296/1(، 

كشاف القناع )81/1(. 
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ونص احلنفية عىل أن ما تأخذه الواش�مة من األجرة عىل الوشم سحت 
وحرام)1(.

17. أجرة النامصة: 

َعن َعبِد اهلل بِن مس�ُعود  قاَل: »لعَن اهلل الواشماِت والُمستوشماِت، 
والنّامص�اِت والُمتنّمص�اِت، والُمتفّلجاِت للحس�ِن المغّي�راِت خلَق اهلل، 
قاَل: فبلَغ ذلَك امرأًة من بني أس�ٍد يقاُل لها أمُّ يعقوَب، وكانت تقرُأ القرآَن 
فأتتُه فقالت: ما حديٌث بلغني عنَك أّنَك لعنَت الواشماِت والُمستوشماِت، 
والُمتنّمصاِت والُمتفّلجاِت للحس�ِن المغّيراِت خل�َق الله، فقاَل عبُد اهلل: 

وما لي ال ألعُن من لعَن رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)2(.

صة: التي تأُمر َمن َيفعل  َعر من الوجِه. والُمَتنَمِّ النّاِمصة: التي َتنتِف الشنَّ
هبا ذلك)3(.

18. أجرة الوارشة )املفلجة(: 

الوارشة والُمفلجة لألسنان معنامها واحد.

ُة: اّلتي ترُش أسناهنا، وذلَك أهّنا تفّلجها وحتّددها حّتى يكوَن هلا  فالوارِشَ
أرٌش، واألرُش حمّدٌد وِرّقٌة يف أطراِف األسناِن)4(.

والُمتفلج�ات: امل�راد مفلجات األس�نان بأن تربد ما بن أس�ناهنا الثنايا 
والرباعيات، وهو من الَفَلج، وهي فرجة بن الثنايا والرباعيات)5(.

َعن َعبِد اهلل بِن مس�ُعود  قاَل: »لعَن اهللُ الواش�امِت والمستوشماِت، 

)1( حاشية ابن عابدين )272/5(.
)2( أخرجه البخاري )147/6( ]5931[، ومسلم )1678/3( ]2125[.

)3( األوسط البن املنذر )278/2(، النهاية )253/5(.
)4( األوسط البن املنذر )278/2(.

)5( رشح البخاري البن بطال )167/9(، رشح النووي عىل مسلم )106/14(.
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خل�َق  الُمغّي�راِت  للحس�ِن  والُمتفّلج�اِت  والُمتنّمص�اِت،  والنّامص�اِت 
اهلل...«)1(.

19. أجرة العمليات اجلراحية املحرمة: 

وهي أنواع منها: 

أوالً: اجلراح�ة التجميلية: ع�ّرف األطباء املختص�ون جراحة التجميل 
بأهن�ا: جراح�ة جترى لتحس�ن منظر ج�زء من أج�زاء اجلس�م الظاهرة، أو 

وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص، أو تلف أو تشوه)2(.

وجراحة التجميل تنقسم عندهم -أي األطباء- إىل قسمن)3(: 

1. جراح�ة التجمي�ل احلاجي�ة -ويس�مونه رضوري-، ومقصوده�م 
بكونه رضوريًا ملكان احلاجة الداعية إىل فعله.

وه�ذا الن�وع املحت�اج إىل فعل�ه يش�تمل عىل ع�دد من اجلراح�ات التي 
يقصد منها إزالة العيب سواء كان يف صورة نقص، أو تلف، أو تشوه، فهو 
رضوري، أو حاجي بالنسبة لدواعيه املوجبة لفعله، وجتمييل بالنسبة آلثاره 

ونتائجه.

وهذا النوع من اجلراحة الطبية وإن كان مسامه يدل عىل تعلقه بالتحسن 
والتجميل، إال أنه توافرت فيه الدوافع املوجبة للرتخيص بفعله.

2. جراح�ة التجمي�ل التحس�ينية -اختي�اري-، وه�ي جراحة حتس�ن 
املظه�ر، وجتديد الش�باب، كتجميل األن�ف والذقن، وجتميل الوجه بش�د 

جتاعيده، وجتميل احلواجب.

)1( تقدم خترجيه يف الصفحة السابقة.
)2( املوسوعة الطبية احلديثة )454/3(، املوسوعة الطبية الفقهية، د. أمحد كنعان )ص237(.

)3( أحك�ام اجلراح�ة الطبي�ة، د. حمم�د الش�نقيطي )ص182-193(، املوس�وعة الطبي�ة الفقهي�ة 
)ص237(.
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وهذا النوع من اجلراحة ال يش�مل عىل دوافع رضورية، وال حاجية، بل 
غاية ما فيه تغيري خلقة اهلل، والعبث هبا حسب أهواء الناس وشهواهتم، فهو 

غ�ري مرشوع، وال جيوز فعله؛ لقوله تعاىل -حكاية عن إبليس-: )ۇ   
ۇ  ۆ  ۆ( ]النساء: 119[)1(.

ومم�ا يعلم أنه يش�رتط لصحة عقد اإلجارة عىل فع�ل اجلراحة أن تكون 
اجلراحة جائزة، فا يصح عقد اإلجارة عىل فعل جراحة حمرمة)2(.

وقد أشار الفقهاء إىل اعتبار هذا الرشط يف اإلجارة عىل فعل اجلراحة: 

ق�ال اإلم�ام النووي: »العج�ز الرشعي كاحليس، فا يصح االس�تئجار 
لقلع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة«)3(.

وق�ال اإلم�ام موس�ى احلج�اوي: »ويص�ح اس�تئجاره حلل�ق الش�عر 
وتقص�ريه، وخلتان، وقطع يشء من جس�ده للحاجة إليه، ومع عدمها حيرم 

وال يصح«)4(.

وق�د نص بعض فقهاء املالكية عىل مثل ما ذكره فقهاء الش�افعية فقالوا: 
»اب�ن عرف�ة تب�ع ابن ش�اس الغ�زايل يف قول�ه: الغ�رر الرشع�ي كاحليس يف 
اإلبطال، لو اس�تأجر عىل قلع س�ن صحيحة، أو قط�ع يد صحيحة، مل جيز، 

ولو كانت اليد متأكلة، والسن متوجعة، جازت«)5(.

ثانيًا: جراحة تغيري اجلنس: واملراد هبا: اجلراحة التي يتم هبا حتويل الذكر 
إىل أنثى والعكس.

)1( أحكام اجلراحة الطبية )ص182-193(، املوسوعة الطبية الفقهية )ص237(.
)2( أحكام اجلراحة الطبية )ص614(.

)3( روضة الطالبن )184/5(.
)4( اإلقناع )302/2(.

)5( التاج واإلكليل )422/5(، منح اجلليل )494/7(.
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وه�ذا النوع حمرم رشعًا؛ لقوله تع�اىل -حكاية عن إبليس-: )ۇ   
ۇ  ۆ  ۆ( ]النس�اء: 119[؛ وحلدي�ث اب�ِن عّب�اٍس  قاَل: »لعَن 
رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املتش�ّبهَن م�ن الّرج�اِل بالنّس�اِء، واملتش�ّبهاِت من النّس�اِء 

.)2 بالّرجاِل«)1(

20. أجرة القّراد: 

القّراد: هو الذي يلعب بالقرد ويطوف به يف األسواق ونحوها، متكسبًا 
بذلك. وذلك من أفعال السفهاء والسفلة)3(.

21. أثامن البيوع املحرمة: 

كل بي�ع في�ه غ�رر فقد هُن�ي عنه، وهناك بي�وع حمرمة نص ع�ىل حتريمها 
بعينه�ا، والنهي للبائع واملش�رتي، فيك�ون العقد باط�ل، والثمن حيرم عىل 

املشرتي بذله، وحيرم عىل البائع أخذه.

عن أيب هريرة  قال: »هنى رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن بيِع احلصاِة، وعن بيِع 
الغرِر«)4(.

ق�ال اإلم�ام اخلطايب: »أص�ل الغرر: هو م�ا طوي عن�ك علمه، وخفي 
علي�ك باطنه ورسه، وهو مأخوذ من قول�ك: طويت الثوب عىل ِغرة، أي: 
عىل كره األول، وكل بيع كان املقصود منه جمهوالً غري معلوم، ومعجوزًا 
عنه غري مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه س�مكًا يف املاء، أو طريًا 
يف اهل�واء... يف نحوه�ا من األم�ور الت�ي ال ُتعلم وال ُيدرى ه�ل تكون أم 

)1( أخرجه البخاري )159/7( ]5885[.
)2( أحكام اجلراحة الطبية )ص182-193(، املوسوعة الطبية الفقهية )ص284، 285(.

)3( اإلقن�اع )440/4(، املطل�ع ع�ىل أب�واب املقن�ع )ص410(، كش�اف القن�اع )424/6(، رشح 
القواعد الفقهية للزرقا )ص124(.

)4( أخرجه مسلم )1153/3( ]1513[.
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ال؛ ف�إن البيع فيها مفس�وخ... وأب�واب الغرر كثرية، ومجاعه�ا ما دخل يف 
املقصود منه اجلهل«)1(.

وقال اإلمام الرخيس: »والغرر: ما يكون مستور العاقبة«)2(.

وقال شيخ اإلسام ابن تيمية: »والغرر: هو املجهول العاقبة«)3(.

ومن البيوع التي نص عىل حتريمها ما يأيت: 

22. بيع احلصاة: وقد دل عليه حديث أيب هريرة  املتقدم.

وق�د فره مجهور العل�امء بأن يتفق املتبايعان عىل بيع س�لعة معينة بثمن 
معن، وجيعا رمي احلصاة من أحدمها إىل اآلخر، أو وضعها عىل الس�لعة، 

أو سقوط احلصاة من يد أحدمها عامة عىل وقوع العقد)4(.

23. بيع املالمسة واملنابذة: عن أيب سعيد اخلدري  قال: »هنى رسوُل 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن لبس�تِن وع�ن بيعت�ِن، هنى ع�ن املامس�ِة واملناب�ذِة يف البيِع، 
واملامس�ُة مل�ُس الّرجِل ث�وَب اآلخِر بيدِه بالّلي�ِل أو بالنّه�اِر، وال يقّلبُه إاّل 
بذل�َك، واملناب�ذُة أن ينبَذ الّرجُل إىل الّرجِل بثوب�ِه وينبَذ اآلخُر ثوبُه ويكوَن 

ذلَك بيعهام عن غرِي نظٍر وال تراٍض...«)5(.

24. بيع الثمر قبل بدو صالحه: عن عبِد اهلل بِن عمَر  أننَّ رس�وَل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيِع الّثامِر حّتى يبدَو صاحها، هنى البائَع واملبتاَع)6(.

)1( معامل السنن )75/3(.

)2( املبسوط )346/12(.
)3( جمموع الفتاوى )22/29(.

)4( فت�ح القدي�ر )55/6(، بداية املجتهد )540/4(، رشح النووي عىل مس�لم )156/10(، املغني 
)298/6(، زاد املعاد )818/5(.

)5( أخرجه البخاري )147/7( ]5820[، ومسلم )1152/3(.
)6( أخرجه البخاري )77/3( ]2194[، ومسلم )1165/3( ]1534[.
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قال اإلمام ابن املنذر: »أمجع أهل العلم عىل القول بجملة هذا احلديث«)1(.

َعن َأَنِس بِن مالٍِك  أننَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيِع الّثامِر حّتى تزهَي، 
، فقاَل رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أرأيَت إذا منَع  فقيَل: لُه وما تزهي؟ قاَل: حّتى حتمرنَّ

اهلل الّثمرَة بَم يأخُذ أحدكم ماَل أخيِه«)2(.

وبي�ع الثم�رة قبل بدو صاحها ه�و املخارضة الت�ي ورد النهي عنها يف 
: »هَنَى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعن الُمحاَقَلِة، والُمخاَضَرِة،  حديث أنس بن مالك 

والُماَمَسِة، والُمناَبَذِة، والُمزاَبنَِة«)3(.

25. بيع الوالء:

: »هَنَى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعن َبيِع الَوالِء، َوَعن ِهَبتِِه«)4(. َعن َعبِد اهلل بِن ُعَمَر 

والوالء: حق مرياث الُمعتِق من الُمعَتق)5(.

قال اإلمام البغوي: »اتفق أهل العلم عىل هذا أن الوالء ال يباع وال يوهب 
وال يورث، إنام هو سبب يورث به، كالنسب يورث به وال يورث«)6(.

26. بيع احلر: 

ع�ن أيب هري�رَة  عن النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »ق�اَل اهلل: ثاثٌة أنا خصمهم يوَم 
القيامِة: رجٌل أعطى يب ثمنَّ غدَر، ورجٌل باَع حّرًا فأكَل ثمنُه، ورجٌل استأجَر 

أجريًا فاستوف منُه ومل يعِط أجرُه«)7(.

)1( املغني )218/4(.
)2( أخرجه البخاري )77/3( ] 2198[، ومسلم )1190/3( ]1555[.

)3( أخرجه البخاري )78/3( ]2207[.
)4( أخرجه البخاري )147/3( ]2535[، ومسلم )1145/2( ]1506[.

)5( فتح الباري )167/5(، رشح الزرقاين )121/4(، فيض القدير )488/6(.
)6( رشح السنة )354/8(.

)7( أخرجه البخاري )83/3( ]2227[.
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ولقد أمجع الفقهاء عىل حرمة بيع اإلنسان احلر وبطانه.
قال اإلمام النووي: »وبيع احلر باطل باإلمجاع«)1(.

وق�ال اإلم�ام اب�ن قدام�ة: »وال جي�وز بيع احل�ر، وال ما لي�س بمملوك 
كاملباحات قبل حيازهتا وملكها، وال نعلم يف ذلك خافًا«)2(.

27. بيع حبل احلبلة:
ع�ن عب�ِد اهلل بِن عم�َر  أننَّ رس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيِع حب�ِل احلبلِة، 
وكاَن بيعًا يتبايعُه أهُل اجلاهلّيِة، كاَن الّرجُل يبتاُع اجلزوَر إىل أن تنتَج النّاقُة، 

ثمنَّ تنتُج اّلتي يف بطنها)3(.
قال اإلمام ابن املنذر: »وأمجعوا عىل فس�اد بيع حبل احلََبَلة، وما يف بطن 

الناقة، وبيع املجر: وهو بيع ما يف بطون اإلناث«)4(.
ق�ال اإلم�ام النووي: »واختل�ف العلامء يف امل�راد بالنهي ع�ن بيع حبل 
احلبل�ة، فقال مجاعة: ه�و البيع بثمن مؤجل إىل أن تلد الناقة ويلد ولدها... 

وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة احلامل يف احلال«)5(.

28. بيع السنني:
َعن جابِِر بِن َعبِد اهلل  قال: »هنى النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن بيِع الّسنَن«)6(.

قال اإلمام ابن املنذر: »وأمجعوا عىل أن بيع الثامر سنن ال جيوز«)7(.

)1( املجموع )242/9(.
)2( املغني )327/4(.

)3( أخرجه البخاري )70/3( ]2143[، ومسلم )1154/3( ]1514[.
)4( اإلمجاع )ص29(.

)5( رشح النووي عىل مس�لم )158/10(. وانظر: رشح البخاري ال بن بطال )271/6(، زاد املعاد 
.)818/5(

)6( أخرجه مسلم )1178/3( ]1536[.
)7( اإلمجاع )ص29(.
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ق�ال اإلم�ام الن�ووي: »وأم�ا النهي ع�ن بي�ع املعاومة وهو بيع الس�نن 
فمعناه: أن يبيع ثمر الش�جرة عامن أو ثاثة أو أكثر، فيس�مى بيع املعاومة 
وبيع الس�نن، وهو باطل باإلمجاع، نقل اإلمج�اع فيه ابن املنذر وغريه؛ هلذه 
األحادي�ث؛ وألن�ه بي�ع غ�رر؛ ألنه بي�ع مع�دوم وجمهول غري مق�دور عىل 

تسليمه، وغري مملوك للعاقد«)1(.

29. بيع الثنايا املجهولة:

ع�ن جاب�ِر ب�ِن عب�ِد اهلل  قال: »هن�ى رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�ِن المحاقلِة، 
والمزابنِة، والمعاومِة والمخابرِة، قاَل أحدمها: بيع الّس�نَن هي المعاومُة، 

وعِن الّثنيا، ورّخَص يف العرايا«)2(.

والثُّنيا: االسم من االستثناء)3(.

وهي يف البيع: أن يس�تثني شيئا جمهوالً، فا يصح البيع للغرر واجلهالة، 
فإن كان املستثنى معلومًا صح البيع)4(.

30. بيع ما ليس عند البائع: 

عن عبد اهلل بَن عمٍرو  قاَل: قاَل رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حيلُّ سلٌف وبيٌع، 
وال رشطاِن يف بيٍع، وال ربُح ما مل تضمن، وال بيُع ما ليَس عندَك«)5(.

)1( رشح النووي عىل مسلم )193/10(.
)2( أخرجه مسلم )1175/3( ]1536[.

)3( لسان العرب )125/14(، 
)4( مشارق األنوار )132/1(، رشح السنة للبغوي )85/8(، رشح النووي عىل مسلم )195/10(، 

املفهم )45/14(، حتفة األحوذي )426/4(.
)5( أخرجه أبو داود )302/3(، والنس�ائي )225/2(، والرتمذي وقال: »حديث حس�ن صحيح« 
)232/1(، واب�ن ماجه )737/2(، وعبد ال�رزاق يف املصنف )39/8(، والبيهقي )267/5(، 
وأمح�د )401/3، 403(، والط�رباين يف الكبري )152/1(، واحلاك�م وصححه، ووافقه الذهبي 

)17/2(، وصححه القطان يف بيان الوهم واإلهيام )488/5(.
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وع�ن حكيِم ب�ِن حزاٍم  أنه ق�اَل: يا رس�وَل اهلل يأتين�ي الّرجُل فرييُد 
منّ�ي البي�َع ليَس عندي، أفأبتاعُه لُه مَن الّس�وِق، فقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تبع ما ليَس 

عندَك«)1(.

ق�ال اإلمام اب�ن القيم: »والعندية هنا ليس�ت عندية احلس واملش�اهدة، 
فإن�ه جي�وز أن يبيعه م�ا ليس حتت يده ومش�اهدته، وإنام ه�ي عندية احلكم 

والتمكن)2(.

وامل�راد ب�ام ليس عن�د البائع، الع�ن املعينة التي ليس�ت عن�د البائع، بل 
ه�ي مملوك�ة لغ�ريه فيبيعها، ثم يس�عى يف رشائه�ا من صاحبها ثم يس�لمها 

للمشرتي)3(.

وقي�ل: إن املراد بيع م�ا ال يقدر عىل تس�ليمه، وإن كان يف الذمة، فليس 
املبيع عنده حس�ًا وال معنى، فيكون قد باعه ش�يئًا ال يدري هل حيصل له أم 

ال؟)4(.

وعىل هذا يكون النهي متناوالً أمورًا وهي: 

بيع ما ال يملكه البائع.. 1

البيع قبل القبض.. 2

بيع ما ال يقدر عىل تسليمه.. 3

وبياهنا بام يأيت: 

والنس�ائي   ،)768/3( داود  وأب�و   ،)232/1( حس�ن«  »حدي�ث  وق�ال:  الرتم�ذي  )1( أخرج�ه 
)289/7(، واب�ن ماج�ه )737/2(، والبيهق�ي وق�ال: »حس�ن مّتص�ل« )267/5(، وأمح�د 

)402/3(، والطرباين يف الكبري )194/3(. وصححه ابن امللقن يف البدر املنري )489/6(.
)2( هتذيب سنن أيب داود )198/2(.

)3( معامل السنن )120/3(، رشح السنة للبغوي )140/8(، زاد املعاد )811/5(.
)4( جمموع فتاوى ابن تيمية )529/20(، زاد املعاد )812/5(.



131 العدد الع�شرون: �شوال/حمرم 1435-1436هـ/2014م

31. بيع ما ال يملكه البائع: 

ق�ال اإلم�ام اب�ن قدام�ة: »وال جي�وز أن يبي�ع عين�ًا ال يملكه�ا، ليميض 
ويشرتهيا ويسلمها... وال نعلم فيه خمالفًا«)1(.

32. البيع قبل القبض: 

ع�ن عبِد اهلل بَن عمَر  قاَل: قاَل النّب�يُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »من ابتاَع طعامًا فا يبعُه 
حّتى يقبضُه«، ويف راوية: »حّتى يستوفيُه«)2(.

: »وأحسُب كلنَّ يشٍء مثلُه«)3(. قاَل ابُن عّباٍس 

ق�ال اإلمام ابن املنذر: »أمجع العلامء عىل أن من اش�رتى طعامًا فليس له 
بيعه حتى يقبضه«)4(.

33. بيع ما ال يقدر عىل تسليمه: 

اتف�ق الفقهاء عىل أن كل بي�ع معجوز عنه، غري مقدور عليه فهو غرر ال 
جي�وز، وذل�ك مثل أن يبيعه س�مكًا يف امل�اء، أو طريًا يف اهل�واء، أو لؤلؤة يف 
البح�ر، أو عبدًا آبقًا، أو مجًا ش�اردًا، ونحوها من األمور التي ال يقدر عىل 

تسليمها)5(.

34. بيعتني يف بيعة: 

عن أيب هريرَة  أننَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيعتِن يف بيعٍة.

)1( املغني )296/4(.
)2( أخرج�ه البخ�اري )67/3( و)68/3( ]2126[ و]2133[، ومس�لم )1160/3( ]1525[ 

و]1526[.
)3( أخرجه مسلم )1159/3( ]1526[.

)4( نقله عنه ابن قدامة يف املغني )235/4(، وابن القيم يف هتذيب سنن أيب داود )173/2(. 
)5( املبسوط )21/13(، معامل السنن )75/3(، املجموع )283/9(، املغني )294/4(.
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با()1(. ويف رواية: )َمن باَع َبيَعَتِن ِف َبيَعٍة َفَلُه َأوَكُسُهام َأِو الرِّ

وقد اختلف العلامء يف املراد بالبيعتني يف بيعة، وذكروا له صورًا أشهرها 
ما يأيت: 

أن يبيع الرجل الس�لعة فيقول: هي بكذا نقدًا وبكذا نسيئًة، فيفرتق . 1
املتبايعان دون تعين أحد الثمنن)2(.

أن يشرتطا بيعًا يف بيع، فيقول مثًا: بعتك هذا العبد بعرشين دينارًا . 2
عىل أن تبيعني جاريتك بعرشة دنانري)3(.

أن حيم�ل النه�ي عىل بيع العين�ة، وهي أن يقول البائ�ع: بعتك هذه . 3
السلعة بمئة إىل سنة عىل أن أشرتهيا منك بثامنن حاّلة)4(.

وقد ورد الوعيد عىل هذه الصورة -أعني بيع العينة- كام يف حديث ابِن 
عمَر  قاَل: س�معُت رس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: »إذا تبايعتم بالعينِة، وأخذتم 
أذن�اَب البق�ِر، ورضيتم بالّزرِع، وتركت�ُم اجلهاَد، س�ّلَط اهلل عليكم ذالًّ، ال 

ينزعُه حّتى ترجعوا إىل دينكم«)5(.

)1( أخرج�ه أمح�د )203/11(، وأب�و داود )290/3(، والرتمذي وقال: »حديث حس�ن صحيح« 
 ،)347/11( حب�ان  واب�ن   ،)343/5( والبيهق�ي   ،)120/6( ش�يبة  أيب  واب�ن   ،)533/3(
وعبد ال�رزاق يف املصن�ف )137/8(. ق�ال اهليثم�ي: »رواه أمحد والبزار... ورج�ال أمحد رجال 

الصحيح« جممع الزوائد )151/4(، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري )33/5(.
)2( التمهيد )390/24(، معامل السنن )105/3(، املجموع )417/9(، املغني )333/6(.

)3( معامل السنن )105/3(، املجموع )414/9(، املغني )332/6(.
)4( جمموع الفتاوى البن تيمية )440/29، 441(، هتذيب السنن )240/5(.

)5( احلديث له طريقان: 
األول: أخرج�ه أبو داود )291/3(، والبيهق�ي )316/5(، والبزار )248/2(. قال ابن حجر: 
»ويف إس�ناده مق�ال« بلوغ امل�رام )ص319( وق�ال أيضًا: »وإس�ناده ضعيف« الدراي�ة يف ختريج 

أحاديث اهلداية )151/2(. 
والث�اين: أخرجه أمحد )82/2(، وأبو يعىل )29/10(، والطرباين يف الكبري )432/12، 433(، 
قال الزيلعي: »ولكن للحديث طريق أحسن من هذا، رواه اإلمام أمحد... سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص=
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35. بيع السالح زمن الفتنة: 

مما يتفرع عىل هذه القاعدة أيضًا: بيع الساح يف زمن الفتنة.

ذهب مجهور الفقهاء إىل حتريم بيع الساح للبغاة وأهل الفتنة؛ ألن هذا 
س�د لذريعة اإلعانة عىل املعصية، وكذا م�ا كان يف معنى البيع من إجارة أو 

معاوضة)1(.

ق�ال اإلمام ابن قدام�ة: »وهكذا احلكم يف كل ما قصد ب�ه احلرام، كبيع 
الس�اح يف الفتن�ة أو ألهل احلرب أو لقطاع الطري�ق... فهو حرام والعقد 

باطل«)2(.

وق�د روي ع�ن عمراَن بِن حصٍن  أنه قاَل: »هنى رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن 
بيِع الّساِح ف الفتنِة«)3(.

ق�ال اإلم�ام اب�ن القيم -بع�د ذكره للحدي�ث الس�ابق-: »وال ريب أن 
هذا س�د لذريعة اإلعانة عىل املعصية... وم�ن املعلوم أن هذا البيع يتضمن 
اإلعان�ة عىل اإلثم والعدوان، ويف معنى ه�ذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة 
تع�ن عىل معصية اهلل، كبيع الس�اح للكفار والبغاة وقط�اع الطريق، وبيع 

= يقول: »إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا اجلهاد 
يف س�بيل اهلل، أن�زل اهلل هب�م ذاّلً، فلم يرفعه عنه�م حتى يراجعوا دينهم«، وه�ذا حديث صحيح، 
ورجال�ه ثق�ات« نصب الراية )17/4(، وقال ابن القطان: »طري�ق صحيح« بيان الوهم واإلهيام 
)772/5(، وق�ال اب�ن حج�ر: »وألمحد: نح�وه من رواية عط�اء، ورجاله ثق�ات، وصححه ابن 

القطان«.
)1( بدائ�ع الصنائ�ع )189/4(، مواه�ب اجللي�ل )254/4(، هناي�ة املحت�اج )455/3(، املغن�ي 

)246/4(، رشح صحيح البخاري البن بطال )231/6(، إعام املوقعن )3/ 158(.
)2( الرشح الكبري )41/4(.

)3( أخرج�ه البيهقي )327/5(، والب�زار )63/9(، والطرباين يف الكبري )136/18(. قال البيهقي: 
»رفع�ُه وه�ٌم واملوق�وُف أص�حُّ ويروى ذلَك ع�ن أيب رج�اٍء من قول�ِه«، وقال ابن حج�ر: »وهو 

ضعيف، والصواب وقفه« التلخيص احلبري )46/3(.
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الرقيق ملن يفسق به أو يؤاجره لذلك، أو إجارة داره أو حانوته أو خانه ملن 
يقيم فيها س�وق املعصية، وبيع الشمع أو إجارته ملن يعي اهلل عليه، ونحو 

ذلك مما هو إعانة عىل ما يبغضه اهلل ويسخطه«)1(.

36. بيع ورشاء األسهم املحرمة: 

املراد باألس�هم: هي صكوك متس�اوية القيمة، وقابل�ة للتداول بالطرق 
التجاري�ة، والت�ي يتمث�ل فيه�ا ح�ق املس�اهم يف الرشك�ة، ال س�يام حقه يف 

احلصول عىل األرباح)2(.

وق�د جاء يف قرار جممع الفقه اإلس�امي ال�دويل املنعقد يف دورة مؤمتره 
الس�ابع بجدة يف اململكة العربية الس�عودية م�ن 7-12 ذي القعدة 1412 

املوافق 9 - 14 أيار )مايو( 1992م، ما يأيت: 

بام أن األصل يف املعامات احلل فإن تأسيس رشكة مسامهة ذات  أ( 
أغراض وأنشطة مرشوعة أمر جائز.

ال خاف يف حرمة اإلس�هام يف رشكات غرضها األسايس حمرم،   ب( 
كالتعامل بالربا أو إنتاج املحرمات أو املتاجرة هبا.

األصل حرم�ة اإلس�هام يف رشكات تتعامل أحيان�ًا باملحرمات،   ج( 
كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها األساسية مرشوعة)3(.

وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة: »األصل إباحة املسامهة يف أي رشكة إذا 
كان�ت ال تتعامل بمحرم من ربا وغريه، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا 

فإهنا ال جتوز املسامهة فيها«)4(.

)1( إعام املوقعن )158/3(.
)2( األسهم والسندات وأحكامها، د. أمحد اخلليل )ص47(.

)3( قرار جممع الفقه اإلسامي رقم 77 )8/8(.
)4( فتاوى اللجنة الدائمة )299/14(.
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37. بيع ورشاء السندات: 

أكتفي هنا بذكر قرار جممع الفقه اإلسامي حول السندات، فقد اشتمل 
عىل التعريف هبا، وبيان حكمها، وهذا نصه: 

»إن جملس جممع الفقه اإلسامي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس بجدة 
يف اململكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410ه� املوافق 20-14 
آذار)م�ارس( 1990م. وبعد اطاعه ع�ىل األبحاث والتوصيات والنتائج 
املقدم�ة يف ندوة األس�واق املالي�ة املنعق�دة يف الرب�اط 20-24 ربيع الثاين 
1410 ه��، 20-1989/10/24م بالتع�اون ب�ن ه�ذا املجم�ع واملعهد 
اإلس�امي للبح�وث والتدري�ب بالبنك اإلس�امي للتنمية، وباس�تضافة 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية باململكة املغربية.

وبع�د االطاع عىل أن الس�ند ش�هادة يلت�زم املصدر بموجبه�ا أن يدفع 
حلاملها القيمة االسمية عند االستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة 
إىل القيمة االس�مية للس�ند، أو ترتيب نفع مرشوط سواء أكان جوائز توزع 

بالقرعة أم مبلغًا مقطوعًا أم حساًم، قرر ما يأيت: 

أوالً: إن الس�ندات الت�ي متثل التزام�ًا بدفع مبلغ مع فائدة منس�وبة إليه 
أو نف�ع م�رشوط حمرمة رشعًا م�ن حيث اإلص�دار أو ال�رشاء أو التداول، 
ألهن�ا قروض ربوية س�واء أكانت اجلهة املصدرة هلا خاص�ة أم عامة ترتبط 
بالدول�ة. وال أثر لتس�ميتها ش�هادات أو صكوكًا اس�تثامرية أو ادخارية أو 

تسمية الفائدة الربوية امللتزم هبا ربحًا أو ريعًا أو عمولة أو عائدًا.

ثاني�ًا: حت�رم أيضًا الس�ندات ذات الكوبون الصف�ري باعتبارها قروضًا 
جي�ري بيعه�ا بأق�ل من قيمته�ا االس�مية، ويس�تفيد أصحاهبا م�ن الفروق 

باعتبارها حساًم هلذه السندات.

ثالث�ًا: كام حت�رم أيضًا الس�ندات ذات اجلوائز باعتبارها قروضًا ُاش�رتط 
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فيه�ا نفع أو زيادة بالنس�بة ملجموع املقرضن، أو لبعضه�م ال عىل التعين، 
فضًا عن شبهة القامر.

رابع�ًا: م�ن البدائل للس�ندات املحرم�ة -إص�دارًا أو رشاًء أو تداوالً- 
الس�ندات أو الصك�وك القائم�ة ع�ىل أس�اس املضارب�ة ملرشوع أو نش�اط 
اس�تثامري معن، بحيث ال يكون ملالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنام تكون 
هل�م نس�بة م�ن ربح هذا امل�رشوع بقدر م�ا يملكون م�ن هذه الس�ندات أو 
الصك�وك وال ينال�ون هذا الرب�ح إال إذا حتقق فعًا. ويمكن االس�تفادة يف 
هذا من الصيغة التي تم اعتامدها بالقرار رقم 30 )4/5( هلذا املجمع بشأن 

سندات املقارضة«)1(.

38. بيع األعضاء: 

م�ن املعل�وم أن املجام�ع الفقهي�ة اإلس�امية، واهليئ�ات الرشعي�ة، قد 
درس�ت موضوع التربع باألعضاء وزراعاهتا، وأص�دروا قراراهتم باجلواز 

وفق ضوابط ويف حاالت حمددة، ومل جييزوا بيعها.

ر ذلك يف املجمع الفقهي اإلس�امي بمكة املكرمة )التابع لرابطة  كام ُقرِّ
الع�امل اإلس�امي( يف دورته الثامنة املنعقدة بمبنى رابطة العامل اإلس�امي، 
يف مكة املكرمة يف الفرتة من يوم الس�بت 28 ربيع اآلخر 1405ه� إىل يوم 
االثن�ن 7 مجادى األوىل 1405ه� املواف�ق 19-28 يناير 1985م، وجممع 
الفق�ه اإلس�امي ال�دويل بج�دة، يف دورة مؤمت�ره الرابع بج�دة يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية م�ن 18-23 صف�ر 1408ه��، املوافق 6-11 ش�باط 
)فرباير( 1988م، وهيئة كب�ار العلامء باململكة، بالقرار رقم )99( وتاريخ 
1402/11/6ه��، وجمم�ع البح�وث اإلس�امية باألزه�ر الرشي�ف، يف 
مؤمت�ره الثالث عرش يف 13-14من ربيع األول 1430ه� املوافق 11-10 

)1( قرار جممع الفقه اإلسامي رقم )6/11/62(.
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مارس 2009م، نقل األعضاء وزراعتها وفق ضوابط ويف حاالت حمددة.

وكان مم�ا ج�اء يف ق�رار جمم�ع الفقه اإلس�امي املنعق�د يف دورة مؤمتره 
الراب�ع بج�دة يف اململكة العربية الس�عودية من 18-23 صف�ر 1408ه�، 
املوافق 6-11 شباط )فرباير( 1988م، ما يأيت: »سابعًا: وينبغي ماحظة: 
أننَّ االتف�اق عىل جواز نقل العضو يف احل�االت التي تم بياهنا، مرشوط بأاّل 
يت�م ذلك بواس�طة بي�ع العضو. إذ ال جي�وز إخضاع أعضاء اإلنس�ان للبيع 

بحال ما.

أم�ا ب�ذل املال من املس�تفيد، ابتغاء احلصول ع�ىل العضو املطلوب عند 
الرضورة أو مكافأة وتكرياًم، فمحل اجتهاد ونظر«.

39. املتاجرة بالتأشريات: 

التأشرية )الفيزا( أو إذن الدخول: وهي صيغة، أو ختم يوضع عىل وثيقة 
السفر )جواز السفر( فيسمح حلامله بالدخول إىل بلد أو بلدان معينة بحسب 

رشوط حمددة. أو رخصة من جهة حكومية الستقدام عامل ونحوه)1(.

ال جي�وز بي�ع الفَي�ز أو تأش�ريات الدخ�ول؛ ألن يف بيعها كذب�ًا وخمالفة 
واحتياالً عىل أنظمة الدولة وأكًا للامل بالباطل، قال اهلل تعاىل: )ڱ  ڱ  

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ( ]البقرة: 188[)2(.

40. بيع األفالم املحرمة: 

ال جي�وز بي�ع ورشاء وتأج�ري األف�ام املش�تملة ع�ىل ن�رش الفواح�ش 
والرتغيب فيها، من كش�ف العورات، أو التقبيل، أو التربج والس�فور، أو 

االختاط بن اجلنسن، أو الزنى، أو اللواط، أو غري ذلك.

)1( معجم األغاط اللغوية املعارصة، حممد العدناين، )ص18(، مكتبة لبنان، 1989م ط1
)2( فت�اوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي�ة واإلفتاء باململكة )79/13( و)189/14(، لقاء الباب 

املفتوح للعثيمن )170/15(.
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قال تعاىل: )ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  
جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب( ]النور: 19[.

41. الصناعات املحرمة: 

أي صناعة حمرمة فإن قاعدة: »ما حرم أخذه حرم إعطاؤه« تنطبق عليها، 
فيحرم عىل اآلخذ أخذ األجرة عىل صنع املحرم، وحيرم عىل املعطي إعطاؤه 
األجرة عىل ذلك، كصناعة املزامري من خشب أو قصب، والطنابري، فتحرم 

آالت اللهو اختاذًا واستعامالً وصناعًة، وبالتايل حترم أثامهنا)1(.

42. بذل العوض عىل املسابقات، واأللعاب املحرمة: 

اتفق الفقهاء عىل أن كل لعبة فيها قامر فهي حمرمة، ألهنا من املير الذي 
أمر اهلل باجتنابه)2(.

قال اإلمام القرطبي: »ألن إمجاع العلامء أن القامر كله حرام«)3(.

ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ        ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تع�اىل:  ق�ال 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڃ(  ڄ   ڄ    ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ    ڤ    ٹ   ٹ  

]املائدة: 91-90[.

وأشهر األلعاب قدياًم وحديثًا النرد، والشطرنج.

عن بريدة  قاَل: قاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن َلِعَب بِالننَّرَدِشرِي فكأنام َصَبَغ 
َيَدُه ِف حَلِم ِخنِزيٍر َوَدِمِه«)4(.

)1( اإلقناع للحجاوي )440/4(، كشاف القناع )424/6(.
)2( البح�ر الرائ�ق )91/7(، رشح خمت�رص خليل للخ�ريش )177/7(، مغني املحت�اج )428/4(، 

كشاف القناع )424/6(.
)3( اجلامع ألحكام القرآن )52/3(.

)4( أخرجه مسلم )1770/4( ]2260[.
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الن�رد: لعب�ة ذات صندوق وحج�ارة وفصن، تعتمد ع�ىل احلظ وتنقل 
فيه�ا احلجارة عىل حس�ب ما يأيت به الف�ص )الزهر(، وتع�رف عند العامة 

ب�)الطاولة()1(.

ب وليس بَِعريب، وهو الننَّردش�ري، والنرد اس�م َأعجمي  وهو فاريس معرنَّ
ٌب، وِش�ري بمعن�ى ُحلو، وضعه أردش�ري بن بابك من مل�وك الفرس،  ُمَع�رنَّ

وهلذا يقال له: النرد شري، إضافة له إىل واضعه)2(.

43. بطاقات االئتامن: 

جاء يف قرار جممع الفقه اإلسامي، ما يأيت: 

»إن جمل�س جمم�ع الفق�ه اإلس�امي ال�دويل املنبثق ع�ن منظم�ة املؤمتر 
اإلس�امي يف دورته الثانية ع�رشة بالرياض يف اململكة العربية الس�عودية، 
م�ن 25 مج�ادى اآلخرة 1421ه�� - 1 رجب 1421ه�� املوافق 28-23 

أيلول )سبتمرب( 2000م.

بن�اء عىل ق�رار املجل�س رق�م 63)7/1( يف موض�وع األس�واق املالية 
بخصوص بطاقة االئتامن حيث قرر البت يف التكييف الرشعي هلذه البطاقة 

وحكمها إىل دورة قادمة.

وإش�ارة إىل قرار املجلس يف دورته الع�ارشة رقم 102)10/4(، وبعد 
اطاع�ه عىل البحوث ال�واردة إىل املجم�ع بخصوص موض�وع )بطاقات 
االئت�امن غري املغطاة(. وبعد اس�تامعه إىل املناقش�ات الت�ي دارت حوله من 
الفقه�اء واالقتصادي�ن، ورجوعه إىل تعريف بطاقة االئت�امن يف قراره رقم 

63)7/1( الذي يستفاد منه تعريف بطاقة االئتامن غري املغطاة بأنه: 

»مس�تند يعطي�ه مصدره )البنك املصدر( لش�خص طبيع�ي أو اعتباري 

)1( املعجم الوسيط )912/2(.
)2( لسان العرب )421/3(، تاج العروس )219/9(.
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)حام�ل البطاقة( بناء عىل عقد بينهام يمكنه من رشاء الس�لع، أو اخلدمات، 
مم�ن يعتمد املس�تند )التاجر( دون دف�ع الثمن حاالً لتضمن�ه التزام املصدر 
بالدفع، ويكون الدفع من حساب املصدر، ثم يعود عىل حاملها يف مواعيد 
دوري�ة، وبعضها يفرض فوائد ربوية عىل جمم�وع الرصيد غري املدفوع بعد 

فرتة حمددة من تاريخ املطالبة، وبعضها ال يفرض فوائد«.

قرر ما يأيت: 

أوالً: ال جي�وز إص�دار بطاقة االئت�امن غري املغط�اة، وال التعامل هبا، إذا 
كانت مرشوطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا عىل 

السداد ضمن فرتة السامح املجاين.

ثاني�ًا: جي�وز إصدار البطاقة غري املغط�اة إذا مل تتضمن رشط زيادة ربوية 
عىل أصل الدين. ويتفرع عىل ذلك: 

ج�واز أخذ مصدرها من العميل رس�ومًا مقطوعة عند اإلصدار  أ( 
أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا عىل قدر اخلدمات املقدمة منه.

جواز أخذ البنك املصدر من التاجر عمولة عىل مشرتيات العميل  ب( 
من�ه رشيطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل الس�عر الذي يبيع 

به بالنقد.

ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقرتاض من مصدرها، وال 
ح�رج في�ه رشعًا إذا مل يرتتب عليه زيادة ربوية، وال يعد من قبيلها الرس�وم 
املقطوع�ة الت�ي ال ترتبط بمبل�غ القرض أو مدته مقابل ه�ذه اخلدمة. وكل 
زي�ادة عىل اخلدمات الفعلية حمرمة ألهنا من الربا املحرم رشعًا كام نص عىل 

ذلك املجمع يف قراريه رقم 13)2/10( و13)3/1(.

رابع�ًا: ال جيوز رشاء الذه�ب والفضة وكذا العم�ات النقدية بالبطاقة 
غري املغطاة«.
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م�ا تقدم من تطبيقات هي أش�هر التطبيقات والف�روع التي ذكرها أهل 
العلم هلذه القاعدة الفقهية العظيمة، وقد أضفت تطبيقات ومسائل أخرى 
مل يذكره�ا العل�امء، وإنام اجتهدت يف مجعها ورأيت أهنا من فروع ومس�ائل 
القاع�دة، بام يف ذلك املس�ائل املع�ارصة. واملقصود منها التمثي�ل للقاعدة، 
وأّما حرص الفروع املندرجة حتتها فهو غري ممكن؛ إذ يدخل حتتها من الفروع 

ما ال حُيَص.
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املبحث السادس
مستثنيات القاعدة

االس�تثناء من القاعدة الفقهية معناه: إخراج مس�ألة فقهية يظهر دخوهلا 
يف القاعدة الفقهية من حكم القاعدة)1(.

وقد تقرر أن ملعظم القواعد استثناءات، متنع من احلكم عليها باالطراد، 
والس�بب يف ذلك أن معظم هذه القواعد مبني عىل االس�تقراء: إما استقراء 
نصوص الرشع وترصفاته بش�قيه املفهوم واملنطوق، أو استقراء اجتهادات 
األئم�ة، ويف ه�ذا ما في�ه من إمكان ختل�ف جزئيات عدة ع�ن احلكم العام 

الذي تُوصل إليه.

يق�ول اإلمام احلموي: »إن القاعدة هي عند الفقه�اء َغيُرَها عند النحاة 
واألصولي�ن، إذ ه�ي عند الفقه�اء حكم أكث�ري، ال كيل ينطب�ق عىل أكثر 

جزئياته؛ لتعرف أحكامها منه«)2(.

وهذا يعني أن هناك مستثنيات وشواذًا يف القاعدة الفقهية بقوله: »حكم 
أكثري ال كيل«، وإليه أشار بعض علامء املالكية بقوله: »من املعلوم أن أكثر 
قواعد الفقه أغلبية«)3(. ونّبه إىل ذلك العامة حممد طاهر األتايس، ش�ارح 
جمل�ة األحك�ام العدلية يف رشح املجل�ة، فقال: »ربام يع�ارض بعض فروع 

)1( املستثنيات من القواعد الفقهية، د. عبد الرمحن الشعان، )ص31(.
)2( غمز عيون البصائر )22/1(.

)3( هتذيب الفروق، حممد عيل حسن )36/1(، تطّور القواعد الفقهّية د. حممد املرعشيل )ص13(.
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تل�ك القواع�د أث�ر أو رضورة أو قيد أو عّل�ة مؤثرة خترجها ع�ن االطراد، 
فتكون مستثناة من تلك القاعدة، معدوالً هبا عن سنن القياس«)1(.

وهبذا يظهر أن القواعد ال ختلو عن الش�واذ واملس�تثنيات، التي ال تغّض 
من شأهنا؛ ولذلك حتفظ املستثنيات، كام حتفظ األصول؛ حتى يتم املوضوع 

من مجيع اجلوانب.

ولص�ور القاعدة التي نحن بصددها مس�تثنيات عدة، ب�ل ال تكاد ختلو 
صورة من مس�تثنى، ذلك أهنا قاعدة شديدة التعلق بمصالح الناس وتدبري 
أحواهل�م، ومرون�ة الرشيعة تقتيض نس�بية مط�ردة يف التعامل م�ع القواعد 

واألصول.

وفيام يأيت بيان ألهم املستثنيات من القاعدة: 
1. االستقراض بالربا يف حال االضطرار: 

إذا وج�دت الرضورة التي حتمل اإلنس�ان عىل ارتك�اب املحرم املمنوع 
رشع�ًا للمحافظة عىل نفس�ه من اهلاك)2(، فإن العل�امء قد وضعوا ضوابط 

تباح عندها املحظورات، وهذه الضوابط هي)3(: 

أن تك�ون ال�رضورة واقع�ة ال منتظ�رة، أو يغلب ع�ىل الظن وجود . 1
خطر حقيقي عىل إحدى الرضوريات اخلمس.

أن يتع�ن ع�ىل املضطر خمالفة األوام�ر أو النواه�ي الرشعية، أو أال . 2
يكون لدفع الرضر وسيلة أخرى من املباحات إال املخالفة.

أن تكون الرضورة ملجئة، بحيث خيشى تلف النفس واألعضاء.. 3

)1( رشح املجلة )11/1، 12(.
)2( نظرية الرضورة الرشعية لوهبة الزحييل )ص226(.

)3( املصدر السابق )ص68، 72(.
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ف�إذا حتقق�ت ه�ذه الضوابط، وأرشف اإلنس�ان عىل اهللك�ة، ومل جيد ما 
يدف�ع به رضورته س�وى الربا، فإن بعض فقهاء احلنفي�ة أجازوا له التعامل 

بالربا رضورة، وحيرم عىل الدافع اإلعطاء بالربا)1(.

وبعض من أّلف يف القواعد الفقهية استثنى من هذه القاعدة االستقراض 
بالرب�ا حال الرضورة؛ فال�رضورات تبيح املحظ�ورات؛ ألن يف ذلك إنقاذ 

النفس من اهلاك، وال سبيل لذلك إال بأخذ الربا)2(.

وهو ما أفتى به املجلس األورويب لإلفتاء)3(، حيث أفتى بجواز القرض 
الربوي لرشاء بيت حيتاج اليه املس�لم لس�كناه هو وأرسته، برشط أال يكون 
لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مس�كنه األسايس، وأال يكون عنده من 
فائ�ض املال ما يمّكنه من رشائه بغري هذه الوس�يلة، وقد اعتمد املجلس يف 

فتواه عىل مرتكزين أساسين: 
• املرتكز األول: قاعدة )الرضورات تبيح املحظورات(.	
• املرتك�ز الث�اين: هو ما ذهب إلي�ه أبو حنيفة من ج�واز التعامل بالربا 	

-وغريه من العقود الفاسدة- بن املسلمن وغريهم يف دار احلرب.

والش�ك أن املس�ألة حتت�اج ملزيد من النظ�ر والتأمل، فإن م�ا ذهب إليه 
احلنفية مرجوح، والصحيح ما عليه اجلمهور من القول بالتحريم، واستدل 
اجلمهور بعموم األدلة املحرمة للربا، وأن ما كان حرامًا يف دار اإلسام فهو 

حرام يف دار احلرب، كسائر الفواحش واملعايص)4(.

وكذا االس�تناد عىل قاعدة: )الرضورات تبيح املحظورات( ال يسلم به، 

)1( البحر الرائق )137/6(، غمز عيون البصائر )449/1(.
)2( رشح القواعد الفقهي�ة للزرقا )ص216(، الوجيز للبورنو )ص389(، القواعد الفقهية للزحييل 

.)399/1(
)3( فتاوى املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث )13/1(، القرار)4/2(.

)4( املجموع )489/9(، املغني )84/4(.
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فال�رضورة ال تتصور يف الربا؛ ولذا قال بعض احلنابلة: إما أن يأخذه قهرًا، 
أو يدخل معه يف العقد صورة وال يتم عقد الربا)1(.

قال اإلمام الزركيش: »فلو امتنع املالك من البيع إال بعقد ربا كان للمضطر 
أخ�ذه قهرًا، عىل ظاهر كام اخلرقي، ونص عليه بعض األصحاب، معلًا 
ب�أن عقد الربا حمظور ال تبيحه الرضورة، واملقاتلة واحلال هذه طريق أباحه 
ال�رشع، نع�م إن مل يقدر عىل قه�ره دخل يف العقد مافظ�ة وعزم عىل أن ال 
يتم عقد الربا، بل إن كان نس�أ عزم ع�ىل أن العوض الثابت يف الذمة يكون 
قرض�ًا، وق�ال بعض املتأخرين: لو قيل: إن له أن يظهر معه صورة الربا وال 
يقاتله، بل يكون بمنزلة املكره فيعطيه من عقد الربا صورته ال حقيقته لكان 

أقوى«)2(.

وُيمك�ن أن يق�ال: إن املضط�ر ال خيلو من أحد حال�ن: إما أن يكون يف 
سفر، أو أن يكون يف حرض: 

فإن كان يف سفر، وهي التي يكون فيها احتامل الرضورة أظهر، ويف هذه 
احلال لو فرض أن إنسانًا أرشف عىل اهلاك، ومل جيد ما ينقذ به نفسه سوى 
الرب�ا، كم�ن يعطيه صاعًا بصاعن مث�ًا، فإن ذلك ال يلزم منه الربا س�وى 
صورت�ه، فإن التس�ليم ال يك�ون إال يف امل�آل، ويف املآل تكون ق�د ارتفعت 
رضورت�ه، فا يلزمه الوفاء بعقد الربا، فإن�ه يف حال املآل ال رضورة تدفعه 
إىل الوف�اء ب�ه، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن�ه باطل ملخالفته كتاب اهلل 

تعاىل.

وعندها ال يكون املضطر قد استباح من الربا حقيقته، لكن صورته كمن 
أكره عىل التلفظ بالكفر، وقلبه مطمئه باإليامن.

)1( انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي )691/6(، كشاف القناع )199/6(. 
)2( رشح الزركيش )267/3(، كشاف القناع )199/6(. 
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وإن كان املضطر يف حرض، فإن الش�ارع احلكيم قد رشع سبًا من شأهنا 
دف�ع رضورة املضط�ر كالزك�وات، والصدقات، واهلبة، والقرض احلس�ن 

وغريها)1(.

2. رضاب الفحل: 

حي�رم عىل اآلخذ، وال حي�رم عىل املعطي؛ ألنه بذل مال�ه لتحصيل مباح 
حيتاج إليه)2(.

3. لو خاف الويص أن يستويل غاصب عىل مال املوىص عليه: 

ال�ويص مؤمتن ع�ىل املال، فل�و خاف الويص أن يس�تويل ظ�امل عىل مال 
امل�وىص عليه، وعجز عن ختليص املال من يد الظامل، فللويص إعطاء الظامل 
ش�يئًا م�ن املال للرضورة ألجل س�امة باقيه م�ن الظامل، وه�ذا املال الذي 

أخذه الظامل حرام عند املذاهب األربعة)3(.

فاإلعط�اء جائ�ز لل�رضورة، وأما األخذ فح�رام)4(؛ ألن ذل�ك من أكل 
أموال الناس بالباطل، وهو منهي عنه بقوله تعاىل: )ٹ  ڤ     ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ( ]النساء: 29[.

)1( الربا يف املعامات املرصفية املعارصة للسعيدي )247/1(.
)2( املغني )300/4(، رشح الزركيش )86/2(

)3( تبي�ن احلقائق )313/5(، البح�ر الرائق )259/5(، رشح خمترص خلي�ل للخريش )357/3(، 
بلغ�ة الس�الك )109/2( روض�ة الطالب�ن )323/6(، مغن�ي املحت�اج )174/2(، الف�روع 

)322/8(، اإلنصاف )145/21(.
)4( املنث�ور يف القواعد )245/2(، األش�باه والنظائر للس�يوطي )ص322(، األش�باه والنظائر البن 
نجي�م )ص182(، درر احلك�ام رشح جملة األحكام )39/1(، رشح املجل�ة لألتايس )78/1(، 
رشح القواع�د الفقهي�ة للزرق�اء )216(، الفوائ�د اجلني�ة للف�اداين )300/2(، إيض�اح القواعد 
الفقهي�ة للحج�ي )ص148(، الوجي�ز للبورن�و )ص389(، القواعد الكلي�ة والضوابط الفقهية 
يف الرشيعة اإلس�امية لش�بري )ص332(، القواع�د الفقهية لع�زام )ص300(، القواعد الفقهية 

وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة للزحييل )399/1(.
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4. دفع الرشوة ليصل إىل حقه: 

إذا ك�ان اإلنس�ان ال يمكن�ه احلصول ع�ىل حقه أو دفع الظل�م إال بدفع 
الرش�وة، فإن�ه جيوز ل�ه دفعها باالتف�اق، ويك�ون اإلثم ع�ىل املرتيش دون 
: أّنُه مّلا أتى أرَض احلبشِة ُأِخَذ بيشٍء  الرايش)1(، فقد ورد عِن ابن مسعوٍد 

فتعّلَق بِه، فأعطى ديناريِن حّتى ُخيّلَ سبيلُه)2(.

فهذه املسألة مستثناة من قاعدة: »ما حرم أخذه حرم إعطاؤه«)3(.

قال اإلمام ابن تيمية: »وهلذا قال العلامء: جيوز رشوة العامل لدفع الظلم 
ال ملنع احلق«)4(.

قال األتايس: »وهلذه القاعدة مستثنيات حال الرضورة؛ كمن وقع حتت يد 
قطاع الطريق، وخاف عىل نفس�ه اهلاك منهم، وال يمكن خاصه إال برشوة، 

يدفعها هلم، فاإلعطاء غري ممنوع يف حق املعطي، حرام يف حق اآلخذ«)5(.

5. ما يدفع للشاعر ونحوه للتخلص من هجوه: 

قال اإلمام ابن تيمية: »فكل من أخذ املال لئا يكذب عىل الناس أو لئا 

)1( تبي�ن احلقائ�ق )31/5(، حاش�ية اب�ن عابدي�ن )304/4(، اجلام�ع ألحك�ام الق�رآن للقرطبي 
)183/6(، مواه�ب اجلليل )115/8(، روضة الطالبن )127/8(، هناية املحتاج )255/8(، 

الرشح الكبري البن قدامة )254/28(، كشاف القناع )316/6(.
)2( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )557/6(، والبيهقي يف السنن الكربى )139/10(.

)3( املنث�ور يف القواعد )245/2(، األش�باه والنظائر للس�يوطي )ص322(، األش�باه والنظائر البن 
نجي�م )ص182(، درر احلك�ام رشح جملة األحكام )39/1(، رشح املجل�ة لألتايس )78/1(، 
رشح القواع�د الفقهي�ة للزرقاء )ص216(، الفوائد اجلنية للف�اداين )296/2(، إيضاح القواعد 
الفقهي�ة للحجي )ص147(، الوجيز للبورنو )388(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية لش�بري 
)ص332(، القواع�د الفقهية لعزام )ص298(، القواعد الفقهي�ة وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة 

للزحييل )399/1(.
)4( جمموع الفتاوى )259/29(.

)5( رشح املجلة )77/1(.
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يظلمهم، كان ذلك خبيثًا سحتًا؛ ألن الظلم والكذب حرام عليه، فعليه أن 
يرتكه با عوض يأخذه من املظلوم، فإذا مل يرتكه إال بالعوض كان سحتًا.

فل�و أعط�ى الرج�ل ش�اعرًا أو غري ش�اعر؛ لئ�ا يكذب علي�ه هبجو أو 
غ�ريه، أو لئ�ا يقول يف عرضه ما حي�رم عليه قوله، كان بذل�ه لذلك جائزًا، 
وك�ان ما أخذه ذل�ك لئا يظلمه حرام�ًا عليه؛ ألنه جيب علي�ه ترك ظلمه، 
والكذب عليه باهلجو من جنس تس�مية العامة: »قطع مصانعه« وهو الذي 
يتعرض للناس وإن مل يعطوه اعتدى عليهم بأن يكون عونًا عليهم يف اإلثم 

والعدوان أو بأن يكذب عليهم وأمثال ذلك«)1(.

والب�ذل يف مث�ل هذه احل�ال جائز، وما يأخذه الش�اعر ح�رام عند عامة 
الفقهاء)2(.

واستدلوا بام يأيت: 

حدي�ث جاب�ر بن عب�د اهلل  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »وم�ا وقى بِه املرُء . 1
عرضُه كتبت لُه صدقٌة«)3(.

)1( جمموع الفتاوى )258/29(.
)2( األش�باه والنظائ�ر الب�ن نجي�م )ص182(، حاش�ية اب�ن عابدي�ن )607/9(، اجلام�ع ألحكام 
الق�رآن )101/13(، املنث�ور )245/2(، الزواج�ر ع�ن اق�رتاف الكبائر للهيتم�ي )189/2(، 
الفت�اوى الب�ن تيمي�ة )258/29(، رشح  األش�باه والنظائ�ر للس�يوطي )ص322(، جمم�وع 
القواع�د الفقهية للزرقاء )ص216(، الفوائد اجلنية للفاداين )297/2(، إيضاح القواعد الفقهية 
للحج�ي )ص148(، الوجيز للبورنو )ص389(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة 
اإلس�امية لش�بري )ص332(، القواعد الفقهية لعزام )ص299(، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف 

املذاهب األربعة للزحييل )399/1(.
)3( أخرجه احلاكم )50/2( وقال: »حديث صحيح ومل خيرجاه«، والدارقطني برقم )2895(، وأبو 
يعىل )36/4(، والبيهقي وضعفه )242/10(، قال اهليثمي: »يف إس�ناده مسور بن الصلت وهو 
ضعيف« جممع الزوائد )136/3(، وضعفه الشوكاين يف الفوائد املجموعة )ص212(، واأللباين 

يف السلسلة الضعيفة )310/2(. 
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أن طلب الرباءة للعرض ممدوح كطلب الرباءة للدين)1(.. 2

أن اإلعط�اء جائ�ز لل�رضورة؛ وألن املعط�ي كاملك�ره، وأما األخذ . 3
فحرام؛ ألنه بغري حق)2(.

6. رشاء حقه الذي ُمنِعه ظلاًم: 

ق�ال اإلمام ابن تيمي�ة: »فإن التحريم يف حق اآلدمي�ن إذا كان من أحد 
اجلانب�ن مل يثبت يف اجلانب اآلخر، كام لو اش�رتى الرج�ل ملكه املغصوب 
من الغاصب، فإن البائع حيرم عليه أخذ الثمن واملشرتي ال حيرم عليه أخذ 
ملكه، وال بذل ما بذله من الثمن... وكذلك األسري والعبد املعتق، إذا أنكر 
سيده عتقه له أن يفتدي نفسه بامل يبذله، جيوز له بذله، وإن مل جيز للمستويل 

عليه بغري حق أخذه.

فاملباح�ات الت�ي يش�رتك فيه�ا املس�لمون يف األص�ل: كالصي�ود الربية 
والبحري�ة، واملباح�ات النابت�ة يف األرض، واملباح�ة من اجلب�ال والرباري 
ونحو ذلك، كاملعادن وكامللح وكاألطرون)3( وغريها إذا حجرها السلطان 
وأمر أن ال يأخذها إال نوابه، وأن تباع للناس، مل حيرم عليهم رشاؤها؛ ألهنم 
ال يظلمون فيها أحدًا؛ وألهنم هم املظلومون بحجرها عليهم، فكيف حيرم 
عليه�م أن يش�رتوا ما هل�م أن يأخذوه با ع�وض؛ فإن نواب الس�لطان ال 

يستخرجوهنا إال بأثامهنا التي أخذوها ظلاًم، أو نحو ذلك من الظلم«)4(.

7. دفع مال لفك املحبوس ظلاًم، واألسري: 

إذا بذل الشخص ملن يتكلم له عند األمري يف خاصه ماالً، حرم األخذ 

)1( جامع العلوم واحلكم )72/1(.
)2( الزواجر عن اقرتاف الكبائر للهيتمي )189/2(. 

)3( نوع من امللح. تاج العروس )351/35(.
)4( جمموع الفتاوى )258/29(. 
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وج�از الب�ذل عند أكثر الفقه�اء، وقال بعضه�م: إن األخذ ح�ال عىل أنه 
ُجعال�ة، كقول م�ن حبس ظلاًم ملن يق�در عىل خاص�ه -وإن تعن عليه-: 
إن خلصتني فلك كذا، برشط أن يكون يف ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفًا)1(.

وقال احلنفية: له دفع مال ليسوي أمره عند السلطان، دفعًا للرضر أو جلبًا 
للنف�ع، فيح�ل له الدفع، وال حي�ل لآلخذ أن يأخذ، ف�إن أراد أن حيل لآلخذ 
يس�تأجر اآلخذ يومًا إىل الليل بام يريد أن يدفع إليه، فإنه تصح هذه اإلجارة، 

ثم املستأجر إن شاء استعمله يف هذا العمل، وإن شاء استعمله يف غريه)2(.

وإعطاء الفدية لفك األرسى، مما يستثنى أيضًا)3(.

ق�ال اإلمام الن�ووي: »فإن دعت رضورة إىل بذل مال بأن كانوا يعذبون 
األرسى يف أيدهيم ففديناهم، أو أحاطوا بنا وخفنا االصطدام، فيجوز بذل 

املال، ودفع أعظم الرضرين بأخفهام«)4(.

8. بذل املال عىل تولية القضاء إن تعنّي عليه: 

اتفق الفقهاء عىل أنه حيرم بذل املال لينصب قاضيًا)5(.

وقيد احلنفية واملالكية والشافعية احلرمة بام إذا كان طالب القضاء ال يستحق 
التولي�ة؛ لفقده رشوط التولية أو بعضها، أو مل يكن القضاء متعينًا عليه، أما إذا 

)1( جمم�وع الفتاوى )258/29(، الفوائد اجلنية للفاداين )297/2، 298(، إيضاح القواعد الفقهية 
للحجي )ص83(، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة للزحييل )399/1(، موسوعة 

القواعد الفقهية للبورنو )118/9(. 
)2( رشح فتح القدير )255/7(، البحر الرائق )285/6(، حاشية ابن عابدين )362/5(.

)3( األش�باة والنظائ�ر البن نجي�م )ص182(، روض�ة الطالب�ن )335/10(، املغن�ي )143/6(، 
جمموع الفتاوى )258/29(، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )118/9(. 

)4( روضة الطالبن )335/10(. 
)5( حاش�ية ابن عابدين )366/5(، حاشية الدس�وقي )130/4، 131(، مغني املحتاج )373/4، 

374(، املغني )36/9(.
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تع�ن علي�ه، أو خاف الفتنة أو ضي�اع احلق إن مل يتوّل، فإنه جي�وز له بذل املال 
لينصب قاضيًا؛ ألنه لتحصيل أمر واجب، ولكن اآلخذ ظامل باألخذ)1(.

وأحلق بعض الش�افعية بذل�ك إذا تعذر األمر باملع�روف إال ببذل مال، 
وك�ذا ب�ذل املال يف عزل الق�ايض إن مل يكن متصفًا بصف�ة القضاء، فقالوا: 
»وه�ذا كام إذا تع�ذر األمر باملعروف إال ببذل م�ال... وأما بذل املال لعزل 
قاٍض مل يكن متصفًا بصفة القضاء فمستحب؛ ملا فيه من ختليص الناس منه، 

ولكن آخذه ظامل باألخذ، وإن كان بصفة القضاء فهو حرام«)2(.

9. بيع التأشرية يف حال االستغناء عنها، وعند االضطرار: 

أجاز بعض الباحثن املعارصين للش�خص عند عدم حاجته للتأش�رية، 
ومل يك�ن م�ن نيته يف األص�ل املتاجرة هب�ا، التنازل عنها بالتكلفة نفس�ها أو 

أكثر؛ ألن ذلك ليس جتارة، ال بالفعل وال بالنية)3(.

وأج�از بع�ض الباحثن أيض�ًا إذا كان الش�خص مضط�رًا أو حمتاجًا إىل 
العمل الذي توفره هذه التأشرية، وليس يف احلصول عىل العمل اعتداء عىل 
ح�ق أحد، ومل جيد س�بيًا للحصول عىل هذا العم�ل إال برشائها، فا بأس 

بأن يشرتهيا حينئذ، واإلثم عىل البائع)4(.

)1( حاشية ابن عابدين )366/5(، الرشح الكبري للدردير )131/4(، حاشية الدسوقي )131/4(، 
روضة الطالبن )94/11(، مغني املحتاج )374/4(. 
)2( روضة الطالبن )94/11(، مغني املحتاج )374/4(. 
)3( وهم بعض أعضاء جلنة الفتوى بموقع الفقه اإلسامي. 

)4( مركز الفتوى بموقع إسام ويب، فتوى رقم )66698(. 
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احلمد هلل رب العاملن والصاة والسام عىل أرشف األنبياء واملرسلن، 
وعىل آله وصحبه أمجعن: 

فبع�د بح�ث ه�ذه القاع�دة الفقهي�ة تأصي�ًا وتطبيق�ًا، وبي�ان معناها، 
وأمهيته�ا، وبيان أدلته�ا من الكتاب والس�نة، والفروع واملس�ائل التطبيقية 

لت إىل النتائج والتوصيات اآلتية:  املندرجة حتتها، واملسَتثناة منها توصنَّ

القواعد الفقهية فن رشعي ُيعنى بدراس�ة املبادئ واألس�س الكلية . 1
التي تعود إليها جزئياهتا وفروعها، وهي ُتظهر مدى استيعاب الفقه 

اإلسامي لألحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات.

القاع�دة الفقهية: »ما حرم أخذه حرم إعطاؤه«؛ من القواعد املهمة . 2
املتعلقة بالرضوريات اخلمس؛ وذلك أهنا تصنف ضمن قواعد سد 
الذرائ�ع الت�ي يتوصل هبا إىل حف�ظ الدين والنفس والنس�ل واملال 

والعقل من األرضار مجيِعها.

هذه القاعدة أيضًا متعلقة بالسياس�ة الرشعية يف سد الذرائع، وقمع . 3
الفساد، ومراعاة مقاصد الرشيعة.

اتفقت املذاهب الفقهية يف اجلملة عىل معنى هذه القاعدة.. 4

أدل�ة هذه القاعدة م�ن الكتاب والس�نة رصحية وواضح�ة يف إفادة . 5
معنى القاعدة الرشعي عند العلامء.
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كل م�ا ك�ان حمرم�ًا يف ال�رشع أخ�ذه، م�ن أصن�اف املمنوع�ات . 6
واملحظ�ورات، فح�رام إعطاؤه ألي أحد كان، ع�ىل أي وجه كان، 
س�واء أك�ان هذا اإلعط�اء عىل س�بيل املنح�ة ابتداء، أم عىل س�بيل 

املقابلة.

وسائل املحرمات واملعايص يف كراهتها واملنع منها بحسب إفضائها . 7
اىل غاياهتا وارتباطاهتا هبا.

إعط�اء ال�يشء املحرم ُيعد إعان�ة لآلخذ عىل أخذ املح�رم، فهو من . 8
التعاون عىل اإلثم.

مس�ائل ه�ذه القاعدة وفروعه�ا وتطبيقاهتا كثرية ج�ّدًا، ال يمكن . 9
حرصها، مما يدلُّ عىل أمهيتها، ومكانتها.

ال ختل�و قاع�دة من خ�روج بعض املس�ائل اجلزئية عنه�ا؛ لوجود . 10
حكمة أو علة يف هذه املسألة، جعلت احلكم االستثنائي أقرب إىل 
جلب املصالح ودرء املفاس�د، وذكرت هلذه القاعدة عرش مسائل 

مستثناة.

ينبغ�ي ع�ىل الباحث�ن وط�اب العل�م العناي�ة بدراس�ة القواعد . 11
الفقهي�ة، وتأصيله�ا رشعًا، وبي�ان تطبيقاهتا وفروعها ومس�ائلها 
املختلف�ة؛ مل�ا يف ذلك من خدم�ة الفق�ه، وضبط مس�ائله، وإثراء 

الدراسات الفقهية املتخصصة يف جمال القواعد الفقهية.

إن كت�ب القواع�د الفقهية مل تكن هلا عناي�ة بتأصيل هذه القاعدة، . 12
وذكر أدلتها من الكتاب والسنة مع وضوحها، ومل ُتعَن -كذلك- 

بجمع فروع هذه القاعدة وتطبيقاهتا.

وختامًا: فإين أمحد اهلل تعاىل وأش�كره عىل ما أنعم به وأوىل، وير يل من 
إكامل هذا البحث الذي هو من عمل برش، وعمل البرش حمل السهو واخلطأ 
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والغفل�ة والتقص�ري والنس�يان، وما كل م�ن َصننَّف أتق�ن، وال كل من قال 
أحس�ن، فالفضل مواهب، والقرائح مراتب، والعلم بحر زاخر، وحس�بي 
أين بذل�ت وس�عي، فام ك�ان من صواب فمن اهلل وح�ده، وما كان من خطأ 

فمني ومن الشيطان، وأستغفر اهلل من اخلطأ والنسيان.

والصاة والس�ام ع�ىل أرشف األنبياء واملرس�لن، وع�ىل آله وصحبه 
أمجعن.
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احلمد هلل العيل الكبري، والصاة والس�ام عىل البش�ري النذير، والراج 
املنري، وعىل آله األطهار، وصحبه األخيار، والتابعن إىل يوم الدين، وبعد:

فإن الناظر يف جهود علامء الرشيعة جتاه التصنيف يف كل فن من علومها، 
والتألي�ف يف كل فرع من صنوفها، َلَيعروه الفخُر بام قّدمه علامؤنا األوائل، 

واالعتزاز بام سطرته تلك األنامل، فيدعو هلم بالرمحة والرضوان.

وكان من جليل تصانيفهم ما وضعوه يف علم: )القواعد الفقهية(، ذلك 
العلم الذي أبان عن الكليات الرشعية، واملقاصد املرعّية، وتعّددت يف هذا 
العلم اجلليل تأليفاهتم، وتباينت يف املنهج واملضمون تصنيفاهتم، وكان من 
أس�اليبهم يف تقريب هذا العل�م: صياغُته يف قوالَب وجيزِة اللفظ، واس�عِة 
الداللة، س�هلِة احلف�ظ، واضحِة اإلش�ارة، جتمع أطراف الف�ن يف ورقات 
لطيفة، بعيدًا عن بس�ط العبارة، والتوّس�ع يف البيان، وهي ما ُتعرف باملتون 

العلمية.

وإن من أكثر املتون العلمية انتشارًا بن طلبة العلم ما ُيسمى باملنظومات 
العلمية، التي تلم أطراف الفن يف أبياٍت من الش�عر، تس�ّهل اس�تحضاره، 

وتوجز أفكاره.

ومل�ا رأي�ُت إقبال طلب�ة العلم عىل هذا الن�وع من املتون، وس�ؤاهلم عنه 
خاص�ًة فيام يتصل هبذا الفن اجلليل، ومل أق�ف عىل من مجع هذه املنظومات 
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يف دراس�ة وصفي�ة جامع�ة: رأي�ُت إفراده�ا بالبح�ث، وجعلته�ا بعنوان: 
)املنظومات العلمية يف القواعد الفقهية - دراسٌة نظرية استقرائية(.

أمهية املوضوع:
وتظهر من خال األمور اآلتية:

ت�ربز أمهي�ة املوضوع م�ن أمهية القواع�د الفقهية ذاهت�ا، ودورها يف . 1
تنظيم االجتهاد يف األحكام الرشعية وإظهارها للمكلفن، وتطوير 

امللكة الفقهية املبنية عىل االستنباط والتأمل.

إن النظ�م العلمي باٌب مهٌم من التصني�ف يف فنون الرشيعة، حيث . 2
يبع�ث الدراس�ن عىل طل�ب العلم وحفظ�ه، كام يع�ن العلامء عىل 
اس�تحضار م�ا يري�دون تقري�ره ورشح�ه، فه�و تقري�ٌب للمبتدي، 

وتذكرٌي للمنتهي.

جتّلت عناية طلبة العلم بحفظ املتون واملنظومات يف علوم الرشيعة، . 3
وُعق�دت ألج�ل ذلك ال�دروس املنهجي�ة، وال�دورات العلمية يف 
رشح هذه املتون واملنظومات، وكان مما يكثر س�ؤال الطلبة عنه: أيُّ 
منظومة ُينصح بحفظها، والعناية بَدرسها؟ لئا يضيع جهد الطالب 

ر منها. بحفظ أكثر من نظم يف الفن الواحد، أو دراسِة ما مل حُيرنَّ

ه�ذا املوض�وع -رغم أمهيت�ه- مل حيظ بالبحث والدراس�ة، ومل أجد . 4
-فيام اطلعت عليه- دراسًة فيه عىل وجه االستقال.

أهداف املوضوع:
ينحو املوضوع لتحقيق عدد من األهداف، ومنها:

بيان حقيق�ة املنظوم�ات يف القواعد الفقهي�ة، وأنواعها، واختاف . 1
مناهج الناظمن.
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اإلس�هام يف اس�تقراء املنظوم�ات يف عل�م القواعد الفقهي�ة، وإبراز . 2
املطبوع منها واملخطوط، وتعريف الباحثن وطلبة العلم هبا.

الدراسات السابقة:
م�ن خ�ال النظ�ر يف املص�ادر ذات الصل�ة بالقواعد الفقهي�ة من كتب 
وبحوث ورس�ائل: مل أقف عىل من خصنَّ هذا املوضوع بدراس�ٍة استقرائية 
مف�ردة، تكش�ف ع�ن املنظومات يف ه�ذا الف�ن. وللدكت�ور عبد العزيز بن 
عب�د اهلل النمل�ة -عضو هيئ�ة التدريس بكلي�ة الرشيعة بجامع�ة القصيم- 
بح�ٌث مطب�وع عام 1433ه�، عنوان�ه: )منظومات أصول الفقه - دراس�ٌة 
نظرية وصفية(. وهي دراسٌة خاصة باملنظومات يف علم أصول الفقه، أبرز 
فيها مخس�ًة وعرشي�ن نظاًم أصوليًا، ومل يتعّرض يف دراس�ته مل�ا ُنظم يف علم 

القواعد والضوابط الفقهية.

خطة البحث:
يتضم�ن البحث -بع�د املقدمة- مبحث�ن وخامتة، وتفصي�ل ذلك عىل 

النحو اآليت:

املبحث األول: املنظومات العلمية يف القواعد الفقهية: الدراسة النظرية، 
وفيه ثاثة مطالب:

املطلب األول: التعريف باملنظومات العلمية وأنواعها.
املطلب الثاين: أمهية املنظومات العلمية وأسباب العناية هبا.

املطلب الثالث: خصائص املنظومات يف القواعد الفقهية.

الدراس�ة  الفقهي�ة:  القواع�د  العلمي�ة يف  املنظوم�ات  الث�اين:  املبح�ث 
االستقرائية، وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: منظومات القواعد يف املذهب احلنفي.
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املطلب الثاين: منظومات القواعد يف املذهب املالكي.
املطلب الثالث: منظومات القواعد يف املذهب الشافعي.

املطلب الرابع: منظومات القواعد يف املذهب احلنبيل.
املطلب اخلامس: منظومات القواعد يف العرص احلارض.

اخلامتة، وتتضمن أبرز النتائج وأهم التوصيات.

فهرس املصادر واملراجع.

منهج البحث:
اتبعت يف هذا البحث املنهج اآليت:

اس�تقراء املنظومات يف علم القواعد الفقهية م�ن املصادر املختلفة، . 1
املطبوع منها، واملخطوط، مع بيان اسم املؤلف، واإلشارة إىل نسخه 
اخلطي�ة إن ك�ان خمطوطًا، معتمدًا عىل قواع�د املعلومات، وفهارس 
املطبوعات واملخطوطات، واتبعت يف هذا املنهج االستقرائي، وقد 

استغرقت هذه املرحلة عامًا كامًا.

التعري�ف بتل�ك املنظومات وذك�ر يشء من أبياهت�ا إذا اقتىض األمر . 2
ذلك، واإلش�ارة املوجزة إىل املنهج الذي سار عليه الناظم، متبعًا يف 

ذلك املنهج الوصفي.

ع�زو اآليات القرآنية بعد إيرادها مبارشة بذكر الس�ورة ورقم اآلية . 3
بن معقوفتن.

ختري�ج األحادي�ث م�ن مصادره�ا األصلية، ف�إن ك�ان احلديث يف . 4
الصحيح�ن أو أحدمه�ا اكتفي�ت بتخرجي�ه منه�ام، وإن مل يك�ن يف 

أحدمها فإين أخّرجه من املصادر األخرى.

فيام يتصل برتمجة األعام، فإن طبيعة البحث اس�تدعت سياق كثرٍي . 5
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من األعام يف س�ائر العلوم، والت�زام الرتمجة جلميع من ُذكر مدعاٌة 
لإلطال�ة واإلثقال، ولذا فق�د انتهجت ترمجَة الناظم�ن يف القواعد 
الفقهي�ة، م�ع الت�زام إتب�اع األعام بع�ام وفياهت�م ب�ن معقوفتن؛ 

إيضاحًا للمسار التارخيي يف املوضوع.

املعلومات املتعلقة باملصادر، ُتذكر يف فهرس املصادر واملراجع آخَر . 6
البحث.

أس�أل اهلل عز وجل أن جيعل هذا العم�ل خالصًا لوجهه الكريم، صوابًا 
عىل منهاج رشعه القويم، وأن يبارك فيه، وينفع به، إنه تعاىل خري مسؤول، 

وأكرم مأمول.

وص�ىل اهلل ع�ىل نبينا حممد، وع�ىل آله وصحبه أمجع�ن، واحلمد هلل رب 
العاملن.
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املبحث األول
املنظومات العلمية يف القواعد الفقهية

الدراسة النظرية

وفيه ثاثة مطالب:

املطلب األول
التعريف باملنظومات العلمية وأنواعها

ُيعد الننَّظم العلمي أو ما ُيسمى ب�: )الشعر التعليمي( أحَد صور التأليف 
يف علوم الرشيعة وما يتصل هبا، وهو مجٌع ملوضوعات العلم وأهم مسائله، 

وصياغتها يف قالٍب شعري منظوٍم عىل أحد بحور الشعر العريب املعروفة.

ومل يكن نظم العلم ومس�ائله معروفًا عند املتقدمن، ش�أَن سائر الفنون 
الت�ي مل ُتفرد عىل جهة االس�تقال، وإنام كان نظم الش�عر لغاياٍت حمدودة، 

كالغزل، والرثاء، واملدح، واهلجاء، والقصص، وغري ذلك.

ولعل ُأوىل حماوالت النظم للعلوم العربية كانت يف أواسط القرن الثاين 
اهلجري إبان اخلافة العباس�ية، حيث ازده�رت العلوم، وتنّوعت الفنون، 
وبلغ�ت العلوم اإلس�امية ش�أوًا بعيدًا يف اإلب�داع والتفّن�ن يف التصنيف، 
وك�ان من مظاهر ذلك بروز الش�عر التعليمي كأحد روافد التعليم يف ذلك 

العرص وما تاه.
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ولع�ل من أوائ�ل من ُع�رف بانتهاج ه�ذا األس�لوب اإلماَم الكس�ائينَّ 
)ت189ه�( الذي نظم أبياتًا يف أمهية علم النحو وفوائده يف قصيدٍة مطلعها:

)1( ُيتَّب�ع قي�اٌس  النح�و  ُينَتَف�عإن�ام  أم�ٍر  كلِّ  يف  وب�ِه 

وب�رز النش�اط يف ه�ذا النوع م�ن املنظوم�ات، ومل يب�ق فن م�ن الفنون 
الرشعي�ة والعربي�ة إال وُنظ�م فيه م�ا حيوي مقاص�ده وأهم مس�ائله، حتى 
تعدى ذل�ك إىل العلوم التطبيقية، فجاءت املنظومات يف العلوم احلس�ابية، 
واهلندس�ية، والعل�وم الطبي�ة، وغ�ري ذل�ك)2(. واش�ُتهر بع�ض األع�ام 
باملنظوم�ات املوس�وعية املطول�ة يف هذا الش�أن، وهو النظ�م الواحد الذي 
ينتظم أكثر من فن؛ كمنظومة أيب الرجاء األس�واين الشافعي )ت335ه�( التي 
نظم فيها ما يتصل بأخبار العامل وقصص األنبياء، وخمترص املزين، ومس�ائل 

يف علم الطب والفلسفة، وغري ذلك، وبلغت أكثر من 130 ألف بيت)3(.

وبالنظر يف اهتامم أدباء العلوم الرشعية بالنظم، وجهودهم هبذا الصدد، 
يمكن أن نجمل أهم هذه املنظومات عىل النحو اآليت، مرتبًة حسب الفنون:

• ففي علم العقيدة والتوحيد)4(:	
منظوم�ة اب�ن أيب داود )ت316ه��(، وتعرف بحائية اب�ن أيب داود، . 1

وتقع يف )33( بيتًا.

)1( انظر: تاريخ بغداد )412/11(.
)2( للدكتور جال ش�وقي، األستاذ بكلية اهلندسة بجامعة القاهرة، جهوٌد خاصة يف هذا املجال، وله 
أبحاث مفردة يف دراس�ة الرتاث املنظوم يف علوم اجلرب، واحلس�اب، واهلندسة، واملثلثات اللغوية، 
والباغة، والسرية النبوية. ُينظر: )نظم املتون متعددة الفنون( بحث له منشور بمجلة جممع اللغة 

العربية باألردن، عدد 56، 1419ه�.
)3( انظر: طبقات الشافعية الكربى )70/3(.

)4( للباحث خالد بن عبد العزيز النمر رس�الة ماجس�تري بعنوان: )املنظومات العقدية عند أهل السنة 
واجلامعة حتى هناية القرن الثامن اهلجري: مجعًا ودراس�ة(، وقد طبع البحث بالدار األثرية بعاّمن، 

عام 1430ه�.
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منظوم�ة ابن تيمي�ة )ت728ه��(، وتعرف بامية ش�يخ اإلس�ام، . 2
وتقع يف )16( بيتًا.

منظوم�ة: )الكافية الش�افية يف االنتصار للفرق�ة الناجية(، البن قيم . 3
اجلوزية )ت756ه�(، وهي قصيدة نونية جليلة، تقع يف )5842( بيتًا.

أرج�وزة: )ال�درة املضية يف َعقد أه�ل الفرقة املرضية( للس�فاريني . 4
)ت1189ه�(، وتعرف اختصارًا بالسفارينية، وتقع يف )210( أبيات.

• ويف علوم التجويد وأصول التفسري ومتشاهبات القرآن:	
منظوم�ة أيب مزاح�م اخلاق�اين )ت325ه��( يف التجوي�د، وتع�رف . 1

باخلاقانية، وتقع يف )51( بيتًا.
منظوم�ة: )هداية املرتاب وغاية احلّفاظ والطاب يف متش�اهبات . 2

الكت�اب(، لعل�م الدين الس�خاوي )ت643ه�(، وتق�ع يف )431( 
بيتًا.

أرج�وزة: )املقدمة فيام عىل قارئ القرآن أن يعلمه( البن اجلزري . 3
ر  )ت833ه�(، املعروفة باجلزرية، وتقع يف )107( أبيات عىل املحرنَّ

املشهور.
أرجوزة الزمزمي )ت976ه�( يف أصول التفسري، وتبلغ )157( بيتًا.. 4
أرجوزة: )حتفة األطفال والغلامن يف جتويد القرآن(، للجمزوري . 5

)كان حيًا عام 1198ه�(، وتقع يف )61( بيتًا.

• ويف علم القراءات ورسم املصحف:	
منظوم�ة: )ح�رز األم�اين ووج�ه الته�اين( يف القراءات الس�بع، . 1

لإلمام الش�اطبي )ت590ه�(، وهي قصيدة المية، تعرف اختصارًا 
بالشاطبية، وتقع يف )1173( بيتًا.

منظوم�ة: )عقيل�ة أت�راب القصائ�د يف أس�نى املقاص�د(، لإلمام . 2
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الش�اطبي املذك�ور، وهي قصي�دٌة رائية يف علم رس�م املصحف، 
وتقع يف )298( بيتًا.

أرج�وزة: )ال�دّرة املضي�ة يف الق�راءات الثاث املرضي�ة(، البن . 3
اجلزري )ت833ه�(، وهي متممة للشاطبية، وتقع يف )241( بيتًا. 

وله أيضًا:
أرج�وزة: )طيبة الن�رش يف القراءات العرش(، وه�ي يف القراءات . 4

العرش الكربى، وتقع يف )1015( بيتًا.

• ويف علم مصطلح احلديث:	
منظومة يف ألقاب احلديث، وهي قصيدة المية البن فرح األشبييل . 1

)ت699ه�(، وتقع يف )20( بيتًا.

أرجوزة: )التبرصة والتذك�رة(، أليب الفضل العراقي )ت803ه�(، . 2
وتعرف بألفية العراقي، وتقع يف )1002( بيت.

أرج�وزة: )اهلداي�ة يف عل�م الرواي�ة(، البن اجل�زري )ت833ه�(، . 3
وتقع يف )373( بيتًا.

أرجوزة اجلال الس�يوطي )ت911ه�(، وتعرف بألفية الس�يوطي، . 4
وتقع يف )994( بيتًا.

أرج�وزة احلدي�ث للبيقوين )ك�ان حيًا قبل 1080ه��(، وتعرف . 5
بالبيقونية، وتقع يف )34( بيتًا.

أرج�وزة: )قصب الس�كر نظ�م نخبة الفك�ر( لألم�ري الصنعاين . 6
)ت1182ه�(، وتقع يف )203( بيتًا.

• ويف علم أصول الفقه:	
منظوم�ة أليب حممد ابن ح�زم الظاهري )ت456ه��(، وهي قصيدة . 1

دالية تقع يف )60( بيتًا.
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أرج�وزة: )مهيع الوصول يف علم األصول( البن عاصم املالكي . 2
)ت829ه��(، وتقع يف )1004( أبيات، ول�ه نظٌم آخر يف األصول 

سامه:
)مرتقى الوصول إىل الرضوري من األصول(، ويقع يف )848( بيتًا.. 3
أرجوزة: )النبذة األلفية يف األصول الفقهية(، للشمس الربماوي . 4

الشافعي )ت831ه�(، ويقع يف ألف بيت تقريبًا.
أرج�وزة: )الكوك�ب الس�اطع نظ�م مج�ع اجلوام�ع(، للج�ال . 5

السيوطي الشافعي )ت911ه�(، ويقع يف )1450( بيتًا.
لل�رشف . 6 الورق�ات(،  نظ�م  يف  الطرق�ات  )تس�هيل  أرج�وزة: 

العمريطي الشافعي )ت989ه�(، وتقع يف )211( بيتًا.
أرج�وزة: )مراق�ي الس�عود ملبتغي الرق�ي والصع�ود(، للعلوي . 7

الشنقيطي املالكي )ت1233ه�(، وتقع يف )1003( أبيات.
نظم املنار، وه�ي أرجوزة ملحمد الكواكب�ي احلنفي )ت1096ه�(، . 8

وتقع يف )1400( بيت.
أرجوزة: )وس�يلة احلصول إىل مهامت األصول(، للش�يخ حافظ . 9

ابن أمحد احلكمي )ت1376ه�(، وتقع يف )640( بيتًا.

• ويف علم الفقه:	
)منظوم�ة اخلافيات(، وهي أرج�وزة لنجم الدين النس�في احلنفي . 1

)ت537ه�( نظم فيها خاف الفقهاء: أيب حنيفة، وأيب يوسف، وحممد 

ابن احلسن، وزفر، ومالك، والشافعي، وتقع يف )2669( بيتًا.
أرج�وزة: )در املهت�دي وذخ�ر املقتدي نظم بداي�ة املبتدي( أليب . 2

بك�ر اهلاميل احلنف�ي )ت769ه�(، أرج�وزة يف فقه احلنفي�ة، تقع يف 
)4250( بيتًا.
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أرج�وزة: )كفاف املبتدي( ملحمد مولود بن أمحد فال الش�نقيطي . 3
املالكي )ت1323ه�(، وهي يف فقه املالكية، وتقع يف )3763( بيتًا.

)هبجة احلاوي(، البن الوردي الشافعي )ت749ه�(، وهي أرجوزٌة . 4
يف فقه الش�افعية، تع�رف بالبهجة الوردية، وتق�ع يف ما يزيد عن 

مخسة آالف بيت.

)عقد الفرائد وكنز الفوائ�د( البن عبد القوي احلنبيل )ت699ه�(، . 5
وه�ي قصيدة دالية مطولة حمّررة يف فق�ه احلنابلة، تزيد أبياهتا عن 

)14.000( بيتًا.

)الس�بل الس�وية يف فقه الس�نن املروية( للش�يخ حاف�ظ احلكمي . 6
)ت1376ه�(، وهي أرجوزة يف فقه الدليل، وتقع يف )2415( بيتًا.

• ويف علم الفرائض:	

)بغية الباحث عن مجل امل�وارث(، وهي أرجوزة ملحمد الرحبي . 1
الشافعي )ت577ه�(، وتقع يف )176( بيتًا.

)القائد الربهانية( البن برهان احللبي الش�افعي )ت بعد 1205ه�(، . 2
وتقع يف )113( بيتًا.

• ويف القضاء الرشعي:	

)حتف�ة األحكام يف نكت العق�ود واألحكام( البن عاصم األندليس 
)ت829ه�(، وهي أرجوزة تقع يف )1699( بيتًا.

وهك�ذا امت�دت جه�ود العل�امء يف نظ�م عل�وم الرشيع�ة املختلفة، عىل 
درجات بينها يف املنهج والشمولية، ولو ذهبنا نستقي ما يف الباب ملا أمكن 
ذلك يف هذا املوضع، ولكنها إش�ارات ذات دالالت عىل النش�اط البارز يف 

هذا املجال من التأليف، وإبداٍع قل نظريه يف العلوم األخرى.
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املطلب الثاين
أمهية املنظومات العلمية وأسباب العناية هبا

إن ت�وايل علامء الرشيع�ة والعربية عىل النظم يف خمتل�ف الفنون يعود إىل 
أسباب دعتهم إىل مواصلة هذا اللون من التصنيف، واإلبداع فيه، وتسليط 

اجلهود عليه، حيث الرشوح والتعاليق.

وتعود أسباب عناية علامئنا بالنظم إىل أمور يمكن إمجاهلا يف اآليت:

تع�ود أمهية النظم إىل أمهية املتون واملخترصات ذاهتا، فإن اختصار . 1
املع�اين الكث�رية يف األلفاظ الوجي�زة مما ُأوتي�ه نبينا حمم�دٌ ملسو هيلع هللا ىلص؛ حيث ُبعث 
بجوام�ع الكلم)1(، واملتن جيمع مبادئ الفن الواحد، ويمّهد مس�ائله، ويلّم 
ه يف عباراٍت خمترصة جامعة، إذا حفظها  قواعده وضوابطه، وينسج ذلك كلنَّ
الطالب اس�تحرض هبا تلك املس�ائل، وفزع إليها عن�د النقاش واملحاورات 

العلمية.

ُيع�دُّ النظ�م أقرب إىل نفوس الطلبة من الكام املنثور، وأس�هل يف . 2
احلفظ، وأدعى لاس�تحضار، وهذا مقصٌد مهم يف باب التعليم، وعىل هذا 

جاء تأكيد العلامء الناظمن.

قال ابن عبد القوي )ت699ه�(:
)2( َيس�ُهل حفُظ�ُه النَّظ�َم  ب�أنَّ  وإحض�اُره يف الُقرِب يف كلِّ مش�هِدوعل�اًم 

وقال ابن عاصم األندليس )ت829ه�(:

ُمعَتنَ�ى  َأَج�لُّ  فالِعل�ُم  جُيَتنَ�ىَوَبع�ُد  ِمن�ُه  اخَل�رِي  َوُكلُّ  بِ�ِه 

)1( انظ�ر: صحي�ح البخاري، كتاب التعبري، ب�اب املفاتيح يف اليد، رقم )7013(، وصحيح مس�لم، 
كتاب املساجد ومواضع الصاة، رقم )523(، من حديث أيب هريرة  مرفوعًا.

)2( عقد الفرائد وكنز الفوائد )5/1(.
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)1(

َق�َ�  م�ا  ُكلَّ  ِمن�ُه  ُم�دٍن  والنَّظ�ُم 
َأس�َبُق لَِفه�ٍم  النَّث�ِر  ِم�َن  َفه�َو 

اعَت�� م�ا  ُمَتط�اُه  ِم�ن  َمَذلِّ�ٌل 
َأعَل�ُق بِالنُُّف�وِس  َوُمقَتض�اُه 

 وقال السفاريني )ت1188ه�(:

)2(

العل�ِم أه�ِل  ع�ادِة  ِم�ن  وص�اَر 
َك�ام للِحف�ِظ  َيس�ُهُل  ألن�ه 

بالنَّظ�ِم ذا  َس�رِب  يف  يعَتن�وا  أن 
َظ�ام َم�ن  وَيش�في  �مِع  للسَّ َي�روُق 

إن النظم أحد أساليب تقريب العلم للمبتدئن، وترغيبه للناشئن، . 3
وُربنَّ حاف�ظٍ للنظ�م مل حيمل�ه عىل حفظه رغب�ٌة يف العلم نفس�ه، وإنام دعاه 
إىل ذل�ك مج�اُل الصياغة وحس�ُن الرتكي�ب، ومن يتأمل أبي�ات املقدمة من 
منظوم�ة اإلمام الش�اطبي يتجىل ل�ه ذلك، فقد كس�اها ناظمها ثوَب اجلامل 
بانتق�اء املفردات، وحس�ِن املع�اين، حتى غدت قصي�دًة يف ذاهتا، يرغب يف 

حفظها من ال إِلَف له بعلم القراءات.

إن الرشوع يف حفظ املنظومات العلمية يف أوائل س�ني الطلب من . 4
مامح املنهج األصيل يف طلب العلم، واملتأمل لطبقات أهل العلم، وِس�ري 
كبار العلامء يف طريق الطلب، ومنهجهم املتبع يف ذلك، يقف عىل اهتاممهم 
البال�غ هبذا اجلانب، والرشوع فيه ُبعي�د حفظ كتاب اهلل، وكثريًا ما يمر عىل 
الناظر يف ترامجهم قوهلم: »وحفظ عددًا من املخترصات«، »ورشع يف حفظ 

املتون«، ونحو هذه العبارات.

يقول الس�يوطي )ت911ه�( يف معرض ترمجته لنفس�ه: »فحفظُت القرآن 
ويل دون ثامين س�نن، ثم حفظُت العمدة، ومنهاَج الفقه واألصول، وألفيَة 

ابن مالك«)3(.

)1( مرتقى الوصول )األبيات18-16(.
)2( الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية )البيتان9 و10(.

)3( حسن املحارضة )336/1(.
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ويص�ف الش�وكاين )ت1250ه��( حمفوظاته فيق�ول متحّدثًا عن نفس�ه يف 
ترمجته الذاتية: »نش�أ بصنعاء فقرأ القرآن عىل مجاعٍة من املعلمن... وجّوده 
ع�ىل مجاعٍة من مش�ايخ القرآن بصنع�اء، ثم حفظ األزه�ار لإلمام املهدي، 
وخمت�رص الفرائ�ض للعصيف�ري، وامللح�ة للحري�ري، والكافية والش�افية 
البن احلاجب، والتهذي�ب للتفتازاين، والتلخيص للقزويني، والغاية البن 
اإلمام، وبعض خمترص املنتهى البن احلاجب، ومنظومة اجلزري، ومنظومة 
اجل�زاز يف الع�روض، وآداب البح�ث للعضد، ورس�الَة الوض�ع له أيضا، 

وكان حفظه هلذه املخترصات قبل الرشوع يف الطلب...«)1(.

يرى بعض الباحثن أن من دوافع تأليف املخترصات ما حصل يف . 5
أزمان متفّرقة من اجتياح باد املسلمن، وما تبع ذلك من إتاف املصنفات 
وضياعه�ا، فك�ان من وس�ائل حف�ظ مضامينه�ا املصنف�اُت املخترصة من 

منظوم ومنثور)2(.

وع�ىل الرغ�م من هذه الدوافع واألمهية املش�ار إليها، يلح�ظ املتأمل أن 
ظاه�رة نظم العلوم وتصنيف املخترصات م�ن املتون واإلقبال عىل حفظها 
مل تس�لم من النقد واملناقش�ة، فثمة اجتاه يرى أن هذا الباب حيمل عددًا من 

السلبيات املنهجية، ومن ذلك:

اضط�رار بع�ض الناظم�ن إىل االختص�ار وتقلي�ِل ع�دد األبيات . 1
املنظوم�ة، وذلك يميل بالنظم إىل صعوب�ٍة يف فهم املقصود وإدراك 
املعن�ى، وخاص�ة عىل الناش�ئة املبتدئن، فا يكاد ُي�درك املعنى إال 
بق�راءة التعالي�ق والرشوح�ات، بل رب�ام وقع اخت�اف الرّشاح يف 
تفس�ري بعض اجلم�ل واألبيات، وهو م�ا جيعل الطلب�ة يميلون إىل 

)1( البدر الطالع )214/2(.
)2( انظر: الشعر التعليمي، د. عبد الكريم األسعد، منشور ضمن كتابه مقاالت منتخبة يف علوم اللغة 

.)405(
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املت�ون واملنظوم�ات التي توىل رشَحه�ا مصنِّفوه�ا؛ ألن »صاحب 
البيت أدرى بام فيه«)1(.

أن كثريًا من املتون واملنظومات اقترصت عىل مهامت الفن، ورؤوس . 2
مس�ائله، بعيدًا عن مباحث�ه الدقيقة، وهذا يق�رص بالطالب عن مجلة 
من مباحث الفن، ويفّوت عليه ما ال ينبغي جهله، ويتبّن هذا بجاء 
يف رشوح�ات تلك املنظومات، حيث التتامت والتنبيهات والذيول، 
ب�ل قد ُينظم ع�ىل النظم مجلة م�ن األبيات والقصائ�د املتممة، وربام 
َع�َدل بع�ض العلامء فأّلف نظاًم جديدًا يس�تدرك فيه م�ا قرّص فيه من 
بق، كام  س�بقه من نظم مهامت مسائل الفن وإن كان لألول فضل السنَّ

قال ابن مالك يف مقدمة ألفيته النحوية مثنيًا عليها:

)2( 

موج�ِز بلف�ٍظ  األق��   تق�ّرب 
س�خِط بغ�ري  رض�ا   وتقت�يض 

تفضي�ال حائ�ٌز  بس�بٍق  وه�و 

منج�ِز بوع�ٍد  الب�ذَل   وتبس�ط 
معط�ي اب�ِن  ألفّي�ة   فائق�ًة 
اجلمي�ال ثنائ�َي   مس�توجٌب 

أن باب املتون واملنظومات يميل بصاحبه إىل االقتصار عليه واالكتفاء . 3
ب�ام فيه، ويضيع م�ن نفيس وقت الطالب يف احلف�ظ واملراجعة وفك 
العبارات ورشح املس�تغلقات ما يمكن فيه التزّود من مسائل ليست 
يف ذلك النظم، فتغيب عنه بأس�باب ذلك مهامٌت من مسائل الفن مما 
مل ُيذكر يف حمفوظه، األمر الذي حيرص تفكري الطالب وفهمه يف دائرة 

النظم، ويبعد به عن حتقيق املسائل، وإدراك املقاصد.

واملتأمل يف هذه امللحوظات، عىل ما فيها من جوانب يمكن اإلقرار هبا، 
يلح�ظ أهن�ا نقوٌد ال يمكن تطبيقه�ا عىل مجيع املت�ون واملنظومات، وال عىل 
كل الطلبة، فإن ُوجود نظٍم أخل ببعض املسائل ال يعني انعدام نظٍم آخر مل 

)1( نزهة النظر يف رشح نخبة الفكر، البن حجر )40(.
)2( ألفية ابن مالك )1( األبيات )6-4(.
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يستوف، كام أن قضية اإلخال ببعض املباحث ال تسلم منها املطّوالت كام 
هو الشأن يف املخترصات، وفوق كل ذي علٍم عليم.

وإن موض�وع العناي�ة باملت�ون واملنظوم�ات ليس بآخر املط�اف لطالب 
العل�م، بل هو س�ّلٌم يس�لكه الطال�ب ليصعد درج�ات التحقي�ق يف الفن، 
ويع�ود إلي�ه كلام أش�كل عليه يشٌء م�ن املباحث، فهو أس�اٌس لبني�اٍن كبري 
ينش�أ عليه الطالب، يبني عليه منزلة الرسوخ يف العلم، وأما االقتصار عليه 

فقصور، وفرٌق بن املنهجن.

وهذا يرشد إىل أمهية استشارة أهل العلم واالختصاص قبيل الرشوع يف 
حفظ املتون واملخترصات، والسؤال عن املناسب منها للحفظ، واألسلم يف 
املنهج، واألقعد يف الفن، وهو ما حيتم عىل أهل العلم وضع املعايري املعتربة 
الختي�ار املتون واملنظومات املناس�بة لطلبة العلم، ع�ىل اختاف طبقاهتم، 

وتباين اهتامماهم.

ومه�ام يك�ن من ه�ذه النق�ود، فإهن�ا ال تغض من ش�أن الننَّظ�م العلمي 
وأمهيته، ومدى فاعلية احلفظ يف مس�رية طالب العلم، وال تعارض حقيقي 
بن حفظ املخترصات وحتقيق املس�ائل، فلكلٍّ أمهيت�ه، وزمانه، واالقتصار 
ع�ىل أحدمه�ا خطٌا منهج�ي كب�ري، يدركه املق�رصِّ يف أحدمه�ا أو كليهام)1(، 
واملوّف�ق من مجع املنهجن، ووّفق بن الطريقتن، وذلك فضل اهلل يؤتيه من 

يشاء، واهلل ذو الفضل العظيم.

)1( يقول حاجي خليفة )ت1067ه�( يف كشف الظنون )46/1(: »اعلم أن من كان عنايته باحلفظ، 
أكث�ر م�ن عنايته إىل حتصيل امللكة، ال حيصل عىل طائل م�ن ملكة الترصف يف العلم، ولذلك ترى 
من حصل احلفظ، ال حيس�ن ش�يئًا من الفن، وجتد ملكته قارصًة يف علمه إن فاوض أو ناظر، ومن 
ظن أنه املقصود من امللكة العلمية فقد أخطأ، وإنام املقصود هو: ملكة االس�تخراج، واالستنباط، 
ورسع�ة االنتقال م�ن الدوال إىل املدلوالت، ومن الازم إىل املل�زوم، وبالعكس، فإن انضم إليها 
ملكُة االستحضار، فنعم املطلوب، وهذا ال يتم بمجرد احلفظ، بل احلفظ من أسباب االستحضار، 

وهو راجع إىل جودة القوة احلافظة وضعفها...«.
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املطلب الثالث
خصائص املنظومات يف القواعد الفقهية

إن القول يف منظومات قواعد الفقه مل خيتلف كثريًا عن سائر املنظومات 
العلمي�ة الرشعي�ة، م�ن حيث األمهي�ة واألس�باب الداعي�ة إىل وضع تلك 
املنظوم�ات وآثاره�ا، فالدواف�ع الت�ي صاحب�ت إخ�راج تل�ك املنظومات 
واح�دة، وه�ي خدمة الفن، وإعان�ة طابه عىل اإلحاطة بأه�م موضوعاته 

ومقاصده، واستحضار ذلك يف مسار التعلم والتعليم.

وأما فيام يتصل بخصائص منظومات القواعد الفقهية، فقد تقّلدت هذه 
املنظومات مجلة من السامت يمكن بياهنا يف اآليت:

جاءت منظومات قواعد الفقه هبدف واحد إمجااًل، وهو بيان أن رشيعة . 1
اإلس�ام قد ُبنيت عىل أصوٍل كلي�ة، إليها تعود مجلة األحكام الرشعية، 
ومنه�ا ُتس�تخرج أه�م املقاصد املرعي�ة، وتيس�ري ذلك ع�ىل املتعلمن، 
وتقريبه للناش�ئة املبتدئن، بذك�ر حقيقة القاعدة الفقهي�ة، ومتييزها عن 
القاعدة األصولية، وبيان ثمرة هذه القواعد، ومصادرها، وحجيتها، ثم 
الرشوع يف ذكر القواعد اخلمس الكربى املتفق عليها، مع أهم ما يندرج 
فيه�ا من القواعد، وإتباع ذلك بجملٍة من القواعد الصغرى، مش�فوعة 
ببع�ض التطبيقات الفروعية، مع تفاوٍت ب�ن تلك املنظومات يف املنهج 

املتبع.

بام أن موضوع النظم هو القواعد، فقد راعت تلك املنظومات األسلوب . 2
االس�تنتاجي يف العملي�ة التعليمية)1(، حيث انتق�ال الفكر من الكليات 
واحلقائ�ق العام�ة إىل اجلزئي�ات والتطبيق�ات اخلاص�ة، فُتذك�ر القاعدة 

)1( انظر: دراسات يف املناهج واألساليب العامة )190(.
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الفقهية، وُيشار بعد ذلك إىل املثال، ولو عىل جهة االختصار، ومن ذلك 
ما جاء يف منظومة الشيخ ابن سعدي )ت1376ه�(:

ُل )1( واملس�بَُّلوكلُّ مش�غوٍل ف�ال ُيش�غَّ املره�وُن  مثال�ه: 

ورب�ام مل تراع بعض املنظومات املخترصة مس�ألة التطبيق، اعتامدًا عىل ما 
سيعقبها من الرشوحات التي تتوسع بتوضيح املراد، وذكر املثال، وبيان 

القدر املستثنى من القاعدة إن ُوجد.

مل تكن بعض املنظومات خالصًة يف موضوع القواعد الفقهية، بل ضمت . 3
إىل أبياهتا معايَن تربويًة عالية، وتوجيهاٍت أخاقيًة قيمة، متّثلت يف تربية 
املتعّل�م عىل حب العل�م الرشعي، والصرب ع�ىل تعلمه، واإلخاص هلل 
تعاىل، وتواضع النفس، وإحسان الظن باملسلمن، والعفو عن خمطئهم، 
ونح�و ذل�ك من مجي�ل الس�جايا، التي تبقى ح�ارضة يف ذه�ن الطالب 

بحفظه هلذه األبيات.

هًا  وم�ن ذلك قول الزقاق )ت912ه��( يف منظومته: )املنهج املنتخب( منوِّ
إىل مقصود العامِل بتصنيفه وعدم س�امته من اخلطأ مهام بلغت منزلته يف 

العلم:

)2(

ل�ه حصَّ م�ن  ب�ه  ينف�ع   واهلل 
 فَم�ن أج�اد ِمق�والً س�دَّ اخللل
فقلَّ�ام ينج�و ال�ذي ق�د صنَّف�ا

 بحف�ٍظ أو فه�ٍم وش�يئًا ع�نَّ له
 والتمس املخ�رَج ال أخطا بطل
ألَّف�ا َم�ن  م�ن هف�وٍة أو عث�رٍة 

ها  وم�ن ذلك قول األهدل )ت1035ه�( يف منظومته: )الفرائد البهية( منوِّ
بمنزلة الفقه، وأمهية اللجوء إىل اهلل تعاىل، وإخاص العمل له:

)1( منظومة القواعد الفقهية )165(.
)2( املنهج املنتخب )األبيات 16-13(.
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)1(

 وبعد فالعلُم عظيم اجلدوى
العل�وم س�ائر  أه�م   فه�و 
حم�رّبه أرج�وزٌة   وه�ذه 
 وإن أكن لس�ُت ل�ذاك أهال
فيه�ا تع�اىل  اهلل   وأس�أل 
 وأن يكون نظُمها من العمل
نفُعه�ا يل ومل�ن ي�دوَم   وأن 
دع�اه م�ن  جيي�ُب  فإن�ه 

 ال سّيام الفقه أساس التقوى
 إذ هو للخصوص والعموِم
حم�رّبة متقن�ٌة   وجي�زة 
 فمطلب�ي من�ه الدعاء فضال
يوفيه�ا �ه  بحقِّ  إعان�ًة 
 لوجهِه وخالص�ًا من الِعلل
 حّصله�ا عن�َي يف كل زم�ن
رج�اه أح�ٌد  َيي�ب  وال 

ويش�ري الشيخ ابن عثيمن )ت1421ه�( يف: )منظومة األصول والقواعد(
إىل غاية طالب العلم، والتواضع أمام جهود العلامء السابقن:

)2(

 َوه�اَك ِمن َه�ِذي األُُصوِل مُجَال
َقواِع�َد ِم�ن َق�وِل َأه�ِل الِعل�ِم

ُن�ُزال اجِلن�اِن  ع�اِل  هِب�ا   َأرُج�و 
َوَلي�َس يِل فِيه�ا ِس�َوى ذا النَّظِم

نظرًا لطبيعة الش�عر وم�ا يقتضيه النظم، فقد اضُط�ر الناظمون غالبًا إىل . 4
إخض�اع القواعد الفقهية من حيث الصياغة إىل ما يتناس�ب مع مقتىض 
س�ياق النظ�م، فلم يلتزم�وا إيراد تل�ك القواعد وفق صيغه�ا املتعارف 
ق؟( عليه�ا لدى علامء القواع�د الفقهية، فقاعدة: )ه�ل الغالب كاملحقنَّ

أوردها الزقاق )ت912ه�( يف منظومته: )املنهج املنتخب( بقوله:
)3( ُعلِ�مهل غالٌب أو م�ا برشٍع قد ُعدم بتحقي�ٍق  ك�ام  ه  ض�دُّ أو 

وال ش�ك أهنا ليس�ت برصاح�ة الصيغ�ة املعلومة، ومثله ق�ول احلموي 
)ت1098ه��( يف منظومته: )العقود احلس�ان( معربًا عن قاعدة: )اليقن ال 

يزول بالشك(:

)1( الفرائد البهية )األبيات 11و12و35-30(.
)2( منظومة األصول والقواعد )البيتان 8و9(.

)3( املنهج املنتخب )البيت20(.
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)1( فاقت�ِفك�ذا اليق�ني ال ي�زول فاع�رِف ش�كٌّ  علي�ه  ط�را  إذا 

فُت�زاد بع�ض الكلامت الت�ي قد تكون حش�وًا من ال�كام ملراعاة ضبط 
البيت واتزانه، وقد يتوافق النظم مع الصيغة أحيانًا، فيورده الناظم وفق 

ما صاغه علامء القواعد، كام يف قول احلموي نفسه:
)2( املع�اينكذل�ك »اخل�راج بالضامِن« ش�هرية  قاع�دٌة 

ولو نظرنا إىل تعبري الزقاق عن هذه القاعدة، لوجدناه يقول:
)3( فس�د»اخلرج بالضامن« أصٌل قد ورد بي�ٍع  يف مس�تحقٍّ ش�فعٍة 

فالتعب�ري ب�»اخلرج« ب�دل »اخلراج« يف غاية الن�دور، وإنام أجلأه إىل ذلك 
رضورة الش�عر، وه�و أمٌر ق�د يتعدى أثره س�لبًا من ناحية االس�تقراء، 
ففي�ام يتصل بالبحث الن�ي اآليل عن القاعدة، لن جيد من يبحث بنص 
»اخل�راج« هذه القاعدَة يف منظومة الزقاق، لكونه أوردها بصيغٍة أخرى 

مقاربة.

وق�د التف�ت بعض الناظمن إىل إش�كالية ع�دم التزام الصيغ�ة، فراعوا 
وضع فصول وأبواب نصوا فيها عىل صيغة القاعدة املقّررة قبل الرشوع 
يف نظمها، كام هو صنيع السجلاميس )ت1057ه�( يف منظومته: )اليواقيت 

الثمينة(، حيث يقول يف قاعدة املصالح واملفاسد:

ٌم عىل جلب املصالح(: قاعدٌة: )درء املفاسِد مقدنَّ
)4( ع�ىل ٌم  مق�دَّ املفاس�د  ال()درء  جلب املصالح كذاك ُقوِّ

)1( منظومة العقود احلسان )البيت 3(.
)2( منظومة العقود احلسان )البيت 16(.

)3( املنهج املنتخب )البيت 310(.
)4( رشح اليواقيت الثمينة )196(.
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تباين�ت منظوم�ات القواعد يف موضوعاهتا، فغال�ب املنظومات جاءت . 5
لتنظ�م القواعد الكربى وما يتبعها، مع مجلٍة من القواعد الصغرى، بينام 
جاءت منظومات أخرى لذكر املس�تثنيات، كام يف منظومة ابن الش�حنة 
احلنف�ي )ت921ه�( يف املس�ائل التي يكون الس�كوت فيها رضا، اس�تثناًء 
من قاعدة: )ال ُينس�ب إىل س�اكٍت قول(، ومثلها منظوم�ة البدر الغزي 
الشافعي )ت984ه�( يف مستثنيات قاعدة: )كل ما كان أكثر يف العمل فهو 

أكثر يف الثواب(.

مل تكن منظومات القواعد عىل منهٍج واحٍد يف أسلوب الرتتيب، فبعض . 6
املنظوم�ات ُوضع�ت ع�ىل ترتيب األب�واب الفقهي�ة، فبدأت بمس�ائل 
الطه�ارة، فالعب�ادات، فاملعامات، وهكذا، وممن س�ار عىل هذا النمط 
مجاعة م�ن الناظمن، كالزقاق )ت912ه��( يف: )املنهج املنتخب(، ومّيارة 
)ت1072ه��( يف: )بس�تان فكر امله�ج(، والواليت )ت1330ه��( يف: )املجاز 

الواض�ح(. بينام نجد كثريي�ن ارتضوا منهج الرتتيب الش�هري للقواعد، 
بدايًة بالقواعد الك�ربى، فالصغرى، وال يلوح عندهم منهٌج واضح يف 

ترتيب القواعد الصغرى ذاهتا.

وثم�ة منظوم�ات ال يظهر فيها منه�ج معن يف ترتي�ب القواعد، كام هو 
ح يف رشح منظومته أنه  احلال يف منظومة الش�يخ ابن عثيمن، حيث رصنَّ
ك�ان ينظمها يف أوق�اٍت متفّرقة، فكلام مرت به قاع�دة أصولية أو فقهية 

وضعها يف هذه املنظومة)1(.

اختلف�ت منظوم�ات القواع�د م�ن حيث االس�تقال وعدم�ه، فبعض . 7
املنظوم�ات جاءت مرتبط�ًة بكتاٍب مع�ن، وهي كثرية، منه�ا: منظومة 
اب�ن قضيب البان احلنفي )ت1096ه��(، واحلموي احلنفي )ت1098ه�( يف: 

)1( انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده ورشحها )27(.



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 190

)العقود احلس�ان(، وكلتامه�ا نظٌم لكتاب األش�باه والنظائر البن نجيم 
)ت970ه�(.

ومنه�ا: منظومة اب�ن الونرشييس )ت955ه��( )النور املقتب�س( التي نظم 
فيه�ا قواع�د والده يف: )إيض�اح املس�الك(. وكذلك منظومت�ا األهدل 
)ت1035ه�(، وابن س�ند )ت1242ه�(، اللتان جاءتا لنظم قواعد السيوطي 

يف كتابه: )األشباه والنظائر(.

ع�ىل أن بعض هذه املنظوم�ات مل تلتزم قواعد الكت�اب املنظوم، بل ربام 
زادت علي�ه بع�ض القواع�د م�ن مص�ادر أخرى، ك�ام يف زي�ادات ابن 
الونرشي�يس لبع�ض القواع�د من خمترص اب�ن عرفة. وبعضه�ا اآلخر مل 
يلت�زم نظم مجيع قواعد الكتاب، ك�ام يف منظومة احلموي التي اقترصت 
عىل )25( قاعدة من أش�باه ابن نجيم، ومنظومِة ابن س�ند التي مل تذكر 

إال )45( قاعدة من أشباه السيوطي.

وثم�ة منظوماٌت مل تكن نظاًم لكتاٍب بعين�ه، وإنام اعتمدت عىل أكثر من 
مصدر، كمنظومة: )املنه�ج املنتخب( للزقاق )ت912ه�(، التي نظم فيها 
مجل�ة القواعد يف كت�ب القرايف )ت684ه�(، واملق�ري )ت758ه�(، وكتاب: 

)إيضاح املسالك( للونرشييس )ت914ه�(.

وبعض املنظومات جاءت مستقلًة من غري ارتباط بكتاب، كام هو احلال 
يف منظوم�ة: )اليواقي�ت الثمينة( للس�جلاميس )ت1057ه��(، ومنظومتي 
الش�يخ ابن س�عدي )ت1376ه�(، وابن عثيمن )ت1421ه�(، وتتباين هذه 
املنظومات املس�تقلة يف التزام املذهب من عدم�ه، فمنظومة: )اليواقيت 
الثمين�ة في�ام انتمى لع�امِل املدينة( جاءت ع�ىل مذهب املالكي�ة كام يلوح 
م�ن عنواهن�ا، بينام مل تلتزم منظومتا الش�يخن ابن س�عدي وابن عثيمن 
ن  بمذه�ب احلنابلة، وهذا عائ�ٌد إىل نوعية القواع�د املنظومة، فإن تضمنَّ
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النظ�ُم ذك�َر يشء من الضوابط، فإن الناظم س�يلتزم مذهب�ًا بعينه؛ نظرًا 
لطبيعة الضابط الفقه�ي املرتبط بأبواب معينة، وفق مذهٍب معن، وأما 
االقتصار عىل كربى القواعد فهو مظنٌة لاس�تقال عن التزام املذهب؛ 
نظرًا الش�رتاك أكث�ر املذاهب الفقهي�ة يف إعامل القاعدة، ك�ام هو احلال 
يف القواع�د اخلم�س الك�ربى، والقواعد األربع�ن الكلية التي س�اقها 

السيوطي يف األشباه والنظائر.

في�ام يتعلق بالش�مول، فق�د جاءت بع�ض منظوم�ات القواعد ش�املًة . 8
م�ن حي�ث اس�تقراء القواع�د، حي�ث تذك�ر القواع�د الك�ربى، وم�ا 
يتف�رع عنها، م�ع حماولة لذكر أكرب ق�دٍر من القواع�د الكلية الصغرى، 
والعناية بالتطبيقات وأمثلة الفروع، وإش�ارٍة للمس�تثنيات، وهذا يكثر 
يف املنظوم�ات املطّول�ة، كمنظوم�ة: )اليواقي�ت الثمين�ة( للس�جلاميس 
)ت1057ه��(، و)َصداق القواعد( للاممي )ت1282ه��(، و)الفرائد البهية(

لأله�دل )ت1035ه��(. بينام تأيت غال�ب املنظومات مقت�رصًة عىل ما تراه 
األه�م م�ن قواعد هذا الف�ن، مراعاًة للناش�ئة م�ن طلبة العل�م، كام يف 
منظومات ابن س�ند )ت1242ه�(، وابن عطية )ت1363ه�(، وابن س�عدي 

)ت1376ه�(، وابن عثيمن )ت1421ه�(، وغريهم.

وفي�ام يتص�ل باإلطالة واإلجياز، فإن الش�عر التعليم�ي مل يكن عىل حال . 9
واحدة، بل تفاوت�ت املنظومات طواًل وقرصًا، ويمكن جعلها يف ثاث 

فئات:

األوىل: املنظوم�ات املطول�ة، وهي التي ُتش�تهر باأللفيات، حيث تصل 
املنظوم�ة إىل أل�ف بي�ت وم�ا زاد. ومن املنظوم�ات األلفي�ة يف القواعد 
الفقهي�ة: منظوم�ة: )اليواقي�ت الثمين�ة( للس�جلاميس الت�ي ج�اوزت 
)2200( بي�ت، ومنظوم�ة: )ص�داق القواع�د( للامم�ي الت�ي تق�ع يف 

)1400( بيت، وهذه الفئة أقل أنواع املنظومات تأليفًا.
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الثاني�ة: املنظوم�ات املتوس�طة، وه�ي م�ا دون األل�ف وف�وق املائة من 
األبيات، ومن ذلك: منظومة: )املنهج املنتخب( للزقاق يف )444( بيتًا، 
ومنظومة: )بستان فكر املهج( مليارة يف )663( بيتًا، ومنظومة: )الفرائد 
البهية( لألهدل يف )525( بيتًا، ومنظومة: )املجاز الواضح( للواليت يف 

)311( بيتًا.

الثالثة: املنظومات القصرية، وهي التي ُنظمت يف مائة بيت فأقل، ولعل 
أكث�ر منظوم�ات القواعد ج�اءت عىل ه�ذا النمط، كمنظوم�ة احلموي 
احلنفي يف )47( بيتًا، ومنظومة املكنايس املالكي يف )83( بيتًا، ومنظومة 
ابن س�ند يف )43( بيتًا، ومنظومة ابن عطية يف )40( بيتًا، ومنظومة ابن 

سعدي يف )49( بيتًا، وغالب املنظومات املعارصة.

وال ش�ك أن رواج املنظومات املخترصة أكثر بن الطلبة من املنظومات 
املطولة، إذ إن من يقبل عىل أساسيات العلم أكثر ممن يقبل عىل تفصياته.

ج�اءت منظومات القواع�د عىل بحور خمتلفة م�ن الناحية العروضية، . 10
فغالبه�ا أرجوزات ع�ىل بحر الرجز متع�دد القافية؛ لس�هولة وضعه، 
وُي�ر حفظ�ه، وقرب�ه م�ن األذه�ان، وبعضه�ا ج�اء متح�َد القافي�ة، 

كأرجوزة البدر الغزي )ت984ه�( الامية.

ويف املقاب�ل نج�د بع�ض منظومات القواع�د أتت عىل بح�ور مغايرة، 
كمنظومة املكنايس يف قواعد اإلمام مالك، حيث جاءت قصيدًة الميًة 

عىل البحر الطويل، عىل وزان منظومة: )الشاطبية( الشهرية.
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املبحث الثاين
املنظومات العلمية يف القواعد الفقهية

الدراسة االستقرائية

ُي�راد يف هذا املبحث عرض املنظوم�ات العلمية يف القواعد الفقهية التي 
متك�ن الباح�ث من الوق�وف عليها، س�واء أكان�ت مطبوع�ة، أم خمطوطة، 
وسواء أمكن الوقوف عىل نصوصها، أم أمكن الوقوف عىل ذكٍر هلا وإشارٍة 
إليه�ا يف ثناي�ا املعاجم والفهارس، م�ع التعريف هب�ا، وبمصنفيها، واملنهج 

املتبع يف تلك املنظومات، واجلهود املبذولة خلدمتها.

والرتتي�ب املتبع يف رسد هذه املنظومات هو باعتبار املذهب الفقهي، ثم 
خُيتم باإلشارة إىل مجلٍة من املنظومات املصنفة يف العرص احلارض.

وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول
منظومات القواعد يف املذهب احلنفي

مل ُيع�رف املذهب احلنفي بجهود بارزة يف نظ�م القواعد الفقهية، خافًا 
للمذاهب األخرى التي نشطت يف هذا املجال، وهذا األمر وإن كان مستنده 
م�ا تم الوقوف عليه م�ن منظوماهتم، وهو ما ال يعط�ي نتيجًة دقيقة يف هذا 
الص�دد، إال أن�ه يمك�ن القول، بالنظ�ر إىل جهود احلنفي�ة يف النظم العلمي 
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إمجااًل، أن نتاجهم أقل توافرًا مقارنًة بنتاج غريهم من املذاهب. ولعل ذلك 
يعود إىل أس�باٍب تتصل بطبيعة وجود املذهب وانتش�اره يف بلدان يقل فيها 
النت�اج الش�عري والعطاء األديب نس�بيًا، مقارنًة بغريه�م، وهلذا مل نقف عىل 
منظومات علمية لألئمة احلنفية إال يف بلدان ُعرفت بالنش�اط األديب كام هو 

احلاصل يف باد الشام.

ومن منظومات احلنفية التي تم الوقوف عىل ذكٍر هلا:

نظُم اأَلشباِه والنَّظائر.. 1

الناظ�م: أب�و الفيض عبد اهلل بن حممد حجازي ب�ن عبد القادر بن حممد 
احللبي احلنفي، الش�هري بابن قضيب البان، فاضل أديب، وشاعر بليغ، وله 
اعتناء بالفقه وأصوله، وأحد املرّبزين بحس�ن اخل�ط، املتوف هنار األربعاء، 

سابع عرش مجادى األوىل، عام 1096ه�)1(.

النظ�م: ه�ذا نظ�ٌم لكتاب: )األش�باه والنظائ�ر( لزين الدي�ن ابن نجيم 
امل�رصي احلنفي )ت970ه�(، وقد أش�ار إلي�ه املحبي )ت1111ه��( فقال: »وله 

تآليُف سائغة، منها نظمه لألشباه الفقهية«)2(.

واملقصود ب�: )األشباه الفقهية( يف كام املحبي كتاب )األشباه والنظائر( 
البن نجيم كام وقع الترصيح بذلك يف مصادر أخرى)3(.

ومل أقف عىل النظم مطبوعًا، كام مل أجد له ذكرًا فيام أمكن االطاع عليه 
من فهارس املخطوطات، لنتمكن من توصيفه)4(، غري أن ما يمكن قوله هو 

)1( انظ�ر يف ترمجته: خاص�ة األثر للمحبي )70/3(، وهو من خ�واص تامذته، وأطال يف ترمجته، 
إعام النباء للطباخ )363/6(، األعام للزركيل )129/4(، 

)2( خاصة األثر )71/3(.
)3( انظر: هدية العارفن )478/1(، معجم املؤلفن )115/6(.

)4( ق�د أش�ار العامة املؤرخ حممد راغب الطب�اخ إىل وجود عدٍد من قصائد الناظ�م يف مكتبة برلن، 
فلعل هذا النظم أحد تلك القصائد. انظر: إعام النباء )374/6(، ولعله استقى ذلك مما ذكره=
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أن النظ�م لن يقل عن املنظومات املتوس�طة من حي�ث احلجم؛ نظرًا حلجم 
األصل، كام أن األبيات هي من نظم شاعٍر فائق متمكن.

عامن.. 2 الُعقود احِلساِن يف قواعِد مذهِب النُّ

الناظم: شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي 
ثم املرصي احلنفي، املدّرس باملدرسة السليامنية واحلسينية بالقاهرة، ومفتي 
احلنفي�ة، األصويل الفقيه، صاحب التصاني�ف، مؤلف كتاب: )غمز عيون 

البصائر يف رشح األشباه والنظائر(، املتوف عام 1098ه�)1(.

النظ�م: هذا نظ�ٌم للقواع�د عىل مذه�ب احلنفي�ة، ضّمنه الناظم مخس�ًا 
وعرشين قاعدة من قواعد األش�باه والنظائر البن نجيم، وقد ُطبع يف نرشٍة 
تعريفي�ة ضم�ن أخبار مركز مجعة املاجد)2(، وله نس�خة خطية حمفوظة بدار 
الكتب املرصية برق�م )1227( بعنوان: )منظومة يف الضوابط الفقهية()3(، 
ونس�خٌة أخ�رى حمفوظة بمكتبة الغ�ازي ُخرو بك براييف�و ضمن جزٍء 
سامه: )سمط الفوائد وِعقال املسائل الشوارد( تضمن مجلًة من منظوماته)4(، 
وفيها رّصح بعنوان منظومته فقال: »أرجوزيت املسامة ب�: )العقود احلسان يف 

قواعد مذهب النعامن(«.

وتقع األرجوزة يف )47( بيتًا، استفتحها بقوله:

= بروكلامن يف تاريخ األدب العريب )357/2 الطبعة األملانية(، وللناظم منظوماٌت أخرى حمفوٌظ 
بعضها باملكتبة األزهرية. انظر: فهرس املكتبة األزهرية )349/6(.

)1( انظر يف ترمجته: عجائب اآلثار للجربيت )167/1(، األعام للزركيل )238/1(.
)2( انظ�ر: نرشة أخب�ار مركز مجعة املاجد، ع�دد )51(، مجادى األول 1433ه��، )ص30(، وعليها 

اعتمدت يف نقل أبيات املنظومة.
)3( انظ�ر: فه�رس دار الكت�ب املرصي�ة )467/1(، الفه�رس الش�امل لل�رتاث الع�ريب املخط�وط 

.)543/10(
)4( انظر: نرشة أخبار مركز مجعة املاجد، عدد )47(، ربيع اآلخر 1432ه�، )ص18(.
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�لِك السِّ درَّ  نّظ�م  م�ن   يق�ول 

 أح�ق م�ا ِزينَ�ت ب�ه الط�روس
الرشائع�ا ع  رَشَّ إل�ٍه  مح�ُد 

مك�ي ب�ن  أمح�د   احلس�نيُّ 
النف�وس ب�ه  حق�ًا  َف�ت   ورُشِّ
وفّض�ل الدين احلني�ف البارعا

ثم قال:
 وبعد فاملقص�وُد من نظم الدرر
 يف مذه�ب اإلم�اِم ذي العرف�اِن

 وه�ي الت�ي بجمعها حق�ا ُعني
 ضم�ن الكت�اِب الع�ادم النظري
والنظائ�را األش�باه  ب�ه   أعن�ي 
لَتس�ُهال ه�ا  ُدرِّ نظ�َم  أحبب�ُت 

 ضبط القواعِد التي حازت غرر
النع�امِن املعّظ�ِم   إماِمن�ا 

 اب�ن نجي�َم الع�امل الفرُد الس�ني
التحري�ر ل�ذروِة   املرتق�ي 
حائ�را ض�الٍل  م�ن   امُلهِدي�اِت 
عىل ال�ذي ي�روم ِحفظ�ًا َعِجال

وتبعًا البن نجيم، فقد جعل القواعد عىل نوعن:

- النوع األول: القواعد الكلية، وهي ست قواعد: اخلمس الكربى، مع 
قاعدة: )الثواب إال بنية(.

ج عليها م�ا ال ينحرص م�ن الصور  - الن�وع الث�اين: قواع�د كلية يتخ�رنَّ
اجلزئية، وهي تسع عرشة قاعدة.

ومما جاء يف النوع الثاين قوله:
 ولي�َس االجته�اُد حق�اًّ ُينق�ُض
اجتمع�ا واحل�راُم  احل�الُل   إِِن 
وُيك�ره اإليث�اُر حق�ا يف الُقَرب

َقُض�وا ك�ام  ِمثُل�ُه   باالجته�اد 
 فالغال�ُب احل�راُم حتاًم فاس�معا
َت�ب الرُّ إح�راُز  يك�ون  ب�ه  ب�ام 

ثم ختم أرجوزته بقوله:
ه�داين ال�ذي  هلل   واحلم�د 
والس�الِم الص�الِة   وأفض�ل 
اهلم�م ذوي  وصحب�ه  وآل�ه 

املب�اين ذي  درِّ  نث�ر   لنظ�م 
اخلت�ام يف  اهلل  نب�ي   ع�ىل 
ما افرت َثغُر الصبح عن مَلَى الظلم

رشوح�ه: ق�د رشح الناظ�م منظومت�ه يف كت�اٍب أس�امه: )فرائ�د ال�درر 
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ق الرشح املذكور يف أطروحة  واملرجان يف رشح العقود احلسان()1(، وقد ُحقِّ
دكتوراه، نجزت ونوقشت باجلامعة اإلسامية باملدينة النبوية)2(.

هذا ما تم الوقوف عليه من منظومات عامة، وثمة منظومات يف جزئيات 
متصلة ببعض القواعد والضوابط، ومنها:

منظومٌة يف املسائل التي يكون السكوت فيها رضا.. 3

الناظ�م: أبو الثن�اء، عبد الرب بن حمم�د بن حممد احلنف�ي، املعروف بابن 
حنة، قاٍض فقيه، معتٍن بالعلوم الرشعية والعقلية، صاحب منظومات،  الشِّ
ولد بحلب عام 851ه�، وانتقل إىل القاهرة، وتوىل قضاءها، وهبا تويف عام 

921ه�)3(.

النظ�م: املنظوم�ة -كام يلوح من عنواهنا- متعلق�ة بالتفريع عىل القاعدة 
الفقهي�ة: )الس�كوت يف معرض احلاجة إىل بي�اٍن بياٌن(، وليس�ت متضمنًة 
للتقعي�د، وإن�ام هي عىل طريق�ة مجع األش�باه، فهي داخلة ضم�ن القواعد 
باعتبار مسلك من توّسع يف هذا الفن وألنَّف فيه مصنفات األشباه والنظائر، 
كام يمكن أن تصنف ضمن منظومات املس�تثنيات، باعتبار أن تلك املسائل 

من مستثنيات قاعدة: )ال ُينسب إىل ساكٍت قول(.

ومل أقف عىل املنظومة مطبوعًة، وهلا نسخٌة خطية تقع يف ورقتن، حمفوظة 
بمكتبة الغازي ُخرو براييفو، ضمن جمموع برقم )4521]1454/4[(، 

ُكتب عام 1043ه�)4(، ومل أقف عليها ألمتكن من وصفها.

)1( انظر: إيضاح املكنون )182/4(، هدية العارفن )165/1(.
)2( من إعداد الباحث: صالح حممد أمحد، وإرشاف أ.د. ترحيب بن ربيعان الدورسي، وقد نوقش�ت 

الرسالة املذكورة بتاريخ )1432/6/21ه�(.
)3( انظر يف ترمجته: الكواكب السائرة للغزي )220/1(، إعام النباء للطباخ )381/5(، األعام 

للزركيل )273/3(.
)4( انظر: فهرس مكتبة الغازي خرو )558/2(، الفهرس الشامل للرتاث العريب املخطوط )554/10(.
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وللحنفي�ة مزي�ُد اعتن�اء بجمع هذه املس�ائل ونظمه�ا، إما إف�رادًا كام فعل 
الناظم يف هذه املنظومة، وإما إدراجًا للنظم ضمن مؤلفاهتم، كام فعل ابن اهُلامم 
)ت861ه��(، حي�ث نظ�م يف كتابه: )فتح القدير( مس�ائل يكون الس�كوت فيها 

كالقول، مجعها يف أبياٍت »تسهيًا حلفظها«)1(، وقد حاول ابن نجيم استيفاء ما 
يف الباب، فجمع يف كتابه: )األشباه والنظائر( سبعًا وثاثن مسألة)2(.

املطلب الثاين
منظومات القواعد يف املذهب املالكي

برز املذهب املالكي يف نظم القواعد الفقهية، ونش�ط يف هذا املجال عىل 
نح�ٍو مل ُي�ر نظريه يف املذاهب األخرى، ولعل ذلك راجع إىل نش�اط املالكية 
يف النظم إمجااًل، كام يعود إىل اعتناق الشناقطة للمذهب املالكي، ونشاطهم 

يف النظم العلمي أمر معلوم بن الباحثن وطلبة العلم املعتنن)3(.
وفيام يأيت مجلة املنظومات املالكية يف القواعد الفقهية التي متكن الباحث 

من الوقوف عليها:

املنهُج املنتَخب إىل أصوٍل ُعزيت للمذَهب.. 1
الناظ�م: أبو احلس�ن عيل بن قاس�م بن حمم�د التجيبي الف�ايس املالكي، 
الش�هري بالزّق�اق، فقيٌه أصويل مش�ارك يف كثري من الفن�ون، خطيب جامع 
األندل�س بفاس، له منظومة المية يف الفقه املالكي، تويف عن س�ن عالية يف 

شوال، عام 912ه�)4(.

)1( فتح القدير )264/3(.
)2( انظر: األشباه والنظائر البن نجيم )129(.

)3( وق�د اش�ُتهرت مجهورية موريتانيا بلقب: )بلد املليون ش�اعر(. ُينظر: الش�عر والش�عراء، د.حممد 
املختار ولد أباه، الشعر الشنقيطي يف القرن الثالث عرش اهلجري، د.أمحد ولد احلسن. 

)4( انظ�ر يف ترمجته: نيل االبتهاج )211(، ش�جرة النور الزكية )274(، الفكر الس�امي )265/2(، 
األعام )137/5(، مقدمة حتقيق رشح املنجور للمنهج املنتخب )11(.
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النظ�م: ُيعد )املنهج املنتخب( من أوائ�ل املنظومات املالكية يف القواعد 
الفقهية، وقد أشار ناظمها إىل عنواهنا يف قوله:

املنتخ�ِب باملنه�ج  إىل أصوٍل ُعزيت للمذهِبس�ميُته 

ولك�ن درج الرّشاح عىل تس�مية النظ�م ب�: )املنهج املنتخ�ب إىل قواعد 
املذهب()1(، وكأن تس�مية الناظم جاءت مراعاًة للوزن والقافية، وما ذكره 

الناظم َأوىل أن ُيلتزم)2(.

ونظ�رًا لكون الناظم مل ينص عىل عدد أبيات املنظومة، س�واء بالترصيح 
أو بطريق�ة الرم�ز عىل حروف اجلّم�ل، كام هي عادة بع�ض الناظمن، فقد 
اختل�ف الباحث�ون يف حتديد ذلك، ففي بعض املص�ادر أهنا تقع يف )437( 
بيت�ًا)3(، ويف مص�ادر أخ�رى أهن�ا يف )443( بيتًا)4(، وال�ذي وقفت عليه يف 

نسخٍة متقنة مقابلة أن عدة أبياهتا )444( بيتًا)5(.

وقد وصف النظَم ش�ارُحه املنجور )ت995ه�( بأنه »قد احتوى من الفقه 
ع�ىل الغزي�ر، وهو لصغر حجم�ه وكثرة علمه، وس�هولة حفظه وفهمه، ال 
يوجد له يف بابه -فيام علمُت- نظري، فعىل اللبيب أن يأخذ يف حتصيله باجلد 

والتشمري، وال يلتفت لغض مقرٍص من قدره واحتقاِر حقري...«)6(.

استفتح الزّقاق منظومته بقوله:

)1( انظر: رشح املنجور )96(.
)2( انظر: بستان فكر املهج، مليارة )68(.

)3( انظر: مقدمة حتقيق اليواقيت الثمينة )66(.
)4( انظر: القواعد الفقهية، د. يعقوب الباحسن )370(.

)5( وهي نسخة كتبها الشيخ أمحد بن حممد بن مود اجلكني، فرغ من مقابلتها بتاريخ 1433/4/23ه�، 
وهي التي اعتمدُت عليها يف نقل أبيات املنظومة.

)6( رشح املنجور )96(.
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ع�يلُّ  قاس�ٍم  نج�ل   يق�ول 
ُم ُيق�دَّ ربن�ا  اإلل�ه  مح�ُد 

الع�يلُّ ه�و  رب�ه   ُعبي�د 
أج�ذُم م  ُيق�دَّ مل  مه�ام  والق�ول 

ثم أشار إىل مقصوده بقوله:
َج�ِز الرَّ هب�ذا  فالقص�ُد   وبع�ُد 
 م�ا انتم�ى إىل اإلم�ام اب�ِن أنس
را ُق�رِّ عليه�ا  م�ا  ُنب�ٍذ   م�ع 
بالفص�ول يلي�ق  ك�ام  َأفِصل�ه 

موج�ِز بلف�ٍظ  قواع�َد   نظ�ُم 
 وصحب�ه وما لدهيم من َأَس�س
 ُأوم�ي هل�ا فق�ط لك�ي أخترِصا
إذ ه�و أقرُب لطال�ب الوصول

وقد سار الناظم وفق منهٍج يراعي ترتيب أبواب الفقه، مستفتحًا بفصل 
الطه�ارة، فيذكر القاعدة، ويتبعها بمس�ائل الطهارة، ورب�ام ذكر يف الفصل 
م�ن املس�ائل ما هو خارج عن الطهارة مراع�اًة لدخوهلا حتت القاعدة، منعًا 

للتكرار)1(.

وُيلحظ أن قواعد )املنهج( جاءت عىل نوعن)2(:

- الن�وع األول: قواع�د ه�ي أص�وٌل ألمهات مس�ائل اخل�اف، وهي 
القواع�د الت�ي ابتدأ هب�ا الناظم، مس�تفتحًا يف فصل الطه�ارة بقاعدة: )هل 

ق؟( يف قوله: الغالب كاملحقنَّ

ُعلِ�مهل غالُب أو م�ا برشٍع قد ُعِدم بتحقي�ٍق  ك�ام  ض�ده  أو 

- النوع الثاين: قواعد جتمع أصول املسائل من النظائر والفروع من غري 
إشارٍة إىل خاف، وهي القواعد التي استفتحها الناظم بقاعدة: )التقديرات 

الرشعية( ابتداًء من قوله:

أو عكس�ه أصٌل لذاك ق�د ُعلِمإعط�اُء ما ُوج�د حكَم م�ا ُعلِم

وبلغ جمموع قواعد املنظومة: )182( قاعدة، مبثوثة يف )18( فصًا.

)1( انظر: رشح املنجور )101و108(.

)2( انظر: رشح املنجور )108و468(.
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وقد أبان الناظم أنه اعتمد عىل أمهات كتب املذهب املالكي:
املنتخ�ِب املنه�ج  مت�ام   ه�ذا 
ثمين�ة دررًا  في�ه  لقط�ُت 

الُكُت�ِب أمه�ات  م�ن   مجعُت�ه 
املدين�ة لع�امِل  انتم�ى  م�ا 

وم�ن مص�ادره الت�ي اعتم�د عليه�ا: )الف�روق( للق�رايف )ت684ه��(، 
و)القواع�د( للمق�ري )ت758ه��(، ويميل بعض الباحثن إىل أن�ه أفاد أيضًا 
من: )إيضاح املس�الك( للونرشييس )ت914ه�()1(، وعىل أيٍّ فقد زاد الناظم 

من القواعد عىل ما ذكره الونرشييس بام ينيف عىل مخسن قاعدة.

اجله�ود التي توال�ت عىل املنظومة: نظرًا ألمهي�ة املنظومة ومكانتها لدى 
علامء املالكية، فقد توالت عليها اجلهود، رشحًا، وتكميًا، وهتذيبًا.

فأما رشوح النظم فمتعددة، منها:
1. رشح الناظم الزّقاق، فهو أول من انتدب لرشح منظومته، وقد أشار 

إىل ذلك يف قوله:
�الهوبع�د أن يكم�ل إن ش�اء اإلله حِلُ ُمبِين�ًا  رشح�ًا  ُأتبِع�ه 

ق�ال املنج�ور: »وه�ذا وع�ٌد منه بال�رشح، وقد ت�ويف -رمح�ه اهلل- قبل 
إكامل�ه... وقد رأي�ُت منه أوراقًا بخ�ط مؤلفه أجاد فيها ما ش�اء، دلت عىل 

حتصيله وحتقيقه، وليته أكمله!«)2(.
2. رشح اب�ن الناظم، أيب العباس أمحد بن عيل الزقاق )ت931ه�(، وصل 

فيه إىل نحو النصف، وتويف وملا يتمه)3(.
3. رشح حفي�د الناظم، أيب حمم�د عبد الوهاب بن حممد بن عيل الزقاق 

)ت961ه�(، رشح فيه أبياتًا قليلة بكام خمترص)4(.

)1( انظر: مقدمة حتقيق القواعد للمقري )131/1(، مقدمة حتقيق اليواقيت الثمينة )66(.
)2( رشح املنجور )102(.

)3( انظر: نيل االبتهاج )91(.
)4( فهرس أمحد املنجور )58(.



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 202

ٌر  4. رشح أيب العب�اس أمح�د بن عيل املنجور )ت995ه��(، وهو رشٌح حمرنَّ
ش�هري مطبوع)1(، أطال فيه الننََّفس، وأكثر فيه من النقول، وللرشح املذكور 

خمترصاٌت عدة.

5. رشح أيب احلسن عيل بن عبد الواحد األنصاري اجلزائري )ت1057ه�(، 
صاحب منظومة: )اليواقيت الثمينة()2(.

6. )خوات�م الذه�ب ع�ىل املنه�ج املنتخ�ب(، لعبد الواح�د ب�ن حمم�د 
األم�زاوري املغ�ريب )من رج�ال القرن الثال�ث عرش(، وه�و رشٌح خمترص 
انته�ج في�ه تفكيك عبارة الناظم وبيان إش�اراته، وق�د اعتمد فيه عىل رشح 

املنجور مع زيادات يسرية)3(.

7. )املنه�ج إىل املنهج إىل أصول املذهب املربج(، ملحمد األمن بن أمحد 
زيدان الشنقيطي )ت1325ه�(، وهو رشٌح وجيز خمترص مطبوع)4(، اعتمد فيه 

عىل رشح املنجور.

8. )إعداد املهج لاس�تفادة من املنهج(، ألمحد بن أمحد املختار اجلكني 
الش�نقيطي، وهو من الرشوح املعارصة املطبوعة)5(، وقد اعتمد فيه شارحه 

عىل كتاب: )املنهج( اآلنف.

9. )ش�فاء الغليل عىل املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب(، للشيخ حممد 
ابن عيل، وهو من الرشوح املخترصة املطبوعة)6(.

)1( ُطبع بتحقيق حممد الشيخ بن حممد األمن آل يوسف، وأصله أطروحة دكتوراه.
)2( انظر: نفح الطيب )479/2(، الفكر السامي )278/2(.

)3( انظر: مقدمة حتقيق رشح اليواقيت الثمينة )71(.
)4( طبع بتحقيق احلسن بن عبد الرمحن الشنقيطي، بدار الكتاب املرصي بالقاهرة، باالشرتاك مع دار 

الكتاب اللبناين ببريوت، وانظر: مقدمة حتقيق رشح اليواقيت )71(.
)5( طبع بإدارة إحياء الرتاث اإلسامي بقطر، عام 1403ه�.

)6( طبع باملطبعة العربية بالدار البيضاء باملغرب، عام 1356ه�.
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وأم�ا م�ا ُألِّ�ف يف النظ�م م�ن هتذيب وتذيي�ل، في�أيت بيان�ه اآلن ضمن 
منظومات املالكية يف هذا الشأن.

النور املقتبس من قواعد مالك بن أنس.. 2

الناظ�م: أبو حمم�د عبد الواحد بن أمحد بن حيي�ى الونرشييس، املعروف 
بابن الونرشييس وابن الش�يخ، فقيه م�ن أهل فاس، مجع بن الفتيا والقضاء 
والتدريس، ولد عام )885ه�(، ووالده هو العامة الونرشييس، صاحب: 
)إيضاح املسالك من قواعد اإلمام مالك(، ُعرف الناظم بالفصاحة والتقدم 
يف الشعر واإلنشاء واملكاتبات با تكّلف، وله مصنفات منها: رشح خمترص 
اب�ن احلاجب يف الفقه، ونظم تلخيص ابن البنا يف احلس�اب، ونظٌم كثري يف 

مسائل خمتلفة، وله أزجال وموشحات، تويف عام )955ه�()1(.

النظ�م: وضع ابن الونرشي�يس هذا النظم ليجمع في�ه قواعد الفقه التي 
أورده�ا والده الش�يخ أمح�د يف كتابه الش�هري: )إيضاح املس�الك إىل قواعد 
اإلم�ام مالك(، وعددها )118( قاعدة، أكثرها قواعد مذهبية، وزاد عليها 
الناظم قواعد أخرى، واهتم يف أثناء ذلك بتصوير املسائل، والتمثيل عليها، 

وزيادة مسائل استخرجها من: )خمترص ابن عرفة()2(.

وال ت�زال املنظومة خمطوط�ة، وهلا نس�ختان خطيتان، إحدامه�ا باملكتبة 
الوطني�ة بمدريد، برقم )5074(، واألخرى باملكتبة العامة بتطوان، ضمن 

جمموع برقم ])1625(542[)3(.

)1( انظ�ر يف ترمجت�ه وأخب�اره: فهرس املنج�ور )50(، نيل االبته�اج )188(، األع�ام )174/4(، 
معجم أعام اجلزائر )344(.

)2( انظر: نيل االبتهاج )189(، مقدمة حتقيق رشح اليواقيت )73(.
)3( انظر: مقدمة حتقيق قواعد املقري )132/1(، الفهرس الش�امل للرتاث املخطوط )350/11(. 
ومن املفيد اإلشارة إىل أن بمكتبة مدريد ]CDLI/1[ )نظم القواعد(، منسوٌب إىل أيب العباس أمحد 
ب�ن حيي�ى الونرشييس )ت914( والد الش�يخ عبد الواح�د وتقع يف )31( ورق�ة، ومل أمتكن من=
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ومل أمتك�ن من الوقوف عىل النس�خ اخلطية لبيان منه�ج الناظم تفصيًا، 
وق�د اهتم ب�ه بعض املالكي�ة، فرشحه تلميذ الناظم، الش�يخ أمح�د املنجور 

)ت995ه�(، كام رّصح بذلك يف فهرس مروياته)1(.

اليواقيت الثمينة فيام انتمى لعامِل املدينة.. 3

الناظم: أبو احلس�ن عيل بن عبد الواحد بن حمم�د األنصاري اخلزرجي 
الس�جلاميس، م�ن فقه�اء املالكية، أقام مدة بمرص، واس�تقر بف�اس، وتوىل 
اإلفت�اء، ب�رع يف ع�دد من الفن�ون، وك�ان أديبًا جي�د النظم، ول�ه أكثر من 
عرشي�ن منظوم�ة يف خمتل�ف علوم الرشيع�ة وغريها، من الفق�ه، وأصوله، 
وقواع�ده، واحلديث، والتفس�ري، والنحو، وال�رصف، والباغة، والطب، 
والترشيح. ومن ذلك منظومة مس�الك الوصول إىل مدارك األصول، وهو 
نظم يف أصول الفقه يقع يف )772( بيتًا، وأرجوزة يف الس�رية النبوية تقع يف 

)828( بيتًا. تويف مطعونًا باجلزائر أواخر شعبان، عام )1057ه�()2(.

النظم: هذه املنظومة يف القواعد والنظائر مما وقع يف مذهب اإلمام مالك 
بن أنس، مع فوائد أضافها يف منظومته األلفية الطويلة، وقد فرغ من نظمها 

بالرباط، شهر صفر، عام 1039ه�.

وقد اشتملت املنظومة عىل ديباجٍة، ومقدمة، وتسعة كتب، وخامتة.

= الوق�وف عليه�ا، وثم�ة احتامل أهنا نس�خة أخرى م�ن النور املقتب�س وأن تكون النس�بة إىل أيب 
العب�اس متومه�ة، إذ مل ُتذك�ر هذه املنظوم�ة من مجلة مصنفات�ه. وانظر: الفهرس الش�امل للرتاث 

املخطوط )141/11(.
)1( انظر: فهرس املنجور )81(، نيل االبتهاج )97(.

)2( انظر يف ترمجته أخباره: نفح الطيب )478/2(، خاصة األثر )173/3(، شجرة النور )308(، 
األعام )309/4(، ومقدمة حمقق رشح اليواقيت )17-50(. ومنظومة جامعة األرسار مل نقف 
عىل ذكر هلا يف فهارس املخطوطات، وأما أرجوزة الس�رية فلها نس�خة يف املكتبة الظاهرية - انظر: 

فهرس خمطوطات املكتبة الظاهرية )420/2(.
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وقد استفتح ديباجة املنظومة بقوله:
أنص�اِر ذو  وه�و  ع�يٌل   ق�ال 

رفع�ا م�ن  ي�ا  الله�م   أمح�دك 
رس�ت ورشائ�ع  أص�وٍل  ع�ىل 

 أي اب�ن عبد الواحد األنصاري
 دعائ�م الدي�ن الذي ق�د رشعا
ست ورس�خت عىل اهلدى وُأسِّ

ثم أشار إىل مقصده من وضع النظم يف قوله:
األن�واِر س�اطعة   فهاكه�ا 

ينف�ُع مه�مٍّ  كل   جامع�ًة 
الثمين�ة )اليواِق�ت   س�ميتها 
فرائ�ِد وم�ن  القواع�د  م�ن 

املق�داِر عالي�َة   غالي�ًة 

 إذ لي�س نظ�م ال�كل م�ا يس�ُع
املدين�ة( لع�امِل  انتم�ى   في�ام 
الفوائ�ِد م�ع  النظائ�ِر  م�ن 

وأما املقدمة، فاشتملت عىل فصلن:

األول: يف ذكر النية وحماهلا، والثاين: يف الفرق بن التعبد والتعليل.

ومما جاء يف أبيات املقدمة قوله:
األحكام�ا رشع  ج�ّل   اهلل 
 يش�اُء فاح�ذر أن تظ�نَّ ُحكم�ه
باس�تقراِء ُعل�م  وق�د   ه�ذا 

جل�ُب املصال�ح ودرُء املفس�دة

م�ا ع�ىل  جليل�ٍة   حلكم�ٍة 
 أو فع�ل رب�ك خال ع�ن ِحكمة
والس�امِء األرض  رب   فِع�ال 

ع�ّوده ق�د  خللق�ه  ال�ذي  وذا 

وأم�ا الكتب التس�عة، فهي املباح�ث الفقهية ابتداًء من كت�اب الطهارة، 
ومرورًا بكتاب النكاح والبيوع، وانتهاًء بكتاب اجلامع ألشياء متفرقة، عىل 

الرتتيب الفقهي املعهود لدى فقهاء املالكية.

فجع�ل الكت�اب األول يف الطه�ارات والصل�وات وم�ا يتعّل�ق بذلك، 
واستفتحه بقوله:

�ِق كاملحقَّ ه�و  ه�ل  غال�ٍب   يف 

 أي ت�ارك الصالة ذي خساس�ه
ُم�درِك صي�ٍد م�ع نف�وِذ مقت�ِل

متَّ�ِق وغ�رِي  كاف�ٍر   كلب�ِس 

 وس�ؤر م�ا يس�تعمل النجاس�ة
ج�يل ُخل�ٌف  مقص�وده  يظ�ن 
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وأفرد أبياتًا يف ذكر النظائر، كقوله:

نظائر: يف األشياء التي ال جيب غسلها إال مع التفاحش:

ُطل�ب أش�ياَء  ثامني�ِة  جي�بَغس�ُل  مل  وإال  التفاح�ش  م�ع 

ثم رسد األشياء الثامنية.

وق�د فاق�ت هذه املنظومة نظ�م الزقاق م�ن حيث دقة التقس�يم الفقهي 
وااللت�زام ب�ه، وج�ودة رصف القواع�د عىل األب�واب الفقهي�ة، وااللتزام 
بلف�ظ القاعدة بإيرداها نثرًا قبيل النظم، األمر الذي غاب يف منظومة املنهج 

املنتخب.

وأم�ا تاري�خ الفراغ من املنظومة وع�دد أبياهتا فقد رم�ز الناظم يف ختام 
األبيات إىل ذلك بحساب اجلمل: »شفا غليل الفقها« يف قوله:

احلوال�ِك ُظَل�َم  أن�ارت   لق�د 

مال�ك اإلم�ام  قواع�د   ويف 
للنَُّبه�ا غنيم�ٌة   أبياهت�ا 
مجع�ِة بي�وم  انته�اؤه   كان 

ع�اِم وأل�ِف  ثالث�ني  بع�د 

 بُصبحه�ا ال�ذي ج�ال لس�الِك

 أوضح�ِت احلج�َج واملس�الك
الفقه�ا غلي�ِل  ِش�فا   ِعدهت�ا 
تس�عِة بع�ام  ب�دا  صف�ٍر   يف 

اإلنع�اِم ع�ىل  هلل  واحلم�د 

وهو يبلغ هبذا احلس�اب )2268( بيتًا، وقد تعقب ذلك بعض الرشاح، 
فذك�روا أن األبيات تزيد عن هذا العدد س�تن بيت�ًا)1(، وهو حممول عىل أن 
الناظ�م رب�ام زادها آِخرًا، أو هي من زي�ادات املتأخرين، كام حيصل ذلك يف 
ع�دٍد من املنظومات. وأما ما ج�اء يف بعض املصادر من أن أبياهتا قد بلغت 
)3258( بيت�ًا، فلعل�ه حتري�ف يف الرقم، ففارق العدد كب�رٌي مل ُيعهد مثله يف 

منظومة واحدة.

وقد أثنى أهل العلم عىل هذا النظم، واهتم به املالكية، ووصفه شارحه 

)1( انظر: رشح اليواقيت الثمينة )893(.
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اب�ن أيب القاس�م الس�جلاميس )ت1214ه�( بأن�ه »مؤلنَّف جامع، مفي�ٌد نافع، 
مج�ع من القواعد والفوائ�د، ما يزري بنفائس الفرائد، غري أنه مع فصاحته، 
ووض�وح لفظ�ه ورصاحت�ه... ال تكمل ب�ه الفائدة إال برشٍح يكش�ف عن 

وجهه النقاب، ويوضح بعض مقاصده ومسائله الصعاب...«)1(.

رشوح النظ�م: مل أق�ف إال ع�ىل رشٍح واح�د، وه�و: )رشح اليواقي�ت 
الثمينة(، ملحمد بن أيب القاسم السجلاميس )ت1214ه�(، أبان فيه عن مقاصد 
النظ�م، مع نقوالت ونصوص تفّر مراد الناظم، وتطابق معناه، مع فوائد 

وزوائد، وهو رشٌح مطبوع)2(.

وللناظم أيب احلسن السجلاميس نظامن آخران يف القواعد، ومها:

عقد اجلواهر يف نظم النظائر.. 4

وه�و نظ�ٌم يف النظائ�ر الفقهي�ة، مل يكم�ل، أش�ار إلي�ه عدٌد مم�ن ترجم 
للناظم)3(.

جامعة األرسار ونافعة األخيار واألبرار.. 5

وه�ي أرجوزٌة نظم هبا قواعد اإلس�ام اخلمس، وهلا نس�ختان إحدامها 
يف اخلزان�ة الصبيحية بس�ا يف املغرب برقم )525( وتق�ع يف )26( ورقة، 
منس�وخة يف حي�اة الناظ�م ع�ام )1040ه�(، وأخ�رى بجامع�ة قاريونس 
ببنغازي، برقم )1307(، كتبت عام )1104ه�(، وتقع يف )22( ورقة)4(.

)1( رشح اليواقيت الثمينة )135(.
)2( طبع بتحقيق د. عبد الباقي بدوي، وصدر عن مكتبة الرشد بالرياض، عام 1425ه�، ومنه نقلت النظم.

)3( انظر: خاصة األثر )174/3(، شجرة النور )308/1(، هدية العارفن )756/1(.
)4( انظر: الفهرس الشامل للرتاث املخطوط )12/3( و)107/3(، وثمة نسٌخ خطية أخرى بعنوان: 
)نظم قواعد اإلس�ام(، ومل جُيزم بنسبتها إىل أيب احلس�ن، منها نسخة بمتحف بتافيا بجاكرتا برقم 
]CDXLV 448[ وتقع يف مخس ورقات، وانظر: الفهرس الشامل للرتاث املخطوط )553/10( 

و)141/11(.



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 208

ومل أمتك�ن م�ن الوقوف عىل هذين النظمن لتقدي�م وصف هلام، عىل أن 
بعض املصادر جعلت نظم: )جامعة األرسار( ضمن املنظومات الفقهية)1(، 

وكأن املراد بقواعد اإلسام اخلمس أركانه اخلمسة، واهلل أعلم.

بستان فكر املهج ذيل وتكميل املنهج.. 6

الناظ�م: أب�و عب�د اهلل حممد بن أمح�د بن حممد مّي�ارة الف�ايس، ولد عام 
)999ه��(، من كبار فقه�اء املالكية يف زمانه، تتلمذ عىل الش�هاب املّقري، 
واب�ن ع�ارش وغريمها، م�ن مؤلفاته: ال�در الثمن يف رشح منظومة املرش�د 
املع�ن يف الفقه، واإلتق�ان واإلحكام رشح حتفة األحك�ام، وتنبيه املغرّتين 

عىل حرمة التفرقة بن املسلمن. تويف عام )1072ه�()2(.

النظم: هذا النظم تتمة ملنظومة الزقاق املوسومة ب�: )املنهج املنتخب(، وقد 
انته�ج ناظمه�ا ذكر ما مل يأت يف نظم الزقاق م�ن القواعد والضوابط يف الفقه 
املالك�ي، مع زيادات فروعية م�ن فقه املذهب، معتمدًا ع�ىل مجلٍة من مصادر 
الفق�ه وقواعده، كرشوحات خلي�ل، ورشح املنجور عىل املنهج، وغريمها من 

املصادر. وقد رّصح بمقصوده يف خامتة رشحه عىل النظم، حيث قال:

»املقصود مجعه يف هذا النظم ثاثة أقسام:

األول: األم�ر ال�كيل الش�امل ألص�ول مس�ائل اخل�اف، كقولنا: هل 
الطه�ارة رشٌط يف الوج�وب أو يف األداء؟ وعليهام اخلاف يف اعتبار مقدار 

التطهري ألهل األعذار.

القس�م الث�اين: الضواب�ط الفقهية، كقولن�ا: وحيرم الفضل والننَّس�اء فيام 
يتحد جنسه من النقود واملطعومات الربوية.. إلخ.

)1( انظر: الفهرس الشامل للرتاث املخطوط )12/3(، مقدمة حتقيق رشح اليواقيت )45(.
)2( انظر يف ترمجته: ش�جرة النور )309/1(، هدية العارفن )290/2(، األعام )11/6(، الفكر السامي 

)279/2(. وميارة: من مار يمري بمعنى جلب القوت من خارج البلد، انظر: الروض املبهج )63(.
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الثال�ث: الف�روع الغريبة النق�ل والتي فيها تفصيٌل وتقس�يم، كمس�ألة 
ألوالده،  يتزاي�د  مل�ن  الوصي�ة  ومس�ألِة  بالني�ة،  والتقيي�د  التخصي�ص 

ونحومها...«)1(.

استفتح ميارة منظومته بقوله:
أمح�دا اب�ن  ه�و  حمم�ٌد   ق�ال 
 الف�اِس أص�اًل منش�ًأ وُس�كنى
م�ا أتق�ن  ال�ذي  هلل   احلم�د 
ع�ىل وأهل�ه  العل�م  وفّض�ل 

أب�دا ب�ذاك  ُيدع�ى   مّي�ارًة 
باحلس�نى هب�ا  اخلت�م   ويرجت�ي 
س�ام من�ه  بضاب�ٍط   رشع�ه 
اجت�ىل بن�صٍّ  خلق�ه  مجي�ع 

ثم أبان عن هنجه يف املنظومة يف قوله:
للمنه�ج مكِم�ٌل  ه�ذا   وبع�ُد 
الزّق�اِق الع�امِل  اإلم�ام   نظ�م 

 ذك�رُت فيه بعض م�ا قد أغفال
 وزدت�ه من خال�ص الفق�ه مُجَل
 معتم�دًا يف الكل توضيَح خليل
 ش�يخ الش�يوخ الع�امِل املش�هوِر

للبي�اِن املي�َل  في�ه   آث�رُت 

ع�ىل معن�اه  حتس�ني   مغّلب�ًا 
ربن�ا إن ش�ا  يكم�ل  أن   وبع�د 
امله�ج( فك�ر  )بس�تان  س�ميُته 

امل�رّبج املذه�ب  أص�ول   إىل 
ش�قاِق ب�ال  الف�ن  ذي   إم�اِم 

ُيبت�ىل ُأس�ٍس وم�ا عليه�ا   م�ن 
مُت�ل ف�ال  نافع�ًة   كلي�ًة 
جلي�ل لع�ارٍف  منه�ٍج   ورشَح 
باملنج�وِر ُيع�رف  ال�ذي   ذاك 

باملع�اين احلاف�ُظ   ليظف�ر 
ُيعق�ال أن  رج�ا  لفظ�ه   حتس�ني 
املن�ى ليكم�ل  رشح�ًا   ُأتبع�ه 
املنه�ِج ل�ذاك  وتكمي�اًل  ذي�اًل 

ومن نامذج القواعد، قول الناظم يف قواعد الضامن:
ل�ه جي�وُز  م�ا  فع�ل  َم�ن   وكل 
 أو أتل�ف امل�ال ف�ال يضم�ن ما
كعارٍف بالطب إن هلٌك جرى

فعل�ه م�ا  اهل�الُك   فنش�أ 
فاعل�ام وفاق�ًا  األم�ر  ل�ه   آل 
الك�را بي�ت  يف  الن�ار  وموق�د 

)1( الروض املبهج برشح بستان فكر املهج يف تكميل املنهج )503(.
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ويف اجلمل�ة، ف�إن الغال�ب ع�ىل منظوم�ة مّي�ارة العناية بجم�ع ضوابط 
األبواب واملس�ائل الفقهية عىل جهة التفصي�ل، مع إيراد بعض الفروقات، 

ومجع للنظائر املتفرقات، ومن النادر ذكره للقواعد الكلية.

وقد انتهى من نظمه يف عام )1059ه�( كام رّصح بذلك يف أواخر األبيات.

وفي�ام يتصل بعدد أبيات املنظومة فلم يرّصح الناظم بالعدد، ولذلك وقع 
اخلاف بن الباحثن يف عدد أبيات املنظومة، فتذكر بعض املصادر بأن أبياهتا 
بلغت )400( بيتًا)1(، بينام تشري مصادر أخرى إىل أهنا تقع يف )671( بيتًا)2(، 

والذي وقفت عليه يف نسخٍة خطية مقاَبلة أن عدد أبياهتا )663( بيتًا)3(.

رشوح املنظوم�ة: اعتن�ى املالكي�ة ب�رشح منظوم�ة البس�تان، ومن هذه 
الرشوحات:

1. رشح الناظ�م، حيث وع�د يف مقدمة املنظومة برشحه�ا كام مر، وقد 
وف الناظ�م بذل�ك، فكتب عليها رشحًا متوس�طًا، س�امه: )الروض املبهج 

برشح بستان فكر املهج يف تكميل املنهج(، وهو رشٌح مطبوع)4(.
2. رشح بس�تان فك�ر امله�ج يف تكمي�ل املنه�ج، ملحمد الطي�ب بن عيل 

بخارق احلسني )ت1143ه�(، وال يزال خمطوطًا)5(.
3. املبه�ج يف رشح تكمي�ل املنهج، لعبد القادر بن حمم�د بن عبد امللك 

السجلاميس )ت1187ه�(، وله أكثر من نسخة خطية)6(.

)1( انظر: مقدمة حتقيق الروض املبهج )45(.
)2( انظر: مقدمة حتقيق القواعد للمقري )132/1(

)3( انظ�ر النس�خة املحفوظة باملكتب�ة األزهرية برق�م )313203(، وتقع يف )17( ورق�ة، وهي التي 
اعتمدت عليها يف نقل أبيات املنظومة.

)4( طب�ع بتحقي�ق/ حممد فرج الزائدي، ع�ن دار ELGA باملطا، ع�ام 2001م، وهي طبعة حتتاج إىل 
مزيد تصحيح وعناية. 

)5( انظر: الفهرس الشامل للرتاث املخطوط )83/5(.
)6( انظر: الفهرس الشامل للرتاث املخطوط )50/9(، مقدمة رشح اليواقيت )70(.
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4. رشح التكميل، ملحمد األمن بن أمحد زيدان الشنقيطي )ت1325ه�(، 
وهو رشح مطبوع.

5. البح�ر الطام�ي ذو اللجج عىل بس�تان فك�ر املهج، ملحم�د حييى بن 
حممد املختار الواليت الشنقيطي )ت1330ه�(، ووصف بأنه رشٌح طويل كثري 

الفوائد، وله نسخ خطية بموريتانيا)1(.

نظم قواعد اإلمام مالك.. 7

الناظم: حممد بن أيب زيد عبد الرمحن بن يوسف املسجيني املكنايس، ومل 
نقف عىل من ترجم له.

النظم: أنش�أ املكن�ايس قصيدته لينظم هب�ا القواعد املذك�ورة يف كتاب: 
)إيضاح املس�الك( أليب العب�اس الونرشييس )ت914ه��(، وعددها )125( 
قاع�دة، وه�ي قصيدة المية وجيزة م�ن البحر الطويل، تق�ع يف )83( بيتًا، 
تقل عن عدد قواعد الكتاب، إذ ربام نظم يف البيت الواحد أكثر من قاعدة، 

بإشاراٍت بالغة االختصار.

استفتح املكنايس منظومته بقوله:
أوال هلل  احلم�د  ُبعي�د   أق�ول 
 وأزك�ى صاليت والس�الم عىل النبي
 وآل�ِه والصح�ب الك�رام ومن غدا
 وبع�ُد فعل�م الدي�ن أفض�ل مقصد
مال�ك قواع�د  م�ن  نظ�ام   فدون�ك 
ٍق هل الغالب -اعلم- مثل حكٍم حمقَّ

تفض�ال إلين�ا  أس�دى  نِع�ٍم   ع�ىل 
مرس�ال للخل�ق  املبع�وث   حمم�د 
 عىل هنج�ه األس�نى إىل ي�وم االبتال
الع�ال س�بل  إىل  مرق�ى  ب�ه   ين�ال 
ق�ه تفُض�ال  يفي�دك م�ا ترج�و فحقِّ
وُمعَدم رشعًا مثل ذي احلس فاعقال

قد تضمن هذا البيت األخري أول قاعدتن من كتاب اإليضاح، ومها:

ق؟(.. 1 )هل الغالب كاملحقنَّ

)1( انظر: الفهرس الشامل للرتاث املخطوط )84/5(.
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)هل املعدوم رشعًا كاملعدوم حّسًا؟()1(.. 2

ث�م رشع يف نظ�م بقي�ة قواع�د الكت�اب عىل هذا النس�ق، وخت�م النظم 
مفصحًا عن اسمه، ومبينًا اعتامده عىل اإليضاح كأصٍل هلذا النظم فقال:

أئم�ٌة النظ�ام  أص�ل  يف  ق�ال   وق�د 
 علي�ك ب� )إيض�اح املس�الك( أوال
وجيده�ا اجل�امل  حم�ىل  يف   وب�ّرز 
 وأوض�ح إش�كاال جلي�اًل ف�ام ترى
كله�ا القواع�د  آداب  ب   وه�ذَّ
فإن�ه ح�واه  م�ا  بحف�ظ   علي�ك 
حمم�د العبد الفق�ري   وناظمه�ا 
بمكناس�ة الزيتون قد حكت نظمها

 فدون�ك فاعل�م أعذب امل�اء منهال
 فقد ض�م أنف�اس النفائ�س واعتىل
 وأح�رز أش�تات املحاس�ن واجتىل
 غموض�ًا، وق�ل كل املناه�ج ذلَّ�ال
وفص�ال املب�اين  أن�واع   ورت�ب 
وحص�ال أب�ان  ق�د  مفي�د   جلي�ل 
 س�ليل أيب زيد بن يوس�ف يف العال
ت�ال مل�ن  عجيب�ا  نظ�اًم  ورتبت�ه 

وللمنظومة نسخة خطية حمفوظة يف مكتبة جامعة فريبريغ بالسويد برقم 
)2461(، وتق�ع يف )13( ورقة، وقد وقفت عىل هذه النس�خة، فإذا النظم 
فيه�ا ممزوج م�ع رشح وجيز مس�تخلص من إيضاح املس�الك، ومل ُينس�ب 
الرشح ألحد. وهلا نسخة أخرى باخلزانة العامة بالرباط ضمن جمموع برقم 

]3245)1723د/1([، وهي يف )6( ورقات)2(.

القواعد الَسنِيَّة.. 3

الناظ�م: عث�امن ب�ن حممد ب�ن أمحد بن راش�د بن َس�َند الوائ�يل النجدي 
الب�رصي املالك�ي، ول�د ع�ام )1180ه��(، وتنق�ل يف ع�دد م�ن البلدان، 
واس�تقر يف البرصة س�نن، ع�امل، مؤرخ، أدي�ب، متفنن، له الي�د الطوىل يف 
النظم واإلنش�اء، وتصانيفه كثرية أربت عىل اخلمس�ن، وكثري منها منظوم، 
منه�ا: هبجة النظ�ر نظم نخبة الفكر، الش�ذرات الفاخ�رة يف نظم الورقات 

)1( انظر: إيضاح املسالك )56و57(.
)2( انظر: الفهرس الشامل للرتاث املخطوط )142/11(.
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الن�ارضة، نظم مغني اللبي�ب، وغري ذلك. تويف يف بغ�داد عام )1242ه�( 
عىل األشهر)1(.

النظ�م: هذه األرج�وزة، وضعها ابن س�ند، لنظم القواع�د الكلية التي 
ضمنها الس�يوطي كتابه: )األش�باه والنظائر(، وعددها )45( قاعدة، بداية 
بالقواعد اخلمس الكربى، ثم القواعد األربعن التي عرب عنها السيوطي ب�: 

)قواعد كلية يتخّرج عليها ما ال ينحرص من الصور اجلزئية()2(.

استفتح الناظم أرجوزته بقوله:
ال تط�وَّ ال�ذي  هلل   احلم�د 
ُأرس�ال والس�الم  الص�الة   ث�م 
واألصح�اِب واآلل   حمم�ٍد 
َس�نّيه قواع�ٌد  وه�ذه 

�ال وأصَّ لن�ا  الدي�ن   ورشع 
الس�بال أب�ان  ق�د  نب�ي   ع�ىل 
 ما اس�ُتنبط األح�كام من كتاِب
رشعّي�ه ن�وازٌل  هب�ا  ُتبن�ى 

ومل يرّصح ابن س�ند بعنوان أرجوزته، ولكن فهم من البيت الرابع أهنا: 
)القواع�د الس�نية(، ول�ذا جاءت تس�ميتها يف نس�خٍة أخرى ب��: )القواعد 

السنّية للنوازل الرشعية()3(.

ثم رشع الناظم يف القواعد اخلمس الكربى، وثّنى بالقواعد األربعن:
ن�ا تيقَّ م�ا  بالش�ك  ُت�ِزل   ف�ال 
ب�رر ل�رٍر  ُت�ِزل   وال 
باملقاص�د ُه�نَّ  األم�ور   إن 
ي�ه ُكلِّ عنده�ُم  أت�ت   مل�ا 
االجته�اد باجته�اٍد م�ا انتقض

لن�ا تيس�ريا  جتل�ب   مش�قًة 
ر بالتق�رُّ الع�ادَة  �م   وحكِّ
قواع�د م�ن  ألربع�نَي   وخ�ذ 
ُجزئي�ه ص�ورًا  عليه�ا   بنَ�وا 
غلِّب حرامًا إن مع احِللِّ عَرض

)1( انظر يف ترمجته: املس�ك األذفر )340/1(، حلية البرش )407/1(، علامء نجد خال ثامنية قرون 
.)143/5(

)2( انظر: األشباه والنظائر )101(.
)3( وهي نسخة مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية، اآليت ذكرها.
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وق�د الت�زم الناظ�م ترتيب القواع�د األربع�ن وفق ترتيب الس�يوطي، 
ومتيزت أبياته بالساسة، وربام ضّمن البيت الواحد قاعدتن، كقوله:

جيِ�ُب بالض�امن  اخل�راَج   إن 
 والدف�ُع أوىل عنده�م م�ن رفِع
 رخصه�م ورخصٌة بالش�ك ال
تولَّ�دا إذا  من�ه  ب�ام  رىًض 

 وم�ن خ�الٍف اخل�روُج ُين�َدُب
بال�رشِع ُتنِ�ط  ال   وباملع�ايص 
ُفِع�ال ب�يء  وال�رىض   ُتن�اط 
أِع�دا اجل�واب  يف  وللس�ؤال 

ولك�ن ُيلح�ظ أن الناظم قد جي�ّزئ القاع�دة الواحدة يف بيت�ن، جاعًا 
أكث�ر ألف�اظ القاع�دة يف بي�ت، ولفظ�ًة متممًة هل�ا يف البيت الت�ايل، وهو ما 
ُيربك احلافظ حال االستش�هاد، خاصًة إذا كان البيت الثاين يتضمن قاعدًة 
أخ�رى، وذلك أمٌر فرضته عليه طبيعة ألف�اظ القواعد الفقهية التي ختتلف 

يف صياغتها طواًل وِقرَصًا.

وتقع منظومة ابن سند يف )43( بيتًا، وله نسختان خطيتان وقفت عليهام، 
األوىل بخ�ط الناظم، يف ورقتن، حمفوظة بمكتبة األوق�اف الكويتية، برقم 
)214]2[()1(، واألخرى بمكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية، 
برق�م )5021(، وتقع يف ثاث ورقات، منس�وخة ع�ام )1336ه�(. وقد 

ُنرشت املنظومة حمققة عىل النسخة األوىل)2(.

َصداق القواعد.. 4

الناظ�م: أب�و عب�د اهلل حمم�د املام�ي ب�ن البخاري ب�ن حبي�ب اهلل بن 
املختار الباركي الش�نقيطي، ولد عام )1202ه�(، عامٌل فقيه متفنِّن، كثري 
التصنيف، وله مراس�ات ومناظرات ومنظومات عديدة، من تصانيفه: 
تفس�ري الق�رآن، البادي�ة يف الن�وازل الفقهي�ة، نظ�م األحكام الس�لطانية 

)1( وهي التي ُنقل عنها األبيات يف هذا املوطن.
)2( بتحقي�ق د. فهم�ي أمحد القزاز، بحث منش�ور بمجلة كلية اإلمام األعظم، بغ�داد، عدد 13، عام 

2011م.
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لل�اموردي، نظ�م خمت�رص خليل، نظ�م ورقات إم�ام احلرمن، ت�ويف عام 
)1282ه�()1(.

النظ�م: تعد هذه املنظومة م�ن مطّوالت ما ُصن�ف يف القواعد الفقهية، 
بلغ�ت أبياهت�ا )1400( بي�ت، نظم فيه�ا املامي كتاب: )إيضاح املس�الك( 
أليب العب�اس الونرشي�يس بام حواه م�ن القواعد - وعدهت�ا )125( قاعدة 
- والف�روِع والتنبيه�ات، ث�م أتبعه�ا ب�ام زاده الزقاق يف منظومت�ه: )املنهج 
املنتخ�ب( من القواعد والف�روع مما مل يذكره الونرشي�يس، والذي دعاه إىل 
ذل�ك م�ا رآه يف منظومتي الزق�اق وميارة، حيث زادوا بع�ض القواعد عىل 
اإليض�اح كام أنقصوا بعض القواعد منه، فأحب أن جيمع يف منظومته تلك 

القواعد كلها.

قال املامي يف مطلع منظومته:
املقت�دِر رب�ه  عبي�د   ق�ال 

املذه�ب املالك�ي   الق�ادريُّ 
حام�ِد وُربَّ  هلل   احلم�د 

حمم�ِد ع�ىل  صالت�ه   ث�م 

الذين�ا وصحب�ه   وآل�ه 
القواع�ُد أهن�ا  فاعل�م   وبع�د 
نظ�ام ق�د  هل�ا  واح�ٍد   وغ�رُي 
 فرامه�ا م�ن مل يك�ن م�ن أهلها
رغب�ا ق�د  بامئ�ة  نيله�ا   يف 
إلَفه�ا علي�ه  اهلل   في�ر 
خلفه�ا املئ�اِت  م�ن   وأرب�ٍع 

 حممٌد اب�ن البخاري األش�عري
النس�ب البارك�ي   املغ�ريب 
املاج�ِد بح�ق  مح�ده  ي�وف   مل 

جيته�ِد ومل  ص�ىل  م�ن   وُربَّ 

الدين�ا اإلل�ُه  ش�اد   هبدهي�م 
قواع�د وحس�نها   لعّزه�ا 
احلرم�ا بي�ع  لي�س  ولك�ن   درًا 
بالفقه�اء تربحيه�ا  رأى   مل�ا 
اإلب�ا كل  فأب�ت  مائت�ني   أو 
 م�ن بع�د م�ا أدى إليه�ا َألُفه�ا
اقرتاهن�ا يف  كاهل�دي  تس�اق 

)1( انظ�ر يف ترمجت�ه وأخب�اره: الش�عر والش�عراء يف موريتاني�ا )81(، ب�اد ش�نقيط )518و574(، 
االجته�اد عند الش�يخ حمم�د املامي - مقال للدكت�ور أمحد كوري بن حممد حمم�ود، مرقوم بموقع 

زاوية الشيخ حممد املامي www.elmamy.net، ومن هذا املوقع أخذت ترمجة الناظم. 
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 فهي قواع�د اإلم�ام األصبحي
 وهو اإلم�ام الونرشييسُّ األجل
الزّق�اُق يزي�ده  م�ا   وكل 
األوراِق يف  زاد  ق�د  ك�ام   في�ه 

منه�ُم يزي�د  م�ن  كلَّ   ألن 
الكب�اِر القواع�د  م�ن   إم�ا 

لآلخ�ِر نس�بته  فكله�م 

للموّضح اإليض�اح   ورشحه�ا 
 ومنه�ام العم�دة يف ه�ذا األجل
ش�قاق ف�ال  املوض�ح   ع�ىل 
الزّق�اِق ع�ىل  أيض�ًا   مي�ارٌة 

 ينق�ص ع�ن س�واه ش�يئًا ُيعلم
األب�كار بناهت�ا  ُدم�ا  م�ن   أو 
قيد العموم واخلصوص الظاهر

ثم رشع يف نظم قواعد: )اإليضاح( مع ما تضمنه من فروع وتطبيقات، 
مراعي�ًا ترتي�ب الونرشييس يف كتاب�ه، وابتدأ بقاعدت�ه األوىل: )هل الغالب 

ق؟(، فقال: كاملحقنَّ
أم�ىل ق�د  مال�ٌك  علين�ا   م�ا 
اس�تعامُل عادت�ه  م�ا   كس�ؤِر 
يص�يل م�ن  وغ�ري   بكف�ره 
أو املقص�ود  ه�و  أن�ه  وظ�ن 

ال أم  حي�ق  ك�ام  غال�ٌب   ه�ل 
يق�ال َم�ن  ولب�س   نجاس�ٍة 
احل�ل صي�د  منف�وذ   وم�درٍك 
رأوا �ٍم  معلَّ م�ع  مش�رتك 

ثم رشع يف نظم زيادات الزقاق من األصول والفروع، مستفتحًا بقاعدة: 
)هل الرخصة تعدو حملها؟(، فقال:

تع�دو الكراه�ة كذل�ك املح�له�ل رخص�ٌة تعدو حمله�ا وهل

وُيلح�ظ أن�ه مل يراِع ترتيب الزق�اق، بل كان ينقل القواع�د عىل ما أراد، 
ملتزمًا نظم التطبيقات مع كل قاعدة. ثم ختم منظومته بقوله:

 هن�ا انتهى ما ق�د قصدُت نظمه
مت  يف مائت�ي بيت ع�ن ألٍف ُقدِّ
 واعل�م ب�أن ذا الف�روع م�ا هل�ا
جم�ال ذكرت�ه  ال�ذي  ويف 

أمت�ه ال�ذي  هلل   واحلم�د 
ُختم�ت ق�د  هب�ام   ومائت�ني 
منته�ى  َنَع�م وال أصوهل�ا م�ن 
الك�امل وح�ده  ولإلل�ه 

ومل ُيرش الناظم إىل تاريخ االنتهاء من نظمه.
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وقد ُطبعت املنظومة مع رشح املصنف عليها)1(، ووقفت عىل نس�ختن 
خطيتن حمفوظتن بموريتانيا، األوىل برقم )245( يف )22( ورقة، منسوخة 
ع�ام )1321ه�(، واألخرى برقم )947( وتقع يف )74( ورقة، منس�وخة 

عام )1391ه�()2(.

نظم القواعد الفقهية.. 5

الناظم: أمحد سامل بن السالك بن اإلمام احلاجي الشنقيطي، أحد شعراء 
موريتان�ا املرّبزين، وله قصائد مطولة، مع اش�تغال بتدريس علوم الرشيعة 
والعربي�ة، ونظ�ٍم لع�دٍد م�ن الفن�ون، منها منظوم�ة الآليل م�ن ورقات أيب 

املعايل. تويف عام )1289ه�()3(.

النظم: مل أقف عىل النظم مطبوعًا، وله نس�خة خطية حمفوظة بموريتانيا 
]أهل اإلمام/تيشيت )341([، يف )16( ورقة، منسوخة عام 1266ه�)4(، 

ومل أمتكن من الوقوف عليها.

)1( طبعت بتصحيح يابه بن حمامدي، منشورات زاوية الشيخ حممد املامي، 2010م، وتقع يف )650( 
صفح�ة، ومل أمتك�ن من الوقوف عىل ه�ذه املطبوعة مع طول البحث عنها، وق�د ُحققت املنظومة 
يف رس�التن جامعيتن بموريتانيا من إعداد بن عمر ابن فتى والس�يد بن أمحد ابن أباه. انظر: باد 

شنقيط )518(.
)2( انظ�ر: الفهرس الش�امل للرتاث املخط�وط )9/6(، وقد اعتمدت عىل النس�خة اخلطية األوىل يف 

نقل أبيات املنظومة، وهي -عىل ما هبا من تلويث- أفضل النسختن حاالً وأضبطهام نصًا.
)3( انظر يف ترمجته: الش�عر والش�عراء يف موريتانيا )84(، وله ذكٌر يف كتاب إزالة الريب والشك 
والتفري�ط يف ذك�ر املؤلف�ن من أه�ل التك�رور والصحراء وأهل الش�نقيط، ألمح�د بلعراف 
التكن�ي، من منش�ورات الرشكة العامة للورق والطباعة، ليبي�ا، 2001م، ومل أقف عىل هذه 

املطبوعة.
)4( انظر: الفهرس الشامل للرتاث املخطوط )553/10(، وأشار الفهرس إىل أهنا »منظومة يف قواعد 
الفق�ه«. وقد وقفُت عىل خمطوطة نظم الورقات املش�ار إليها، وه�ي حمفوظة بمكتبة جامعة فييربغ 
برق�م )341(، وأصله�ا من خمطوطات موريتانيا بالرقم نفس�ه، فإن كانت ه�ي مقصود الفهرس 

الشامل، فإهنا من منظومات أصول الفقه ال من منظومات القواعد. 
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املجاز الواضح يف قواعد املذهب الراجح.. 6

الناظ�م: أب�و عبد اهلل حمم�د حييى بن حمم�د املختار ب�ن الطالب عبد اهلل 
الداودي الُواليت، ولد عام )1259ه�(، عامِل موريتاين أصويل فقيه، صاحب 
تصاني�ف ومنظوم�ات، وممن ت�وىل القضاء، من مصنفاته: نيل الس�ول عىل 
مرتقى الوصول إىل علم األصول، نظم الناسخ واملنسوخ، فتح الودود عىل 

مراقي السعود، نظم يف الترصيف ورشح له، تويف عام )1330ه�()1(.

النظم: هذه املنظومة وضعها ناظمها ليجمع فيها قواعد املذهب املالكي، 
معتم�دًا فيها عىل قواعد: )املنهج املنتخب( للزق�اق، ملتزمًا فيها منهجه يف 

تتبع القواعد وتصنيفها، حيث جعلها عىل قسمن)2(:
أصول أمهات مسائل اخلاف.. 1
أصول املسائل من غري إشارة إىل خاف.. 2

ح بعنوان منظومته يف قوله: وقد رصنَّ

اإليض�اِح ذا  )املج�از  حاِح(س�ّميُته:  إىل أص�ول املذه�ِب الصِّ

ق�ال الناظ�م يف رشحه: »أي س�ميت نظمي هذا ب�)املج�از الواضح إىل 
معرفة قواعد املذهب الراجح(...«)3(.

وقد بلغ عدد أبيات املنظومة: )311( بيتًا، استفتحها بقوله:
ُس�امه َم�ن حمم�ٌد حيي�ى   يق�ول 
 مح�دًا مل�ن بن�ى قواع�د اهل�دى
مرش�دا إلي�ه  ال�ورى   ون�دب 
اهِلَم�ام رأي�ُت  أن  ومل�ا   ه�ذا 

 حمم�د املخت�ار َم�ن ُيدع�ى أباه
 للدفع لل�ر وجل�ٍب للَجَدى
 ع�ىل لس�ان م�ن ب�ه احل�قُّ ب�دا
تعلَّ�ام َم�ن  وق�لَّ  تق�ارصت 

)1( انظر يف ترمجته: األعام )141/7(، باد شنقيط )604(، مقدمة الدليل املاهر الناصح )10-3(.
)2( انظر: الدليل املاهر الناصح )12(.

)3( الدليل املاهر الناصح )13(.
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 أردُت أن ُأوِض�ح يف الكت�ب ما
القواع�ِد يف  أمج�ع  أن�ا  فه�ا 

ما  علم�ُت من أص�ول َم�ن تقدَّ
املقت�دي للفقي�ه  مفي�دًا  نظ�اًم 

ث�م رشع ال�واليت يف قواع�د القس�م األول، مبتدئًا بفصل الطه�ارة، ثم يف 
قواعد القسم الثاين، عىل خطى منظومة املنهج املنتخب، وختم النظم بقوله:

كُم�ال ق�د  مجع�ه  أردُت   وم�ا 
أب�دا والس�الم  الص�الة   ث�م 
اهل�داِة وصحب�ه  وآل�ه 

كاف�ال األص�ول  بتبي�ني   نظ�اًم 
أمح�دا اهلاش�مي  النب�ي   ع�ىل 
النج�اِة مس�لك  الس�الكني 

وليس يف املنظومة ما يزيد عىل ما قّدمه الزقاق، غري أن منظومة املجاز قد توىل 
رشحها ناظمها، يف كتاب سامه: )الدليل املاهر الناصح عىل املجاز الواضح()1(، 
التزم فيه تقرير مدلول القاعدة، مع بيان كيفية إنتاج الفروع من القاعدة، ونسبة 
الف�روع إىل أصحاهب�ا، وتصحي�ح كل قول. وقد اعتم�د يف رشحه املذكور عىل 

رشح املنجور، وإيضاح الونرشييس، وبعض مصادر املالكية يف الفقه)2(.

املطلب الثالث
منظومات القواعد يف املذهب الشافعي

للمذهب الشافعي مشاركة يف نظم القواعد الفقهية، وهلم جهود يف هذا 
الشأن، وإن مل تقارب وفرة النتاج املالكي، وفيام ييل بياٌن ملا وقفت عىل ذكره 

من منظومات الشافعية:

الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهية.. 1

الناظ�م: أب�و بك�ر بن أيب القاس�م ب�ن أمحد ب�ن حممد األهدل احلس�يني 
اليمن�ي، ول�د ع�ام )984ه��(، ونش�أ يف بيت عل�م وفضل، فقي�ه فاضل، 

)1( ُطبع وصدر عن مكتبة الواليت إلحياء الرتاث اإلسامي، بنواكشط، عام 1427ه�.
)2( انظر: الدليل املاهر الناصح )11(.
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صاح�ب تصاني�ف ومنظوم�ات، منه�ا: نظ�م التحري�ر يف الفق�ه، ونظ�م 
الورق�ات، ونظم نخب�ة الفكر، واإلعام بمهامت أحكام أركان اإلس�ام. 

تويف عام )1035ه�()1(.

النظم: وضع األهدل: )الفرائد البهية( يف )525( بيتًا، ناظاًم هبا القواعد 
التي س�اقها الس�يوطي )ت911ه�( يف كتابه: )األش�باه والنظائر(، وقد التزم 
نظم مجيع قواعد الكتاب، وعدهتا )65( قاعدة، مقسمة عىل ثاثة أبواب:

- الباب األول: يف القواعد اخلمس الكربى.

- الب�اب الث�اين: يف القواعد الكلي�ة التي يندرج فيها م�ا ال ينحرص من 
الصور اجلزئية، وعدهتا أربعون قاعدة.

- الباب الثالث: يف القواعد املختلف فيها، وال ُيطلق الرتجيح الختافه 
يف الفروع، وهي عرشون قاعدة.

استفتح الناظم أرجوزته بقوله:
 يق�ول راج�ي عف�و رب�ه الع�يل
فقهن�ا ال�ذي  هلل   احلم�د 
بالقل�م س�بحانه  علمن�ا 

 وه�و أب�و بك�ر س�ليل األهدل
نبهن�ا رشع�ه   ولس�لوك 
نعل�ِم مل  م�ا  من�ه  ومنّ�ًا  فض�ال 

ثم أشار إىل أرجوزته ومنهجه فيها قائًا:
ه حم�ربَّ أرج�وزٌة   وه�ذه 
 نظم�ُت فيه�ا ما ل�ه م�ن قاعدة
البهي�ة( )الفرائ�د   س�ميُتها 
الق�ادر ريب  بع�ون   خّلصته�ا 
مصنَّف احلرب الس�يوطي األجل

ره حم�رَّ متقن�ٌة   وجي�زٌة 
للفائ�دة ب�ًا  مقرِّ  كلي�ٍة 
الفقهي�ة الفوائ�د   جلمعه�ا 
والنظائ�ِر( )األش�باه  �ة  جُلّ  م�ن 
وج�ل ع�ز  ن�ا  ربُّ خ�ريًا  ج�زاه 

)1( انظ�ر يف ترمجته: خاصة األثر )64/1( وأش�ار أن للمرتجم ترمج�ة ذاتية أودعها يف كتابه: )نفحة 
املندل(، األعام )68/2(.
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وب�ن أنه نظم هذه األرجوزة بإش�ارٍة من بعض ش�يوخه، ملا رأى جودة 
قرحيت�ه يف الش�عر، فألح علي�ه بالنظم يف علم القواعد، مل�ا ُيرجى بذلك من 

نفع الطلبة.
وبدأ بالب�اب األول املتعلق ب�: )القواعد اخلمس البهية التي ترجع إليها 
مجي�ع املس�ائل الفقهي�ة(، فنظمها إمجااًل، ث�م خصنَّ كل قاع�دة منها بأبيات 
مف�ردة، ملتزمًا ذكر رشوط القاع�دة، ودليلها إن أمكن، وأهم فروعها، مع 

اإلشارة إىل مستثنيات القاعدة، وفق ما ذكره السيوطي.
ثم رشع يف الباب الثاين اخلاص بالقواعد الكلية التي يتخرج عليها ما ال 

ينحرص من الفروع اجلزئية. مبتدئًا بقوله:
قاع�دة  أربع�ني  نظ�م   فه�اك 
الكلي�ة القواع�د  م�ن   وه�ي 
ص�ور منه�ا  اس�تثني   ورب�ام 
أغلبي�ة التحقي�ق  ع�ىل   فه�ي 
نظامه�ا يف  أرشع  أن�ا   فه�ا 
ُيس�تثنى ب�ام  كاًل  ب�ًا  معقِّ

فواح�دة واح�دًة   م�رودة 
اجلزئي�ة صوره�ا  تنح�رص   ال 
تنح�رُص قليل�ة   لكنه�ا 
الفقهي�ة القواع�د   كغال�ب 
إمتامه�ا ع�ىل  الع�ون   راجي�ًا 
منه�ا وم�ا يع�ِرض يل يف األثن�ا

وهك�ذا يف الباب الثال�ث املعق�ود يف القواعد العرشي�ن املختلف فيها، 
حيث يقول:

القواع�ِد  م�ن  عرشي�ن   وه�اك 
 وهي القواعد التي فيها اخُتلف
يف للُخل�ف  إطالق�ه  يس�غ   ومل 
 واجل�زم يف بع�ض الف�روع ربام
وأن�ا منه�ا  البع�ض  يف   لكن�ه 
 وق�د جعل�ُت كل جن�ٍس منه�ا
فانح�رصت إذًا فص�ول الب�اِب

الفوائ�ِد أعظ�م  م�ن   حتقيقه�ا 

 والق�ول يف ترجيحه�ا مل يأتلف
التأل�ِف وع�دم   فروعه�ا 

فاعل�ام ج�اء  الش�ّقني   بأح�د 
تفّطن�ا مل�ن  نح�وه   أش�ري 
 يف ضم�ن فص�ٍل ال يزي�د عنه�ا
للوه�اِب والش�كر  أربع�ٌة 

وُيلح�ظ أن الناظم قد التزم يف البابن األولن ذكر ألفاظ القواعد بإيراد 
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نصه�ا قب�ل الرشوع يف نظمها، وأما يف الباب الثال�ث، فاكتفى بام يف النظم، 
لكوهن�ا يف الغال�ب من الضواب�ط التي ال ُيلتزم فيها اللف�ظ، وختتلف أنظار 

الفقهاء يف التعبري عنها بسبب اخلاف يف األخذ هبا.
وقد أشار الناظم يف ختام األبيات إىل تاريخ االنتهاء من نظمها، قائًا:

 وكمل�ت يف ع�اِم س�ت ع�رشه
اإلمت�اِم ع�ىل  هلل  فاحلم�د 

 وراء أل�ٍف م�ن س�ني اهلج�رة
اإلنع�اِم مجل�ة  ي�وايف  مح�دًا 

وق�د متيز هذا النظم بالساس�ة، ووض�وح األلفاظ، وحس�ن الرتتيب، 
ومن أسباب ذلك جودة األصل من حيث الوضع والرتتيب.

رشوح النظ�م: ق�د اهت�م علامء القطر الي�امين برشح ه�ذه املنظومة، ومما 
وقفت عىل ذكره من هذه الرشوح:

1. )املواه�ب الس�نية ع�ىل الفرائ�د البهي�ة(، ملؤلفه عبد اهلل بن س�ليامن 
بيدي الش�افعي )ت1201ه��(، وهو رشٌح متوس�ط، اقترص فيه  اجلره�زي الزنَّ
ع�ىل حل ألف�اظ النظم، وقد طُب�ع الرشح مع حاش�يٍة لطيفة للش�يخ حممد 
ياسن الفاداين )ت1410ه�(، سامها: )الفوائد اجلنية عىل املواهب السنية()1(.

2. املواهب العلّية رشح الفرائد البهية، ليوسف بن حممد البطاح األهدل 
بيدي )ت1246ه�(، وهو رشح وجيز مطبوع)2(. الزنَّ

3. األقامر املضّية برشح الفرائد البهية، لعبد اهلادي بن إبراهيم بن حممد 
األهدل، وهو رشح مطبوع، اعتمد فيه عىل ما قبله، مع إضافات من كتاب 

السيوطي)3(.

)1( طبع يف جملدين، بعناية رمزي دمشقية، دار البشائر، بريوت، 1417ه�.
)2( ُطبع بمكتبة جدة، 1407ه�، ومل أمتكن من الوقوف عليه. وانظر: األعام )253/8(.

)3( طب�ع بمكتبة اإلرش�اد، صنعاء، بدون تاريخ، ومل أمتكن من الوق�وف عليه أيضًا. وانظر: الفهرس 
الش�امل للرتاث املخطوط )628/1( وفيه إشارة إىل نسخة خطية تقع يف )194( ورقة، فالظاهر 

أنه رشح كبري.
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ك�ام أن عناي�ة املتأخرين زادت هب�ذا النظم، ملا فيه من املزايا املش�ار إليها 
آنف�ًا، فتناول�ه بعض أه�ل العلم بالرشح يف سلس�لة من ال�دروس العلمية 

املسموعة، وآخرون منهم برشوٍح مطبوعة)1(.

منظوم�ة يف مس�تثنيات قاع�دة: )كل ما كان أكثر يف العم�ل فهو أكثر يف . 2
الثواب(.

ي العامري  الناظ�م: بدر الدين حممد بن ريض الدين حممد بن حممد الَغزِّ
الدمش�قي، ول�د بدمش�ق ع�ام )904ه��(، فقي�ه أص�ويل، ع�امل بالتفس�ري 
واحلديث، م�ع براعة يف العربية والنظم، تصانيفه فوق املائة، منها: منظومة 
جواه�ر الذخائر يف الكبائ�ر والصغائر، املطالع البدري�ة يف املنازل الرومية، 
املراح يف املزاح، وله تفسري للقرآن منظوم، وثاثة رشوح أللفية ابن مالك، 

منها رشحان منظومان. تويف بدمشق عام )984ه�()2(.

النظم: هذه أرجوزة المية، تقع يف )14( بيتًا، مجع فيها ناظمها احلاالت 
املس�تثناة من القاعدة الفقهية: )ما كان أكثر فع�ًا كان أكثر فضًا(، واملعربنَّ 

هبا عند كثري من الفقهاء ب�: )األجر عىل قدر املشقة()3(.

وقد ذكر من املستثنيات ثنتي عرشة صورة، واستفتح منظومته بقوله:
 مجي�ع م�ا كان أش�قَّ م�ن عم�ل
 فيام سوى اثني عرش حكاًم فلقد
أوهل�ا مجع التمضم�ض واالس

فض�ل فللض�د  زائ�دًا  كان   أو 
 ف�اق ع�ىل األكث�ر فيه�ُم األقل
فص�ل إذا  منه�ام  َأوىل  تنش�اق 

وقد رشح هذه املنظومة ابُن الناظم الش�يخ نجم الدين حممد )ت1061ه�( 

)1( منها: رشح الفرائد البهية، ملحمد صالح موسى حسن، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1430ه�.
)2( انظ�ر يف ترمجت�ه: الكواكب الس�ائرة )3/3(، نزهة األلبا )138(، فه�رس الفهارس )218/1(، 

األعام )59/7(.
)3( انظ�ر: التقرير والتحب�ري )298/3(، قواعد املقري )409/2(، الذخرية )357/13(، األش�باه 

والنظائر للسيوطي )143(، روضة الناظر )122/3(. 
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يف رس�الة لطيفة س�امها: )حتف�ة الطاب يف مس�تثنيات كل م�ا كان أكثر يف 
العم�ل فه�و أكثر يف الثواب()1(، وذك�ر أن والده مل ُيس�َبق إىل النظم يف هذا 

املعنى.

وق�د اس�تدرك النج�م الغ�زي يف رس�الته هذه ث�امين عرشة ص�ورة من 
املس�تثنيات، ليبلغ املجموع ثاثن ص�ورة، ونظمها يف )28( بيتًا عىل وزان 

المية والده، وابتدأها بقوله:
 ق�ال فق�رُي عف�و رب�ه اب�ُن َم�ن
 ق�د امتثل�ُت م�ا حت�ّرى ضبط�ه
 فف�ي ث�امين ع�رشٍة ح�رصُت ما
تس�وٍك م�ع  الص�الة  أوهل�ا 

 يق�ول ذا النظم البدي�ع املكَتَمل
ُيمتث�ل أن  قول�ه   وباحل�ري 
 مجعُت�ه نظ�اًم ع�ىل النهر اش�تمل
تفضله�ا دون س�واٍك إن ُتَص�ل

وثمة منظوماٌت أخرى للش�افعية، ُذكرت يف بعض املصادر عىل أهنا من 
املنظومات يف القواعد الفقهية، ومن ذلك:

القواعد املنظومة.. 3

الناظم: أبو العباس، أمحد بن حممد بن عامد الدين بن عيل القرايف املرصي 
ثم املقديس، الش�هري بابن اهلائم، ولد عام )756ه�(، فقيه، أديب، بارٌع يف 
الفرائض واحلساب، نظم يف عدٍد من الفنون، من مصنفاته: ألفية الفرائض، 
املنظومة الامية يف اجلرب، خمترص اللمع يف األصول، البحر العجاج يف رشح 

املنهاج. تويف آخر مجادى اآلخرة، عام )815ه�()2(.

النظم: هذا النظم مل أقف عليه مطبوعًا وال خمطوطًا، وإنام ُذكر يف معجم 

)1( طبع�ت ضمن سلس�لة لقاء العرش األواخر باملس�جد احل�رام، بتحقيق/ د.عبد ال�رؤوف الكاميل، 
برقم )56(.

)2( انظ�ر يف ترمجت�ه: إنب�اء الغمر )525/2(، الض�وء الامع )157/2(، الب�در الطالع )117/1(، 
األعام )226/1(.
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كش�ف الظنون بعنوان: )القواعد املنظومة()1(. وقد أورده بعض الباحثن، 
ضمن املنظومات يف علم القواعد الفقهية، اعتامدًا عىل ذلك)2(.

وبالنظ�ر إىل مجلة املصنفات التي أوردها م�ن ترجم البن اهلائم، مل أقف 
ع�ىل من ذك�ر أن له منظوم�ًة يف: )قواعد الفق�ه(، وإنام يذك�رون له كتاب: 
)حتري�ر القواعد العائية ومتهيد املس�الك الفقهية(، وهو تصنيف منثور ومل 
يتم�ه في�ام يظهر)3(، وأما عن نظٍم له يف القواعد، فلم يذكروا إال نظم قواعد 

اإلعراب البن هشام، املسمى: )حتفة الطاب(.

، فقد ُذكر أن للمنظومة رشحًا لربهان الدين إبراهيم بن حممد  وع�ىل أيٍّ
اب�ن خلي�ل القباقبي احللبي ث�م املقديس )املتوف بعد ع�ام 900ه�()4(، وال 
ش�ك أن الوقوف عىل هذا الرشح يقطع االحتامل، غري أين مل أقف عىل هذا 

الرشح مطبوعًا وال خمطوطًا.

نظم الذخائر يف األشباه والنظائر.. 4

الناظ�م: أب�و الفرج، عبد الرمحن ب�ن عيل بن إس�حاق التميمي اخللييل، 
املع�روف بش�قري، ولد ع�ام )793ه��(، توىل تدري�س احلديث والتفس�ري 
بمرص، وتفقه عىل مجاعة، وُعني بسامع احلديث، واشتغل بالنظم وأكثر منه. 
من منظوماته: مدد الرمحن يف أس�باب نزول القرآن، واإلصابة فيام للس�ادة 

الصحابة، ونظم اللمع يف األصول. تويف عام )876ه�()5(.

)1( انظر: كشف الظنون )1360/2(.
)2( انظر: القواعد الفقهية للندوي )480(، القواعد الفقهية للباحسن )338(.

)3( انظر: الضوء الامع )158/2(، وهو أوس�ع مصدٍر الس�تقراء مصنفاته، حيث أوصلها الس�خاوي 
إىل أكث�ر من مخس�ة وأربع�ن مصنفًا، ما بن نظ�م، ورشح، وتأليف. وقد أحص الباحث أمحد ش�يخ 
فًا،  عبد اللطيف عثامن يف حتقيقه رشح حتفة الطاب البن اهلائم )أطروحة دكتوراه( أكثر من ستن مؤلنَّ

ق )32/1�46(. ليس من بينها نظٌم يف القواعد الفقهية. انظر: رشح حتفة الطاب: مقدمة املحقِّ
)4( انظر: كشف الظنون )1360/2(، هدية العارفن )24/1(. ومل أقف عىل ترمجة للقباقبي املذكور.

)5( انظر يف ترمجته وآثاره: الضوء الامع )95/4(، هدية العارفن )533/5(.
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النظم: أش�ار إىل هذا النظم صاحب إيضاح املكنون وهدية العارفن)1(، 
وعلي�ه اعتمد بعض الباحثن باعتب�اره من منظومات القواع�د الفقهية)2(، 

عىل أن املراد بعنوان الكتاب: األشباه والنظائر يف الفقه.

وبالنظ�ر يف املص�ادر الت�ي حتدثت ع�ن آثار الناظ�م، ُيفه�م أن الذخائر 
مؤلنَّ�فٌ يف نظائ�ر الق�رآن الكري�م، فقد ق�ال احلافظ الس�خاوي يف معرض 
ترمجت�ه للخلييل: »وتعانى النظم، وس�هل عليه أمره، وغالبه دون الوس�ط، 
ونظ�م أس�باب الن�زول للجعربي، س�امه: )م�دد الرمحن يف أس�باب نزول 
القرآن(، و)الذخائر يف األش�باه والنظائر(، وكأنه اس�تمد فيه من كتاب ابن 

اجلوزي وابن الزاغوين أو أحدمها...«)3(.

وكتاب ابن اجلوزي هو املش�هور ب�نزهة األعن النواظر يف علم الوجوه 
والنظائ�ر، وهو يف علوم القرآن، وك�ذا الكتاب اآلخر)4(، األمر الذي ينفي 

كون )الذخائر( من منظومات القواعد الفقهية.

املطلب الرابع
منظومات القواعد يف املذهب احلنبيل

ك�ام هو الش�أن يف مذهب�ي احلنفية والش�افعية، ف�إن احلنابل�ة كانت هلم 
مش�اركة حم�دودة يف نظم قواع�د الفقه، مقارن�ًة بجهود املالكي�ة، وإن كان 

للمعارصين منهم ضلوع يف نظم القواعد كام سيأيت.

وفيام يأيت ما وقفت عليه من نظم احلنابلة:

)1( انظر: إيضاح املكنون )659/2(، هدية العارفن )533/5(.
)2( انظر: القواعد الفقهية للندوي )481(، القواعد الفقهية للباحسن )340(.

)3( الضوء الامع )95/4(.
)4( انظر: نزهة األعن النواظر )83/1(، الربهان يف علوم القرآن )102/1(.
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منظومة القواعد الفقهية.. 1

الناظم: س�ليامن بن عطّية بن س�ليامن املزيني احلريب احلائيل، ولد بحائل 
ع�ام )1313ه��(، فقي�ه، أدي�ب، مّجاعة للكت�ب، ذو براع�ة يف النظم، من 
مصنفاته: روضة املرتاد لنظم مهامت الزاد: نظم فيه مهامت املسائل من متن 
زاد املستقنع يف )1900( بيت، نظم مسائل البيوع من كتاب دليل الطالب، 

ومنسك يف احلج منظوم. تويف بحائل عام )1363ه�()1(.

النظم: وضع الش�يخ اب�ن عطية هذا النظم يف )40( بيت�ًا، متضمنًة مجلًة 
م�ن القواع�د والكليات الفقهي�ة املتعلقة بأب�واب املعام�ات، فهي أقرب 
ملصطل�ح الضواب�ط منه�ا إىل القواع�د، وكأن الناظم أخذ برأي من وّس�ع 

مفهوم القاعدة بام يشمل الضابط الفقهي.

وقد ابتدأ ابن عطية منظومته بقوله:
َأوىل م�ا  ع�ىل  هلل   احلم�د 
فقهن�ا ال�ذي  هلل   واحلم�د 
اهلل علي�ه  ص�ىل   حمم�ٍد 
 وبع�ُد: خذ يا صاحب�ي قواعدا
 واب�ِن عىل األس�اس خ�ري مبنى
فكل م�ن اتلف م�اال يف الورى

للم�وىل فضَل�ه  مق�ٍر   مح�َد 
علمن�ا خلق�ه  خ�ري  دي�ن   يف 
وااله وم�ن  الغ�ر   وآل�ه 
�س واغتن�م فوائدا  يف الفق�ه َأسِّ
 واح�ذر تض�ل املقتف�ى واملعنى
ام�رتا ب�ال  يضمن�ه  لغ�ريه 

ويلحظ أن الناظم قد التزم إيراد الضوابط وفق املقّرر املشهور يف املذهب 
احلنبيل، ومن ذلك قوله:

الضامن�ا يقت�يض  عق�د   وكل 
 وكل رهن يف ال�ورى ال ُيقبض
ينعق�ُد ال  املجه�ول  وبيع�ك 

أتان�ا ك�ام  ال�رشط  ينف�ه   مل 
ينق�ض لدين�ا  رشط   فإن�ه 
أمح�د اإلم�ام  ذاك  ع�ىل  ن�ص 

)1( انظ�ر يف ترمجته: مش�اهري علامء نجد وغريهم )363(، عل�امء نجد خال ثامنية قرون )365/2(، 
األعام )130/3(.
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كام أن بعض ما ذكره أجنبي عن مفهوم القاعدة، لكونه من مجلة األحكام 
الرشعية، ومن ذلك قوله:

األوالد عطي�ة  يف  واعِدل وال تش�هد عىل الفس�ادوس�وِّ 

 وم�ن لطيف م�ا ُيذكر أن هذا البيت هو آخ�ر الضوابط املنظومة، وكأنه 
قصد بإيراد »العطية« براعة االختتام مشريًا إىل ناظمها، ويشهد لذلك ختام 

أبيات املنظومة التي ختمها ب� »املزن«، إشارًة إىل قبيلته:
املذك�ورة القواع�ُد   فتم�ِت 
ه�اِد َح�رٍب  كل  ع�ن   رويُته�ا 

املخت�ار ع�ىل  رب  ي�ا   وص�لِّ 
م�ا اخضوضل النبُت هب�لِّ املاِء

مش�هورة األىُل  عن�د   معروف�ٌة 
والرش�اد احل�ق  س�بيل   إىل 
األب�رار وصحب�ه   وآل�ه 
وطف�اِء غزي�رٍة  ُمزن�ٍة  م�ن 

ويبدو أن اقتصاره عىل قواعد املعامات نابع من اهتاممه هبذا الباب الفقهي 
ع�ىل جهة اخلصوص، فإنه ق�د نظم أحكام البيوع يف قصيدة تربو عىل )160( 

بيتًا اشتهرت ب�: )احلائلية(، وله مقطوعة يف صور العارينَّة، وغري ذلك)1(.

منظومة القواعد.. 2

الناظ�م: عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل بن نارص آل َس�عدي التميمي 
الُعَنزي، ولد بعنيزة عام )1307ه�(، فقيه، أصويل، مفّر، مشارك يف مجلة 
عل�وم الرشيع�ة، وله منظوم�اٌت يف الفقه وأصوله، وقد ج�اوزت مصنفاته 
اخلمسن، منها: منظومة يف السري إىل اهلل والدار االخرة، منظومة يف ذكر اهلل، 
منظومة يف أحكام الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد، القواعد واألصول اجلامعة 

والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. تويف بعنيزة عام )1376ه�()2(.

)1( انظر: مشاهري علامء نجد وغريهم )367(.
)2( انظ�ر يف ترمجته: مش�اهري علامء نجد وغريهم )392(، عل�امء نجد خال ثامنية قرون )218/3(، 

روضة الناظرين )220/1(، األعام )340/3(.
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نها »أمهات قواعد  النظ�م: تش�تمل هذه األرجوزة عىل )49( بيت�ًا، ضمنَّ
الدي�ن« كام ع�رب الناظم يف رشحه عىل املنظومة)1(، فاش�تملت عىل مجلة من 
قواع�د األص�ول والفقه وضوابط�ه، وإن كانت يف جّلها م�ن قواعد الفقه. 

وقد استفتح الناظم أرجوزته بقوله:
األرف�ِق الع�يّل  هللِ   احلم�ُد 

الغزي�رة الواس�عِة  النّع�ِم   ذي 
دائ�ِم س�الٍم  م�ع  الص�الُة   ث�م 
األب�راِر وصحب�ِه  وآل�ِه 

ِق واملف�رِّ األش�ياِء   وجام�ِع 

الكث�رية الباه�رِة   واحلَك�ِم 
 ع�ىل الرس�وِل الُق�َريِش اخلاتِ�ِم
الفخ�اِر مرات�َب  احلائ�زي 

 وأش�ار بعد ذلك إىل أمهية العلم الرشعي والتقعيد املنهجي، مش�ريًا إىل 
قواعده التي انتقاها من كتب أهل العلم، فقال:

 اعل�م ُهدي�َت َأن أفض�ل املِنَ�ن
 َويكش�ُف احل�َق ل�ذي القلوب
 فاح�رص عىل فهم�ك للقواعِد

 فرتتق�ي يف العل�م خ�ري مرتقى
نظمته�ا قواع�د  وه�ذه 

 علٌم ُيزيل الش�َك عنك والّدرن
املطل�وِب إىل  الَعب�َد   َوُيوِص�ُل 
الش�وارِد املس�ائِل   جامع�ِة 

 وتقتف�ي س�بل ال�ذي ق�د وفقا
من كتب أهل العلم قد حّصلتها

ث�م رشع يف نظم أهم القواع�د، والناظر يف منهج الناظم بادي الرأي 
يرى أنه مل يلتزم يف إيرادها ترتيبًا مقصودًا، وال كتابًا معينًا، وإنام أوردها 
حسب ما تير له، ولكن الظاهر أنه راعى القواعد الكربى، وما يندرج 
حت�ت كل قاع�دة م�ن مهامهت�ا، فابت�دأ بقاع�دة: )األم�ور بمقاصدها(، 
فقاع�دة: )ال رضر وال رضار( -الت�ي أش�ار إليه�ا بقاع�دة: )املصال�ح 
واملفاسد(-، فقاعدة: )املشقة جتلب التيسري(، فقاعدة: )اليقن ال يزول 
بالش�ك(، ث�م قاعدة: )الع�ادة حمكم�ة(، وأتبع ذلك بقواع�د وضوابط 

فقهية صغرى.

)1( انظر: القواعد الفقهية املنظومة ورشحها البن سعدي )101(.
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ومن املؤكد أن الناظم مل يلتزم يف أرجوزته قواعد الفقه، فقد أورد قواعد 
أصولية، كقوله ناظاًم يف صيغ العموم:

النف�ي س�ياق  يف   والنك�رات 
العم�وم يف  ال�كلَّ  تفي�د   وأل 
 ك�ذاك )من( و)م�ا( تفيدان معا
يض�اف إذ  املف�رد  ومثل�ه 

 تعط�ي العموم أو س�ياق النهى
كالعلي�م واإلف�راد  اجلم�ع   يف 
 كل العم�وم ي�ا أخ�ي فاس�معا
فافهم هديت الرش�د ما يضاف

ومث�ل هذا ال ُيس�تدرك عىل الناظ�م، وال يتجه انتق�اده بأنه خلط قواعد 
الفق�ه بأصوله؛ فإنه مل يقي�د منظومته بقواعد الفقه، وإن�ام وضعها ألمهات 

)قواعد الدين( كام مىض ترصحيه بذلك.

ومم�ا يلحظ�ه املتأمل عدم انتظام عدٍد من أبياهتا م�ن الناحية العروضية، 
وق�د أفصح الناظم عن س�بب ذلك، حي�ث عّلق بقلم�ه يف مطلع املنظومة 
ورشحه�ا، قائًا: »ق�د عّلقناه�ا يف أول بدايتنا بالتصني�ف، وهي ]عىل[ ما 
احت�وت علي�ه من فوائ�د نافعة - أبياهت�ا فيها خل�ٌل كثري، رب�ام نتمكن من 

إصاحها«)1(. ويبدو أن املنية اخرتمته، ومل يفعل ذلك.

ومم�ا ُيلحظ أن القواع�د ِصيغت يف قوالب وجي�زة، فردها الناظم با 
متثيل، مكتفيًا بام سيأيت يف الرشح، وربام مّثل يف بعض املواضع، كقوله:

ُيش�ّغل ف�ال  مش�غوٍل  وامُلس�ّبُلوكل  املره�وُن  مثال�ه: 

رشوح النظ�م: رشح الناظ�م أرجوزته رشح�ًا وجيزًا يف رس�الة لطيفة، 
طبعت مع النظم املذكور)2(.

ث�م توال�ت رشوح املعارصين، نظ�رًا إلقب�ال طلبة العل�م املبتدئن عىل 

)1( انظ�ر: صورة النس�خة اخلطي�ة يف مقدمة حتقيق املنظومة ورشحها للناظ�م )96(، وقد فرغ الناظم 
من رشحها أواخر عام 1331هوله من العمر )24( عامًا، والظاهر أنه فرغ من نظمها قبل ذلك.

)2( بتحقيق/ حممد بن نارص العجمي، مطبوعات وزارة األوقاف الكويتية، 1428ه�.



231 العدد الع�شرون: �شوال/حمرم 1435-1436هـ/2014م

حفظه�ا، ولعل رشوحها املس�موعة واملفّرغة املكتوبة ترب�و عىل العرشين، 
أكثرها مودع عىل الشبكة العاملية.

منظومة أصول الفقه وقواعده.. 3

الناظم: أبو عبد اهلل، حممد بن صالح بن حممد بن عثامن - الشهري بعثيمن 
- التميم�ي، ولد بعنيزة ع�ام )1347ه�(، فقيه أصويل، ومفر بارع، مربز 
يف علوم العربية، ومشارك يف كثري من الفنون، له مصنفاٌت عديدة جاوزت 
املائ�ة، كثرٌي منها دروٌس مفّرغة ُطبعت بع�د حتريرها، من مصنفاته: الرشح 
املمتع عىل زاد املستقنع، األصول من علم األصول، أصول يف التفسري، نيل 

األرب من قواعد ابن رجب، تويف بجدة عام )1421ه�()1(.

النظم: هذه األرجوزة وضعها الشيخ ابن عثيمن لينظم هبا أشهر قواعد 
الفق�ه وأصوله مم�ا يكثر دورانه عىل ألعام الفقه�اء، وتدعو احلاجة إليه، ومل 
يلتزم فيها ترتيبًا معينًا، بل كان ينظم القواعد حسب ما يتير له ذلك، وقد 
رّصح بذل�ك يف رشحه عىل املنظومة، فق�ال: »نظمُت هذه املنظومة، فكنُت 
�ام م�ّر يب قاعدٌة من أص�ول الفقه أو من الفقه وضعُته�ا يف هذه املنظومة،  كلنَّ
وم�ا زلُت ألتمس قواعد يف أصول الفقه أو يف الفقه ألحلقها هبذه املنظومة، 

ولذلك ال تعترب هذه املنظومة تامًة«)2(.

والقدر الذي كتبه الشيخ منها يبلغ )102( بيت، وقد استفتحها بقوله:
امُلب�ِدي امُلِعي�ِد  هللَِِّ   احُلم�ُد 
باألص�وِل األح�كاِم   ُمَثبِّ�ِت 

 ث�م الص�الُة م�ع س�الٍم ق�د ُأتِم
ال�َوَرى رمح�َة  املبع�وِث  حمم�ِد 

 ُمعطِي النواِل كلَّ َمن َيسَتجِدي
 مع�نِي َم�ن َيصُب�و إىل الوصوِل

 عىل ال�ذي ُأعطِي جوامَع الَكلِم
َدَرى َم�ن  جلمي�ِع  ه�اٍد  وخ�رِي 

)1( انظ�ر يف ترمجت�ه: تذكرة أويل النه�ى والعرفان )331/8(، اب�ن عثيمن: اإلم�ام الزاهد، د.نارص 
الزهراين، اجلامع حلياة الشيخ حممد بن صالح العثيمن، لوليد احلسن. 

)2( منظومة أصول الفقه وقواعده ورشحها )27(.
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وانتقل بعد ذلك إىل بيان أمهية العلم والعناية بتأصيله، فقال:
زاِخ�َره بح�وٌر  فالعل�ُم   وبع�ُد 
َتس�ِهيال أصولِ�ِه  يف   لك�نَّ 
األُص�وال القواع�َد   اغَتنِ�ِم 
 وه�اَك ِمن ه�ِذي األصوِل مُجَال
قواع�دًا ِم�ن ق�وِل أه�ِل العل�ِم

آخ�َره في�ه  ال�كادُح  يبل�َغ   ل�ن 
س�بيال جت�د  فاح�رص   لنَيلِ�ِه 
الوص�وال حُي�َرِم  َتُفت�ُه   فَم�ن 
ُن�ُزال  أرج�و هب�ا ع�ايِل اجلن�اِن 
ولي�س يل فيه�ا ِس�َوى ذا النظِم

ث�م رشع يف مقص�وده من نظم القواع�د، مبتدئًا بقاع�دة جلب املصالح 
ودرء املفاسد:

الَب�رش لس�عادِة  ج�اَء   الدي�ُن 
َع�ه رَشَ ق�د  ناف�ٍع  أم�ٍر   ف�كلُّ 
وَمنَفَع�ه ٍر  رَضَ تس�اِوي  وم�ع 

ر َ  والنتف�اِء ال�رشِّ عنه�م والرَّ
َمنََع�ه ق�د  ن�ا  َيُرُّ م�ا   وكلُّ 
املفَس�َده ل�َدرِء  منوع�ًا  يك�وُن 

وكان من منهج الش�يخ رسد القواعد با متثيل، إال يف مواضع رأى ربط 
احلافظ باملثال، كقوله:

َتَب�ع لغ�رِيِه  ال�يُء  َيثُب�ُت   ق�د 
امَتنَ�ع بِي�َع محُله�ا  كحام�ٍل إن 

اس�َتَقلَّ المَتنَ�ع ل�ِو   وإن يك�ن 
َيمَتنِ�ع مل  حام�اًل  ُتب�اُع  ول�و 

رشوح النظم: رشح الناظم أرجوزته لطابه ثاث مرات، يف مناس�بات 
متفّرقة، وقد طبعت مؤسس�ة الش�يخ حممد العثيمن اخلريية رشحه يف طبعة 

خاصة مجعت بن تلك الرشوح مع حذف املكرر)1(.

وأما رشوحه املعارصة املس�موعة واملفّرغة، فكثرية منترشة عىل الش�بكة 
العاملية، وحرصها متعّذر.

)1( دار اب�ن اجل�وزي، ط1، 1426ه��. بإرشاف مؤسس�ة الش�يخ حممد بن صال�ح العثيمن 
اخلريية.
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املطلب اخلامس
منظومات القواعد يف العرص احلارض

املتابع للس�احة العلمية يلحظ االهتامم املتوافر، والعناية البارزة بظاهرة 
التأصيل العلمي، وقد نشأ تبعًا لذلك االنرصاف إىل نظم القواعد الفقهية، 

باعتبارها من أهم صور التأصيل.

وإمتامًا هلذه الدراس�ة، رأيت اإلش�ارة إىل ما وقفت عليه من منظومات 
املعارصين يف هذا الش�أن، وغالبها منشوٌر يف الشبكة العاملية، ومل خيرج بعُد 
إىل ع�امل املطبوعات، مع التنبيه إىل أين س�أكتفي بإش�ارات موضحات هلذه 
املنظوم�ات، ببي�ان عنوان املنظومة، واس�م ناظمها، وع�دد أبياهتا، من غري 

مراعاة ترتيٍب معن هلذه املنظومات.

ب املقاصد فيام لفقهنا من القواعد.. 1 مقرِّ

الناظ�م: د. أمح�د بن املراب�ط التندغي الش�نقيطي املالك�ي، املفتي العام 
جلمهورية موريتانيا - له عدٌد من املنظومات يف خمتلف علوم الرشيعة.

النظم: يعد )مقّرب املقاصد( من املنظومات املطّولة يف هذا الفن، حيث 
نها أهم م�ا جاء يف القواعد للمقري،  تق�ع األرجوزة يف )2075( بيتًا، ضمنَّ
والفروق للقرايف، وإيصال املس�الك للونرشييس، واملنهج للزقاق مع رشح 
املنج�ور عليه، مع عنايٍة بالرتتيب، وذكٍر للفروع واالس�تتثناءات حتت كل 
قاع�دة. وقد ابتدأ بمقدمات نظري�ة عن حقيقة القاعدة الفقهية، ونش�أهتا، 
وفوائده�ا، وحجيته�ا، وأقس�امها، ورشع بع�د ذل�ك يف القواع�د اخلمس 
الكربى وما يندرج حتتها، ثم ختم بتس�ٍع وتس�عن قاعدة من القواعد التي 
استنبطها الفقهاء من أحكام مسائل األئمة. استفتح الناظم أرجوزته بقوله: 
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 م�ن بع�د م�ا ابت�دأ ذا اس�تمداِد

 يق�وُل َم�ن باب�ِن امُلرابِ�ِط ارَتفع
أس�َدى إىل آبائ�ه ُمس�ِدي النَِّعم

 باس�ِم ال�ذي َج�لَّ ع�ن األنداِد

 عن أمحَد اس�ِمه اشرتاٌك قد وَقع
ُنعَم�ى ص�الٍح م�َع عل�ٍم وكَرم

كام رّصح بعنوان املنظومة، ومصادره فيها، فقال:
ب ُأَق�رِّ ب�ه  نظ�ٌم  وذا   ه�ذا 
�ِري للمقَّ قواع�ٍد  ِم�ن   مُجِ�َع 
يل أب�اَن  ق�د  ّق�اق  الزَّ  ومنه�ُج 
امَلس�ائل َة  ع�دَّ انتقي�ُت   ك�ام 
امَلقاِص�ِد َب  ُمَق�رِّ يُته  س�مَّ

َيق�رتُب مل�ن  الفق�ه   قواع�َد 
العبَقِري والقرايِف   والونرشييِس 
يل فاس�تباَن  املنج�وُر   خِفيَّ�ُه 
الرس�ائِل م�ن  اقتنيُت�ه   م�ا 
القواع�ِد ِم�َن  لفقِهن�ا  فِي�ام 

وعىل أن الناظم اعتمد مصادر املالكية، إال أنه مل ُيغفل الرجوع إىل كتب 
املذاهب األخرى، كام قال:

انُتِح�ي القواع�د  ذي  أنَّ   وم�َع 
أن�س اب�ن  مال�ك   أمل�دينِّ 
وأمح�دا والش�افِعي   أحلنِف�ي 
�ب حم�رِتًزا م�ن وصَم�ِة التعصُّ

 هبنَّ مذه�ب اإلم�ام األصبحي
 َدوُر الث�الث مل يك�ن فيه�ا ُنيس

َش�دا  بل قد نقلُت عن أوالِء الرُّ
التمذُه�ِب من�ايِفَ  ذا  ولي�َس 

ح يف ختام املنظومة بتاريخ النظم )1429ه�(، وعدِد األبيات،  وقد رصنَّ
فقال:

 هن�ا انته�ت منظوَم�ُة القواع�ِد

 يف خامِس القروِن بعَد األلِف يف
إن قل�ت: ك�م عدده�ا قلت هلا

الواح�ِد اإلل�ِه  ن�ا  ربِّ  بع�ون 

َتِف�ي ِعرِشي�َن   س�نِة تس�ٍع م�َع 
ألف�ان مع مخ�س وس�بعني زها

نظم القواعد الكلية.. 2

الناظم: د. حممد بن الّدّناه بن الطالب األجودي احلس�ني الشنقيطي، له 
منظومات يف عدد من الفنون، كنظم العقيدة الطحاوية، ونظم نخبة الفكر، 
ونظ�م عم�دة الفقه الب�ن قدامة، ونظ�م الورقات، ونظم القواعد احلس�ان 

البن سعدي، ونظم معاين احلروف.
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النظ�م: ه�ذه أرجوزة وجي�زة نظم فيه�ا القواعد اخلم�س الكربى، مع 
اإلشارة ملا اندرج فيها من القواعد، ثم أعقبها بجملة من القواعد الصغرى، 

ويبلغ جمموع النظم )51( بيتًا.

استفتحها الناظم بقوله:
أحك�ام ق�د  ال�ذي  هلل   احلم�د 
ُأهِل�ام م�ن  ع�ىل  وس�ّلم   ص�ىل 
الكلي�ُة فالقواع�د   وبع�د 
وحج�ٌة ما ع�اد منه�ا لألصول

ُس�لَّام إلي�ه  الدي�ن   قواع�َد 
تكّل�ام إذا  الق�ول   جوام�ع 
مخس�ُة لدهي�م  قطع�ًا   أصوهل�ا 
وغريه ُخلٌف أو اسرتِش�د بقول

ثم أتبع ذل�ك بالقواعد الكربى، وما يليها من قواعد صغرى، ومل يلتزم 
التمثيل ليشء من تلك القواعد، وآخر النظم قوله:

أمجل�ت  م�ا  ع�ىل  هلل   واحلم�د 
ص�ىل ع�ىل ب�در التامم م�ا نمت

 قواعٌد يف الفقه حني اسُتكملت
وحزب�ه للدي�ن م�ا ق�د َنَظَمت

نّية يف األصول والقواعد الفقهية.. 3 املنظومة السَّ

الناظ�م: ولي�د بن راش�د الس�عيدان النجدي، ل�ه عدٌد م�ن املصنفات، 
وبعضه�ا منظوم، كألفّية الفقهاء، وه�ي ألفية مرتبة عىل أبواب الفقه، وتقع 

يف )1700( بيت.

النظم: هذه أرجوزة تقع يف )114( بيتًا، استفتحها ناظمها بقوله:
 يقول راجي العفو من رب عال
املصطف�ى النب�ي  ع�ىل   مصلي�ًا 
واس�ع عظي�م  فالفق�ه   وبع�د 
كث�رية فروع�ه   لكن�ام 
قواع�د يف  ُتنظ�م  تك�ن  مل   إن 
نظمته�ا منظوم�ة  فه�ذه 

حموق�ال حمم�دالً   مبس�ماًل 
الوف�ا أه�ل  وصحب�ه   وآل�ه 
س�اطع الفن�ون  ب�ني   ونجم�ه 
ح�رية بأل�ف  العق�ل   وجتع�ل 
للفوائ�د الرج�وع   تس�هل 
يف ذل�ك الش�أن ُهدي�ت هاَكها
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وق�د مجع ناظمها ب�ن أهم القواعد يف الفقه وأصول�ه، فابتدأ بقاعدة رشط 
قبول األعامل، وقواعد األفعال والرتوك، ثم أشار إىل القواعد اخلمس الكربى، 
وأتبعها بجملة من القواعد والضوابط الفقهية املتفّرقة، مع إشارات إىل بعض 

القواعد األصولية املتصلة باألمر والنهي واألحكام التكليفية اخلمسة.

وآخر النظم قوله:
 ويف اخلت�ام نحم�د امل�وىل ع�ىل
تفض�ال بمن�ه  ال�ذي   فه�و 
 ف�إن جت�د عيب�ًا وس�وف جت�ده
مق�ل م�ن  اجته�اد  ه�ذا  وإن�ام 

انج�ال ال�ذي  وفضل�ه   متام�ه 
وع�ال ج�ل  باإلمت�ام   ع�يل 
 فافه�م ُهدي�َت أنن�ي ال أقصده
بعف�ٍو يكتم�ل النق�ص  مناط�ه 

التحفة الزهية بنظم القواعد الفقهية.. 4

الناظم: أبو سعيد، عبد اهلل املوسوي الربعوي.

النظ�م: ه�ذه أرجوزة تق�ع يف )106( أبيات، تتس�م بس�هولة األلفاظ، 
ووض�وح املع�اين، وقد جعلها الناظ�م يف مقدمة وباب�ن: فاملقدمة: يف بيان 
مب�ادئ ه�ذا العل�م. والب�اب األول: يف القواع�د الكربى، وه�ي القواعد 
اخلمس، مضموم�ًا إليها قاعدة: )إعامل الكام أوىل م�ن إمهاله(، وقاعدة: 

)التابع تابع(. والباب الثاين: يف القواعد الصغرى.

استفتح الناظم أرجوزته قائا:
 ق�ال املق�رّصُ ال�ذي ال يرع�وي
اهللُ وص�ىل  هللِ   احلم�د 
القواع�ِد منظوم�َة  ُخ�ذ   وبع�ُد 

الزهي�ة( ب)التحف�ِة   س�ميُتها 
والرض�ا ريب  القب�وَل   فأس�أُل 
املقص�وِد يف  الب�دِء  أواُن  وذا 

 عن الذنوب املوسوي الربعوي
ه�داُه وتابع�ي  النب�ي   ع�ىل 
الفوائ�ِد فرائ�َد   حموي�ًة 

الفقهي�ة القواع�ُد  س�لكِها   يف 
 وذخ�رًا يل تكون يف ي�وم القضا
املعب�وِد معون�َة   فأرجت�ي 
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واختتمها بقوله:
ريب مح�ُد  اخلت�اِم  ويف   متّ�ت 
ُتع�دُّ وس�تٍة  بمئ�ة 

 مصلي�ًا ع�ىل النب�ي والصح�ِب
امُلج�دُّ حيفُظه�ا  عس�ى  فه�ل 

املنظومة الَفضَفرية يف القواعد الفقهية.. 5

الناظ�م: أبو س�هيل، أنور عبد اهلل ب�ن عبد الرمحن بن حمم�د الفضفري 
اهلندي، صاحب منظومات يف عدد من علوم الرشيعة، منها: )القائد اجللية 
يف القواع�د األصولية( يف )777( بيتًا، و)النظ�ام اجليل يف الفقه احلنبيل( يف 
)888( بيت�ًا، و)النظ�م ال�ويف يف الفقه الش�افعي(، و)املئوي�ة الفضفرية يف 

الفرائض الشافعية(.

النظم: هذه أرجوزة تقع يف )144( بيتًا، ضمنها )72( قاعدة من أشهر 
قواع�د الفق�ه، ملتزمًا قدر اإلمكان إي�راد تلك القواع�د بألفاظها وصيغها 
املعه�ودة، م�ع ذكر مجلٍة م�ن األمثلة والتطبيق�ات الفروعية. وقد اس�تفتح 

منظومته بقوله:
َأنَع�ام َق�د  ال�ذي  هللِ   احَلم�ُد 
والتِّبيان�ا الكِت�اَب  َل  َوَن�زَّ

َوَأكَرم�ا بِاهُل�َدى  الِعب�اِد   َع�ىَل 
والرُبهان�ا األُص�وَل  �َم  َوَعلَّ

ثم أبان عن منهجه ومقصده قائًا:
�ه حَمِويَّ ُأرُج�وَزٌة   َوِه�ذِه 
 مَجَعُته�ا ِم�ن َق�وِل َأه�ِل الِعل�ِم
الَقواِع�ِد لِطالِب�ي  لُتها  َس�هَّ

الِفقِهيَّ�ه الَقواِع�ِد  ِم�َن   فِيه�ا 
 َورَشِحِه�م ِم�ن َنثِر َأو ِم�ن َنظِم
بِاألَوابِ�ِد اإِلجي�اِز  َم�َع  َت�أيِت 

وق�د وضعه�ا ناظمه�ا م�رودة من غ�ري فص�ول وال أب�واب، ابتدأها 
بإش�ارات إىل مبادئ هذا الفن، من احلد، واملوضوع، والثمرة، وغري ذلك، 
ثم رسد القواعد اخلمس، وأتبعها بجملة من القواعد الصغرى، ملمحًا إىل 
الدليل تارة، وإىل التطبيق تارات، كام ذكر مجلًة من قواعد األصول، كقاعدة 
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األمر والنهي، وأفعال الرسول r، ومل يقصد الناظم استيعاب القواعد، وإنام 
إيراد نامذج، عددها )72( قاعدة، كام قال يف آخر املنظومة:

الَقواِع�ِد ِم�َن  َنُم�وَذٌج   َه�ِذي 

َوِمَي�ه َوأرَبع�نَي  َأرَب�ٍع   يِف 
الَقواِع�ِد ِم�َن  َه�ِذِه  َونِص�ُف 

 ِم�َن الَفق�رِي الَفضَف�ِري النّاِش�ِد

َمنُظوِمَي�ه حَيَت�وي  َريبِّ   بَِفض�ِل 
الَفوائِ�ِد َألَط�ِف  ِم�ن  َومُجَل�ٍة 

وقد طبعت املنظومة مع رشٍح وجيز عليها من تأليف الناظم)1(.

الآللئ البهية يف نظم القواعد الفقهية.. 6

الناظم: عبد احلميد بن خليوي الرفاعي اجلهني.

النظ�م: ه�ذه منظوم�ة تقع يف )200( بي�ت، جعلها الناظ�م عىل فصول، 
ابتدأه�ا بمقدم�ة يف التعري�ف بالقواع�د الفقهي�ة، ومصدره�ا، وفوائده�ا، 
واالحتج�اج هب�ا، ثم نظ�م القواعد اخلم�س الك�ربى، وما ين�درج فيها من 
أه�م القواعد، وعقد بعد ذل�ك فصواًل يف قواعد صغ�رى، متصلة بالعقود، 
والقضاء، ومباحث الكام، واألصول. وقد استفتحها ناظمها هبذه األبيات:

األك�رِم األع�زِّ  هللِ   احَلم�ُد 
الَقِوي�ِم بِدينِ�ِه   أكَرَمن�ا 
اخلال�ِد بالكِت�اِب  َهدان�ا  وَق�د 

َيعل�ِم مل  م�ا  اإلنس�اِن  �ِم   ُمَعلِّ
الس�ليِم املنه�ِج   وباتب�اِع 
بالقواع�ِد التَّنزي�َل  وأحَك�َم 

وذكر منهجه يف املنظومة وأفصح عن عنواهنا يف قوله:
ُمِفي�َدة قواع�ٌد   وه�ذِه 
اجلم�ِع َبع�َد  بالنَّظ�ِم  �قُتها   َنسَّ
املعم�وال َترتِيبه�ا  يف   راَعي�ُت 
الَبِهيَّ�ة ال�آليلء  يُتها  َس�مَّ

َعِدي�َدة ُكُت�ٍب  م�ن   مَجعُته�ا 
ُصن�ِع كب�رُي  فيه�ا  يل   فلي�َس 
ُفُص�وال َجَعلُته�ا  ذا   ألج�ِل 
الِفقِهيَّ�ة القواع�ِد  يف  بالنَّظ�ِم 

)1( دار التدمرية، 1423ه�، بتقديم ش�يخنا عبد اهلل ب�ن عبد العزيز بن عقيل، رمحه اهلل، ويقع الرشح 
يف )133( صفحة.
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ثم اختتم أبياته بفصل يف الوصية بالفقه األكرب، ثم قال:
املخُتوَم�ة اللؤل�ؤِة   هِبَ�ذِه 
النَّبِي�ِه للّطال�ِب   مَجَعُته�ا 

َأّي�اِم يف  كِ�يُّ  الذَّ حَيَفُظه�ا 

املنُظوم�ة هناي�ِة  إىل   َن�أيت 
التَّفِقي�ِه ُس�ّلم  يف  هب�ا   َيرق�ى 

ال�دوام ع�ىل  يبق�ى  ونفعه�ا 

اإلبريز يف نظم كتاب الوجيز.. 7

الناظ�م: أ.د. حاكم بن عبيس�ان احلميدي املطريي الكويتي، عضو هيئة 
التدري�س بكلية الرشيعة بجامعة الكويت، له ديوان: )روائع املتون وبدائع 
الفنون( ضّمنه منظوماته العلمية اخلمس: السعي احلثيث إىل فقه املواريث، 
والوص�ول إىل علم األصول، واإلبريز يف نظم الوجيز، والعذب القراح يف 

علم االصطاح، ورائعة االبتدا يف اجلمع بن اآلجرومية وقطر الندى)1(.

النظ�م: ه�ذا نظٌم لكت�اب: )الوجي�ز يف القواع�د الفقهي�ة(، ومل يرّصح 
الناظم بمؤلف هذا الكتاب، والظاهر أنه: )الوجيز( للدكتور حممد صدقي 
البورن�و، ملوافقت�ه ترتيب الكتاب يف اجلملة، وقد جعل�ه الناظم يف )154( 
بيتًا، مبتدئًا بمقدمة يس�رية يف التعريف بالقاعدة الفقهية، ثم ابتدأ بالقواعد 
الكربى، وأتبعها بجملة من القواعد الصغرى، مل يلتزم فيها ترتيب صاحب 

األصل، مع زيادات من القواعد والفوائد.

افتتح الناظم أرجوزته بقوله:
التيس�رِي ع�ىل  هلل   احلم�د 

 وه�ذا نظ�ُم م�ا ح�وى الوجيُز
والنظائ�ِر األش�باِه   خمت�رُص 
الفوائ�ِد فرائ�َد  وزدت�ُه 

 للنظ�م يف العل�م م�ع التحري�ر
اإلبري�ُز عنواُن�ه  فنِّ�ه   يف 
 الب�ن نجي�ٍم والس�يوطي املاهِر
الزوائ�ِد القواع�ِد  م�ن  هن�ا 

وق�د الت�زم الناظ�م غالب�ًا إيراد دلي�ل القاع�دة الكربى، مع ذكر أش�هر 

)1( مطبوع بدار البشائر اإلسامية، بريوت، 1425ه�.



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 240

القواع�د املندرجة فيها، وربام أش�ار إىل رشوط القاع�دة يف بعض املواطن، 
ومل يمثل عىل غالب القواعد التي نظمها.

وفرغ من نظمها عام 1418ه�، كام قال يف خامتتها:
 خلم�ٍس م�ن ش�هر ربي�ع الثاين
ه�ذا وص�ىلَّ اهللُ م�ا ط�ريٌّ ش�دا

 م�ن بع�د ع�رش الق�رن والثامين
 عىل النبّي املصطفى الذي هدى

منظومة القواعد املائة.. 8

الناظ�م: د. عب�د اهلل ب�ن صالح ب�ن حممد العبي�د التميم�ي النجدي، له 
ع�دٌد من املنظومات يف علوم الرشيع�ة، منها: منظومة اخلاصة يف التجويد 
)100( بي�ت، ومنظوم�ة يف مصطلح احلديث، وأخرى يف زي�ادات الطيبة 

عىل الشاطبية، وبعضها مل يتم وما زال حمل حترير.

نه�ا الناظم  النظ�م: منظوم�ة القواع�د تق�ع يف )100( بي�ت، وق�د ضمنَّ
القواع�د اخلم�س الك�ربى، ومتمها بأش�هر م�ا ين�درج فيها، م�ع عدد من 

القواعد الصغرى. وقد افتتحها الناظم بقوله:
الظاه�ِر  الع�يّل  هلل   احلم�د 
الِفق�ِه يف  قواع�ٌد  ذي  وبع�ُد 

الطاه�ِر للنب�ّي  الص�الة   ث�ّم 
َيتَّق�ِه َم�ن  ل�كّل  نافع�ٌة 

واختتمها عام )1420ه�(، كام يف قوله آخر النظم:
اهلل  بحم�د  ت�ّم   وهاهن�ا 
َخ�ت  وُارِّ فق�ط  ِمَئ�ه  ه�ا   وَعدُّ
س�نَه أل�ِف  م�ع  ِمئِ�نَي  وأرب�ٌع 

اهلل عب�ُد  األبي�اِت   وناظ�ُم 
 يف ع�رشٍة ِم�ن َبع�ِد ِمثلِه�ا َتَلت
مهّذب�ه أنيق�ًة  وِجي�َزًة 

الطرفة السنية يف القواعد الفقهية.. 9

الناظ�م: صالح بن عبد اهلل بن محد العصيم�ي العتيبي النجدي، له عدٌد 
من املنظومات، منها: القريض املبَدع نظم القواعد األربع، والطرفة الس�نية 

يف القواعد الفقهية.
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النظم: منظومة وجيزة، يف )14( بيتًا، قصد هبا الناظم التعريف بالقاعدة 
الفقهي�ة، وبي�ان أمهيته�ا، ومصادره�ا، م�ع اإلش�ارة إىل القواع�د اخلمس 

الكربى بإجياز. وأوهلا:
األع�ىل  الع�يّل  هلل   احلم�د 
األن�ام  س�يد  النب�ي   ع�ىل 
وبع�ُد ذي أرجوزُة القواعِد

 ث�م الص�الة مع س�الٍم جُمىل
الك�رام وصحب�ه   وآل�ه 
 نظ�اًم دن�ت فال تك�ن بقاعِد

وآخرها قوله:
 أصوهل�ا توع�ى ه�ي الكلية 
بالني�ات  األع�امل   فإن�ام 
م�نَّ الُعرفا   الدين يٌر، حكِّ
ه�داين ال�ذي  هلل   فاحلم�د 

 مخ�ٌس باالتفاق ق�ل مرضّيه
آيت رضار  وال  رضرًا   ال 
 وما َيِقن من طل�ٍب ال ُينفى
البي�اِن بواض�ح   لنظمه�ا 
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احلم�د هلل ال�ذي بنعمته تتم الصاحل�ات، وصىل اهلل ع�ىل النبي املبعوث 
باهلدى والبينات، وآله وصحبه وسّلم، وبعد:

فلقد أبان البحث عن عدٍد من النتائج يمكن إمجاهلا عىل النحو اآليت:

التعلي�م، . 1 مس�رية  يف  الري�ادي  ودوره  التعليم�ي،  الش�عر  أمهي�ة 
فاملنظوم�ات العلمية كانت وال تزال إح�دى الروافد املهمة لطالب 

العلم، وخاصة يف مقتبل حياته العلمية.

ظه�ر اهتامم عل�امء الرشيعة والعربية بالنظ�م يف خمتلف الفنون، وقد . 2
عاد ذلك إىل أس�باب دعتهم إىل مواصلة ه�ذا اللون من التصنيف، 

واإلبداع فيه، وتسليط اجلهود عليه، حيث الرشوح والتعاليق.

إن الق�ول يف منظوم�ات قواع�د الفق�ه مل خيتل�ف كث�ريًا ع�ن س�ائر . 3
املنظومات العلمية الرشعية، من حيث األمهية واألس�باب الداعية إىل 
وض�ع تلك املنظومات وآثارها، فالدوافع التي صاحبت إخراج تلك 
املنظومات واحدة، وهي خدمة الفن، وإعانة طابه عىل اإلحاطة بأهم 

موضوعاته ومقاصده، واستحضار ذلك يف مسار التعلم والتعليم.

اتصفت منظومات القواعد الفقهية بجملة من اخلصائص والسامت، . 4
أب�رز البح�ث أمهه�ا، من حي�ث املنه�ج، واملوض�وع، والش�مول، 

واإلطالة والقرص، والتباين يف بحور الشعر.
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اس�تقرأ البح�ث منظوم�ات قواعد الفق�ه، ووقف منه�ا عىل )28( . 5
منظوم�ة، ثاث منها للحنفية، وإحدى عرشة للاملكية، ومنظومتان 
للشافعية، وثاث للحنابلة، وتس�ع للمعارصين، وقد أبان البحث 

أن املالكية كانوا أكثر املذاهب عناية وجهودًا يف هذا الباب.

وثمة مجلة من التوصيات يمكن بياهنا يف اآليت:

دعوة املختصن إىل تكثيف اجلهود حول إخراج منظومات القواعد . 1
الفقهي�ة عىل أتقن وجه، بإعادة طبع م�ا مل ُيتقن إخراجه، وحتقيق ما 
مل ي�ر النور بعد مما ه�و يف دور املخطوطات، والعناية بالنص، ضبطًا 

وترقياًم.

التأكي�د عىل أمهية منظومات القواعد الفقهية، واالهتامم برشحها يف . 2
الدروس العلمية، واملناسبات الثقافية.

أمهي�ة استش�ارة أه�ل العلم واالختص�اص قبيل ال�رشوع يف حفظ . 3
املتون واملخترصات، والسؤال عن املناسب منها للحفظ، واألسلم 
يف املنه�ج، واألقع�د يف الف�ن، وهو ما حيت�م عىل أه�ل العلم وضع 
املعاي�ري املعت�ربة الختيار املت�ون واملنظومات املناس�بة لطلبة العلم، 

عىل اختاف طبقاهتم، وتباين اهتامماهم.

مراع�اة القاع�دة الفقهي�ة بمختل�ف صيغه�ا، والعم�ل ع�ىل تتب�ع . 4
صيغ�ة القاعدة الواحدة يف خمتلف مصنف�ات القواعد، املنظوم منها 
واملنثور، ومجعها يف ديوان واحد، لنتمكن من خدمة قطاعن: قطاع 
الباحث�ن، وقط�اع قواعد املعلوم�ات البحثية وبرامج املوس�وعات 
الرشعية، إمتامًا للعملية االس�تقرائية يف عل�م القواعد الفقهية، وقد 
تم ذلك من خال املوسوعات املصنفة يف القواعد الفقهية، كمعلمة 
زايد للقواعد، وموس�وعة القواع�د للدكتور حممد صدقي البورنو، 
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وموسوعة القواعد يف املعامات للدكتور عيل الندوي، غري أن هذه 
املوسوعات مل تتبع القواعد الواردة يف املنظومات، ومل حُتِل عليها.

أس�أل اهلل تعاىل أن يتقبل هذا العمل، وأن جيعله خالصًا لوجهه الكريم، 
صواب�ًا عىل منهاج رشعه القويم، وأن ينفع ب�ه طلبة العلم والباحثن، واهلل 

ويل العصمة والتوفيق، وله احلمد دائاًم رسمدًا.
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فهرس املصادر واملراجع: 

األش�باه والنظائ�ر. لت�اج الدي�ن عبد الوه�اب ب�ن الس�بكي الش�افعي، حتقي�ق: ع�ادل . 1
عبد املوجود وعيل معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1411ه�.

األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن. لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم احلنفي، . 2
تعليق: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1419ه�.

األش�باه والنظائ�ر يف قواع�د وف�روع الش�افعية. جل�ال الدي�ن عبد الرمحن ب�ن أيب بكر . 3
الس�يوطي، حتقيق: حمم�د املعتصم ب�اهلل البغ�دادي، دار الكتاب العريب، ب�ريوت، ط2، 

1414ه�.
إعداد املهج لاستفادة من املنهج. ألمحد بن أمحد املختار اجلكني الشنقيطي، إدارة إحياء . 4

الرتاث اإلسامي، قطر، 1403ه�.
األعام. خلري الدين الزركيل، دار العلم للماين، بريوت، ط10، 1992م.. 5
إعام النباء بتاريخ حلب الش�هباء. ملحمد راغب الطباخ احللبي، صححه وعلق عليه: . 6

حممد كامل، دار القلم العريب، حلب، ط2، 1408ه�.
ألفية ابن مالك، بواس�طة: أوضح املس�الك إىل ألفية ابن مالك. لعبد اهلل بن يوس�ف بن . 7

هشام، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت، 1412ه�.
إنباء الغمر بأبناء العمر. أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العس�قاين، حتقيق: د.حسن . 8

حبيش، جلنة إحياء الرتاث اإلسامي، مرص، 1389ه�.
إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك. ألمحد بن حييى الونرشييس، حتقيق: الصادق بن . 9

عبد الرمحن الغرياين، دار ابن حزم، بريوت، ط1، 1427ه�.
. إيضاح املكنون يف الذيل عىل كش�ف الظنون. إلس�امعيل باش�ا البغ�دادي، دار الكتب . 10

العلمية، بريوت، 1413ه�.
الب�در الطالع بمحاس�ن من بعد القرن الس�ابع. ملحم�د بن عيل الش�وكاين، دار الكتاب . 11

اإلسامي، القاهرة، بدون تاريخ.
الربه�ان يف عل�وم الق�رآن. لبدر الدي�ن حممد بن هبادر ب�ن عبد اهلل الزركيش الش�افعي، . 12

حتقيق: د. يوسف املرعشيل ومجال الذهبي وإبراهيم الكردي، دار املعرفة، بريوت، ط1، 
1410ه�.

بس�تان فكر املهج ذيل وتكميل املنهج. أليب عبد اهلل حممد بن أمحد ميارة الفايس، نس�خة . 13
خطية حمفوظة باملكتبة األزهرية برقم )313203()1(.

)1( رجعت إىل األبيات املضمنة يف الرشح املسمى الروض املبهج.
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باد شنقيط: املنارة والرباط. للخليل النحوي، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، . 14
تونس، 1987م.

تاريخ األدب العريب. لكارل بروكلامن، اهليئة املرصية للكتاب، القاهرة، ط1، 1990م.. 15
تاري�خ بغ�داد، أليب بك�ر أمحد بن عيل بن ثابت الش�افعي املعروف باخلطي�ب البغدادي، . 16

مطبعة السعادة، القاهرة، 1349ه�.
تذك�رة أويل النهي والعرف�ان بأيام اهلل الواحد الديان وذكر ح�وادث الزمان. إبراهيم بن . 17

عبيد آل عبد املحسن، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1428ه�.
التقري�ر والتحب�ري ب�رشح التحرير. البن أم�ري احل�اج، املطبعة الك�ربى األمريية، مرص، . 18

1316ه�.
حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة. جلال الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، . 19

حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مرص، ط1، 1387ه�.
حلي�ة الب�رش يف تاريخ الق�رن الثالث عرش. لعبد الرزاق بن حس�ن بن إبراهي�م البيطار، . 20

حققه ونس�قه وعلق علي�ه حفيده: حممد هبج�ة البيطار، مطبوعات جمم�ع اللغة العربية، 
دمشق، 1380ه�.

خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش. ملحمد أمن املحبي احلموي الدمش�قي، دار . 21
صادر، بريوت.

دراسات يف املناهج واألساليب العامة. د. صالح ذياب اهلندي وهشام عامر عليان، دار . 22
الفكر، عاّمن، ط6، 1995م.

الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، بواسطة رشح ناظمه: لوامع األنوار البهية وسواطع . 23
األرسار األثري�ة رشح ال�درة املضية يف عق�د الفرقة املرضية. ملحمد بن أمحد الس�فاريني 

احلنبيل، املكتب اإلسامي، بريوت، ط3، 1411ه�.
الدليل املاهر الناصح رشح نظم املجاز الواضح عىل قواعد املذهب الراجح. ملحمد حييى . 24

الواليت، مكتبة الواليت إلحياء الرتاث اإلسامي، نواكشوط، 1427ه�.
الذخرية. لشهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن القرايف املالكي، حتقيق: د.حممد . 25

حجي، دار الغرب اإلسامي، بريوت، ط1، 1994م.
ال�روض املبه�ج برشح بس�تان فكر املهج يف تكمي�ل املنهج. أليب عب�د اهلل حممد بن أمحد . 26

ميارة الفايس، حتقيق: حممد فرج الزائدي، منشورات ELGA، مالطا، 2001م.
روائع املتون وبدائ�ع الفنون: نظم يف الفرائض واألصول والقواعد واملصطلح والنحو. . 27

د. حاكم املطريي، دار البشائر اإلسامية، بريوت، ط1، 1425ه�.
روض�ة الناظ�ر وجنة املناظر يف أص�ول الفقه. ملوفق الدين عبد اهلل ب�ن أمحد بن حممد بن . 28

قدامة املقديس احلنبيل، حتقيق: أ.د. عبد الكريم بن عيل النملة، مكتبة الرش�د، الرياض، 
ط2، 1414ه�.
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روضة الناظرين عن مآثر علامء نجد وحوادث السنن. ملحمد بن عثامن القايض، مطبعة . 29
احللبي، ط2، 1403ه�.

ش�جرة الن�ور الزكية يف طبق�ات املالكية. ملحمد ب�ن حممد خمل�وف، دار الفكر، بريوت، . 30
بدون تاريخ.

رشح حتفة الطاب، ألمحد بن حممد بن اهلائم الش�افعي. حتقيق: أمحد ش�يخ عبد اللطيف . 31
عثامن، أطروحة دكتوراه بإرشاف: د. السيد حسن البهويت ود.حسن الشاعر، مقدمة إىل 

كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، 1414ه�.
رشح الفرائ�د البهي�ة يف نظ�م القواعد الفقهية. ملحمد صالح موس�ى حس�ن، مؤسس�ة . 32

الرسالة، بريوت، ط1، 1430ه�.
رشح املنه�ج املنتخ�ب إىل قواعد املذهب. ألمحد ب�ن عيل املنجور، حتقيق: حممد الش�يخ . 33

حممد األمن، دار عبد اهلل الشنقيطي، طبع دار إحياء الكتب العربية: البايب احللبي، مرص، 
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رشح اليواقيت الثمينة فيام انتمى لعامل املدينة يف القواعد والنظائر والفوائد الفقهية. أليب . 34
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1425ه�)1(.
الشعر والشعراء يف موريتانيا. د. حممد املختار ولد أباه، دار األمان، الرباط، ط2، 1424ه�.. 35
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العربية، الدار البيضاء، املغرب، عام 1356ه�.
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1411ه�.

)1( من هذه الطبعة نقلنا أبيات منظومة اليواقيت الثمينة أليب احلسن عيل بن عبد الواحد السجلاميس.
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اإلمجاعات الفقهية التي حكاها
اإلمام أمحد بن حنبل

 -رمحه اهلل- 

إعداد
د. حممد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح

عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء
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احلمد هلل وحده، والصاة والسام عىل من ال نبي بعده، أما بعد: 

فهذا بحث قد تناول اإلمجاعات الفقهية )قسم العبادات()1( التي حكاها 
اإلم�ام أمحد -رمحه اهلل-، ومم�ا حداين للكتابة فيه ما رأيته من تعلق بعضهم 
يف رده لإلمج�اع بمقول�ة قاهل�ا اإلمام أمحد -رمحه اهلل-: »م�ن ادنَّعى اإلمجاع 
فه�و كذب)2(، لعل الناس قد اختلفوا«)3(، فجعلها متكأ لرد اإلمجاع، وظن 

أنه ال يمكن أن حُيكى اإلمجاع خاصة يف مسائل الفقه لكثرة اخلاف.

واإلم�ام أمح�د -رمحه اهلل-  ال ينكر اإلمج�اع، وال يمنع من نقله حتى يف 
مس�ائل الفقه؛ ألنه -رمحه اهلل-  قد حكى اإلمجاع يف مس�ائل فقهية كثرية)4( 

)1( وق�د جعل�ت بحث إمجاعات اإلمام أمحد -رمحه اهلل- الفقهية يف قس�من، فهذا البحث يف القس�م 
األول وهو: قسم العبادات.

)2( كذا يف مس�ائل عب�د اهلل )1314/3(، واللفظ يف املس�ودة )616/2( ويف التحبري )1526/4(: 
»فق�د ك�ذب«، وينظر: الع�دة أليب يع�ىل )1059/4(، ويف أص�ول الفقه البن مفل�ح )366/2 

و367(: »فهو كذاب«، وكتاب الصاة البن القيم )ص91(: »فهو كاذب«.
)3( ينظر: مسائل عبد اهلل رقم املسألة )1826(.

)4( كام حكى اإلمجاع يف مسائل عقدية كثرية منها:
رؤية أهل اجلنة لرهبم سبحانه. ينظر: الرد عىل الزنادقة )ص262(.. 1
أن أطف�ال املؤمن�ن يف اجلنة. ينظر: هتذيب الس�نن البن القي�م )83/7(، وأحكام أهل الذمة . 2

)610/2و612(، وتفسري ابن كثري )460/8(.
أن اإليامن قول وعمل، قال ابن كثري -رمحه اهلل-: »حكاه الش�افعي وأمحد بن حنبل وأبو عبيد . 3

وغري واحد إمجاعًا«. ينظر: تفسري ابن كثري )264/1(، وفتح الباري البن رجب )113/1(.
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كام ستجده يف هذا البحث، بل كان شديد اإلنكار عىل من خالف اإلمجاع)1(.

وق�د س�لك العلامء طرق�ًا يف توجيه مقولة اإلمام -رمح�ه اهلل-  وهي كام 
يأيت: 

أنه قاهلا من باب الورع واالحتياط، والتورع يف نسبة قول ما للعلامء . 1
كافة)2(، ال أنه -رمحه اهلل-  ينكر أو يغلق باب اإلمجاع.

أنه قاهلا »يف حق من ليس له معرفة بخاف الس�لف«)3(، ومن كان . 2
كذل�ك مل جيز له حكاية اإلمجاع، قال اب�ن القيم -رمحه اهلل-: »أنكر 
األئمة: كاإلمام أمحد، والش�افعي، وغريمها دعوى هذه اإلمجاعات 

التي حاصلها عدم العلم باخلاف، ال العلم بعدم اخلاف«)4(.

أن�ه قاهلا إنكارًا عىل املبتدعة الذين حيكون اإلمجاع عىل أقواهلم، قال . 3
اب�ن رجب -رمحه اهلل-: »فهو -يعني اإلم�ام أمحد- إنام قاله إنكارًا 

عون إمجاع الناس عىل ما يقولونه«)5(. عىل فقهاء املعتزلة الذين يدنَّ

أن�ه قاهلا فيمن لي�س بمتيقن بحكاية اإلمجاع، ق�ال ابن حزم -رمحه . 4
، م�ن ادعى اإلمج�اع فيام ال يق�ن عنده بأنه  اهلل-: »ص�دق أمح�د 
قول مجيع أهل اإلسام با شك يف أحد منهم: فقد كذب عىل األمة 

كلها، وقطع بظنه عليهم«)6(.

أن »هذا منه -رمحه اهلل-  هني عن دعوى اإلمجاع العام النطقي، وهو . 5

)1( ينظر: الذيل عىل طبقات احلنابلة )140/3(. 
)2( ينظر: العدة )1060/4(، وأصول الفقه البن مفلح )368/2(.
)3( ينظر: العدة )1060/4(، وأصول الفقه البن مفلح )368/2(.

)4( كتاب الصاة وحكم تاركها )ص91(، وينظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )271/19(.
)5( التحبري )1528/4(.

)6( املحىل )146/3(.
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ك�ام ق�ال«)1(، فإمكان العلم ب�أن كل واحد م�ن املجتهدين قد نطق 
باحلكم املتفق عليه متعذر، وهذا ال يمنع وقوعه وفرق بينهام)2(.

أن كامه -رمحه اهلل- حممول عىل حكاية اإلمجاع بعد القرون الثاثة . 6
املفضل�ة، ق�ال اب�ن تيمية -رمح�ه اهلل-: »ال�ذي أنكره اإلم�ام أمحد 
دعوى إمج�اع املخالفن بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعن، أو 
بع�د القرون الثاثة املحم�ودة، وال يكاد يوج�د يف كامه احتجاج 

بإمجاع بعد عرص التابعن، أو بعد القرون الثاثة«)3(.

أن�ه -رمح�ه اهلل-  قاهل�ا فيمن حيكي إمجاع�ًا لعدم علم�ه بمن خالفه . 7
م ذلك عىل األحاديث الثابتة، فريد الس�نة الصحيحة بدعوى  وُيق�دِّ
اإلمج�اع املظنون يف ثبوته، قال ابن القي�م -رمحه اهلل-: »أمحد وأئمة 
احلدي�ث بلوا بمن كان يرد عليهم الس�نة الصحيح�ة بإمجاع الناس 
عىل خافها، فبّن الش�افعي وأمح�د أن هذه الدعوى كذب، وأنه ال 
جيوز رد السنن بمثلها... املقصود أن أئمة اإلسام مل يزالوا ينكرون 
عىل من رد س�نن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بكونه ال يعلم هبا قائًا ويزعم أن 
ذلك إمجاع«)4(، وقال: »ونصوص رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أجلُّ عند اإلمام 
موا عليها توهم إمجاع مضمونه  أمحد وسائر أئمة احلديث من أن ُيقدِّ
ع�دم العلم باملخالف، ولو س�اغ لتعطلت النصوص، وس�اغ لكل 
م�ن مل يعل�م خمالف�ًا يف حكم مس�ألة أن يق�دم جهل�ه باملخالف عىل 
النصوص، فهذا هو الذي أنكره اإلمام أمحد والش�افعي من دعوى 

اإلمجاع ال ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده«)5(.

)1( املسودة )618/2(، وينظر: أصول الفقه البن مفلح )368/2(.
)2( ينظر: أصول الفقه البن مفلح )369/2(، والتحبري )1528/4(.

)3( املسودة )618/2(.
)4( خمترص الصواعق )ص506 و507(.

)5( إعام املوقعن )30/1(.
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فع�ىل هذا ال يمكن جع�ل مقولة اإلمام أمحد -رمحه اهلل-  س�ببًا وطريقًا 
لرد اإلمجاع ونقضه إذا حكاه عامل مستقرئ مطلع يف الزمان األول.

وال شك يف أمهية اإلمجاع وأنه من أدلة الرشع، وأن هذه األمة ال جتتمع 
ع�ىل ضالة، وأن اإلمج�اع إذا ثبت ومل يتطرق إلي�ه االحتامل كان من أقوى 

األدلة.

ومس�ائل اإلمجاع كثرية جدًا بل قال اإلمام ابن تيمية -رمحه اهلل-: »فإن 
قال قائل: مسائل االجتهاد واخلاف يف الفقه كثرية جدًا... قيل له: مسائل 

القطع والنص واإلمجاع بقدر تلك أضعافًا مضاعفة«)1(.

وبناء عىل ما مىض اس�تعنُت باهلل عىل كتاب�ة هذا البحث، وقد رسُت فيه 
عىل املنهج املتبع يف كتابة البحوث العلمية، ورتنَّبُت البحث بأن أذكر يف كل 

مسألة ما يأيت: 
نص اإلمجاع الذي ورد عن اإلمام أمحد -رمحه اهلل-.. 1
من حكى اإلمجاع يف املسألة أو نقله من العلامء.. 2
مستند اإلمجاع.. 3
إذا كان يف املسألة خاف معترب ذكرت األقوال مع األدلة والرتجيح.. 4
النتيج�ة، واملقصود هبا: هل اإلمجاع ثابت أم هناك خاف ال ُيس�لنَّم . 5

معه باإلمجاع؟

وقد انتظم البحث يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.

املقدم�ة، وفيه�ا س�بب الكتابة يف املوض�وع، وتوجي�ه كام اإلمام أمحد 
-رمحه اهلل-، وطريقة البحث.

واملباحث الثاثة هي:

)1( االستقامة )59/1(.
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املبحث األول: اإلمجاعات يف كتاب الطهارة، وفيه أربعة مطالب: 
املطلب األول: نجاسة الدم الكثري الفاحش املسفوح.

املطلب الثاين: طهارة صوف امليتة.
املطلب الثالث: أداء أكثر من صاة بوضوء واحد.

املطلب الرابع: وجوب تعميم الوجه باملسح يف التيمم.

املبحث الثاين: اإلمجاعات يف كتاب الصالة، وفيه ثامنية مطالب: 
املطلب األول: لباس املرأة يف الصاة.

املطلب الثاين: اإلنصات لقراءة اإلمام يف الصاة اجلهرية.
املطلب الثالث: اإلدراك للركوع إدراك للركعة.

املطلب الرابع: حتليل الصاة التسليم.
املطل�ب اخلامس: ال يعيد املأموم الص�اة إذا أداها خلف إمام حمدث ال 

يعلم بحدثه، وكان اإلمام ناسيًا حلدثه.
املطلب السادس: من نيس صاة حرض فذكرها يف السفر صاها أربعًا.

املطلب السابع: املسافر إذا دخل خلف مقيم أتم الصاة.
املطلب الثامن: تغسيل املرأة زوجها.

املبحث الثال�ث: اإلمجاعات يف االعتكاف والتكبري واحلج، وفيه مخس�ة 
مطالب: 

املطلب األول: حكم االعتكاف.
املطل�ب الث�اين: التكب�ري املقي�د يب�دأ بعد ص�اة الصبح ي�وم عرفة لغري 

املحرم.
املطلب الثالث: مرشوعية خطبة يوم عرفة.

املطلب الرابع: طواف اإلفاضة.
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املطل�ب اخلام�س: الي�وم الع�ارش واحلادي ع�رش والثاين ع�رش من ذي 
احلجة وقت للنحر.

اخلامتة، وفيها أهم النتائج.

رح�م اهلل اإلمام أمحد ومجيع علامء أهل الس�نة، ومجعنا هبم يف الفردوس 
األعىل، وصىل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحابته أمجعن.
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املبحث األول
اإلمجاعات يف كتاب الطهارة

وفيه أربعة مطالب: 

املطلب األول
نجاسة الدم الكثري الفاحش)1( املسفوح

نص اإلمجاع:

ق�ال اإلم�ام أمح�د -رمحه اهلل- حن س�ئل ع�ن: الدم والقي�ح عندك 
س�واء؟ ق�ال: ال، ال�دم مل خيتلف الناس في�ه، والقيح ق�د اختلف الناس 

فيه)2(.

)1( ق�ال اإلم�ام أمحد -رمح�ه اهلل-: الفاحش ال أحده ف�إذا فحش عنده توضأ. وق�ال: إذا فحش أعاد 
الوض�وء، وإذا مل يستفحش�ه ال بأس به. وس�ئل: عن التوقيت يف الدم بالفاح�ش؟ فقال: ما ُوقِّت 

في�ه وقت.. لكن عىل قدر ما تستفحش�ه يف نفس�ك، واحتج عىل ذلك ب�ام ورد عن ابن عباس 
ينظر: س�نن األثرم )ص270(، ومس�ائل صالح برقم )1004(، ومس�ائل عب�د اهلل )ح83 و84 
و291(، وأث�ر اب�ن عب�اس أخرج�ه األث�رم يف س�ننه برق�م )125(، )ص270(، واب�ن املنذر يف 
األوسط )172/1 و152/2(، والبيهقي يف الكربى كتاب الصاة، باب ما جيب غسله من الدم، 
)ح4100(، واحت�ج به اإلمام أمحد كام س�لف. قال املرداوي -رمح�ه اهلل-: »املذهب أن الكثري ما 

فحش يف النفس، واليسري ما مل يفحش يف النفس«. اإلنصاف )337/2(.
)2( رشح العمدة ال بن تيمية )105/1(، وإغاثة اللهفان )289/1(، وحاشية ابن قندس عىل الفروع 

.)343/1(
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حكى اإلمجاع:

اب�ن حزم -رمحه اهلل- حيث قال: »اتفق�وا عىل أن الكثري من أي دم . 1
كان -حاشا دم السمك، وما ال يسيل دمه- نجس«)1(.

اب�ن عبد ال�رب -رمحه اهلل- حيث قال: »إمجاع من املس�لمن أن الدم . 2
املسفوح رجس نجس«)2(.

اب�ن العريب -رمحه اهلل- حيث قال: »اتفق العلامء عىل أن الدم حرام . 3
نجس ال يؤكل وال ينتفع به«)3(.

القرطب�ي -رمح�ه اهلل- حيث قال: »اتفق العلامء ع�ىل أن الدم حرام . 4
نجس«)4(.

الن�ووي -رمح�ه اهلل- حي�ث ق�ال: »والدالئ�ل ع�ىل نجاس�ة ال�دم . 5
متظاه�رة، وال أعل�م فيه خافًا عن أحد من املس�لمن إال ما حكاه 
صاح�ب احلاوي ع�ن بعض املتكلم�ن أنه قال: ه�و طاهر، ولكن 

املتكلمن ال يعتد هبم يف اإلمجاع واخلاف«)5(.

وحك�ى اإلمج�اع اب�ن امللق�ن)6(، واب�ن حج�ر)7(، والعين�ي)8(، وابن 
نجيم)9(.

)1( مراتب اإلمجاع )ص39(.
)2( التمهيد )230/22(، وينظر: االستذكار )204/3(.

)3( أحكام القرآن )79/1(.
)4( اجلامع ألحكام القرآن )30/3(.

)5( املجموع )397/2(، وينظر: رشح صحيح مسلم )190/3(.
)6( اإلعام بفوائد عمدة األحكام )183/2(.

)7( الفتح )458/1(.
)8( عمدة القاري )141/3(، وينظر: البناية يف رشح اهلداية )737/1(.

)9( البحر الرائق )21/1(.
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مستند اإلمجاع:

قوله تعاىل: )ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
)ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ]البق�رة: 173[، م�ع قول�ه  گ    ڳ  ڳ( 
ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( ]األنعام: 145[.

ق�ال القرطب�ي -رمحه اهلل- عند اآلي�ة األوىل: »ذكر اهلل س�بحانه وتعاىل 
الدم هاهنا مطلقا، وقيده يف األنعام بقوله: )ھ(، ومحل العلامء هاهنا 

املطلق عىل املقيد إمجاعا«)1(.

النتيجة:

صح�ة اإلمجاع يف كون الدم املس�فوح الفاحش نج�س، ومل أر أحدًا من 
علامء السلف -فيام وقفُت عليه- خالف يف ذلك، وعليه فاإلمجاع صحيح، 
وال ينق�ض بق�ول بع�ض املتأخرين م�ن أهل العل�م، وأما ُنق�ل عن بعض 
الصحاب�ة  فيام ظاه�ره خيالف اإلمجاع فهو ال خيلو: إما يف صحته نظر)2(، 
أو حمم�ول ع�ىل غري الفاح�ش)3(، أو أهنم فعلوا وس�عهم، وصلوا عىل قدر 

)1( اجلامع ألحكام القرآن )30/3(.
)2( ك�ام روى عبد ال�رزاق يف مصنفه برقم )459( أن ابن مس�عود  صىل وع�ىل بطنه فرث ودم من 

جزور نحرها ومل يتوضأ، وقد ذكر اإلنكار هلذا األثر العقييُل يف الضعفاء )396/4(. 
وكذلك الرجل الذي كان مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة ذات الرقاع فرمي بس�هم فنزف دمه فركع 
وس�جد ومىض يف صاته. ذكره البخ�اري يف صحيحه معلقًا بصيغة التمري�ض، كتاب الوضوء، 
باب من مل ير الوضوء إال من املخرجن من القبل والدبر، ويف سنده عقيل بن جابر، قال أبوحاتم 
-رمح�ه اهلل-: »ال أعرفه«. اجلرح والتعديل )218/6(، وقال الذهبي -رمحه اهلل-: »فيه جهالة«. 

املغني يف الضعفاء )ح4160(.
)3( كام جاء عن ابن عمر  أنه عرص بثرة فخرج منها الدم ومل يتوضأ، وأن ابن أيب أوف  بزق دمًا 
فم�ىض يف صات�ه، علقهام البخاري يف صحيحه جازمًا يف كتاب الوض�وء، باب من مل ير الوضوء 
= إال من املخرجن من القبل والدبر. 
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اس�تطاعتهم، وال يمكن هلم إال فعل ذلك كام قال احلس�ن البرصي -رمحه 
اهلل-: »ما زال املسلمون يصلون يف جراحاهتم«)1(، فرجل فيه جراح يف يده 
ورأس�ه، هل يقال له: ال تصل حتى يربأ جرحك! ال ش�ك أنه س�يصيل يف 
جراح�ه، فام زال املس�لمون يصل�ون يف جراحاهتم، فا يل�زم من اجلرح أن 

الدم مازال خيرج.

فبناء عىل ما مىض يتضح صحة اإلمجاع املحكي يف املسألة واهلل أعلم.

املطلب الثاين
طهارة صوف امليتة

نص اإلمجاع:

نق�ل امليموين عن اإلمام أمح�د -رمحه اهلل- أنه قال: صوف امليتة ما أعلم 
أحدًا كرهه)2(.

من حكى اإلمجاع:

مل أق�ف ع�ىل أح�د حكاه في�ام وقف�ُت عليه إال م�ا رواه ابن أيب ش�يبة يف 
مصنفه)3( عن ابن س�ريين -رمحه اهلل- أنه قال: كانوا ال يرون بأس�ًا بصوف 

امليتة، وشعر الوبر.

= وق�د حيمل عىل غ�ري الفاحش ما رواه عبد الرزاق يف املصنف برقم )460( أن ابن مس�عود  
نحر جزورًا فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصاة فصىل ومل يتوضأ، وقد يكون الدم هنا هو الدم 

الذي يكون يف اللحم، ال الدم املسفوح الذي ال يعفى عنه كالذي خيرج وقت الذبح.
)1( ينظ�ر: صحي�ح البخ�اري كتاب الوضوء، ب�اب من مل ير الوض�وء إال من املخرج�ن من القبل 

والدبر.
)2( ينظر: االنتصار )196/1(، والفروع )119/1(، واملبدع )76/1(، واإلنصاف )180/1(.

)3( رقم )25393(.
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مستند اإلمجاع: 

قوله تع�اىل: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ( . 1
]النحل: 80[.

فه�ذه اآلي�ة »يف س�ياق االمتن�ان، فالظاه�ر ش�موهلا حلالت�ي احلياة 
واملوت«)1(، وال يمكن أن »يمتن بام هو نجس«)2(.

ما أخرجه البخاري)3( ومس�لم)4( عن ابن عباس  أن رس�ول اهلل . 2
ملسو هيلع هللا ىلص قال يف شاة ميتة: »إنام حرم أكلها«.

فحرص املنع يف األكل.

م رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص م�ن امليتة حلمها، . 3 ع�ن ابن عب�اس  قال: إنام حرنَّ
وأما اجللد والشعر والصوف، فا بأس)5(.

ع�ن أم س�لمة  قالت: س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق�ول: »ال بأس . 4
بصوفها -يعني امليتة- وشعرها وقروهنا إذا غسل باملاء«)6(.

اخلالف املحكي يف املسألة: 

الق�ول األول: أن ص�وف امليت�ة طاهر، وهو ق�ول أكثر العل�امء)7(، وهو 

)1( املبدع )77/1(.
)2( االنتصار )197/1(.

)3( يف صحيحه كتاب الزكاة، باب الصدقة عىل موايل أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، )ح1492(.
)4( يف صحيحه كتاب احليض، باب طهارة جلود امليتة بالدباغ، )ح363(. 

)5( أخرجه الدراقطني يف س�ننه كت�اب الطهارة، باب الدب�اغ، )ح118(، والبيهقي يف الكربى كتاب 
الطه�ارة، ب�اب املن�ع م�ن االنتف�اع بش�عر امليت�ة، )ح81(، ويف س�نده عبد اجلبار بن مس�لم، قال 

الدارقطني )عبد اجلبار ضعيف(، وينظر: تنقيح التحقيق )118/1(.
)6( أخرجه الدراقطني يف س�ننه كتاب الطهارة، باب الدباغ، )ح116(، وقال يف س�نده: »يوس�ف بن 

فر مرتوك، ومل يأت به غريه«. السنَّ
)7( قال ابن املنذر: »ال بأس بشعر امليتة وصوفها ووبرها، وهذا قول أكثر العلامء«. األوسط )273/2(.
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مذهب احلنفية)1( واملالكية)2(، واحلنابلة)3(.

الق�ول الث�اين: أنه نج�س، وهذا ق�ول الش�افعية)4(، ورواية ع�ن اإلمام 
أمحد)5(، وجاء عن عطاء أنه كرهه)6( ونسب إليه النووي القول بالنجاسة)7(.

األدلة: 

أدلة القول األول: استدلوا بام مىض ذكره يف مستند اإلمجاع.

أدلة القول الثاين: 

1. قول�ه تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ( ]املائ�دة: 3[، وهو عام يف الصوف 
والشعر وغريمها)8(.

واجلواب: أن اإلمجاع منعقد عىل طهارة الصوف إذا ُجزنَّ من احلي)9(، وأن 
األعضاء إذا قطعت من احلي أهنا نجسة، قال شيخ اإلسام ابن تيمية -رمحه 
اهلل-: »هذا متفق عليه بن العلامء، فلو كان حكم الشعر حكم السنام واأللية 
مل�ا ج�از قطعه يف حال احلياة، وال كان طاهرًا حاالً. فلام اتفق العلامء عىل أن 
الش�عر والصوف إذا ُجزنَّ م�ن احليوان كان طاهرًا ح�االً: علم أنه ليس مثل 
اللحم«)10(، فدل ذلك عىل افرتاق الصوف من امليتة عن غريه، قال ابن املنذر 

)1( ينظر: خمترص القدوري )ص47(، وحتفة الفقهاء )98/1 و99(.
)2( ينظر: املدونة )92/1(، وعيون املسائل )ص86(.
)3( ينظر: املغني )106/1(، واإلنصاف )180/1(.

)4( ينظر: البيان )75/1(، واملجموع )125/1(.
)5( ينظر: الفروع )119/1(، واإلنصاف )180/1(.

)6( أخرجه عبد الرزاق يف املصنف )ح207(.
)7( ينظر: املجموع )126/1(.
)8( ينظر: املجموع )126/1(. 

)9( ينظ�ر يف حكاية اإلمج�اع: األوس�ط )273/2(، والتمهي�د )220/7(، واملجم�وع )129/1(، 
وجمموع الفتاوى البن تيمية )98/21(. 

)10( جمموع الفتاوى )98/21(.
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-رمح�ه اهلل-: »أمج�ع أهل العلم عىل أن الش�اة أو البعري أو البقرة إذا قطع من 
أي ذل�ك عض�و وهو ح�ي، أن املقطوع منه نجس، وأمجعوا ع�ىل أن االنتفاع 
بأش�عارها، وأوباره�ا، وأصوافه�ا جائز، إذا أخ�ذ منها ذلك، وه�ي أحياء، 
ففيام أمجعوا عليه عىل الفرق بن األعضاء والشعر والصوف والوبر بيان عىل 
اف�رتاق أحواهل�ا، ودل ذلك أن ال�ذي حيتاج إىل الذكاة هو ال�ذي إذا فات أن 
يذك�ى حرام، وأن ما ال حيتاج إىل الذكاة، وال حياة فيه طاهر، ُأخذ منها ذلك 
وه�ي أحي�اء أو بع�د موهتا، إذ ال حي�اة فيها؛ ألهنا لو كانت فيه�ا حياة كانت 
كاألعضاء التي حتتاج إىل الذكاة«)1(، ويقال للامنع: »لَِم أبحَت االنتفاع بشعر 
م�ا يؤكل حلمه إذا جزنَّ وهو حي؟ فإن قال: ألن الش�عر ال يموت، وال حيتاج 
إىل الذك�اة؛ ألن�ه ال حياة في�ه، قيل: وكذلك هو بعد موت الش�اة، وإنام حرم 
بموت الش�اة ما يموت بموهتا، وما كان ال حي�ل إال بالذكاة، وموافقتك إيانا 
عىل ما ذكرناه يف حياة الش�اة توجب عليك القول بمثل ذلك بعد موهتا؛ ألن 

القياس منهام واحد«)2(. فتكون اآلية من العام املخصوص)3(.

2. حديث ابن عباس  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال يف شاة ميتة: »هال أخذتم 
إهاهبا فدبغتموه فانتفعتم به«، فقالوا: إهنا ميتة. فقال: »إنام حرم أكلها«)4(.

والغال�ب أن الش�اة ال ختل�و م�ن الص�وف، ومل يذكر ملسو هيلع هللا ىلص هل�م طهارته، 
وكذلك لو جاز االنتفاع به لبّن ذلك ملسو هيلع هللا ىلص كام بينه يف اجللد، فدل عىل نجاسة 

الصوف)5(.

)1( األوسط )273/2(.

)2( األوسط )274/2(.
)3( بل ذكر ش�يخ اإلس�ام ابن تيمية -رمحه اهلل- أن هذه األعيان كالصوف والش�عر ال تدخل فيام حرمه 
اهلل ال لفظًا وال معنى، وعليه فا تدخل يف اآلية حتى حيتاج لتخصيصها. ينظر: الفتاوى )97/21(.
)4( أخرج�ه مس�لم يف كت�اب احليض، باب طه�ارة جلود امليت�ة بالدب�اغ، )ح363(، وهو يف صحيح 

البخاري بدون ذكر الدباغ كتاب الزكاة، باب الصدقة عىل موايل أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، )ح1492(.
)5( ينظر: البيان )75/1(، واملجموع )126/1(.
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اجل�واب: أن يف احلديث بيان املحرم م�ن امليتة وهو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام حرم 
أكلها«، وبيان متى ينتفع باجللد، وذلك بعد دبغه، وما عداه يستفاد من أدلة 

أخرى، وقد سبق ذكر بعضها.

الراجح:

ه�و القول األول القائل بطهارة ص�وف امليتة، ملا مىض ذكره من األدلة، 
وألن الص�وف لي�س يف حك�م اللحم وال اجلل�د، وال حتله احلي�اة، فحياته 
وموته كأوراق الش�جر، قال شيخ اإلس�ام ابن تيمية -رمحه اهلل-: »الشعر 
حيات�ه م�ن جن�س حياة النب�ات؛ ال م�ن جنس حي�اة احلي�وان؛ فإن�ه ينمو 
ويغت�ذي ويط�ول كال�زرع، وليس فيه ح�س وال يتحرك بإرادت�ه، فا حتله 

احلياة احليوانية حتى يموت بمفارقتها فا وجه لتنجيسه«)1(.

النتيجة:

أن احلنابل�ة -رمحه�م اهلل- حكوا اخلاف يف املس�ألة، ونقلوا عن اإلمام 
أمحد -رمحه اهلل- رواية أخرى مما يدل عىل وجود اخلاف يف املسألة.

املطلب الثالث
أداء أكثر من صالة بوضوء واحد

نص اإلمجاع:

قال أمحد بن القاسم: سألت أمحد عن رجل صىل أكثر من مخس صلوات 
بوض�وء واحد؟ قال: ال بأس هب�ذا إذا مل ينتقض وضوؤه ما ظننت أن أحدًا 

أنكر هذا)2(.

)1( الفتاوى )98/21(.
)2( املغني )197/1(، وجمموع الفتاوى )373/21(.
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قال شيخ اإلسام ابن تيمية -رمحه اهلل-: »وأمحد بن حنبل -رمحه اهلل- 
مع سعة علمه بآثار الصحابة والتابعن أنكر أن يكون يف هذا نزاع«)1(.

حكى اإلمجاع:
اب�ن املنذر)2(، واب�ن عبد ال�رب)3(، وابن قدام�ة)4(، والنووي)5(، وش�يخ 
اإلس�ام ابن تيمي�ة)6(، قال صاح�ب مواهب اجلليل -رمح�ه اهلل-: »وهذا 

فرع ال يكاد خيتلف العلامء فيه«)7(.

مستند اإلمجاع:
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صىل الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح عىل خفيه، 
فقال له عمر: لقد صنعت اليوم ش�يئًا مل تكن تصنعه، قال: »عمدًا صنعته يا 

عمر«)8(.

النتيجة:
صحة اإلمجاع الوارد يف هذه املسألة حتى قال ابن عبد الرب -رمحه اهلل-: 

»أمجعت األمة عىل أن ذلك جائز، ويف ذلك كفاية عن كل قول«)9(.

)1( جمموع الفتاوى )373/21(.
)2( األوسط )109/1(.

)3( التمهيد )238/18 و241(، و)295/19(.
)4( املغني )197/1(.

)5( رشح صحيح مسلم )169/3(.
)6( جمم�وع الفتاوى )371/21 و373(. وينظر يف تفصيل املذاهب: املبس�وط )74/1(، واالختيار 
واألوس�ط   ،)303/1( اجللي�ل  ومواه�ب   ،)35/1( واملدون�ة   ،)13/1( املخت�ار  لتعلي�ل 
)109/1(، واملجموع )262/1(، ومس�ائل الكوس�ج )265/2(، ومسائل عبد اهلل )105/1 

و106(، واملغني )197/1(.
)7( مواهب اجلليل )303/1(.

)8( أخرجه مسلم كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، )ح277(.
)9( التمهيد )238/18(.
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وقال ش�يخ اإلس�ام -رمحه اهلل-: »ه�ذا قول عامة الس�لف واخللف، 
واخلاف يف ذلك شاذ«)1(.

املطلب الرابع
وجوب تعميم الوجه باملسح يف التيمم

نص اإلمجاع:

قال إس�امعيل بن س�عيد الش�النجي: س�ألت أمحد بن حنب�ل عمن ترك 
مس�ح بعض وجهه يف التيمم؟ قال: يعيد الصاة. فقلت له: فام بال الرأس 
جي�زئ يف املس�ح ومل جيز أن يرتك ذلك من الوج�ه يف التيمم؟ فقال: مل يبلغنا 

أن أحدًا ترك ذلك من تيممه)2(.

ق�ال اب�ن رج�ب -رمح�ه اهلل-: »كام اإلم�ام أمح�د ي�دل ع�ىل حكاي�ة 
اإلمجاع«)3(.

حكى اإلمجاع: 

حمم�د اجلوهري حيث ق�ال -رمحه اهلل-: »أمجع�وا أن من تيمم عىل . 1
بع�ض وجهه أو بعض يديه مل جيزه إن ص�ىل به إال أبا حنيفة  فإنه 

قال -يف إحدى روايتن عنه-: جيزئه ذلك«)4(.

ابن عبد الرب -رمحه اهلل- حيث قال: »أمجعوا أنه ال جيوز غسل بعض . 2
الوجه يف الوضوء وال مسح بعضه يف التيمم«)5(.

)1( جمموع الفتاوى )371/21(.
)2( الفتح )51/2(.
)3( الفتح )51/2(.

)4( نوادر الفقهاء )ص55(، ونقله وأقره ابن القطان يف اإلقناع )93/1(.
)5( االستذكار )30/2(، والتمهيد )125/20(.
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الن�ووي -رمح�ه اهلل- حيث ق�ال: »أمجع املس�لمون ع�ىل أن الوجه . 3
يستوعب يف التيمم كالوضوء«)1(.

مستند اإلمجاع:

وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ى   )ې   تع�اىل:  قول�ه 
وئ( ]النس�اء: 43[، فالتيم�م ب�دل من الوضوء »والقي�اس أن البدل من 
اليشء يكون مثله«)2(، فكام جيب استيعاب مجيع الوجه يف الوضوء فكذلك 

يف التيمم)3(.

اخلالف املحكي يف املسألة: 

الق�ول األول: وج�وب تعمي�م الوج�ه باملس�ح يف التيم�م، وق�د م�ىض 
حكاية بعض أهل العلم اإلمجاع عليه، وهو قول املالكية)4(، والش�افعية)5(، 

واحلنابلة)6(، واألصح عند احلنفية)7(.

الق�ول الث�اين: أنه ال جيب اس�تيعاب مس�ح الوجه يف التيم�م، وهو قول 
للحنفي�ة)8(، وق�ول الظاهري�ة)9(، ق�ال اب�ن ح�زم -رمح�ه اهلل-: »ومل يأت 

باالستيعاب يف التيمم قرآن وال سنة وال إمجاع وال قول صاحب«)10(.

)1( املجموع )169/2(.

)2( املجموع )169/2(.
)3( ينظر: احلاوي )248/1(، املبدع )127/1(.

)4( ينظر: املعونة )102/1(، وبداية املجتهد )107/1(.
)5( ينظر: احلاوي )234/1(، واملجموع )169/2(.

)6( ينظر: اإلرشاد )ص36(، واملغني )331/1(، واإلنصاف )222/2(.
)7( ينظر: حتفة الفقهاء )69/1 و70(، واهلداية )27/1(.

)8( ينظر: حتفة الفقهاء )69/1 و70(، واالختيار )29/1(.
)9( املحىل )93/2 و99(.

)10( املحىل )100/2(. 
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واس�تدل أصح�اب القول األول بام مىض يف مس�تند اإلمج�اع من »قوله 
تعاىل )ەئ  وئ  وئ(، والباء زائدة فصار كأنه قال: فامسحوا 

وجوهكم وأيديكم منه، فيجب تعميمهام كام جيب تعميمهام بالغسل«)1(.

واستدل أصحاب القول الثاين: بعدم وجود دليل يدل عىل ذلك)2(.

واجل�واب: أنه ال يس�لم عدم وج�ود الدليل، فقد ذك�ر أصحاب القول 
األول دليلهم عىل قوهلم.

النتيجة:
صح�ة اإلمج�اع؛ ألن اإلمام أمحد -رمحه اهلل- حك�ى اإلمجاع عىل ذلك، 
وحك�اه غري واح�د من أهل العلم من مذاهب خمتلف�ة، واخلاف قد يكون 
متأخ�رًا ف�ا يعتد به، الس�يام وأن الق�ول األصح عن�د احلنفية ه�و املوافق 
لإلمج�اع، وأما خ�اف الظاهرية -رمحه�م اهلل- فقد ذكر اإلم�ام ابن تيمية 

-رمحه اهلل- أن ما انفردوا به فهو خطأ)3(.

)1( املغني )332/1(.

)2( املحىل )100/2(.
)3( منهاج السنة )178/5(.
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املبحث الثاين
اإلمجاعات يف كتاب الصالة

وفيه ثامنية مطالب: 

املطلب األول
لباس املرأة يف الصالة

نص اإلمجاع:

ق�ال اإلمام أمحد -رمحه اهلل-: »اتفق عامتهم)1( عىل الدرع)2( واخلامر)3(، 
وما زاد فهو خري وأسرت«)4(.

حكى اإلمجاع:

ابن املنذر)5(، وابن عبد الرب)6(.

)1( أش�ار اب�ن النج�ار -رمح�ه اهلل- أن لفظ�ة )عام�ة( كلفظ�ة )مجي�ع(. ينظ�ر: رشح الكوك�ب املنري 
 .)128/3(

)2( درع املرأة: قميصها. لس�ان العرب م�ادة )د.ر.ع(، »قال أبو طالب: قيل ألمحد: الدرع القميص؟ 
قال: يشبه القميص، لكنه سابغ يغطي رجليها«. فتح الباري البن رجب )198/2(.

)3( ما ُتغطي به املرأة رأسها. املطلع )ص14(. 
)4( املغني )330/2(، واملبدع )366/1(، ورشح املنتهى )303/1(.

)5( اإلمجاع )ص49(، واألوسط )69/5 و75(. 
)6( التمهيد )364/6 و368(.
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قال ابن عبد الرب -رمحه اهلل-: »وهو قول فقهاء األمصار«)1(.

مستند اإلمجاع:

حدي�ث أم س�لمة  أهنا س�ألت النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أتصيل امل�رأة يف درع ومخار 
ليس عليها إزار؟ قال: »إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها«)2(.

ق�ال ابن رجب -رمحه اهلل-: »قال كثري من الصحابة، ومن بعدهم: تصيل 
املرأة يف درع ومخار. إشارة منهم: إىل أنه جيب عليها سرت رأسها وجسدها«)3(.

فابن رجب نس�ب إىل كثري من الصحاب�ة  القول بذلك، فمن أراد أن 
ينس�ب إليهم ق�والً غري ذلك لزم�ه إثباته، ومن اش�رتط أن ينطق الصحابة 
كله�م بالق�ول، فقد قال ش�ططًا، ب�ل يكفي أن يق�ول أح�د الصحابة قوالً 
ويش�تهر وال ُينك�ر عليه، فكي�ف إذا قال بالقول كثري منه�م، وحكاه بعض 

األئمة إمجاعًا.

النتيجة:

مل أر في�ام اطلع�ُت علي�ه من خال�ف يف أن املرأة تس�رت بدهنا ورأس�ها يف 
الص�اة، وأن م�ا زاد م�ن األثواب يف س�رتها فه�و أفضل، قال اب�ن املنذر 
-رمح�ه اهلل-: »ال أحس�ب ما روي ع�ن األوائل ممن أمر بثاث�ة أثواب، أو 

)1( االس�تذكار )442/5(، وينظ�ر يف تفصي�ل املذاه�ب: خمت�رص الطح�اوي )ص28(، واهلداي�ة 
والبي�ان   ،)201/2( واألم   ،)167/1( املجته�د  وبداي�ة   ،)262/1( واإلرشاف   ،)45/1(

)121/2(، واملغني )330/2(، واملبدع )366/1(.
)2( أخرج�ه أبوداود يف كتاب الص�اة، باب يف كم تصيل املرأة، )ح640(، والدارقطني يف ما جيوز أن 
تصيل فيه املرأة من الثياب، )ح1785(، والبيهقي يف الس�نن الكربى كتاب الصاة، باب ما تصيل 
في�ه امل�رأة من الثياب، )ح3250(، قال ابن اجل�وزي يف التحقيق )348/2(، وابن عبد اهلادي يف 
التنقي�ح )113/2( »في�ه مق�ال، وه�و أن عبد الرمحن بن عب�د اهلل: ضعفه حييى، وق�ال أبو حاتم 
الرازي: ال حيتج به«، وفيه أم حممد ال تعرف، وصوب بعضهم وقفه. ينظر: بلوغ املرام )ص65(.

)3( فتح الباري )197/2(.
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أربعة إال اس�تحبابًا واحتياطًا هل�ا واهلل أعلم، وال أعلم أحدًا من أهل العلم 
يوجب عليها اإلعادة«)1(.

املطلب الثاين
اإلنصات لقراءة اإلمام يف الصالة اجلهرية

نص اإلمجاع:

قيل لإلم�ام أمحد -رمحه اهلل-: إن فانًا قال: قراءة فاحتة الكتاب -يعني 
خل�ف اإلم�ام- خمص�وص م�ن قول�ه: )ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ( ]األع�راف: 204[ فقال: عمن يقول هذا؟! أمجع الناس 

أن هذه اآلية يف الصاة)2(.

وقال -رمحه اهلل-: »ما س�معنا أحدًا من أهل اإلس�ام يقول: إن اإلمام 
إذا جه�ر بالق�راءة ال جتزئ صاة من خلفه إذا مل يقرأ. وقال: هذا النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وأصحاب�ه والتابعون... ما قالوا لرجل صىل خلف اإلمام، وقرأ إمامه، ومل 

يقرأ هو: صاته باطلة«)3(.

قال ش�يخ اإلس�ام ابن تيمية -رمحه اهلل-: »ذكر أمحد بن حنبل اإلمجاع 
ع�ىل أهنا نزلت يف ذل�ك، وذكر اإلمجاع عىل أنه ال جت�ب القراءة عىل املأموم 

حال اجلهر«)4(.

)1( األوسط )75/5(.
)2( مس�ائل أيب داود )ص48(، رق�م املس�ألة )223(، وينظ�ر: املغن�ي )261/2(، وال�رشح الكب�ري 
)312/4(، واملبدع )52/2(، وفتح الباري البن رجب )490/5 و499(، قال ش�يخ اإلسام 
-رمحه اهلل-: »أمجع الناس عىل أهنا نزلت يف الصاة، وأن القراءة يف الصاة مرادة من هذا النص«. 

جمموع الفتاوى )20/18(، وينظر: جمموع الفتاوى )295/22(، 
)3( املغني )262/2(.

)4( جمموع الفتاوى )269/23(.
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وعىل هذا فا يقرأ املأموم حتى الفاحتة يف صاته أثناء قراءة إمامه.

حكى اإلمجاع:

الطحاوي -رمحه اهلل- )1(، ونقله عنه وأقره ابن القطان -رمحه اهلل- )2(.

وحكاه أيضًا ابن قدامة -رمحه اهلل- )3(.

مستند اإلمجاع: 

1. قوله تعاىل: )ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( 
]األعراف: 204[.

2. قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »وإذا قرأ فأنصتوا«)4(.

3. قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان له إمام فقراءته له قراءة«)5(.

)1( رشح معاين اآلثار )406/1(.
)2( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )152/1( ونصه: »ال خيتلفون أن املأموم ال يقرأ خلف اإلمام فيام جيهر 

فيه بالقراءة«.
)3( املغني )262/2(.

)4( أخرج�ه مس�لم يف كت�اب الصاة، ب�اب التش�هد يف الص�اة، )ح404(، وقد اختل�ف العلامء يف 
صحة هذا الكام عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال البيهقي يف معرفة السنن )75/3(: »أمجع احلفاظ عىل 
خط�أ ه�ذه اللفظة يف احلديث، وأهنا ليس�ت بمحفوظة«، وينظر: علل اب�ن أيب حاتم )338/1(، 
واإللزامات والتتبع للدارقطني )ص239(، سئل اإلمام مسلم -رمحه اهلل- عن حديث أيب هريرة 
أصحي�ح، يعن�ي: »وإذا قرأ فأنصتوا«؟ فقال: هو عندي صحي�ح، فقيل له: مِل مل تضعه ههنا؟ قال: 
ليس كل يشء عندي صحيح وضعته ههنا إنام وضعت ههنا ما أمجعوا عليه. ينظر: صحيح مسلم 
كتاب الصاة، باب التش�هد يف الصاة )ص174(، قال ش�يخ اإلس�ام -رمحه اهلل-: »)وإذا قرأ 
فأنصتوا( صححه أمحد، وإس�حاق، ومس�لم بن احلجاج، وغريهم، وعلله البخاري بأنه اختلف 
فيه، وليس ذلك بقادح يف صحته«. الفتاوى )340/22(، وقال: »هذه الزيادة صححها مس�لم، 
وقبل�ه أمح�د بن حنبل، وغ�ريه، وضعفها البخ�اري، وهذه الزي�ادة مطابقة للقرآن، فل�و مل يرد هبا 

حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن«. الفتاوى )20/18(، وينظر: الفتاوى )272/23(.
)5( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند برقم )14643(، وابن ماجه يف كتاب إقامة الصلوات، باب إذا قرأ 
اإلمام فأنصتوا، )ح850( قال شيخ اإلسام -رمحه اهلل-: »هذا احلديث روي مرسًا ومسندًا،=
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4. ع�ن أيب هري�رة  ق�ال: ص�ىل بن�ا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صاة أظ�ن أهنا 
الصبح، فلام قىض صاته، قال: »هل قرأ منكم أحد«؟ قال رجل: أنا، قال: 
»أق�ول م�ا يل أنازع الق�رآن«. قال الزه�ري: فانتهى الناس ع�ن القراءة فيام 

جيهر به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

قال ش�يخ اإلس�ام اب�ن تيمية -رمح�ه اهلل-: »كام الزه�ري.. من أدل 
الدالئ�ل ع�ىل أن الصحاب�ة مل يكونوا يق�رأون يف اجلهر مع النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، فإن 
الزهري من أعلم أهل زمانه، أو أعلم أهل زمانه بالس�نة، وقراءة الصحابة 
خلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص، إذا كانت مرشوعة واجبة أو مس�تحبة تكون من األحكام 
العام�ة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعن هلم بإحس�ان، فيكون الزهري 
من أعلم الناس هبا فلو مل يبينها الس�تدل بذلك عىل انتفائها فكيف إذا قطع 

الزهري بأن الصحابة مل يكونوا يقرأون خلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلهر«)2(.

وق�ال: »الزه�ري أعل�م التابع�ن يف زمنه بس�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهذه 
املس�ألة مم�ا تتوفر الدواعي واهلم�م عىل نقل ما كان يفع�ل فيها خلف النبي 

= لكن أكثر األئمة الثقاة رووه مرسًا عن عبد اهلل بن شداد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأسنده بعضهم، ورواه 
ابن ماجه مس�ندًا، وهذا املرس�ل قد عضده ظاهر القرآن، والس�نة، وقال به مجاهري أهل العلم من 
الصحابة والتابعن، ومرسله من أكابر التابعن، ومثل هذا املرسل حيتج به باتفاق األئمة األربعة، 
وغريه�م، وقد نص الش�افعي عىل جواز االحتجاج بمثل هذا املرس�ل«. الفت�اوى )271/23(. 
وينظ�ر: العل�ل الب�ن أيب حاتم )ح282(، ق�ال ابن حجر -رمح�ه اهلل-: »له طرق ع�ن مجاعة من 

الصحابة وكلها معلولة«. التلخيص احلبري )658/2(.
)1( أخرج�ه اإلمام أمحد يف املس�ند برق�م )7270(، وأبوداود يف كتاب الصاة، ب�اب من كره القراءة 
بفاحت�ة الكت�اب إذا جه�ر اإلم�ام )ح828(والرتم�ذي يف كت�اب املواقي�ت، باب ما ج�اء يف ترك 
الق�راءة خل�ف اإلمام إذا جه�ر اإلمام بالقراءة، )ح312( وقال: »حديث حس�ن«، والنس�ائي يف 
كت�اب االفتتاح، باب ترك القراءة خلف اإلمام في�ام جهر به )ح919(، وابن ماجه يف كتاب إقامة 
الصل�وات، ب�اب إذا ق�رأ اإلم�ام فأنصتوا، )ح848(، وذهب ش�يخ اإلس�ام إىل تقويت�ه. ينظر: 

الفتاوى )273/23 و274(. 
)2( الفتاوى )274/23(.
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ملسو هيلع هللا ىلص، ليس ذلك مما ينفرد به الواحد واالثنان، فجزم الزهري هبذا من أحسن 
األدل�ة عىل أهنم تركوا القراءة خلفه حال اجلهر بعدما كانوا يفعلونه، وهذا 
يؤي�د ما تقدم ذكره ويوافق قوله: )وإذا قرأ فأنصتوا( ومل يس�تثن فاحتة، وال 

غريها«)1(.

5. س�ئل زي�د بن ثاب�ت  عن القراءة م�ع اإلمام؟ فق�ال: ال قراءة مع 
اإلمام يف يشء)2(.

اخلالف املحكي يف املسألة: 
حاصل اخلاف عىل ثاثة أقوال)3(: 

القول األول: وجوب ق�راءة املأموم للفاحتة مطلقًا يف الصلوات اجلهرية 
والري�ة، وه�و ق�ول الش�افعي يف اجلدي�د)4(، ورواي�ة ع�ن اإلم�ام أمحد، 

استظهرها صاحب الفروع)5(.
القول الثاين: ليس عىل املأموم قراءة ال يف الرية وال اجلهرية، وهو قول 

احلنفية)6(.

)1( الفتاوى )318/23(.
)2( أخرجه مسلم يف كتاب املساجد، باب سجود التاوة، )ح577(، قال شيخ اإلسام -رمحه اهلل-: 
»ومعل�وم أن زي�د بن ثابت من أعلم الصحابة بالس�نة، وه�و عامل أهل املدينة، فل�و كانت القراءة 
بالفاحت�ة أو غريه�ا حال اجلهر مرشوعة، مل يقل: ال قراءة مع اإلم�ام يف يشء... ولو كانت القراءة 
واجبة عىل املأموم لكان هذا من العلم العام الذي بينه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيانا عامًا، ولو بن ذلك هلم لكانوا 

يعملون به عمًا عامًا«. ينظر: الفتاوى )323/23 و324(. 
)3( ق�ال ش�يخ اإلس�ام -رمحه اهلل-: »للعل�امء فيه نزاع واضط�راب مع عموم احلاج�ة إليه. وأصول 
األق�وال ثاثة: طرفان، ووس�ط. فأح�د الطرفن أنه ال يقرأ خلف اإلمام بح�ال. والثاين: أنه يقرأ 
خل�ف اإلمام بكل حال. والثالث: وهو قول أكثر الس�لف؛ أنه إذا س�مع ق�راءة اإلمام أنصت ومل 

يقرأ، فإن استامعه لقراءة اإلمام خري من قراءته«. الفتاوى )265/23(.
)4( ينظر: املهذب )240/1(، والبيان )194/2(.

)5( ينظر: الفروع )190/2(، ونرصه يف النكت عىل املحرر )111/1(، واإلنصاف )303/4 و304(.
)6( ينظر: خمترص الطحاوي )ص27(، واهلداية )56/1(.
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القول الثالث: ليس عىل املأموم قراءة إذا جهر اإلمام بالقراءة، وهو قول 
املالكي�ة)1(، والق�ول القدي�م للش�افعي)2(، واملذهب عند احلنابل�ة)3(، وهو 

اختيار ابن املنذر)4(، وشيخ اإلسام ابن تيمية)5(.

استدل أصحاب القول األول بام يأيت: 

حديث عبادة بن الصامت  قال: قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ال صالة ملن . 1
مل يقرأ بفاحتة الكتاب«)6(.

حديث أيب هريرة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من صىل صالة مل يقرأ فيها . 2
بأم القرآن فه�ي خداج« ثاثًا، غري متام، فقيل أليب هريرة: إنا نكون 

وراء اإلمام، فقال: اقرأ هبا يف نفسك)7(.

حديث عبادة بن الصامت  قال: صىل بنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الصبح . 3
فثقل�ت عليه فيها الق�راءة، فلام انرصف رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من صاته 
أقب�ل علين�ا بوجهه فق�ال: »إين ألراك�م تقرأون خل�ف إمامكم إذا 
جه�ر؟« ق�ال: قلنا: أجل، فق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تفعلوا إال بأم 

القرآن فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا«)8(.

)1( ينظر: عيون املسائل )ص117(، واإلرشاف )238/1(، والكايف )ص40(.
)2( ينظر: املهذب )240/1(، والبيان )194/2(.

)3( ينظر: رؤوس املس�ائل للعكربي )187/1(، واملغني )259/2(، واملبدع )51/2(، واإلنصاف 
.)303/4(

)4( ينظر: األوسط )111/3(.
)5( ينظر: الفتاوى )20/18(، و)295/22(، و)330/23(.

)6( أخرج�ه البخ�اري يف كت�اب األذان، ب�اب وجوب الق�راءة لإلم�ام واملأموم يف الصل�وات كلها، 
)ح756(، ومسلم يف كتاب الصاة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، )ح394(.

)7( أخرجه مسلم يف كتاب الصاة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، )ح395(.
)8( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند برقم )22745(، وأبوداود يف كتاب الصاة، باب من ترك القراءة يف 
صاته بفاحتة الكتاب، )ح823(، والرتمذي كتاب مواقيت الصاة، باب ما جاء يف القراءة خلف 
اإلمام، )ح311(، واحلديث ضّعفه اإلمام أمحد -رمحه اهلل-، قال ش�يخ اإلس�ام -رمحه اهلل-:=
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ع�ن يزيد ب�ن رشيك قال: س�ألت عمر عن الق�راءة خلف اإلمام؟ . 4
فأم�رين أن أق�رأ، قال: قلت: وإن كن�َت أنت؟ ق�ال: وإن كنُت أنا، 

قلت: وإن جهرَت؟ قال: وإن جهرُت)1(.

واس�تدل أصح�اب القول الث�اين والثالث ب�ام مىض ذكره م�ن األدلة يف 
مس�تند اإلمجاع، وباالعتبار قال شيخ اإلسام ابن تيمية -رمحه اهلل-: »فلو 
كان�ت القراءة يف اجلهر واجبة عىل املأم�وم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع 
اإلمام، وإما أن جيب عىل اإلمام أن يسكت له حتى يقرأ، ومل نعلم نزاعًا بن 
العلامء أنه ال جيب عىل اإلمام أن يسكت لقراءة املأموم بالفاحتة، وال غريها، 
وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه ال جتب عليه القراءة معه 
يف ح�ال اجله�ر بل نقول: لو كانت ق�راءة املأموم يف حال اجلهر واالس�تامع 
مس�تحبة الس�تحب لإلمام أن يس�كت لقراءة املأموم، وال يستحب لإلمام 

السكوت ليقرأ املأموم عند مجاهري العلامء«)2(.

وأجابوا عن أدلة القول األول بام يأيت:

أن حديث عبادة  قد ُخصنَّ منه املأموم إذا كان يسمع قراءة إمامه، . 1
ودلي�ل التخصيص اآلية )ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ( ]األع�راف: 204[، واإلمج�اع الذي حك�اه اإلمام أمحد 

-رمحه اهلل- فيها.

= »ه�ذا احلدي�ث معل�ل عند أئمة احلدي�ث بأمور كثرية، ضعف�ه أمحد، وغريه م�ن األئمة«.ينظر: 
الفتاوى )286/23(، والنكت عىل املحرر )116/1(وقد ذهب صاحب النكت إىل تقويته وأنه 

صالح لاحتجاج.
)1( أخرج�ه ابن املنذر يف األوس�ط )109/3(، والدارقطني يف كت�اب الصاة، باب وجوب قراءة أم 
الكت�اب يف الص�اة وخلف اإلم�ام، )ح1211(، وقال: »هذا إس�ناد صحي�ح«، وبنحوه أخرجه 

عبد الرزاق يف املصنف برقم )2776(.
)2( الفتاوى )276/23(.
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أن م�ا اس�تدل ب�ه أصح�اب الق�ول األول عموم�ات ق�د دخله�ا . 2
التخصيص فكان�ت عمومات غري حمفوظة، بخاف أدلة أصحاب 
الق�ول اآلخر فهي عموم�ات حمفوظة مل يدخله�ا التخصيص، قال 
ش�يخ اإلس�ام -رمحه اهلل- عن أدلة القول األول: »فهذا عموم قد 
ُخصنَّ منه املس�بوق، بحديث أيب بك�رة، وغريه، وُخصنَّ منه الصاة 
بإمام�ن فإن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ملا صىل بالن�اس وقد س�بقه أبو بكر ببعض 
الصاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر، ومل يستأنف قراءة الفاحتة؛ ألنه 
بن�ى ع�ىل صاة أيب بك�ر، فإذا س�قطت عنه الفاحتة يف ه�ذا املوضع 
فع�ن املأم�وم أوىل. وخ�ص منه حال الع�ذر، وحال اس�تامع اإلمام 
ح�ال عذر، فهو خمصوص، وأمر املأموم باإلنصات لقراءة اإلمام مل 
خي�ص معه يشء ال بنص خاص وال إمج�اع، وإذا تعارض عمومان 

أحدمها حمفوظ، واآلخر خمصوص، وجب تقديم املحفوظ«)1(.

: »اقرأ هبا يف نفسك«، ليس فيها داللة، قال شيخ . 3 قول أيب هريرة 
اإلسام -رمحه اهلل-: »وقوله: »اقرأ هبا يف نفسك«، جممل، فإن أراد 
ما أراد غريه من القراءة يف حال املخافتة، أو سكوت اإلمام، مل يكن 
ذل�ك خمالفًا؛ لق�ول أولئك، يؤيد هذا أن أبا هري�رة ممن روى قوله: 

)وإذا قرأ فأنصتوا(«)2(.

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »تقرأون خلف إمامكم إذا جهر«؟ قال: قلنا: أجل، فقال . 4
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تفعلوا إال بأم القرآن فإنه ال صاة ملن مل يقرأ هبا«، 
فعىل القول بصحته، فاجلواب عنه: »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن يعلم: هل 
يق�رأون وراءه بيشء أم ال؟ ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة عىل 
املأم�وم لكان قد أمرهم بذل�ك، وأن تأخري البيان عن وقت احلاجة 

)1( الفتاوى )290/23 و291(، وينظر: األوسط )111/3(.
)2( الفتاوى )300/23(.



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 282

ال جي�وز، ولو بن ذلك هلم لفعله عامته�م، مل يكن يفعله الواحد أو 
االثن�ان منه�م، ومل يكن حيتاج إىل اس�تفهامه. فهذا دلي�ل عىل أنه مل 
يوج�ب عليهم قراءة خلفه حال اجلهر، ثم إن�ه ملا علم أهنم يقرأون 
هناهم عن القراءة بغري أم الكتاب، وما ذكر من التباس القراءة عليه 
تكون بالقراءة معه حال اجلهر، سواء كان بالفاحتة أو غريها، فالعلة 
متناول�ة لألمرين، فإن ما يوجب ثقل القراءة والتباس�ها عىل اإلمام 

منهي عنه«)1(.

م�ا ُنقل عن بعض الصحاب�ة  فهو حمتمل، ويمكن محله عىل حال . 5
سكوت اإلمام، ويف الركعات التي ال جيهر فيها اإلمام بالقراءة، أما 
محل قوهلم  عىل أنه جيب عىل املأموم أن يقرأ واإلمام جيهر بالقراءة 
فبعيد، ال سيام مع اإلمجاع الذين حكاه اإلمام أمحد -رمحه اهلل-، قال 
ش�يخ اإلس�ام -رمحه اهلل-: »ومعلوم أن النهي عن القراءة خلف 
اإلم�ام يف اجلهر متواتر عن الصحاب�ة، والتابعن، ومن بعدهم، كام 
أن الق�راءة خلف اإلمام يف الر متوات�رة عن الصحابة، والتابعن، 
ومن بعدهم«)2(، »فا يمكن تغيري األصول الكلية الثابتة يف الكتاب 

والسنة يف هذا ]باألمر[ املحتمل«)3(.

النتيجة:
 ، أن اإلمجاع الذي حكاه اإلمام أمحد -رمحه اهلل- صحيح لوال أثر عمر 
وعىل كل حال فإجياب القراءة عىل املأموم حال جهر اإلمام بالقراءة حمل نظر، 
وق�ول عمر  ال يدل عىل وجوب قراءهتا حال جهر اإلمام بالقراءة، بل قد 
يكون أرش�ده من باب األخذ باألحوط، ولذا قال ش�يخ اإلس�ام ابن تيمية 

)1( الفتاوى )315/23(.

)2( الفتاوى )307/23(.

)3( الفتاوى )319/23(.
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-رمح�ه اهلل- عن إجياب الق�راءة يف حال اجلهر: »إنه ش�اذ«)1(، ونص -رمحه 
اهلل-: »أن النه�ي ع�ن الق�راءة خل�ف اإلم�ام يف اجلهر متواتر ع�ن الصحابة 

والتابعن ومن بعدهم«)2(.

وم�ا ورد من أدلة تدل عىل وجوب الق�راءة فهي حممولة عىل حال الر 
واملخافتة، ال عىل أثناء قراءة اإلمام؛ مجعًا بن النصوص، واهلل أعلم)3(.

املطلب الثالث
اإلدراك للركوع إدراك للركعة

نص اإلمجاع:

ق�ال اإلم�ام أمحد -رمح�ه اهلل-: »مل نعلم الناس اختلفوا أن�ه إذا ركع مع 
اإلمام أن الركعة جتزئه وإن مل يقرأ«)4(.

ق�ال ابن رجب -رمحه اهلل-: »وذكر اإلمام أمحد يف رواية أيب طالب: أنه 
مل خيالف يف ذلك أحد من أهل اإلسام، هذا مع كثرة اطاعه، وشدة ورعه 

يف العلم وحتريه«)5(.

)1( الفتاوى )284/23(.

)2( الفتاوى )307/23(.
)3( قال شيخ اإلسام -رمحه اهلل-: »الذي عليه مجهور العلامء هو الفرق بن حال اجلهر، وحال املخافتة، 

فيق�رأ يف ح�ال الر، وال يقرأ يف حال اجلهر، وهذا أع�دل األقوال؛ ألن اهلل تعاىل قال: )ۆ  ۆ  
ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ف�إذا قرأ اإلمام فليس�تمع، وإذا س�كت فليقرأ فإن القراءة 

خري من السكوت الذي ال استامع معه. ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عرش حسنات، كام قال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فا يفوت هذا األجر با فائدة بل يكون إما مستمعًا، وإما قارئًا«.الفتاوى )330/23(. 

)4( مس�ائل عبد اهلل رقم املس�ألة )345(. وينظر يف تفصيل املذاهب: املبس�وط )145/2(، والعناية 
)260/2(، واملدون�ة )70/1(، والقوانن الفقهية )ص161(، واملهذب )307/1(، واملجموع 

)80/4(، واملغني )182/2(، واإلنصاف )293/4(.
)5( فتح الباري )8/5(.
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من حكى اإلمجاع من أهل العلم: 
إس�حاق بن راهويه -رمحه اهلل- حيث قال: »أمجع اخللق أن كل من . 1

أدرك اإلمام راكعًا فركع معه ركعة أدرك تلك الركعة وقراءهتا«)1(.

اب�ن عبد الرب -رمح�ه اهلل- حيث ق�ال: »أمجع�وا أن إدراكها بإدراك . 2
الركوع مع اإلمام«)2(.

الن�ووي -رمح�ه اهلل- نقل االتف�اق وأقره)3(، بل ق�ال: »أطبق عليه . 3
الناس«)4( يعني إدراك الركعة بإدراك الركوع.

ابن القطان -رمحه اهلل- )5(.. 4

ابن مفلح -رمحه اهلل- نقل اإلمجاع وأقره)6(.. 5

اب�ن رجب -رمحه اهلل- نقل اإلمج�اع، وحكم عىل القول اآلخر بأنه . 6
شاذ، حمدث)7(.

مستند اإلمجاع: 
م�ا جاء عن أيب بكرة  أنه انته�ى إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو راكع، فركع . 1

قب�ل أن يص�ل إىل الصف، فذك�ر ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فق�ال: »زادك اهلل 
حرصًا وال تعد«)8(.

)1( مس�ائل الكوس�ج رق�م املس�ألة )3300(، وينظ�ر املس�ألة رق�م )195(، وينظ�ر: االس�تذكار 
)198/4(، وفتح الباري البن رجب )8/5(.

)2( االستذكار )67/5(.
)3( املجموع )81/4(.
)4( املجموع )80/4(.
)5( اإلقناع )152/1(.

)6( النكت عىل املحرر )113/1(.
)7( فتح الباري )8/5 و10(.

)8( أخرجه البخاري يف كتاب األذان، باب إذا ركع دون الصف، )ح783(. 
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قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من أدرك ركعة من الصاة فقد أدرك الصاة«)1(.. 2
واملراد: من أدرك الركوع، فإن الركعة تسمى باسم الركوع)2(.

: »م�ن أدرك الركوع فق�د أدرك«)3(، وجاء عن . 3 قال ابن مس�عود 
غريه من الصحابة)4(.

قال ابن رجب -رمحه اهلل-: »ومل يكن حرص أيب بكرة عىل الركوع 
دون الص�ف إال إلدراك الركعة، وكذلك كل من أمر بالركوع دون 
الصف من الصحابة)5(، ومن بعدهم أنام أمر به إلدراك الركعة، ولو 
مل تك�ن الركع�ة تدرك ب�ه مل يكن فيه فائ�دة بالكلي�ة، ولذلك مل يقل 
منهم أحد: أن من أدركه ساجدًا فإنه يسجد حيث أدركته السجدة، 
ثم يميش بعد قيام اإلمام حتى يدخل الصف، ولو كان الركوع دون 
الص�ف للمس�ارعة إىل متابع�ة اإلمام فيام ال يعتد ب�ه من الصاة، مل 

يكن فرق بن الركوع والسجود يف ذلك.
وه�ذا أمر يفهمه كل أح�د من هذه األحاديث، واآلث�ار الواردة يف 
الرك�وع خلف الصف، فق�ول القائل: مل يرصح�وا باالعتداد بتلك 

)1( أخرجه البخاري يف كتاب مواقيت الصاة، باب من أدرك من الصاة ركعة، )ح580(، ومس�لم 
كتاب املساجد، باب من أدرك ركعة من الصاة فقد أدرك تلك الصاة، )ح607(. 

)2( جمموع الفتاوى )332/23(.
، وأخرج  )3( أخرج�ه ابن املنذر يف األوس�ط )195/4 و196(جازمًا به أنه من قول ابن مس�عود 
عبد ال�رزاق يف مصنف�ه برق�م )3372( عنه  أن�ه قال: »من فات�ه الركوع فا يعتد بالس�جود« 
وبنح�وه أخرج�ه اب�ن أيب ش�يبة يف املصن�ف )ح2631(، وأخ�رج البيهق�ي يف الك�ربى يف كتاب 
الصاة، باب إدراك اإلمام يف الركوع، برقم )2578( عنه  أنه قال: »من مل يدرك اإلمام راكعًا 

مل يدرك تلك الركعة«.
)4( ينظر: األوسط )196/4(، والسنن الكربى للبيهقي كتاب الصاة، باب إدراك اإلمام يف الركوع.
)5( ينظ�ر: مصن�ف عبد ال�رزاق )ح3380 و3381 و3382 و3383(، ومصن�ف اب�ن أيب ش�يبة 
)ح2637 و2639 و2640(، والس�نن الك�ربى للبيهق�ي كت�اب الص�اة، ب�اب م�ن ركع دون 

الصف، برقم )2585 و2586 و2587(.
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الركعة، هو من التعنت، والتش�كيك يف الواضحات، ومثل هذا إنام 
حيمل عليه الش�ذوذ عن مجاع�ة العلامء، واالنف�راد عنهم باملقاالت 

املنكرة عندهم«)1(.

النتيجة:

صح�ة اإلمجاع الذي حكاه اإلمام أمحد -رمحه اهلل- وما ذكر من خاف 
فهو متأخر، ال يرد به اإلمجاع، وإن قال به بعض املحدثن، فليس هلم سلف 
يف قوهل�م،)2( ب�ل قال ابن رجب -رمحه اهلل- عن القول اآلخر إنه: »ش�ذوذ 
عن أهل العلم، وخمالفة جلامعتهم«)3(، وإنه: »حمدث ال سلف ألصحابه«)4(.

املطلب الرابع
حتليل الصالة التسليم

نص اإلمجاع:

ق�ال ابن رج�ب -رمحه اهلل-: »حتلي�ل الصاة التس�ليم... حكاه اإلمام 
أمحد إمجاعًا«)5(.

مل أقف فيام اطلعُت عىل من حكى اإلمجاع إال ما جاء يف قول ابن القطان 
-رمح�ه اهلل-: »أمج�ع أهل العلم أن الص�اة ال تتم إال بالس�ام منها إال أبا 

حنيفة«)6(.

)1( فتح الباري )12/5(.
)2( قال اإلمام أمحد: »إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام«.هتذيب األجوبة )307/1(.

)3( فتح الباري )10/5(.

)4( فتح الباري )11/5(.
)5( فتح الباري )216/5(.

)6( اإلقناع )136/1(.
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مستند اإلمجاع: 

1. قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »حتليلها التسليم«)1(، فقرص ملسو هيلع هللا ىلص انحال الصاة بالتسليم.

2. قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا ش�ك أحدك�م يف صالة فليتحرَّ الص�واب فليتم عليه ثم 
ليسلم ثم يسجد سجدتني«)2(. فقد أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالسام يف هناية الصاة)3(.

3. أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص كان يس�لم من صاته، ويديم ذل�ك، وال خيل به، وقد 
.)5 )4( قال: »صلوا كام رأيتموين أصيل

اخلالف املحكي يف املسألة:

اختلف أهل العلم عىل قولن: 

القول األول: أنه ال جيزئ غري السالم، قال النووي -رمحه اهلل-: »وهبذا 
ق�ال مجهور العلامء م�ن الصحاب�ة، والتابعن، ومن بعده�م«)6(، وهو قول 

املالكية)7(، والشافعية)8(، واحلنابلة)9(.

)1( أخرج�ه أب�و داود يف كت�اب الصاة، باب اإلمام حي�دث بعدما يرفع رأس�ه )ح618(، والرتمذي 
يف كت�اب الطه�ارة، ب�اب أن مفتاح الص�اة الطهور )ح3(، واب�ن ماجه يف كت�اب الطهارة، باب 
مفت�اح الص�اة الطهور )ح275(، م�ن حديث عيل  قال الرتمذي: »ه�ذا احلديث أصح يشء 
يف هذا الباب وأحس�ن«، قال ابن حجر: »أخرجه أصحاب الس�نن بس�ند صحيح«. ينظر: الفتح 

.)417/2(
)2( أخرج�ه البخ�اري يف كت�اب الصاة، ب�اب التوجه نحو القبل�ة حيث ك�ان )ح401( واللفظ له، 

ومسلم كتاب املساجد، باب السهو يف الصاة )ح572(. 
)3( ينظر: املحىل )165/3(.

)4( أخرجه البخاري يف كتاب األذان، باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة )ح631(. 
)5( املغني )241/2(.

)6( املجموع )320/3(.
)7( ينظر: اإلرشاف )252/1(، والكايف )ص42(.

)8( ينظر: األم )278/2(، واملجموع )320/3(.
)9( ينظر: رؤوس املسائل للعكربي )203/1(، واملغني )240/2(.
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القول الثاين: السالم ليس بفرض، وجيزئ غريه، وهو قول احلنفية)1(.

األدلة:
استدل أصحاب القول األول بام مىض ذكره يف مستند اإلمجاع.

واستدل أصحاب القول الثاين: 
ب�ام روي عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إذا أح�دث -يعني الرجل- . 1

وقد جلس يف آخر صالته قبل أن يسلم فقد جازت صالته«)2(.
بام روي عن عيل  أنه قال: »إذا جلس اإلمام يف الرابعة ثم أحدث . 2

فقد متت صالته فليقم حيث شاء«)3(.
أن الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص مل يعلم امليسء يف صاته)4( السام، ولو كان فرضًا . 3

ألخربه به، وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز)5(.
واجلواب: أن الدليل األول والثاين ضعيفان، وأما حديث امليسء يف صاته 
فتوجيه�ه أن يق�ال: غايت�ه أن يكون قد س�كت الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن وجوبه 
ونفي�ه، وإجيابه إنام هو باألدلة األخ�رى املوجبة له، وعىل أنه ملسو هيلع هللا ىلص إنام علمه 
ما أساء فيه، وهو مل يسئ يف السام)6(، قال ابن القيم -رمحه اهلل-: »وترك 

)1( ينظر: خمترص اختاف العلامء )222/1(، واهلداية )53/1(.
)2( أخرج�ه أب�وداود يف كتاب الصاة، ب�اب اإلمام حيدث بعدما يرفع رأس�ه من آخ�ر الركعة، برقم 
)617(، والرتمذي واللفظ له يف كتاب مواقيت الصاة، باب ما جاء يف الرجل حيدث يف التشهد، 
برقم )408( وقال: »هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي«، وقد ذكر النووي -رمحه اهلل- اتفاق 

احلفاظ عىل كون احلديث ضعيفًا. ينظر: املجموع )321/3(.
)3( أخرجه ابن أيب ش�يبة يف املصنف برقم )8556(، وضعفه اإلمام أمحد -رمحه اهلل-، وذكر النووي 
أن�ه ضعيف ال حجة فيه. ينظر: جاء األفهام )ص404(، وفتح الباري البن رجب )216/5(، 

واملجموع )321/3(.
)4( حديث امليسء يف صاته، أخرجه البخاري يف كتاب األذان، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم 
يف الصل�وات كله�ا )ح757(، ومس�لم كت�اب الصاة، باب وج�وب قراءة الفاحت�ة يف كل ركعة 

 . )ح397( من حديث أيب هريرة 
)5( ينظر: املجموع )320/3(، وجاء األفهام )ص407 و408(.

)6( وقد استظهر هذا ابن القيم -رمحه اهلل- يف هتذيب السنن )51/1(.
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أمره للميسء به حيتمل أمورًا، منها: أنه مل يس�ئ فيه، ومنها: أنه وجب بعد 
ذل�ك، ومنه�ا: أنه علمه معظم األرك�ان وأمهها، وأحال بقي�ة تعليمه عىل 

مشاهدته ملسو هيلع هللا ىلص يف صاته، أو عىل تعليم بعض الصحابة له...«)1(.

النتيجة:

مل أجد من أجاز العدول عن الس�ام إىل غ�ريه يف عهد الصحابة  فيام 
وقف�ُت عليه، ولعل م�ا نقل عن اإلمام أمحد -رمح�ه اهلل- من إمجاع حممول 
ع�ىل ذلك الع�رص، قال ابن القيم -رمح�ه اهلل-: »مل يكونوا يعرفون اخلروج 
منه�ا -أي الصاة- إال بالس�ام«)2(، ول�و مل يثبت اإلمج�اع فالقول األول 
ه�و الصحيح با ش�ك؛ لظهور األدل�ة وقوهتا، ال س�يام وأن صاة اجلنازة 
ال خ�اف يف أن حتليله�ا التس�ليم، قال اب�ن القيم -رمح�ه اهلل-: »هذا قول 
أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وال يع�رف عنهم فيه خاف، وه�و قول األئمة 

األربعة، ومجهور األمة«)3(، فالصلوات اخلمس أوىل.

املطلب اخلامس
ال يعيد املأموم الصالة إذا أداها خلف إمام حمدث ال يعلم 

بحدثه، وكان اإلمام ناسيًا حلدثه

نص اإلمجاع:

قال أبو يعىل -رمحه اهلل-: »اعتمد أمحد -رمحه اهلل- يف املسألة عىل إمجاع 
.)4(» الصحابة 

)1( جاء األفهام )ص408(.
)2( هتذيب السنن )51/1(.
)3( هتذيب السنن )52/1(.

)4( التعليق الكبري )350/1(.
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فاإلمام أمحد -رمحه اهلل- هنا قرر صحة اإلمجاع، واعتمد عليه.

من حكى اإلمجاع: 

اب�ن عبد الرب -رمح�ه اهلل- حيث ق�ال بعد ذكره آلث�ار الصحابة يف . 1
املسألة: »وهذا يف مجاعتهم من غري نكري من واحد منهم«)1(.

امل�اوردي -رمح�ه اهلل- حيث قال بعد ذك�ره لفعل صحابين  يف . 2
املسألة: »وليس هلام يف الصحابة خمالف فدل عىل أنه إمجاع«)2(.

أبو يعىل -رمحه اهلل- )3(.. 3

ابن قدامة -رمحه اهلل- )4(.. 4

وممن حكى اإلمجاع صاحب املبدع -رمحه اهلل- )5(.. 5

مستند اإلمجاع:

1. ع�ن الرباء بن ع�ازب  قال: صىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقوم وليس هو 
عىل وضوء، فتمت للقوم، وأعاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص )6(.

: أنه صىل بالناس وهو جنب، وأعاد ومل يعيدوا)7(. 2. ما جاء عن عمر 

)1( االستذكار )117/3(، والتمهيد )181/1(.
)2( احلاوي )239/2(.

)3( التعليق الكبري )354/1(.
)4( املغني )504/2(، وينظر: الرشح الكبري )391/4(.

)5( املبدع )75/2(.
)6( أخرج�ه الدار قطني يف س�ننه، باب صاة اإلم�ام وهو جنب أو حم�دث )ح1366(، والبيهقي يف 
الك�ربى، كتاب الصاة، باب إمامة اجلن�ب )ح4076(وقال: »هذا غري قوي«، وضعفه يف معرفة 

السنن واآلثار )350/3(. 
)7( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )ح3656(، وابن أيب ش�يبة يف مصنفه )ح4604(، والدارقطني يف 
س�ننه باب صاة اإلمام وه�و جنب )ح1371(، والبيهقي يف الكربى كت�اب الصاة، باب إمامة 
اجلن�ب )ح4073(، وصحح األثر املج�د يف املنتقى يف باب من اقتدى بمن أخطأ برتك رشط أو=
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3. وج�اء ع�ن عث�امن  أنه قال: يعي�د وال يعيدون إذا ص�ىل هبم وهو 
جنب)1(.

4. وسئل ابن عمر  عن رجل صىل بقوم وهو عىل غري وضوء؟ قال: 
يعيد وال يعيدون)2(.

اخلالف املحكي يف املسألة:

حاصله قوالن: 

الق�ول األول: لي�س عىل املأموم اإلع�ادة ما دام ال يعل�م بحدث اإلمام، 
وكان اإلمام ناسيًا حلدثه، وهو قول املالكية)3(، والشافعية)4(، واملذهب عند 

احلنابلة)5(.

القول الثاين: أنه يعيد بكل حال، وهو قول احلنفية)6(.

األدلة:

أدلة القول األول: استدل أصحاب القول األول بام مىض ذكره يف مستند 
اإلمجاع.

= ف�رض )ص275(، وعّل�ق أب�و الطيب آبادي عىل س�ند الدارقطني بقول�ه: »رواة هذا احلديث 
كلهم ثقات«. ينظر: التعليق املغني )187/2(.

)1( أخرجه الدارقطني يف سننه باب صاة اإلمام وهو جنب )ح1372(، والبيهقي يف الكربى كتاب 
الص�اة، ب�اب إمام�ة اجلنب )ح4074(، وصحح األث�ر املجد يف املنتقى يف ب�اب من اقتدى بمن 

أخطأ برتك رشط أو فرض ومل يعلم، )ص275(. 
)2( أخرج�ه الدارقطني يف س�ننه باب ص�اة اإلمام وهو جنب )ح1373(، ق�ال أبو الطيب آبادي يف 

التعليق املغني )188/2( )سنده صحيح جدًا(. 
)3( ينظر: املدونة )33/1(، واإلرشاف )279/1(.

)4( ينظر: األم )329/2(، واملجموع )108/4(.
)5( ينظر: املغني )504/2(، والفروع )27/3(، واملبدع )75/2(، واإلنصاف )391/4(.

)6( ينظر: خمترص القدوري )ص80(، واهلداية )59/1(. 
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أدلة القول الثاين: استدلوا بام يأيت: 
ما روي عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إذا فسدت صالة اإلمام فسدت . 1

صالة من خلفه«)1(.
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صىل بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا)2(.. 2

ونوقش الدليان: بأنه ال حجة فيهام؛ لضعفهام.

النتيجة:
صح�ة اإلمج�اع الذي حك�اه اإلمام أمح�د -رمحه اهلل-؛ حي�ث ثبت عن 
الصحاب�ة  ذلك، ومل ينقل خافه، وخاف احلنفي�ة متأخر، قال أبويعىل 
-رمح�ه اهلل- بعد ذكره آلثار الس�لف يف املس�ألة: »وهذا ي�دل عىل حصول 
اإلمج�اع منه�م عىل ذل�ك قبل أيب حنيف�ة -رمح�ه اهلل-«)3(، فيبق�ى اإلمجاع 

. صحيحًا حتى يأيت ما ينقضه من أقوال أو أفعال الصحابة 

املطلب السادس
من نيس صالة حر فذكرها يف السفر صاّلها أربعًا

نص اإلمجاع:
قال اإلمام أمحد -رمحه اهلل-: »املقيم إذا ذكرها يف السفر، فذاك باإلمجاع 

يصيل أربعًا«)4(.

)1( أخرجه اخلطيب البغدادي يف املتفق واملفرتق )667/1( )ح383(، وقال ابن اجلوزي يف التحقيق 
)67/4(: »حديث ال يعرف«، وأقره ابن عبد اهلادي يف التنقيح )503/2(.

)2( أخرج�ه عبد الرزاق يف املصنف )ح3660(، والدارقطني يف س�ننه ب�اب صاة اإلمام وهو جنب 
)ح1369(وق�ال: »مرس�ل«، والبيهقي يف الكربى كتاب الصاة، ب�اب إمامة اجلنب )ح4077(

وأشار لضعفه. 
)3( التعليق الكبري )354/1(.

)4( ينظر: املغني )141/3(، ورشح الزركيش )155/2(، واملبدع )110/2(.
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حكى اإلمجاع: 
اب�ن املن�ذر -رمحه اهلل- فق�ال: »أمجع أهل العلم ال أعل�م بينهم فيه . 1

اختاف�ًا ع�ىل أن م�ن ن�يس صاة يف ح�رض فذكره�ا يف الس�فر أن 
علي�ه ص�اة احلرض ال جيزي�ه غري ذل�ك، إال يشء اختل�ف فيه عن 
احلسن«)1(، وقال عام ُنِقل عن احلسن -رمحه اهلل- أنه يصليها صاة 

سفر أنه: »قول شاذ ال نعلم أحدًا قال به«)2(.
حمم�د اجلوه�ري حي�ث ق�ال -رمح�ه اهلل-: »أمجع�وا أن�ه م�ن ذكر . 2

صاة حرض يف س�فر صاها صاة حرض، إال عبيد اهلل بن احلس�ن 
العنربي«)3(.

ابن قدامة -رمحه اهلل- نقل اإلمجاع وأقره)4(.. 3
ابن القطان -رمحه اهلل-)5(.. 4
الزركيش -رمحه اهلل- نقل اإلمجاع وأقره)6(.. 5
وصاحب املبدع -رمحه اهلل- نقل اإلمجاع وأقره)7(.. 6

مستند اإلمجاع:
قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »من نيس صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك«)8(، 

)1( األوسط )368/4(، وينظر: اإلمجاع )ص48(.
)2( األوسط )369/4(.

)3( نوادر الفقهاء )ص64(، وعبيد اهلل هو: أبو احلر ابن احلسن العنربي، ويل القضاء يف البرصة، تويف 
سنة 168ه�. ينظر: تأريخ بغداد )306/10(.

)4( املغني )142/3(.
)5( اإلقناع )168/1(، ونقل نص كام ابن املنذر وأقره.

)6( رشح الزركيش )155/2(.
)7( املبدع )110/2(.

)8( أخرج�ه البخ�اري كت�اب مواقي�ت الصاة، باب م�ن نيس صاة فليص�ل إذا ذكره�ا )ح597(، 
ومسلم كتاب املساجد، باب قضاء الصاة الفائتة )ح684(. 
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وهذا قد نيس صاة وجبت عليه يف ذمته أربع ركعات، فيصليها كام وجبت 
عليه)1(.

اخلالف املحكي يف املسألة: 

الق�ول األول: يصليه�ا أربعًا وال حيل ل�ه القرص، وهو ق�ول احلنفية)2(، 
واملالكية)3(، والشافعية)4(، واحلنابلة)5(.

الق�ول الث�اين: يصليها ركعتني، وه�و مروي عن احلس�ن)6(، وعبيد اهلل 
العنربي)7(، واملزين)8(، وأوجب الصاة ركعتن ابن حزم)9(.

األدلة: 

استدل أصحاب القول األول بام مىض ذكره يف مستند اإلمجاع، واستدلوا 
باإلمجاع، وأنه ال ُيعرف خاف يف املسألة، وما ذكر من قول آخر فهو متأخر 

عن اإلمجاع.

واس�تدل أصح�اب القول الثاين: بأهن�ا صاة ذكرها يف الس�فر فوجبت 
عليه حن ذكرها، وللمس�افر أن يص�يل ركعتن ال أربعًا، فكل صاة تؤدى 

يف سفر فهي صاة سفر)10(.

)1( ينظر: اإلرشاف للقايض عبد الوهاب )310/1(.
)2( ينظر: خمترص القدوري )ص100(، واهلداية )81/1(. 

)3( ينظر: املدونة )119/1(، واإلرشاف )310/1(، وقيده بعضهم بخروج الوقت.
)4( ينظر: احلاوي )379/2(، واملجموع )172/4(.

)5( ينظر: املستوعب )395/2(، واملغني )141/3(، ورشح الزركيش )155/2(.
)6( األوسط )369/4(.

)7( نوادر الفقهاء )ص65(.
)8( ينظ�ر: املجم�وع )172/4(، واملوج�ود يف خمت�رص امل�زين أنه يصليه�ا أربعًا. ينظ�ر: خمترص املزين 

)ص40(.
)9( املحىل )23/5(.

)10( املحىل )24/5(.
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النتيجة:
صح�ة اإلمج�اع، وما نقل عن احلس�ن -رمحه اهلل- فقد جاء عن�ه ما يوافق 
اإلمجاع)1(، فيكون ما حكاه اإلمام أمحد، وابن املنذر -رمحهام اهلل- من اإلمجاع، 

ومن تبعهم من أهل العلم، إنام هو قبل حدوث القول اآلخر، واهلل أعلم.

املطلب السابع
املسافر إذا دخل خلف مقيم أتم الصالة

نص اإلمجاع:
: إذا دخل  ق�ال الزرك�يش -رمحه اهلل-: »وعن ابن عمر واب�ن عباس 
املس�افر يف ص�اة املقيم ص�ىل بصاته. حكاه أمح�د ]يعني إمجاع�ًا[... وال 

يعرف هلام خمالف«)2(.

من حكى اإلمجاع: 
الش�افعي -رمح�ه اهلل- حي�ث ق�ال: »إمج�اع العام�ة ع�ىل أن صاة . 1

املسافرين أربع مع اإلمام املقيم«)3(.
املاوردي -رمحه اهلل- يف قوله: »أمجعوا أنه لو صىل خلف مقيم أتم، . 2

ومل يقرص«)4(.
ابن عبد الرب -رمحه اهلل- يف قوله: »أمجعوا عىل أن املس�افر إذا أدرك . 3

ركعة من صاة املقيم لزمه اإلمتام«)5(.

)1( أخرج عبد الرزاق يف مصنفه )ح4389( عن احلس�ن أنه قال: »من نيس صاة احلرض حتى س�افر 
يصليها أربعًا، وإن نيس صاة يف السفر حتى يأيت احلرض صىل أربعًا«.

)2( رشح الزركيش )155/2(. 
)3( األم )357/2(.

)4( احلاوي )362/2(.
)5( التمهيد )315/16(.
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ابن قدامة -رمحه اهلل- )1(.. 4

هباء الدين املقديس -رمحه اهلل- )2(.. 5

نقل اإلمجاع وأقره الزركيش -رمحه اهلل- )3(.. 6

نقل ابُن حجر كام الشافعي وأقره رمحهام اهلل مجيعًا)4(.. 7

مستند اإلمجاع: 

1. قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام جعل اإلمام ليؤتم به فا ختتلفوا عليه«)5(.

2. م�ا جاء عن ابن عمر  أنه كان إذا صىل مع اإلمام صىل أربعًا، وإذا 
صاها وحده صىل ركعتن)6(.

3. سأل رجل ابَن عباس  كيف أصيل إذا كنت بمكة، إذا مل أصل مع 
اإلمام؟ فقال: ركعتن، سنة أيب القاسم ملسو هيلع هللا ىلص )7(.

ويف لف�ظ: ق�ال: كنا مع اب�ن عباس بمكة فقل�ت: إنا إذا كن�ا معكم صلينا 
أربعًا، وإذا رجعنا إىل رحالنا صلينا ركعتن! قال: تلك سنة أيب القاسم ملسو هيلع هللا ىلص )8(.

قال ابن قدامة -رمحه اهلل-: »وال نعرف هلم يف عرصهم خمالفًا«)9(.

)1( املغني )144/3(.
)2( العدة )140/1(.

)3( رشح الزركيش )155/2(.
)4( الفتح )729/2(.

)5( أخرج�ه البخ�اري يف كت�اب األذان، باب إقامة الصف من متام الصاة )ح722(، ومس�لم كتاب 
الصاة، باب ائتامم املأموم باإلمام )ح414(.

)6( أخرجه مسلم يف كتاب صاة املسافرين، باب قرص الصاة بمنى، )ح694(.
)7( أخرجه مسلم يف كتاب صاة املسافرين، باب صاة املسافرين وقرصها، )ح688(.

)8( أخرجه اإلمام أمحد يف املس�ند برقم )1862(، قال يف البدر املنري عن إس�ناده )554/4(: »رجاله 
كلهم حمتج هبم يف الصحيح«.

)9( املغني )144/3(.
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اخلالف املحكي يف املسألة: 
الق�ول األول: جيب عىل املس�افر إذا دخ�ل خلف مقي�م أن يتم الصالة، 

وهو قول مجاهري أهل العلم)1(، وحكى اإلمجاع عليه غري واحد كام مىض.

الق�ول الثاين: إن أدرك معه ركعتني أجزأته عن صالته، وهو مروي عن 
طاووس)2(.

القول الثالث: أن له القرص خلف املقيم بكل حال، وهو قول إسحاق)3(، 
وابن حزم يقول: »يقرص والبد«)4(.

األدلة: 

استدل أصحاب القول األول: بام مىض ذكره يف مستند اإلمجاع.

واس�تدل أصح�اب الق�ول الث�اين والثال�ث: »بأهن�ا صاة جي�وز فعلها 
ركعتن، فلم تزد باالئتامم، كالفجر«)5(.

ونوقش: بعدم التس�ليم، فق�د جاء الدليل بوجوب متابع�ة اإلمام، فإذا 
أدى املأم�وم الصاة س�فرًا خلف اإلمام املقيم، فق�د خالفه ومل يتابعه، وقد 
جاءت فتوى الصحابة  يف أن املأموم يتبع إمامه يف صاته، وال خيالفه بل 

يتم الصاة ولو كان مسافرًا، ولو أدرك جزءًا منها.

وق�ال أصح�اب القول الثاين والثالث: ليس يف املس�ألة إمجاع، بل قال ابن 

)1( ينظ�ر: خمت�رص اختاف العل�امء )357/1(، وخمترص الق�دوري )ص99(، واحل�اوي )362/2 
و382(، والبي�ان )467/2(، واملدونة )122/1(، واإلرشاف )311/1 و312( وقيده املالكية 
ب�إدراك ركعة فأكثر خل�ف املقيم، وخمترص اخلرقي )ص59(، واهلداية )ص104(، واملس�توعب 

)396/2(، وخمترص ابن متيم )357/2(، واإلنصاف )55/5(.
)2( ينظر: األوسط )339/4(، واملجموع )166/4(.
)3( ينظر: األوسط )339/4(، واملجموع )166/4(.

)4( املحىل )24/5(.
)5( املغني )144/3(.
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املنذر -رمحه اهلل-: »فمن ادعى اإلمجاع يف املسافر يدخل يف صاة املقيم مع ما 
ذكرناه من اختاف فيه قليل املعرفة باإلمجاع واالختاف يف هذه املسألة«)1(.

النتيجة:
أن م�ن حك�ى اإلمجاع إنام م�راده كام قال اب�ن قدامة -رمح�ه اهلل- إنه ال 
ُيعرف البن عمر، وابن عباس  خمالف من الصحابة، فكان القول اآلخر 
متأخر عن قول الصحابة، فبذلك يصح اإلمجاع، السيام وأن ممن حكاه أئمة 
ق�د اطلع�وا عىل اخلاف، وعلموا أنه متأخر، فل�م يبطلوا اإلمجاع به، وعىل 
كل حال »فاحلق ال يفوت اجلمهور غالبًا«)2(، والصحيح هو القول األول.

املطلب الثامن
تغسيل املرأة لزوجها

نص اإلمجاع:
قال اإلمام أمحد: »ليس فيه اختاف بن الناس«)3(.

ق�ال الزرك�يش -رمح�ه اهلل-: »حكاه اإلم�ام أمح�د، وابن املن�ذر، وابن 
عبد الرب إمجاعًا«)4(.

من حكى اإلمجاع: 
اب�ن املنذر ق�ال -رمح�ه اهلل-: »أمجع أه�ل العلم ع�ىل أن للمرأة أن . 1

تغسل زوجها إذا مات«)5(.

)1( األوسط )339/4(
)2( قاله القرايف -رمحه اهلل-. ينظر: الفروق )221/2(.

)3( املغني )461/3(.
)4( رشح اخلرقي )336/2(. 

)5( األوسط )334/5(، وينظر: اإلمجاع )ص50(.
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املاوردي -رمحه اهلل- )1(.. 2

اب�ن عبد الرب ق�ال -رمح�ه اهلل-: »أمجع العلامء عىل جواز غس�ل . 3
امل�رأة زوجها«)2(، وقال: »وأما غس�ل امل�رأة زوجها فلم خيتلفوا 

فيه«)3(.

أبو اخلطاب الكلوذاين -رمحه اهلل-)4(.. 4

ابن رش�د -رمحه اهلل- حيث قال: »أمجعوا... عىل جواز غسل املرأة . 5
زوجها«)5(.

البغ�وي -رمحه اهلل- حيث ق�ال: »هذا قول أهل العلم، قالوا: جيوز . 6
للمرأة غسل زوجها امليت«)6(.

النووي -رمحه اهلل- حيث قال: »أمجعوا أن هلا غسل زوجها«)7(.. 7

ونقل اإلمجاع وأقره: 
ابن قدامة -رمحه اهلل- )8(.. 1

ابن القطان -رمحه اهلل- )9(.. 2

الزركيش -رمحه اهلل- )10(.. 3

)1( احلاوي )16/3(.
)2( التمهيد )380/1(.
)3( التمهيد )381/1(.

)4( االنتصار )664/2 و669(.
)5( بداية املجتهد )313/1(.

)6( رشح السنة )308/5(.
)7( رشح صحيح مسلم )9/7(، وينظر: املجموع )82/5(.

)8( املغني )460/3(.
)9( اإلقناع )185/1(.

)10( رشح اخلرقي )336/2(.
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مستند اإلمجاع: 
: »ما  1. ما أخرجه اإلمام أمحد)1(، وابن ماجه)2( أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لعائشة 
رضك لو مت قبيل فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك«)3(.

�ل  : »ل�و اس�تقبلت م�ن األمر ما اس�تدبرت ما غسنَّ 2. ق�ول عائش�ة 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال نساؤه«)4(.

النتيجة:
صحة اإلمجاع، وهو أن للزوجة أن تغسل زوجها.

)1( يف املسند برقم )25908(.
)2( يف سننه كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف غسل الرجل امرأته وغسل املرأة زوجها، )ح1465(. 

)3( ضعف إسناده النووي. ينظر املجموع )83/5(.
)4( أخرجه أمحد يف املس�ند برقم )26306(، وأبوداود كتاب اجلنائز، باب يف س�رت امليت عند غس�له، 
)ح3141(، وابن ماجه كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف غس�ل الرجل امرأته وغس�ل املرأة زوجها، 

)ح1464(، قال ابن حجر يف التلخيص )2539/5(: »إسناده صحيح«.
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املبحث الثالث
اإلمجاعات يف االعتكاف والتكبري املقيد واحلج

وفيه مخسة مطالب: 

املطلب األول
حكم االعتكاف

نص اإلمجاع:

ق�ال اإلم�ام أمح�د -رمح�ه اهلل-: »ال نعل�م ب�ن العل�امء خاف�ًا يف أن�ه 
مسنون«)1(.

من حكى اإلمجاع من أهل العلم:
ابن املنذر -رمحه اهلل- )2(.. 1

ابن عبد الرب -رمحه اهلل- )3(.. 2

ابن قدامة -رمحه اهلل- )4(.. 3

)1( املغني )456/4(، وينظر: فتح الباري البن حجر )346/4(.
)2( ينظر: اإلمجاع )ص60(، واملغني )456/4(.

)3( ينظر: التمهيد )52/23(.
)4( ينظر: املغني )456/4(.
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النووي -رمحه اهلل- )1(.. 4
شيخ اإلسام ابن تيمية -رمحه اهلل- )2(.. 5
ابن مفلح -رمحه اهلل- )3(.. 6
ابن امللقن -رمحه اهلل- )4(.. 7
ابن حجر -رمحه اهلل- )5(.. 8

مستند اإلمجاع: 

1. قوله تع�اىل: )ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
ۆئ    ۆئ( ]البقرة: 125[.

2. قوله تعاىل: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]البقرة: 187[.

: »إين اعتكف�ُت الع�رش األول ألتم�س هذه  3. قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص ألصحاب�ه 
الليلة، ثم اعتكفت العرش األوسط... فقيل يل: إهنا يف العرش األواخر، فمن 

أحب منكم أن يعتكف فليعتكف«. فاعتكف الناس معه)6(.

النتيجة:

صحة اإلمجاع، وأن االعتكاف س�نة وم�رشوع، وليس بواجب إال عىل 
من نذره.

)1( ينظر: املجموع )323/6(.
)2( ينظر: رشح العمدة كتاب الصيام )709/2(.

)3( ينظر: الفروع )132/5(.
)4( ينظر: اإلعام )428/5(.

)5( ينظر: فتح الباري )344/4 و346(.
)6( أخرجه البخاري يف كتاب األذان، باب السجود عىل األنف )ح813(، ومسلم يف كتاب الصيام، 

باب فضل ليلة القدر )ح1167(واللفظ له.
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املطلب الثاين
التكبري املقيد يبدأ بعد صالة الصبح يوم عرفة لغري املحرم

نص اإلمجاع:

قي�ل لإلم�ام أمحد -رمح�ه اهلل-: بأي حدي�ث تذه�ب إىل أن التكبري من 
ص�اة الفجر يوم عرف�ة إىل آخر أيام الترشيق؟ قال: باإلمجاع، عمر، وعيل، 

.)1( وابن عباس، وابن مسعود 

ق�ال ابن رج�ب -رمحه اهلل-: »حكى اإلمام أمحد ه�ذا القول إمجاعًا من 
الصحاب�ة«)2(، وقال: »واإلمجاع الذي ذكره أمحد، إن�ام هو يف ابتداء التكبري 

يوم عرفة من صاة الصبح«)3(.

من حكى اإلمجاع:

ش�يخ اإلس�ام ابن تيمي�ة فقال -رمح�ه اهلل- هو: »إمج�اع من أكابر . 1
الصحابة«)4(.

ك�ام نقل اإلمجاع الذي حكاه اإلمام أمح�د -رمحه اهلل- وأقره عدد من أهل 
العلم، منهم:

ابن قدامة -رمحه اهلل- )5(.. 2
هباء الدين املقديس -رمحه اهلل- )6(.. 3

)1( ينظر: املغني )289/3(، ورشح الزركيش )237/2(.
)2( فتح الباري )124/6(.
)3( فتح الباري )126/6(.

)4( الفتاوى )222/24(.
)5( املغني )289/3(.
)6( العدة )159/1(.
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الزركيش -رمحه اهلل- )1(.. 4
ابن رجب -رمحه اهلل- )2(.. 5

مستند اإلمجاع:

1. أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص كان يك�رب من يوم عرفة صاة الغ�داة ويقطعها صاة 
العرص آخر أيام الترشيق)3(.

2. كان عم�ر  يك�رب بعد صاة الفجر من ي�وم عرفة إىل صاة الظهر 
من آخر أيام الترشيق)4(.

3. كان ع�يل  يك�رب بعد ص�اة الفجر غ�داة عرفة ث�م ال يقطع حتى 
يصيل اإلمام من آخر أيام الترشيق ثم يكرب بعد العرص)5(.

)1( رشح الزركيش )237/2(.
)2( فتح الباري )124/6 و126(.

)3( أخرجه احلاكم يف املستدرك كتاب صاة العيدين )ح1111(، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب 
ص�اة العيدي�ن، باب من اس�تحب أن يبت�دئ بالتكبري خلف ص�اة الصبح من ي�وم عرفة برقم 
)6278( وب�ّن وج�ه الضعف في�ه، قال ابن رج�ب: »يف الباب حديث مرفوع، ال يصح إس�ناده 
وخرجه احلاكم من حديث عيل وعامر، وضعفه البيهقي، وهو كام قال«. الفتح )128/6(، وقال 

ابن حجر: »مل يثبت يف يشء من ذلك عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديث«. الفتح )595/2(.
فائ�دة: قال اب�ن رجب -رمحه اهلل-: »اتفق العلامء عىل أنه ي�رشع التكبري عقيب الصلوات يف هذه 
األي�ام يف اجلمل�ة، وليس فيه حديث مرف�وع صحيح، بل إنام فيه آثار ع�ن الصحابة ومن بعدهم، 

وعمل املسلمن عليه.
وه�ذا مم�ا يدل ع�ىل أن بعض ما أمجعت األمة عليه مل ينقل إلينا في�ه نص رصيح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، بل 

يكتفى بالعمل به«. فتح الباري )124/6(.
)4( أخرج�ه احلاكم يف املس�تدرك كتاب ص�اة العيدي�ن )ح1112(وصححه، وأخرج�ه البيهقي يف 
الس�نن الكربى، كتاب صاة العيدين، باب من اس�تحب أن يبتدئ بالتكبري خلف صاة الصبح 
م�ن ي�وم عرفة )ح6273(وذكر عن حييى بن س�عيد القطان أنه كان ينكر ه�ذا األثر، وينظر: فتح 

الباري البن رجب )126/6(.
)5( أخرج�ه اب�ن املن�ذر يف األوس�ط )300/4(، واحلاكم يف املس�تدرك كت�اب ص�اة العيدين برقم 
)ح1113( وصحح�ه، وأخرج�ه البيهقي يف الس�نن الك�ربى، كتاب صاة العيدي�ن، باب من=
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4. كان ابن عباس  يكرب من غداة عرفة إىل صاة العرص من آخر أيام 
الترشيق)1(.

5. كان اب�ن مس�عود  يك�رب م�ن صاة الصب�ح يوم عرف�ة إىل صاة 
العرص من آخر أيام الترشيق)2(.

النتيجة:

صحة اإلمجاع وثبوته لعدم املخالف من الصحابة  كام مىض يف اآلثار 
املاضية.

املطلب الثالث
مرشوعية خطبة يوم عرفة

نص اإلمجاع:

قال اإلمام أمحد -رمحه اهلل-: »خطبة يوم عرفة مل خيتلف الناس فيها«)3(.

= اس�تحب أن يبت�دئ بالتكب�ري خلف ص�اة الصبح من ي�وم عرفة )ح6275(، ق�ال ابن حجر: 
»وأص�ح م�ا ورد في�ه عن الصحابة قول عيل وابن مس�عود إن�ه من صبح يوم عرف�ة آخر أيام منى 

أخرجه ابن املنذر وغريه«. الفتح )595/2(.
)1( أخرج�ه اب�ن املن�ذر يف األوس�ط )301/4(، واحلاكم يف املس�تدرك كت�اب ص�اة العيدين برقم 
)1114( وصححه، وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب صاة العيدين، باب من استحب 
أن يبتدئ بالتكبري خلف صاة الصبح من يوم عرفة برقم )6276(، وصحح األثر عن ابن عباس 

اإلماُم أمحد -رمحه اهلل-. ينظر فتح الباري البن رجب )124/6 و126(.
)2( أخرج�ه اب�ن املن�ذر يف األوس�ط )301/4(، واحلاكم يف املس�تدرك كت�اب ص�اة العيدين برقم 
)1115(وصححه، وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب صاة العيدين، باب من استحب 
أن يبت�دئ بالتكبري خلف صاة الصبح من ي�وم عرفة برقم )6274(، قال ابن حجر: »وأصح ما 
ورد في�ه ع�ن الصحابة قول عيل وابن مس�عود إنه من صب�ح يوم عرفة آخر أي�ام منى أخرجه ابن 

املنذر وغريه«. الفتح )595/2(.
)3( رشح العمدة البن تيمية )498/3(.
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من حكى اإلمجاع:
اإلم�ام مالك -رمحه اهلل- حيث قال: »واألمر الذي ال اختاف فيه . 1

عندن�ا أن اإلم�ام ال جيهر بالق�رآن يف الظهر يوم عرف�ة، وأنه خيطب 
الناس يوم عرفة«)1(.

ابن عبد الرب -رمحه اهلل- ونصنَّ عىل أهنا تفعل قبل الصاة)2(.. 2
ابن رشد -رمحه اهلل- حيث قال: »فإذا زالت الشمس خطب الناس . 3

ثم مجع بن الظهر والعرص يف أول وقت الظهر، ثم وقف حتى تغيب 
الشمس... هذه الصفة هي جممع عليها من فعله ملسو هيلع هللا ىلص«)3(.

ابن القطان -رمحه اهلل- وذكر أهنا قبل الصاة)4(.. 4

ونقل كام اإلمام أمحد يف عدم اخلاف وأقره ابُن تيمية -رمحه اهلل- )5(.

مستند اإلمجاع:

ما رواه مس�لم يف صحيحه)6( عن جابر  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أتى عرفة 
فخطب الناس.

النتيجة:

صحة اإلمجاع عىل مرشوعية خطبة يوم عرفة.

)1( املوطأ كتاب املناسك، باب الصاة بمنى يوم الرتوية.
)2( التمهيد )19/10(.

)3( بداية املجتهد )140/2(.
)4( اإلقناع )277/1(.

ينظ�ر للفائ�دة: خمترص القدوري )ص145(، وحتف�ة الفقه�اء )615/1(، والتمهيد )19/10(، 
والقوان�ن الفقهي�ة )ص245(، والتنبي�ه )ص168 و169(، والبي�ان )311/4(، واملغني )5/ 

263(، واملستوعب )226/4(، واإلنصاف )155/9(.
)5( ينظر: رشح العمدة )498/3(.

)6( كتاب احلج، باب حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، )ح1218(.
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املطلب الرابع
طواف اإلفاضة

نص اإلمجاع:

قال اإلمام أمحد -رمحه اهلل-: »طواف يوم النحر وهو الطواف الواجب؛ 
ألن�ه مل خيتل�ف الناس فيام علمن�ا أنه من مل يطف يوم النح�ر أنه يرجع حتى 

يطوف«)1(.

من حكى اإلمجاع: 

اب�ن املنذر -رمحه اهلل- حيث قال: »أمجعوا أن الطواف الواجب هو . 1
طواف اإلفاضة«)2(.

ابن حزم -رمحه اهلل- حيث قال: »أمجعوا أن الطواف اآلخر املسمى . 2
طواف اإلفاضة بالبيت، والوقوف بعرفة فرض«)3(.

ابن عبد الرب -رمحه اهلل- حيث قال: »ال خاف بن علامء املس�لمن . 3
يف وجوب طواف اإلفاضة«)4(.

ابن رشد -رمحه اهلل- )5(.. 4

ابن قدامة -رمحه اهلل- )6(.. 5

)1( مسائل عبد اهلل رقم املسألة )1068(، ومسائل صالح رقم املسألة )528(.
)2( اإلمجاع )ص75(.

)3( مراتب اإلمجاع )ص76(.
)4( التمهيد )151/22(.

)5( بداية املجتهد )136/2(.

)6( املغني )311/5 و316(.
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النووي -رمحه اهلل- حيث قال: »طواف اإلفاضة... ركن من أركان . 6
احلج ال يصح احلج إال به بإمجاع األمة«)1(.

وابن القطان -رمحه اهلل- )2(.. 7
وابن تيمية -رمحه اهلل- حيث قال: »طواف اإلفاضة ال بد منه بإمجاع . 8

املس�لمن«)3(، ونقل -رمحه اهلل- كام اإلمام أمحد الذي مىض ذكره 
مقررًا)4(.

العراقي -رمحه اهلل- )5(.. 9

مستند اإلمجاع: 
ما أخرجه الشيخان)6( عن عائشة  أن صفية بنت حيي زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
حاضت، فذكرُت ذلك لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »أحابستنا هي؟« قالوا: إهنا 

قد أفاضت، قال: »فال إذًا«.

النتيجة:
صحة اإلمجاع، وأن طواف اإلفاضة ركن البد منه ال يتم احلج إال به.

)1( املجموع )121/8(.
)2( اإلقناع )265/1(.

)3( رشح العم�دة )548/3(، وق�ال يف الفت�اوى )460/17(: »ال ب�د م�ن ط�واف اإلفاضة باتفاق 
املسلمن«، وينظر: الفتاوى )302/26(.

)4( ينظر رشح العمدة )582/3(.
)5( طرح التثريب )125/5(.

)6( البخ�اري كتاب احلج، باب إذا حاضت املرأة بعد ما أفاضت، )ح1757(، ومس�لم كتاب احلج، 
باب وجوب طواف الوداع، )ح1211(. 
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املطلب اخلامس
اليوم العارش واحلادي عرش والثاين عرش من ذي احلجة

وقت للنحر)1(

نص اإلمجاع:

ق�ال اإلم�ام أمحد -رمح�ه اهلل-: »أيام األضح�ى التي ُأمج�ع عليها ثاثة 
أيام«)2(.

من حكى اإلمجاع:

ابن قدامة -رمحه اهلل-، وقد نقل كام اإلمام أمحد املايض وأقره)3(.

ومل أق�ف ع�ىل قول معت�رب يف أن أيام النح�ر أقل من ثاثة أي�ام)4(، وإنام 
وقع اخلاف يف الزيادة عىل ثاثة أيام، ومسألة الزيادة عىل ثاثة أيام ليست 
داخلة يف هذه املس�ألة، بل البحث هل يوج�د خاف يف ثاثة أيام، فاإلمام 
أمحد -رمحه اهلل- حيكي اإلمجاع عىل أن الثاثة أيام وقت للنحر، وأنه جممع 

عليها.

)1( الي�وم الثال�ث ع�رش حمل خاف ومجاه�ري أهل العلم بل حك�ي اإلمجاع أنه لي�س من أيام 
النح�ر، ق�ال صاحب نوادر الفقه�اء )ص97(: »أمجعوا أن الضحي�ة يف اليوم الثالث عرش 
م�ن ذي احلجة غري جائز إال الش�افعي  فإنه أباحها فيه ك�ام يف األيام قبله«، ونقل كامه 
وأق�ره ابن القطان يف اإلقناع )304/1(، قال اب�ن قدامة: »هذا قول عمر وعيل وابن عمر 
واب�ن عباس وأيب هري�رة وأنس«. املغني )386/13(، وأما األق�وال التي تنقل يف أن أيام 
النح�ر أق�ل م�ن ثاثة أي�ام فهي أقاويل ش�اذة كام نص عىل ذل�ك ابن عبد ال�رب يف التمهيد 

.)196/23(
)2( املغني )387/13(.

)3( املغني )386/13 و387(.
)4( ينظر: التمهيد )196/23(.
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مستند اإلمجاع:
، قال اإلمام أمح�د -رمحه اهلل-: »عن غ�ري واحد من  آث�ار الصحاب�ة 
أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. ويف رواية، قال: مخس�ة من أصحاب رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص«)1(.

قال ابن قدامة -رمحه اهلل-: »هذا قول عمر وعيل وابن عمر وابن عباس 
وأيب هريرة وأنس... ثم قال ]هو[ قول من سمينا من الصحابة، وال خمالف 

هلم إال رواية عن عيل، وقد ُروي عنه مثل مذهبنا«)2(.

النتيجة:
أن األيام الثاثة العارش واحلادي عرش والثاين عرش من شهر ذي احلجة 
ال خ�اف يف أهن�ا وقت لذب�ح األضحية، فيك�ون اإلمجاع صحيح�ًا، واهلل 

أعلم.

)1( املغني )386/13(.
)2( املغني )386/13 و387(.
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احلمد هلل وحده، والصاة والس�ام عىل م�ن ال نبي بعده، ففي خامتة 
ه�ذا البحث ظه�رت بعض الثامر منها: أن اإلمام أمحد -رمحه اهلل- حيكي 
اإلمجاع الفقهي يف مس�ائل متعددة، وعبارته املش�هورة يف تكذيب مدعي 
اإلمج�اع حممولة عىل أح�د األوجه الكث�رية التي ذكره�ا العلامء كام مىض 

بيانه.

وب�ان من خال البحث أن مجلة املس�ائل التي حك�ى عليها اإلمام أمحد 
-رمحه اهلل- اإلمجاع هي كام يأيت: 

أن الدم الفاحش املسفوح نجس.. 1

طهارة صوف امليتة.. 2

جواز أداء أكثر من صاة بوضوء واحد.. 3

وجوب تعميم الوجه باملسح يف التيمم.. 4

ال�درع واخلامر هو اللباس الواجب عىل املرأة يف الصاة، واملقصود . 5
سرت مجيع بدهنا ورأسها.

أن الواجب عىل املأموم اإلنصات يف أثناء قراءة اإلمام.. 6

الركعة تدرك بإدراك الركوع.. 7

التسليم هو حتليل الصاة.. 8
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إذا أدنَّى املأم�وم الص�اة خل�ف إمام ناٍس حلدث�ه، واملأموم ال يعلم . 9
بذلك، فليس عليه -أي املأموم- إعادة الصاة.

من نيس صاة حرض فذكرها يف سفر صاها أربعًا.. 10

عىل املسافر إمتام الصاة إذا كان اإلمام مقياًم.. 11

يباح للزوجة تغسيل زوجها امليت.. 12

سنية االعتكاف.. 13

أن التكبري املقيد يبدأ من فجر عرفة إىل آخر أيام الترشيق.. 14

مرشوعية خطبة يوم عرفة.. 15

ركنية طواف اإلفاضة.. 16

أن الي�وم الع�ارش واحلادي عرش والثاين عرش من ش�هر ذي احلجة . 17
وقت للنحر.

وبع�د هذا يتضح أن اإلمام أمحد -رمح�ه اهلل- مل ُيغفل دليل اإلمجاع، ومل 
يرده، بل كان يذهب إليه، وينص عليه يف عدد من املسائل التي قد ال يكون 
فيه مس�تند اإلمجاع ظاهرًا، وغالبًا يكون االس�تناد ع�ىل إمجاع الصحابة من 

. أقواهلم وأفعاهلم 

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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فهرس املصادر واملراجع:

اإلمج�اع: أليب بك�ر حمم�د بن املنذر، حتقي�ق: د. صغري حني�ف، ط2، 1420ه��، مكتبة . 1
الفرقان، اإلمارات.

أح�كام الق�رآن: ملحمد بن عبد اهلل األندليس املعروف بابن الع�ريب، دار الكتب العلمية، . 2
بريوت.

أحكام أهل الذمة: لش�مس الدين حممد بن أيب بك�ر ابن قيم اجلوزية، حتقيق: د. صبحي . 3
الصالح، ط4، 1994م، دار العلم للماين، بريوت - لبنان.

اختاف الفقهاء: ملحمد بن نرص املروزي، حتقيق: د. حممد طاهر حكيم، ط1، 1420ه�، . 4
أضواء السلف، الرياض.

االختي�ار لتعلي�ل املخت�ار: لعب�د اهلل بن حمم�ود املوصيل، حتقي�ق: عيل أب�و اخلري وحممد . 5
سليامن، ط1، 1419ه�، دار اخلري، بريوت.

اإلرش�اد إىل س�بيل الرش�اد: ملحم�د بن أيب موس�ى، حتقي�ق: د. عب�د اهلل الرتكي، ط1، . 6
1419ه�، مؤسسة الرسالة، بريوت.

االس�تذكار: أليب عمر يوس�ف بن عبد الرب، توثيق وختريج: د. عبد املعطي قلعجي، دار . 7
الوعي، ط1، 1414ه�.

االس�تقامة: لش�يخ اإلس�ام ابن تيمية، حتقي�ق: د. حممد رش�اد س�امل، ط2، 1411ه�، . 8
مطبوع يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية، الرياض.

اإلرشاف: للق�ايض عبد الوه�اب ب�ن ن�رص، ختري�ج احلبيب ب�ن طاهر، دار اب�ن حزم، . 9
بريوت، ط1، 1420ه�.

أص�ول الفقه: لش�مس الدين حممد ب�ن مفلح املقديس، حتقيق: د. فهد الس�دحان، ط1، . 10
1420ه�، مكتبة العبيكان، الرياض.

اإلع�ام بفوائ�د عمدة األحكام: لعمر بن عيل املعروف باب�ن امللقن، حتقيق: عبد العزيز . 11
املشيقح، ط1، 1417ه�، دار العاصمة، الرياض.

إعام املوقعن عن رب العاملن: ملحمد بن أيب بكر املش�هور بابن القيم اجلوزية، حتقيق: . 12
مشهور آل سلامن، ط1، 1423ه�، دار ابن اجلوزي، الدمام.

إغاث�ة اللهف�ان يف مصاي�د الش�يطان: ملحمد ب�ن أيب بكر اب�ن قيم اجلوزي�ة، حتقيق: عيل . 13
احللبي، ط1، 1424ه�، دار ابن اجلوزي، الدمام.

اإلقن�اع يف مس�ائل اإلمج�اع: أليب احلس�ن ابن القط�ان، حتقيق: حس�ن الصعيدي، ط1، . 14
1424ه�، طباعة الفاروق احلديثة للطباعة، القاهرة.

األم: لإلمام الشافعي، حتقيق: د. رفعت فوزي، ط1، 1422ه�، دار الوفاء، مرص.. 15
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االنتص�ار يف املس�ائل الكبار: ملحف�وظ الكلوذاين، حتقيق: د. س�ليامن العمري ود. عوض . 16
العويف ود. عبد العزيز البعيمي، ط1، 1413ه�، مكتبة العبيكان.

اإلنص�اف يف معرف�ة الراجح م�ن اخلاف: لعيل امل�رداوي، حتقيق: د. عب�د اهلل الرتكي، . 17
مطبوع مع املقنع لرشح الكبري طبعة وزارة الشؤون اإلسامية، 1419ه�.

األوسط: أليب بكر حممد بن املنذرالنيسابوري، حتقيق: صغري أمحد، ط3، 1424ه�، دار . 18
طيبة، الرياض.

البحر الرائق رشح كنز الدقائق: لزين الدين ابن نجيم، ط2، دار املعرفة، بريوت.. 19
بداية املجتهد: تأليف حممد القرطبي الش�هري بابن رشد، حتقيق: عبد املجيد حلبي، ط1، . 20

1418ه�، دار املعرفة، بريوت.
الب�در املن�ري يف ختري�ج األحاديث واآلث�ار الواقعة يف ال�رشح الكب�ري: أليب حفص عمر . 21

األنصاري املعروف باب امللقن، حتقيق: مصطفى عبد احلي وعبد اهلل بن س�ليامن ويارس 
ابن كامل، ط1، 1425ه�، دار اهلجرة، الرياض.

بل�وغ امل�رام م�ن أدلة األح�كام: ألمحد بن ع�يل بن حج�ر، حتقيق: عصام ه�ادي، ط4، . 22
1427ه�، دار الدليل األثرية، اململكة العربية السعودية.

البناية يف رشح اهلداية: لبدر الدين العيني، ط2، 1411ه�، دار الفكر، بريوت.. 23
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي: للعمراين، اعتنى به قاسم النوري، دار املنهاج.. 24
التاج واإلكليل املطبوع مع مواهب اجلليل: ملحمد املواق، حتقيق: زكريا عمريات، ط1، . 25
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1428ه�، دار أضواء السلف، الرياض.
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احلم�د هلل رب العاملن، الذي أبان للعباد منهج الرتبية القويم، وأوضح 
هلم مبادئ اخلري واإلصاح يف أحكام رشعه احلنيف.

والصاة والس�ام عىل رس�ول اهلل، حممد بن عبد اهلل، أرشف املرسلن، 
وإم�ام املتق�ن، بعثه ربه تعاىل معلاًم ومؤدبًا، ف�كان القدوة للعاملن، واملنارة 
للربرة املؤمنن، وريض اهلل عن آله الطاهرين، وصحبه الطيبن الذين أعطوا 
األجي�ال األمثلة الفريدة يف تربية وتعليم الن�شء عىل منهج الرشع القويم، 
والرصاط املستقيم، ورحم اهلل من سار عىل منواهلم وسلك طريقهم إىل يوم 

الدين. وبعد

ف�إن اهلل عز وجل نّوع رشعه وأحكامه عىل اإلنس�ان م�ن حن يولد إىل 
أن يموت، وقد أمر الرشع احلكيم الوالدين -أو من يقوم مقامهام- بحسن 
تربي�ة الصب�ي وتأديبه وتعويده ع�ىل األخاق الفاضلة والصفات احلس�نة 
املتفق�ة م�ع رشع اهلل وحكمه، وكذلك العبادات واألح�كام العملية، حتى 
يش�ّب وقد َألَِف حس�ن العادات، وتدرب عىل معظم العبادات من طهارة 
وصاة، وما أمكن من صوم ومناسك، فيسهل عليه بعد البلوغ والتكليف 
األداء، وتص�ري ل�ه س�جية، وما زال ه�ذا دأب الصحابة األج�اء واملربن 

الفضاء.

هذا وإن كثريًا من الناس الذين يقيمون بقرب مكة املكرمة، أو يتمكنون 
م�ن الوصول إليها يصحب�ون أوالدهم الصغار -مميزي�ن وغري مميزين- يف 
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أثناء أداء املناسك، وحيرمون هلم، أو يمكنوهنم منه، ومع اختاف كثري من 
أحكام املناسك بن املكلفن والصبيان أردت -واهلل املوفق- أن أكتب بحثًا 
يف األحك�ام املتعلقة بالصبيان يف احلج، راجي�ًا املوىل جل وعا أن ينفع به، 

وأن جيعله ذخرًا يل يف العاقبة.

وقد كتبته يف مقدمة ومبحث متهيدي وثالثة مباحث وخامتة: 

املبح�ث التمهي�دي: التعري�ف بالصبي، وهل هو خماط�ب رشعًا؟ وفيه 
أربعة مطالب: 

املطل�ب األول: تعري�ف الصب�ي واأللفاظ التي تطلق ع�ىل من هو دون 
البلوغ.

املطلب الثاين: الفرق بن الصبي املميز وغري املميز.
املطلب الثالث: هل الصبي املميز خماطب رشعًا؟

املطلب الرابع: حسنات الصبي تكتب له بفضل اهلل تعاىل.

املبحث األول: حكم حج الصبي وبلوغه يف أثنائه، وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول: مرشوعية حج الصبي أو احلج به.

املطلب الثاين: إحرام الصبي الزم أم ال؟
املطلب الثالث: حكم حج الصبي املميز بغري إذن وليه.
املطلب الرابع: حج الصبي ال جيزئه عن حجة اإلسام.

املطلب اخلامس: بلوغ الصبي يف أثناء إحرامه باحلج.

املبحث الثاين: من له والية احلج بالصبيان وكيفيته، وفيه مطلبان:
املطلب األول: من له والية احلج بالصبي أو اإلذن له به.

املطلب الثاين: كيفية حج الصبي أو احلج به، وفيه مخسة أفرع:
الفرع األول: ذكر مذاهب الفقهاء مفصلة يف كيفية حج الصبي.
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الفرع الثاين: هل جيوز للويل املحرم أن حيرم عن الصبي؟
الفرع الثالث: حكم إحرام الويل عن الصبي املميز.

الفرع الرابع: هل يشرتط فيمن يطوف بالصبي أن يكون قد طاف عن نفسه؟
الفرع اخلامس: هل جيوز للويل أن يصيل ركعتي الطواف عن الصبي؟

املبح�ث الثالث: ارت�كاب الصبي حمظورات اإلح�رام، وعىل من تكون 
نفقة حجه؟ وفيه ستة مطالب:

املطلب األول: حكم ارتكاب الصبي حمظورات اإلحرام أو احلرم.
املطلب الثاين: عىل من يكون جزاء جنايات الصبي يف اإلحرام أو احلرم؟
املطلب الثالث: حكم صيام الويل أو الصبي فيام وجب من فدية بارتكابه 

حمظورًا، وفيه فرعان:
الفرع األول: صيام الويل.

الفرع الثاين: صيام الصبي.
املطلب الرابع: الرتجيح يف مس�ألة ارتك�اب الصبي حمظورات اإلحرام 

أو احلرم.
املطل�ب اخلامس: حكم الوطء من الصبي املحرم، وهل يلزم به قضاء؟ 

وفيه ثاثة أفرع:
الفرع األول: هل يفسد حج الصبي إذا وطئ؟

الفرع الثاين: حكم قضاء الصبي احلج إذا أفسده بالوطء.
الفرع الثالث: قضاء الصبي احلج الفاسد أثناء الصبا.

املطلب السادس: نفقة حج الصبي هل هي يف ماله أو مال وليه؟

اخلامتة يف أهم نتائج البحث.
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املبحث التمهيدي
التعريف بالصبي وهل هو خماطب رشعًا؟

وفيه أربعة مطالب

املطلب األول
تعريف الصبي واأللفاظ التي تطلق عىل من هو دون البلوغ

أوال: تعريف الصبي: 

ورد لفظ )الصبي( يف القرآن الكريم مرتن، أوالمها: قوله تعاىل عن نبي 
اهلل حييى -عليه الس�ام-: )پ  پ  پ( ]مريم: 12[، والثانية قوله 

عز وجل عن عيسى -عليه السام-: )چ  ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            
ڌ   ڎ  ڎ( ]مريم: 29[.

والصب�ي هو م�ن لدن يول�د إىل أن يفطم، واجلمع: صبي�ة بكر الصاد 
وضمه�ا، وأصبي�ة بفتح اهلم�زة، وصبوة بك�ر الصاد وفتحه�ا، وصبيان 
بك�ر الصاد وضمها، وصبوان بكر الص�اد، والصبي: الغام، واجلارية 
صبي�ة، واجلم�ع صبايا، ويق�ال هلا أيضًا صب�ي، فالصبي يطل�ق عىل الذكر 

واألنثى، والفقهاء يطلقون الصبي عىل من مل يبلغ)1(.

)1( لس�ان العرب الب�ن منظور، باب الواو والي�اء فصل الص�اد )449/14(، الصحاح للجوهري، 
باب الواو والياء فصل الصاد )2398/6(.
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وهن�اك ألف�اظ تطل�ق عىل الصب�ي، وه�ي: الصغ�ري والولي�د والفطيم 
والطف�ل والغ�ام واملراهق واليافع واحل�زور -بفتح احل�اء املهملة والزاي 
وتش�ديد ال�واو املفتوح�ة- وه�و الغ�ام الذي ش�بنَّ وقوي وخ�دم وكاد 

يدرك)1(، والفقهاء يطلقون الصبي من مل يبلغ)2(.

املطلب الثاين
الفرق بني الصبي املميز وغري املميز

اختلف الفقهاء يف حد الصبي املميز: هل يكون ببلوغه سبع سنن أم أنه 
ال ينضبط بسن معينة؟ عىل قولن: 

األول: أن الصب�ي املمي�ز هو من بلغ س�بع س�نني، وإليه ذه�ب احلنابلة 
يف الصحي�ح من املذه�ب وبعض احلنفيه)3(، واس�تدلوا بقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »مروا 

أوالدكم بالصاة وهم أبناء سبع سنن...« احلديث)4(.

واحلديث يدل عىل أن السابعة هي سن التمييز وفهم اخلطاب، وأما قبل 
هذه السن فهو صبي غري مميز)5(.

)1( حتف�ة امل�ودود بأحكام املول�ود البن القيم )ص236(، األش�باه والنظائر للس�يوطي )ص219(، 
الصحاح، باب الراء فصل احلاء )629/2(.

)2( األشباه والنظائر للسيوطي )ص219(.
)3( كش�اف القناع للبه�ويت )17/2(، اإلنصاف للم�رداوي )19/3(، القواع�د والفوائد األصولية 

البن اللحام )ص34(، تيسري التحرير ألمري بادشاه )57/3(.
)4( رواه أمح�د وأب�و داود والدارقطني واحلاك�م وصححه من حديث عمرو بن ش�عيب عن أبيه عن 
ج�ده، وهو حديث صحيح، انظر: مس�ند أمح�د )180/2(، س�نن أيب داود، كتاب الصاة، باب 
مت�ى يؤم�ر الغام بالصاة )185/1(، س�نن الدار قطني، كتاب الصاة )231/1(، املس�تدرك 

للحاكم، كتاب الصاة )311/1(، البدر املنري البن امللقن )238/3(. 
)5( تيس�ري التحرير )57/3(، كش�اف القناع )17/2(، حتفة امل�ودود البن القيم )ص292-291(، 

الرشح املمتع البن عثيمن )72/2(.
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الث�اين: أن الصب�ي املميز ه�و الذي يفه�م اخلطاب، وي�رد اجلواب، وال 
ينضبط بس�ن، بل خيتل�ف باختاف األفه�ام، قالوا: واش�تقاق اللفظ يدل 
علي�ه، وه�و مذهب مجه�ور الفقهاء، وامل�راد بفهم اخلط�اب ورد اجلواب: 
أنه إذا تكلم بيشء من مقاصد العقاء فهمه وأحس�ن اجلواب عليه، وليس 

املراد أنه إذا دعي أجاب)1(.

وقري�ب م�ن القول الث�اين من عّرف الصب�ي املميز: بأنه م�ن صار أهًا 
ألن يأكل وحده ويرشب وحده ويستنجي كذلك، وهو قول بعض احلنفية 

وبعض الشافعية)2(.

وقريب منه أيضًا من عّرف املميز: بأنه الذي يعرف يمينه من شامله، أي 
يع�رف م�ا يرضه وما ينفعه، وهو قول لبعض الش�افعية، قال�وا: ويوافقه ما 
روي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُسئل: متى يؤمر الصبي بالصاة؟ فقال: »إذا عرف يمينه 

من شامله«)3(، أي ما يرضه وما ينفعه)4(.

والراجح أن الصبي املميز هو الذي يفهم اخلطاب، وحيسن اجلواب وال 
يتحدد بسن معينة ملا يأيت: 

إن البيئات واملجتمعات ختتلف، فالصبي الذي ينشأ يف بيئة حرضية . 1
أهلها ذو علم وثقافة يكون مميزًا دون س�ن السابعة غالبًا، وهذا أمر 

واقع مشاهد كثريًا.

)1( جام�ع احك�ام الصغار لألسرتوش�ني )82/2(، مواه�ب اجلليل للحطاب )435/3(، حاش�ية 
الدسوقي عىل الرشح الكبري )541/1(، املجموع رشح املهذب للنووي )28/7(، كشاف القناع 

)17/2(، املطلع عىل أبواب املقنع للبعيل ابن اللحام )ص51(. 
)2( التقري�ر والتحب�ري البن أمري احلاج )318/2(، تيس�ري التحري�ر )57/3(، هناي�ة املحتاج للرميل 

)390/1(، إعانة الطالبن للبكري املليباري33/1(.
)3( أخرج�ه أبو داود يف س�ننه، كتاب الصاة، ب�اب متى يؤمر الغام بالصاة )188/1(، وإس�ناده 
ضعيف، انظر: فتح الباري )293/5(، البدر املنري )241/3(، التلخيص البن حجر )471/1(.

)4( حاشية الشربامليس عىل هناية املحتاج للرميل )390/1(، إعانة الطالبن )33/1(.
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إن األفه�ام ختتل�ف، فنجد أحيانًا صبيًا حيفظ الق�رآن كله أو بعضه، . 2
وأحيانًا حيفظ متون العلوم الرشعية املختلفة يف س�ن أقل من س�بع، 

وال يمكن حينئذ أن يكون مثل هذا الصبي غري مميز.

إن أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اآلباء أن يأمروا أوالدهم بالصاة لس�بع س�نن ال . 3
يعن�ي أن الصب�ي دون الس�ابعة ال يؤم�ر بغري الصاة م�ن الفضائل 

واألخاق التي تتطلب متييزًا، واهلل أعلم.

املطلب الثالث
هل الصبي املميز خماطب رشعًا؟

أمج�ع أه�ل العلم عىل أن الصب�ي غري املميز غري مكل�ف وال خماطب ال 
باإلي�امن وال باألحكام الرشعية، ألنه ال يفهم خطاب التكليف عىل الوجه 

املعترب.

وأم�ا الصب�ي املميز فق�د ذهب عامة أه�ل العلم من العل�امء إىل أنه غري 
مكلف وال خماطب بالرشائع)1(.

واس�تدلوا عىل ذل�ك بأدلة، منها: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »رف�ع القلم عن ثاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ وعن املجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى حيتلم«)2(.

)1( املس�تصفى للغزايل )83/1(، اإلحكام يف أصول األحك�ام لآلمدي )114/1(، رشح الكوكب 
املن�ري الب�ن النجار )499/1(، إرش�اد الفحول للش�وكاين )ص11(، املقدم�ات املمهدات البن 

رشد )5-4/1(. 
)2( رواه اخلمس�ة إال الرتمذي، وابن حبان واحلاكم، من حديث عائش�ة  واحلديث صحيح، انظر: 
مس�ند أمح�د )100/6(، س�نن أيب داود، كتاب احلدود، ب�اب رفع القلم عن ثاث�ة )243/4(، 
س�نن النس�ائي، كتاب الطاق، باب من ال يقع طاقة من األزواج )156/6(، س�نن ابن ماجه، 
كت�اب الطاق، باب طاق املعت�وه والصغري والنائم )658/1(، صحيح اب�ن حبان برتتيب ابن 
بلب�ان، كتاب اإليامن، باب التكليف )355/1(، املس�تدرك، كتاب البي�وع )67/2(، البدر املنري 

 .)226/3(
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ف�إن قي�ل: إذا ك�ان الصبي غ�ري مكلف، فكي�ف وجب علي�ه الزكاة)1( 
والنفقات والضامنات؟

واجل�واب: أن ه�ذه الواجب�ات ليس�ت متعلق�ة بفعل الصب�ي، بل بامله 
وذمته، فإنه أهل للذمة بإنس�انيته املتهيأ هبا لقبول فهم اخلطاب عند البلوغ، 
واملتويل ألداء هذه الواجبات عنه هو الويل، فكانت هذه الواجبات من باب 

خطاب الوضع، ال من باب خطاب التكليف)2(.

وق�د ذهب اإلمام أمحد يف رواية عن�ه إىل أن املراهق مكلف بالصاة)3(، 
ويف رواية أخرى عنه: أن ابن عرش سنن مكلف بالصوم إذا أطاقه)4(، وهذه 

روايات ضعيفة ومرجوحة، أو مؤولة فا يعول عليها.

ك�ام ذهب املالكية -يف املعتمد عندهم- وبعض الش�افعية إىل أن الصبي 
املمي�ز خماط�ب باملندوب�ات واملكروه�ات دون الواجب�ات واملحرمات)5(، 
وهي مسألة أصولية، متعلقة بمسالة أخرى وهي: هل األمر باألمر باليشء 

أمر بذلك اليشء أم ال؟ وليس هذا جمال بحثها.

ولكن ال تعارض بن القول بأن الصبي خماطب باملندوبات واملكروهات 
وب�ن الق�ول بعدم تكلي�ف الصبي املمي�ز، ألن خماطبة الصب�ي باملندوبات 

)1( ووجوب الزكاة يف مال الصبي هو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية خافًا 
للحنفي�ة الذي�ن مل يوجب�وا الزكاة يف م�ال الصبي إال ال�زروع والثامر، ألن الزكاة فيه�ا معنى مؤنة 
األرض. انظر: بداية املجتهد )301/1(، املجموع )267/5(، كشاف القناع )309/4(، املحىل 

البن حزم )205/5(، رشح فتح القدير )157/2(.
)2( البحر املحي�ط للزركيش )57/2-58(، املسس�تصفى )84/1(، اإلحكام لآلمدي )115/1(، 

إرشاد الفحول )ص11(.
)3( املغني )351/2(، اإلنصاف )20/3(.

)4( املغني )413/4(، اإلنصاف )356/7(.
)5( مقدمات ابن رش�د )5/1، 4(، نفائس األصول رشح املحصول للقرايف )24/2( و)101/3(، 

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )186/1(، البحر املحيط للزركيش )57/2( وما بعدها.
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واملكروهات هو عىل س�بيل التعويد والتمرين، وليس عىل سبيل التكليف، 
ولذلك يذهب بعض األصولين إىل أن املندوب واملكروه ليس تكليفًا)1(.

املطلب الرابع
حسنات الصبي تكتب له بفضل اهلل تعاىل

أمج�ع أهل العل�م عىل أن الصب�ي ال تكتب عليه الس�يئات، ألنه مرفوع 
عن�ه القلم وهو التكليف، كام ذهب أكثر أه�ل العلم إىل أن الصبي إذا فعل 
الطاع�ات كالص�اة والص�وم واحل�ج والزك�اة ونحوها ف�إن اهلل عز وجل 

يكتب له احلسنات، تفضًا منه، واهلل ذو الفضل العظيم)2(.
يقول ابن عبد الرب: أما ما جرى القلم له بالعمل الصالح فغري مس�تنكر 
أن يكتب للصبي درجة وحس�نة يف اآلخرة بصاته وزكاته وحجه وس�ائر 
أعامل الرب التي يعملها عىل سنتها، تفضًا من اهلل عز وجل عليه، كام تفضل 
عىل امليت بأن يؤجر بصدقة احلي عنه، ويلحقه ثواب ما مل يقصده ومل يعمله 
مثل الدعاء له والصاة عليه، أال ترى أهنم أمجعوا عىل أمر الصبي إذا عقل 
الصاة بأن يصيل، وقد صىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأنس واليتيم معه والعجوز من 
ورائهام)3(، وأكثر السلف عىل إجياب الزكاة يف أموال اليتامى، ويستحيل أن 

)1( إحكام اآلمدي )92/1(، فواتح الرمحوت )112/1(، رشح الكوكب املنري )405/1(، تيس�ري 
التحرير )224/2(، البحر املحيط )384/1، 397( و)51-50/2(. 

)2( حاش�ية ابن عابدين )529/1(، األش�باه والنظائ�ر البن نجيم )ص307(، غم�ز عيون البصائر 
للحم�وي )312/3(، الفواك�ه الدواين للنف�راوي )169/1(، مواهب اجللي�ل )55/2(، األم 
للش�افعي )111/2(، حاش�ية الرميل عىل أس�نى املطالب )502/1(، كش�اف القناع )17/2(، 
الف�روع الب�ن مفل�ح )413/1(، املح�ىل )276/7(، مرع�اة املفاتي�ح رشح مش�كاة املصابي�ح 

للمباركفوري )314-313/8(.
)3( متف�ق عليه من حديث أنس بن مالك  انظر صحيح البخاري برشح فتح الباري كتاب الصاة 
ب�اب الصاة ع�ىل احلصري )489/1(، صحيح مس�لم ب�رشح النووي كتاب املس�اجد ومواضع 

الصاة باب جواز اجلامعة يف النافلة والصاة عىل حصري )162/5(.
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ال يؤج�روا عىل ذل�ك، وكذلك وصاياه�م إذا عقلوا، ولل�ذي يقوم بذلك 
عنه�م أجر، كام لل�ذي حيجهم أجر فضًا من اهلل ونعم�ة، فألي يشء حيرم 

الصغري التعرض لفضل اهلل.

وقد روي عن عمر بن اخلطاب  معنى ما ذكرت وال خمالف له أعلمه 
ممن جيب اتباعه، ثم س�اق بس�نده عن عمر أنه قال: تكتب للصغري حسناته 

وال تكتب عليه سيئاته)1(.

وق�ال النووي: يكتب للصبي ثواب ما يعمله م�ن الطاعات، كالطهارة 
والص�وم والصاة والزكاة واالعتكاف واحل�ج والقراءة... وغري ذلك من 
الطاعات، وال يكتب عليه معصية باإلمجاع، ودليل هذه القاعدة األحاديث 
الصحيح�ة املش�هورة، كحدي�ث: أهل�ذا ح�ج؟ ق�ال: »نعم، ول�ك أجر«، 
وحديث الس�ائب بن يزي�د  وحديث جابر  وغريمه�ا)2(... وحديث 
)3( وحدي�ث تصويم الصبيان يوم عاش�وراء، وهو يف  ص�اة ابن عباس 
الصحيحن)4(، وحديث: »مروا أوالدكم بالصاة لسبع«)5(، وهو صحيح، 
وحديث إمامة عمرو بن س�لمة وهو ابن س�بع سنن، وهو يف البخاري)6(، 

وأشباه ذلك)7(.

)1( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )105/1(.
)2( هذه األحاديث بتاممها وخترجيها وتوجيهها تأيت -بمشيئة اهلل تعاىل- يف مواضعها من البحث. 

)3( متف�ق عليه، صحيح البخ�اري برشح فتح الباري كتاب صفة الصاة، باب وضوء الصبيان ومتى 
جيب عليهم الغس�ل )345/2(، صحيح مسلم برشح النووي، كتاب صاة املسافرين وقرصها، 

باب صاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ودعائه بالليل )44/6(.
)4( متف�ق علي�ه من حديث الربّيع بنت معوذ  انظر: صحيح مس�لم برشح النووي، كتاب الصوم، 

باب صوم يوم عاشوراء )14/8(.
)5( سبق خترجيه.

)6( صحيح البخاري برشح فتح الباري، كتاب املغازي، باب من شهد الفتح )23/8(.
)7( املجموع للنووي )42/7(.
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وق�ال اب�ن ح�زم: »... واهلل يتفضل ب�أن يأجره�م، وال يكت�ب عليهم 
إث�اًم حت�ى يبلغوا، فإن قي�ل: ال نية للصب�ي، قلنا: نعم وال تلزم�ه، إنام تلزم 

املخاطب املأمور املكلف، والصبي ليس خماطبًا وال مكلفًا...«)1(

وكام اب�ن حزم -رمح�ه اهلل- يف أن الصبي ال نية ل�ه لعله أن حيمل عىل 
الصب�ي غ�ري املميز، وإال ف�إن بعض أهل العل�م كالنووي ذك�ر أن للصبي 

املميز نية صحيحة ومعتربة رشعًا)2(.

)1( املحىل )276/7(.
)2( املجموع )333/1(.
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املبحث األول
حكم حج الصبي وبلوغه يف أثنائه

س�وف أحتدث -بمش�يئة اهلل تعاىل- يف هذا املبح�ث عن مرشوعية حج 
الصب�ي أو احل�ج به وهل إحرام الصبي يلزم�ه؟، وحكم حج الصبي املميز 
بغري إذن وليه، كام أحتدث عن أن حج الصبي ال جيزيه عن حجة اإلس�ام، 
وحكم ما لو بلغ يف أثناء إحرامه باحلج، وذلك يف املطالب اخلمسة اآلتية: 

املطلب األول
مرشوعية حج الصبي أو احلج به

أمج�ع أهل العلم ع�ىل أن احلج ال جيب عىل الصبي، س�واء أكان مميزًا أم 
غ�ري ممي�ز)1(، لقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »رفع القلم ع�ن ثاثة: عن النائم حتى يس�تيقظ، 

وعن املجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى حيتلم«)2(.

لكن إذا حج الصبي املميز)3( فأحرم بإذن وليه)4(، ثم فعل ما يفعله احلاج، 

)1( االختي�ار لتعلي�ل املخت�ار للموصيل )151/1(، البح�ر الرائق البن نجي�م )340/2(، الذخرية 
للق�رايف )179/3(، الفواكه ال�دواين للنفراوي )789/2(، املجموع )39/7(، أس�نى املطالب 
لزكري�ا األنص�اري )444/1(، املغن�ي )45/5(، كش�اف القن�اع )20/6(، املح�ىل الب�ن حزم 

)36/7(، اإلمجاع البن املنذر )ص56(.
)2( سبق خترجيه.

)3( وسيأيت حكم حج الصبي غري املميز بنفسه -بمشيئة اهلل تعاىل-.
)4( ويأيت -بمشيئة اهلل تعاىل- حكم حج الصبي املميز بغري إذن وليه.
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أو أح�رم الويل ع�ن الصبي -ميزًا أو غري ميز- فه�ل ينعقد احلج صحيحًا، 
ويكون تطوعًا أم ال؟

اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولن: 
األول: أن حج الصبي صحيح، س�واء أحرم بنفس�ه ب�إذن وليه، إن كان 
مي�زًا، أو أح�رم عنه ولي�ه، وكذلك إن كان غري مميز فأح�رم عنه وليه، وإليه 

ذهب أكثر أهل العلم)1(.
الث�اين: أنه ال يص�ح حج الصبي، أوال ينعقد، وقد نس�ب هذا القول إىل 
أيب حنيف�ة -رمحه اهلل- مجع م�ن الفقهاء، منهم: ابن قدامة)2( وابن رش�د)3( 

والنووي)4( واملاوردي)5( والقرايف)6( وابن حجر)7(.
ونسبه بعض الفقهاء كابن عبد الرب)8( والقايض عياض)9( واحلطاب)10(، 
إىل بعض املبتدعة، وقال الشوكاين: هو قول اهلادوية من الشيعة الزيدية)11(.

حترير مذهب احلنفية يف املسألة: 

أمج�ع فقهاء احلنفي�ة عىل صحة حج الصب�ي املميز ب�إذن وليه، وكذلك 

)1( مواه�ب اجللي�ل )475/2(، ال�رشح الصغ�ري وبلغة الس�الك )245/1(، املجم�وع )22/7(، 
مغني املحتاج للخطيب الرشبيني )461/1(، املغني )45/5(، كش�اف القناع )20/6(، املحىل 

)278/7(، فتح الباري )71/4(، نيل األوطار )17/5(.
)2( املغني )50/5(.

)3( بداية املجتهد )319/1(.
)4( املجموع )39/7(.

)5( احلاوي الكبري للاموردي )206/4(.
)6( الذخرية )297/3(.

)7( فتح الباري )71/4(.
)8( االستذكار )398/4(.

)9( إكامل املعلم )229/4(.
)10( مواهب اجلليل )475/2(.

)11( نيل األوطار )17/5(.
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ح�ج غري املميز إذا أحرم عنه وليه، ق�ال الزيلعي يف تبين احلقائق: أعلم أن 
مقتىض القي�اس أن يكون التمييز والعقل من رشوط الصحة، لكن ثبت يف 
صحي�ح مس�لم وغريه: أن ام�رأة رفعت إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صبيًا، وقالت: 
أهل�ذا حج؟ قال: »نعم، ول�ك أجر«)1(، فا جرم أن قال مش�اخينا -رمحهم 
اهلل- بصحة حجة الصبي، ولو كان غري مميز، وحيرم عنه األب ومن بمثابته 

- يعني من األولياء)2(.

وق�ال الص�در الش�هيد يف املحي�ط الربه�اين: »قال حمم�د يف )األصل(: 
والصبي الذي حيج به أبوه يقيض املناسك ويرمي اجلامر، وإنه عىل وجهن: 

األول: إذا ك�ان صبي�ًا ال يعقل األداء بنفس�ه، ويف ه�ذا الوجه إذا أحرم 
عن�ه أبوه جاز، واألصل فيه م�ا روي أن امرأة أخرجت صبيًا من هودجها، 

وقالت: يا رسول اهلل: أهلذا حج؟ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم ولك أجره«.

الث�اين: إن كان يعقل األداء بنفس�ه يقيض املناس�ك كله�ا، يفعل مثل ما 
يفعله البالغ؛ ألن نوافل العبادة مرشوعة يف حق الصبي نظرًا له، حتى يثاب 

عليه، لو أتى به، ولو تركه يعاقب عليه ...«)3(.

إذن م�راد من نقل عدم صحة حج الصبي أوعدم انعقاده عن أيب حنيفة 
مراده عدم انعقاده الزمًا، بام يرتتب عىل ذلك من عدم وجوب جزاء جنايته 
يف أثن�اء اإلح�رام، فلو أحرص مثًا وحتلل ال دم علي�ه وال جزاء وال قضاء، 
ويؤي�د هذا -أي أن املراد هو عدم انعقاد حجه الزمًا- ما رصح به القايض 
عي�اض يف رشح مس�لم، حيث ق�ال: »وال خاف بن أئم�ة العلم يف جواز 
احل�ج بالصبيان، إال قومًا من أهل البدع منع�وه، وال يلتفت لقوهلم، وفعل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص لذلك، وإمجاع األئمة والصحابة يرد قوهلم، وإنام اخلاف للعلامء: 

)1( سيأيت قريبا بنصه وخترجيه. 
)2( تبين احلقائق )3/2(.

)3( املحيط الربهاين لربهان الدين مازه )الصدر الشهيد( )44/3(.
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ه�ل ينعقد عليهم حكم احلج أم ال؟ وفائ�دة اخلاف يف ذلك: إلزامهم من 
الدم والفدية واجلرب ما يلزم الكبري أم ال؟ فأبو حنيفة ال يلزمهم ش�يئًا، وإنام 
جيتنب عنده ما جيتنبه املحرم عىل طريق التعليم والتمرين، وسائرهم يلزمونه 

ذلك، ويرون حكم احلج منعقدًا عليه، إذ جعل له النبي ملسو هيلع هللا ىلص حجًا«)1(.

وسيأيت -بمشيئة اهلل تعاىل- حكم ارتكاب الصبي حمظورات اإلحرام.

األدلة:

أوالً: أدلة القائلني بصحة حج الصبي: استدلوا بالسنة واإلمجاع واآلثار 
والقياس: 

أما السنة: 

: أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص لقي ركب�ًا بالروح�اء)2(، فقال: من . 1 ع�ن اب�ن عباس 
الق�وم؟ قالوا: املس�لمون، فقالوا من أنت؟ قال: رس�ول اهلل، فرفعت 
إلي�ه ام�رأة صبي�ًا، فقالت: أهلذا حج؟ ق�ال: »نعم، ول�ك أجر«)3( ويف 
رواية)4(: »ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من حمفتها)5(«.

)1( إكامل املعلم بفوائد مس�لم للقايض عياض )229/4(، وانظر: مواهب اجلليل )467/2(، رشح 
النووي عىل مسلم )99/9(.

)2( الروحاء: موضع بن مكة واملدينة، عىل نحو ستة وثاثن ِميًا من املدينة، وقيل عىل نحو أربعن. 
انظ�ر: رشح الن�ووي ع�ىل صحي�ح مس�لم )90/4(، فت�ح الب�اري )126/1(، معج�م البلدان 

للحموي )76/3(، املصباح املنري للفيومي مادة: )روح( )245/1(.
)3( أخرجه أمحد ومس�لم وأبو داود والنس�ائي، انظر: مس�ند أمحد )219/1(، صحيح مس�لم برشح 
الن�ووي كتاب احلج، ب�اب صحة حج الصبي وأجر من حج به )99/9(، س�نن أيب داود، كتاب 
املناسك، باب يف الصبي حيج )142/2(، سنن النسائي، كتاب مناسك احلج، باب احلج بالصغري 

.)121/5(
)4( ألمحد وأيب داود، املراجع السابقة.

)5( املحف�ة: بك�ر امليم وفتح احلاء املهملة وتش�ديد الف�اء: مركب من مراكب النس�اء كاهلودج، إال 
أهنا ال تقبب -أي ليس�ت هلا قبة- كام تقبب اهلودج، انظر: رشح الزرقاين عىل املوطأ )522/2(، 

القاموس املحيط باب الفاء فصل احلاء )189/3(. 
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عن السائب بن يزيد  قال: حج يب أيب مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة . 2
الوداع، وأنا ابن سبع سنن)1(.

ع�ن جاب�ر بن عب�د اهلل  قال: حججن�ا مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومعنا . 3
النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم)2(.

واألحاديث واضحة الداللة عىل مرشوعية حج الصبيان)3(.

وأما اآلثار، فمنها: 
عن أيب بكر الصديق  أنه طاف بابن الزبري يف خرقة)4(.. 1
عن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر عن أبيه القاسم عن عائشة . 2

 أهنام كانا جيردان الصبيان يف احلج ويطوفان هبم بن الصفا واملروة)5(.
ع�ن ابن عم�ر  » أنه كان حيج صبيانه وهم صغار، فمن اس�تطاع . 3

منهم أن يرمي رمى، ومن مل يستطع أن يرمي رمى عنه«)6(.

)1( أخرج�ه أمحد والبخاري والرتمذي، انظر: مس�ند أمح�د )449/3(، صحيح البخاري برشح فتح 
الب�اري، كتاب احلج، باب حج الصبيان )71/4(، س�نن الرتمذي، كت�اب احلج، باب ما جاء يف 

حج الصبي )256/2(.
)2( أخرجه أمحد والرتمذي وابن أيب شيبة وابن ماجه من طريقه والبيهقي والطرباين يف األوسط، وهو 
ضعيف: انظر: مس�ند أمحد )314/3(، س�نن الرتمذي، كتاب احلج، باب ما جاء يف حج الصبي 
)257/2(، مصنف ابن أيب ش�يبة، كتاب املناس�ك، باب يف الصبي يرمى عنه )655/3(، س�نن 
ابن ماجه، كتاب املناسك، باب الرمي عن الصبيان )1010/2(، السنن الكربى للبيهقي، كتاب 
احلج، باب حج الصبي )156/5(، املعجم األوسط )274/1(، البدر املنري317/6(، املجموع 

)21/7(، نيل األوطار )328/4(.
)3( املبس�وط )62/4(، الذخ�رية )223/3(، احل�اوي الكب�ري )206/4(، املبدع لربه�ان الدين بن 

مفلح )27/3(، املحىل )276/7(.
)4( أخرجه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق، انظر: مصنف ابن أيب شيبة، كتاب املناسك، باب يف الصبي جينب ما 
جيتنب الكبري )825/3(، مصنف عبد الرزاق، كتاب احلج، باب طواف الرجال والنساء معًا )70/5(.

)5( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب املناسك، باب يف جينب ما جيتنب الكبري )825/3(.
)6( أخرجه ابن أيب ش�يبة وأبو داود يف مس�ائله، انظر: مصنف ابن أيب ش�يبة، كتاب املناس�ك، باب يف 

الصبي يرمى عنه )655/3(، مسائل أيب داود )ص116(.
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وهذا يؤكد أن السلف من لدن الصحابة  حيجون بالصبيان، من غري 
نكري)1(.

وأم�ا اإلمجاع، فقد أمجع أه�ل العلم عىل مرشوعية احل�ج بالصبيان، ومل 
خيالف يف ذلك إال من شذ ممن ال يعتد بخافهم)2(.

وأم�ا القي�اس، فه�و أن احلج عب�ادة، فصحت م�ن الصبي، قياس�ًا عىل 
الطهارة والصاة والصوم)3(.

ثانيًا: أدلة القائلني بعدم صحة حج الصبي: استدلوا بالسنة واملعقول: 

أما السنة، فحديث: »رفع القلم عن ثاثة...«.

ووج�ه الداللة منه: أن احلج ال جيب عىل الصبي، وإذا مل جيب عليه، فا 
يصح منه، لعدم تكليفه)4(.

وأما املعقول، فمن ثاثة أوجه: 

- األول: أن احلج عبادة بدنية، فا يصح عقدها من الويل للصبي، كالصاة)5(.

- الثاين: إن اإلحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي كالنذر)6(.

- الثالث: لو صح حج الصبي لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده، وقضاؤه 
غري واجب عليه إذا أفسده لعدم تكليفه)7(.

)1( االس�تذكار الب�ن عبد ال�رب )397/4(، التمهي�د الب�ن عبد ال�رب )104/1(، احل�اوي الكب�ري 
)206/4(، املغني )50/5( وما بعدها، كشاف القناع )24/6-25(، الذخرية )297/3(.

)2( االس�تذكار )397/4(، املجم�وع )39/7(، املغن�ي )50/5( وم�ا بعده�ا، رشح مع�اين اآلثار 
للطحاوي )256/2(.

)3( املجموع )40/7(، الفروع لشمس الن حممد بن مفلح )215/5(، االستذكار )398/4(.
)4( احلاوي )206/4(، املجموع )39/7(.

)5( املجموع )34/7(، احلاوي )206/4(، رشح معاين اآلثار )256/2(.
)6( الذخرية )297/3(، املجموع )39/7(، الرشح الكبري واإلنصاف )17/8(.

)7( املجموع )39/7(.
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املناقشة والرتجيح:

أوالً: مناقشة استدالل القائلن بصحة حج الصبي: 

نوقش اس�تدالهلم بحدي�ث: أهلذا حج؟ ق�ال: »نعم، ول�ك أجر«، بأن 
املراد بالصبي يف احلديث البالغ، ألنه يقال للبالغ صبي جمازًا)1(.

وجي�اب عن ه�ذا: بأن هذا تأويل باطل م�ردود ملخالفته لنص احلديث، 
وروايات�ه، ف�ا يفهم من كلمة »صب�ي« الواردة يف احلدي�ث إال غري البالغ، 
ومما يقطع بذلك أن قوله يف احلديث: »رفعت امرأة صبيًا« يدل عىل صغره، 
إذ ال ترفعه غالبًا إال وهو صغري، السيام رفعه بذراعه، عىل ما جاء يف املوطأ 
م�ن رواي�ة مال�ك بن أنس: »فأخ�ذت بضبعي صب�ي هلا« والضب�ع -بفتح 

الضاد- هو باطن الساعد)2(.

ثانيًا: مناقشة أدلة من قال بعدم صحة حجه: 

أم�ا اس�تدالهلم بحدي�ث: »رف�ع القلم ع�ن ثاثة« فق�د نوقش من . 1
وجهن: 

- األول: أن القل�م مرف�وع ع�ن الصب�ي، ألن احل�ج ال جيب عليه، 
ولك�ن إذا فعل�ه صح منه، فكان القلم ل�ه، ومل يكن عليه، أي: ال 
يكت�ب علي�ه يشء إذا مل حي�ج، وليس يف احلديث من�ع الكتابة له، 

وحصول ثوابه)3(.
- الثاين: أن املراد باحلديث رفع اإلثم، ال إبطال أفعاله، فا يلزم من 

عدم تكليفه عدم صحة أفعاله)4(.

)1( إكامل املعلم )229/4(.
)2( إك�امل املعل�م )229/4(، املفهم ملا أش�كل من تلخيص كتاب مس�لم أليب العباس أمحد القرطبي 

)2/11(، رشح الزرقاين عىل املوطأ )524/2(.
)3( احلاوي )207/4(، املجموع )40/7(.

)4( املجموع )40/7(.
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وأم�ا قوهل�م: إن احل�ج عبادة بدني�ة، فا يصح من ال�ويل كالصاة، . 2
فيج�اب عنه ب�أن الصاة ال تصح فيها اإلنابة بح�ال، فلذلك مل جيز 
للويل أن حيرم بالصاة عن الصبي، وهذا بخاف احلج الذي تصح 

فيه النيابة، لذلك جاز للويل أن حيرم باحلج عن الصبي)1(.

وأم�ا القياس عىل النذر فينك�ر)2( بالوضوء والصاة، فإن الصبي . 3
ال يص�ح من�ه نذرمه�ا، ولكن يص�ح منه فعله�ام)3(، والن�ذر ينعقد 
بالق�ول، وقول الصبي س�اقط، بخ�اف احلج فإنه فع�ل ونية فهو 

كالوضوء)4(.

وأم�ا قوهلم: ل�و صح منه لوجب قض�اؤه إذا أفس�ده، فيناقش: بأن . 4
وجوب القضاء عىل الصبي إذا أفس�د حجه مسألة خافية، وسيأيت 
بياهنا مفصلة -إن شاء اهلل- وعىل القول بعدم وجوب القضاء عليه 
بع�د البل�وغ فإنه ال يل�زم من إفس�اده العبادة وج�وب قضائها عليه 

لعدم تكليفه)5(.

القول الراجح:

والراجح األوىل بالقبول هو القول بصحة حج الصبي، سواء أكان مميزًا 
فأحرم بنفس�ه ب�إذن وليه أم كان غري مميز -ولو رضيع�ًا- فأحرم عنه الويل، 

وهو احلق الذي يتعن املصري إليه لصحة النقل فيه.

)1( احلاوي )207/4(، املجموع )40/7(.
)2( الك�ر ه�و أن يوجد معنى العلة وال حكم، والنقض: أن توجد العلة وال حكم، انظر: املحصول 
للفخر الرازي )353/5(، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )154/3، 156(، هناية السول 

لألسنوي )203/2(، املجموع للنووي )40/7(.
)3( الذخرية )297/3(، املجموع )40/7(.

)4( الرشح الكبري مع اإلنصاف )18/8(.
)5( املجموع )40/7(.
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وقد قال باس�تحباب احلج بالصبي عامة أهل العلم، سواء أكان مميزًا أم 
غري مميز.

قال ابن عبد الرب: »صحح حج الصبي مالك والش�افعي، وس�ائر فقهاء 
احلج�از، والث�وري وأبوحنيفة وس�ائر فقهاء الكوف�ة، واألوزاعي والليث 
ومن س�لك س�بيلهام من الش�ام وم�رص، وكل م�ن ذكرناه يس�تحب احلج 
بالصبيان ويأمر به، وعىل هذا مجهور العلامء من كل قرن، وقالت طائفة: ال 
حيج بالصبيان، وهو قول ال يش�تغل به وال يعرج عليه، ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حج 
بأغيلم�ة بني عبد املطلب)1(، وحج الس�لف بصبياهنم، وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف الصبي 
له حج، وللذي حيجه أجر، يعني بمعونته له وقيامه يف ذلك به، فس�قط كل 

ما خالف هذا من القول«)2(.

وقال القايض عياض: »وأمجعوا عىل أنه حُيج به -أي بالصبي- إال طائفة 
م�ن أهل البدع منعوا ذلك، وهو خمالف لفع�ل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وإمجاع 

األمة«)3(.

)1( يري�د ب�ه ما رواه اخلمس�ة إال الرتمذي عن اب�ن عباس  قال: قدمنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليلة املزدلفة 
أغيلم�ة بن�ي عبد املطل�ب عىل مح�رات، فجعل يلط�ح -باحلاء املهمل�ة- أفخادنا ويق�ول: »أبيني 
-بضم اهلمزة وفتح الباء وسكون الياء وكر النون وتشديد الياء، وتصغري ابني- ال ترموا اجلمرة 
حت�ى تطلع الش�مس« واحلمرات -بضم احلاء- مج�ع محار، واللطح هو ال�رضب اخلفيف اللن. 
واحلديث من رواية احلسن العرين -بضم العن املهملة- عن ابن عباس، وهو وإن كان ثقة إال أنه 
مل يدرك ابن عباس، وقد حس�ن ابن حجر هذا احلديث، وصححه األلباين بمجموع طرقه، انظر: 
مس�ند أمحد )234/1(، س�نن أيب داود، كتاب املناس�ك، باب التعجل من مجع )194/2(، سنن 
النس�ائي، كتاب مناس�ك احلج، باب النهي عن رمي مجرة العقبة قبل طلوع الشمس )272/5(، 
س�نن ابن ماجه، كتاب املناس�ك، باب من تقدم م�ن مجع لرمي اجل�امر )1007/2(، فتح الباري 

)528/3(، إرواء الغليل لأللباين )276/4(.
)2( التمهيد )104-103/1(.

)3( إك�امل املعل�م )229/4(، وانظ�ر: االس�تذكار )398/4(، املنتق�ى للباج�ي )78/3(، مواهب 
اجلليل )476/2(، املجموع )39/7(، املحىل )276/7(.
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املطلب الثاين
إحرام الصبي الزم أم ال؟

إذا أح�رم الصب�ي املميز بإذن ولي�ه أو أحرم الويل ع�ن الصبي غري املميز 
فهل يصري هذا اإلحرام الزمًا؟ أو جيوز أن حيلله الويل؟

قوالن ألهل العلم: 

الق�ول األول: إن اإلح�رام يصري الزمًا، فال جيوز إحالل�ه إال بعد انتهاء 
النس�ك، وإليه ذهب مجهور الفقهاء ومنهم املالكية والشافعية واحلنابلة)1(، 

واستدلوا عىل ذلك بالكتاب والسنة.

أم�ا الكت�اب: فقول�ه تع�اىل: )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]البق�رة: 196[، فاهلل 
عز وج�ل أم�ر كل م�ن دخ�ل يف نس�ك -ح�ج أو عم�رة- أن يتم�ه، وال 
خي�رج من�ه إال بعد انتهائه، ألن�ه بإحرامه صار الزمًا، وه�و عام يف الكبري 

والصغري)2(.

وأما الس�نة: فحديث: فرفعت إليه امرأة صبيًا وقالت: أهلذا حج؟ قال: 
»نعم ولك أجر«)3(، فأثبت النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن له حجًا، فيلزمه إمتامه)4(.

القول الثاين: أن إحرام الصبي أو اإلحرام به غري الزم وإن كان صحيحًا، 
فيجوز إحالل�ه، ويرتفض برفضه، وال تتعلق به كفارة، وإليه ذهب احلنفية 
والظاهري�ة وبعض احلنابلة كش�مس الدين حممد ب�ن مفلح صاحب كتاب 
الفروع، ورجح هذا القول يف عرصنا الش�يخ ابن عثيمن، وذلك ألن احلج 

)1( الذخ�رية )297/3-298(، مواه�ب اجللي�ل )476/2(، احل�اوي )206/4-207(، الفروع 
)213/5(، املبدع )28/3(.

)2( االستذكار )288/4(، هناية املحتاج )341/3(.
)3( سبق خترجيه.

)4( الرشح املمتع )21/7(، إكامل املعلم )230/4(.
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بالصب�ي من ب�اب التأديب والتعويد، وألن الصب�ي غري مكلف، فليس هو 
من أهل االلتزام، وليس عىل لزومه دليل صحيح)1(.

املطلب الثالث
حكم حج الصبي املميز بغري إذن وليه

اختل�ف الفقهاء يف الصبي املميز إذا أحرم بنس�ك من حج أو عمرة بغري 
إذن وليه، هل يصح إحرامه أم ال؟ عىل قولن: 

القول األول: أنه ال يصح إحرامه بغري إذن وليه، وإليه ذهب مجهور الفقهاء، 
ومنه�م احلنفية والش�افعية يف األص�ح واحلنابلة يف ظاهر املذه�ب واملالكية يف 
قول عندهم، وذلك ألن اإلحرام بالنس�ك يتضمن إنفاق املال والترصف فيه، 
فيجري جمرى ترصفه يف ماله الذي ال يصح إال بإذن وليه، وجمرى سائر عقوده 
التي ال تصح بغري إذن وليه)2(، وقال بعض الشافعية: وقضية التعليل أنه إذا مل 

حيتج إىل مال زائد عىل ما حيتاجه يف احلرض يصح إحرامه با إذن)3(.

القول الثاين: أن إحرام الصبي املميز بغري إذن وليه ينعقد صحيحًا، وإليه 
ذه�ب املالكية يف األظهر والش�افعية يف وج�ه واحلنابلة يف قول، وذلك ألن 
الصبي املميز يصح إحرامه بالصاة بغري إذن وليه، ويصح صومه بغري إذن 

وليه، فكذلك إحرامه بالنسك)4(.

)1( اهلداي�ة ورشح فت�ح القدي�ر )423/2(، البحر الرائ�ق )340/2(، الف�روع )215/5(، الرشح 
املمتع )21/7(.

)2( بدائع الصنائع للكاس�اين )160/2(، الذخ�رية )298/3(، مواهب اجلليل )486/2(، احلاوي 
املغن�ي  املطال�ب )502/1(،  أس�نى  امله�ذب واملجم�وع )22-21/7(،  الكب�ري )207/4(، 

)51/5(، اإلنصاف )18/8(، املحرر للمجد بن تيمية )234/1(. 
)3( أسنى املطالب )502/1(.

)4( املراجع السابقة يف اهلامشن.
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وتفريعًا عىل القول الثاين: هل جيوز لوليه أن حيلله بعد اإلحرام؟

ذهب املالكية إىل أن املصلحة إن كانت ف حتليله وجب عىل الويل حتليله، 
وإن مل تك�ن هناك مصلحة م�ن حتليله فا يصح حتليله، وإن اس�توى األمر 

خري الويل)1(.

وقال الشافعية: لوليه حتليله إذا رآه مصلحة)2(.

وق�ال احلنابل�ة: حيلله الويل إذا كان فيه رضر عىل الصحيح، وقيل: ليس 
ل�ه حتليل�ه)3(، وإذا حل�ل ال�ويل الصبي من إحرام�ه فا قضاء علي�ه ال قبل 

البلوغ وال بعده)4(.

والراج�ح: هو ع�دم انعقاد إحرام الصبي املميز بغ�ري إذن وليه، وال يصح 
القي�اس عىل الصاة والصوم اللذي�ن يصحان من املميز بغري إذن وليه، ألهنام 
عبادت�ان بدنيت�ان، لي�س فيه�ام إنفاق م�ال، فجازا بغ�ري إذن ال�ويل، بخاف 
اإلحرام بالنسك -وهو عبادة بدنية مالية- لتضمنه إنفاق مال)5(، واهلل أعلم.

املطلب الرابع
حج الصبي ال جيزئه عن حجة اإلسالم

اتف�ق أهل العلم -إال من ش�ذ منهم- ع�ىل أن الصبي إذا حج يف صغره ثم 
بلغ مل جيزه عن حجة اإلسام، بل يبقى عليه الفرض إذا استطاع إليه سبيًا)6(.

)1( مواهب اجلليل )476/2(، الرشح الكبري وحاشية الدسوقي )5/2، 4(.
)2( املجموع )23/7(، أسنى املطالب )502/1(.

)3( اإلنصاف )18/8(، املبدع )28/3(، الفروع )216-215/5(.
)4( مواهب اجلليل )476/2(، الرشح الكبري وحاش�ية الدس�وقي )4/2(، رشح اخلريش وحاش�ية 

العدوى )282/2(.
)5( احلاوي )207/4(، املجموع )22-21/7(.

)6( جام�ع أحكام الصغار لألسرتوش�ني )61/1(، البناية للعيني رشح اهلداية )430/3(، الرشح=
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واستدلوا عىل ذلك بالسنة واإلمجاع واملعقول: 

أما السنة، فأحاديث منها: 

عن ابن عباس  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أيام صبي حج ثم بلغ . 1
احلنث فعليه أن حيج حجة أخرى«)1(.

عن حممد بن كعب القرظي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرسًا أنه قال: »أيام صبي . 2
حج به أهله فامت أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه احلج...«)2(.

واحلديثان واضحان يف الداللة عىل أن حج الصبي -وإن وقع صحيحًا- 
ال جيزئ عن حجة اإلسام)3(.

وأم�ا اإلمجاع: فقد أمجع أهل العلم عىل أن الصبي إذا حج يف صغره، ثم 
بلغ ال جيزئه عن حجة اإلسام، فإن استطاع بعد البلوغ لزمه أن حيج.

= الكبري وحاش�ية الدس�وقي )5/2(، مواهب اجلليل )487/2(، املهذب واملجموع )56/7(، 
احلاوي الكبري )244/4(، املغني )44/5(، كش�اف القناع )20/6(، املحىل )18/7(، التمهيد 

)107/1(، إكامل املعلم بفوائد مسلم )230/4(.
)1( أخرج�ه الطرباين يف األوس�ط، ورجاله رجال الصحيح، واحلاكم ع�ىل رشطهام، ووافقه الذهبي، 
ورج�ح البيهق�ي وقفه، وصح�ح ابن خزيمة وقفه، وصح�ح ابن حزم رفعه، وكذل�ك ابن امللقن 
واأللباين وغريهم، انظر: املعجم األوس�ط )213/3(، املستدرك كتاب احلج )481/1(، السنن 
الك�ربى للبيهق�ي، كتاب احلج، باب إثبات فرض احلج عىل من اس�تطاع إليه س�بيًا )325/4(، 
ب�اب ح�ج الصبي )156/5(، صحيح ابن خزيمة، كتاب املناس�ك، باب الصبي حيج قبل البلوغ 
ث�م يبل�غ )349/4(، املحىل )44/7(، الب�در املنري )15/6(، صحي�ح وضعيف اجلامع الصغري 

لأللباين )ص450(، التلخيص احلبري )289/2(.
)2( أخرجه ابن أيب ش�يبة وأبو داود يف املراس�يل، ويف اس�ناده راو مبهم، انظر: مصنف ابن أيب ش�يبة، 
كتاب املناس�ك، باب يف الصب�ي والعبد واألعرايب حيج )823/3(، املراس�يل )ص144(، البدر 

املنري )15/6(، التلخيص احلبري )481/2(. 
)3( املغني )45/5(، كشاف القناع )20/6(، املهذب واملجموع )56/7-57(، احلاوي )244/4(، 
االختيار لتعليل املخت�ار للموصيل )150/1(، بدائع الصنائع )160/2(، الذخرية )179/3(، 

مواهب اجلليل )487/2(.
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قال ابن املنذر: أمجعوا عىل أن املجنون إذا حج ثم صح، أو ُحج بالصبي، 
ثم بلغ أن ذلك ال جيزئهام عن حجة اإلسام)1(.

وقال الرتمذي: وقد أمجع أهل العلم عليه)2(.

وبمثل هذا قال ابن عبد الرب والقايض عياض وغريهم)3(.

وأما املعقول، فمن وجهن: 

- األول: أن احل�ج عب�ادة بدنية فعله�ا الصبي قبل وق�ت وجوهبا، فلم 
يمنع ذلك وجوهبا عليه يف وقتها، كام لو صىل قبل الوقت)4(.

- الثاين: أن حج الصبي وقع تطوعًا فا جيزئه عن الواجب بعده، كام لو 
صىل، ثم بلغ يف الوقت)5(.

وقد شذ عن اإلمجاع يف املسألة فرقة، حيث قالت: إذا حج الصبي أجزأه 
عن حجة اإلس�ام، مس�تدلن بقوله ملسو هيلع هللا ىلص ملا س�ألته املرأة: أهل�ذا حج؟ قال: 

»نعم، ...«)6(.

وقد نس�ب البدر العيني هذا القول ل�داود بن عيل الظاهري وطائفة من 
أهل احلديث)7(.

ق�ال الطح�اوي يف رد االس�تدالل باحلدي�ث: وال حج�ة يف قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: 

)1( اإلمجاع البن املنذر )ص57(.
)2( سنن الرتمذي )256/2(.

)3( االستذكار )398/4(، إكامل املعلم بفوائد مسلم )230/4(، املغني )44/5(، املبدع )28/3(، 
نيل األوطار )329/4(.

)4( املغن�ي )45/5(، امله�ذب واملجم�وع )58/7، 57(، كش�اف القن�اع )20/6(، بدائع الصنائع 
.)160/2(

)5( املراجع السابقة.
)6( رشح معاين اآلثار )256/2(، نيل األوطار )329/4(، االستذكار )399/4(.

)7( عمدة القاري رشح صحيح البخاري )216/10(.
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»نع�م« عىل أنه جيزئه عن حجة اإلس�ام، بل فيه حجة ع�ىل من زعم أنه ال 
ح�ج له، ألن ابن عباس  راوي احلدي�ث قال: أيام غام حج به أهله، ثم 

بلغ فعليه حجة أخرى)1(.

املطلب اخلامس
بلوغ الصبي يف أثناء إحرامه باحلج

اتفق الفقهاء عىل أن الصبي إذا بلغ بعرفة أو قبل الوقوف فيها، وهو غري 
حم�رم، فأحرم ووقف فيها، وأتم املناس�ك فإن حج�ه تام، وجيزئه عن حجة 

اإلسام، ألنه مل يفته يشء من أركان احلج، وال فعل شيئًا قبل وجوبه)2(.

واتفق�وا أيضًا ع�ىل أن الصبي إذا حج ثم بلغ بعد فج�ر يوم النحر -أي 
بع�د خ�روج وقت الوقوف بعرفة- مل جيزئه ذلك عن حجة اإلس�ام، وهو 

إمجاع كام سبق)3(.

ثم اختلفوا فيام إذا بلغ وهو حمرم، وأدرك الوقوف بعرفة: هل جيزئه عن 
حجة اإلسام أم ال؟ عىل ثاثة أقوال: 

القول األول: أن الصبي إذا أحرم باحلج ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة، فوقف 
فيه�ا، أو بلغ أثن�اء وقوفه فيها، أو بلغ بعد خروجه منه�ا فعاد إليها قبل فجر 
يوم النحر، فإن حجه تام وجيزئه عن حجة اإلس�الم، وإليه ذهب الش�افعية)4( 

)1( رشح معاين اآلثار )257/2(.
)2( املغن�ي )45/5(، ال�رشح الكب�ري )14/8(، املجم�وع )57/7(، مواه�ب اجللي�ل )476/2(، 

اللباب )91/1(.
)3( انظر )ص 336( وما بعدها.

)4( وقال أبو العباس بن رسيج من الشافعية: إذا خرج الصبي املحرم من عرفة ثم بلغ ووقت الوقوف 
ب�اق أج�زأه ذلك عن حجة اإلس�ام، حتى ولو مل يعد إىل عرفة، ق�ال: ألن إدراك وقت العبادة يف 
حال الكامل كفعلها يف حال الكامل، وقد ضعفه الش�افعية، ألن إدراك احلج وفواته يتعلق بفعل=
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، وطاووس وإس�حاق بن  واحلنابل�ة يف املذه�ب)1(، وهو قول ابن عباس 
راهويه، ورجح هذا القول ابن عبد الرب من املالكية)2(.

واستدلوا عىل ذلك بالسنة واملعقول: 

أما السنة، فأحاديث منها: 

ع�ن عبد الرمحن بن يعمر الدييل قال: أتي�ت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعرفة، وأتاه . 1
ن�اس من أهل نجد وهم بعرفة فس�ألوه، فأم�ر مناديًا فنادى: »احلج 

عرفة، من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج...«)3(.
ووجه الداللة من احلديث: أن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من جاء قبل صاة الفجر 
ليل�ة مجع فقد تم حجه« عموم يش�مل من ك�ان بالغًا وقت إحرامه، 

ومن كان صبيًا فبلغ ووقف بعرفة وهو بالغ)4(.

عن أنس بن مالك  قال: أهل النبي ملسو هيلع هللا ىلص باحلج، وأهللنا معه، فلام . 2
قدمن�ا مك�ة قال: »من مل يكن معه ه�دي فليجعلها عمرة، وكان مع 

= الوقوف دون زمان الوقوف، ألن من مل يقف بعرفة بعد إدراك الزمان كان كمن مل يقف لفوات 
الزمان. انظر: احلاوي )246/4(، املهذب واملجموع )57-56/7(.

)1( وه�ذا مقي�د عند احلنابلة بام إذا مل يكن أحرم مفردًا أو قارنًا وكان قد س�عى بعد طواف القدوم كام 
سيأيت تفصيله -إن شاء اهلل تعاىل- بعد هذا املطلب.

)2( املرجعن السابقن، املغني )45/5(، الرشح الكبري )14/8(، التمهيد البن عبد الرب )113-112/1(.
)3( أخرج�ه اخلمس�ة وصحح�ه ابن خزيمة واب�ن حبان واحلاك�م ووافقه الذهبي، انظر: مس�ند أمحد 
)309/4(، س�نن أيب داود، كتاب املناس�ك، باب من مل يدرك عرفة )196/2(، س�نن الرتمذي، 
كتاب احلج، باب فرض الوقوف بعرفة )229/2(، س�نن النس�ائي كتاب مناس�ك احلج باب يف 
م�ن ي�درك صاة الصبح م�ع اإلمام باملزدلفة )263/5(، س�نن ابن ماجه، كتاب املناس�ك، باب 
م�ن أتى عرفة قبل الفجر ليل�ة مجع )1003/2(، صحيح ابن خزيمة، كتاب املناس�ك، باب ذكر 
الدليل عىل أن احلاج إذا مل يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت احلج غري مدركه 
)257/4(، اإلحس�ان برتتي�ب صحيح ابن حبان البن بلبان، كتاب احل�ج، باب رمي اجلامر أيام 

الترشيق )203/9(، املستدرك والتلخيص كتاب املناسك )464/1(. 
)4( احلاوي الكبري )245/4(، الرشح املمتع البن عثيمن )19/7(.
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص هدي، فقدم علينا عيل بن أيب طالب  من اليمن حاجًا، 
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بم أهللت، فإن معنا أهلك؟« قال: أهللت بام أهل 

به النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »فأمسك، فإن معنا هديًا«)1(.

عن أيب موس�ى األش�عري  قال: قدمت عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو . 3
مني�خ بالبطحاء، فق�ال يل: »أحجج�ت؟« فقلت: نع�م، فقال: »بم 
أهلل�ت؟« قال: قل�ت: لبيك بإهال كإهال النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »فقد 

أحسنت، طف بالبيت، وبالصفا واملروة، وأحل...« احلديث)2(.
ق�ال ابن عبد ال�رب)3( يف وجه الداللة من احلديث�ن: »جائز لكل من 
ن�وى بإهاله باإلحرام أن يرصفه إىل ما ش�اء من حج أو عمرة، ومل 
يأم�ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليًا وال أبا موس�ى أن جيدد الني�ة إلفراد أو قران أو 
متعة، وهلذا جاز نقل اإلحرام يف احلج من يشء إىل مثله، وأن يدخل 
يف اإلحرام بوجه ويرصفه إىل غريه، ويبني عىل إحرامه األول، وهذا 
ي�دل عىل أن الصغري إذا دخل يف اإلحرام، ثم بلغ فيبني عىل إحرامه 

هذا يف عمله، إذا صح الوقوف بعرفة« ا.ه�.

وأما املعقول، فمن وجهن: 

- األول: أن الصب�ي قد أدرك الوقوف بالغ�ًا فأجزأه، كام لو أحرم تلك 
الساعة)4(.

)1( متفق عليه، انظر: صحيح البخاري برشح فتح الباري، كتاب احلج، باب من أهل يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
كإه�ال النبي ملسو هيلع هللا ىلص )417/3(، صحيح مس�لم برشح النووي، كتاب احل�ج، باب إهال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وهدية )164/8(.
)2( متف�ق علي�ه، انظر: صحيح البخ�اري برشح فتح الباري، كتاب احلج، باب م�ن أهل يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
كإهال النبي ملسو هيلع هللا ىلص )416/3(، صحيح مسلم برشح النووي، باب يف نسخ التحلل من اإلحرام واألمر 

باإلمتام )164/8(.
)3( التمهيد )113-112/1(.

)4( املغني )45/5(، الرشح الكبري )14/8(.
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- الث�اين: أنه وقوف من مكلف تعقب إحرامًا، صادف حرية وإس�امًا 
فوج�ب أن يس�قط به الفرض، قياس�ًا عىل من كان هب�ذه األوصاف، فابتدأ 

اإلحرام باحلج)1(.

الق�ول الث�اين: إن الصب�ي إذا أحرم باحل�ج، ثم بلغ لزم�ه جتديد اإلحرام 
بع�د البل�وغ وقبل الوقوف بعرف�ة، فإن مل جيدد اإلحرام وق�ع حجه تطوعًا، 
وال جيزئ�ه عن حجة اإلس�الم، وإليه ذهب احلنفي�ة والظاهرية، وذلك ألن 
اإلح�رام منه ح�ال الصبا انعقد للنفل، فا ينقلب للف�رض، كام أن إحرامه 

غري الزم، فينفسخ بتجديد اإلحرام للفرض، لكونه حمتمًا للفسخ)2(.

القول الثالث: إن الصبي إذا أحرم باحلج ثم بلغ ولو قبل الوقوف بعرفة 
فإن�ه يتم حجه ويق�ع تطوعًا، وال جيزئه عن حجه اإلس�الم، حتى ولو جدد 
اإلحرام بعد البل�وغ، وقبل الوقوف بعرفة، فإحرامه األول ال يرتفض، وال 
ينقل�ب ذل�ك اإلح�رام فرضًا، بل هو ب�اق عىل إحرام�ه األول، وإليه ذهب 

املالكية يف القول املشهور وابن املنذر)3(.
واستدلوا عىل ذلك بالكتاب واملعقول: 

أما الكتاب، فقوله تعاىل: )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]البقرة: 196[.
ووج�ه الدالل�ة من اآلي�ة: أن اهلل عز وجل أمر كل م�ن دخل يف حج أو 
عمرة بإمتام ما دخل فيه، ومن رفض إحرامه فلم يمتثل األمر فلم يتم حجه 

وال عمرته، فا جيوز أن يرفض إحرامه، وإنام عليه أن يتمه)4(.

)1( امله�ذب واملجم�وع )56/7( وم�ا بعده�ا، احل�اوي الكب�ري )245/4(، الك�ايف الب�ن قدام�ة 
)463/1(، كشاف القناع )22/6(.

)2( بدائع الصنائع )121/2(، البحر الرائق البن نجيم )340/2(، املحىل )277/7(.
)3( وهناك رواية عن اإلمام مالك: أنه لو أحرم الصبي، ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة جيزئه عن حجة اإلسام 
إن ن�وى بإحرام�ه األول حجة اإلس�ام، انظ�ر: مواهب اجللي�ل )476/2(، رشح اخلريش وحاش�ية 
العدوي )284/2(، الرشح الكبري وحاشية الدسوقي )5/2(، املجموع )61/7(، املبدع )28/3(.

)4( التمهيد البن عبد الرب )111/1(.
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وأم�ا املعقول، فهو أن إحرام الصبي باحل�ج انعقد نفًا إمجاعًا، وما عقد 
نفًا ال ينعقد فرضًا، كسائر العبادات)1(.

القول الراجح:

والراج�ح -واهلل أعل�م- ه�و ما ذه�ب إليه الش�افعية واحلنابل�ة من أن 
الصب�ي إذا أحرم باحلج ثم بلغ وأدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من 

يوم النحر أجزأه عن حجة اإلسام، ولو مل جيدد اإلحرام ملا يأيت: 

قوة استدالله من املنقول واملعقول.. 1

إن إح�رام الصب�ي املوجود بعد بلوغه معتد ب�ه ويقع فرضًا، وأما ما . 2
ك�ان قب�ل بلوغه فهو تط�وع مل ينقلب فرضًا، فا يعت�د به، نظريه أن 
يبل�غ وهو واقف بعرفة، فإنه يعتد ل�ه بام أدرك من الوقوف، ويصري 

فرضًا، دون ما مىض)2(.

وع�ىل هذا ال يتأت�ى القول بأن إح�رام الصبي انعقد للنف�ل، فا ينقلب 
فرضًا كام قال املخالفون.

مسألتان:

املس�ألة األوىل: لو س�عى الصبي بعد ط�واف القدوم، وقب�ل بلوغه، ثم 
بلغ، فهل يكتفي منه هبذا السعي؟ أو ال بد من سعي آخر بعد البلوغ؟

للعلامء يف هذه املسألة قوالن: 

- األول: أنه يلزمه س�عي آخر بعد البلوغ، وهو األصح عند الش�افعية 
وق�ول عن�د احلنابلة، ألن س�عيه قد وقع يف حال النق�ص، فوجبت إعادته، 
بخاف اإلحرام فإنه مستدام بعد البلوغ، وأما السعي فا استدامة له، وقد 

)1( مواهب اجلليل )476/2-478(، رشح اخلريش )284/2(.
)2( املغني )45/5-46(، الرشح الكبري )14/8-16(، كشاف القناع )22/6(.
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انقىض بكامله يف ح�ال النقص، وألنه قد أتى بالركن األعظم وهو الوقوف 
بعرفة، وغريه من الشعائر تابع له)1(.

- الثاين: أنه ال يلزمه سعي آخر، وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ال جيب 
عليه السعي، كام ال جيب عليه إعادة اإلحرام)2(.

وأم�ا احلنابل�ة فقد ذهب�وا يف الصحيح من املذه�ب إىل أن الصبي إذا 
أح�رم مف�ردًا أو قارنًا، ثم س�عى بعد طواف القدوم قب�ل بلوغه، ثم بلغ 
بعد ذلك، فهذا السعي ال جيزئه بعد ذلك يف حج الفريضة، لوقوع الركن 
يف غ�ري الوج�وب، واإلجزاء يك�ون باجتامع األركان ح�ال الكامل، وال 
جيوز له أن يعيد السعي بعد البلوغ والوقوف، ألنه ال يرشع جماوزة عدده 
وال تك�راره، وخال�ف الوقوف بعرفة من حيث إن�ه إذا بلغ بعده وأعاده 
يف وقت�ه جيزئه، إذ هو مرشوع بمعنى أن اس�تدامته مرشوعة، وال قدر له 

حمدود)3(.

وهذا القول من احلنابلة بناء عىل الصحيح من املذهب أن السعي ركن، 
أما لو قلنا: إنه واجب، فا إشكال يف إعادة السعي أو جربه بالدم)4(.

والراج�ح -واهلل أعلم- أنه يأيت بعد البلوغ بالس�عي، وجيزئه عن حجة 
اإلس�ام لق�وة دليله، ألن الس�عي األول قد أتى به كام�ًا وقت صباه، فا 
جيزئه عن الفريضة، وأما كون الس�عي ال ي�رشع تكراره فيمكن أن يقال إن 
الث�اين ليس تكرارًا لألول، إذ األول كان وق�ت الصبا فهو نفل، وأما الثاين 

فهو مبتدأ به بعد البلوغ يف فريضة.

)1( العزي�ز رشح الوجي�ز للرافع�ي )429/7(، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب ش�جاع للخطيب الرشبيني 
)327/1(، كشاف القناع )23/6(.

)2( املجموع )59/7(، العزيز )429/7(.
)3( املبدع )28/3(، كشاف القناع )23/6(، اإلنصاف )16-15/1(.

)4( اإلنصاف )15/8-16(، الروض املربع للبهويت وحاشية النجدي )508/3(.
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املسألة الثانية: إذا قلنا إن حجه قد أجزأه عن حجة اإلسام، فهل يلزمه 
دم، ألنه مل حيرم من امليقات بعد البلوغ أم ال؟

للش�افعية ق�والن: أحدمها: نع�م، ألن إحرامه من امليق�ات ناقص، فإن 
كامل�ه أن حي�رم من امليق�ات بالغًا، ومل يوج�د ذلك، والث�اين -وهو األصح 
عنده�م-: أن�ه ال دم عليه، ألنه أتى بام يف وس�عه، ومل تصدر منه إس�اءة)1(، 

وهذا هو الراجح - واهلل أعلم.

فائ�دة: ذك�ر الرحيب�اين يف مطال�ب أويل النه�ى)2(، أن�ه يتص�ور أن تقع 
حجتان صحيحتان يف عام واحد، بأن حيرم الصبي املميز بإذن وليه، ويقف 
يف عرفة، ثم يدفع منها، ثم يبلغ، لكن يطوف ويس�عى إن مل يكن قد س�عى 
بع�د القدوم، ويكون هناك وقت وإمكان للرجوع إىل عرفة، فيحرم ويقف 
بعرف�ة ثم يطوف ويس�عى وحينئذ يك�ون قد تم له حجت�ان، إحدامها نفل، 

واألخرى فرض.

)1( أسنى املطالب )504/1(، احلاوي )245/4(، املهذب واملجموع )59/7، 208(.
.)268/2( )2(
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املبحث الثاين
من له والية احلج بالصبيان وكيفيته

وأحت�دث يف هذا املبحث -بمش�يئة اهلل تعاىل- ع�ن: من له الوالية يف أن 
حيج بالصبي أو يأذن له فيه، وهل لألم ذلك؟ ثم أذكر كيفية حج الصبي أو 

إحجاجه، واملسائل املتعلقة به.

وإليك التفصيل يف املطلبن اآلتين: 

املطلب األول
من له والية احلج بالصبي أو اإلذن به

ذهب احلنفية والش�افعية واحلنابلة يف الصحيح من املذهب إىل أن الذي 
حيرم عن الصبي غري املميز، أو يأذن له فيه إن كان مميزًا هو من له والية املال 
عليه، س�واء أكان أبًا أم قياًم أم وصيًا، وال يصح إحرام األجنبي عن الصبي 

أو إذنه له فيه، لعدم الوالية.

فل�و ك�ان للصب�ي أب وج�د، فا يص�ح إح�رام اجل�د دون إذن األب، 
وكذلك لو كان له أب وأخ.

وإن�ام مل يص�ح إحرام غ�ري الويل، ألن اإلح�رام يتعلق به إل�زام مال، فا 
يصح من غري ذي والية، كبيع يشء ورشائه له)1(.

)1( جام�ع أحك�ام الصغار )60/1(، حاش�ية ابن عابدي�ن )266/2(، بدائ�ع الصنائع )16/2(،=
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غري أن الشافعية واحلنابلة يف وجه عند كل منهام قالوا بصحة إحرام نحو 
األخ والعم وكذلك سائر العصبات، وإن مل يكن هلم والية املال)1(.

كام صحح بعض الش�افعية إحرام اجلد أيب األب، ولو مع وجود األب، 
ومع عدم إذنه وبعضهم صحح عكسه)2(.

وذهب املالكية إىل أن الذي حيج بالصبي هو الويل، وجيوز لكل من كان 
الصب�ي يف حج�ره وكفالته أن حيرم به أو يأذن له فيه -إن كان الصبي مميزًا- 
وذل�ك ألن للكاف�ل أخذ النفقه له، وترصفه يف ش�أنه، فك�ان نظره يف ذلك 

جائزًا)3(.

وهل جيوز لألم أن حترم عن الصبي أو تأذن له؟

اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولن: 

الق�ول األول: أن�ه جي�وز ل�ألم أن حت�ج بالصبي، فيح�رم بإذهن�ا إن كان 
ممي�زًا، أو حترم عنه إن كان غري مميز، وإليه ذهب املالكية والش�افعية يف وجه 

واحلنابلة يف رواية رجحها ابن قدامة وغريه)4(.

واستدلوا عىل ذلك بالسنة واملعقول: 

= امله�ذب واملجم�وع )20/7( وم�ا بعده�ا، احلاوي الكب�ري )207/4-208(، مغن�ي املحتاج 
)462/1(، املغن�ي )51/5-52(، ال�رشح الكب�ري واإلنص�اف )19/8-20(، كش�اف القناع 

.)24-23/6(
)1( امله�ذب واملجم�وع )21/7، 24-25(، احل�اوي )207/4-208(، املغن�ي )52/5(، الرشح 

الكيرب واإلنصاف )20-19/8(.
)2( املجموع )24/7(، روضة الطالبن للنووي )120/3(.

)3( مواهب اجلليل )484/2-485(، رشح اخلريش )282/2(، الرشح الكبري وحاش�ية الدس�وقي 
.)3/2(

)4( ال�رشح الكب�ري وحاش�ية الدس�وقي )3/2(، مواهب اجللي�ل )485/2(، احل�اوي )208/4(، 
املجموع )21/7، 25(، املغني )51/5(، اإلنصاف )20-19/8(.
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أما الس�نة، فباحلديث السابق: ... فرفعت امرأة إليه صبيًا، فقالت: أهلذا 
حج؟ قال: »نعم، ولك أجر«)1(.

فقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »ولك أجر« إثبات أن هلا أجرًا؛ إلذهنا له وإنابتها وإحرامها 
عن�ه، ق�ال اب�ن قدام�ة: »وال يض�اف األج�ر إليه�ا إال لكون�ه تبع�ًا هل�ا يف 

اإلحرام«)2(.

وأم�ا املعقول، فه�و أن الصبي يف كفالة أمه، فأش�به ما ل�و كان يف حجر 
وصايته�ا، ك�ام أن لألم أخذ النفقة من األب وترصفها يف حق الولد، وتنظر 
يف بعض شأنه، فكان نظرها عليه يف ذلك جائزًا، كنظرها يف غريه بام يصلح 

شأنه)3(.

الق�ول الث�اين: أنه ال جيوز لألم أن حترم عن الصب�ي، وال أن تأذن له فيه، 
وإليه ذهب الشافعية يف الصحيح واحلنابلة يف رواية.

واس�تدلوا عىل ذلك بأن األم ليس هلا والية املال عىل الصبي، واإلحرام 
يتعلق به إلزام مال، فا يصح من غري ذي والية، كبيع يشء ورشائه له.

وأجاب�وا عن حديث: »ولك أج�ر« بأنه حيتمل أن الويل أحرم عنه، وإنام 
جع�ل هلا األجر حلملها ل�ه، ومعونتها له يف املناس�ك، واإلنفاق عليه، ألنه 
لي�س يف احلدي�ث أهنا أحرمت عنه، وعىل فرض أهن�ا أحرمت عنه فيحتمل 
أن ذل�ك كان بإذن الويل، إذ إن للويل أن يأذن ملن حيرم عن الصبي، وحيتمل 

أهنا كانت وصية)4(.

)1( سبق خترجيه.
)2( احلاوي )208/4(، املغني )51/5(، الذخرية )298/3(، املدونة الكربى )400/1(.

)3( مواهب اجلليل )485/2(، الذخرية )298/3(.
)4( املجم�وع )24/7-25(، احل�اوي )208/4(، مغن�ي املحت�اج )461/1(، املغن�ي )51/5(، 

الرشح الكبري واإلنصاف )19/8-20(، كشاف القناع )24/6(.



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 360

والراج�ح -واهلل أعلم-: أنه يصح لألم أن حترم عن الصبي، كام جيوز لكل 
من كان الصبي يف حجره أن حيج به، أو يأذن له فيه -إن كان الصبي مميزًا-.

وظاه�ر احلديث جواز ذل�ك، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص للمرأة: »نع�م، ولك أجر« ومل 
يق�ل لولي�ه، وال رشطه يف إح�رام الصبي، كام أن لكاف�ل الصبي مترينه عىل 

العبادات، حتى تصري له كالعادات)1(.

املطلب الثاين
كيفية حج الصبي أو احلج به؟

األص�ل أن كل ما أمكن الصبي فعله بنفس�ه لزمه أن يفعله بنفس�ه، وال 
ينوب غ�ريه عنه، كالوقوف بعرفة، واملبيت بمزدلف�ة، ونحومها، وما عجز 

الصبي عنه فعله الويل نيابة عنه.

وللفقه�اء تفصي�ات كثرية، واختافات يف مس�ائل يف ه�ذا املوضوع، 
لذلك س�أذكر -بمش�يئة اهلل تعاىل- كل مذهب عىل حدة، ثم أبّن املس�ائل 

اخلافية ما أمكن، وذلك يف األفرع اخلمسة اآلتية: 

الفرع األول: ذكر مذاهب الفقهاء تفصياًل يف كيفية حج الصبي:
أوالً: مذهب احلنفية:

الصبي الذي حيج به أبوه يقيض املناسك ويرمي اجلامر، وأنه عىل وجهن: 

- أحدمها: إن كان صبيًا ال يعقل األداء بنفسه، ويف هذا الوجه إذا أحرم 
عنه أبوه جاز.

- الثاين: إن كان يعقل األداء بنفسه يقيض املناسك كلها، ويفعل مثل ما 
يفعله البالغ.

)1( مواهب اجلليل )478/2، 485(.
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وينبغ�ي لويل من أح�رم من الصبيان أن جيرده ويغس�له ويلبس�ه ثوبن: 
إزارًا ورداًء، وجينبه ما جيتنبه املحرم يف إحرامه.

وباجلملة: فإن كل ما يقدر أن يفعله الصبي بنفسه ال جتوز النيابة فيه)1(.

ثانيًا: مذهب املالكية:

حيرم الويل عن غري املميز ولو رضيعًا، وجيرده وجوبًا من املخيط إن كان 
ذك�رًا، ووجه األنثى وكّفاه�ا كالكبرية، ويكون التجري�د قرب احلرم -أي 

مكة- ال من امليقات للمشقة.

وحي�رم الصب�ي املميز بإذن وليه م�ن امليقات إن ناهز احلل�م، وإال فقرب 
احلرم، ويأمره الويل بأن يأيت بجميع أفعال احلج وأقواله من طواف )ويشرتط 
يف صح�ة طواف املميز س�رت العورة وطهارته من احلدث واخلبث( وس�عي 
ورك�وع وتلبي�ة وجترد ورم�ي إىل غري ذلك، إن كان يقدر علي�ه، فإن مل يقدر 
عليه أو عىل بعضه فالويل ينوب فيام عجز عنه، إن كان ذلك الذي عجز عنه 
الصبي يقبل النيابة، وال يكون إال فعًا، فيطوف عنه ويسعى ويرمي اجلامر.

وأم�ا مثل ركعت�ي الطواف أو اإلح�رام أو التلبية أو التجرد، وما أش�به 
ذل�ك فإنه ال تص�ح النيابة فيه، ألهنا من األعامل البدني�ة، وعليه فإن التلبية 
والرك�وع يس�قطان عن الصبي حيث عجز عنهام، وق�ال بعضهم: للويل أن 
ي�ؤدي ركعتي الط�واف عن الصبي حي�ث عجز عنه�ام، ألن الصاة تابعة 

للطواف، وركوع الطواف جزء من احلج الذي تصح فيه النيابة.

وعىل الويل أن حيرض الصبي -مميزًا أو غري مميز- املشاهد، كعرفة ومزدلفة 
ومنى واملشعر احلرام، وجوبًا بعرفة وندبًا)2( بغريها.

)1( جامع أحكام الصغار )60/1، 64(، البحر الرائق )340/2(، الدر املختار للحصكفي وحاشية 
ابن عابدين )466/2(.

)2( إنام مل جيب عىل الويل أن حيرض الصبي ليبيت بمزدلفة بل يندب فقط، ألن مذهب املالكية أن املبيت=



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 362

واألفعال التي تقبل النيابة بعضها ال جيوز أن يفعله الويل عن نفسه وعن 
الصبي فعًا واحدًا كالطواف، ولكن يفعله عن نفسه، ثم عن الصبي ثانية، 
ألنه ال ينوب فعل واحد عن عبادة اثنن، كام أنه جيب أن يتقدم فعل النائب 
-ال�ويل- عن نفس�ه قب�ل أن يفعله عن غريه -الصب�ي- والدليل عىل أنه ال 
ينوب فعل واحد عن نسك رجلن أن النائب قد لزمه هذا الفعل عن نفسه 
كام�ًا عىل وجهه، فلم جي�ز أن ينوب عن فعل غريه، وألن فعله عن نفس�ه 
ف�رض، ألنه ق�د لزمه بإحرامه، وفعله عن غريه تط�وع، وال جيوز أن يكون 

فعل واحد يقيض به الفرض والتطوع.

وبع�ض األفعال جيوز أن يفعله عن نفس�ه وعن الصب�ي يف مرة واحدة، 
كالس�عي بن الصفا واملروة، والوقوف بعرفة، واملبيت بمزدلفة، ألنه عمل 
ال يفتق�ر إىل الطه�ارة وال يتعل�ق بالبيت كاحلمل إىل من�ى وعرفة، بخاف 

الطواف ألن له تعلقًا بالبيت، ويفتقر إىل الطهارة كالصاة)1(.

ثالثًا: مذهب الشافعية:

الصب�ي إم�ا أن يكون مراهقًا مميزًا يقدر عىل أفع�ال احلج أو يكون طفًا 
يعجز عن ذلك.

ف�إن كان مميزًا مراهقًا أذن له وليه يف ذلك، فإن أذن له فعل احلج بنفس�ه 
كغريه من البالغن، وإن كان طفًا ال يميز فأفعال احلج عىل ثاثة أرضب: 

رضب يصح من الطفل من غري نيابة وال معونة له، وذلك الوقوف . 1
بعرفة واملبيت بمزدلفة ومنى.

رضب ال يصح منه إال بنيابة الويل عنه، وذلك اإلحرام.. 2

= بمزدلفة س�نة يف احلج وليس واجبًا، انظر: الذخرية للقرايف )213/3(، الرشح الكبري وحاشية 
الدسوقي )43/2(.

)1( املنتقى رشح املوطأ )78/3-79(، رشح اخلريش وحاش�ية الع�دوي )282/2-283(، الرشح 
الكبري وحاشية الدسوقي )3/2-4(، مواهب اجلليل )475/2( وما بعدها.
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رضب يص�ح من�ه، ولكن بمعونة ال�ويل، وذلك الطواف والس�عي . 3
ورمي اجلامر.

فيغس�له ال�ويل عند إرادة اإلح�رام، وجيرده عن املخيط، ويلبس�ه اإلزار 
والرداء والنعلن إن تأتى امليش منه، ويطيبه وينظفه ويفعل ما يفعله الرجل، 

ثم حيرم الصبي أو حيرم عنه الويل.
ومت�ى صار الصبي حمرمًا )بإحرامه عن نفس�ه أو بإح�رام وليه عنه، بأن 
ين�وي ال�ويل جعله حمرم�ًا، كام إذا عق�د له النك�اح فيصري متزوج�ًا بمجرد 
ذل�ك(، فع�ل -كام س�بق- ما ق�در عليه، وفعل عن�ه وليه ما مل يق�در عليه، 
وجي�ب عىل ال�ويل أن جينبه م�ا جيتنبه البال�غ، فإن قدر الصب�ي عىل الطواف 
بنفس�ه علم�ه ال�ويل الط�واف فط�اف، وإال ط�اف ب�ه، ويش�رتط أن يكون 
ال�ويل متوضئ�ًا، أما الصبي غري املميز فا يش�رتط أن يكون متوضئاً يف أحد 
الوجهن، كام يش�رتط أن يكون الويل قد طاف عن نفس�ه، ويف وجه: يصح 

أن يطوف بالصبي، ويقع الطوفان عنهام.
والس�عي كالطواف، فإن كان غري مميز صىل ال�ويل عنه ركعتي الطواف، 

وإن كان مميزًا أمره هبام فصامها بنفسه.
ويشرتط إحضار الصبي عرفات، سواء املميز وغريه، وال يكفي حضور 
الويل عنه، وكذا حيرضه مزدلفة واملش�عر احلرام ومنى وس�ائر املواقف، ألن 
كل ذل�ك يمك�ن فعله م�ن الصبي، وجيمع ال�ويل يف إحض�اره عرفات بن 
اللي�ل والنهار، وإن قدر الصبي عىل الرمي أمره به الويل، وإال رمى عنه من 
ليس عليه فرض الرمي، ويس�تحب أن يضع احلصاة يف يد الطفل ثم يأخذ 
بي�ده ويرمي باحلصاة، وإال فيأخذها من يده ثم يرميها الويل، ولو مل يضعها 

يف يده بل رماها الويل ابتداء جاز)1(.

)1( احل�اوي )208/4-210(، املجم�وع )28/7-29(، هناي�ة املحت�اج )237/3-238(، مغني 
املحتاج )461/1(.
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رابعًا: مذهب احلنابلة:

حي�رم الصبي املميز عن نفس�ه بإذن ولي�ه، وحيرم الويل ع�ن الصبي غري 
املميز.

وكل م�ا أمكن الصبي فعله بنفس�ه لزمه فعل�ه، وال ينوب غريه عنه فيه، 
كالوقوف بعرفة واملبيت بمزدلفة ونحومها، وما عجز عنه عمله الويل عنه، 
: خرجنا مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حجاجًا ومعنا النس�اء  قال جابر بن عبد اهلل 
والصبي�ان، فأحرمن�ا عن الصبي�ان، ويف رواية: فلبينا ع�ن الصبيان ورمينا 

عنهم)1(.

وق�ال اب�ن املن�ذر: كل من حفظت عنه م�ن أهل العلم ي�رى الرمي عن 
الصب�ي الذي ال يقدر عىل الرمي)2(، وكان ابن عمر  يفعل ذلك، وروي 
ع�ن اب�ن عم�ر  أنه ك�ان حُيج صبيان�ه وهم صغ�ار، فمن اس�تطاع منهم 
أن يرم�ي رمى، ومن مل يس�تطع أن يرم�ي رمى عن�ه)3(، وروي عن أيب بكر 

الصديق  أنه طاف بابن الزبري يف خرقة)4(.

وقال اإلمام أمحد: يرمي عن الصبي أبوه أو وليه، وقال القايض أبو يعىل: 
إن أمكن�ه أن ين�اول النائب احلص ناول�ه، وإن مل يكن اس�تحب أن يوضع 
احل�ص يف يده فريمي عن�ه، وإن وضعها يف يد الصغري ورمى هبا فجعل يده 

كاآللة فحسن.

وال جي�وز أن يرم�ي عن الصبي إال من رمى عن نفس�ه، ألنه ال جيوز أن 
ينوب عن الغري وعليه فرض نفسه، كام ال يصح أن يرمي غري املحرم عنه.

)1( سبق خترجيه.
)2( اإلمجاع البن املنذر )ص56(.

)3( سبق خترجيه.

)4( سبق خترجيه.
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وأما الطواف فإنه إن أمكنه امليش مش�ى، وإال طِيف به حمموالً أو راكبًا، 
ف�إن أبا بكر  طاف باب�ن الزبري يف خرقة، وألن الط�واف بالكبري حمموالً 

لعذر جيوز، فبالصغري أوىل.

وال ف�رق بن أن يكون احلامل حاالً أو حرامًا ممن أس�قط الفرض عن 
نفس�ه أو مل يس�قطه، ألن الط�واف للمحمول ال للحام�ل، ولذلك صح أن 
يط�وف راكبًا ع�ىل بعري، وتعترب النية يف الطائف به، ف�إن مل ينِو الطواف عن 
الصب�ي مل جيزئ�ه، ألنه ملا مل تعت�رب النية من الصبي اعت�ربت من غريه، كام يف 
اإلح�رام، ف�إن ن�وى الطواف عن نفس�ه وع�ن الصبي احتم�ل وقوعه عن 
نفس�ه، كاحل�ج إذا نوى به عن نفس�ه وغريه، واحتمل أن يق�ع عن الصبي، 
ك�ام لو طاف بكبري ونوى كل واحد منهام، لكن املحمول أوىل، واحتمل أن 

يلغو، لعدم التعين، لكون الطواف ال يقع عن غري معن.

وذك�ر الق�ايض وجه�ًا أنه ال جيزئ الط�واف بالصبي إال مم�ن طاف عن 
نفسه أوالً، ولكنه عىل خاف صحيح املذهب.

وجيرد الصبي يف اإلحرام، كام جيرد الكبري، وقد روي عن عائشة  أهنا 
كان�ت جترد الصبي�ان إذا دنوا من احلرم)1(، قال عط�اء: »ُيفعل بالصغري كام 

َيفعل الكبري، وُيشهد به املناسك كلها، إال أنه ال ُيصىل عنه«)2(.

خامسًا: مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم: »ونس�تحب احلج بالصبي وإن كان صغريًا جدًا أو كبريًا، 
وله حج وأجر، وهو تطوع، وللذي حيج به أجر، وجيتنب ما جيتنب املحرم، 

)1( مل أجده هبذا اللفظ فيام اطلعت عليه يف كتب الس�نة واآلثار وإنام ورد أهنا  كانت جترد الصبيان 
يف احل�ج، ك�ام يف مصن�ف ابن أيب ش�يبة كتاب املناس�ك، باب يف الصب�ي جيتنب م�ا جيتنب الكبري 

.)338/3(
)2( املغن�ي )52/5-53(، ال�رشح الكبري واإلنصاف )20/8( وما بعدها، كش�اف القناع )24/6( 

وما بعدها.
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وُيط�اف ب�ه، وُيرمى عنه اجل�امر إن مل يطق ذلك، وجي�زئ الطائف به طوافه 
بذلك عن نفس�ه، ألنه طائ�ف وحامل، فهام عمان متغاي�ران، لكل واحد 

منهام حكم، كام هو طائف وراكب)1(.

وذكر يف موضع آخر أنه يصيل عن الصبي ركعتي الطواف)2(.

وهبذا تبن لنا أن الفقهاء قرروا -إمجاالً- أن كل ما أمكن الصغري فعله، 
فعله بنفسه، مما يصح فعله منه، وما عجز عنه الصبي فعله عنه الويل.

غري أهنم اختلفوا يف بعض الفروع واملسائل تأيت -بمشيئة اهلل- فيام يأيت. 

الفرع الثاين: هل جيوز للويل املحرم أن حيرم عن الصبي؟
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولن: 

الق�ول األول: أن�ه جي�وز أن يكون الويل ال�ذي حيرم عن الصب�ي حمرمًا، 
ك�ام جيوز أن يكون حالالً، وس�واء أس�قط الف�رض عن نفس�ه أم ال، وإليه 
ذهب املالكية واحلنابلة والظاهرية والشافعية يف وجه، ألن الويل ال يتحمل 
اإلحرام عن الصبي، فيصري الويل به حمرمًا، حتى يمنع من فعله عنه إذا كان 
حمرمًا، وإنام الويل يعقد اإلحرام عن الصبي، فيصري الصبي حمرمًا، فجاز أن 

يفعل ذلك الويل وإن كان حمرمًا)3(.

الق�ول الث�اين: أنه ال يصح إحرام الويل عن الصب�ي إال أن يكون حالالً، 
فإن كان حمرمًا مل يصح إحرامه عنه، وإليه ذهب الش�افعية يف وجه، ألن من 

كان يف نسك مل يصح أن يفعله عن غريه)4(.

)1( املحىل )277-276/7(.
)2( املحىل )8/7(.

)3( حاشية الدسوقي )3/2(، حاشية العدوى عىل رشح اخلريش )282/2(، املغني )53-52/5(، 
كشاف القناع )26/6(، املحىل )276/7(، احلاوي )209/4(، املجموع )23/7(.

)4( احلاوي )209/4(.
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والراج�ح -واهلل أعل�م- هو الق�ول األول ملا ذك�روه، وفيه جواب عن 
استدالل القول الثاين.

الفرع الثالث: حكم إحرام الويل عن الصبي املميز؟
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولن: 

الق�ول األول: أن�ه ال يص�ح إحرام ال�ويل عن الصبي املمي�ز، وإليه 
ذه�ب احلنفي�ة واملالكية واحلنابلة والش�افعية يف وج�ه، لعدم الدليل، 
وألن كل ما قدر الصبي عىل فعله بنفس�ه ال جتوز النيابة فيه، وال شك 
أن الصب�ي املمي�ز يمكنه مبارشة اإلحرام بنفس�ه، ف�ا يصح أن يفعله 

عنه الويل)1(.

الق�ول الثاين: يصح إحرام الويل عن الصبي ول�و كان ميزًا، وإليه ذهب 
الشافعية)2( يف األصح والظاهرية، وذلك ألنه موىل عليه، بدليل أنه ال جيوز 

أن يستقل باإلحرام، دون إذن وليه)3(.

والراج�ح -واهلل أعل�م-: ه�و الق�ول األول، مل�ا ذك�روه، وأم�ا ع�دم 
االس�تقال فينبغي أن يكون يف اإلذن باإلح�رام، فإذا أحرم الصبي فينبغي 
أن يكون مستقًا يف كل ما يقدر عليه من قول أو فعل، حتى تتحقق احلكمة 

من احلج به، وهو تعويده عىل الطاعات.

)1( جام�ع أحكام الصغار )60/1(، الدر املختار وحاش�ية ابن عابدي�ن )466/2(، مواهب اجلليل 
)482/2(، كشاف القناع )23/6(، املجموع )23/7(.

)2( وذهب بعض الشافعية إىل أنه ال ينعقد إحرام الصبي املميز بنفسه، ألنه ليس له قصد صحيح، قال 
النووي: قال القايض: هذا غلط، فإن له قصدًا صحيحًا، وهلذا تصح صاته وصومه وكذا احلج، 

انظر: املجموع )23/7(.
)3( املجم�وع )23/7(، هناي�ة املحتاج للرم�يل )236/3(، مغني املحت�اج )461/1(، العزيز رشح 

الوجيز )421/7(.
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الفرع الرابع: هل يش�رتط فيمن يطوف بالصبي أن يكون قد طاف 
عن نفسه؟

اختلف الفقهاء يف املسألة عىل قولن: 

الق�ول األول: ذهب املالكية والش�افعية واحلنابلة يف وجه عند كل منهام 
إىل أنه يش�رتط يف الويل املحرم ال�ذي يطوف بالصبي أن يكون قد طاف عن 
نفسه أوالً، وال جيزئه أن حيمله ليطوف به قبل أن يطوف عن نفسه، كالنيابة 
يف احل�ج، فإن�ه ال حي�ج عن غريه م�ن مل حيج عن نفس�ه، لقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص لرجل: 
»حج عن نفسك ثم عن شربمة«)1(، فمبنى احلج عىل عدم التربع به مع قيام 

الفرض)2(.

القول الثاين: ذهب احلنفية واحلنابلة يف الصحيح من املذهب والظاهرية 
والش�افعية يف وج�ه إىل أنه ال يش�رتط أن يكون الويل ال�ذي يطوف بالصبي 
قد طاف عن نفس�ه أو الً، واس�تدلوا بحديث: »نعم ولك أجر«)3(، ومل يأمر 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص امل�رأة أن تطوف بالصبي طوافًا مس�تقًا مع أن املق�ام مقام بيان، 
وتأخ�ري البيان عن وقت احلاجة ال جي�وز، وألن الطواف يوجد من الصبي 

املحمول كاملريض املحمول)4(.

)1( أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد اهلل بن عباس  وصححه ابن حبان والبيهقي وابن 
حج�ر وغريهم، انظر: س�نن أيب داود، كتاب املناس�ك، ب�اب الرجل حيج عن غ�ريه )162/2(، 
س�نن ابن ماجه، كتاب املناس�ك، باب احلج عن امليت )969/2(، اإلحسان برتتيب صحيح ابن 
حب�ان، كتاب احلج، باب احلج واالعتامد عن الغري )299/9(، الس�نن الكربى للبيهقي يف كتاب 
احلج، باب من ليس له أن حيج عن غريه )336/4-337(، البدر املنري )46/6( وما بعدها، فتح 

الباري )327/12(.
)2( املنتق�ى رشح املوطأ )78/3(، مواهب اجلليل )475/2( وما بعدها، احلاوي )210/4(، مغني 

املحتاج )461/2(، اإلنصاف )22/8(.
)3( سبق خترجيه.

)4( املحي�ط الربه�اين )9/3(، البح�ر الرائ�ق )381/2(، احلاوي )210/4(، العزي�ز رشح الوجيز 
)342/7(، املغني )53/5(، كشاف القناع )26/6(، املحىل )276/7(.
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والراجح -واهلل أعلم-: هو القول الثاين، لقوة استدالهلم، قال الكاساين 
يف بدائ�ع الصنائ�ع: »ألن الطواف بالبيت قد حصل م�ن كل منهام، غري أن 
أحدمها حصل بفعل نفس�ه، واآلخر بفعل غريه، ال يقال: إن الفعل واحد، 
وهو من احلامل، ألن الفرض ليس هو الفعل نفسه، وإنام حصول الشخص 
حول البيت، كالوقوف بعرفة، ال فعل الوقوف، وألن ميش الواحد جيوز أن 

يقع عن اثنن يف باب احلج، كالبعري الواحد إذا ركبه اثنان فطافا عليه«)1(.

والسعي يأخذ حكم الطواف يف هذه املسألة)2(.

الف�رع اخلام�س: ه�ل جيوز لل�ويل أن يص�ىل ركعتي الط�واف عن 
الصبي؟

اختلف الفقهاء يف املسألة عىل قولن: 

القول األول: ذهب املالكية يف املشهور وبعض احلنفية إىل أنه ال جيوز أن 
يصيل عنه ركعتي الطواف، وعىل هذا تس�قط عن الصبي الذي ال يس�تطيع 
أن يص�يل، ألن الصاة عبادة بدنية، ال تقبل النيابة)3(، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يصيل 

أحد عن أحد«)4(.

القول الثاين: ذهب الشافعية واحلنابلة والظاهرية وبعض احلنفية وبعض 
املالكي�ة إىل أنه جيوز أن يصيل الويل ع�ن الصبي غري املميز ركعتي الطواف، 

)1( بدائع الصنائع )2/ 128( )بترصف يسري(.
)2( منحة العام رشح بلوغ املرام للشيخ عبد اهلل الفوزان )130/1(.

)3( مواه�ب اجللي�ل )483/2(، ال�رشح الكب�ري وحاش�ية الدس�وقي )4/2(، رشح فت�ح القدي�ر 
)457/2(، البحر الرائق )356/2(.

)4( الصحي�ح أن�ه أثر موقوف ع�ىل ابن عباس وابن عمر  فأثر ابن عباس، رواه النس�ائي يف س�ننه 
الك�ربى بإس�ناد صحيح، كت�اب الصوم باب ص�وم احلي عن املي�ت )257/3(، وأث�ر ابن عمر 
رواه عبد ال�رزاق، يف مصنفه، كتاب الوصايا، ب�اب الصدقة عن امليت )61/9(، ورواه مالك يف 
املوطأ باغًا، املوطأ برشح الزرقاين، كتاب الصيام، باب يف الصيام عن امليت )247/2(، وانظر: 

التلخيص احلبري )454/2(.
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ألن الركوع ملا كان كاجلزء من الطواف، والطواف يقبل النيابة ناب أن يركع 
عنه، فالصاة تابعة للطواف، وذلك جزء من احلج الذي يقبل النيابة)1(.

والراج�ح -واهلل أعل�م-: هو القول الثاين، ملا ذك�روه، وأما أنه ال يصيل 
أح�د عن أحد فذل�ك يف الصاة املس�تقلة، أما ركعتا الط�واف فهام تبع له، 

وجيوز يف التبع ما جيوز يف األصل.

)1( احل�اوي )209/4(، املجم�وع )29/7(، هناية املحتاج )238/3(، املغن�ي )202/7(، الرشح 
الكب�ري واإلنص�اف )451/13-452(، كش�اف القناع )419/8(، تبي�ن احلقائق )142/4(، 

حاشية ابن عابدين )569/2(، مواهب اجلليل )483/2(.
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املبحث الثالث
ارتكاب الصبي حمظورات اإلحرام

وعىل من تكون نفقة حجه؟

وأحتدث يف هذا املبحث -بمش�يئة اهلل تعاىل- عن حكم ارتكاب الصبي 
حمظ�ورات اإلحرام أو احلرم، وهل فيها كف�ارة أو جزاء؟ وإذا كانت: فهل 
ع�ىل الصبي أو الويل؟ وإذا وجب فيها الصيام، فهل يصوم الويل أو الصبي 
إن اس�تطاع، ث�م أذكر حك�م وطء الصبي املح�رم وهل يلزمه ب�ه القضاء؟ 

وأخريًا أحتدث عن نفقة حج الصبي: هل هي يف ماله أو يف مال وليه؟

وإليك التفصيل يف املطالب الستة اآلتية: 

املطلب األول
حكم ارتكاب الصبي حمظورات اإلحرام أو احلرم

اتفق الفقهاء عىل أن الصبي ال يلحقه إثم إذا ارتكب شيئًا من حمظورات 
اإلحرام أو احلرم، سواء أكان مميزًا أم غري مميز، ألنه غري مكلف)1(.

ث�م اختلف�وا يف ل�زوم الفدي�ة أو اجل�زاء أو اهل�دي ع�ىل الصب�ي، وجاء 
اختافهم عىل عدة أقوال: 

)1( بدائع الصنائع )211/2(، مواهب اجلليل )480/2(، املجموع )42/7(، الفروع )412/1(.
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القول األول: ذهب احلنفية والظاهرية)1( إىل أن الصبي ال يلزمه يشء من 
فدية أو جزاء أو كفارة بارتكابه ش�يئًا م�ن حمظورات اإلحرام أو احلرم، كام 
ال يل�زم ذلك وليه، وذلك ألن حرمة ارتكاب املحظورات بس�بب اإلحرام 
أو احلرم تثبت حقًا هلل تعاىل، والصبي غري مكلف وغري مؤاخذ بحقوق اهلل 
تعاىل، وقد س�بق أن إحرام الصبي غري الزم، ولكن ينبغي لوليه أن جينبه ما 

جيتنبه املحرم تأديبًا وتعويدًا، كام يأمره بالصاة.

وق�د رج�ح هذا القول ش�مس الدي�ن حممد ب�ن مفلح صاح�ب كتاب 
)الفروع( من احلنابلة، ورجحه يف العرص احلديث الشيخ ابن عثيمن)2(.

القول الثاين: ذهب املالكية إىل أن الصبي إذا ارتكب شيئًا من حمظورات 
اإلح�رام أو احل�رم ل�زم جزاء ذل�ك، ألن عمد الصب�ي يف العب�ادات كعمد 

البالغ، وسواء أكان الصبي ميزًا أم غري ميز، ولو رضيعًا)3(.

القول الثالث: ذهب الش�افعية إىل أن ما يس�توي عمده وس�هوه، وذلك 
احلل�ق وتقليم األظفار وقتل الصيد، إذا فعل�ه الصبي املميز فالفدية واجبة، 
وم�ا اختلف حكم عمده وس�هوه، وذلك الطيب واللب�اس، فإن فعل ذلك 
الصبي املميز ناس�يًا فال فدية فيه كالبالغ، وإن فعله عامدًا فعىل قولني مبنيني 
عىل اختالف قول الشافعي يف عمد الصبي: هل جيري جمرى اخلطأ أو جمرى 

العمد من البالغ العاقل؟

أحدمه�ا: جي�ري جم�رى اخلطأ، فع�ىل ه�ذا ال فدية في�ه كالبال�غ النايس، 
والثاين: أنه عمد صحيح، فعىل هذا الفدية واجبة، كالبالغ العامد.

)1( احلج�ة عىل أهل املدينة ملحمد بن احلس�ن الش�يباين )411/2(، البحر الرائ�ق )340/2(، بدائع 
الصنائع )211/2(، املحىل )277-276/7(.

)2( الفروع )223/5(، الرشح املمتع )22-21/7(.
)3( الفواك�ه الدوائ�ي )426/1(، مواه�ب اجللي�ل )486/2(، رشح اخل�ريش وحاش�ية الع�دوي 

)283/2(، الرشح الكبري وحاشية الدسوقي )4-3/2(.
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أما الصبي غري املميز، فال فدية يف ارتكابه حمظورًا)1(.

القول الرابع: ذهب احلنابلة إىل أن حمظورات اإلحرام قسامن:
أحدمه�ا: م�ا يتلف عم�ده وس�هوه كاللب�اس والطيب، والث�اين: ما ال 
يتلف كالصيد وحلق الش�عر وتقليم األظفار، فاألول: ال فدية يف ارتكاب 
الصبي له، ألن عمد الصبي خطأ، لعدم صحة قصده، والثاين: فيه الفدية)2(.
وسيأيت-بمشيئة اهلل تعاىل-الرتجيح يف املسألة قريبًا يف مطلب مستقل.

املطلب الثاين
عىل من يكون جزاء جنايات الصبي يف اإلحرام أو احلرم؟

اتف�ق الفقهاء القائلون بأن جنايات الصبي يف احلرم أو اإلحرام يلزم هبا 
اجلزاء -عىل التفصيل املتقدم- واتفقوا عىل أنه إذا فعل الويل بالصبي ش�يئًا 
م�ن حمظورات اإلحرام بغري عذر أو مصلحة الصبي، كام لو طيبه أو ألبس�ه 
أو حلق رأس�ه أو قل�م ظفره بغري مصلحة فإن ذلك يف م�ال الويل، ألنه هو 

الذي فعل بالصبي املحظورات، فكان اجلزاء يف ماله)3(.
ثم اختلفوا فيام إذا ارتكب الصبي بنفسه شيئًا من حمظورات اإلحرام أو 
احل�رم أو فعله به الويل ملصلحته، كام لو ألبس�ه خميطًا للخوف عليه من نحو 
ب�رد أو م�رض، هل يك�ون جزاء ذل�ك يف ماله أو يف مال ال�ويل؟ عىل ثاثة 

أقوال: 
القول األول: أن م�ا يلزم بارتكاب الصبي حمظورات اإلحرام أو احلرم، 
أو بفع�ل الويل ذلك ملصلحة الصبي، إنام هو ع�ىل وليه، وإليه ذهب املالكية 

)1( احلاوي )211/4-212(، املجموع )31/7( وما بعدها، مغني املحتاج )461/1(.
)2( املغني )53/5(، الرشح الكبري واإلنصاف )23/8( وما بعدها، كشاف القناع )27/6(.

)3( مواه�ب اجللي�ل )486/2(، املجم�وع )33/7(، احل�اوي )211/4(، اإلنص�اف )26/8(، 
كشاف القناع )27/6(.
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يف ظاهر املذهب والش�افعية يف األظه�ر واحلنابلة يف الصحيح من املذهب، 
وذل�ك ألن ال�ويل هو الذي ألزمه احلج بإذنه ل�ه أو إحرامه عنه، فكان ذلك 

من جهته منسوبًا إليه)1(.

القول الثاين: ذهب املالكية يف قول عندهم والش�افعية يف وجه واحلنابلة 
يف رواي�ة إىل أن م�ا يلزم بارت�كاب الصبي حمظورات احل�رم أو اإلحرام، أو 
بفعل وليه به ذلك ملصلحته إنام هو يف مال هذا الصبي، ألن ذلك مال وجب 
بجنايت�ه ه�و أو فع�ل به ملصلحت�ه، فأش�بهت اجلناية عىل اآلدم�ي، وكام لو 

استهلك ماالً لغريه، أو استهلك مال غريه ملصلحته)2(.

الق�ول الثالث: ذه�ب املالكية يف قول ثالث عنده�م إىل أنه إذا خرج الويل 
بالصب�ي فح�ج ب�ه، أو أذن له، وكان قد خ�اف عليه الضيع�ة -أي الضياع أو 
اهل�الك- إذا ترك�ه ومل يس�تصحبه معه فاجل�زاء أو الفدية يف م�ال الصبي، ألن 
خروج�ه ب�ه مصلح�ة ل�ه -أي للصبي- يف ه�ذه احلال�ة، أما إذا مل ي�ف عليه 
الضيعة بعده إن تركه فاجلزاء يف مال الويل، ألنه هو الذي أحجه، أو أذن له)3(.

املطلب الثالث
حكم صيام الويل أو الصبي فيام وجب من فدية بارتكاب 

الصبي حمظورًا

إذا قلنا بوجوب أداء ما يلزم بارتكاب الصبي حمظورات اإلحرام عىل الويل، 

)1( ال�رشح الكب�ري وحاش�ية الدس�وقي )5/2، 4(، مواه�ب اجللي�ل )486/2-487(، احل�اوي 
)211/4(، مغن�ي املحت�اج )461/1(، املغن�ي )54/5(، اإلنص�اف )25/8(، كش�اف القناع 

.)28-27/6(
)2( رشح اخل�ريش )283/2(، مواه�ب اجللي�ل )486/2-487(، احل�اوي )211/4(، املجم�وع 

)31/7(، املغني )54/5(، اإلنصاف )25/8(.
)3( مواهب اجلليل )486/2-487(، رشح اخلريش وحاشية العدوي )283/2(.
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فدخ�ل يف الفدية صوم، فه�ل يصوم الويل؟ وإذا قلنا بأن ذلك عىل الصبي دون 
الويل فهل يصح منه الصوم -إن استطاع- حال صباه ويكون جمزئًا؟

أبّن ذلك يف الفرعن اآلتين: 

الفرع األول: صيام الويل:
اختل�ف الفقه�اء في�ام إذا وجب عىل ال�ويل فدية أو ج�زاء اقتىض صومًا 
بس�بب ارتكاب الصبي حمظورات اإلح�رام أو احلرم هل يصح صومه؟ أو 

أنه يطعم عنه أو هيدي؟ عىل قولن: 
- األول: ذه�ب الش�افعية واحلنابل�ة إىل أن الكف�ارة إن اقتضت صومًا 
ص�ام ال�ويل، لوجوهبا علي�ه ابتداء، فصوم ال�ويل عن نفس�ه، ال بالنيابة عن 

الصبي، إذ الصوم الواجب بالرشع ال تدخله النيابة، كقضاء رمضان)1(.
- الث�اين: ذه�ب املالكي�ة إىل أنه ال يصوم عن�ه وليه يف اجل�زاء والفدية، 

ولكن يطعم عنه أو هيدي)2(.

الفرع الثاين: صيام الصبي:
إذا قلن�ا إن الصبي يتحم�ل اجلزاء عىل ما ارتكبه من حمظ�ورات وكان فيها 
صوم، فهل جيزئ صومه حال الصبا إن كان مميزًا، أو يبقى يف ذمته حتى يبلغ؟

اختلف الفقهاء يف املسألة عىل قولن: 
- األول: ذهب الش�افعية يف وجه واحلنابلة إىل أنه ال جيزئه صومه حال 
الصب�ا، ب�ل يبقى يف ذمته حتى يبلغ، ألنه يقع واجبًا، والصبي ليس ممن يقع 

عنه واجب)3(، وقال احلنابلة: فإن مات أطعم عنه، كقضاء رمضان)4(.

)1( املجموع )32/7(، اإلنصاف )26/8(، كشاف القناع )28/6(.
)2( مواهب اجلليل )486/2(.

)3( وقول الشافعية واحلنابلة يف هذا مبني عىل ما سبق ذكره من وجه عند الشافعية ورواية عند احلنابلة 
من أن ما يلزم بارتكاب الصبي حمظورات اإلحرام إنام هو عىل الصبي عىل التفصيل املتقدم.

)4( املجموع )33/7(، كشاف القناع )28/6(.
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- الثاين: ذهب الشافعية يف وجه إىل أنه جيزئه صومه يف حال الصبا، ألن 
صوم الصبي املميز صحيح)1(.

املطلب الرابع
الرتجيح يف مسألة ارتكاب الصبي حمظورات اإلحرام

س�بق ذكر اخل�اف يف ارتكاب الصبي حمظورات اإلح�رام، وهل جزاء 
ذلك عليه أم عىل الويل، وذكرت ما تفرع عىل اخلاف بن الفقهاء يف مسائل 

عدة.

وق�د ذه�ب احلنفي�ة والظاهري�ة وبعض احلنابل�ة -كام س�بق ذكره- أن 
إح�رام الصبي املمي�ز أو إحرام الويل ع�ن الصبي غري املمي�ز غري الزم، بل 

جيوز حتليله يف أي وقت، وال تتعلق به كفارة، وقد سبق ترجيح ذلك)2(.

ولذل�ك فإن الراج�ح -واهلل أعلم- هو عدم ل�زوم يشء -من كفارة أو 
فدي�ة أو جزاء أو هدي- بارت�كاب الصبي حمظورات اإلحرام أو احلرم، ال 
ع�ىل الصبي وال عىل الويل، وهو مذهب احلنفية والظاهرية وش�مس الدين 
حممد بن مفلح صاحب )الفروع( من احلنابلة، وهو ما رجحه الشيخ حممد 

بن عثيمن ف عرصنا، وأسباب الرتجيح هي ما يأيت: 

إن ج�زاء جنايات احلرم أو اإلحرام يثبت حقًا هلل تعاىل، فس�قط عن . 1
غ�ري املكل�ف، والصبي مرفوع عن�ه القلم بنص احلدي�ث، فهو غري 

مؤاخذ بحقوق اهلل تعاىل.

إن هناك فرقًا بن لزوم اجلزاء بارتكاب حمظورات اإلحرام واحلرم، . 2
وب�ن لزوم ب�دل اجلناية عىل اآلدم�ي أو ماله، ف�األول ثبت حقًا هلل 

)1( املجموع )33/7(.
)2( انظر: )ص345(.
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تع�اىل -كام س�بق- لذلك ال يلزم غ�ري املكلف، أما الث�اين فإنه يلزم 
املكلف وغري املكلف، ألنه من باب خطاب الوضع.

إن حج الصبي إنام هو عىل سبيل التدريب والتعويد عىل الطاعات، . 3
فلو قلنا بلزوم الفدية ونحوها بارتكاب الصبي ش�يئًا من حمظورات 
احل�رم أو اإلح�رام فقد يؤدي إىل رغب�ة الناس عن احل�ج بصبياهنم 
-إذا تير هلم ذلك- خاصة وأنه من الصعب ضبط الصبي وإلزامه 

بموجبات احلرم واإلحرام، واهلل أعلم.

املطلب اخلامس
حكم الوطء من الصبي املحرم

وهل يلزم به قضاء عليه؟

لق�د أفردت ال�وطء من بن حمظ�ورات اإلحرام، نظرًا ألنه يكون س�ببًا 
إلفساد احلج ووجوب القضاء.

وقد اختلف الفقهاء هنا يف مسألتن:

األوىل: هل يفسد احلج إذا وطئ الصبي؟

الثاني�ة: ه�ل جيب القض�اء عند من يقول بفس�اد حج الصب�ي إذا وطئ 
أم ال؟ وإذا قلن�ا بوج�وب القضاء ه�ل يصح منه حال الصب�ا؟ أم البد من 

القضاء بعد البلوغ؟

وإليك التفصيل يف الفروع الثاثة اآلتية: 

الفرع األول: هل يفسد حج الصبي إذا وطئ؟
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولن: 

القول األول: ذهب مجهور الفقهاء ومنهم احلنفية واملالكية يف املشهور 
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والش�افعية يف األص�ح واحلنابل�ة إىل أن الصب�ي يفس�د حج�ه بال�وطء 
كالبالغ)1(.

القول الثاين: ذهب بعض املالكية والش�افعية يف وجه إىل عدم فساد حج 
الصب�ي إذا وط�ئ، ألن ال�وطء املوجب لفس�اد احلج هو املوجب للغس�ل، 

ووطء الصبي ال يوجب الغسل يف املعتمد عند املالكية)2(.

الفرع الثاين: هل جيب القضاء عىل الصبي إذا أفسد حجه بالوطء؟
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولن: 

الق�ول األول: أن�ه جيب علي�ه القضاء، وإلي�ه ذهب املالكي�ة يف املعتمد 
والش�افعية يف األصح واحلنابلة يف الصحيح من املذهب، ألن الوطء إفساد 
موج�ب للكف�ارة، فأوجب القض�اء، كوطء البال�غ، وألن إح�رام الصبي 

إحرام صحيح، فوجب القضاء إذا أفسده، كحج التطوع يف حق البالغ)3(.
قال ابن الصاح من الشافعية: »وإجياب القضاء عىل الصبي ليس إجياب 

تكليف، بل معناه ترتبه يف ذمته كغرامة ما أتلف«)4(.
الق�ول الثاين: أنه ال جيب عىل الصبي قضاء احلج الذي أفس�ده بالوطء، 
وإلي�ه ذه�ب احلنفية والش�افعية واحلنابلة يف وجه عندمه�ا والظاهرية، ألن 
احل�ج عبادة بدنية، فلو قلنا بوجوب القض�اء ألدى ذلك إىل وجوب عبادة 

بدنية عىل غري مكلف، وهو ليس أهًا ألداء فرض احلج)5(.

)1( بدائ�ع الصنائع )210/2-211(، الدر املختار وحاش�ية اب�ن عابدين )558/2(، الرشح الكبري 
وحاش�ية الدس�وقي )68/2(، رشح اخل�ريش )358/2(، املجم�وع )34/7(، مغن�ي املحت�اج 

)462/1(، املغني )53/5(، كشاف القناع )28/6(.
)2( بلغة السالك )272/1(، حاشية الدسوقي )68/2(، احلاوي )211/4(، املجموع )34/7(.

)3( مواه�ب اجللي�ل )487/2(، الفواك�ه الدوائ�ي )426/1(، احل�اوي )211/4(، مغني املحتاج 
)462/1(، املغني )53/5(، الرشح الكبري واإلنصاف )26-23/8(.

)4( هناية املحتاج )341/3(.
)5( بدائع الصنائع )211/2(، جامع أحكام الصغار )64/1(، املجموع )35/7(، احلاوي  )211/4(،=
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الف�رع الثالث: ه�ل يصح من الصبي قضاء حجه الفاس�د بالوطء 
حال الصبا؟

إذا قلنا بوجوب القضاء عىل الصبي فهل يصح منه حال الصبا أم يلزمه 
بعد البلوغ؟

قوالن: 

القول األول: أنه يصح منه يف حال الصبا، وإليه ذهب املالكية والشافعية 
يف األص�ح وبع�ض احلنابل�ة، ألنه ملا صلح�ت حالة الصب�ا للوجوب عىل 

الصبي يف هذا صلحت إلجزائه)1(.

الق�ول الث�اين: أنه ال يصح منه القضاء يف ح�ال الصبا وال جيزئه، بل بعد 
البل�وغ، وإليه ذه�ب احلنابلة يف الصحيح من املذهب والش�افعية يف وجه، 
ألن القض�اء واجب، والصبا ليس حم�ًا ألداء الواجبات، فبنية الصبي متنع 
التكليف بفعل العبادات البدنية، لضعفه عنها، ونظري ذلك وجود االحتام 
أو الوطء من املجنون، فإنه يوجب الغسل عليه لوجود سببه، وال يصح منه 

إال بعد إفاقته، لفقد أهليته للغسل يف احلال)2(.

والراجح -واهلل أعلم-: هو عدم وجوب القضاء عىل الصبي إذا أفس�د 
حج�ه بال�وطء، ال يف حال الصب�ا وال بعد البلوغ، وذل�ك ألن الصبي غري 
مكلف، فل�و قلنا بوجوب القضاء عليه ألدى ذلك إىل وجوب عبادة بدنية 
عىل غري مكلف، وألن الصبي إذا أفس�د صات�ه أو صيامه فا قضاء عليه، 
وإن�ام يؤمر باإلعادة عىل س�بيل التدريب والتعوي�د، فكذلك احلج ال يؤمر 

بقضاء، بل أوىل، ملا يلزم يف احلج من النفقة واملشقة غالبًا.

= املغني )35/5(، الرشح الكبري واإلنصاف )23/8-26(، املحىل )277-276/7(.
)1( مواهب اجلليل )487/2(، احلاوي )211/4-212(، املجموع )35/7(، اإلنصاف )26/8(.

)2( اإلنصاف )26/8(، كشاف القناع )28/6(، احلاوي )211/4(، املجموع )35/7(.
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املطلب السادس
نفقة حج الصبي هل هي يف ماله أو مال وليه؟

إذا أح�رم الصب�ي املمي�ز بغ�ري إذن وليه -وقلن�ا باملرج�وح وهو صحة 
إحرامه الزمًا- كانت نفقة حجه يف ماله)1(.

وق�د اتفق الفقه�اء عىل أن الويل إذا خ�رج بالصبي للح�ج فكانت نفقة 
الصبي يف السفر، ويف أثناء أداء املناسك كنفقته يف احلرض -أي مكان إقامته 
األصلي�ة- دون زيادة فهي يف مال الصب�ي، ألن خروجه به مل يؤثر يف زيادة 

النفقة، ونفقة الصبي يف ماله إن كان له مال)2(.

ث�م اختلف�وا فيام إذا زادت نفقته يف الس�فر به للحج ع�ىل نفقته األصلية 
يف م�كان إقامته: هل تكون يف مال�ه -إن كان له مال- أو يف مال وليه؟ عىل 

ثاثة أقوال: 

الق�ول األول: ذه�ب الش�افعية يف األص�ح واحلنابل�ة يف الصحي�ح من 
املذه�ب إىل أن نفقته الزائدة هي يف مال ال�ويل، وذلك ألنه هو الذي أدخله 
يف احل�ج من غري حاجة إليه يف صغره، إذ النس�ك يمك�ن تأخريه، وألنه قد 

جيب عليه بعد البلوغ وقد ال جيب)3(.

القول الثاين: ذهب الش�افعية يف وجه واحلنابلة يف راوية إىل أن نفقة حج 
الصبي الزائدة عن نفقته يف احلر تكون يف ماله، وليس يف مال وليه، وذلك 
ألن احلج له، فنفقته عليه كالبالغ، وألن له فيه مصلحة بتحصيل الثواب له 

)1( املجموع )32/7(.
)2( ال�رشح الكب�ري وحاش�ية الدس�وقي )4/2(، رشح اخلريش وحاش�ية الع�دوي )283/2(، بلغة 
الس�الك )244/1(، احلاوي )210/4(، املجموع )32/7(، مغني املحتاج )461/1(، املغني 

)54/5(، الرشح الكبري واإلنصاف )24/8(، كشاف القناع )27/6(.
)3( املجموع )32/7(، احلاوي )210/4(، املغني )54/5(، اإلنصاف )25-24/8(.
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والتم�رن عليه، فصار كأجرة املعل�م والطبيب ومؤنة تأديبه، وكل ذلك من 
مال الصبي)1(.

الق�ول الثال�ث: ذهب املالكية إىل أن الويل إذا خرج بالصبي وكان يش�ى 
علي�ه الضيع�ة -أي الضياع)2(- إذا س�افر وتركه فإن النفق�ة الزائدة عن نفقة 
احل�ر تك�ون يف م�ال الصب�ي، كنفق�ة احلر، وذل�ك ألن اخل�روج به كان 
ملصلحت�ه، وه�ذا إن كان للصبي مال، فإن مل يكن له مال ففي مال الويل، وال 
تبقى يف ذمة الصبي، وأما إن كان ال خيشى عليه الضيعة إذا سافر وتركه فنفقة 

الصبي الزائدة حينئذ عىل وليه، ألنه أدخله يف ذلك من غري رضورة)3(.

والراجح -واهلل أعلم-: هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول من أن 
نفق�ة حج الصب�ي الزائدة عن نفقته املعتادة يف م�كان إقامته األصلية تكون 

عىل وليه، وذلك ملا يأيت: 

إن احل�ج ال جي�ب إال م�رة واح�دة يف العمر، فا حاج�ة للصبي إىل . 1
التم�رن عليه يف حال صغ�ره، بل حيتمل أال جيب علي�ه بعد بلوغه، 

فا جيوز تكليفه بذل ماله من غري حاجة إليه.

إن أج�رة تعليم الصب�ي -ونحو ذلك من مؤن�ة تأديبه- رضورة أو . 2
كالرضورة وإذا مل جيعلها الويل يف صغر الصبي احتاج إىل استدراكها 
بع�د بلوغ�ه، بل إن ما يفوته م�ن التعليم يف الصغر ق�د ال يمكن أن 
يتدارك�ه يف الك�رب، بخاف احلج الذي إن فات�ه يف الصغر يمكن أن 

يتداركه يف الكرب، وقد ال جيب عليه، كام سبق.

)1( احلاوي )210/4(، املجموع )32/7(، املغني )54/5(، اإلنصاف )25-24/8(.
)2( واملراد بالضيعة -أو الضياع- اهلاك أو ما خيتل حاله به، ومن ذلك معارشة أهل الفساد، واملسألة 
مفروضة إذا مل يكن للصبي كافل س�وى من س�افر به، انظر: حاش�ية الع�دوي عىل رشح اخلريش 

)283/2(، مواهب اجلليل )484/2(.
)3( املدونة الكربى )368/2(، الرشح الكبري وحاشية الدسوقي )4/2(، بلغة السالك )244/1(.
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إن تفري�ق املالكية بن اخل�روج بالصبي مع خ�وف ضياعه، وجعل . 3
النفق�ة الزائدة يف مال الصبي، ألن املصلحة حينئذ له، وبن اخلروج 
به مع عدم خوف ضياعه، وجعل النفقة الزائدة حينئذ يف مال الويل، 
هذا التفريق غري مس�لم، ألنه إن خاف عليه الضياع إن خرج وتركه 
فينبغ�ي أن ال خي�رج به، لئا يكلفه نفقة زائدة، ف�إن قيل: لكنه يريد 
أن حي�ج، وقد تك�ون احلجة واجبة علي�ه، فإنه يق�ال: إذن املصلحة 
لل�ويل ال للصبي اس�تقاالً، فتكون حينئذ يف م�ال الويل، واهلل أعلم 

وأحكم.
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أهم نتائج البحث:

يطلق الفقهاء الصبي عىل من مل يبلغ احللم، وهو إما مميز أو غري مميز، . 1
فاملمي�ز هو الذي يفهم اخلطاب وحيس�ن اجلواب، وال يتحدد بس�ن 

معينة، وغري املميز هو من مل يكن كذلك.

أمج�ع أه�ل العلم عىل أن الصب�ي غري املميز ليس مكلف�ًا وال خماطبًا . 2
باألحكام الرشعية، وكذلك الصبي املميز يف قول عامة أهل العلم، 
وإن كان بعضه�م ذهب إىل كون�ه خماطبًا باملندوب�ات واملكروهات 
ع�ىل س�بيل التعوي�د والتمرين ال ع�ىل التكليف، ولذل�ك فهو غري 

خماطب بالواجبات واملحرمات.

أمجع أهل العلم عىل أن الصبي ال تكتب عليه الس�يئات، وأكثرهم . 3
ع�ىل أنه تكت�ب له احلس�نات لفعل�ه الطاعات كالص�اة والصوم 
واحل�ج وال�زكاة ونحوها، تفضًا م�ن اهلل تع�اىل، واهلل ذو الفضل 

العظيم.

يصح حج الصبي، سواء أكان مميزًا فأحرم بنفسه بإذن وليه، أم كان . 4
غ�ري مميز -ول�و رضيعًا- فأحرم عنه وليه، ولك�ن هذا اإلحرام غري 

الزم، فيجوز التحلل أو اإلحال منه، وال تتعلق به كفارة.

إذا أح�رم الصب�ي املمي�ز باحل�ج من غ�ري إذن وليه، ف�إن إحرامه ال . 5
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ينعقد، ألن اإلحرام بالنس�ك يتضمن إنفاق املال، وهو ال يصح إال 
بإذن الويل.

أمجع أهل العلم-إال من ش�ذ-عىل أن الصب�ي إذا حج ال جيزئه عن . 6
حجة اإلس�ام، بل جيب عليه حجة اإلس�ام بعد بلوغه مس�تطيعًا 

مستوفيًا للرشوط.

إن الصب�ي إذا أحرم باحلج ثم بلغ وأدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع . 7
الفجر من يوم النحر أجزأه عن حجة اإلسام، ولو مل جيدد اإلحرام، 

كام ال يلزمه دم لكونه مل حيرم من امليقات بعد البلوغ.

إذا س�عى الصب�ي بعد طواف القدوم، وقب�ل بلوغه، ثم بلغ ووقف . 8
بعرفة فإنه ال يلزمه سعي آخر بعد البلوغ، اكتفاء بسعيه األول.

إن من جيوز له أن حيج بالصبي أو يأذن له فيه هو وليه الذي له والية . 9
املال، كام يصح لألم أن حترم عن الصبي للحديث الصحيح أو تأذن 
ل�ه في�ه، وكذلك كل م�ن كان الصبي يف حجره جي�وز أن حيج به أو 

يأذن له فيه إن كان مميزًا.

األص�ل يف أداء الصب�ي املناس�ك: أن كل م�ا أمك�ن الصبي فعله . 10
بنفس�ه لزمه أن يفعله بنفسه وال ينوب عنه غريه، كالوقوف بعرفة 

واملبيت بمزدلفة، وما يعجز عنه يفعله الويل نيابة عنه.

جيوز للويل املحرم أن حيرم عن الصبي غري املميز، وال يش�رتط أن . 11
يكون حاالً، وال يصح إحرام الويل عن الصبي املميز.

ال يشرتط أن يكون الويل الذي يطوف بالصبي قد طاف عن نفسه . 12
أوالً، ك�ام جي�وز للويل أن يص�يل ركعتي الطواف ع�ن الصبي غري 

املميز.
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إن الراج�ح -واهلل أعلم- هو عدم ل�زوم يشء من كفارة أو جزاء . 13
أو ه�دي بارت�كاب الصبي حمظ�ورات اإلحرام أو احل�رم ال عىل 

الصبي وال عىل الويل، لعدم لزوم إحرامه.

يفس�د ح�ج الصبي املمي�ز بوطئ�ه كالبال�غ، ولكن ال جي�ب عليه . 14
القضاء، ال يف حال الصبا وال بعد البلوغ لعدم تكليفه.

نفقه حج الصبي الزائدة عن نفقته املعتادة يف مكان إقامته األصلية . 15
هي عىل وليه.

واهلل أعل�م، وصىل اهلل وس�لم عىل نبينا حممد وآل�ه وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان.
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فهرس املصادر واملراجع:

أوالً: احلديث ورشوحه:
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إبراهيم احلسيني، دار احلرمن، القاهرة، 1415ه�.
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األحكام الفقهية املتعلقة باخلطابة
يف النكاح 

إعداد
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التََّنم
أستاذ الفقه املساعد يف قسم الرشيعة

كلية الرشيعة والدراسات اإلسامية واألحساء
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احلمد هلل الذي جعل النكاح س�ببًا للفخر يوم القيامة، وزوج من عليائه 
خاتم رسله وأنبيائه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال تعاىل: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( 
]األحزاب: 37[، والصاة والسام عىل خري من عقد النكاح ألصحابه، سيدنا 

وحبيبن�ا وقدوتنا حممد ب�ن عبد اهلل وعىل آله وأصحاب�ه وذرياته وأزواجه، 
صاة وسامًا دائمن متازمن تازم القبول إلجيابه.

أم�ا بعد: ففي وس�ط مه�وم احلياة والضغ�وط اليومية حيت�ار العديد من 
الشباب والشابات يف الوصول لرشيك احلياة، مما يدفع الكثري منهم للبحث 
عن بدائل مقبولة اجتامعيًا وأخاقيًا تساعدهم يف حتقيق ذلك الغرض دون 
مزي�د تعب أو معان�اة، وأول ه�ذه البدائل التي حتاول توف�ري ذلك بصورة 

مقبولة توافر اخلَّطاب أو اخلَّطابة يف املجتمع.

وت�ربز أمهية ه�ذه املهنة يف وقتن�ا املعارص كمعن كب�ري لتحصيل مقصد 
رشعي يف تكثري النكاح، بعد أن كان الناس يعرف بعضهم بعضًا.

وعندم�ا ضعفت العاقات وقلنَّت فرص التاقي والتعارف بن األرس، 
وانشغل الشباب يف أعامل وظيفية تستغرق معظم ساعات يومهم، وكثرت 
األعب�اء امللق�اة ع�ىل عاتقه�م، وحرص�ت طائفة من النس�اء ع�ىل مواصلة 
الدراس�ة والبق�اء يف الوظيفة، احت�اج كل من هؤالء وه�ؤالء من يثقون به 

لداللتهم عىل الطرف اآلخر.
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وخ�ري من يقوم هب�ذه الوس�يلة الرشيفة -بع�د األهل واألق�ارب- هو 
وج�ود ما يعرف باخلَّطاب أو اخلَّطابة أو )الوس�يط الزوجي(، س�واء أكان 
الذي يقوم هبذه املهنة فئة من األفراد من الرجال والنساء املعروفن بالصدق 

واألمان�ة أم ك�ان عىل
)مواقع اإلنرتنت(.

وقد وسمت هذه الورقات بام يبن مضموهنا: )األحكام الفقهية املتعلقة 
باخلطابة يف النكاح(، وس�يكون أغلب جهدي يف هذا البحث مرتكزًا عىل 
مجع املس�ائل اخلاصة بمهمة ومهنة )اخلَطابة( وترتيبها، وتكييف مس�ائلها 
وخترجيه�ا، وحتقي�ق الق�ول فيه�ا وصياغتها بش�كل يس�هل اإلف�ادة منها، 
لتك�ون بإذن اهلل تعاىل مرجعًا موثقًا وحمققًا يف مس�ائل وقضايا فقه اخلطابة 

يف النكاح.

أمهية البحث: 
تربز أمهية البحث يف هذا املوضوع من خال النقاط اآلتية: 

اإلس�هام يف بي�ان حقيق�ة ه�ذه املهن�ة القديم�ة )اخلطاب�ة( وبيان . 1
أحكامها ال سيام ملن يامرسها ويقوم هبا، فهي مقدمة لعقد النكاح، 
ومع�ن كب�ري لتحصيل مقصد رشع�ي يف تكث�ري األنكحة وحفظ 

النسل.

إن يف هذا البحث سدًا لفجوة كبرية تتعلق بواقع الناس يف تصحيح . 2
أخطائهم وأخطاء اخلّطابن واخلّطابات، اس�تدعى الواجب سدها، 

نصحًا لألمة وإبراء للذمة.

تأكيد ش�مول سمو الرشيعة اإلسامية املباركة، وسعيها فيام يصلح . 3
به املجتمع اإلنس�اين، وبيان قدرة الفقه اإلسامي ومتيزه باملرونة يف 
قواع�ده وأحكامه، وأنه قادر عىل اس�تيعاب كافة ترصفات الناس، 
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»فليست تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازلة إال ويف كتاب اهلل الدليل 
عىل سبيل اهلدى فيها«)1(.

خطة البحث: 
تكلم�ت يف ه�ذا البحث عن جوانب متنوعة تتعل�ق باألحكام الرشعية 
املهم�ة ملهن�ة اخلطابة يف النكاح، بع�د أن ألقيت الضوء ع�ىل أمهيتها، وبيان 

إجيابياهتا وسلبياهتا وصفات اخلّطاب واخلطابة يف املباحث السبعة اآلتية: 

املبح�ث األول: أمهية اخلطاب�ة يف النكاح وتاريها وتطورها، ويش�تمل 
عىل مطلبن: 

املطلب األول: أمهية اخلطابة يف النكاح
املطلب الثاين: تاريخ اخلطابة يف النكاح وتطورها

املبحث الثاين: تعريف اخَلّطاب واأللفاظ ذات الصلة.

املبحث الثالث: تكييف عقد اخلطابة يف النكاح.

املبحث الرابع: أركان عقد اخلطابة يف النكاح ورشوط اخلّطاب.

املبحث اخلامس: اختصاصات اخلّطاب.

املبحث الس�ادس: اإلجيابيات والس�لبيات املتعلق�ة باخلطابة يف النكاح، 
ويشتمل عىل مطلبن: 

املطلب األول: إجيابيات اخلطابة يف النكاح.
املطلب الثاين: سلبيات اخلطابة يف النكاح وعوائقها.

املبحث السابع: أحكام اخلّطاب )الوسيط الزوجي(، ويشتمل عىل أحد 
عرش مطلبًا: 

)1( الرسالة لإلمام الشافعي )ص20(، ت: أمحد حممد شاكر.



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 398

املطلب األول: صيغة ورشوط عقد اخلطابة يف النكاح.
املطلب الثاين: خطابة املسلم للكافر والعكس.

املطلب الثالث: ترصف اخلّطاب.
املطلب الرابع: استنابة اخلّطاب غريه.

املطلب اخلامس: االختاف بن عاقدي اخلطابة يف النكاح.
املطلب السادس: رشكة اخلّطابن.

املطلب السابع: أجرة اخلّطاب.
املطلب الثامن: شهادة اخلّطاب.

املطلب التاسع: هروب اخلّطاب.
املطلب العارش: فسخ عقد اخلطابة يف النكاح.

املطلب احل�ادي عرش: اخلطابة يف النكاح عن طري�ق مواقع الزواج عىل 
الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(.

منهج البحث: 
لقد راعيت يف كتابة هذا البحث املنهج اآليت: 

اقترصت يف مسائل البحث عىل ذكر أقوال املذاهب األربعة بأدلتها.. 1
توثيق كل مذهب من املذاهب باإلحالة إىل كتبه األصيلة.. 2
كام سأبن ما ترجح يل، ذاكرًا وجه الرتجيح.. 3
خرج�ت األحاديث ال�واردة يف البحث، وأوضحت م�ا ذكره أهل . 4

الشأن يف درجتها -إن مل تكن يف الصحيحن أو أحدمها- فإن كانت 
كذلك، اكتفيت حينئذ بتخرجيها.

التعريف باملصطلحات، ورشح الغريب معتمدًا يف توثيق ذلك عىل . 5
كتب اللغة املعتمدة.
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الرتكيز عىل موضوع البحث وجتنب االستطراد.. 6

التزم�ت املوضوعية عن�د طرح اآلراء الفقهية، وعند حتقيق املس�ألة . 7
التي يدور حوهلا اخلاف.

تذييل البحث بفهرس املصادر واملراجع.. 8

واهلل أس�أل أن يسددين يف القول والعمل، وأن ينفع هبذا البحث، وصىل 
اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعن.
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املبحث األول
أمهية اخلطابة يف النكاح وتاريها وتطورها

ويشتمل عىل مطلبن: 

املطلب األول
أمهية اخلطابة يف النكاح

تعت�رب اخلطاب�ة يف النكاح وس�يلة مهم�ة يف حي�اة الناس لعق�د النكاح، 
وتظهر أمهيتها يف اجلوانب اآلتية: 

أن القائ�م هب�ا ال بد أن يكون كفؤًا، متصف�ًا بالصفات املطلوبة رشعًا؛ . 1
ليتمكن من عمله عىل الوجه الصحيح دون تلبسه بمخالفات رشعية.

ك�ام تظه�ر أمهي�ة دور اخلّط�اب بتيس�ري أم�ر الن�اس احل�ارض منهم . 2
والب�ادي؛ نظ�رًا لصعوبة وص�ول بعض األط�راف للطرف اآلخر، 
إذ املجتم�ع اآلن قد تغري، فق�د كان الناس يف املايض يعرف بعضهم 

بعضًا ويلتقي بعضهم مع بعض.
أما اآلن فقد ال يملك اإلنسان من الطاقات ما يمكنه من القيام بكل 
مطالب�ه، فقد أصبحت فرص الزواج للمرأة قليلة، وهو األمر الذي 
جيعلها تلجأ إىل خربة اآلخرين للوصول إىل مقصودها من الزواج.

للخّط�اب دور اجتامع�ي ظاهر، إذ إنه اللبن�ة األوىل يف حتصيل عقد . 3
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ال�زواج، ولذا ك�ان من املهم ج�دًا اختيار اخلّط�اب؛ ألنه يدخل يف 
منظوم�ة من ينهض بمهمة صون أع�راض الناس، وصون العرض 

من الرضوريات اخلمس التي حرص الرشع احلنيف عىل صوهنا.
إن تفعيل دور اخلّطاب أو اخلطابة له نفع كبري يف تيس�ري أمور النساء . 4

خاصة، حيث إن هناك ُأرَسًا يوجد فيها من مخس إىل تس�ع بنات يف 
منزل واحد مل يتزوجن، علاًم أن أعامرهن قد جتاوزت )30سنة(.

ك�ام ت�ربز أمهية اخلطابة يف أن اإلنس�ان ق�د يعرف ش�يئًا وتغيب عنه . 5
أش�ياء ال حيس�ن أن يبارشها بنفس�ه، فيحتاج فيها إىل وس�اطة غريه 

للوصول إىل هدفه ومقصوده.
كام تظهر أمهية اخلطابة يف تلك احلاجة املاسة لدراسة واقعها يف هذا . 6

العرص، وذلك من وجهن: 
جت�دد ص�ور تطبيقاهتا يف ه�ذا الزمن ال�ذي تنوعت في�ه أنواع  أ( 

األنكحة، وكان للخّطابن واخلّطابات فيها دور بارز.
كث�رة م�ا يقع في�ه اخلّطاب�ون أو اخلّطابات من األخط�اء، حتى  ب( 
أصبح�ت بع�ض هذه األخط�اء أم�رًا مستس�اغًا ال يقبلون فيه 

جدالً، كاعتبار بعضهم الغش واخلداع والتدليس حذقًا.
إضاف�ة إىل أن املجتم�ع فع�ًا بأم�س احلاجة إىل مؤسس�ات خمتصة . 7

باخلطابة يف النكاح؛ ألن العمل هبذه اخلطابة هو عمل جليل، يفوق 
مق�درة الش�خص الواح�د، بل هو بحاج�ة لكادر وظيف�ي متكامل 

مؤهل لُيسهم بالداللة عىل اخلاطب أو املخطوبة.
وبالنظ�ر للواقع فق�د أوجدت مكات�ب التزويج املوثوق�ة نوعًا من 
املصاحل�ة ب�ن مطال�ب األه�ل والرغبات الش�خصية أو ب�ن الفرد 
وحتقي�ق يشء م�ن طموحات�ه مم�ا كان ل�ه م�ن اآلث�ار اإلجيابية عىل 

املجتمع واستقراره.
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املطلب الثاين
تاريخ اخلطابة يف النكاح وتطورها

ك�ان ال�زواج يف املايض يتم عن طري�ق التعارف ب�ن العائات أو حتى 
بص�ورة داخلي�ة يف العائل�ة الواح�دة إال أن التغ�ريات احلديث�ة يف املجتمع 
جعل�ت الفردي�ة حتل حم�ل العائلة، مما جعل الش�اب حيتار أم�ام لغز اختيار 

الزوجة، وكذلك خوف الشابة من هم العنوسة التي يطاردها.

وتعت�رب مهن�ة )اخلطابة يف النكاح( م�ن املهن التقليدي�ة القديمة التي هلا 
وج�ود يف املجتمع�ات منذ القدم، حي�ث تبنت ه�ذه املجتمعات باختاف 
أش�كاهلا وعاداهت�ا ترتيب�ات متنوع�ة هل�ذه املهن�ة يف كل دورات التاري�خ 
اإلنس�اين، اهل�دف منها: النه�وض هبذه احلاج�ة حتى ولو مل تك�ن معروفة 
بحدودها ومعاملها التي نعرفها يف أيامنا هذه، بل كانت تتم يف القدم ضمن 

هيكل العاقات االجتامعية السائدة.

وكانت اخلطابة يف النكاح يف أول أمرها تتم عن طريق االحتس�اب دون 
أن يتعل�ق هبا عائد مايل، ث�م بتطورها واالنقطاع هلا وم�ا يكتنفها من لوازم 
أصب�ح كل م�ن اخلّطاب أو اخلطاب�ة يأخذان عليه�ا عائدًا مالي�ًا، مقابل ما 

يقومان به من جهود حثيثة للتوفيق بن طريف النكاح.

لقد عرف الن�اس خال فرتات التاريخ أمهية اخلطابة الزوجية؛ إذ يقدم 
من خاهلا النصيحة واخلدمة، ويبذل فيها لكا طريف العاقة النفع وحسن 
التوجي�ه، وه�ي مهنة حتظ�ى بنامء رسيع بع�د أن تطورت وحلق�ت بالركب 
احلديث من خال القن�وات الفضائية ومواقع اإلنرتنت ومكاتب التزويج 

واملجاالت املتخصصة يف الزواج.

وال تزال هذه املهنة حتظى عند بعض النساء باملتابعة جيًا بعد جيل؛ ألن 
املرأة يغلب عليها معرفة شأن املخطوبة وتسمى ب� )الداّللة( أو )اخلّطابة(.
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وقد انخرط يف هذه املهنة بعض الرجال رغبة يف اإلس�هام بالقضاء عىل 
العنوسة والعزوبة التي باتت مسترشية يف صفوف اجلنسن.

وق�د أخذت اخلطابة بعد ذلك ترتيب�ًا أكثر تطورًا يف هذا العرص احلارض 
الذي نعيشه.

وق�د امتدت فرصة االختيار الصحيح يف املجتمعات احلديثة من العمل 
الفردي للخّطابن واخلّطابات لتتوسع يف مكاتب التزويج واملواقع اخلاصة 

يف القنوات واإلنرتنت لتسهل فرصة التعارف والتقارب.

وإن جتربة هذه املكاتب ليست قارصة عىل دولة معينة بذاهتا، بل ظهرت 
وامت�دت يف الرشق والغ�رب ويف البلدان النامية واملتقدم�ة إال أن الصورة 

ختتلف باختاف ثقافة الشعوب.

حت�ى أصبحت ه�ذه املكاتب إح�دى الطرق الت�ي يلجأ إليه�ا كثريون 
للبحث عن نصفهم اآلخر، وأضحى هلذه املكاتب واملواقع أساليب خاصة 

لقبول طلب اخلاطبن)1(.

فاخلطابة يف النكاح وإن كانت قديمة يف املجتمعات اإلنسانية إال أن فهم 
حقيقة هذا النشاط وإجياد اإلطار الذي يمكن من خاله متييز معنى اخلطابة 
يف النك�اح ع�ن جمم�ل النش�اطات والعاقات األخ�رى، هو أم�ر حديث 

ومعارص، وهو ما سنلقي الضوء عليه يف املباحث اآلتية-بإذن اهلل-.

)1( س�يأيت -بإذن اهلل- اإلشارة يف املطلب احلادي عرش من املبحث السابع إىل ذكر األساليب اخلاصة 
لقبول طلب اخلاطبن عرب مواقع اإلنرتنت.
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املبحث الثاين
تعريف اخلّطاب )الوسيط الزوجي(

واأللفاظ ذات الصلة

اخلّط�اب: مأخوذ من اخِلطبة بكر اخل�اء)1(، وهي مقدمة عقد النكاح، 
ومعناها عرض الرجل عىل املرأة الزواج، أو طلب املرأة للزواج، ويس�مى 
البادئ )خاطبًا( واآلخر )خمطوبًا(، واهلدف من اخلطبة معرفة رأي املخطوبة 

وما إذا كانت موافقة عىل الزوج أو ال؟ وكذلك معرفة رأي وليها.

واخلّط�اب: هو من يق�وم بتعريف أحد الطرفن باآلخ�ر أو داللته عليه 
أو س�عيه يف التقريب بن طرفيه ونحو ذلك، س�واء كان جمانًا أم مقابل عائد 

مادي.

واخلَطاب�ة الزوجية: مصطلح يطلق عىل عمل من أذن له بالوس�اطة بن 
طرفن سواء كان من طريف العقد أم من أوليائهام.

فاملهمة التي يتعهدها )اخلّطاب( هي: الوساطة بن األطراف الراغبة يف 
ال�زواج لتقريب وجهات النظر فقط، ال نيابة ع�ن أحدمها، وإنام هو طرف 
ثال�ث يعم�ل من أجل التوفيق بينهام، وال يتعداه إىل إبرام عقد عن طرف ما 

إال إذا كان يف الوقت ذاته وكيًا.

املن�ري، م�ادة )خ.ط.ب(  القام�وس املحي�ط، م�ادة )خ.ط.ب( )ص103(، واملصب�اح  )1( انظ�ر: 
)ص173(، واملعجم الوسيط، مادة )خ.ط.ب( )243/1(.
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وبعد متام املوافقة ينتهي دور اخلّطاب، وتسقط عنه أي مسؤولية أخرى 
تنشأ بعد ذلك؛ ألن الوساطة ال تفيد أي أثر الزم يرتتب عليها.

بخ�اف )املأذون الرشع�ي يف النكاح(؛ ف�� )هو الش�خص الذي يقوم 
بإجراء وتوثيق عقد استباحة وطء فرج حمرم()1(.

وهن�اك ألف�اظ ثاث�ة ذات صل�ة بمصطل�ح )اخلَطابة(، نع�رض لبياهنا 
للتعرف عىل مدى صلتها باخلطابة عىل النحو اآليت: 

1. الوس�يط: مأخ�وذ م�ن الوس�اطة، ومن معانيه�ا: التوس�ط يف احلق 
والع�دل)2(، ويف احلس�ب والنس�ب وال�رشف، يق�ال: رج�ل وس�يط، أي 
حسيب يف قومه)3(، )واألوسط: املعتدل من كل يشء()4(، وتطلق الوساطة 
عىل العمل الذي يقوم به الوس�يط، يقال: توس�ط بينهم أي عمل الوساطة، 
كاإلص�اح بن املتخاصمن، إذ يطلق الوس�يط عىل املصلح، )والوس�يط: 

املتوسط بن املتخاصمن()5(.

ويف معنى ذلك املتوس�ط ب�ن العاقدين واملتبايع�ن أو املتعاملن، وهذا 
املفهوم هو املعنى املناسب ملوضوعنا اخلطابة الزوجية.

واخلطابة يف النكاح تكون بإحدى طريقتن: 

)1( املأذون الرشعي وواجباته الرشعية والنظامية يف اململكة العربية الس�عودية، د. أمحد الشعبي، جملة 
العدل )ص24(، العدد: 20.

)2( انظ�ر: لس�ان الع�رب، م�ادة )و.س.ط( )4833/8(، والقام�وس املحي�ط، م�ادة )و.س.ط( 
)ص893(، واملصب�اح املنري، م�ادة )و.س.ط( )ص659(، واملعجم الوس�يط، مادة )و.س.ط( 

.)1031/2(
)3( انظ�ر: القام�وس املحي�ط، م�ادة )و.س.ط( )ص893(، واملعج�م الوس�يط، م�ادة )و.س.ط( 

.)1031/2(
)4( املعجم الوسيط، مادة )و.س.ط( )1031/2(.

)5( املصدر نفسه.
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- اخلطابة املبارشة: حيث يأيت ويل األمر يبحث البنته أو أخته عن زوج.

- واخلطاب�ة غ�ري املبارشة: حيث تكون الداللة فيه�ا عن طريق أخوات 
متعاون�ات م�ع اخلّط�اب أو مكت�ب التزوي�ج إلرش�اد املتقدم�ن عىل أهل 

البنات دون معرفة أهل البيت عن دور اخلّطاب أو املكتب)1(.

2. السمس�ار: وه�و املتوس�ط ب�ن البائ�ع واملش�رتي إلمض�اء البيع أو 
تس�هيل الصفق�ة أو الداللة عىل البضاعة)2(. قال يف ت�اج العروس)3( )وهو 
الذي يس�ميه الناس الدالل، فإنه يدل املش�رتي عىل السلع ويدل البائع عىل 

األثامن(.

3. ال�دالل: وه�و اجلامع ب�ن البيِّع�ن أو )من ينادي عىل الس�لعة لتباع 
باملامرسة()4(، والفعل دل، ودللت عىل اليشء وإليه من باب قتل، واالسم: 

لولة، واسم املصدر الداللة)6(. اللة()5(، واملصدر الدُّ اللة والدِّ )الدنَّ

وه�ذه األلف�اظ الثاثة )الوس�يط والسمس�ار وال�دالل( تطلق عىل من 
أذن ل�ه يف التوس�ط ب�ن اخلاط�ب واملخطوب�ة أو العك�س، فه�ي تع�د من 
املرتادفات، واس�تعامل أي منها جيزئ يف الداللة عىل املقصود، وال مش�احة 
يف االصطاح، لكن أوالها يف االستعامل -فيام أرى- هو اسم )اخلّطاب(، 

)1( انظ�ر: موقع صحيفة اجلزي�رة اإللكرتونية، الع�دد: 10095، اجلمع�ة 1421/2/15ه�، مقال 
بعن�وان: لقاء عىل هاتف اجلزيرة بجدة مع الش�يخ عىل العم�ري، مدير مكتب الداللة عىل الزواج 

واإلصاح بن األزواج واألقارب.
)2( انظ�ر: النهاية يف غريب احلدي�ث، مادة: )س.م.س.ر( )140/2(، ولس�ان العرب )381/4(، 
والقام�وس املحيط، م�ادة: )س.م.س.ر( )ص256(، واملعجم الوس�يط، مادة: )س.م.س.ر(، 

)448/1(، واملبسوط للرخيس )115/15(.
.)546/6( )3(

)4( املعجم الوسيط، مادة: )د.ل.ل(، )294/1(.
)5( لسان العرب، مادة: )د.ل.ل(، )1414/3(.

)6( انظر: لسان العرب، مادة: )د.ل.ل(، )1414/3(، واملصباح املنري، مادة: )د.ل.ل( )ص199(.
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وذلك لش�يوع معرفته عند عموم الناس؛ وألنه أدل عىل املقصود يف ممارسة 
ه�ذه املهن�ة من غريه، كام أن في�ه اعرتافًا ظاهرًا بأمهية ه�ذه األلفاظ ملعانيها 
خ�ال تارخيها احلافل الطوي�ل، وفيه أيضًا حمافظة عىل أصالة مس�مى هذه 
املهن�ة الت�ي اتصف هبا فئ�ام من الن�اس عرب عق�ود طويلة، إذ إن اس�تعامل 
مصطلح آخر-مع تس�ويغه- قد جيحف بمس�امها ويعمي حقيقتها ويضيع 

منشأها وأصلها.

م�ع أن املتابع ملس�مى هذه املهنة قد أصبح اآلن يس�مع إطاق مصطلح 
آخر، وه�و ما تعارفت عليه املراكز األرسية والتنمية االجتامعية وامللتقيات 
التدريبي�ة التثقيفي�ة األرسية بالوس�يط الزوج�ي أو اإلخصائي األرسي أو 

املستشار االجتامعي)1(. واهلل أعلم.

)1( انظ�ر: توصي�ات ملتقى اخلّطابن واخلّطابات يف املجتمع الس�عودي، نح�و تأهيل علمي ورشعي 
وضبط اجتامعي ورسمي، مجعية وئام، 1432ه�.، )ص104(.
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املبحث الثالث
تكييف عقد اخلطابة يف النكاح

ي�راد بذلك بي�ان صفة عقد هذه اخلطابة يف النك�اح من حيث اللزوم أو 
اجلواز، وبيان موقعه من العقود. وبيان ذلك ينبني عىل إيضاح العقود التي 

يندرج فيها هذا العقد.

واخلطابة أو الوس�اطة الزوجية -بمعناها املعارص احلديث- مل تفرد هبذا 
االس�م يف كت�ب الفقه، إن�ام ورد ذكر مجلة م�ن أحكام الس�مرة يف أبواب 

متفرقة، أمهها أبواب اإلجارة والَجعالة والوكالة.

ول�ذا كان م�ن املهم حماولة ختريج اخلطابة يف النكاح عىل العقود املس�امة 
يف الفقه اإلس�امي، ومعرفة إمكاني�ة انطباق معناها املعارص عىل أحد هذه 
العقود املشاهبة له يف ضوء قواعدها الرشعية العامة. ويف أثناء هذه األبواب 
عدنَّ بعض الفقهاء الس�مرة أهنا إجارة وبعضهم َجعالة، ومنهم من س�امها 

وكالة.

وبالنظ�ر إىل واق�ع اخلطابة يف النكاح وعمل اخلّطاب�ن واخلّطابات نجد 
أهنا عقد مس�تقل يف اجلمل�ة، يمكن إفراده بالبحث، بحي�ث جتمع أحكامه 
املنص�وص عليه�ا من أب�واب املعام�ات املتفرقة م�ن اإلج�ارة والَجعالة 
والوكال�ة، وخي�رج ما مل ين�ص عليه عىل العقود املش�اهبة ل�ه، وال يصح أن 
يقت�رص هذا العقد بتفصياته عىل باب واحد م�ن أبواب املعامات اعتبارًا 

بأوجه االختاف بينه وبينها.
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فإذا أمعنا النظر يف واقع اخلطابة يف النكاح أمكن تقسيم عمل هذه املهنة 
إىل نوعن)1(: 

1. خطابة مقدرة بالزمن.

2. خطابة مقدرة بالعمل.

أم�ا اخلطاب�ة املق�درة بالزم�ن: فهي من ب�اب اإلجارة وهو ق�ول مجهور 
الفقه�اء)2(، ويكون اخلّطاب فيها حينئذ من باب األجري اخلاص إن اختص 
املوس�ط بمنافع اخلّطاب مدة اخلطابة، مثل: أن يس�تأجره عرشة أيام يبحث 
له فيها عمن يناس�به من النس�اء، وقد يكون اخلّطاب أيضًا من باب األجري 

املشرتك إن مل خيتص به.

ووج�ه اعتبار اخلطاب�ة إجارة: أهنا عم�ل مباح، قد عل�م بتحديد زمنه، 
وقوب�ل بع�وض معل�وم، فتك�ون داخل�ة يف معن�ى اإلج�ارة ال�ذي ذك�ره 

الفقهاء)3(.

ويص�ح محل اخلطاب�ة املقدرة بالزمن عىل )الَجعال�ة( خترجيًا عىل مذهب 
احلنابلة)4(، بناء عىل أن الَجعالة جتوز عىل املدة املعلومة أو املجهولة، مثل أن 
يقول: وس�طتك للبحث شهرًا بكذا، أو وسطتك يف البحث كل يوم بكذا، 

كام تصح عىل العمل املعلوم واملجهول.

)1( انظر: املغني )11/8، 35(.
)2( انظ�ر: املبس�وط )115/15(، والبي�ان والتحصي�ل )479/8(، والفواكه ال�دواين )161/2(، 
ومغن�ي املحت�اج )323/2(، واملغن�ي )103/8(، واملب�دع )108/5(، والقواع�د البن رجب 

)ق69( )ص125-124(.
)3( انظر: املبس�وط )74/15(، وبداية املجتهد )240/2(، وحاش�ية الدس�وقي ع�ىل الرشح الكبري 

)12/4(، واملبدع )109/5(.
)4( انظ�ر: املغن�ي )325/8(، واملب�دع )168/5(، ومعون�ة أويل النه�ى )597/5(، ورشح منتهى 

اإلرادات )468/2(.
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أما املالكية)1( والشافعية)2( فا يرون رضب املدة يف الَجعالة؛ ألنه ربام ال 
يظفر به يف تلك املدة.

وأما احلنفية)3( فا يقولون بالَجعالة أصًا.

ويمك�ن معرفة الفرق ب�ن العقدين من صيغة العق�د أو داللة ُعرٍف أو 
قرينٍة، كأن يكون ُنصنَّ عىل أهنا إجارة أو أهنا الزمة، أو اتفقا عىل أهنا َجعالة 
أو أهنا جائزة أو يدل العرف ألحدمها، كأن يقول: استأجرتك أو جاعلتك 

أو وسطتك ويدل العرف للزومه أو جوازه.

أما إن خلت مما حيددها من صيغة أو قرينة أو عرف كأن يقول: وسطتك 
يف هذا العمل شهرًا أو ستة أشهر بكذا، فإن الذي يظهر محلها عىل اإلجارة 

الازمة طردًا لألصل يف العقود)4(.

ويفرق يف اخلّطاب بن كونه أجريًا خاصًا أو مشرتكًا بالصيغة أو القرينة 
أو العرف، كأن يش�رتط املوس�ط عىل اخلّطاب أال يعمل لغريه يف هذه املدة 
فيكون خاصًا، أو يشرتط اخلّطاب أن يعمل له ولغريه فيها فيكون مشرتكًا، 
أو جي�ري عرف بكونه خاصًا إذا ذكرت امل�دة، أو يقرتن بالعقد ما يدل عىل 

املراد ونحو ذلك.

مع أن األغلب يف الواقع اعتبار اخلطنَّاب أجريًا مشرتكًا.

وأم�ا اخلطاب�ة املق�درة بالعم�ل: فإن�ه يمك�ن م�ن خ�ال كام الفقهاء 
استخراج تكييفهم لعقدها عىل أربعة أقوال)5(: 

)1( انظر: مواهب اجلليل )452/5(.
)2( انظر: روضة الطالبن )275/5(، ومغني املحتاج )429/2(.
)3( انظر: املبسوط17/11(، واالختيار لتعليل املختار )34/3(.

)4( انظر: الفروق للقرايف )13/4(، واملغني )22/8(.
)5( يمكن نظر هذا التخريج يف حاش�ية ابن عابدين )63/6(، والفتاوى اهلندية )40/5(، ومواهب 
اجللي�ل )201/5(، ورشح اخلريش عىل خليل )63/7، 70(، والزرقاين عىل خليل )62/7(،=
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أوهلا: أهنا َجعالة، وثانيها: أهنا إجارة، وثالثها: أهنا تكون إجارة وتكون 
َجعالة، ورابعها: أهنا وكالة.

وم�دار اخل�اف يف ذل�ك راج�ع إىل اعتب�ار اجلهال�ة يف العم�ل أو عدم 
اعتب�اره؛ ألن عمل اخلّطاب: معلوٌم نوعه جمهولٌة غايته، فمن جعلها جهالة 
مؤث�رة قال: ال تصح ع�ىل اإلجارة، وه�ذا مذهب احلنفي�ة واملالكية، لكن 

عّدها احلنفية)1( إجارة فاسدة، وصححها املالكية)2( عىل أهنا َجعالة.

ومن اغتفر هذه اجلهالة أو مل يعدها مؤثرة صححها عىل اإلجارة، وهذا 
الق�ول اآلخ�ر للحنفية)3( ومذه�ب الش�افعية)4( واحلنابل�ة)5( إال أنه يمكن 

محلها عند الشافعية واحلنابلة أيضًا أن تكون عىل الَجعالة)6(.

والذي يظهر: أن اخلطابة املقدرة بالعمل عقد جائز حيق للطرفن فسخه، 
وال يلزمه�ام االس�تمرار فيه، وجيوز ل�كل واحد من الطرفن فس�خها ما مل 
يت�م العمل، فإذا ت�م العمل فقد لزم؛ وذلك ألن اجلهال�ة املذكورة يف عمل 
اخلّط�اب جهالة تؤثر يف لزومه، وأمكن درء هذه اجلهالة بحملها عىل العقد 

اجلائز فيصار إليه كالشأن يف الَجعالة.

فاملصلح�ة للطرفن يف عقد اخلطابة املقدرة بالعم�ل أن يكون جائزًا، ملا 

= ومغن�ي املحت�اج )335/2(، وأس�نى املطال�ب )406/2(، واملغن�ي )234/7(، وال�رشح 
الكب�ري مع اإلنصاف )443/13( - )171/16(، واملبدع )268/5(، واإلنصاف )289/6(، 
ومطالب أويل النهى )207/4(، والقواعد البن رجب )ق69( )ص123(، والوساطة التجارية 

يف املعامات املالية لعبد الرمحن األطرم )ص109(.
)1( انظر: املبسوط )115/15(، والفتاوى اهلندية )447/4(.

)2( انظر: الفروق للقرايف )309/2-310(، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )63/4، 66(.
)3( انظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص270(، وحاشية ابن عابدين )63/6(.

)4( انظر: روضة الطالبن )178/5(، ومغني املحتاج )335/2(.
)5( انظر: املبدع )268/5(، واإلنصاف )389/6(.

)6( انظر: أسنى املطالب )441/2(، واملبدع )268/5(. 



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 412

يط�رأ عىل املوس�ط من العدول عام وس�ط فيه، إذ الق�ول بلزومها يؤدي إىل 
القول بإلزام املوس�ط بإمت�ام العمل وإجراء العقد املتوس�ط فيه، فيؤدي إىل 

اخللل يف الرضا الذي هو أساس العقود)1(.

)1( انظر: الوساطة التجارية، د. عبد الرمحن األطرم )ص119، 125(.
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املبحث الرابع
أركان عقد اخلطابة يف النكاح ورشوط اخلّطاب

أركان عقد اخلطابة يف النكاح مخسة: 

1. الصيغة، وهي ما يدل عىل الرضا الباطن للمتعاقدين، ويتم به إظهار 
إرادهتام من قول أو ما يقوم مقامه.

2. العاقدان )املوسط واخلّطاب(.

3. املتوسط فيه: وهو حمل عمل اخلّطاب.

4. العمل: وهو ما يبذله اخلّطاب من جهد حلصول األمر املتوسط فيه.

5. األج�رة: وه�و العوض ال�ذي يس�تحقه اخلّطاب مقابل م�ا بذل من 
عمل التوسط.

ومل�ا كان البحث متعلق�ًا بركن )اخلّطاب يف النكاح( فس�أقرص احلديث 
عليه، وذلك ببيان رشوطه والصفات الواجب توافرها فيه حتى يتس�نى له 

مزاولة هذه املهنة وهو أهل هلا)1(.

)1( وقد اس�تفدت هذه الرشوط والصفات مما ذكره الفقهاء عن رشوط تقلد الواليات العامة كوالية 
القضاء واالحتساب والتأديب واملأذونية الرشعية للنكاح أو ما كان مستمدًا من اللوائح التنظيمية 
املتعلق�ة بامتهان الوظائف واألعامل يف الدولة. انظر: حاش�ية ابن عابدين )147/6(، واالختيار 
لتعلي�ل املخت�ار )96/2(، واخلريش عىل خليل )3/7(، وحاش�ية الدس�وقي ع�ىل الرشح الكبري 
)16/4(، ومغن�ي املحت�اج )332/2(، واملب�دع )63/5(، واإلنص�اف )267/4(، ومطال�ب 
أويل النهى )636/3(، ومعامل القربة البن األخوة )ص216، 238(، وآداب احلس�بة للسقطي=
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أن يكون اخلّطاب أهًا للخطابة سواء اعتربنا عقد اخلطابة الزمًا أم . 1
جائزًا، ف�ا بد أن يكون اخلّطاب عاقًا مميزًا، فا يصح من املجنون 

أو املعتوه وال من الصبي غري املميز.
أن يكون اخلّطاب حس�ن السرية والس�لوك من أهل األمانة والعفة . 2

وصدق القول، ومل يكن صدر بحقه حكم بحد رشعي أو بالس�جن 
أو اجللد يف جريمة خملة بالرشف أو األمانة.

أن يك�ون ضابط�ًا؛ أي متحري�ًا للدقة بصريًا بالعي�وب الزوجية ألجل أن . 3
خيرب هبا، حريصًا عىل التثبت من صحة كل ما يتعلق بالتوفيق بن الطرفن.

أن يكون الئقًا طبيًا أي سلياًم من األمراض املعدية والعاهات املانعة . 4
لقيامه بمهمة التوفيق بن الطرفن.

أن يتوخى الري�ة التامة عند توثيقه للمعلومات وحفظها وتداوهلا . 5
بعدم نرشها ملن ال يستحقها.

أن يك�ون عامل�ًا بأرك�ان عقد النك�اح ورشوطه، خبريًا ب�كل موانع . 6
انعقاده ومفسداته ضامنًا لقدرته عىل التحقق من كل ذلك ومراعاته 

عند قيامه بمسؤولية البحث والتوفيق.
أن يكون ذا هيئة توحي بأنه قدوة لغريه حتى يوثق به ويطمأن إليه.. 7
أن يراق�ب اهلل تعاىل فيام هو بصدد القيام به، وحيس�ن النية، وخيلص . 8

البحث للطرفن.

= )ص57(، وأنظم�ة املحاك�م لعيل الدبي�ان )ص115(، والتصنيف املوضوع�ي لتعاميم وزارة 
الع�دل خال 74 عامًا، من 1345ه� - 1418ه��، )79/3(، إعداد: جلنة متخصصة بالوزارة، 

1419ه�، ط 2، اململكة العربية السعودية.
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املبحث اخلامس
اختصاصات اخلّطاب

خيت�ص اخلّطاب أو اخلّطابة وتتحدد مس�ؤلياهتام يف أم�ر مهم جدًا: وهو 
الداللة والتوفيق بن الطرفن فقط، دون أن يكون للخّطاب أو اخلّطابة أي 
عاق�ة بعقد النكاح، فذلك موك�ول إىل املأذون الرشعي الذي يقوم بتوثيق 
عق�د النكاح للس�عودين فقط، وأم�ا من طرفاه أو أحدمه�ا أجنبي أو املرأة 
منقطع�ة األولي�اء، فالعقد موكل بالقايض ولي�س للمأذون أي صاحية يف 

هذا العقد)1(.

ك�ام أنه يمكن أن ينضاف لذلك -عىل س�بيل االرتقاء بمنافع هذه املهنة 
وتوس�يع مهامهتا-قيام اخلّطاب بإيضاح فوائ�د الفحص الطبي قبل الزواج 
وخطورة األمراض املعدية والوراثية للخاطبن، وتوزيع نرشة توعية حول 

أمهية الفحص الطبي للراغبن يف الزواج)2(.

)1( انظر: أنظمة املحاكم، د. عيل الدبيان )ص111(، والتصنيف املوضوعي )79/3(.
)2( انظ�ر: تعميم صادر من معايل وزير الع�دل رقم )13/ت/1935( يف 1423/2/3ه�، وتعميم 
صادر عن وكيل وزارة العدل رقم )13/ت/2279( يف 1424/7/12ه�، وهذه التعاميم وإن 
كان�ت متعلق�ة أصال�ة باملأذون الرشعي إال أن اخلّطاب يش�رتك معه يف ه�ذا االختصاص لكوهنام 

يمهدان لعقد النكاح.
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املبحث السادس
اإلجيابيات والسلبيات املتعلقة باخلطابة يف النكاح

ويشتمل عىل مطلبن: 

املطلب األول
إجيابيات اخلطابة يف النكاح

تتحقق بعقد النكاح الكثري من املصالح، وتدرأ به الكثري من املفاسد، لذا 
فقد أحاطه الشارع احلكيم بسياج من احلامية والرعاية واالهتامم، وجعل له 

من الرشوط التي حتفظ قوته وحتقق مقاصده وأهدافه.

ويع�د عم�ل اخلّطاب أو اخلّطابة م�ن أنبل األعامل التي يمك�ن أن يقوم هبا 
إنسان، نظرًا لألمهية التي ال ختفى عىل أحد، حيث إهنا تكون بداية موفقة -إن 
ُأحسن استعامهلا- لعقد النكاح الذي جيمع أوارص املجتمع ويؤلف بن أفراده.

ومع هذه امليزة العظيمة إال أن هناك أيضًا عددًا من اإلجيابيات األخرى، 
ومن أمهها: 

أن في�ه خدم�ًة للمس�لمن وقض�اًء حلوائجه�م، وتيس�ريًا عليهم يف . 1
احلص�ول عىل ما يبتغونه من املنافع، فيعترب ه�ذا العمل من األعامل 

االحتسابية التي يؤجر عليها اإلنسان متى اقرتنت بنية صاحلة.

أن يف مرشوعي�ة ه�ذا العقد مراع�اًة حلاجة الن�اس، ومراعاُة حاجة . 2
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الناس أصل يف رشع العقود، إذ ال يتس�نى لكل واحد فعل ما حيتاج 
إليه بنفسه)1(.

الراحة النفس�ية التي جيدها اخلّطاب أو اخلّطابة لتقديم هذه املنفعة، . 3
سواء كانت لطرفن أم أرستن، حيث يظهر البرِش والفرح والرور 

حلصول التوافق بن اخلاطبن وذوهيام.

التع�رف عىل أحوال املجتمع عن قرب من حيث طباعهم وعاداهتم . 4
وأحواهلم وتقاليدهم.

التدخ�ل إلصاح م�ا يمكن إصاحه عندما حتدث إش�كاالت بن . 5
العائلتن أو الطرفن وُيطلب من اخلّطاب التدخل، فيبذل ما بوسعه 

جتاه حل هذه اإلشكاالت األرسية أو الزوجية.

حظ�وة اخلّط�اب أو اخلّطاب�ة بدع�اء الن�اس هل�ام باخلري والس�عادة، . 6
لقيامه�ام بالتوفيق ب�ن اخلاطبن، والثناء عليه�ام بعد ذلك يف جملس 

عقد النكاح؛ إذ كانا مها السبب يف اجلمع بن هذين القلبن.

اح�رتام الن�اس مل�ن ي�ؤدي هذا العم�ل بأمان�ة وص�دق، فاخلّطاب . 7
الصالح التقي يقابل بتقدير شديد من الناس عىل اختاف طبقاهتم، 

وتنوع ثقافتهم، لعظيم نفعه وحسن عمله.

املطلب الثاين
سلبيات اخلطابة يف النكاح وعوائقها

يعتق�د كث�ري من الن�اس أن مهم�ة اخلطاب�ة يف النكاح من املهام الس�هلة 
واليس�رية ج�دًا، حيث إهنا -حس�ب رؤيته�م- ال تتطلب جه�دًا كبريًا من 

)1( انظر: املغني )197/7(، وحاشية البجريمي عىل اخلطيب )171/3(.
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اخلّطاب، باإلضافة إىل أهنا تدر عليه دخًا ماليًا كبريًا، وهم بذلك قد جانبوا 
الص�واب ووقع�وا يف وهم كبري، فهم ال يعلمون ع�ن املضايقات واملتاعب 

التي يواجهها اخلّطاب يف أثناء تأدية عمله.

وم�ن أهم ه�ذه العوائ�ق والس�لبيات التي تع�رتض عم�ل اخلّطاب أو 
اخلطابة ما يأيت: 

صعوبة التحقق من شخصية اخلاطب أو اخلاطبة وما يصاحب ذلك . 1
م�ن إحراج عند طلب املعلومات األولية، وغالبًا ما يعتمد اخلّطاب 
)الوس�يط( عىل البيانات التي يأخذها شفهيًا من املتقدم أو من ملء 

االستامرة التي لديه.

زيادة األعباء واالرتباطات واملسؤوليات عىل اخلّطاب.. 2

صعوب�ة حص�ول بع�ض اخلّطاب�ن أو اخلّطابات عىل إمل�ام متكامل . 3
لألحك�ام الرشعية املتعلقة بكتاب النكاح وتوابعه أو لوائح تفيد يف 

مهنة اخلطابة يف النكاح.

م�ا حيدث أحيانًا أمام اخلّط�اب أو اخلّطابة من توتر ألعصاب بعض . 4
األط�راف -عندم�ا حيص�ل تواف�ق وتراك�ن بينهام- لوج�ود بعض 
اخلاف�ات واملنازع�ات حول ما يتعلق باس�تكامل ل�وازم النكاح أو 

متطلبات إهناء إجراءاته.

تناقض بعض اخلاطبن يف املعلومات التي يدلون هبا، فيذكر اخلاطب . 5
ابت�داء مواصف�ات ورشوط�ًا معينة، ويب�دأ اخلّط�اب أو اخلطابة يف 
البحث عنها حتى بعد بذل عناء وتعب ومش�قة جيد فعًا ما يناسب 
املوس�ط ثم إذا أخربه بتوافر مطلوبه، جتده يزيد يف الرشوط أو يلغي 

بعضها فيوقع اخلّطاب يف مجلة من اهلموم واإلحراجات.

ع�دم اجته�اد اخلّط�اب أو اخلّطاب�ة يف الس�ؤال عن أخ�اق املتقدم . 6
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واس�تقامته، إذ يوج�د فئة من املتقدمن ليس�ت لدهي�م مصداقية يف 
النكاح، وقد وجد من املطلقات الايت طلقن بسبب عدم السؤال أو 

التحري عن أزواجهن سابقًا أو أهنن اكتفن بسؤال اخلّطاب فقط.

ع�دم االلت�زام بالري�ة التامة من بع�ض اخلّطاب�ن أو اخلّطابات يف . 7
حفظ املعلومات للمتقدمن أو املتقدمات.

حت�ول بعض أهداف ه�ذه املهنة الرشيفة إىل مماراس�ات غري رشعية . 8
بطل�ب التكالي�ف الباهظ�ة أو احلرص ع�ىل العق�د دون التأكد من 

مناسبة األطراف لبعضهام.

عدم الرقابة مطلقًا أو ضعفها ملامرس�ة اخلّطابن أو اخلّطابات، وكذا . 9
أيض�ًا ملكات�ب التزوي�ج أو مواق�ع اإلنرتنت، حيث مت�ارس بعض 
هذه اجلهات نش�اطها بغ�ري مظلة رشعية أو نظامي�ة، بل وقد تعمل 
يف اخلف�اء من أجل الرب�ح والنصب مقابل زواج�ات معينة حمددة، 

مستغلن تفيش ظاهرة العنوسة يف النساء أو كرب السن يف الرجال.
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املبحث السابع
أحكام اخلّطاب )الوسيط الزوجي(

ويشتمل هذا املبحث عىل أحد عرش مطلبًا عىل النحو اآليت: 

املطلب األول
صيغة ورشوط عقد اخلطابة يف النكاح

وحيتوي هذا املطلب عىل فرعن: 

الفرع األول: صيغة عقد اخلطابة ايف النكاح:
للصيغ�ة التي تتم هبا اخلطابة يف النك�اح صور عديدة)1(، يعترب فيها علُم 

كل واحد من الطرفن مراد اآلخر، وهي عىل نوعن: 

صيغة لفظية: كأن يقول املوسط: وسطتك فيقبل الوسيط.

صيغ�ة غري لفظي�ة: كالكتابة، فيكتب له املوس�ط: وس�طتك أو وكلتك 
فيقبل الوسيط، أو باإلشارة املفهومة، فإذا عقد من ال يقدر عىل النطق عقدًا 
باإلش�ارة كاألخ�رس ومن اعتقل لس�انه، صح اتفاقًا)2(، ب�رشط أن تكون 

)1( انظر: حاش�ية اب�ن عابدين )5/6(، والفتاوى اهلندي�ة )409/4(، ومواهب اجلليل )228/4(، 
ومغني املحتاج )333/2(، واإلنصاف )4/6(.

 ،)321/3( الطالب�ن  وروض�ة   ،)229/4( اجللي�ل  ومواه�ب   ،)144/6( املبس�وط  )2( انظ�ر: 
)39/8(، وكشاف القناع )39/5(.
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إش�ارته مفهوم�ة؛ ألهنا تقوم مقام العبارة يف تعامل�ه وبيان مقصوده، ولو مل 
تعترب لكان رضرًا يف حقه.

أو باإلرس�ال: وذلك بأن يرس�ل أحد اخلاطبن ش�خصًا يبل�غ إجيابه أو 
قبوله للخّطاب.

فتص�ح اخلطابة ب�كل ما يدل عليها من داللة لغوية أو عرفية اس�تعملها 
الن�اس وأبان�ت عن مقصدهم، س�واء ك�ان ذلك بلف�ٍظ أم إش�ارة أم كتابة 
أم إرس�ال أم غ�ري ذل�ك؛ ألن كل ذلك حيقق ما يدل ع�ىل مقصود الطرفن 
وتراضيه�ام، ف�إذا مل تكن الصيغ�ة ُمفهم�ًة مل يتحقق هبا مقص�ود املتعاقدين 

ورضامها فا تصح.

- مث�ال ذل�ك: أن ختتلف اللغ�ة بن الطرفن وال يفه�م أحدمها اآلخر، 
ومث�ل: أاّل يس�مع أحدمه�ا اآلخ�ر، أو أن تك�ون الكتابة غ�ري واضحة، أو 
تشتمل عىل خطأ خيل باملقصود، أو تكون إشارة األخرس غري مفهومة)1(.

الفرع الثاين: رشوط عقد اخلطابة يف النكاح:
يشرتط يف عاقدي اخلطابة يف النكاح ما يأيت: 

الرتايض، وهو أن يأتيا بالعقد عن اختيار منهام.. 1

وهذا الرشط حمل اتف�اق بن الفقهاء)2( يف عقود املعاوضات، لقوله 
تعاىل: )ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

القن�اع  اجللي�ل )229/4(، وكش�اف  املخت�ار )10/2(، ومواه�ب  لتعلي�ل  االختي�ار  )1( انظ�ر: 
)237/11(، طبعة وزارة العدل.

)2( انظر: بدائع الصنائع )175/4(، والفتاوى اهلندية )411/4(، ومقدمات ابن رشد )164/2(، 
وعق�د اجلواه�ر الثمينة )825/2(، وحاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكب�ري )16/4(، واملهذب 
)517/2(، وروضة الطالبن )342/3(، واملحرر يف الفقه )356/1(، ورشح منتهى اإلرادات 

.)419-418/2(
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ڇ   چ   چچ    چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ  
ڇ         ڇ  ڇ( ]النس�اء: 29[، والتج�ارة اس�م جلن�س املعاوضات، 

واخلطابة نوع منها.

أهلي�ة التعاق�د بأن يك�ون الطرف�ان عاقلن مميزين، ف�ا يصح عقد . 2
املجنون، وال الصبي غري املميز باالتفاق)1(.

ويشرتط يف حمل اخلطابة ما يأيت: 

أن يكون مباحًا)2(، فا تصح اخلطابة يف حمرم كالتوسط يف نكاح متعة . 1
أو ش�غار أو حتليل ونحو ذلك؛ ألن ه�ذه العقود إذا حرمت بذاهتا، 
فتحريم اخلطابة فيها أوىل؛ ملا يف ذلك من التعاون عىل املعصية، قال 

تعاىل: )ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ( ]املائدة: 2[.

أن يك�ون حمل اخلطاب�ة معلومًا ولو من بعض الوج�وه؛ لئا يعظم . 2
الغ�رر وتش�تد اجلهال�ة، كأن يوس�طه يف البح�ث له يف بل�د معن، 
وجن�س مع�ن، وال يش�رتط اس�تقصاء أوص�اف ذلك كل�ه كام يف 
الس�لم، وال الق�رب من�ه؛ ألن اخلطاب�ة إن كانت جائ�زة، فإن هذا 
الن�وع من اجلهال�ة ال يؤثر يف عقده�ا للحاجة لذل�ك؛ لكوهنا غري 
الزم�ة للطرف�ن، وإن كانت اخلطاب�ة الزمة؛ فإن بي�ان املنفعة فيها 
بتحدي�د املدة كاٍف عن اس�تقصاء أوصاف حمل اخلطابة، إذ اجلهالة 

قد انتفت بضبط املدة)3(.

)1( انظ�ر: بدائ�ع الصنائ�ع )175/4(، ومواهب اجللي�ل )452/5(، ومغني املحت�اج )332/2(، 
واإلنصاف )267/4(.

)2( انظر: حاشية العدوي عىل اخلريش )74/7(، وحاشية قليويب وعمرية )131/3(، ورشح منتهى 
اإلرادات )419-418/2، 446(.

)3( انظ�ر: مواهب اجللي�ل )191/5(، وروض�ة الطالبن )294/4(، واملغن�ي )125/8(، واملبدع 
.)268/5(
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ويشرتط يف عمل اخلّطاب أو اخلّطابة: 

أن يك�ون ه�ذا العم�ل معلوم�ًا يف اخلطابة الازم�ة، وحيص�ل العلم به 
بتقدي�ر مدة عمل اخلّطاب، كيوم أو أس�بوع أو ش�هر؛ وذل�ك ألن اخلطابة 
الازمة إجارة، واإلجارة يشرتط فيها العلم بالعمل، وحيصل ذلك بتحديد 

الزمن أو بتحديد العمل ببيان أوصافه بيانًا كافيًا)1(.

ويف ح�ال ك�ون اخلطاب�ة جائ�زة، فإن�ه ال يش�رتط العلم بمق�دار عمل 
اخلّط�اب، وجتوز اجلهال�ة فيه؛ ألهنا حممول�ة عىل الَجعال�ة، والَجعالة جتوز 

فيها جهالة العمل)2(.

ويشرتط يف أجرة اخلطابة الزوجية ما يأيت)3(: 
أن تكون األجرة مما يباح وينتفع به لغري رضورة كالثمن.. 1
أن تكون األجرة مملوكة للموسط أو مأذونًا له فيها كالثمن يف البيع.. 2
أن تكون األجرة مقدورًا عىل تس�ليمها؛ ألن ما ال يقدر عىل تسليمه . 3

شبيه باملعدوم، واملعدوم ال يصح جعله عوضًا، فكذا ما أشبهه.
أن تكون األجرة معلومة كالثمن يف البيع.. 4

وكذا يش�رتط العلم باجلعل لو كان عق�د اخلطابة كالَجعالة؛ ألن جهالة 
ت املقصود من عقد الَجعالة، إذ ال يكاد أحد يرغب يف العمل  العوض تفوِّ
م�ع جهال�ة اجلعل، وال حاج�ة إىل جهالته بخاف العم�ل والعامل، حيث 

تغتفر جهالتهام للحاجة إىل ذلك)4(.

)1( انظ�ر: املبس�وط )115/15(، والبي�ان والتحصي�ل )479/8(، وروضة الطالب�ن )189/5(، 
واملغني )11/8(.

)2( انظر: حاشية الدسوقي )66/4(، ومغني املحتاج )429/2(، واملغني )325/8(.
)3( انظ�ر: القوان�ن الفقهية )ص181(، وبلغة الس�الك )291/2(، وروض�ة الطالبن )174/5-

175(، ومغني املحتاج )334/2(، واملغني )14/8(، ورشح منتهى اإلرادات )142/2(.
)4( انظر: مغني املحتاج )431/2(، واملغني )327/8(.
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املطلب الثاين
خطابة املسلم للكافر والعكس

يصح للخّطاب املس�لم أن يكون وس�يطًا للكافر الذمي واملستأمن؛ ألن 
عقد اخلطابة يف النكاح من عقود املعاوضات التي يملكها املس�لم والكافر، 
وال تتضمن إذالل املس�لم وال اس�تخدامه كالبيع فإنه ال يش�رتط له إسام 

العاقدين إمجاعًا، وال فرق يف هذا بن اخلطابة املقدرة بالعمل أو الزمن.

وك�ذا العك�س بأن يك�ون الكافر املوث�وق املعروف بالص�دق واألمانة 
وسيطًا للمسلم)1(.

: »واستأجر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من بني الديل  فقد ورد يف حديث عائشة 
هاديًا خريتًا )املاهر بالداللة(، وهو عىل دين كفار قريش«)2(، وألن العدالة 

ين كالبيع)3(. غري مشرتطة فيه، وكذلك الدِّ

املطلب الثالث
ترصف اخلّطاب

ال ختلو ترصفات اخلّطاب من نوعن: 

النوع األول: الترصف املأذون للخّطاب فيه:
تقتيض اخلطابة يف النكاح أن يقوم اخلّطاب بالداللة والتقريب بن الطرفن.

)1( انظ�ر: بدائ�ع الصنائ�ع )174/4(، وبلغ�ة الس�الك )275/2(، وروضة الطالب�ن )345/3(، 
واملغني )237/7(، واإلنصاف )24/6(.

)2( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلجارة، باب اس�تئجار املرشكن عند الرضورة أو إذا مل يوجد 
أهل اإلسام. )ح2263(.

)3( املغني )237/7(.
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أم�ا إمض�اُء العقد، وذل�ك بأن يتوىل اخلّط�اب العقد عن أح�د الطرفن 
)اخلاطب أو املخطوبة(، فليس له ذلك؛ ألنه ال يفيده)1(.

لك�ن لو جعل له إمض�اء العقد بأن فوض في�ه، أو اقتضاه عرف معترب، 
فإنه يصح ترصف�ه حينئذ هبذا التفويض اللفظي أو العريف ال بعقد اخلطابة، 

ويكون اخلّطاب يف هذه احلال جامعًا بن عقدي اخلطابة والوكالة)2(.

النوع الثاين: الترصف غري املأذون للخّطاب فيه:
ترصف�ات اخلّط�اب ق�د تكون ملصلح�ة اخلاط�ب، مثل: أن يوس�طه يف 
البحث عن امرأة بعد ش�هر، فيجد بغيته بعد أس�بوع بالصفات نفس�ها، أو 

جيد ما يطلبه اخلاطب بأقل من مهر املثل، وهكذا.

ف�إن كان اخلّطاب وكيًا، وأمته هبذه املخالفة فتري عليه أحكام خمالفة 
الوكيل موكله، وهي مبثوثة يف موضعها يف أحكام الوكالة)3(.

وإن مل يك�ن اخلّط�اب وكي�ًا، وأق�رنَّ اخلاطب ذل�ك منه، فهل يس�تحق 
اخلّطاب أجرته املسامة فقط أو يزاد وينقص فيها حسب نوع الترصف؟

ال�ذي يظهر-والعلم عن�د اهلل- أن اخلّطاب يس�تحق أجرت�ه التي اتفقا 
عليه�ا أول األمر، وال ينظر إىل ما طرأ، إن بقيا عىل أصل عقد اخلطابة، فإن 
ا يف مقدار األجرة فلهام ذلك؛ ألن احل�ق هلام وال يعدومها، فكيفام اتفقا  غ�رينَّ

عىل ذلك جاز؛ ألنه حصل برضامها)4(.

)1( انظر: ما تقدم ذكره حول اختصاصات اخلّطاب )ص249(.
)2( انظر: عقد اجلواهر الثمينة )827/2(، ومغني املحتاج )228/2-229(، والوجيز )193/1(، 

واملبدع )371/4(، واإلنصاف )383/5(، والقواعد البن رجب )ق69( )ص123(.
)3( انظ�ر: املبس�وط )56/19(، والتاج واإلكلي�ل )198/5( مع مواهب اجلليل، وأس�نى املطالب 

)273/2(، واإلنصاف )382/5-383(، والقواعد البن رجب )ق69( )ص124-123(.
)4( انظر: املغني )207/7-208(. ورشح املجلة لس�ليم رستم باز )309/1(، والوساطة التجارية 

لعبد الرمحن األطرم )ص224(.
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املطلب الرابع
استنابة اخلّطاب غريه

إذا أراد اخلّطاب أن يس�تنيب غريه يف اخلطاب�ة الزوجية، فإنه ال خيلو إما 
أن تكون اخلطابة واردة عىل عن اخلّطاب أو عىل ذمته.

فإن كانت اخلطابة واردة عىل عينه كأن اش�رتطت مبارشته العمل بنفسه 
ب�أن كان مقص�ودًا بذاته لش�هرته أو حلذقه، ف�ا جيوز له أن يس�تنيب غريه 
لوق�وع العق�د عىل عين�ه)1(؛ وألنه مل يؤذن ل�ه يف التوكي�ل، وال تضمنه إذنه 
لكون�ه يت�وىل مثله؛ وألن الغرض ال حيصل بغريه أش�به ما لو أس�لم يف نوع 

فسلم إليه غريه)2(.

وإن كانت اخلطابة متعلقة بذمة اخلّطاب وانتفى قصد عينه، ففيه قوالن 
عند الفقهاء)3(: 

الق�ول األول: جيوز له أن يس�تنيب غريه؛ ألن املس�تحق عم�ل يف ذمته، 
ويمكن إيفاؤه بنفسه أو باالستعانة بغريه، وهو قول املالكية)4( واحلنابلة)5(.

القول الثاين: ال جيوز له أن يس�تنيب غريه، ما دام أنه مل يؤذن له يف ذلك؛ 
لعدم اإلذن فيه وال يتضمنه اإلذن، وهو قول احلنفية)6( والشافعية)7(.

)1( انظر: املغني )36/8(، ومطالب أويل النهى )626/3(.
)2( انظر: املبسوط )32/19(، والرشح الصغري )185/2(، وأسنى املطالب )439/2(، واإلنصاف 

.)44/6(
)3( يمكن خترجيهام عىل قويل الفقهاء يف مس�ألة: مدى اس�تحقاق الوكيل أن ينيب غريه يف العمل الذي 

كلف به.
)4( انظر: عقد اجلواهر الثمينة )829/2(، وبلغة السالك )169/2(.

)5( انظر: املغني )205/7(، واإلنصاف )44/6(، والقواعد البن رجب )ق69( )ص124(.
)6( انظر: اهلداية )234/3(. 

)7( انظر: روضة الطالبن )313/4(، ومغني املحتاج )226/2(.
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ورج�ح ابن قدامة -رمحه اهلل- الق�ول الثاين)1(؛ ألنه يترصف باإلذن ومل 
يؤذن له بالتوكيل، فا يكون مأذونًا فا يصح.

املطلب اخلامس
االختالف بني عاقدي اخلطابة يف النكاح

إذا اختل�ف املوس�ط واخلّط�اب يف أص�ل اخلطابة، بأن قال: وس�طتني، 
وأنكر اآلخر ذلك وال بينة بينهام، فالقول قول املوسط؛ ألنه منكر، واألصل 

براءة ذمته وعدم إذنه)2(.

أم�ا إذا اختلف�ا يف ق�در األج�رة، ف�إن كان هن�اك عرف يف مق�دار أجرة 
اخلّط�اب فيعمل ب�ه، وأم�ا إن مل يكن عرف فإهن�ام يتحالف�ان، فيحلف كل 
واح�د ع�ىل إثبات ما ادعاه ونفي ما ادعي علي�ه،؛ ألن كل واحد منهام مدع 
ومدعى عليه كاالختاف بن البائع واملشرتي، فإذا حتالفا فسخ العقد وكان 
للخّط�اب أجرة املثل إذا تم العمل، )ألهنا عقد جيب املس�مى يف صحيحه، 
فوجب�ت أجرة املثل يف فاس�ده كاإلج�ارة()3( فإن مل يكن ق�د عمل كان هلام 

فسخ العقد)4(.

وأم�ا إذا اختلف�ا يف دع�وى التربع بع�د انتهاء العمل، بأن قال املوس�ط: 
عمل�َت متربعًا دون أجر، وقال اخلّط�اب: بل بأجرة، فالقول قول اخلّطاب 

)1( انظر: املغني )7/ 205(.
)2( انظ�ر: املبس�وط )59/19(، وعق�د اجلواه�ر الثمين�ة )833/2(، )946/3(، والتاج واإلكليل 
)213/5(، ورشح اخلريش )64/7(، ومغني املحتاج )233/2(، واملغني )216/7(، ومعونة 

أويل النهى )672/4(، والوساطة التجارية )ص284(.
)3( املبدع )270/5(.

)4( انظ�ر: روض�ة الطالب�ن )275/5(، ومغن�ي املحت�اج )434/2(، واملغن�ي )109/8، 142(، 
واإلنصاف )392/6(، والوساطة التجارية )ص295(.



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 428

إذا كان معروفًا بأنه يعمل باألجر وإال فا يستحق شيئًا؛ ألن اشتهاره بذلك 
جيري جمرى التنصيص عىل األجر)1(.

املطلب السادس
رشكة اخلّطابني

إذا اش�رتك أكث�ر من خّط�اب يف عمل اخلطابة يف النك�اح، بحيث يعمل 
كل فيام ُطلب منه، أو فيام ُطلب من صاحبه ثم يقتس�مون ما حصل هلم من 
ذل�ك، فهذه رشكة جائ�زة، وهي من قبيل رشكة األب�دان؛ ورشكة األبدان 
، قال: »اش�رتكت أنا وس�عد وعامر  مرشوعة كام يف حديث ابن مس�عود 
ي�وم بدر، في�ام نصيب، فلم أجئ أن�ا وعامر بيشء وجاء س�عد برجلن«)2(، 
وأقرهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك، قال اإلمام أمحد: أرشك بينهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص )3(.
وألهن�ا تكون يف األعامل والصنائع واملهن، واخلطابة يف النكاح من قبيل 

ذلك)4(.
وأما ما قيل فيها: من الغرر فيغتفر لورود النص فيها، كغريها من العقود 

التي ورد فيها اغتفار ذلك، مثل: السلم واملضاربة ونحوها.

)1( انظ�ر: الفت�اوى اهلندي�ة )487/4(، وحاش�ية الدس�وقي )64/4(، وهناي�ة املحت�اج )56/5(، 
واملبدع )270/5(.

)2( رواه أبوداود يف س�ننه، كتاب البيوع، باب يف الرشكة عىل غري رأس مال )230/2( )ح3388(، 
والنس�ائي يف س�ننه، كتاب البيوع، باب الرشكة بغري مال )280/7(، وابن ماجه يف س�ننه، كتاب 
التج�ارات، باب الرشكة واملضاربة )ح2288(، واحلديث س�كت عنه أبوداود فهو صالح عنده، 
وكذلك س�كت عنه احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري )49/3(، وقال عنه ابن حزم يف املحىل 
)123/8(: »منقطع«، وكذا قال عنه الش�وكاين يف نيل األوطار، )392/5(، وضعفه األلباين يف 

ضعيف سنن ابن ماجه )ح453(، دار املعارف، 1417ه�.
)3( انظر: املغني )112/7(. 

)4( انظ�ر: فت�ح القدي�ر )405/5(، وبلغة الس�الك )165/2(، واإلنص�اف )462/5(، والقواعد 
البن رجب )ق69( )ص124(.
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املطلب السابع
أجرة اخلّطاب

ويشتمل عىل مخسة فروع: 

الفرع األول: أخذ األجرة عىل عمل اخلطابة يف النكاح:
يس�تحق اخلّطاب أجرة عىل خطابته، س�واء كانت داللة أم بحثًا أم س�عيًا 

ب�ن الطرفن، إن مل يك�ن متربعًا، واألصل فيها احلل لقوله تعاىل: )ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 275[، إذ إن اخلّطاب يأخذ هذه األجرة مقابل قيامه 

بعمل مباح، سواء أكان طالبًا لألجر، أم كان ممن يمتهن ذلك ويعرف به.

وقد عرض الفقهاء هلذه املسألة، واختلفت أقواهلم يف حكم أخذ األجرة 
عىل عمل اخلطابة الزوجية عىل أقوال ثاثة: 

الق�ول األول: أن للخّطاب أجرة عىل ه�ذا العمل، وبه قال احلنفية وهو 
املفت�ى به عندهم)1( واملالكية)2( والش�افعية)3(واحلنابلة)4(؛ ألن معظم األمر 
يف النك�اح يق�وم بالداللة، فإن النك�اح ال يكون إال بمقدم�ات تكون منها 

الداللة، فكان للخّطاب األجر بمنزلة الدالل يف البيع.

القول الثاين: أنه ال أجرة للخّطاب، وهو قول للحنفية)5(؛ ألنه ال منفعة 
لل�زوج م�ن كام الداللة بغري عق�د، بل منفعة ال�زوج يف العقد، والعقد ما 

قام هبا.

)1( انظر: الفتاوى اخلانية )327/2(، وجممع الضامنات )ص54(، والفتاوى اهلندية )45/4(.
)2( انظر: رشح اخلريش عىل خليل )74/7(، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )66/4(.

)3( انظر: روضة الطالبن )332/4(.
)4( انظر: املغني )136/8، 141(، والرشح الكبري مع اإلنصاف )174/16(، ومطالب أويل النهى 

.)215/5(
)5( انظر: انظر: الفتاوى اخلانية )327/2(.
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الق�ول الثالث: التفصيل يف ن�وع عمل اخلّطاب، فق�د يكون عمله جمرد 
دالل�ة دون عم�ل وبح�ث فا يس�تحق أجرًا، وق�د يكون دالل�ة مع بحث 

وسعي فيستحق األجر، وبه قال بعض املالكية)1(.

واألقرب القول األول ملا ُذِكَر يف صدر هذا الفرع، واهلل أعلم.

وهذا مبني عىل أن اجلعل ال جيوز فيام يلزم فعله، وإنام جيوز فيام ال يلزمه 
أن يفعل�ه، ففي الن�وع األول: وهي الداللة عىل امرأة يعل�م أهنا تصلح له، 
يعت�رب من باب النصيحة، والنصيحة للمس�لم مطلوبة، ف�إذا دله فقد عمل 

شيئًا يلزمه فعله، فا يستحق عليه جعًا.

وأما النوع الثاين: فإنه ال يلزم اخلّطاب أن يبحث له عمن ال يعلمها، أو 
يسعى له يف نكاحها، فجاز أخذ اجلعل فيها.

ولتقدير األجرة للخّطاب صور عديدة متنوعة، أمهها صورتان: 

أ( األجرة بمبلغ معني قدرًا ونوعًا، فإذا جعلت أجرة اخلّطاب مبلغًا من 
امل�ال معلوم القدر والن�وع كألف ريال مثًا صح�ت؛ ألن األجرة معلومة 

قدرًا ونوعًا)2(.

ب( ت�رك األجرة دون تس�مية، فإذا عمل اخلّطاب لغ�ريه دون أن جيري 
بينهم تسمية أجرة وتم العمل، استحق اخلّطاب أجرة املثل برشط أن يكون 
اخلّطاب عمل بإذن املوسط؛ ألن اخلّطاب قد استهلك عمله فلزمته أجرته، 
وعدم إعطائه أجرًا إبطال لعمله الذي انتفع به، فيكون من أكله بالباطل)3(؛ 

)1( انظ�ر: انظر: البي�ان والتحصي�ل )440/8-441-2(، والفواكه الدواين )161/2(، وحاش�ية 
العدوي عىل اخلريش )74/7(.

)2( انظ�ر: الفت�اوى اهلندي�ة )450/4(، واملنتق�ى رشح املوط�أ )111/5(، ومطال�ب أويل لنه�ى 
.)612/3(

)3( انظر: روضة الطالبن )230/5(، واإلنصاف )17/6(.
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وألن الع�رف قد جرى أن العم�ل يقابل بالعوض، واإلذن دليل عىل رضاه 
بدفع األجرة.

وم�ن ذلك لو ت�رك العاقدان تس�مية األجرة بن�اء عىل الع�رف فيها، أو 
وجود تس�عرية هلا، فإهنا تصح بذلك، ويس�تحقها اخلّطاب عىل ما جرى به 
العرف أو التسعرية، قال شيخ اإلسام ابن تيمية -رمحه اهلل-: »واملرجع يف 

األجور إىل العرف«)1(.

لك�ن ل�و عمل ل�ه دون إذنه مل جتب ل�ه أجرة، ويكون م�ن باب ترصف 
الفضويل)2(.

الفرع الثاين: من جتب عليه أجرة اخلّطاب:
إن املعترب يف أجرة اخلّطاب هو: الرشط أو العرف إن وجد، بأن كان عىل 
أح�د الطرفن )الرجل أو املرأة( أو عليهام مع�ًا، فإذا اجتمع رشط وعرف، 

قدم الرشط؛ ألن الرشط نص رصيح فيقدم.

جاء يف حاش�ية الدس�وقي)3(: »واعلم أن األصل يف ُجعل السمس�ار أن 
يكون عىل البائع عند عدم الرشط أو العرف«)4(.

ف�إذا مل يك�ن رشط وال ع�رف، فالظاه�ر أن يق�ال: إن األج�رة عىل من 
وس�طه منهام، فلو وس�طه الرجل كان�ت األجرة عليه، ولو وس�طته األنثى 

لزمتها األجرة، فإن وسطاه معًا كانت بينهام.

)1( قاعدة العقود )ص164(.
)2( واملس�ألة فيه�ا اختاف عىل مخس�ة أقوال جتري عىل أق�وال الفقهاء يف األجري إذا مل ُتَس�منَّ له أجرة. 
انظر: روضة الطالبن )230/5(، واملبدع )68/5(، والقواعد البن رجب )ق69( )ص141(.
)3( ه�و: حمم�د بن أمحد بن عرفة الدس�وقي املالكي، له: احلدود الفقهية، وحاش�ية عىل الرشح الكبري 
للدردي�ر، وحاش�ية ع�ىل مغني اللبيب، تويف س�نة 1230ه��. انظر: هدية العارف�ن )357/2(، 

واألعام )17/6(.
)4( )129/3(، وانظر: رشح الزرقاين عىل خليل )145/5(.
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الفرع الثالث: استقرار أجرة اخلّطاب:
اخلطاب�ة اجلائزة -وهي املقدرة بالعمل- جيب األج�ر فيها بتامم العمل، 
وال جي�ب يف الذمة قب�ل ذلك؛ ألن عقدها جائز حيق هلام فس�خه، فإجيابه يف 

الذمة يناقض اجلواز، فإذا تم العمل لزم ووجب األجر)1(.

وأم�ا اخلطابة الازمة -وهي املقدرة بالزم�ن- فقد اختلف فيها الفقهاء 
عىل قولن: 

الق�ول األول: جي�ب األجر فيها بالعقد، ويملك به، ويس�تحق بتس�ليم 
اخلّطاب نفس�ه، ويس�تقر كامًا بميض امل�دة، فمتى مضت امل�دة واخلّطاب 
قد س�لنَّم نفس�ه اس�تقر األجر كامًا، س�واء عمل أم مل يعمل، وهو مذهب 

الشافعية)2( واحلنابلة)3(.

ومن أدلة هذا القول: 

قي�اس األج�رة عىل الثمن يف البيع إذ إنه ُيس�تحق بمجرد العقد عند . 1
إطاق ذكره فيه.

وألن األج�رة عوض يف عق�د يتعجل بالرشط، فوج�ب أن يتعجل . 2
بمطلق العقد)4(.

قياس األجرة عىل املنفعة يف كون املستأجر يملكها بمجرد العقد، إذ . 3
كامها عوض يف عقد اإلجارة.

)1( ه�ذا إذا مل يك�ن هن�اك رشط بتعج�ل األج�ر أو تأجيله أو تقس�يطه، ف�إن وجد ال�رشط عمل به. 
انظ�ر: اهلداية )232/3(، ومقدمات ابن رش�د )166/2(، ورشح الزرقاين عىل خليل )4/7(، 
وبلغ�ة الس�الك )257/2(، وروضة الطالبن )274/5(، وكفاية األخي�ار )192/1(، واملغني 

)35/8(، والرشح الكبري مع اإلنصاف )17/16(.
)2( انظر: املهذب )522/1(، وكفاية األخيار )192/1(.

)3( انظر: املغني )17/8(، واإلنصاف )80/6(، ومطالب أويل النهى )686/3(.
)4( انظر: املهذب )406/1(، واإلنصاف )80/6.
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الق�ول الث�اين: أن األج�رة ال جتب بنف�س العقد وال متلك ب�ه، وال جيب 
تقديمها بمجرد العقد، وهو مذهب احلنفية)1( واملالكية)2(.

ومن أدلتهم: 

فأم�ر . 1  ،]6 ]الط�اق:  ڤ(  ٹ   ٹ   ٹ   )ٹ   تع�اىل:  قول�ه 
بإعط�اء األجرة بعد حص�ول العمل، وهو اإلرض�اع، فدل عىل أنه 

وقت وجوبه)3(.

حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ثاثة أنا خصمهم يوم القيامة...«: وذكر منهم: . 2
»ورجل استأجر أجريًا فاستوف منه ومل يعطه أجره«)4(.

وجه االس�تال من احلديث: أن�ه توعد عىل االمتناع من دفع األجر 
بعد العمل، فدل عىل أنه حالة الوجوب.

أن العقد ينعقد ش�يئًا فش�يئًا عىل حس�ب املناف�ع، والعقد معاوضة، . 3
وم�ن قضيته�ا املس�اواة، فم�ن رضورة الرتاخ�ي يف جان�ب املنفعة 
الرتاخي يف البدل اآلخر، وإذا استوف املنفعة يثبت امللك يف األجرة 

لتحقق التسوية)5(.

الراجح: 

يظه�ر يل -واهلل أعل�م بالصواب-رجح�ان الق�ول األول، ب�أن األجرة 
جت�ب بالعق�د؛ ألن وجوهب�ا بالعقد، يعن�ي: ثبوهتا يف الذم�ة، وهذا مقتىض 

لزوم العقد، وال يلزم من القول بذلك أن تعجل األجرة.

)1( انظر: الفتاوى اهلندية )412/4(.
)2( انظر: القوانن )ص181(، وبداية املجتهد )228/2(.

)3( انظر: املغني )17/8(.
)4( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلجارة. باب إثم من منع أجر األجري )ح2270(.

)5( انظر: اهلداية )232/3(.
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وجياب عن أدلة القول الثاين: 
بأن وجه االس�تدالل باآلية: حيتمل أن املراد باإليتاء عند الرشوع أو . 1

عند تسليم النفس، ثم إن اإليتاء يف وقت ال يمنع وجوبه قبله.
وأم�ا وجه االس�تدالل باحلديث فيجاب عنه: ب�أن األمر باإليتاء يف . 2

وق�ت ال يمنع وجوبه قبله أو أنه توع�ده عىل ترك اإليفاء يف الوقت 
الذي تتوجه املطالبة فيه عادة.

وأم�ا الدلي�ل الثالث، فيقال: إن كون املنافع تؤخذ ش�يئًا فش�يئًا، ال . 3
يمنع ثبوهتا بالذمة، مثل ما لو اشرتط التعجيل)1(.

الفرع الرابع: الزيادة يف أجرة اخلّطاب أو النقص منها:
إذا ت�م عم�ل اخلّطاب، فا أثر للزي�ادة يف األجرة أو النق�ص منها، وال 
يرتتب عىل ذلك يشء؛ ألن األجرة قد لزمت املوسط، واستقرت عليه بتامم 

العمل.

وأما إذا زاد املوسط يف األجرة أو نقص منها قبل متام عمل اخلّطاب، فا 
خيلو األمر من حالن: 

احل�ال األوىل: أن يك�ون ذل�ك يف اخلطاب�ة الالزم�ة، وحينئ�ذ ال يص�ح 
نقصه�ا، وال يلزم�ه ما زاد فيها؛ ألهنا قد لزمت بالعقد فيجب ما س�مى فيه 

كاإلجارة)2(.

احل�ال الثانية: أن يكون ذلك يف اخلطابة اجلائ�زة، وحينئذ يمكن خترجيها 
ع�ىل ما ذكره الفقهاء يف الَجعالة، يف حكم زي�ادة اجلعل أو نقصانه، فيجوز 
ل�ه أن يزيد وينق�ص يف اجلعل قبل الرشوع يف العمل، وبه قال الش�افعية)3( 

)1( انظر: املغني )18-17/8(. 
)2( انظر: املبدع )99/5(.

)3( انظر املهذب )539/1(.
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واحلنابل�ة)1(؛ وذل�ك ألن »اجلع�ل مال ُب�ِذَل يف مقابلة عم�ل يف عقد جائز، 
فجازت الزيادة والنقص فيه قبل العمل كالربح يف املضاربة«)2(.

أم�ا بعد ال�رشوع يف العمل: فظاه�ر كام املالكية منع�ه)3(؛ ألهنم يرون 
لزوم الَجعالة للجاعل بعد الرشوع يف العمل.

وأجازه الش�افعية)4( واحلنابلة)5( إال أهن�م قالوا: جيب حينئذ أجرة املثل، 
وال يعمل بزيادته ونقصانه؛ ألن تغيريه للجعل فس�خ لألول، والفس�خ يف 

أثناء العمل يقتيض الرجوع إىل أجرة املثل.

الراجح:

الذي يظهر -واهلل أعلم- أن اخلطابة عقد جائز قبل فراغ اخلّطاب من العمل، 
وإذا كان ذل�ك كذل�ك، فإن العقد يعطي صاحبه ح�ق التعديل قبل الفراغ، إال 
أن اخلّطاب إذا مل يرَض اس�تحق أجرة املثل؛ ألنه يف حال فس�خ اخلّطاب بسبب 
زيادة العمل، فإن الفس�خ وإن كان من قبله إال أن الفس�خ كان بس�بب ترصف 
املوسط، فاستحق أجرة املثل، وإن كان الفسخ بسبب نقص اجلعل، فإن الفسخ 

من املوسط، واملوسط إذا فسخ استحق اخلّطاب أجرة مثله.

الف�رع اخلام�س: مدى اس�تحقاق اخلّطاب األول األج�رة إذا متت 
اخلطابة يف النكاح عن طريق خّطاب آخر:

إذا عم�ل اخلّط�اب األول يف اخلطاب�ة الزوجي�ة، لك�ن مل يت�م العقد عن 
طريقه، وإنام تم بسبب خّطاب آخر، فا يستحق األول أجرًا إال إن ظهر ما 

)1( انظر: املبدع )269/5(، ومطالب أويل النهى )211/4(.
)2( املهذب )539/1(، وانظر: املبدع )269/5(.

)3( انظر: عقد اجلواهر الثمينة )945/3(، ورشح اخلريش عىل خليل )65/7(، ويف قول آخر للاملكية: 
أنه جيوز الزيادة والنقصان يف اجلعل قبل فراغ العمل. انظر: عقد اجلواهر الثمينة )946/3(.

)4( انظر: روضة الطالبن )274/5(، ومغني املحتاج )434-433/2(.
)5( انظر: املبدع )269/5(.
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يدل عىل إرادة حرمانه من األجر فإن هذا يكون اس�تحاالً جلهده وعمله، 
واألصل أن له فيه األجر.

ووجه ذلك: أن األجر مقابل بحصول املقصود، كام جرى بذلك العرف 
والعادة، فيكون األجر ملن تم النفع عن طريقه؛ فاخلُّطاب خيتلفون يف القدرة 
عىل اإلقناع والتقريب بن املتعاقدين، فالعربة ملن حصل العقد عن طريقه، 

إذ إن ذلك هو ثمرة اخلطابة.
لك�ن ل�و كان ب�ن اخلّط�اب األول والث�اين رشط، أو جرى ع�رف بأن 
اخلّط�اب يس�تحق أجرًا ع�ىل عمله دون نظ�ر حلصول املقص�ود عن طريقه 
فيعم�ل بذلك، عمًا بالعرف؛ ألن ذلك يعترب ظلاًم لألول)1(، وقياس�ًا عىل 
ال�دالل يف بيع األرض، فالس�عي )وه�و: العمولة عىل الدالل�ة( يعطى ملن 

كان سببًا يف العقد.

املطلب الثامن
شهادة اخلّطاب

شهادة اخلّطاب قبوالً وردًا، مبنية عىل مدى تأثري هذه احلرفة عىل عدالة 
حمرتفها، والعدالة أساس قبول الشهادة.

وإذا نظرنا إىل واقع شهادة اخلّطاب فإهنا ال ختلو من حالن: 

- إما أن يكون اخلّطاب عدالً فا ترد شهادته لعدالته.

- وإم�ا أن جيرنَّ إىل نفس�ه منفع�ة أو يدفع عنها مرضة بش�هادته أو حيلف 
كاذب�ًا وال يب�ايل أو يعد وخيلف وغلب هذا علي�ه، أو يتعدى يف أخذ األجر 

)1( انظ�ر: البي�ان والتحصي�ل )437/8(، ورشح اخل�ريش )61/7(، واملعيار املع�رب )359/8-
360(، )122/9(، ومغني املحتاج )432/2(، وأسنى املطالب )441/2(، واملغني )36/8(، 

والقواعد البن رجب )ق69( )ص124(.
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بالزي�ادة عىل أضعاف أجر املثل، فا تقبل ش�هادته؛ ألنه يكون حينئذ متهاًم 
وال شهادة ملتهم)1(.

ج�اء يف )فتح القدير()2( عن الدالّل�ن: »إهنم يكذبون كثريًا عىل غريهم 
مع خلفهم )أي الوعد( فا يقبل إال من علم عدالته منهم«.

ويف )لس�ان احلك�ام يف معرف�ة األحك�ام()3(: »وكذلك ال تقبل ش�هادة 
النخاس والداّلل؛ ألهنام يكذبان وال يباليان«.

فاخلّطاب�ون كغريه�م من ذوي احل�رف خيتلف احلك�م عليهم باختاف 
العرف يف اعتبار هذه املهنة خارقة للمروءة أو ال، وكذا بسبب وجود التهمة 
التي ترد هبا شهادة الشاهد مما حيصل له بسببها جر منفعة أو دفع مفسدة)4(.

ج�اء يف املغن�ي)5(: »وأم�ا س�ائر الصناعات الت�ي ال دناءة فيه�ا فا ترد 
الش�هادة هب�ا، إال م�ن كان منهم حيلف كاذب�ًا، أو يعد وخيل�ف وغلب هذا 

عليه، فإن شهادته ترد«.

وعىل ذلك فإن اخلّطاب إذا شهد فيام يتهم فيه مل تقبل شهادته.

املطلب التاسع
هروب اخلّطاب

إذا هرب اخلّطاب قبل إمتام العمل: 

• فإن كانت اخلطابة جائزة فسخ العقد؛ ألنه مل يلزمه أصًا.	

)1( انظر: الفتاوى البزازية هبامش الفتاوى اهلندية )42/5، 260(، ومواهب اجلليل )156/6(.
)2( البن اهلامم )414/7(.

)3( البن الشحنة احلنفي مع معن األحكام )ص245(.
)4( انظر: مدى صاحية الشهادة يف إثبات األحكام لفيحان شايل املطريي )ص223(.

)5( )153/14(، وانظر: معن احلكام )ص72(، وروضة الطالبن )234/11(.
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• أما لو كانت اخلطابة الزمة: 	
- فإن كانت عىل مدة ومضت انفسخ العقد.

- وإن كانت عىل عمل يف ذمته -عند من قال بلزومها- فإنه يستأجر 
من ماله من يقوم بعمله، فإن تعذر فللموس�ط الفس�خ أو االنتظار 

إىل أن يرجع فيطالبه بالعمل)1(.

قال ابن قدامة-رمحه اهلل-: »وإن هرب األجري حتى انقضت املدة انفسخت 
اإلجارة، وإن كانت عىل عمل خري املستأجر بن الفسخ والصرب«)2(.

املطلب العارش
فسخ عقد اخلطابة يف النكاح

إذا أراد أحد طريف اخلطابة فسخها فا خيلو: إما أن تكون اخلطابة الزمة 
أو جائزة.

ف�إن كانت اخلطابة الزم�ة: فإنه ال حيق ألحدمها فس�خها ابتداء)3(، ولو 
أراد املوس�ط فس�خها قبل انتهاء املدة لزمته أجرة اخلّطاب، أو أراد اخلّطاب 
الفس�خ ألزم باالس�تمرار؛ ألهنا عقد الزم فرتتب مقتضاها، كام هو الش�أن 
يف اإلج�ارة. ق�ال ابن قدامة: »واإلج�ارة عقد الزم، يقت�يض متليك املؤجر 
األجرة واملس�تأجر املنافع، فإذا فسخ املس�تأجر اإلجارة قبل انقضاء مدهتا، 
وترك االنتفاع اختيارًا منه مل تنفس�خ اإلجارة، واألجر الزم له«)4(؛ لكن لو 

)1( انظر: بلغة السالك )281/2/، واملهذب )413/1(، واملقنع )ص140(، والقواعد البن رجب 
)ق75 )ص141(.

)2( املغني )27/8(، وانظر: املبدع )100/6(.
)3( انظ�ر: بداي�ة املجته�د )229/2(، وبلغ�ة الس�الك )257/2(، وروض�ة الطالب�ن )147/5(، 

واملغني )22/8(.
)4( املغني )23/8(.
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ريض الط�رف اآلخر بالفس�خ صح ذل�ك، ويكون من ب�اب اإلقالة، وهي 
مرشوعة يف البيع فكذا يف اإلجارة؛ ألهنا عقد معاوضة ونوع منه.

وإن كانت اخلطابة جائزة: فإنه إذا أراد أحد الطرفن الفس�خ قبل رشوع 
اخلّطاب يف العمل فذلك له، وال يستحق اخلّطاب أجرًا؛ ألن األجر ال جيب 

إال بالعمل، وهو مل يعمل)1(.

أم�ا إن كان الفس�خ بعد الرشوع يف العمل، ف�إن كان من اخلّطاب فا أجر 
له أيضًا؛ ألنه مل يتم العمل، واألجر جيب بتامم العمل، وقد تركه فس�قط حقه 
كالش�أن يف الَجعالة)2(، وإن كان الفس�خ من املوس�ط بعد رشوع اخلّطاب يف 
العمل، فالذي جيري عىل الصحيح من مذهب الشافعية)3( ومذهب احلنابلة)4( 
يف الَجعالة: أنه يس�تحق أجرة املثل ملا عمل قبل الفس�خ؛ ألنه عمل بعوض مل 
يس�لم ل�ه، فكان له أجرة املثل فيام عمل إذ وق�ع عمله حمرتمًا فا يفوت عليه، 

وعند املالكية)5(: يستحق اخلّطاب اجلعل املسمى رشيطة أن يتم العمل.

املطلب احلادي عرش
اخلطابة يف النكاح عن طريق

مواقع الزواج عىل الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(

لق�د أصبح�ت ه�ذه املكات�ب إحدى الط�رق الت�ي يلجأ إليه�ا كثريون 

)1( انظ�ر: روض�ة الطالب�ن )273/5(، ومغني املحت�اج )433/2(، والرشح الكب�ري مع اإلنصاف 
.)171/16(

)2( انظر: رشح اخلريش عىل خليل )65/7(، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )65/4(، والفواكه 
الدواين )161/2(، ومغني املحتاج )433/2(، والرشح الكبري مع اإلنصاف )171/16(.

)3( انظر: مغني املحتاج )433/2(، وروضة الطالبن )273/5(.
)4( انظر: الرشح الكبري مع اإلنصاف )171/16(.

)5( انظ�ر: مقدمات ابن رش�د )175/2(، وحاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكب�ري )65/4(، وبلغة 
السالك )257/2(.
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للبحث عن نصفهم اآلخر، وأضحى هلذه املكاتب واملواقع أساليب خاصة 
لقبول طلب اخلاطبن تتمثل مجلتها يف اخلطوات اآلتية)1(: 

يم�أل اخلاطب اس�تامرة فيه�ا البيان�ات اخلاصة به من حيث االس�م . 1
والعم�ر واملؤهل ال�درايس واحلالة االجتامعي�ة والوظيفة والعنوان 

ورقم اهلاتف واجلوال.

يق�وم املتقدم بتدوين ملحوظات�ه ومواصفاته التي يطلبها يف رشيك . 2
احلياة م�ن حيث طوله وعمره ومؤهاته ووظيفته ومس�تواه املادي 

والثقايف واالجتامعي.

أحيان�ًا يطلب املتق�دم مواصفات أدق، مثل: الط�ول والوزن ولون . 3
البرشة ولون العيون، وكل ما يريده يف رشيك أو رشيكة احلياة)2(.

يتم إدخال هذه البيانات يف احلاسب اآليل.. 4

يعمل جهاز احلاس�ب اآليل بحثًا يف املتقدم�ن لطلب الزواج إلجياد . 5
من تنطبق عليه الرشوط املطلوبة.

بعد املوافقة املبدئية يتم التنسيق بن الطرفن لتحديد موعد للمقابلة . 6
لينتهي دور املكتب بعد ذلك)3(.

جي�وز دخ�ول مواق�ع ال�زواج عىل اإلنرتن�ت واالس�تفادة منه�ا إن هي 
انضبطت بالضوابط الرشعية، ومن أهم هذه الضوابط: 

أال تع�رض فيه�ا صور النس�اء؛ ألن النظ�ر إىل املخطوب�ة إنام أبيح  أ( 

)1( انظر: موقع أون ال ين، مقال بعنوان: اهلاربات إىل زواج املسيار.
)2( م�ع أين ال أرى ج�واز ه�ذا الوصف الدقي�ق للمرأة كأهنا ت�رى، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تب�ارش املرأة املرأة 
فتنعته�ا لزوجه�ا كأنه ينظر إليه�ا« رواه البخاري )ح5240(، وألن بقاء ه�ذه األوصاف الدقيقة 

حمفوظة يف جهاز احلاسب عرضة لاسغال اليسء ممن قلنَّ صدقهم وأمانتهم.
)3( مع أمهية مراعاة أال تكون املرأة أثناء املقابلة لوحدها بل ال بد أن يكون معها أحد أوليائها.
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للخاط�ب فقط إن ع�زم عىل الن�كاح، وال يباح لغ�ريه النظر، وال 
جيوز متكينه منه.

أال يع�رض يف املواقع وصف دقيق للم�رأة كأهنا ترى، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  ب( 
»ال تبارش املرأة املرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها«)1(.

أال يت�اح املجال للمراس�لة بن اجلنس�ن، ملا يرتت�ب عىل ذلك من  ج( 
املفاس�د، ومنه�ا دخ�ول العابث�ن والعابث�ات بقص�د اإلفس�اد أو 
التس�لية، وإنام تتوىل إدارة املوقع التأكد أوالً من ش�خص اخلاطب 

والربط بينه وبن ويل املخطوبة. واهلل أعلم.

)1( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، باب ال تبارش املرأة املرأة فتنعتها لزوجها )ح4942(.
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النتائ�ج واملقرتح�ات  متخض�ت ع�ن دراس�ة ه�ذا املوض�وع  بع�ض 
والتوصي�ات املهم�ة، التي س�يكون هلا ب�إذن اهلل عند تطبيقها أث�ر ظاهر يف 

ضبط ممارسة مهنة اخلطابة يف النكاح، وحسن األداء عىل أكفإ وجه.

ومن أهم تلك النتائج: 
أمكن تقس�يم عم�ل اخلطابة يف الن�كاح إىل قس�من: خطابة مقدرة . 1

بالزم�ن، وهي من باب اإلجارة، وخطابة مقدرة بالعمل، وهي عىل 
أقرب األقوال من باب الَجعالة.

يصح للخّطاب املس�لم أن يكون وس�يطًا للكافر الذمي واملستأمن، . 2
وكذا العكس بأن يكون الكافر املوثوق وسيطًا للمسلم.

ترصف�ات اخلّطاب عىل نوعن: ترصف مأذون فيه، وذلك بأن يقوم . 3
بالدالل�ة والتقريب بن الطرفن فحس�ب، وت�رصف غري مأذون له 

فيه، تري عليه أحكام خمالفة الوكيل موكله.
إذا كان�ت اخلطاب�ة يف النكاح واردة عىل عن اخلّط�اب، فا جيوز له . 4

أن يس�تنيب غ�ريه مكانه؛ ألنه مل يؤذن ل�ه يف التوكيل، بخاف ما لو 
كانت اخلطابة متعلقة بذمته ففيها قوالن: أقرهبام املنع من ذلك.

إذا اختلف املوس�ط واخلّطاب يف أصل اخلطابة يف النكاح، بأن قال: . 5
وس�طتني، وأنكر اآلخر ذلك، وال بينة بينهام، فالقول قول املوسط؛ 

ألنه منكر، واألصل براءة ذمته وعدم إذنه.
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إذا اش�رتك أكث�ر م�ن خّط�اب يف عمل اخلطاب�ة يف الن�كاح، عىل أن . 6
يقتس�موا ما حصل هلم من ذلك، فهذه رشكة جائزة، وهي من قبيل 

رشكة األبدان.

يس�تحق اخلّطاب أجرة عىل خطابته إن مل يكن متربعًا؛ ألن اخلّطاب . 7
يأخذ هذه األجرة مقابل قيامه بعمل مباح، س�واء أكان طالبًا لألجر 

أم كان ممن يمتهن ذلك ويعرف به.

إن املعترب يف أجرة اخلّطاب هو: الرشط أو العرف إن وجد، بأن كان . 8
ع�ىل أحد الطرف�ن، أو عليهام مع�ًا، فإذا اجتم�ع رشط وعرف قدم 

الرشط؛ ألن الرشط نص رصيح فيقدم.

إذا كان اخلّطاب عدالً فا ترد شهادته، بخاف ما إذا شهد فيام يتهم . 9
فيه مل تقبل شهادته.

إذا هرب اخلّطاب قبل إمتام العمل انفسخ العقد يف اخلطابة اجلائرة، . 10
بخاف اخلطابة الازمة، فإنه يستأجر من ماله من يقوم بعمله.

جي�وز دخول مواق�ع الزواج عىل اإلنرتنت واالس�تفادة منها، إن . 11
ه�ي انضبطت بالضوابط الرشعية، وم�ن أمهها: أال تعرض فيها 
ص�ور النس�اء، وال توصف فيها امل�رأة وصفًا دقيق�ًا كأهنا ترى، 
وأال يتاح املجال للمراسلة بن اجلنسن، ملا يرتتب عىل ذلك من 

املفاسد.

أما أهم التوصيات واملقرتحات فهي عىل النحو اآليت: 

إجي�اد منهج خاص بمامريس مهن�ة اخلطابة يف الن�كاح، ملزيد تأهيل . 1
وتدري�ب مل�ن يقوم هب�ا، ولارتق�اء بالعم�ل الف�ردي التطوعي إىل 

مصاف العمل اجلامعي املؤسيس.
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إجي�اد نظام وآلية خاص�ة وجعل معايري وقواع�د تضبط هذا العمل . 2
لصد الدخاء الذين قد يستغلوهنا ألغراض ومآرب غري رشعية.

أن تك�ون هناك ضوابط موح�دة لإلعان عن كون هذا الش�خص . 3
خّطاب�ًا بحي�ث حيق ل�ه أن يعمل بطاق�ات تعريفية لنفس�ه للتوزيع، 
يوضع عليها اس�مه ولقب�ه وعنوانه دون اللج�وء إىل وضع صورته 
-أعن�ي اخلّط�اب، أم�ا اخلّطابة فا جيوز هل�ا ابتداء لوج�وب تغطية 
وجهه�ا-، كام حي�ق له أن جيعل له مكان�ًا حمددًا أو موقع�ًا إلكرتونيًا 

يتعامل فيه للتوفيق بن الطرفن.

حب�ذا ل�و كان هن�اك إرشاف عام م�ن املحكمة الرشعي�ة عىل عمل . 4
اخلّطاب�ن واخلّطاب�ات قياس�ًا ع�ىل إرشافه�ا ع�ىل عم�ل املأذون�ن 

الرشعين.

يعتمد نجاح أي عمل واس�تمراريته لدعم ومؤازرٍة، ال س�يام عندما . 5
يك�ون العم�ل يتص�ل بمصال�ح الن�اس وخدمتهم، فه�و حيتاج إىل 
مؤازرة اجلهات املعني�ة يف الدولة، وكذا دعم العلامء وطاب العلم 
واملثقفن، وال ننس�ى أمهية الدور اإلعامي يف بيان أمهية هذه املهنة 
من خال املش�اركة يف الصح�ف واملجات والقن�وات التي جتعل 

الفكرة تتطور لتشمل طبقات واسعة من املجتمع.

ال ب�د م�ن إجياد مواجهة ش�املة تش�رتك فيها اجلهات الرس�مية مع . 6
اجلمعيات األهلية وكل املنظامت التي تعمل يف جمال رعاية األرسة، 
إلجي�اد اجتاه عام للتش�جيع عىل الزواج بن الش�باب والش�ابات يف 
س�ن مناس�بة، وتش�جيع ثقافة تكوين األرسة واحل�رص عىل نجاح 
الزواج واس�تمراره، وهذا احلل اجلامعي أصبح حاجة ملحة كبديل 

للمواجهة الفردية من جانب كل حالة.
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هذا ما تير إيراده يف هذا البحث، واهلل تعاىل وحده املس�ؤول أن يرزقنا 
اإلخاص وحسن االتباع، والصواب يف القول والعمل.

واحلمد هلل رب العاملن وصىل اهلل وس�لم وبارك عىل نبينا وحبيبنا حممد 
ابن عبد اهلل وعىل آله وصحبه أمجعن.
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العدل يف النفقة
عند تعدد الزوجات 

إعداد
د. فاتن بنت حممد بن عبداهلل املرشف

األستاذ املساعد بقسم الفقه يف كلية الرشيعة
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية
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احلم�د هلل رب العامل�ن، القائل يف كتاب�ه: )ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  
چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]احلجرات: 13[، 
وق�ال: )ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ( 

]النساء: 3[.

والص�اة والس�ام عىل نبي اهل�دي والرمح�ة، الراج املن�ري اهلادي إىل 
الرصاط املستقيم.

أما بعد: 

ب فيه، وضبطه بأحكام وترشيعات  فقد حّث اإلسام عىل النكاح ورغنَّ
دقيق�ة؛ لتحقي�ق املصال�ح العظيمة للف�رد واملجتم�ع وجع�ل القوامة بيد 

الرجل.

وأب�اح لل�زوج أن يع�دد مثنى وثاث ورب�اع، وجعل الع�دل رشطًا يف 
مرشوعية تعدد الزوجات سواء كان العدل يف النفقة أو الكسوة أو املسكن 
أو القس�م؛ حتى حتق�ق املصالح وتدفع املفاس�د، وحتفظ احلق�وق، ويزول 

الشقاق، ويسود الوفاق.

وق�د تكلم الفقهاء عن هذه املوضوع�ات وبحثوها، ومن املباحث التي 
حتت�اج إىل مزي�د من البح�ث والتدقيق والتمحيص: »الع�دل يف النفقة عند 

تعدد الزوجات«.
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ل�ذا عزم�ت البح�ث عن�ه، س�ائلة اهلل اإلخ�اص يف العل�م والعم�ل، 
والتوفيق والسداد قوالً وفعًا.

أمهية املوضوع: 
أن الن�كاح م�ن الرواب�ط الرشعي�ة القوي�ة، التي يس�عى اإلس�ام . 1

الس�تمرارها وبقائه�ا عىل امل�ودة والرمح�ة، وحيت�اج إىل بيان بعض 
أحكامه الدقيقة حتى ال ينقطع.

أن الع�دل ب�ن الزوجات م�ن األمور الدقيق�ة التي حتت�اج إىل بيان . 2
وضبط، وقد رشطه الشارع جلواز التعدد.

أن م�ن خصائ�ص الرشيعة اإلس�امية مراعاة العدل ب�ن األفراد، . 3
ورفع احلرج عن العباد.

أن القوامة بيد الرجل عىل املرأة، ولذا كانت مسؤولية العدل مرتبطة . 4
بالرجل، وهي من أعظم املسؤوليات عند تعدد الزوجات.

أن اإلس�ام محى املرأة ورعاها وحفظ حقوقها سواء أكانت زوجة . 5
أوىل أم ثانية أم ثالثة أم رابعة.

أسباب اختيار املوضوع: 
بيان أمهية العدل يف اإلسام.. 1

رعاية حقوق املرأة يف اإلسام ومراعاهتا يف مجيع األحوال.. 2

إيضاح العدل املطلوب يف النفقة عند تعدد الزوجات.. 3

منهج البحث: 
تصوير املسألة املراد بحثها قبل بيان حكمها ليتضح املراد من دراستها، . 1

ثم أذكر أقوال العلامء يف املسألة حسب االجتاهات الفقهية.
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االقتصار عىل املذاهب الفقهية األربعة، مع توثيق األقوال من كتب . 2
املذهب نفس�ه، واس�تقصاء أدلة األق�وال وبيان وج�ه الداللة، وما 
ورد عليها من مناقش�ات، وما جياب به عنها إن وجد، مع الرتجيح 

وبيان سببه.

ترقيم اآليات وبيان سورها.. 3

ختريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها إن مل تكن يف . 4
الصحيحن أو أحدمها، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخرجيهام.

التعريف باملصطلحات اللغوية.. 5

ذكر اخلامتة وهي عبارة عن ملخص للبحث فيه أبرز النتائج.. 6

ترمجة األعام غري املشهورين.. 7

إتباع البحث بالفهرس:. 8
-فهرس املصادر واملراجع.

-فهرس املوضوعات.

خطة البحث: 
يشمل البحث عىل: مقدمة ومبحثني وخامتة وفهارس.

املقدمة: وتشتمل عىل أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته، ومنهج البحث، 
وخطته.

التمهيد: تكريم اإلسام للمرأة بإجياب النفقة هلا.

املبحث األول: يف نفقة الزوجات، وفيه أربعة مطالب: 
املطلب األول: تعريف النفقة لغة واصطاحًا.

املطلب الثاين: حكم إنفاق الزوج عىل زوجته، وأدلته.
املطلب الثالث: مقدار نفقة الزوجة.
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املطلب الرابع: املعترب يف نفقة الزوجة.

املبحث الثاين: العدل يف النفقة عند تعدد الزوجات، وفيه ثاثة مطالب: 
املطلب األول: تعريف العدل لغة واصطاحًا، وأدلة وجوبه.

املطلب الثاين: العدل يف النفقة الواجبة عند تعدد الزوجات.
املطلب الثالث: العدل فيام زاد عىل النفقة الواجبة عند تعدد الزوجات.

اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث.

الفهرس: 
فهرس املصادر واملراجع.

فهرس املوضوعات.
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التمهيد
تكريم اإلسالم للمرأة بالنفقة

احلمد هلل رب العاملن، والصاة والس�ام عىل أفضل األنبياء واملرسلن 
نبين�ا حمم�د ال�ذي أدى األمانة، وبلغ الرس�الة، ونصح األم�ة، وتركها عىل 
املحج�ة البيضاء ليله�ا كنهارها ال يزيغ عنها إال هال�ك، وعىل آله وصحبه 

أمجعن... أما بعد: 

ف�إن اهلل س�بحانه وتعاىل أكمل لن�ا الدين وأتم علين�ا النعمة، وريض لنا 
اإلس�ام دين�ًا، ق�ال تع�اىل: )چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]املائدة: 3[.
ومن حماسن الرشيعة اإلس�امية عمومها وشموهلا ألحوال املكلفن يف 
كل زم�ان ومكان، وتكريمه�ا للمرأة بإعطائها حقوقها أم�ًا، وأختًا، وبنتًا، 

وزوجة.

ومما اهتم به اإلسام بتنظيمه اهتاممًا بالغًا العاقة الزوجية، وما يتعلق هبا 
من ترشيعات وأح�كام، وجعل لكل من الزوجن حقوقًا، وعليه واجبات 

يلزم عليه أداؤها باملعروف.

وه�ذا تكريم للم�رأة وصيانة هلا، حي�ث ضمن هلا من احل�ق مثل الذي 
عليها )ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ( ]البقرة: 228[.

وم�ن احلق�وق التي جت�ب للمرأة عىل الرج�ل نفقتها، حي�ث جعل نفقة 



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 458

امل�رأة واجب�ة ع�ىل الرج�ل. ق�ال تع�اىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( ]النس�اء: 34[. ق�ال ابن 
كث�ري يف تفس�ريه: »الرجل قيِّم عىل امل�رأة أي هو رئيس�ها وكبريها واحلاكم 
عليه�ا ومؤدهبا إذا اعوجت... )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( أي: من املهور 
والنفقات والكلف التي أوجبها اهلل عليهم هلن يف كتابه وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص«)1(.

أي:  ٻ  ٻ(  »)ٱ  ٻ   تفس�ريه:  اب�ن س�عدي يف  وق�ال 
قوام�ون عليه�ن بإلزامه�ن بحق�وق اهلل تعاىل م�ن املحافظة ع�ىل فرائضه، 
وكفهن عن املفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن 
أيضًا باإلنفاق عليهن، والكس�وة والس�كن... وكذل�ك خصهم بالنفقات 
ع�ىل الزوجات، بل وكث�ري من النفقات خيتص هبا الرج�ال، ويتميزون عن 
النس�اء. ولعل ه�ذا رس قول�ه )ڀ  ڀ( وحذف املفع�ول ليدل عىل 

عموم النفقة...«)2(.

وق�د هيأ اإلس�ام للمرأة أس�باب الراحة واألمان واالس�تقرار بإجياب 
النفق�ة هلا س�واء أكان�ت زوجة أم زوج�ات، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اتقوا اهلل يف النس�اء 
فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل واس�تحللتم فروجهن بكلمة اهلل، وهلن عليكم 

رزقهن وكسوهتن باملعروف«)3(.

)1( تفسري ابن كثري )465/1(.
)2( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كام املنان )60/2(.

)3( رواه مسلم، كتاب احلج، )11 - باب حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص( )41/4( )ح2918(.
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املبحث األول
نفقة الزوجات

وفيه أربعة مطالب: 

املطلب األول
تعريف النفقة لغة واصطالحًا

أواًل: تعريف النفقة لغة: 
الن�ون والفاء والقاف أصان صحيحان يدل أحدمها عىل انقطاع يشء، 

واآلخر عىل إخفائه وإغامضه، ومتى حصل الكام فيهام تقاربا)1(.

والنفقة بالتحريك مجعه نفقات ونفاق، وهو: ما ينفق من الدراهم وغريها.

ونفق اليشء: مىض ونفذ.

يق�ال: نفقت الدابة: إذا ماتت، ونفق البيع إذا راج، ونفقت الس�وق إذا 
قامت، ونفقت الدراهم إذا ذهبت وفنيت.

والنفقة: اسم ملا ينفق وما أنفقت واستنفقت عىل العيال وعىل نفسك)2(. 
أو ما أنفق من الدراهم واجلمع: نِفاق بالكر.

)1( معجم مقاييس اللغة )454/5(.
)2( ينظ�ر: لس�ان العرب )358/10(، القاموس املحي�ط )ص1195(، خمتار الصحاح )ص674(، 

املفردات يف غريب القرآن )ص502(، معجم لغة الفقهاء )ص485(.
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يق�ال: »نفقت نفاق القوم تنف�ق نفقًا« بالتحري�ك أي: »فنيت نفاقتهم« 
ورجل منفاق: »كثري النفقة«)1(.

وردت يف القرآن عىل وجوه منها: 
اإلنف�اق ع�ىل العي�ال واأله�ل، ق�ال تع�اىل: )ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ( ]الطاق: 6[، وقال: )ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ( ]الطاق: 7[)2(.

واإلنف�اق قد يكون يف امل�ال ويف غريه، وقد يكون واجب�ًا وتطوعًا، قال 
تعاىل: )ڻ  ڻ  ڻ   ڻ( ]البقرة: 195[)3(.

ثانيًا: تعريف النفقة اصطالحًا: 
فت النفق�ة بعدة تعريفات حيث اختلفت تعريفات املذاهب األربعة  ُعرِّ

فيها، ومما جاء يف ذلك: 

فت بتعريفن:  عند احلنفية، ُعرِّ
»اإلدرار ع�ىل يشء بام فيه بقاؤه«)4(، وهذا التعريف )غري مانع( لقوله: . 1

»يشء«؛ فيشمل اإلنفاق عىل الغري مطلقًا سواء كان يمونه أو ال يمونه.
»الطعام والكسوة والسكنى«)5(، وهذا التعريف )غري جامع( لعدم . 2

بيان مقدار النفقة.

وعند املالكية: »ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون رسف«)6(.
وه�ذا التعريف )غ�ري جامع( لتحديده النفقة باآلدم�ي مما خيرج نفقة ما 

يملكه من غري اآلدمين كالبهائم.

)1( ينظر: بصائر ذوي التمييز )105-104/5(.
)2( ينظر: بصائر ذوي التمييز )105/5(.
)3( املفردات يف غريب القرآن )ص502(.

)4( فتح القدير )378/4(، حاشية رد املحتار )571/3(.
)5( حاشية رد املحتار )572/3(.

)6( رشح حدود ابن عرفة )321/1(.
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وعن�د الش�افعية: مل أج�د هلم تعريف�ًا للنفق�ة وعرفوا اإلنف�اق: »دفع ما 
يسمى نفقة ملن يستحقه«)1(، وعرف أيضًا: »املال املرصوف يف النفقة«)2(.

َم�ن يمون�ه خب�زًا وأدم�ًا وكس�وة ومس�كنًا  وعن�د احلنابل�ة: »كفاي�ة 
وتوابعه�ا«)3(. وه�ذا التعريف )غ�ري جامع( لتحديده نفق�ة الطعام باخلبز، 
ومن املعلوم أنه قد يطعمها من غالب قوت البلد من دقيق وَحب ونحوه.

ومن أحسن التعريفات الواردة ما جاء يف حاشية الروض املربع: »كفاية 
َمن يمونه باملعروف«)4(، فهو )جامع( لشموله نفقة كل َمن يمونه آدميًا كان 

أو غريه، )ومانع( من دخول من ال يمونه، مع حتديد مقدار النفقة.

املطلب الثاين
حكم إنفاق الزوج عىل زوجته، وأدلته

اتفقت املذاهب األربعة عىل وجوب نفقة الزوجة عىل زوجها.

احلنفية)5(، واملالكية)6(، والشافعية)7(، واحلنابلة)8(.

)1( ينظر: مغني املحتاج )425/3(، إعانة الطالبن )60/4(.
)2( حاشية قليويب وعمرية )69/4(.

)3( ينظر: كشاف القناع )460/5(، الروض املربع مع احلاشية )107/7(.
)4( حاشية ابن قاسم عىل الروض املربع )107/7(.

)5( ينظر: املبس�وط )180/5(، بدائع الصنائع )15/2(، فتح القدير )378/4(، حاش�ية رد املحتار 
)572/3(، تبين احلقائق )50/3(. 

)6( ينظ�ر: املدون�ة )190/2(، الك�ايف )559/2(، بداي�ة املجته�د )63/2(، حاش�ية الدس�وقي 
)508/2(، رشح اخلريش )183/4(، الفواكه الدواين )73/2(، حاشية العدوي )121/2(.

)7( ينظ�ر: األم )87/5(، روض�ة الطالب�ن )449/6(، مغن�ي املحت�اج )425/3(، احلاوي الكبري 
)414/11(، العزي�ز رشح الوجي�ز )3/10(، إعان�ة الطالب�ن )59/4(، بجريمي عىل اخلطيب 

)72/4(، حاشية قليويب وعمرية )69/4(.
)8( ينظ�ر: املغني )347/11(، الكايف )354/3(، كش�اف القن�اع )460/5(، الفروع )577/5(، 

املبدع )141/7(، رشح الزركيش )3/6(، الروض املربع مع احلاشية )107/7(.
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األدلة: 
دلت األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول عىل وجوب نفقة الزوجة:

أوالً: من الكتاب: 

قوله تعاىل: )ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]البقرة: 233[)1(.. 1
وج�ه االس�تدالل: أوج�ب اهلل ع�ىل وال�د الطف�ل نفق�ة الوالدات 

وكسوهتن باملعروف)2(.
ق�ال يف احل�اوي)3(: »فن�ّص ع�ىل وجوهب�ا بال�والدة يف احل�ال التي 
تتش�اغل بولده�ا عن اس�تمتاع ال�زوج ليكون أدل ع�ىل وجوهبا يف 

حال استمتاعه هبا«.

قول�ه تع�اىل: )ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  . 2
ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ( ]الطاق: 7[)4(.

وج�ه االس�تدالل: أم�ر اهلل ال�زوج بالنفقة ع�ىل الزوجة يف يس�اره 
وإعساره)5(.

قول�ه تع�اىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     . 3
ڀ( ]الطاق: 6[)6(.

)1( ينظ�ر: املبس�وط )181/5(، بدائع الصنائع )332/2(، بداية املجته�د )63/2(، مغني املحتاج 
)426/3(، إعانة الطالبن )59/4(، الكايف البن قدامة )361/3(.

)2( تفسري ابن كثري )268/1(.
)3( احلاوي )415/11(.

)4( ينظ�ر: بدائ�ع الصنائ�ع )332/2(، فت�ح القدي�ر )378/4(، تبي�ن احلقائ�ق )50/3(، احلاوي 
)414/11(، العزي�ز رشح الوجي�ز )3/10(، املغني )347/11(، كش�اف القناع )460/5(، 

رشح الزركيش )3/6(.
)5( ينظر: احلاوي )414/11(.

)6( ينظر: بدائع الصنائع )332/2(، املبسوط )181/5(.
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وجه االستدالل: أن األمر باإلسكان أمر باإلنفاق)1(.
واملعن�ى: أس�كنوهن م�ن حي�ث س�كنتم وأنفق�وا عليه�ن م�ن 
وجدك�م)2(. أي: »عىل قدر م�ا جيده أحدكم من الس�عة واملقدرة، 
وأم�ر باإلنفاق ألهنا ال تصل إىل النفقة إال باخلروج واالكتس�اب، 
النفق�ة  عليه�ن  فتضيق�وا  عليه�ن  اإلنف�اق  يف  تضاروه�ن  وال 

فيخرجن«)3(.

قوله تعاىل: )ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻ( ]البقرة: . 4
.)4(]228

وجه االستدالل: بّن اهلل أن هلن حقًا، وأن عليهن حقًا، ومل يرد بقوله 
تعاىل: )ڳ  ڳ  ڱ   ڱ( يف جتانس احلقن ومتاثلهام، وإنام أراد 
يف وجوهبام ولزومهام، فكان من حقها عليه وجوب السكنى والنفقة 

والكسوة)5(.
ق�ال اب�ن كث�ري)6(: »)ں  ں  ڻ( أي يف الفضيل�ة واخُلل�ق 
واخلَل�ق واملنزلة وطاعة األمر واإلنفاق والقي�ام باملصالح والفضل 

يف الدنيا واآلخرة«.
وج�اء يف اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)7(: »فزيادة درجة الرجل 

بعقله وقوته عىل اإلنفاق والدية واملرياث واجلهاد«.

)1( بدائع الصنائع )332/2(.
)2( املبسوط )181/5(.

)3( ينظر: بدائع الصنائع )332/2(.
احل�اوي   ،)657/5( الطالب�ن  روض�ة   ،)86/5( األم   ،)15/4( الصنائ�ع  بدائ�ع  )4( ينظ�ر: 

.)568/9(
)5( احلاوي )568/9(.

)6( تفسري ابن كثري )257/1(.
)7( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )125/3(.
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قول�ه تع�اىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  . 5
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( ]النساء: 34[)1(.

وجه االستدالل: دلت اآلية عىل وجوب النفقة من وجهن معقول 
ون�ص، فاملعق�ول منها قول�ه تع�اىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( 
والقّي�م ع�ىل غ�ريه هو املتكل�ف بأم�ره، والن�ص منها قول�ه تعاىل:  

)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ()2(.

ومعنى قوله تعاىل: )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( أي من املهور والنفقات 
والكلف التي أوجبها اهلل عليهم هلن يف كتابه وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

قوله تعاىل: )ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ( ]األحزاب: 50[)4(.. 6

وجه االستدالل: دلت اآلية عىل وجوب النفقة ألهنا من الفرض)5(.

قوله تعاىل: )ں  ں  ڻ  ڻ( ]النساء: 3[)6(.. 7

وج�ه االس�تدالل: أن يف هذه اآلي�ة بيان أنه جيب ع�ىل الزوج ما ال 
غنى المرأته عنه من نفقة وكسوة وسكنى)7(.

عموم قوله تعاىل: )ۉ  ۉ( ]النساء: 19[)8(.. 8

وجه االستدالل: يف اآلية أمر لألزواج بتوفية حقها من املهر والنفقة)9(.

)1( ينظر: املبسوط )181/5(، احلاوي )414/11(، تكملة املجموع )414/16(.
)2( احلاوي )415-414/11(.

)3( تفسري ابن كثري )465/1(.
)4( ينظر: األم )86/5(، احلاوي )414/11(، املغني )347/11(، رشح الزركيش )3/6(.

)5( احلاوي )414/11(.
)6( ينظر: األم )87/5(، احلاوي )414/11(، العزيز رشح الوجيز )3/10(.

)7( األم )87/5(.
)8( ينظر: روضة الطالبن )657/5(، احلاوي )568/9(.

)9( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )97/5(.
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ق�ال ابن كث�ري: »وكان م�ن أخاقه أنه مجي�ل العرشة، دائ�م البرش، 
يداعب أهله، ويتطلف هبم، ويوسعهم نفقته«)1(.

استنبط من قوله تعاىل: )ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ( ]طه: 117[.. 9
وجه االس�تدالل: أنه قال: )ڎ( ومل يقل: »فتشقيان«؛ ليفهمنا 
أن نفق�ة الزوجة عىل الزوج، ومل�ا كانت نفقة حواء عىل آدم، كذلك 

نفقات بناهتا عىل بني آدم بحق الزوجية)2(.

ثانيًا: من السنة: 

اهلل . 1 بأمان�ة  أخذمتوه�ن  فإنك�م  النس�اء  يف  اهلل  »اتق�وا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قول�ه 
واس�تحللتم فروجه�ن بكلم�ة اهلل وهلن عليكم رزقهن وكس�وهتن 

.)4 باملعروف«)3(
وج�ه االس�تدالل: أمر النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص الرجال ب�أن يتقوا اهلل يف النس�اء 
حي�ث جعله�ن اهلل حتت أيدهي�م بالنكاح والتزويج؛ ألهنا س�لمت 
م�ا ملك االنتفاع من�ه وهو البضع وتوابعه فيجب هل�ا ما يقابله من 

النفقة)5(.

قوله ملسو هيلع هللا ىلص هلند بنت عتبة  ملا جاءت إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: »يا . 2
رس�ول اهلل إن أبا س�فيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما 

)1( تفسري ابن كثري )442/1(.
)2( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )149/14(.

)3( سبق خترجيه.
)4( ينظ�ر: بدائ�ع الصنائ�ع )15/4(، املبس�وط )181/5(، تبي�ن احلقائ�ق )51/3(، بداي�ة 
املجته�د )63/2(، مغن�ي املحت�اج )426/3(، إعان�ة الطالب�ن )59/4(، بجريم�ي عىل 
اخلطي�ب )73/4(، املغن�ي )347/11(، ال�كايف الب�ن قدامة )354/3(، كش�اف القناع 

.)460/5(
)5( ينظر: بجريمي عىل اخلطيب )73/4(.
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.)2 يكفيني وولدي«، فقال: »خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«)1(

وجه االستدالل: لو مل تكن النفقة واجبة مل حيتمل أن يأذن هلا باألخذ 
من غري إذنه)3(.

قال يف املغني)4(: »وفيه داللة عىل وجوب النفقة هلا عىل زوجها«.

وق�ال يف فتح الب�اري)5(: »وفيه وج�وب نفقة الزوج�ة وأهنا مقدرة 
بالكفاية«.

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أال واس�توصوا يف النس�اء خريًا، أال إن لكم عىل نسائكم . 3
حق�ًا، ولنس�ائكم عليكم حقًا، فأما حقكم عىل نس�ائكم فال يوطئن 
فرشكم من تكرهون، وال يأذن يف بيوتكم ملن تكرهون، أال وحقهن 

.)7 عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسوهتن وطعامهن«)6(

وجه االستدالل: بن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث أن من حق املرأة عىل 
زوجها أن ينفق عليها بإطعامها وكسوهتا.

)1( رواه البخ�اري )كت�اب النفقات - ب�اب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخ�ذ بغري علمه ما يكفيها 
وولده�ا باملع�روف( )2052/5( )ح5049(، ورواه مس�لم بنح�وه )كت�اب األقضية، 4- باب 

قضية هند( )129/5( )ح4497(.
املحت�اج  مغن�ي   ،)87/5( األم   ،)63/2( املجته�د  بداي�ة   ،)15/4( الصنائ�ع  بدائ�ع  )2( ينظ�ر: 
)426/3(، احل�اوي )414/11(، العزيز رشح الوجي�ز )4/10(، املغني )347/11(، الكايف 

البن قدامة )361/3(، كشاف القناع )460/5(.
)3( بدائع الصنائع )16/4(.

)4( املغني )348/11(.
)5( فتح الباري )419/9(.

)6( رواه الرتم�ذي )10- كت�اب الرض�اع، 11- ب�اب ما جاء يف ح�ق املرأة عىل زوجه�ا( )458/3 
)ح1163(. قال أبو عيس�ى: »هذا حديث حس�ن صحيح«، ورواه ابن ماجه )9- كتاب النكاح، 

3- باب حق املرأة عىل الزوج( )594/1( )ح1851(.
)7( املغني )347/11(.
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ع�ن معاوية القش�ريي)1( قال: أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال فقلت: ما تقول . 4
يف نسائنا؟ قال: »أطعموهن ما تأكلون، واكسوهن ما تلبسون، وال 

تربوهن، وال تقبحوهن«)2(.

وجه االستدالل: أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بإطعام الزوجة وكسوهتا، واإلحسان 
إليها يف املعاملة، مما يدل عىل وجوب نفقة الزوجة عىل زوجها.

حدي�ث أيب هري�رة  ق�ال: ج�اء رج�ل إىل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص فق�ال: يا . 5
رس�ول اهلل عن�دي دينار، ق�ال: »أنفقه عىل نفس�ك«، قال: عندي 
آخ�ر، ق�ال: »أنفقه عىل ولدك«، ق�ال: عندي آخر، فق�ال: »أنفقه 
ع�ىل أهلك«، قال: عندي آخر، قال: »أنفق�ه عىل خادمك«، قال: 
عن�دي آخر: ق�ال: »أنت أعلم«، ف�كان أبو هري�رة  إذا حدث 
هبذا احلديث يقول: »يقول ولدك أنفق عيلنَّ إىل َمن تكلني؟ وتقول 
زوجت�ك: أنفق ع�يل أو طلقن�ي، ويق�ول خادمك: أنف�ق عيل أو 

.)4 بعني«)3(

)1( معاوية القش�ريي: معاوية بن حيدة القش�ريي، جد هبز بن حكيم، س�كن البرصة، روى عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، فله صحبة ورواية، وبعدما نزل البرصة غزا خراسان ومات هبا، تويف 70ه�.

ينظ�ر: معرف�ة الصحاب�ة أليب نعي�م )2503/5(، معجم الصحاب�ة للبغ�وي )379/5(، تاريخ 
اإلسام )721/2(.

)2( رواه أب�و داود )6- كتاب النك�اح، 42- باب يف حق املرأة عىل زوجها( )419/2( )ح2142(. 
واب�ن ماج�ه )9- كت�اب النكاح، 3- ب�اب حق املرأة ع�ىل ال�زوج( )593/10( )1850(. قال 

األلباين يف اإلرواء )98/7(: »حسن صحيح«.
)3( رواه الدارقطن�ي )كت�اب النكاح، باب املهر( )205/3( )ح3738( قال حمقق س�نن الدارقطني: 
»إس�ناده صحي�ح« )206/3(. ورواه البيهقي )كتاب النفقات، ب�اب الرجل ال جيد نفقة امرأته( 
)470/7(. قال يف التلخيص احلبري )9/4(: »وأما حديث أيب هريرة فرواه الدراقطني والبيهقي 
من طريق عاصم بن أيب صالح عن أيب هريرة، وأعله أبو حاتم«، قال شعيب األرناؤوط يف حتقيقه 

لزاد املعاد )511/5(: »إسناده حسن«.
)4( األم )87/5(، احلاوي )414/11(.
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وجه االس�تدالل: قوله: »أنفقه ع�ىل أهلك« دليل عىل وجوب نفقة 
الزوجة عىل زوجها.

ثالثًا: اإلمجاع: 

انعقد اإلمجاع عىل وجوب نفقة الزوجة عىل زوجها)1(.

ذكره ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع)2(.

ق�ال يف املغن�ي)3(: »اتفق أهل العلم عىل وج�وب نفقات الزوجات عىل 
أزواجهن، إذا كانوا بالغن إال الناشز منهن«.

وقال يف رشح الزركيش: »نفقة الزوجة واجبة يف اجلملة باإلمجاع«)4(.

وقال يف فتح الباري)5(: »انعقد اإلمجاع عىل الوجوب«.

رابعًا: املعقول: 

إن املرأة حمبوس�ة ع�ىل الزوج، يمنعها من الترصف واالكتس�اب، فابد 
من أن ينفق عليها كالعبد مع س�يده، وكالعامل عىل الصدقات ملا فرغ نفسه 

لعمل املساكن استوجب كفايته)6(.

)1( ينظر: بدائع الصنائع )16/4(، تبين احلقائق )51/3(، بداية املجتهد )63/2(، روضة الطالبن 
)449/6(، املغني )348/11(.

)2( اإلمجاع )ص84(.
)3( املغني )348/11(.

)4( رشح الزركيش )3/6(.

)5( فتح الباري )410/9(.
)6( ينظ�ر: املبس�وط )181/5(، بدائ�ع الصنائ�ع )16/4(، فتح القدير )379/4(، حاش�ية 
رد املحت�ار )572/3(، تبي�ن احلقائ�ق )51/3(، املغن�ي )348/11(، كش�اف القن�اع 

.)460/5(
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املطلب الثالث
مقدار نفقة الزوجة

اختلف الفقهاء يف مقدار نفقة الزوجة: 

القول األول: نفقة الزوجة جتب عىل قدر الكفاية.
وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة)1(.

األدلة: 
قوله تعاىل: )ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]البقرة: 233[.. 1

مطلق�ًا ع�ن التقدير، وألن�ه أوجبها باس�م الرزق، ورزق اإلنس�ان 
كفايته يف العرف والعادة كرزق القايض واملضارب)2(.

قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص هلند: »خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«)3(. فأمرها . 2
بأخ�ذ م�ا يكفيها من غري تقدير، ورد االجته�اد يف ذلك إليها ونّص 

ملسو هيلع هللا ىلص عىل الكفاية، فدل عىل أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية)4(.
قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »وهلن عليكم رزقهن وكس�وهتن باملعروف«)5(. وإجياب . 3

قدر الكفاية إنفاق باملعروف)6(.

)1( ينظ�ر: بدائ�ع الصنائع )23/4(، حاش�ية رد املحت�ار )206/3(، تبين احلقائ�ق )51/3(، فتح 
القدير )381/4(، املبسوط )181/5(، املدونة )192/2(، حاشية الدسوقي )509/2(، رشح 
زروق )43/2(، رشح اخلريش )184/4(، حاشية العدوي )61/2(، بداية املجتهد )63/2(، 
الفواكه ال�دواين )73/2(، املنتقى )128/2(، املغني )350/11(، كش�اف القناع )460/5(، 

الفروع )577/5(، الكايف البن قدامة )361/3(، املحرر )114/2(، اإلنصاف )352/9(.
)2( ينظر: بدائع الصنائع )23/4(، املنتقى )128/4(، الكايف )361/3(.

)3( سبق خترجيه.
)4( ينظر: بدائع الصنائع )23/4(، املغني )350/11(.

)5( سبق خترجيه.
)6( ينظر: املغني )350/11(.
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وألهنا وجبت بكوهنا حمبوس�ة بحق الزوج ممنوعة من الكسب حلقه . 4
فكان وجوهبا بطريق الكفاية كنفقة القايض واملضارب)1(.

القول الثاين: نفقة الزوجة مقدرة.
وهو مذهب الشافعية)2(. فيجب عىل املورس كل يوم مّدا طعام، وعىل املعر 
م�د، وعىل املتوس�ط مد ونص�ف، والواجب من الطعام غالب ق�وت البلد من 

حنطة أو شعري أو متر أو غريها، وإن اختلف وجب طعام الئق بالزوج.

وضابط اليسار واإلعسار: 

املعر هو املسكن الذي يستحق الزكاة، وقيل: الضابط العادة وختتلف 
باخت�اف األح�وال والباد، وقيل: إن املورس م�ن يزيد دخله عىل خرجه، 

واملعر عكسه، واملتوسط من تساوى خرجه ودخله، وقيل غري ذلك.

استدلوا: 

بقول�ه تع�اىل: )ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ( ]الط�اق: 7[، واعت�ربوا النفق�ة 
بالكف�ارة بجام�ع أّن كًا منهام مال جي�ب بالرشع ويس�تقر يف الذمة، وأكثر 
م�ا وج�ب يف الكفارة لكل مس�كن مّدان وذلك يف كف�ارة األذى يف احلج، 
وأقل ما وجب له مد يف نحو كفارة الظهار فأوجبوا عىل املورس األكثر وهو 
مّدان ألنه قدر املوس�ع وعىل املعر األقل وهو مد، ألن املد الواحد يكتفي 
ب�ه الزهيد، ويقتنع به الرغيب، وعىل املتوس�ط ما بينه�ا؛ ألنه لو ألزم املدين 

لرضه، ولو اكتفى منه بمد لرضها، فلزمه مد ونصف)3(.

)1( بدائع الصنائع )23/4(.
بجريم�ي   ،)450/6( الطالب�ن  روض�ة   ،)426/3( املحت�اج  مغن�ي   ،)88/5( األم  )2( ينظ�ر: 
ع�ىل اخلطي�ب )76/4(، حاش�ية قلي�ويب )70/4(، العزي�ز رشح الوجي�ز )5/10(، احل�اوي 

)423/11(، روضة الطالبن )63/4(.
)3( ينظر: مغني املحتاج )426/3-427(، األم )89/5(، العزيز رشح الوجيز )5/10(.
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نوقش: 
أما اآلية فا حجة فيها، ألن فيها أمر الذي عنده السعة باإلنفاق عىل . 1

قدر الس�عة مطلقًا عن التقدير بالوزن، فكان التقدير به تقييد املطلق 
وال جيوز إال بدليل)1(.

اعتب�ار النفق�ة بالكفارة يف الق�در ال يصح؛ ألن الكف�ارة ال ختتلف . 2
باليس�ار واإلعس�ار، وال هي مق�درة بالكفاي�ة، وإن�ام اعترب الرشع 

النفقة بالكفارة يف اجلنس دون القدر.
اإلطع�ام يف الكفارة حق هلل تعاىل ال آلدمي معن، فريىض بالعوض . 3

عنه، فلهذا لو أخرج القيمة مل جيزه)2(.

ق�ال ابن القيم يف زاد املع�اد: »أنه مل يقدرها، وال ورد عنه تقديرها، وإنام 
رّد األزواج فيه�ا إىل الع�رف... ول�و كانت مقدرة ألمر النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص هندًا أن 
تأخ�ذ املق�در هلا رشعًا، ومل�ا أمرها أن تأخ�ذ ما يكفيها من غ�ري تقدير ورّد 
االجته�اد يف ذل�ك إليها، ومن املعلوم أن ق�در كفايتها ال ينحرص يف مّدين، 
وال يف رطل�ن، بحي�ث ال يزيد عليهام وال ينق�ص، ولفظه مل يدل عىل ذلك 
بوجه، وال إحياء، وال إش�ارة، وإجياب مّدي�ن أو رطلن خبزًا قد يكون أقل 
م�ن الكفاية فيك�ون تركًا للمعروف، وإجياب ق�در الكفاية مما يأكل الرجل 
وول�ده ورقيقه وإن كان أقل من م�د أو رطيل خبز إنفاق باملعروف، فيكون 

هذا هو الواجب بالكتاب والسنة«)3(.

الرتجيح: 
يرتج�ح يل -واهلل أعل�م بالص�واب- الق�ول ب�أن نفق�ة الزوج�ة مقدرة 

بالكفاية؛ لقوة أدلة هذا القول، وملناقشة أدلة القول الثاين.

)1( بدائع الصنائع )23/4(.
)2( ينظر: املغني )350/11(، زاد املعاد )496/5(.

)3( زاد املعاد )490/5، 491(.
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قال النووي يف رشح صحيح مس�لم)1( عند رشحه حلديث هند: »وهذا 
احلديث يرد عىل أصحابنا تقديرهم نفقة الزوجة باألمداد«.

»ق�ال األذرع�ي)2(: ال أعرف إلمامنا -أي الش�افعي- س�لفًا يف التقدير 
باألمداد، ولوال األدب لقلت: الصواب أهنا باملعروف تأسيًا واتباعًا«)3(.

وق�ال ابن حجر يف الفت�ح)4(: »والراجح من حي�ث الدليل أن الواجب 
الكفاية، والس�يام وقد نقل بع�ض األئمة اإلمجاع الفع�يل يف زمن الصحابة 

والتابعن عىل ذلك، وال حيفظ عن أحد منهم خافه«.

املطلب الرابع
املعترب يف نفقة الزوجة

حترير حمل النزاع: 
ال خاف يف وجوب نفقة اليسار يف حال يسارمها.

وال خاف يف وجوب نفقة اإلعسار يف حال إعسارمها)5(.
واختلف�وا في�ام إذ كان أحدمه�ا مورسًا واآلخر معرًا: ه�ل يعترب بحال 

الزوج أو حال الزوجة أو حاهلام؟

)1( رشح صحيح مسلم )248/12(.
)2( األذرع�ي: أمحد بن محدان بن عبد الواحد بن عبد الغني ش�هاب الدي�ن األذرعي، ولد بأذرعات 
الش�ام يف س�نة 708ه��، ت�وىل القض�اء، كان رسيع الكتاب�ة منط�رح النفس، كثري اجل�ود، صادق 
اللهجة، كثري اخلوف من اهلل، له رشح املنهاج يف غنية املحتاج، وقوت املحتاج، وحجمهام متقارب 
ويف كل منهام ما ليس يف اآلخر، وكان كثري الكتابة، وكان كثري اإلنش�اد للش�عر، مات -رمحه اهلل- 

سنة 783ه�.
ينظر: الدر الكامنة )125/1-127(، البدر الطالع )27/1-28(، األعام )119/1(.

)3( مغني املحتاج )426/3(.
)4( فتح الباري )411/9(.

)5( ينظر: فتح القدير )380/4(، حاشية رد املحتار )575/3(، حاشية الدسوقي )509/2(.
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القول األول: املعترب يف نفقة الزوجة عىل قدر حال الزوج من يساره 
وإعساره.

وهو رواية عند احلنفية)1(، ومذهب الشافعية)2(، وقول عند احلنابلة)3(.

األدلة: 

قول�ه تع�اىل: )ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  . 1
ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ( ]الطاق: 7[)4(.

وج�ه االس�تدالل: دلت هذه اآلية ع�ىل اعتبار النفق�ة بحال الزوج 
واختافها بيساره وإعساره، فسقط بذلك اعتبار كفايتها)5(.

ومن اعترب النفقة بحاهلام فقد ترك العمل بالكتاب، وبيانه: أن الزوج 
إذا كان مع�رًا وه�ي مورسة فلو أوجبنا عليه ف�وق نفقة املعرات 

لكان تكليفًا بام مل يؤت، وهو منفي بالنص)6(.

نوقش: 

أن ه�ذه اآلية ال تعط�ي أكثر من فرق بن نفق�ة الغني والفقري،  أ( 
وأهنا ختتلف بعر الزوج ويره.

)1( ينظر: بدائع الصنائع )24/4(، املبس�وط )182/2(، فتح القدير )380/4(، حاش�ية رد املحتار 
)575/3(، تبين احلقائق )51/3(.

)2( ينظ�ر: مغني املحت�اج )426/3(، احلاوي )423/11(، العزي�ز رشح الوجيز )5/10(، روضة 
الطالبن )450/6(، حاش�ية قليويب وعم�رية )70/4(، بجريمي عىل اخلطيب )74/4(، تكملة 

املجموع )249/16(.
)3( ينظر: اإلنصاف )354/9(، رشح الزركيش )4/6(، الرشح املمتع )457/13(.

احل�اوي   ،)182/5( املبس�وط   ،)380/4( القدي�ر  فت�ح   ،)24/4( الصنائ�ع  بدائ�ع  )4( ينظ�ر: 
الزرك�يش  رشح   ،)5/10( الوجي�ز  رشح  العزي�ز   ،)426/3( املحت�اج  مغن�ي   ،)423/11(

)4/6(، اإلنصاف )354/9(.
)5( احلاوي )423/11(.

)6( تبين احلقائق )51/3(.
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فأم�ا أنه ال اعتبار بحال الزوجة عىل وجهه فا تدل عليه اآلية، 
وق�د ق�ال اهلل تع�اىل: )ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( 
]البق�رة: 233[. وذل�ك يقت�يض تعل�ق املعروف يف حقه�ام، ألنه مل 

خيص يف ذلك واحدًا منهام، وليس من املعروف أن يكون كفاية 
الغني�ة مث�ل الفقرية. وقد قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هلن�د: »خذي ما 
يكفي�ك وولدك باملع�روف«)1(، فأحاهلا ع�ىل الكفاية حن ُعِلم 
الس�عة من حال أيب س�فيان ومل يقل هلا ال اعتبار بكفايتك وأن 
الواجب لك يشء مقدر، بل ردها إىل ما يعلمه من قدر كفايتها 

ومل يعلقه بمقدار معلوم)2(.

قوهلم بأن الزوج إذا كان معرًا والزوجة مورسة وأوجبنا عليه  ب( 
ف�وق نفق�ة املعرات ل�كان تكليفًا بام مل يؤت، فيق�ال: إذا كان 
ال�زوج فقريًا والزوجة مورسة ُيس�لم هلا قدر نفقة املعرات يف 

احلال، والزائد يبقى يف ذمته فا يكون تكليفًا بام مل يؤت)3(.
يمك�ن أن يناقش: قوهلم إنه لي�س من املعروف أن يكون كفاية 
الغنية مثل الفقرية، يقال: أيضًا ليس من املعروف أن يطلب من 

الزوج املعر الفقري فوق طاقته.
وأم�ا قوله يف احلديث: »خ�ذي ما يكفيك وول�دك باملعروف« 
فأحاهل�ا عىل الكفاي�ة باملعروف، وليس من املع�روف أن تأخذ 

الزوجة فوق ما يستطيع الزوج.
وأم�ا هن�د فلعل�م النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأن أبا س�فيان رجل م�ورس، ومع 

ذلك أمرها أن تأخذ كفايتها باملعروف.

)1( سبق خترجيه.
)2( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )171-170/18(.

)3( تبين احلقائق )51/3(.
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وقوهلم: »يس�لم هلا قدر نفقة املعرات والزائد يبقى يف ذمته«. 
فهذا تكليف بام ال يطاق، حيث تبقى ذمة الزوجة مشغولة ببقية 
نفق�ة زوجته، وأي معروف يف إلزام�ه بنفقة ما مىض والتضييق 

عليه)1(.

قوله تعاىل: )ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]البقرة: 233[)2(.. 2

وج�ه االس�تدالل: ح�دد النفق�ة باملع�روف، وأراد باملع�روف عند 
الن�اس، والعرف والعادة عند الناس أن نفقة الغني والفقري ختتلف، 
ول�و قلن�ا أن نفقته�ا معت�ربة بكفايته�ا ألدى ذل�ك إىل أن ال تنقطع 

اخلصومة بينهام)3(.
نوق�ش: أن يف هذه اآلي�ة تعلق املعروف يف حقه�ام، ألنه مل خيص يف 
ذل�ك واحدًا منه�ام، وليس من املعروف أن يك�ون كفاية الغنية مثل 

نفقة الفقرية)4(.
يمكن أن جياب: أيضًا ليس من املعروف أن يطلب من الزوج املعر 
ف�وق نفقة املعرات، بل تعيش املرأة مع ال�زوج وينفق عليها بقدر 

حاله.

3 ..)6 قوله ملسو هيلع هللا ىلص هلند: »خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«)5(

وجه االستدالل: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أذن هلا أن تأخذ باملعروف، واملعروف 
أن ال تأخ�ذ يف اإلعس�ار ما تأخذه يف اليس�ار، ك�ام أن املعروف عند 

)1( ينظر: هذه املسألة يف زاد املعاد )509/5(.
)2( تكملة املجموع )250/18(.
)3( املصدر السابق )250/18(.

)4( اجلامع ألحكام القرآن )171-170/18(.
)5( سبق خترجيه.

)6( ينظر: احلاوي )424/11(، تكملة املجموع )251/18(.
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الناس خيتلف بيس�ار الزوج وإعساره، ومل يقل: »خذي ما يكفيك« 
ويطل�ق، وع�ىل أنا نحمله عىل أنه علم من حاهل�ا أن كفايتها ال تزيد 

عىل نفقة املورس، وكان أبو سفيان مورسًا)1(.

حديث معاوية القش�ريي قال: أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال فقلت: ما تقول . 4
يف نسائنا؟ قال: »أطعموهن ما تأكلون، واكسوهن ما تلبسون، وال 

.)3 تربوهن وال تقبحوهن«)2(

وجه االس�تدالل: بّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن نفقة الزوجة عىل زوجها حسب 
حال الزوج حيث أرشد إىل أن يطعمها مما يأكل ويكسوها مما يلبس.

إن امل�رأة امل�ورسة مل�ا زوجت نفس�ها من مع�ر فقد رضي�ت نفقة . 5
املعرين، فا تستوجب عىل الزوج إال بحسب حاله)4(.

الق�ول الث�اين: املعترب يف النفقة ع�ىل الزوجة حاهلام مجيعًا من يس�ار 
وإعسار. فتجب نفقة املتوسطني)5(.

وهو املفتى به عند احلنفي�ة)6(، ومذهب املالكية)7(، ومذهب احلنابلة)8(. 

)1( ينظر: احلاوي )424/11(، تكملة املجموع )251/18(.
)2( سبق خترجيه.

)3( رشح الزركيش )4/6(.
)4( ينظر: املبسوط )112/5(، رشح فتح القدير )380/4(.

)5( املتوس�ط: َمن يقدر عىل بعض النفقة بامله أو كس�به، وعكس�ه املورس: من يقدر عىل النفقة بامله أو 
كسبه، واملعر: هو الذي ال يشء له. ينظر: كشاف القناع )462/5(.

)6( ينظر: بدائع الصنائع )24/4(، املبس�وط )182/5(، فتح القدير )379/4(، حاش�ية رد املحتار 
)575/3(، تبين احلقائق )51/3(.

)7( ينظر: املدونة )192/2(، رشح اخلريش )184/4(، حاش�ية الدسوقي )509/2(، رشح زروق 
)43/2(، الفواكه الدواين )73/2(، حاشية العدوي )61/2(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 

.)170/18(
)8( ينظر: املغني )348/11(، الكايف )362/3(، املحرر )114/2(، الفروع )557/5(، كشاف=
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ق�ال يف اإلنصاف)1(: »هذا املذهب، وعليه مجاهري األصحاب« وهو اختيار 
شيخ اإلسام)2(.

األدلة: 

قول�ه تع�اىل: )ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  . 1
ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ( ]الطاق: 7[، وقوله تعاىل: )ۇ   

ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]البقرة: 233[.

.)4 : »خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«)3( وقوله ملسو هيلع هللا ىلص هلند 
وجه االس�تدالل: ففي اآلية اعترب بحال الزوج، ويف احلديث اعترب 
بحاهلا، ل�ذا اعترب بحاهلام عمًا بكا النص�ن ورعاية لكا اجلانبن 

فيكون أوىل)5(.
نوقش: أن حديث هند خرب واحد، وقوله تعاىل: )ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  
چ( مطلق يف اعتبار ثبوت حال املورس معرة كانت الزوجة أو 
ال، واملع�ر معرة كان�ت أو ال، فاعتبار حاهلام زيادة موجبة لتغيري 

حكم اآلية)6(.
أجي�ب: أما الن�ص فنقول بموجب�ه وذلك أنه خماطب بقدر وس�عه 
والباق�ي يف ذمته، فإنه يفيد أن املفاد بالنص اعتبار حاله يف اإلنفاق، 

= القن�اع )460/5(، ال�روض املربع مع حاش�ية ابن قاس�م )108/7(، اإلنصاف )354/9(، 
رشح الزركيش )5/6(.

)1( اإلنصاف )354/9(.
)2( جمموع الفتاوى )85/34(.

)3( سبق خترجيه.
)4( ينظ�ر: فتح القدير )381/4(، تبين احلقائق )51/3(، املنتقى )128/4(، املغني )349/11(، 

رشح الزركيش )4/6(، كشاف القناع )460/5(.
)5( ينظر: املغني )349/11(، رشح الزركيش )4/6(، كشاف القناع )460/5(.

)6( فتح القدير )380/4(.
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ونح�ن نق�ول إن املع�ر ال ينف�ق فوق وس�عه وهو ال ينف�ي اعتبار 
حاهل�ا يف ق�در ما جيب هل�ا، واحلديث أف�اده، فا زي�ادة عىل النص، 
ألن موجبه تكليفه بإخراج قدر حاله. واحلديث أفاد اعتبار حاهلا يف 
الق�در الواجب ال املخرج فيجتمعان ب�أن يكون الواجب عليه أكثر 
مم�ا إذا كانت مورسة وهو معر، وخيرج قدر حاله فبالرضورة يبقى 

الباقي يف ذمته)1(.
نوقش: ليس من املعروف إلزامه نفقة ما مىض)2(، وإش�غال ذمته بام 

مل يستطعه يف الوقت نفسه.

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »خذي م�ا يكفيك وولدك باملعروف«)3(، وحديث: »هلن . 2
عليكم رزقهن وكس�وهتن باملعروف«)4(. وقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »تطعمها إذا 
أكلت، وتكس�وها إذا اكتسيت«)5(. قيده باملعروف تارة، وباملواساة 

بالزوج أخرى)6(.

يمك�ن أن يناقش: إن تقييده باملواس�اة ت�ارة وباملعروف تارة يقتيض 
مراع�اة ح�ال الزوج، ألنه ليس م�ن املعروف تكلي�ف الزوج بام ال 
يس�تطيعه، أما املرأة فينفق عليها ب�ام يمكنه دون أن ينقص عن ذلك 

شيئًا فتكون نفقة باملعروف.

)1( فتح القدير )481/4(.
)2( ينظر: زاد املعاد )509/5(.

)3( سبق خترجيه.

)4( سبق خترجيه.

)5( سبق خترجيه.
)6( ينظر: جمموع الفتاوى )87-86/34(.
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القول الثالث: املعترب يف نفقة الزوجة حاهلا.

وهو قول عند احلنفية)1(، ورواية عند احلنابلة)2(.

األدلة: 

قوله تعاىل: )ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]البقرة: 233[.. 1

وج�ه االس�تدالل: أن املع�روف الكفاي�ة، وألنه س�وى ب�ن النفقة 
والكسوة، والكسوة عىل قدر حاهلا، فكذلك النفقة)3(.

نوق�ش: أن مقت�ىض اآلية تعلق املعروف يف حقه�ام، ألنه مل خيص يف 
ذلك واحدًا منهام)4(.

واملع�روف ما أق�ره الرشع، والرشع إنام أوجب ما هو مس�تطاع )ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ( ]الطاق: 7[)5(.

قوله ملسو هيلع هللا ىلص هلند: »خذي ما يكفيك باملعروف«)6(.. 2

وجه االستدالل: اعترب النبي ملسو هيلع هللا ىلص كفايتها دون حال زوجها)7(.

نوق�ش: أن قوله تع�اىل: )ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ( يدل عىل اعتبار 
حال الزوج.

)1( ينظر: حاشية رد املحتار )575/3(.
)2( ينظ�ر: رشح الزرك�يش )5/6(، اإلنص�اف )354/9(. وذك�ره يف املغن�ي )349/11(، ونس�به 
للحنفي�ة واملالكية. وك�ذا صاحب تكملة املجموع )250/18(، ومل أجد فيام بحثت فيه من ذكره 

يف كتب املالكية.
)3( املغني )349/11(.

)4( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )170/18(.
)5( الرشح املمتع )457/13(.

)6( سبق خترجيه.
)7( املغني )349/11(.
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ق�ال يف نيل األوط�ار)1(: »أنه أمرها باألخذ باملع�روف ومل يطلق هلا 
األخذ عىل مقدار احلاجة«.

ألن نفقتها واجبة لدفع حاجتها، فكان االعتبار بام تندفع به حاجتها، . 3
دون حال من وجبت عليه، كنفقة املامليك)2(.

يمكن أن يناقش: 
- أن هذا االس�تدالل مصادم لقوله تعاىل: )ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ( 
]الط�اق: 7[. وه�و دليل ع�ىل اعتبار ح�ال الزوج أيض�ًا يف العر 

والير.
- وقياس�ها ع�ىل نفقة اململ�وك قياس م�ع الفارق؛ ألن س�بب نفقة 

الزوجة )االستمتاع( بخاف اململوك فسببها )امللك(.

ألن النفقة واجب عىل زوجها بحكم الزوجية مل يقدر، فكان معتربًا . 4
هبا كمهرها وكسوهتا)3(.

نوق�ش: أن النفقة غري مقدرة لكنه�ا معلقة )باملعروف( يف األدلة يف 
قول�ه تع�اىل: )ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]البق�رة: 233[، 

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«)4(.

الرتجيح: 
الراج�ح -واهلل أعلم بالصواب- الق�ول األول، القائل املعترب يف النفقة 
ح�ال الزوج؛ لق�وة أدلة ه�ذا القول وملناقش�ة أدلة األق�وال األخرى، قال 

)1( نيل األوطار )323/6(.
)2( املغني )349/11(.
)3( املغني )349/11(.

)4( سبق خترجيه.



481 العدد الع�شرون: �شوال/حمرم 1435-1436هـ/2014م

الش�يخ اب�ن عثيمن يف الرشح املمت�ع بعد ذكر األقوال الثاث�ة يف املعترب يف 
النفقة: 

»ه�ذه ثاث�ة أقوال ألهل العل�م، وإذا وزناها بامليزان املس�تقيم قلنا: إن 
اهلل يق�ول: )ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ( 
والعل�ة: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ( ]الط�اق: 7[. وعىل هذا فالصواب أن 
املعترب حال الزوج عند النزاع، وهو مذهب الش�افعي، فإن كان الزوج غنيًا 
أل�زم بنفق�ة غن�ي، وإن كان فقريًا ألزم بنفق�ة فقري، ومل يل�زم بنفقة غني وال 

بنفقة متوسط حتى ولو كانت هي غنية«)1(.

)1( الرشح املمتع )457/13(.
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املبحث الثاين
العدل يف النفقة عند تعدد الزوجات

وفيه ثاثة مطالب: 

املطلب األول
تعريف العدل لغة واصطالحًا وأدلة وجوبه

أواًل: تعريف العدل لغة: 
الع�دل: بفتح فس�كون، مص�در َع�َدل. اإلنصاف ضد الظل�م واجلور. 
وم�ا ق�ام يف النفوس أنه مس�تقيم، وهو عبارة عن األمر املتوس�ط بن طريف 

اإلفراط والتفريط)1(.
ومن أس�امء اهلل: الَعدل، وهو ال�ذي ال يميل به اهلوى فيجور يف احلكم، 
وهو يف األصل مصدر س�مي به، فوضع موضع )الع�ادل( وهو أبلغ؛ ألنه 

ى نفسه عدالً)2(. جعل املسمنَّ
والعدل مصدر من العدالة وهو: االعتدال واالس�تقامة وهو: »امليل إىل 

احلق«)3(.

)1( ينظ�ر: لس�ان العرب )430/11(، خمتار الصح�اح )ص417(، القاموس املحيط )ص1331(، 
قام�وس القرآن للدامغ�اين )ص318(، التعريفات )ص147(، معج�م لغة الفقهاء )ص307(، 

بصائر ذوي التمييز )28/4(.
)2( ينظر: لسان العرب )430/11(.

)3( التعريفات للجرجاين )ص147(.
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و)عادلت بن الشيئن( و)عدلت( فانًا بفان: إذا سويت بينهام.

وعدل اليشء يعدله َعدالً وعادله: وازنه، وتعديل اليشء: تقويمه.

والَعدل والِعدل والعديل سواء أي: النظري واملثيل)1(.

والع�دل رضب�ان: مطل�ق يقتيض العقل حس�نه، وال يك�ون يف يشء من 
األزمنة منسوخًا.

وعدل يعرف كونه عدالً بالرشع ويمكن أن يكون منسوخًا.

ومن�ه قول�ه تع�اىل: )ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ( 
]النس�اء: 129[. فإش�ارة إىل ما عليه جبلة اإلنس�ان من امليل، فإن اإلنس�ان ال 

يق�در عىل أن يس�وي بينه�ن يف املحب�ة، وقول�ه: )گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ( 
]النساء: 3[. إشارة إىل العدل الذي هو الَقسم والنفقة)2(.

ثانيًا: تعريف العدل اصطالحًا: 
املقصود بالعدل هنا )العدل بن الزوجات( ويمكن أن يأيت بمعنين: 

1. التسوية: وهو مذهب احلنفية)3( واملالكية)4( والشافعية)5( واحلنابلة)6(، 
فذكروا أن العدل بن الزوجات يف التسوية بينهن يف القسم واحلقوق الواجبة 

هلن.

)1( ينظ�ر: القام�وس املحيط )ص1332(، خمتار الصحاح )ص418(، لس�ان العرب )432/11(، 
معجم لغة الفقهاء )ص307(.

)2( ينظر: املفردات يف غريب القرآن )ص325(، بصائر ذوي التمييز )30/4(.
)3( ينظر: املبسوط )217/5(، بدائع الصنائع )332/2(، فتح القدير )432/3(، حاشية رد املحتار 

)201/3(، تبين احلقائق )180/2(.
)4( ينظر: رشح اخلريش )2/4(، رشح زروق )43/2(، الفواكه الدواين )23/2(.

)5( ينظر: روضة الطالبن )658/5(، مغني املحتاج )251/3(، بجريمي عىل اخلطيب )313/3(، 
حاشيتا قليويب وعمرية )300/3(، إعانة الطالبن )370/3(، تكملة املجموع )43/16(.

)6( ينظر: املغني )235/10(، الكايف )127/3(، اإلنصاف )364/8(، كشاف القناع )200/5(.
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2. اإلنصاف وعدم اجلور والظلم)1(.

ثالثًا: أدلة وجوب العدل: 
قوله تعاىل: )گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ( ]النساء: 3[.. 1

أم�ر اهلل س�بحانه باالقتصار ع�ىل الواحدة إن خ�اف اجلور، واجلور 
حرام، فدل عىل أن العدل واجب)2(.

قوله تع�اىل: ) ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  . 2
چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ( ]النساء: 129[.

ق�ال ابن س�عدي: »خي�رب تع�اىل أن األزواج ال يس�تطيعون وليس يف 
قدرهتم العدل التام بن النساء، وذلك ألن العدل التام يستلزم وجود 
املحبة عىل الس�واء، والداعي عىل السواء، وامليل يف القلب إليهن عىل 
السواء، ثم العمل بمقتىض ذلك، وهذا متعذر غري ممكن، فلذلك عفا 

اهلل ع�ام ال يس�تطاع، وهنى عام هو ممك�ن بقوله: )چ  چ  چ  
ڇ       ڇ  ڇ( أي: ال متيل�وا مي�ًا كث�ريًا، بحي�ث ال 
ت�ؤدون حقوقه�ن الواجبة، بل افعلوا ما هو باس�تطاعتكم يف العدل، 
فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها، عليكم أن تعدلوا بينهن فيها«)3(.

قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »من كانت له امرأتان، ف�امل إىل إحدامها جاء يوم القيامة . 3
وشقه مائل«)4(.

)1( ينظر: فتح القدير )433/3(، حاشية رد املحتار )202/3(.
)2( ينظ�ر: بدائ�ع الصنائ�ع )332/2(، حاش�ية رد املحتار )201/3(، حاش�ية الع�دوي )60/2(، 

الفواكه الدوين )23/2(، بجريمي عىل اخلطيب )349/3(، حاشية قليويب )229/3(.
)3( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كام املنان )185-184/2(. 

)4( رواه أبو داود )6- كتاب النكاح، 39- باب القس�م بن النس�اء( )415/2( )ح2133(. ورواه 
النس�ائي )36- كتاب عرشة النس�اء، 2- باب ميل الرجل إىل بعض نسائه دون بعض( )63/7( 
)ح3942(. ورواه الرتم�ذي )9- كت�اب الن�كاح، 42- باب ما جاء يف التس�وية بن الرضائر(=
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ويف ه�ذا احلدي�ث دلي�ل ع�ىل حتري�م املي�ل إىل إح�دى الزوجت�ن 
دون األخ�رى إذا كان ذل�ك أمر يملك�ه الزوج كالقس�مة والطعام 

والكسوة)1(.

ع�ن عائش�ة  قال�ت: كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقس�م بينن�ا فيعدل ثم . 4
يقول: »اللهم هذا قسمي فيام أملك فال تلمني فيام ال أملك«)2(.

ف�كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقس�م بن نس�ائه ويدع�و اهلل أن ال يؤاخ�ذه فيام ال 
يملك، وهي زيادة املحبة لبعضهن، فظاهره أن ما عداه مما هو داخل 

حتت ملكه وقدرته جتب التسوية فيه)3(.

املطلب الثاين
العدل يف النفقة الواجبة عند تعدد الزوجات

إذا تزوج الرجل أكثر من زوجة وجب عليه العدل بينهن..

وبناء عىل أن للعدل معنين: 

= )438/3( )ح1141(، وق�ال: »ال نع�رف ه�ذا احلدي�ث مرفوعًا إال من حدي�ث مهام. ومهام 
ثق�ة حاف�ظ«. ورواه اب�ن ماجه )9- كت�اب النكاح، 47- باب القس�مة بن النس�اء( )633/1( 

)ح1969(، قال األلباين يف إرواء الغليل )80/7( )ح2017(: »صحيح«.
)1( نيل األوطار )216/6(.

)2( رواه أبو داود )6- كتاب النكاح، 39- باب القسم بن النساء( )415/2( )ح2134(.
وأخرجه النس�ائي )36- كتاب عرشة النس�اء، 2- باب ميل الرجل إىل بعض نس�ائه دون بعض( 

)64/7( )ح3943(.
ورواه الرتمذي )9- كتاب النكاح، 42- باب التسوية بن الرضائر( )437/3( )ح1140(.

ورواه ابن ماجه )9- كتاب النكاح، 47- باب القسمة بن النساء( )633/1( )ح1971(.
قال ابن حجر يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية )66/2(: »قال الرتمذي: أرسله محاد بن زيد، 

وهو أصح. وقال الدارقطني: أرسله أيضًا عبد الوهاب وابن علية، وهو أوىل«.
وقال األلباين يف إرواء الغليل )82/7(ح )2018(: »ضعيف«.

)3( ينظر: املبسوط )217/5(، فتح القدير )432/3(، األم )190/5(.
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1. التسوية.

2. اإلنصاف وعدم اجلور.

ف�إذا كان الع�دل بمعنى اإلنص�اف وعدم اجلور فهو واج�ب باالتفاق، 
وعلي�ه أن ينصف زوجاته وال جيور عليهن وال يظلمهن؛ لألدلة الدالة عىل 

وجوب العدل بن الزوجات.

أما إذا كان العدل بمعنى التس�وية ب�ن الزوجات، فقد وقع خاف بن 
الفقهاء يف وجوبه.

سبب اخلالف: 

اختاف الفقهاء يف املعترب يف مقدار النفقة: 

فمن قال: املعترب حال الزوج، قال بوجوب التسوية بينهن.

وم�ن ق�ال: املعت�رب حال الزوج�ة، ق�ال: ال جت�ب التس�وية بينهن؛ ألن 
املعت�رب هو حال الزوجة وهو خمتلف من زوجة ألخرى، أما إذا كانت حالة 

الزوجات واحدة من يسار وإعسار فيلزم التسوية بينهن.

ومن قال: املعترب حالتهام، قال: ال جتب التسوية بينهن؛ ألن حالة الزوج 
واح�دة ولكن حالة الزوجات خمتلفة، أما إذا كانت حالة الزوجات واحدة 

من يسار وإعسار فتلزم التسوية بينهن)1(.

حترير حمل النزاع: 

اتفق الفقهاء عىل وجوب التس�وية بينه�ن إذا كانت حالة الزوجات . 1
واحدة يف اليسار واإلعسار)2(.

)1( ينظر: حاشية رد املحتار )202/3(، تبين احلقائق )180/3(، اجلامع ألحكام القرآن )217/14(.
)2( ينظ�ر: بدائع الصنائع )333/2(، حاش�ية الدس�وقي )509/2(، احل�اوي الكبري )417/11(، 

رشح الزركيش )4/6(.
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اختل�ف الفقه�اء يف وجوب التس�وية بينه�ن في�ام إذا اختلفت حالة . 2
الزوجات من يسار وإعسار)1(.

القول األول: جيب العدل )التسوية( يف النفقة الواجبة)2( عند تعدد 
الزوجات.

وه�و مذه�ب احلنفية)3(، وق�ول عند املالكي�ة)4(، ومذهب الش�افعية)5(، 
واختيار شيخ اإلسام)6(، والشيخ حممد بن إبراهيم)7(، والشيخ السعدي)8(، 
واختيار الشيخ ابن عثيمن)9(، واختيار الشيخ ابن جربين)10( والشيخ صالح 

الفوزان)11(، وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء)12(.

ق�ال يف بدائ�ع الصنائع)13(: »وأما إن كان له أكث�ر من امرأة فعليه العدل 
بينه�ن يف حقوقه�ن م�ن القس�م والنفقة والكس�وة وهو التس�وية بينهن يف 
ذلك، حتى لو كانت حتته امرأتان حّرتان أو أمتان جيب عليه أن يعدل بينهام 

يف املأكول واملرشوب وامللبوس والبيتوتة«.

)1( ينظر: حاشية رد املحتار )213/3(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )217/14(.
)2( املقصود بالنفقة الواجبة: امللبوس واملأكول والسكنى. ينظر: حاشية رد املحتار )202/3(.

)3( ينظر: بدائع الصنائع )332/2(، حاش�ية رد املحتار )202/3(، فتح القدير )432/4، 434(، 
تبين احلقائق )180/2(.
)4( ينظر: الكايف )562/2(.

)5( هناية املحتاج )380/6(، قواعد األحكام يف مصالح األنام )146/2(.
)6( جمموع الفتاوى )270/32(.

)7( فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم )194/10(.
)8( الفتاوى السعدية )ص526(.

)9( ينظر: الرشح املمتع )429/12(، رشح رياض الصاحلن )134/5(.
)10( ينظر: إهباج املؤمنن برشح منهج السالكن )269/2(.

)11( فتاوى املرأة املسلمة )690/2(.
)12( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء )200/19(.

)13( بدائع الصنائع )232/2(.
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وقال يف حاشية رد املحتار)1(: »جيب عليه التسوية بن احلرتن واألمتن 
يف املأكول واملرشوب وامللبوس والس�كنى والبيتوت�ة«، وأيضًا: »ومما جيب 

عىل األزواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيام يملكه«.

ق�ال يف نيل األوط�ار)2( يف رشحه حلديث: »من كانت ل�ه امرأتان يميل 
إلحدمها...«: »وفيه دليل عىل حتريم امليل إىل إحدى الزوجتن دون األخرى 
إذا كان ذلك يف أمر يمكن للزوج كالقس�مة والطعام والكس�وة، وال جيب 

عىل الزوج التسوية بن الزوجات فيام ال يملكه كاملحبة ونحوها...«.

قال ش�يخ اإلسام ملا ذكر أن العدل يف النفقة والكسوة هو السنة اقتداء 
بالنب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، فإن�ه كان يع�دل بن أزواج�ه يف النفقة، ثم ق�ال: »وتنازعوا يف 
الع�دل يف النفق�ة: هل هو واج�ب؟ أو مس�تحب؟ ووجوبه أقوى وأش�به 

بالكتاب والسنة«)3(.

وق�ال الش�يخ حممد بن إبراهي�م: »الواجب أن يع�دل يف املكث واملبيت 
والنفقة«)4(.

وس�ئل الشيخ عبد الرمحن الس�عدي: »هل جتب التسوية بن الزوجات 
يف النفقة والكسوة؟ فأجاب: الصحيح الرواية األخرى التي اختارها شيخ 
اإلس�ام أنه جي�ب التس�وية يف ذلك، ألن عدم التس�وية ظل�م وجور ليس 
ألج�ل عدم القيام بالواجب، بل ألن كل ع�دل يقدر عليه بن زوجاته فإنه 

واجب عليه، بخاف ما ال قدرة له عليه كالوطء وتوابعه«)5(.

وذكر الشيخ ابن عثيمن يف الرشح املمتع أن الفقهاء -رمحهم اهلل- قالوا 

)1( رد املحتار )202/3(.
)2( نيل األوطار )216/6(.

)3( جمموع الفتاوى )270/22(.
)4( فتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم )194/10(.

)5( الفتاوى السعدية )ص526(.
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أن الع�دل يف النفقة الواجبة واجب، وبّن أن الصواب: »أنه جيب أن يعدل 
بن زوجاته يف كل يشء يقدر عليه«)1(.

ويف كت�اب رشح ري�اض الصاحل�ن يف ب�اب الوصية بالنس�اء عند قوله 
تع�اىل: )ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ( ق�ال: »وه�ذا 
اخلط�اب مل�ن كان عنده زوجت�ان فأكثر، يب�ن اهلل عز وجل أن اإلنس�ان ال 
يس�تطيع أن يع�دل بن النس�اء ول�و حرص، ألن هناك أش�ياء بغ�ري اختيار 
اإلنس�ان، كاملودة وامليل وما أش�به ذلك، مما يك�ون يف القلب، أما ما يكون 
يف الب�دن فإن�ه يمكن العدل فيه، كالعدل يف النفق�ة، والعدل يف املعاملة بأن 
يقسم هلذه ليلتها وهذه ليلتها، والكسوة، وغري ذلك فهذا ممكن ولكن ما يف 

القلب ال يمكن أن يعدل اإلنسان فيه؛ ألنه بغري اختياره«)2(.

وق�ال الش�يخ ابن جربين -رمح�ه اهلل- يف رشح حديث: »م�ن كانت له 
امرأتان فامل إىل إحدامها، جاء يوم القيامة وشقه مائل«)3(: »يف هذا احلديث 
هن�ى النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص عن مي�ل الرجل إىل إحدى نس�ائه ويرتك األخ�رى، وامليل 
ق�د يك�ون يف النفق�ة، فينف�ق عىل واح�دة ويرتك األخ�رى ب�دون نفقة، أو 
يق�رت عىل واحدة ويوس�ع عىل األخ�رى، أو يف املبيت... ف�إن هذا كله ميل 
ظاهر، وكذلك يف الكسوة، إذا كسا هذه كسوة بمئة ريال -مثًا- كسا هذه 
بعرشين وهذا أيضًا ميل، فا بد أن يسوي بينهام، ولو كانت إحدامها كبرية، 
واألخرى صغرية، ولو كانت هذه قديمة وهذه جديدة، فابد من التس�وية 

بينهام حتى ال يكون ممن يأيت يوم القيامة وشقه مائل«)4(.

وق�ال الش�يخ صال�ح الف�وزان -حفظ�ه اهلل-: »والعدل هاهن�ا العدل 

)1( الرشح املمتع )429/12(.
)2( رشح رياض الصاحلن )134/5(.

)3( سبق خترجيه.
)4( إهباج املؤمنن )269/2(.
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املس�تطاع وهو القسم والنفقة والسكن، أما العدل غري املستطاع فهو املحبة 
القلبية«)1(.

وج�اء يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عند الس�ؤال 
ع�ن الع�دل بن الزوجات قوهل�م: »العدل الواجب ب�ن الزوجات هو فيام 
يس�تطيعه اإلنس�ان، من النفقة واملسكن والكسوة واملبيت، وما ال يستطيعه 

م�ن املحبة وامليل القلبي ال يؤاخذ علي�ه؛ لقول اهلل تعاىل: )ڄ  ڄ   
ڇ   ڇ        چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ  
ڇ( ]النس�اء: 129[. وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقس�م بن نس�ائه ويقول: »اللهم 

.)3 هذا قسمي فيام أملك فال تلمني فيام ال أملك«)2(

أدلة القول األول: 

قوله تع�اىل: )ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   . 1
ڳ    ڳ( ]النساء: 3[.

أي إن خفتم أن ال تعدلوا يف القسم والنفقة يف نكاح املثنى والثاث 
والرباع فواحدة، ندب سبحانه وتعاىل إىل نكاح الواحدة عند خوف 
ترك العدل يف الزيادة، وإنام خياف عىل ترك الواجب، فدل أن العدل 
بينه�ن يف القس�م والنفق�ة واجب، وإليه أش�ار يف آخ�ر اآلية بقوله: 
)ں  ں  ڻ  ڻ( أي جت�وروا، واجلور ح�رام فكان العدل واجبًا 

رضورة)4(.

قوله تع�اىل: )ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  . 2
چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ( ]النساء: 129[.

)1( فتاوى املرأة املسلمة )690/2(.
)2( سبق خترجيه.

)3( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء )200/19( رقم الفتوى )17774(.
)4( بدائع الصنائع )332/2(.
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وجه االس�تدالل: إن قوله تعاىل: )چ  چ  چ  ڇ(: ال 
تتعمدوا اإلس�اءة بل الزموا التس�وية يف القسم والنفقة، ألن هذا مما 

يستطاع)1(.

عموم قوله تعاىل: )چ  چ  چ  ڇ   ڇ( ]النحل: 90[.. 3
وجه االس�تدالل: إن العدل مأمور به عىل العموم واإلطاق إال ما 

ُخّص أو ُقيِّد بدليل)2(.

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من كانت له امرأتان فامل إىل إحدامها دون األخرى، جاء . 4
.)4 يوم القيامة وشقه مائل«)3(

وج�ه االس�تدالل: جيب أن يع�دل الرجل بن زوجات�ه يف كل يشء 
يق�در علي�ه، ومل يبّن يف احلدي�ث فيام مال الرج�ل إىل إحدامها دون 

األخرى منهن)5(.

االقت�داء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه كان يعدل بن أزواجه يف النفقة كام كان يعدل . 5
: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعدل بن نسائه يف القسمة،  يف القسم)6(. قالت عائشة 

ويقول: »اللهم هذا قسمي فيام أملك فال تلمني فيم ال أملك«)7(.
وجه االس�تدالل: قوله: »فال تلمني فيام ال أملك« يعني القلب أي: 
املحب�ة، فظاه�ره أن ما ع�داه مما هو داخل حتت ملك�ه وقدرته جتب 

التسوية فيه)8(.

)1( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )407/5(.
)2( بدائع الصنائع )332/2(.

)3( سبق خترجيه.
)4( بدائع الصنائع )332/2(، الرشح املمتع )429/12(، إهباج املؤمنن )269/2(.

)5( ينظر: رشح فتح القدير )432/3(، الرشح املمتع )429/12(.
)6( ينظر: جمموع الفتاوى )270/32(.

)7( سبق خترجيه.
)8( ينظر: رشح فتح القدير )432/3(، بدائع الصنائع )332/2(.
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القول الثاين: ال جتب التسوية يف النفقة الواجبة عند تعدد الزوجات، 
وإن كان ذل�ك مس�تحبًا، بل جيب عىل ال�زوج أن يويف لكل واحدة 

حقها بام يكفيها.
وه�و ق�ول عند احلنفي�ة وهو املفت�ى به)1(، ومذه�ب املالكي�ة)2(، وقول 
عن�د الش�افعية)3(، ومذه�ب احلنابلة إذ وف ل�كل واحدة حقه�ا)4(، قال يف 
اإلنص�اف)5(: »وهو صحي�ح وهو املذه�ب وعليه األصح�اب«، واختيار 

الشيخ عبد العزيز بن باز -رمحه اهلل-)6(.

جاء يف حاشية رد املحتار)7(: »وأما عىل القول املفتى به من اعتبار حاهلام 
ف�ا، فإن إحدامها ق�د تكون غنية واألخرى فقرية، فا يلزم التس�وية بينهام 
مطلق�ًا يف النفق�ة، وج�اء يف كتاب النفق�ات: »وأما عىل املفتى به فلس�ن يف 
النفقة س�واء الختاف حاهلن يس�ارًا وعرًا فليس�ت نفقة امل�ورسة كنفقة 

املعرة، وال نفقة احلرة كاألمة«)8(.

وعند املالكية له أن يفضل إحدامها عىل األخرى من غري ميل. جاء يف رشح 
اخلريش: »ال جيب التسوية للزوجات يف غري املبيت من نفقة وكسوة«)9(.

)1( ينظر: حاشية رد املحتار )202/3(، تبين احلقائق )180/2(.
)2( ينظر: الكايف )562/2(، حاش�ية الدس�وقي )339/2(، رشح اخلريش )2/4(، مواهب اجلليل 
)254/5(، حاشية العدوي )60/2(، حاشية زروق )43/2(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 

.)217/14(
)3( ينظر: بجريمي عىل اخلطيب )394/3(، هناية املحتاج )38/6(، حاشية اجلمل )281/4(.

)4( ينظر: املغني )242/10(، اإلنصاف )364/8(، كش�اف القناع )200/5(، املبدع )255/6(، 
رشح منتهى اإلرادات )326/5(، الفروع )300/5(، غاية املنتهى )87/2(.

)5( اإلنصاف )364/8(.
)6( فتاوى اللجنة الدائمة )205/19(.

)7( حاشية رد املحتار )202/3(.
)8( املرجع السابق )599/3(.

)9( رشح اخلريش )2/4(.
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وج�اء يف حاش�ية الدس�وقي يف بي�ان وج�وب القس�م يف املبي�ت ب�ن 
الزوجات: »ال يف الوطء وال يف النفقة وال يف الكسوة وإنام لكل ما يليق هبا 

وله أن يوسع عىل من شاء منهن زيادة عىل ما يليق بمثلها«)1(.

ويف حاش�ية العدوي: »العدل الواج�ب: الراجح أنه يقرص عىل العدل يف 
املبيت فقط، أما النفقة والكسوة فحاهلام ال خيتلف تعدد الزوجات أو ال«)2(.

ويف حاش�ية زروق: »ال بأس أن حييل هذه ويكسوها اخلز دون األخرى 
إن مل يكن ميل«)3(.

وج�اء عند الش�افعية: قال يف هناي�ة املحتاج: »واألوىل أن يس�وي بينهن 
يف س�ائر االستمتاعات وال جيب لتعلقها بامليل القهري، وكذا يف التربعات 

املالية فيام يظهر خروجًا من خاف من أوجب التسوية فيها أيضًا«)4(.

وق�ال اب�ن حج�ر يف فت�ح الب�اري: »ب�اب العدل ب�ن النس�اء: )ڄ  
ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ( إىل قول�ه: )گ  ڳ(. قوله: )باب 
العدل بن النساء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بن النساء( أشار بذكر اآلية إىل 
أن املنته�ى فيه�ا العدل بينهن من كل جهة، وباحلدي�ث إىل أن املراد بالعدل 
التس�وية بينه�ن ب�ام يليق بكل منه�ن، فإذا وف ل�كل واحدة منهن كس�وهتا 

ونفقتها واإليواء إليها مل يرضه ما زاد عىل ذلك«)5(.

ويف حاش�ية البجريمي عىل اخلطيب: »وال جتب التسوية بينهن يف التمتع 
وال يف الكسوة«)6(.

)1( حاشية الدسوقي )339/2(.
)2( حاشية العدوي )60/2(.

)3( رشح زروق )43/2(.
)4( هناية املحتاج )380/6(.

)5( فتح الباري )224/9(.
)6( بجريمي عىل اخلطيب )394/3(.
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وعند احلنابلة: ما جاء يف املغني: »وليس عليه التسوية يف النفقة والكسوة 
إذا ق�ام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أمح�د يف الرجل له امرأتان: له أن 
يفض�ل إحدامها ع�ىل األخرى يف النفقة والش�هوات والس�كنى، إذا كانت 
األخ�رى يف كفاي�ة، ويش�رتي هلذه أرف�ع من ثوب ه�ذه، وتك�ون تلك يف 

كفاية«)1(.

وورد عند احلنفية والشافعية واحلنابلة سنية التسوية)2(.

وذكر احلنابلة إنه إن س�وى بينهن كان أحسن وأوىل؛ ألنه أبلغ يف العدل 
وهو املنصوص عن اإلمام أمحد)3(.

قال يف اإلنصاف: »املنصوص عن اإلمام أمحد: ال بأس بالتس�وية بينهن 
يف النفقة«)4(.

جاء يف كش�اف القناع: »وال جيب عليه التسوية بينهن يف نفقة وشهوات 
وكس�وة إذا قام بالواجب عليه من نفقة وكس�وة، وإن أمكنه التسوية بينهن 
يف الوطء ودواعيه، ويف النفقة والكس�وة وغريها، وفعله كان أحسن وأوىل 

ألنه أبلغ يف العدل بينهن«)5(.

ق�ال الش�يخ عبد العزي�ز ب�ن ب�از -رمح�ه اهلل- ملا س�ئل عن الع�دل بن 
الزوج�ات يف النفقة: »جيب عىل الزوج العدل بن الزوجتن أو الزوجات، 
وينفق عىل كل واحدة منهن بقدر حاجتها وحاجة أوالدها باملعروف لقول 

اهلل تعاىل: )ۉ  ۉ( ]النساء: 19[«)6(.

)1( املغني )242/10(.
)2( حاشية رد املحتار )202/3(، بجريمي عىل اخلطيب )394/3(، كشاف القناع )200/5(.

)3( ينظر: اإلنصاف )364/8(، كشاف القناع )200/5(، الفروع )300/5(.
)4( اإلنصاف )364/8(.

)5( كشاف القناع )200/5(.
)6( جمموع فتاوى ابن باز )236/21(.
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أدلة القول الثاين: 

أن التس�وية تش�ق، فلو وجب مل يمكنه القيام به إال بحرج، فس�قط . 1
وجوبه كالتسوية يف الوطء)1(.

أجيب: أن التسوية يف النفقة والكسوة أمر يملكه الزوج، ومن العدل 
املق�دور علي�ه املس�تطاع، بخ�اف األش�ياء التي ليس�ت م�ن اختيار 

اإلنس�ان كامل�ودة وامليل واملحبة القلبية ال�واردة يف قوله تعاىل: )ڄ  
ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ( ]النساء: 129[. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

.)3 »اللهم هذا قسمي فيام أملك فال تلمني فيام ال أملك«)2(

ألن حق الزوجات يف وجوب النفقة والكسوة والقسم، وقد سوى . 2
بينهن، وما زاد عىل ذلك فهو متطوع)4(.

أجي�ب: أن ع�دم التس�وية ظل�م وج�ور لي�س ألج�ل ع�دم القيام 
بالواج�ب، فهو قام بالواجب إذا أعطاها النفقة والكس�وة، ألن كل 
ع�دل يقدر عليه بن زوجاته فإنه واج�ب عليه، بخاف ما ال قدرة 

له عليه كالوطء وتوابعه)5(.

الرتجيح: 
الذي يظهر يل -واهلل أعلم بالصواب- قوة القول األول القائل بوجوب 
التس�وية يف النفق�ة الواجب�ة وذلك لق�وة أدلة ه�ذا القول، حيث اس�تدلوا 

بالقرآن والسنة، يف حن استدل أصحاب القول الثاين باملعقول فقط.

)1( ينظر: املغني )242/10(، اإلنصاف )364/8(.
)2( سبق خترجيه.

)3( ينظ�ر: ني�ل األوط�ار )216/6(، رشح ري�اض الصاحل�ن )134/5(، فت�اوى امل�رأة املس�لمة 
)690/2(، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث )200/19(.

)4( ينظر: اإلنصاف )364/8(.
)5( ينظر: الفتاوى السعدية )ص526(.



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 496

وأدل�ة القائل�ن بالوجوب عام�ة يف وجوب الع�دل، أو خاصة يف األمر 
بالعدل بن النساء وال خمصص أو مقيد هلذه األدلة.

أم�ا الق�ول ب�أن األمر بالع�دل يف القس�م فقط، ملش�قة الع�دل يف النفقة 
والكسوة وقياسها عىل املحبة وامليل القلبي، فنقول: إن املحبة وامليل القلبي 

ورد فيه�ا الدليل اخلاص من القرآن والس�نة بقوله تعاىل: )ڄ  ڄ   
ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ( ]النس�اء: 129[. وقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »الله�م ه�ذا 

قسمي فيام أملك، فال تلمني فيام ال أملك«)1(.

أما ما عداه فلم أجد فيه دليًا خيرجه من األمر بالعدل.

أما مش�قة العدل يف النفقة فهذا م�ا ورد يف قوله تعاىل: )گ  گ  ڳ   ڳ    
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]النساء: 3[. وإذا بذل الرجل ما يف وسعه من حتري 
الع�دل واجته�د يف ذلك فق�د أدى ما عليه وما خرج ع�ن طاقته فيدخل يف 

)ۇ  ۇ   ۆ   ]التغاب�ن: 16[، وقول�ه:  )ہ  ہ  ہ  ھ(  قول�ه تع�اىل: 
ۆ  ۈ  ۈ( ]البق�رة: 286[، وقول�ه تعاىل: )ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں( 

]الطاق: 2[.

وه�ذه املش�قة عىل الزوج ال تس�قط حق الزوج�ات يف العدل، ألنه حق 
الغري وال يسقط إال برضاهن أو التنازل عن حقوقهن.

املطلب الثالث
العدل فيام زاد عىل النفقة الواجبة عند تعدد الزوجات

اختلف الفقهاء يف وجوب العدل )التس�وية( فيام زاد عن النفقة الواجبة؛ 
كأن يشرتي هلا زيادة عن الكسوة الواجبة مابس من حمات مشهورة وأنواع 

غالية من أدوات الزينة، واحليل، وأثاث أرفع وأحسن من الزوجة الثانية.

)1( سبق خترجيه.
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أو حي�رض إلحداه�ن أنواعًا من احلل�وى الغالية أو األرشب�ة واملثلجات 
املتنوعة املختلفة.

أو حي�رض هل�ا هداي�ا متمي�زة وال يش�رتي لألخ�رى مثله�ا، أو يش�رتي 
إلحداهن أي يشء زائد عن النفقة وال يشرتي لألخرى، أو هيب إلحداهن 

أرضًا أو منزالً أو يعطيها نقودًا وال يعطي األخرى مثل ذلك.

اختلفوا يف ذلك عىل قولن: 

الق�ول األول: جي�ب التس�وية ب�ني الزوج�ات في�ام زاد ع�ن النفقة 
الواجبة.

وهو قول ابن نافع من املالكية)1(، واختيار الشيخ ابن عثيمن)2(، وهو ما 
أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء)3(.

ق�ال ابن نافع)4(: »جيب العدل بينهن يف مال�ه بعد إقامته لكل واحدة مما 
جيب هلا«)5(.

قال الشيخ ابن عثيمن يف الرشح املمتع: »جيب أن يعدل بن زوجاته يف 
كل يشء يقدر عليه«)6(.

)1( ينظر: مواهب اجلليل )254/5(، حاشية الدسوقي )339/2(، حاشية زروق )43/2(. 
)2( الرشح املمتع )429/12(.

)3( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء )198/19، 205(.
)4( اب�ن ناف�ع: أبو حممد، عبد اهلل بن نافع م�وىل بني خمزوم املعروف بالصائغ، الثق�ة الثبت، أحد أئمة 
الفت�وى باملدين�ة، كان أمّي�ًا ال يكتب، تفقه بفقه مالك نظرائه وصحبه أربعن س�نة، وكان حافظًا، 
سمع منه سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك، روى عنه حييى بن حييى، وله تفسري يف املوطأ، قال 
أشهب: »ما حرضت ملالك جملسًا إال وابن نافع حارضه وال سمعت إال وقد سمع«، تويف باملدينة 

سنة 186ه�. ينظر: الديباج املذهب )409/1(، شجرة النور الزكية )55/1(.
)5( ينظر: مواهب اجلليل )254/5(، حاشية الدسوقي )339/2(، رشح زروق )43/2(.

)6( الرشح املمتع )429/12(.
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وجاء يف إجابة اللجن�ة الدائمة للبحوث واإلفتاء: »جيب عىل الرجل 
إذا كان ل�ه أكث�ر م�ن زوج�ة أن يع�دل ب�ن زوجات�ه يف املبي�ت والنفقة 
والسكنى، وال جيوز أن خيص إحداهن بعطاء دون بقيتهن من غري سبب 

رشعي«)1(.

وج�اء يف إجاب�ة أخ�رى للجن�ة الدائمة: »جي�ب عىل ال�زوج العدل بن 
زوجاته يف النفقة والكسوة واملسكن والقسم واهلدايا وغري ذلك من األمور 
الظاهرة، وال جيوز له أن يعطي واحدة ويمنع األخرى إال برضاها وعفوها 

عن حقها«)2(.

أدلة القول األول: 

عموم قوله تعاىل: )چ  چ  چ  ڇ   ڇ( ]النحل: 90[.. 1
وجه االستدالل: إن العدل مأمور به عىل العموم واإلطاق، إال ما 

خص أو قيد بدليل)3(.

قوله تع�اىل: )ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   . 2
ڳ    ڳ( ]النساء: 3[.

وجه االستدالل: أي إن خفتم أال تعدلوا يف القسم والنفقة يف نكاح 
املثنى والثاث والرباع فواحدة، فأمر س�بحانه بنكاح الواحدة عند 
خوف ترك العدل يف الزيادة، وإنام خياف عىل ترك الواجب، فدّل أن 

العدل بينهن يف القسم والنفقة واجب)4(.

)1( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث )198/12( رقم الفتوى )12338(.
)2( املصدر السابق )205/12 رقم الفتوى )20516(.

)3( بدائع الصنائع )332/2(.
)4( ينظر: بدائع الصنائع )332/2(.
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قوله تع�اىل: )ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  . 3
چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ( ]النساء: 129[.

وج�ه االس�تدالل: أي ال تتعمدوا اإلس�اءة، بل الزموا التس�وية يف 
القسم والنفقة؛ ألن هذا مما يستطاع)1(.

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من كانت له امرأتان فامل إىل إحدامها دون األخرى، جاء . 4
يوم القيامة وشقه مائل«)2(.

وج�ه االس�تدالل: جيب أن يع�دل الرجل بن زوجات�ه يف كل يشء 
يق�در عليه ومل يبن يف احلديث األمور الت�ي جيب العدل فيها، فيعم 
العدل يف مجيع األمور)3(، فيدخل يف ذلك ما زاد عن النفقة الواجبة.
قال يف نيل األوطار: »فيه دليل عىل حتريم امليل إىل إحدى الزوجتن 
دون األخرى إذا كان ذلك يف أمر يملكه الزوج كالقس�مة والطعام 

والكسوة«)4(.

إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يعدل بن نس�ائه يف القس�مة، ويقول: »اللهم هذا . 5
قسمي فيام أملك فال تلمني فيام ال أملك«)5(.

وجه االس�تدالل: قوله: »فال تلمني فيام ال أملك« يعني القلب أي: 
املحب�ة، فظاه�ره أن ما ع�داه مما هو داخل حتت ملك�ه وقدرته جتب 

التسوية فيه)6(.

)1( اجلامع ألحكام القرآن )407/5(.
)2( سبق خترجيه.

)3( ينظر: فتح القدير )432/3(، الرشح املمتع )429/12(.
)4( نيل األوطار )216/6(.

)5( سبق خترجيه.
)6( ينظر: فتح القدير )432/3(، الرشح املمتع )332/12(.
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الق�ول الث�اين: ال تلزم التس�وية بني الزوج�ات فيام زاد ع�ن النفقة 
الواجبة إذا وىف لكل واحدة حقها يف النفقة.

وه�و مذه�ب احلنفي�ة املفت�ى ب�ه)1(، ومذه�ب املالكي�ة)2(، ومذه�ب 
الشافعية)3(، ومذهب احلنابلة)4(.

وذكر احلنفية والشافعية واحلنابلة أن التسوية بينهن مستحبة)5(.

جاء عند احلنفية: »ال يلزم التسوية بينهام مطلقًا يف النفقة«)6(.

فقوله: »مطلقًا« يدخل النفقة الواجبة وغري الواجبة.

وجاء عند املالكية: »له أن يوس�ع عىل من ش�اء منهن زيادة عىل ما يليق 
بمثلها«)7(.

وج�اء يف مواهب اجلليل: »معروف م�ن مذهب مالك وأصحابه أنه إن 
أق�ام ل�كل واحدة ما جيب هل�ا بقدر حاهلا فا حرج عليه أن يوس�ع عىل من 

شاء منهن بام شاء«)8(.

وجاء عند الش�افعية: »وجي�وز أن يؤثِر بعض نس�ائه بالتربع دون بعض 
وإن استوحش بذلك، واألوىل التسوية يف ذلك وسائر االستمتاعات«)9(.

وق�ال يف فت�ح الب�اري: »فإذا وف ل�كل واح�دة منهن كس�وهتا ونفقتها 

)1( ينظر: حاشية رد املحتار )202/3(، تبين احلقائق )180/2(.
)2( ينظر: حاشية الدسوقي )339/2(، مواهب اجلليل )254/5(، رشح زروق )43/2(.

)3( ينظر: مغني املحتاج )251/3(، هناية املحتاج )380/6(، فتح الباري )224/9(.
)4( ينظر: املغني )242/10(، اإلنصاف )364/8(، كشاف القناع )20/5(.

)5( ينظر: حاشية رد املحتار )202/3(، مغني املحتاج )251/3(، اإلنصاف )364/8(.
)6( حاشية رد املحتار )202/3(.
)7( حاشية الدسوقي )339/2(.

)8( مواهب اجلليل )254/5(.
)9( مغني املحتاج )251/3(.
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واإليواء إليها مل يرضه ما زاد عىل ذلك من ميل قلب أو تربع بتحفة«)1(.

وعند احلنابلة: ما جاء يف املغني: »وليس عليه التسوية يف النفقة والكسوة 
إذا ق�ام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أمح�د يف الرجل له امرأتان: له أن 
يفض�ل إحدامها ع�ىل األخرى يف النفقة والش�هوات والس�كنى، إذا كانت 
األخ�رى يف كفاي�ة، ويش�رتي هلذه أرف�ع من ثوب ه�ذه، وتك�ون تلك يف 

كفاية«)2(.

وقال يف اإلنصاف: »أنه ال جيب عليه التسوية يف النفقة والكسوة، إذا كفى 
األخ�رى وهو صحيح، وهو املذه�ب، وعليه األصحاب... واملنصوص عن 

اإلمام أمحد -رمحه اهلل-: ال بأس بالتسوية بينهن يف النفقة والكسوة«)3(.

أدلة القول الثاين: 

م�ا رواه البخاري قال: ُذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس  . 1
فقال: ما رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص أومل عىل أحد من نس�ائه ما أومل عليها، أومل 

بشاة)4(.
وجه االستدالل: قال ابن املنري)5(: »يؤخذ من تفضيل بعض النساء 

)1( فتح الباري )224/9(.
)2( املغني )242/10(.

)3( اإلنصاف )364/8(.
)4( رواه البخ�اري )67- كت�اب النك�اح، 69- ب�اب َم�ن أومل ع�ىل بع�ض نس�ائه أكثر م�ن بعض( 

)380/3( )ح5171(.
)5( ابن املنري: أمحد بن حممد بن منصور بن القاسم بن خمتار القايض، نارص الدين ابن املنري اجلذامي اجلروي 
اإلس�كندراين، أحد األئمة املتبحرين يف العلوم من التفس�ري والفقه والعربية والباغة، وله مصنفات 
مفي�دة، وتفس�ري نفي�س، له تأليف عىل تراج�م صحيح البخ�اري، ويل قضاء اإلس�كندرية وخطابتها 
مرتن، ودرس بعدة مدارس، قيل إن الش�يخ عزالدين بن عبد الس�ام كان يقول: »ديار مرص تفتخر 

برجلن يف طرفيها ابن املنري باإلسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص«، تويف 683ه� بالثغر.
ينظر: فوات الوفيات )149/1(، حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة )316/1(.
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ع�ىل بع�ض يف الوليم�ة ختصي�ص بعضه�ن دون بع�ض باألحت�اف 
واأللطاف واهلدايا«)1(.

نوقش: 
إن ذلك مل يقع قصدًا لتفضيل بعض النساء عىل بعض بل باعتبار  أ( 
ما اتفق، وأنه لو وجد الشاة يف كل منهن ألومل هبا، ألنه كان أجود 

الناس، ولكن كان ال يبالغ فيام يتعلق بأمور الدنيا يف التأنق)2(.
أجيب: أنه فعل ذلك ملسو هيلع هللا ىلص لبيان جواز أن يومل عىل بعض نس�ائه 

أكثر من بعض.
لعل الس�بب يف تفضيل زينب يف الوليمة عىل غريها كان شكرًا  ب( 

هلل عىل ما أنعم به عليه من تزوجيه إياها بالوحي.
جياب: بأن الشكر ال يكون بأمر حمظور.

نفى أنس  أن يكون مل يومل عىل غري زينب بأكثر مما أومل عليها  ج( 
حممول عىل ما انتهى إليه علمه، أو ملا وقع من الربكة يف وليمتها 
حي�ث أش�بع املس�لمن خبزًا وحل�اًم من الش�اة الواح�دة، وإال 
فال�ذي يظهر أنه ملا أومل عىل ميمونة بنت احلارث ملا تزوجها يف 
عم�رة القضاء بمكة وطلب من أهل مك�ة أن حيرضوا وليمتها 
فامتنعوا أن يكون ما أومل به عليها أكثر من شاة لوجود التوسعة 
عليه يف تلك احلالة؛ ألن ذلك بعد فتح خيرب، وقد وسع اهلل عىل 

املسلمن منذ فتحها عليهم)3(.
أجي�ب: كون�ه ملسو هيلع هللا ىلص دعا أهل مكة ال يس�تلزم أن تك�ون الوليمة 
بش�اة أو أكث�ر منها، بل غايت�ه أن يكون فيها طع�ام كثري يكفي 

)1( فتح الباري )146/9(.
)2( ينظر: فتح الباري )146/9(، نيل األوطار )210/6(.

)3( فتح الباري )146/9(.
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من دعاهم، مع أنه يمكن أن يكون يف تلك احلال الطعام الذي 
دعاه�م إليه قليًا ولكن�ه يكفي اجلميع بتربيك�ه ملسو هيلع هللا ىلص عليه، فا 
ت�دل كث�رة املدعوين عىل كث�رة الطعام، والس�يام وهو يف تلك 
احلال مسافر، فإن السفر مظنة لعدم التوسعة يف الوليمة الواقعة 
فيه، فيعارض هذا مظنة التوسعة لكون الوليمة واقعة بعد فتح 

خيرب)1(.

عن عائشة  قالت: »كان الناس يتحرون هبداياهم يومي«، وقالت . 2
أم سلمة: »إن صواحبي اجتمعن، َفَذَكَرت له فأعرض عنها«)2(.

ع�ن عائش�ة  أن نس�اء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ك�ن حزب�ن: فح�زب في�ه . 3
عائش�ة وحفص�ة وصفية وس�ودة، واحلزب اآلخر أم س�لمة وس�ائر 
نس�اء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان املس�لمون قد علموا حب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
لعائش�ة، ف�إذا كانت عند أحده�م هدية يريد أن هيدهيا إىل رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص أخرها، حتى إذا كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بيت عائشة بعث صاحب 
اهلدية إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بيت عائش�ة، فكلم حزب أم سلمة فقلن 
هلا: كلمي رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يكلم الن�اس فيقول: »من أراد أن هيدي إىل 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هدية فليهدها حيث كان من بيوت نسائه«، فكلمته أم 
سلمة بام قلن، فلم يقل هلا شيئًا، فسألنها فقالت: ما قال يل شيئًا، فقلن 
هل�ا: فكلمي�ه، قالت: فكلمته ح�ن دار إليها أيضًا، فلم يقل هلا ش�يئًا، 
فس�ألنها فقالت: ما قال يل ش�يئًا فقلن هلا: كلمي�ه حتى يكلمك، فدار 
إليها فكلمته، فقال هلا: »ال تؤذيني يف عائش�ة، فإن الوحي مل يأتني وأنا 

)1( نيل األوطار )210/6(.
)2( رواه البخ�اري )51- كت�اب اهلب�ة، 8- ب�اب َم�ن أهدى إىل صاحب�ه، وحترى بعض نس�ائه دون 
بعض( )231/2( )ح2580(. ورواه مس�لم يف صحيحه بنحوه )44- كتاب فضائل الصحابة، 

( )1140/1( )ح2441(. 13- باب فضل عائشة 
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يف ثوب امرأة إال عائشة«. قالت: أتوب إىل اهلل من أذاك يا رسول اهلل، 
ثم إهنن دعون فاطمة بنت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأرسلت إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
تقول: إن نس�اءك ينش�دنك العدل يف بنت أيب بكر، فكلمته فقال: »يا 
بنية، أال حتبني ما أحب؟« قالت: بىل، فرجعت إليهن فأخربهتن، فقلن: 

ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش...)1(.
وج�ه االس�تدالل: ق�ول فاطم�ة  لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن نس�اءك 
يناش�دنك العدل« أي: يس�ألنك ب�اهلل العدل، واملراد به: )التس�وية 

بينهن يف كل يشء من املحبة وغريها()2(.
ومنه التسوية بينهن فيام زاد من النفقة الواجبة من هدايا وغريها.

ق�ال ابن حج�ر: »ويف ه�ذا احلديث منقب�ة ظاهرة لعائش�ة، وأنه ال 
حرج عىل املرء يف إيثار بعض نس�ائه بالتحف، وإنام الازم العدل يف 

املبيت والنفقة ونحو ذلك من األمور الازمة«)3(.
نوقش:

أن معن�ى قوله: »يناش�دنك العدل(: يس�ألنك التس�وية بينهن  أ( 
يف حمبة القلب، وكان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يس�وي بينهن يف األفعال 
واملبيت ونحوه، وأما حمبة القلب فكان حيب عائشة أكثر منهن، 
وأمج�ع املس�لمون ع�ىل أن حمبته�ن ال تكليف فيه�ا، وال يلزمه 
التس�وية فيها ألنه ال قدرة ألحد عليها إال اهلل س�بحانه وتعاىل، 

وإنام يؤمر بالعدل يف األفعال)4(.

)1( رواه البخ�اري )51- كت�اب اهلب�ة، 8- باب ما أهدى إىل صاحبه، وحترى بعض نس�ائه دون بعض( 
 ) )231/2( ح)2581(. ورواه مس�لم )44- كتاب فضائل الصحابة، 13- باب فضل عائش�ة 

)1140/1( )ح2442(.
)2( فتح الباري )245/5(.
)3( فتح الباري )246/5(.

)4( رشح النووي عىل صحيح مسلم )216/15(.
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جياب: عدم التسليم بأن معنى »يناشدنك العدل« أي: يسألنك 
التس�وية بينهن يف حمبة القل�ب، ملخالفته لرصيح لفظ احلديث، 
حيث كلم بعض نس�ائه ملسو هيلع هللا ىلص أم س�لمة  أن تكلم رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص أن يكلم الناس: »من أراد أن هيدي إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هدية 

فليهدها حيث كان من بيوت نسائه«.
أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص مل يفع�ل ذلك، وإن�ام فعله الذين أه�دوا له، وهم  ب( 
باختياره�م يف ذل�ك، وإن�ام مل يمنعهم النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ألنه ليس من 
ك�امل األخاق أن يتعرض الرجل إىل الناس بمثل ذلك، ملا فيه 

من التعرض لطلب اهلدية.
أيض�ًا ال�ذي هيدي ألجل عائش�ة  كأنه مل�ك اهلدية برشط،  ج( 

والتمليك يتبع فيه حتجري املالك.
جياب: الذي هيدي إنام هيدي للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ال لعائش�ة  لقوله يف 
احلدي�ث: »من أراد أن هيدي إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هدية فليهدها 

حيث كان من بيوت نسائه«.
والذي يظهر أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يرشكهن يف ذلك، وإنام وقعت املنافسة  د( 

.)1( لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة 

أن التسوية يف النفقة والكسوة تشق، فلو وجبت التسوية بينهن عىل . 4
الزوج مل يمكنه القيام هبا إال بحرج، لذا سقط وجوب التسوية فيها، 

كام ال جيب التسوية بينهن يف الوطء)2(.
أجي�ب: إن التس�وية يف النفقة والكس�وة أم�ر يملكه ال�زوج، ومن 
الع�دل املقدور عليه املس�تطاع، أما العدل غري املق�دور عليه فهو ما 

)1( ينظر: فتح الباري )246/5(.
)2( ينظر: املغني )242/10(.
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ذك�ره ملسو هيلع هللا ىلص يف قول�ه: »اللهم هذا قس�مي فيام أملك ف�ال تلمني فيام ال 
أملك«)1(، وهو املحبة القلبية وامليل ومثله الوطء)2(.

الراجح: 
الذي يظهر يل -واهلل أعلم بالصواب- قوة القول األول القائل بوجوب 
التس�وية بن الزوجات فيام زاد عن النفقة الواجبة، وذلك لقوة األدلة التي 
اس�تدل هبا القائلون بالوجوب حيث اس�تدلوا بالكتاب والس�نة، وباألدلة 

التي تأمر بالعدل العامة واخلاصة.

أما ما ذكروه من املعقول: من مشقة حتقيق العدل يف النفقة والكسوة بن 
الزوجات، فهذا ما ذكره اهلل يف كتابه من قوله: )ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ( ]النس�اء: 3[. وه�ذا خيتلف 
باختاف الرجال، فبعض الرجال يس�تطيع العدل واملساواة بن الزوجات 
ويملك القوة والقدرة عىل ذلك، والبعض ال يستطيع ذلك، لذا قال تعاىل: 

)گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ( ]النساء: 3[.

والرج�ل إذا اجتهد وحترى العدل واملس�اواة ب�ن الزوجات فهو جمتهد 
وال يرضه ما خرج عن طاقته لقوله تعاىل: )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( 

]البقرة: 286[. وقوله: )ہ  ہ  ہ  ھ( ]التغابن: 16[.

واحلق يف العدل بن الزوجات حق للزوجة فا يسقط للمشقة الواقعة عىل 
الزوج بل عليه بذل ما يف وسعه واالجتهاد يف ذلك ما استطاع إىل ذلك سبيًا.

)1( سبق خترجيه.
)2( ينظر: نيل األوطار )216/6(، رشح رياض الصاحلن )34/5(، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 

)205/19(، فتاوى املرأة املسلمة )690/2(.
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يف هناية هذا البحث، أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها: 

النفقة واجبة للزوجة عىل زوجها باإلمجاع.. 1

إن النفقة جتب عىل قدر الكفاية باملعروف.. 2

املعترب يف نفقة الزوجة عند اختاف اليس�ار واإلعسار بن الزوجن . 3
حال الزوج.

وجوب العدل بن الزوجات.. 4

العدل له معنيان: اإلنصاف وعدم اجلور، التسوية.. 5

الذي يظهر يل -واهلل أعلم بالصواب- قوة القول بوجوب التس�وية . 6
ب�ن الزوجات يف النفقة الواجبة وغري الواجبة؛ لعموم األدلة الدالة 

عىل العدل.
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فهرس املصادر واملراجع: 

القرآن الكريم.. 1
إهباج املؤمنن برشح منهج السالكن. للشيخ عبد الرمحن السعدي، رشح الشيخ عبد اهلل . 2

اب�ن عبد الرمح�ن بن جربين، اعتنى ب�ه ورتبه وخ�رج أحاديثه: أبو أنس عيل بن حس�ن 
أبواللوز، مدار الوطن، ط2، 1427ه�.

اإلمجاع. ملحمد بن إبراهيم بن املنذر، حتقيق: عبد اهلل بن عمر البارودي، مؤسسة الكتب . 3
الثقافية، ط1، 1406ه�-1986م، دار اجلنان.

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل. ملحمد نارص الدين األلباين، إرشاف: حممد . 4
زهري الشاويش، املكتب اإلسامي، ط1، 1399ه�-1979م.

إعانة الطالبن. أليب بكر املش�هور السيد البكري، ابن العارف باهلل السيد شطا الدمياطي . 5
عىل حل ألفاظ فتح املعن للعامة زين الدين املليباري، دار إحياء الكتب العربية.

األم. أليب عب�د اهلل حممد بن إدريس الش�افعي، أرشف ع�ىل طبعه وبارش تصحيحه حممد . 6
زهري النجار، دار املعرفة، بريوت - لبنان.

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل. تأليف: عاء . 7
الدين أيب احلس�ن عيل بن س�ليامن املرداوي، صححه وحققه: حمم�د حامد الفقي، ط1، 

1374ه�-1955م، مكتبة السنة املحمدية.
البح�ر الرائق رشح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري. لزين الدين بن إبراهيم . 8

ابن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ط2،.
بجريم�ي ع�ىل اخلطيب. لس�ليامن البجريمي املس�امة بتحف�ة احلبيب ع�ىل رشح اخلطيب . 9

املع�روف باإلقن�اع يف حل ألف�اظ أيب ش�جاع للرشبين�ي، الطبعة األخ�رية، 1370ه�-
1951م، مطبعة مصطفى احللبي وأوالده بمرص.
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حتقيق: حممد عيل النجار، املكتبة العلمية، بريوت - لبنان.
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تاريخ اإلس�ام ووفيات املشاهري واألعام. لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن . 14
عثامن الذهبي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسامي.

تبي�ن احلقائ�ق رشح كن�ز الدقائ�ق. لفخ�ر الدين عث�امن الزيلع�ي احلنف�ي، دار الكتاب . 15
اإلسامي، مطابع الفرزدق، ط1، 1313ه�.

التعريف�ات. لع�يل ب�ن حمم�د اجلرج�اين، دار الكت�ب العلمي�ة، بريوت - لبن�ان، ط1، . 16
1403ه�-1983م.
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تيس�ري الكري�م الرمحن يف تفس�ري كام املن�ان. لعبد الرمح�ن بن نارص الس�عدي، حققه: . 18
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أخذ العوض عىل الضامن 

إعداد
د. سليامن بن أمحد امللحم

عضو هيئة التدريس يف كلية الرشيعة
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احلم�د هلل ال�ذي هدان�ا لإلس�ام، ورشع لن�ا الرشائع وب�ن األحكام، 
والص�اة والس�ام ع�ىل نبينا حممد ال�ذي قام بتبلي�غ ما أرس�له اهلل به حق 
القيام، وعىل آله وأصحابه ذوي السبق إىل فعل اخلريات واإلقدام. أما بعد: 

ف�إن الضامن وس�يلة من أهم وس�ائل توثي�ق احلقوق، وكان املس�لمون 
يقومون به عىل وجه املعروف واإلحسان طلبًا لألجر وتفرجيًا للكربة.

ومل�ا كثرت احلاجة إليه يف ه�ذا العرص، وصار تقديمه من قبل املصارف 
غالبًا اجتهت كثري من هذه املصارف إىل أخذ العوض عليه.

وملا كانت هذه املس�ألة بحاجة إىل مزيد بح�ث وعناية رغبت أن أبحثها 
حتت عنوان: »أخذ العوض عىل الضامن«.

أمهية املوضوع وأسباب الكتابة فيه: 
تظهر أمهية هذا املوضوع وأسباب الكتابة فيه فيام يأيت: 

اتس�اع احلاجة إىل الضامن يف هذه العرص، بس�بب اش�رتاطه يف كثري من . 1
احلقوق وااللتزامات، وارتباطه بمجموعة من العقود املالية املعارصة.

تأثري احلكم يف هذه املس�ألة يف جمموعة من املعامات املعارصة التي . 2
ُخّرج�ت عىل أهن�ا ضامن، كخط�اب الضامن، واالعتامد املس�تندي، 

وبطاقة االئتامن.
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انتش�ار أخ�ذ العوض عىل الض�امن يف كثري م�ن املؤسس�ات املالية، . 3
بحجج وأساليب متنوعة.

أن احلك�م يف ه�ذه املس�ألة كان مس�تقرًا عند املتقدم�ن، فلام كثرت . 4
احلاج�ة إىل الض�امن يف هذا العرص أعاد جمموعة م�ن الباحثن النظر 
في�ام ق�رره الفقه�اء املتقدم�ون وأوردوا علي�ه إيرادات كث�رية، منها 
م�ا يق�دح يف أص�ل احلكم عنده�م، ومنها م�ا يق�دح يف جانب من 
جوانبه، وال ش�ك أن النظر يف هذه اإليرادات واملناقش�ات مفيد يف 
ضبط املس�ألة، وحترير حمل احلكم فيها، ومتييزها عام يشبهها، وإجياد 

املخارج واحللول التي حيصل هبا املقصود مع جتّنب املحظور.

تف�رق ال�كام فيها يف بط�ون الكتب واملجات، حي�ث يأيت ذكرها . 5
عرضًا ودون اس�تقصاء يف مسائل متنوعة، فكانت احلاجة قائمة إىل 

لمِّ شتاهتا ومجع أطرافها.

الدراسات السابقة: 
اطلعت قبل الدخول يف بحث املوضوع ويف أثناء ذلك عىل جمموعة من 

البحوث التي تناولت بعض جوانب هذه املسألة، ومن ذلك: 

البح�وث يف خطاب الضامن، ومن أبرزها البحوث املقدمة إىل جممع . 1
الفقه اإلسامي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسامي يف دورته الثانية 
املنعق�دة بجدة م�ن 10-16 ربي�ع الثاين 1406ه��. وهي بحوث 
مهمة استفدت منها ومن املناقشات الدائرة حوهلا يف هذا البحث)1(.
ولكن جاء تناول هذه البحوث حلكم أخذ العوض عىل الضامن تبعًا 

ال أصالة، فبقيت ثغرات كثرية فيه بحاجة إىل مزيد بحث وبيان.

)1( انظر هذه البحوث واملناقش�ات يف جملة جممع الفقه اإلس�امي، الدورة الثانية، العدد الثاين، اجلزء 
الثاين من )ص1210-1035(.



521 العدد الع�شرون: �شوال/حمرم 1435-1436هـ/2014م

بح�ث بعن�وان: »مدى ج�واز أخ�ذ األجر ع�ىل الض�امن« للدكتور . 2
نزي�ه محاد، وقد ق�ال يف مقدمته: »الغرض من إعداد هذه الدراس�ة 
مراجع�ة رأي الفقه�اء الذاهب�ن إىل ع�دم جواز أخ�ذ الكفيل أجرًا 
موا من أدلة  عىل الكفالة باملال مطلق�ًا، وإعادة النظر والتأمل فيام قدنَّ

وتعليات...«)1(.
ثم ذكر بعد ذلك أبرز أدلة املانعن، وناقشها، وخرج بام رآه راجحًا، 

دون استيفاء للجوانب األخرى يف بحث املسألة.

بح�ث بعن�وان: »عق�د الض�امن امل�ايل وتطبيق�ه امل�رصيف يف خطاب . 3
الضامن« للدكتور عبد الرمحن بن صالح األطرم.

وه�و بحث ع�ام تكلم فيه الباحث عن حقيق�ة الضامن ومرشوعيته 
وأحكام�ه العام�ة وأثره وانتهائ�ه، ثم انتقل إىل ال�كام عن خطاب 
الضامن، ومن املس�ائل التي بحثها حك�م أخذ العوض عىل خطاب 
م أواًل بذكر جمموعة م�ن عبارات الفقه�اء املتقدمن  الض�امن، فق�دنَّ
الدالنَّ�ة ع�ىل املن�ع من أخ�ذ العوض ع�ىل الضامن نفس�ه، وأب�رز ما 
اس�تدلوا ب�ه، ثم ذك�ر آراء املعارصين يف أخذ الع�وض عىل خطاب 
الضامن، وأثر اختافهم يف تكييفه يف حكم ذلك، حيث ال تازم بن 
املسألتن إال عند من يرى أن خطاب الضامن صورة تطبيقية للضامن 

يف اصطاح الفقهاء.

ل يف مرك�ز التميز البحث�ي يف فقه القضايا املع�ارصة يف جامعة . 4 ُس�جِّ
اإلم�ام حممد بن س�عود اإلس�امية م�رشوع بحث بعن�وان: »أجرة 
الضامن وتطبيقاهتا يف املصارف اإلس�المية«، ثم عقد املركز له حلقة 
نق�اش يف تاري�خ 1431/6/9ه��؛ للوقوف عىل ما ت�م إنجازه يف 

)1( مدى جواز أخذ األجر عىل الضامن، )ص283(، وهو منش�ور ضمن جمموعة بحوث له بعنوان: 
قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصاد )ص311-283(.
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امل�رشوع، والتباح�ث يف التكيي�ف الفقهي لصور أج�رة الضامن يف 
املصارف اإلس�امية، وقد س�ألت يف هناية بحثي ه�ذا رئيس مركز 
التمي�ز عام آل إليه البحث فأفادين بأن املرشوع توقنَّف ومل يس�تكمل 

البحث فيه.

وخالص�ة الق�ول: أن البح�وث التي اطلع�ت عليها مل يظه�ر يل وفاؤها 
باملقص�ود، من حيث حتقيق نس�بة األقوال، واس�تيفاء األدلة واملناقش�ات، 
ومج�ع ش�تات املس�ألة يف موض�ع واح�د، إضاف�ة إىل ذل�ك فق�د وج�دت 
اجته�ادات جدي�دة يف املوضوع وتبننَّته�ا بعض اهليئات الرشعي�ة ومل تأخذ 

حظها من البحث واملناقشة.

خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة ومتهيد ومخسة مباحث وخامتة.

املقدم�ة: أمهية املوضوع، وأس�باب الكتابة فيه، والدراس�ات الس�ابقة، 
وخطة البحث.

التمهيد، وفيه ثاثة مطالب: 
املطلب األول: تعريف الضامن.

املطلب الثاين: حتديد املسألة حمل البحث.
املطل�ب الثالث: أق�وال العلامء يف حكم أخذ الع�وض عىل الضامن عىل 

سبيل اإلمجال.

املبحث األول: القائلون باملنع وأدلتهم، وفيه مطلبان: 
املطلب األول: القائلون باملنع.

املطلب الثاين: أدلة القائلن باملنع.

املبحث الثاين: القائلون باجلواز وأدلتهم، وفيه مطلبان: 
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املطلب األول: القائلون باجلواز.
املطلب الثاين: أدلة القائلن باجلواز.

املبحث الثالث: القائلون بالتفصيل وأدلتهم، وفيه مطلبان: 
املطلب األول: القائلون بالتفصيل.

املطلب الثاين: أدلة القائلن بالتفصيل.

املبحث الرابع: الرتجيح.

املبحث اخلامس: مسائل مقرتحة ملزيد من البحث واملدارسة، وفيه أربع 
مسائل: 

املس�ألة األوىل: أخ�ذ الع�وض يف مقاب�ل النفق�ات واألع�امل املصاحبة 
للضامن.

املسألة الثانية: مكافأة الضامن دون رشط وال مواطأة.
املس�ألة الثالث�ة: التفريق بن الض�امن املايل بمعناه اخل�اص وبن الضامن 

التابع يف العقود.
املسألة الرابعة: املعاوضة عن االلتزام.

اخلامتة، وفيها أهم النتائج.

هذا وأسأل اهلل سبحانه أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه خادمًا لدينه 
نافع�ًا لعباده، وأن يغفر ما حصل فيه من خطأ أو تقصري، وصىل اهلل وس�لم 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه.
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التمهيد

وفيه ثاثة مطالب: 

املطلب األول
تعريف الضامن

أواًل: تعريف الضامن يف اللغة: 
الضامن: مصدر ضمنت اليشء أضمنه ضامنًا)1(.

ة معان، منها:  ويطلق يف اللغة عىل عدنَّ

االحت�واء، قال اب�ن فارس: »الض�اد وامليم والن�ون أصل صحيح، . 1
وه�و جعل اليشء يف يشء حيوي�ه، ومن ذلك قوهلم: ضمنت اليشء 
إذا جعلت�ه يف وعائ�ه، والكفالة تس�ّمى ضامنًا من هذا ألن�ه كأنه إذا 

ضمنه فقد استوعب ذمته«)2(.
نت�ه إياه...  وق�ال اجلوه�ري: »وكل يشء جعلت�ه يف وع�اء فقد ضمنَّ
وفهم�ت م�ا تضمن�ه كتابك أي م�ا اش�تمل عليه وك�ان يف ضمنه، 

واملضامن ما يف أصاب الفحول«)3(.

)1( انظر: هتذيب األسامء واللغات )182/3(.
)2( معجم مقاييس اللغة )372/3(.

)3( الصحاح )2155/6(، وانظر لسان العرب )257/13، 258(.
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االلتزام، قال الفيومي: »ضمنت املال وبه ضامنًا فأنا ضامن وضمن: . 2
نته املال: ألزمته إياه«)1(. التزمته، ويتعدى بالتضعيف، فيقال: ضمنَّ

الكفال�ة، ق�ال اجلوه�ري: »ضمنت اليشء ضامن�ًا: كفلت ب�ه، فأنا . 3
ضامن وضمن«)2(.

مته«)3(.. 4 التغريم، يقال: »ضّمنته اليشء تضمينًا فتضمنه عّني، مثل غرنَّ

وق�د اختلف العلامء يف اش�تقاق الضامن، وخّلص البع�يل أقواهلم يف ذلك 
فقال: »وهو مشتق من التضمن؛ ألن ذمة الضامن تتضمن احلق، قاله القايض 
من، فتصري ذمة الضامن يف  أبو يعىل، وقال ابن عقيل: الضامن مأخوذ من الضنَّ
ذمة املضمون عنه، وقيل هو مشتق من الضم؛ ألن ذمة الضامن تنضم إىل ذمة 
املضم�ون عنه، والص�واب األول، ألن الم الكلمة يف الضم ميم ويف الضامن 

نون ورشط صحة االشتقاق كون حروف األصل موجودة يف الفرع«)4(.

وق�ال الفيوم�ي: »قال بعض الفقه�اء: الضامن مأخوذ م�ن الضم، وهو 
غل�ط من جهة االش�تقاق، ألن نون الضامن أصلي�ة، والضم ليس فيه نون، 

فهام مادتان خمتلفتان«)5(.

ثانيًا: تعريف الضامن يف اصطالح الفقهاء: 
يستعمل الفقهاء لفظ الضامن يف معنين: 

أحدمها: غرامة اإلتافات واألرضار ونحوها.

)1( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري )364/2(.
)2( الصحاح )2155/6(، وانظر: جممل اللغة )566/2(، ولسان العرب )257/13(.

)3( الصحاح )2155/6(، ولسان العرب )257/13(.
)4( املطل�ع ع�ىل أبواب املقن�ع )ص248(، وانظ�ر: الدر النق�ي يف رشح ألفاظ اخلرق�ي )508/3(، 

واإلنصاف )188/5(.
)5( املصباح املنري )ص297(.
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ومن تعريفاهتم له عىل هذا املعنى: 

عرفه الغزايل بأنه: واجب رد اليشء أو بدله باملثل أو بالقيمة)1(.. 1

وعرفه الشوكاين بأنه: عبارة عن غرامة التالف)2(.. 2

وليس الضامن هبذا املعنى مقصودًا يف هذا البحث.

املعنى الثاين: »التزام ما وجب عىل غريه مع بقائه، وما قد جيب«)3(.

وهذا املعنى هو املقصود يف هذا البحث.

ويس�ّمى هذا الن�وع من االلت�زام ضامنًا وكفال�ة ومحالة وزعام�ة وقبالة 
وصب�ارة، كام يق�ال للملتزم باحلق ضام�ن وضمن وكفي�ل ومحيل وزعيم 

وقبيل وصبري)4(.

ق�ال اب�ن حبان: »الزعي�م لغة أهل املدين�ة، واحلميل لغة أه�ل العراق، 
والكفيل لغة أهل مرص«)5(.

وق�ال املاوردي: »والزعيم الضمن وكذلك الكفيل واحلميل والصبري، 
ومعنى مجيعها واحد، غري أن العرف جار بأن الضمن مستعمل يف األموال، 
واحلمي�ل يف الدي�ات، والكفي�ل يف النف�وس، والزعيم يف األم�ور العظام، 

والصبري يف اجلميع، وإن كان الضامن يصح بكل واحد منها ويلزم«)6(.

)1( الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي )208/1(.
)2( نيل األوطار )357/5(.

)3( الروض املربع )426/6(.
)4( انظ�ر: بدائ�ع الصنائ�ع )600/4(، وبداي�ة املجته�د )358/2(، واحل�اوي الكب�ري )431/6(، 
واملغن�ي )72/7(، واملح�ىل )110/8(، ويف الذخ�رية للق�رايف )356/7( رشح هل�ذه األلف�اظ 

جدير باملراجعة.
)5( مغني املحتاج )198/2(.

)6( احلاوي الكبري )431/6(.
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وم�ن هنا تنوعت طريقة الفقه�اء يف عنوان هذا الباب، وفيام يدخل فيه، 
كام تنوعت عباراهتم يف تعريفه.

فاحلنفي�ة عنون�وا ل�ه بلف�ظ )الكفال�ة(، وأدخل�وا فيه�ا كفال�ة املال 
والنفس.

ثم اختلفوا يف تعريفها بس�بب اختافهم يف األثر املرتتب عليها، قال يف 
اهلداية: »قيل: هي ضم الذمة إىل الذمة يف املطالبة، وقيل يف الدين، واألول 

أصح«)1(.

وأم�ا املالكية فمنهم من عنون بلفظ )الضامن()2( ومنهم من عنون بلفظ 
)احلامل�ة()3(، ومنهم من عن�ون بلفظ )الكفالة()4(، وأدخل�وا يف هذا الباب 

الكفالة باملال والنفس.

وع�رف ابن عرفة احلاملة بأهنا: »التزام دين ال يس�قطه، أو طلب من هو 
عليه ملن هو له«)5(.

وأما الشافعية فعنونوا بلفظ )الضامن( وأدخلوا الكام عىل الكفالة فيه، 
وجعلوا لفظ )الضامن( خاصًا باألموال ولفظ )الكفالة( خاصًا بالنفوس)6(، 
قال اخلطيب الرشبيني: »الضامن للامل والكفالة للبدن«)7(، وعرف الضامن 

)1( اهلداي�ة رشح بداية املبتدي-مطبوع مع فت�ح القدير )163/7(، وانظر: حتفة الفقهاء )237/3(، 
وبدائع الصنائع )612/4(، وفتح القدير )163/7(.

)2( انظر: مواهب اجلليل )96/5(، وحاشية الدسوقي )329/3(.
)3( انظر: املعونة )1230/2(، والقوانن الفقهية )ص489(، والذخرية )356/7(.

)4( انظر: بداية املجتهد )358/2(.
)5( رشح ح�دود ابن عرفة )427/2(، وانظر: مواهب اجلليل )96/5(، ورشح اخلريش عىل خمترص 

خليل )21/6، 22(.
)6( انظر: احلاوي الكبري )430/6(، والوسيط يف املذهب )231/3(، والبيان للعمراين )303/6(، 

وروضة الطالبن )240/4(.
)7( مغني املحتاج )206/2(.
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الشامل للكفالة بأنه: »التزام حق ثابت يف ذمة الغري أو إحضار من هو عليه 
أو عن مضمونة«)1(.

وأم�ا احلنابل�ة فصنيعهم قريب من صنيع الش�افعية حيث بّوب أكثرهم 
بلف�ظ )الضامن( وخّصوه بضامن األموال ثم أحلق�وا به الكام عىل الكفالة 

وخصوها بكفالة األبدان)2(.
وعرف كثري منهم الضامن بأنه: »ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه 

يف التزام احلق«)3(.
وعرف�ه ابن مفل�ح بأنه التزام م�ن يصح تربعه أو مفل�س ما وجب عىل 

غريه مع بقائه وقد ال يبقى وما قد جيب)4(.
وعرفوا الكفالة بأهنا: التزام رشيد إحضار من عليه حق مايل إىل ربه)5(.

وبع�د: فه�ذه مجلة م�ن تعريفات الض�امن، وإذا اس�تثنينا تعريف مجهور 
احلنفي�ة ال�ذي جيعل الضامن ض�م ذمة إىل ذمة يف املطالب�ة ال يف أصل الدين 
وجيعل ذمة الضامن غري مش�غولة بالدين، وإنام يثبت بالضامن حق صاحب 
احل�ق يف مطالبته فقط، خافًا للجمه�ور الذين يرون أن الضامن يثبت احلق 
يف ذمة الضامن مع بقائه يف ذمة املضمون عنه فتصري كل واحدة من الذمتن 
مش�غولة باحلق، فإن بقية التعاريف متقاربة، وهي تلتقي يف أن الضامن هو: 

ضم ذمة إىل ذمة يف التزام احلقوق الواجبة عىل اآلخرين حااًل أو مآاًل.
ولنكتف هبذا القدر املشرتك من التعاريف، فإنه مبّن للمقصود ومعّرف 

)1( مغني املحتاج )198/2(، وقارن مع هناية املحتاج )432/4(، وحاشية الشربامليس عليه )432/4(.
)2( انظر: املغني )71/7، 96(، واملقنع )112/2، 118(، والفروع )236/4، 246(، واإلنصاف 

)188/5، 209(، ورشح منتهى اإلرادات )245/2، 252(.
)3( املغن�ي )71/7(، ق�ال امل�رداوي يف اإلنصاف )189/5 )وك�ذا قال يف اهلداي�ة واملذهب األمحد 

والكايف واهلادي وقّدمه يف الرعايتن واحلاوين(.
)4( الفروع )236/4(.

)5( منتهى اإلرادات مع رشحه )252/2(، وانظر: اإلنصاف )209/5(.
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ب�ه، دون دخول يف القيود واالحرتازات، حتى ال جيّرنا ذلك إىل اخلوض يف 
تفاصيل أحكام الضامن والكفالة.

املطلب الثاين
حتديد املسألة حمل البحث

1. الضامن املقصود هنا هو الضامن املايل، والذي يعني: ضم ذمة إىل ذمة 
يف التزام احلقوق الواجبة عىل اآلخرين حااًل أو مآاًل، وليس املقصود ضامن 

اإلتافات واألرضار ونحوها.

2. املس�ألة يف أخذ الضام�ن عوضًا عن الضامن ذات�ه، أي من حيث هو 
ضامن، وليس يف أخذ العوض عىل األعامل املصاحبة للضامن)1(.

3. البحث يف حكم أخذ العوض عىل الضامن من حيث األصل، وليس 
يف التطبيقات املعارصة لذلك، وإذا عرفنا ذلك س�هل تطبيق هذا احلكم يف 

كل معاملة معارصة صح تكييفها عىل أهنا ضامن واشرتط فيها عوض.

4. لي�س ال�كام يف الفوائ�د أو الغرام�ات الت�ي يأخذه�ا املرصف من 
املضم�ون عنه يف مقاب�ل تأخره عن وفاء ما أداه امل�رصف عنه، جاء يف قرار 
جممع الفقه اإلس�امي التابع لرابطة العامل اإلس�امي: »قرر جملس املجمع 
الفقه�ي باإلمج�اع م�ا ي�أيت: أن الدائ�ن إذا رشط عىل املدي�ن أو فرض عليه 
أن يدف�ع مبلغًا م�ن املال غرامة جزائية حمددة، أو بنس�بة معينة إذا تأخر عن 
الس�داد يف املوعد املحدد بينهام فه�و رشط أو فرض باطل، وال جيب الوفاء 
به، بل وال حيل، سواء كان الشارط هو املرصف أو غريه؛ ألن هذا بعينه هو 

ربا اجلاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه«)2(.

)1( انظر: املسألة األوىل من املبحث اخلامس يف هذا البحث.
)2( قرارات املجمع الفقهي اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي )ص266(.
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املطلب الثالث
أقوال العلامء يف حكم أخذ العوض

عىل الضامن عىل سبيل اإلمجال

�نة عىل املنع من اش�رتاط عوض  اتفق�ت أقوال املتقدم�ن من علامء السُّ
يؤخ�ذ يف مقابل الضامن حس�ب علمي، واختل�ف املعارصون يف ذلك، ومل 

موا بحكاية اإلمجاع يف املسألة، ويمكن رد األقوال يف ذلك إىل ثاثة:  يسلِّ

املن�ع واجل�واز والتفصيل بن ك�ون الضامن يؤول إىل ق�رض فيمنع أخذ 
العوض عليه وبن أال يؤول إىل ذلك فيجوز.

ه�ذا ونظرًا لطول الكام يف املس�ألة وكثرة املناقش�ات واإليرادات فيها 
ف�إين س�أفرد كل ق�ول مع أدلت�ه وما ي�رد عليها م�ن مناقش�ات وأجوبة يف 

مبحث، وذلك عىل النحو اآليت.
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املبحث األول
القائلون باملنع، وأدلتهم

وفيه مطلبان: 

املطلب األول
القائلون باملنع

اتفقت كلمة احلنفية واملالكية والش�افعية واحلنابل�ة والظاهرية عىل منع 
أخذ العوض عىل الضامن، وبه قال س�فيان الثوري، وابن املنذر، والطربي، 

وحكى فيه مجع من العلامء اإلمجاع)1(.

وإليك مجلة من أقوال العلامء يف هذه املسألة: 

• فمن أقوال احلنفية:	
- ق�ول الرخ�يس: »ولو كفل رجل عن رجل ب�امل عىل أن جيعل له 

جعًا فاجلعل باطل«)2(.
- وقال البغدادي: »ولو كفل بامل عىل أن جيعل الطالب له جعًا فإن 
مل يك�ن مرشوط�ًا يف الكفال�ة فالرشط باطل، وإن ك�ان مرشوطًا يف 

الكفالة فالكفالة باطلة«)3(.

)1( سيأيت توثيق اإلمجاع عند االستدالل به.
)2( املبسوط )32/20(.

)3( جممع الضامنات )610/2(، وانظر: منحة اخلالق عىل البحر الرائق )242/6(.
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• ومن أقوال املالكية:	
- قال الباجي: »واحلاملة باجلعل حرام، قاله مالك«)1(.

- وق�ال الق�رايف: »مل خيتلفوا لو س�أل الغريم التحم�ل عنه بجعل أنه 
ممتنع«)2(.

• ومن أقوال الشافعية:	
- ق�ال امل�اوردي: »لو أمره بالضامن عنه بجع�ل جعله له مل جيز وكان 

اجلعل باطًا، والضامن إن كان برشط اجلعل فاسدًا«)3(.
- وق�ال الرافع�ي: »ضم�ن عن رجل ألف�ًا ورشط للمضم�ون له أن 
يدفع إليه كل شهر درمهًا وال حيسبه من مال الضامن فالرشط باطل، 
ويف بط�ان الض�امن وجه�ان«)4(. قال الن�ووي: »قل�ت: أصحهام 

البطان«)5(.

• ومن أقوال احلنابلة:	
- ق�ال اإلمام أمحد يف رجل قال لرجل: اكفل عني ولك ألف درهم: 

»ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق«)6(.
- وقال ابن قدامة: »لو قال: اكفل عني ولك ألف مل جيز«)7(.
- وقال املرداوي: »لو جعل له جعًا عىل ضامنه له مل جيز«)8(.

)1( املنتقى )84/6(.
)2( الذخرية )214/9(.

)3( احلاوي الكبري )443/6(.
)4( فتح العزيز رشح الوجيز 383/10(.

)5( روضة الطالبن )263/4(.
)6( مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق الكوسج-قسم املعامات-)ص519(.

)7( املغني )441/6(.
القن�اع  وكش�اف   ،)207/4( والف�روع   ،)127/2( الك�ايف  وانظ�ر:   ،)134/5( )8( اإلنص�اف 

.)319/3(
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- ق�ال اب�ن ح�زم: »وال جي�وز أن ُيش�رتط يف بيع وال يف س�لم وال يف 
مداينة أصًا إعطاء ضامن«)1(.

- قال إس�حاق الكوسج: »قلت: قال س�فيان: إذا قال رجل لرجل: 
اكف�ل عن�ي ول�ك أل�ف دره�م: الكفال�ة جائ�زة ويرد علي�ه ألف 

درهم«)2(.
- وق�ال الط�ربي: »ولو كفل رج�ل عىل رجل بامل علي�ه لرجل عىل 

جعل جعله له املكفول عليه فالضامن عىل ذلك باطل«)3(.
وهب�ذا الق�ول أخ�ذ مجه�ور املعارصي�ن، فصدرت ب�ه فت�وى اللجنة 
الدائم�ة للبح�وث العلمية واإلفت�اء حيث ج�اء يف جواهبا عن حكم 
أخذ العوض عىل كفالة االس�تقدام: »هذا املال حرام ألنه عوض عن 
الكفالة، وهي من عقود اإلحس�ان« عب�د اهلل بن غديان، عبد الرزاق 

عفيفي، عبد العزيز بن باز)4(.
وصدر به قرار جممع الفقه اإلسامي، وفيه: »خطاب الضامن ال جيوز 
أخ�ذ األج�ر عليه لقاء عملية الض�امن، والتي يراعى فيه�ا عادة مبلغ 

الضامن ومدته سواء أكان بغطاء أم بدونه«)5(.
وجعلت�ه هيئ�ة املحاس�بة واملراجع�ة للمؤسس�ات املالية اإلس�امية 
معيارًا من املعايري الرشعي�ة للمعامات املالية فقالت: »ال جيوز أخذ 
األجر وال إعطاؤه مقابل جمرد الكفالة مطلقًا، وحيق للكفيل اس�تيفاء 

املرصوفات الفعلية للكفالة«)6(.

)1( املحىل )406/6(.
)2( مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه )ص519(، وسفيان هنا هو الثوري.

)3( اختاف الفقهاء البن جرير الطربي )193/1(.
)4( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )190/14(.

)5( جملة جممع الفقه اإلسامي، الدورة الثانية، العدد الثاين )1210/2(.
)6( املعايري الرشعية للمؤسسات املالية اإلسامية )ص49(.
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• وق�ال ب�ه الدكتور عم�ر امل�رتك)1( وبكر أب�و زي�د)2( والصديق حممد 	
األم�ن الرضير)3( وع�ىل الس�الوس)4(، وحممد املختار الس�امي)5(، 

وعبد الوهاب أبو سليامن)6(، وعبد الستار أبو غدة)7(.

املطلب الثاين
أدلة القائلني باملنع

استدل القائلون باملنع باألدلة اآلتية: 

الدلي�ل األول: أن الضامن يؤول عند وفاء الضامن عن املضمون عنه إىل 
القرض، فإذا أخذ عليه العوض صار قرضًا جر نفعًا، وهو ربا.

وبي�ان ذلك: أن حقيقة الضامن: ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه 
يف االلتزام باحل�ق، فإذا طالب صاحب احلق الضامن وجب عليه الوفاء بام 
الت�زم به، ثم يرجع عىل املضمون عنه به، ف�آل أمر الضامن إىل القرض، وال 

جيوز يف القرض اشرتاط نفع للمقرض باإلمجاع ألنه ربا)8(.

وقد تواطأت عىل هذا املعنى أقوال الفقهاء.

)1( الربا واملعامات املرصفية )ص391(.
)2( فقه النوازل )210/1(.

)3( جملة دراسات اقتصادية إسامية، رجب 1424ه�، )ص28، 29(.
)4( فقه البيع واالستيثاق والتطبيق املعارص )1412/2(.

)5( جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسامي )131/12(.
)6( البطاقات البنكية اإلقراضية والسحب املبارش من الرصيد )ص186(.

)7( بحوث يف املعامات واألساليب املرصفية اإلسامية )ص391(.
)8( أمج�ع العلامء عىل حرمة اش�رتاط زيادة أو منفعة للمق�رض، وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك كثريون، 
منه�م: اب�ن املن�ذر يف اإلمج�اع )ص120(، وابن عبد ال�رب يف االس�تذكار )513/6(، وابن حزم 
يف املح�ىل )77/8(، واب�ن قدام�ة يف املغن�ي )436/6(، والقرطب�ي يف اجلام�ع ألحك�ام القرآن 

)157/3(، وابن تيمية يف جمموع الفتاوى )334/29(.
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يقول الكاساين: »الكفالة باألمر يف حق املطلوب استقراض، وهو طلب 
الق�رض من الكفيل، والكفيل ب�أداء املال مقرض للمطلوب ونائب عنه يف 

األداء إىل الطالب... واملقرض يرجع إىل املستقرض بام أدى«)1(.

وق�ال اب�ن عابدي�ن: »الكفيل مقرض يف ح�ق املطل�وب، وإذا رشط له 
اجلع�ل مع ض�امن املثل فقد رشط ل�ه الزيادة عىل ما أقرض�ه فهو باطل ألنه 

ربا«)2(.

وق�ال امل�ازري: »إن أدى الضام�ن ورجع ب�ه عىل املضمون ص�ار كأنه 
أسلف ما أدى وربح اجلعل فكان سلفًا بزيادة«)3(.

وق�ال الن�ووي: »قال اإلمام والغزايل: إن الض�امن تربع، وإنام يظهر هذا 
حيث ال رجوع، وأما حيث ثبت الرجوع فهو قرض حمض«)4(.

وقال ابن قدامة: »وأما الكفالة فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب 
ل�ه عىل املكفول عنه فص�ار كالقرض، فإذا أخذ عوض�ًا صار القرض جارًا 

للمنفعة فلم جيز«)5(.

املناقشة: 

نوقش هذا الدليل من وجهن: 

- الوج�ه األول: أن عقد الكفالة يف األصل خمتلف يف طبيعته وأحكامه 

)1( بدائع الصنائع )613/4(، وانظر: املبسوط )67/20(، )98/20(، وحتفة الفقهاء للسمرقندي 
.)239/3(

)2( منحة اخلالق عىل البحر الرائق )242/6(.
)3( رشح من�ح اجللي�ل )265/3، 266(، وانظ�ر: الرشح الصغري، مطبوع مع بلغة الس�الك ألقرب 

املسالك )160/2(.
)4( روضة الطالبن )241/4(، وانظر: فتح العزيز )260/1(.

القن�اع  وكش�اف   ،)134/5( واإلنص�اف   ،)207/4( الف�روع  وانظ�ر:   ،)441/6( )5( املغن�ي 
.)319/3(
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عن القرض، فاألول من عقود التوثيق والثاين من عقود التمليك، والضامن 
إن�ام مل�ك املال للمكف�ول له ال للمكف�ول، فا يصح تس�ميته مقرتضًا من 
الكفي�ل وال اعتب�اره كذلك يف األحكام، صحيح أنه بعد األداء يصري مدينًا 
له بام أدى عنه، ولكن الدين ليس هو القرض نفس�ه يف االس�م واألحكام، 

بل هو أعم منه، فكل قرض دين، وليس كل دين قرضًا)1(.

وجياب عن ذلك بام يأيت: 

أواًل: أنن�ا مل نقل بأن الض�امن قرض مطلقًا وال أنه مثيل للقرض من كل 
وج�ه حتى يناقش ذلك بذكر الف�رق بينهام، وإنام قلنا بأنه يؤول إىل القرض 
يف ح�ال قيام الضام�ن بالوفاء عن املضمون عنه مع نية الرجوع إليه بام أدى 
عنه. فهو يف البداية التزام باإلقراض، وبتعبري بعضهم إقراض ذمة ثم يؤول 

عند وفاء الضامن عن املضمون عنه إىل قرض املال.

يق�ول الرخيس: »ألن م�ا يرجع ب�ه الكفيل عىل األصي�ل بمنزلة بدل 
الق�رض، فإن الكفي�ل يصري مقرضًا ذمت�ه من األصيل بااللت�زام للمطالبة 
بالكفال�ة، ثم يص�ري مقرضًا ماله منه ب�األداء عنه، فام يرجع ب�ه عليه يكون 

بدل القرض«)2(.

وأم�ا التفري�ق بن الق�رض والدين، وأن الدين ينش�أ بأس�باب كثرية ال 
م ولكن ثبت بام س�بق ذكره بأن هذا الدين ناشئ  تنحرص يف القرض فمس�لنَّ
ع�ن قرض، فا أثر للتفريق هنا، وإذا كان�وا ال يرون انطباق معنى القرض 

يف احلالة املذكورة فام التكييف الفقهي هلا عندهم؟

ثاني�ًا: التعام�ل مع الضامن عىل أن�ه عقد توثيق فقط ُنظ�ر إليه من حيث 

)1( انظ�ر: مدى جواز أخ�ذ العوض عىل الضامن، مطبوع ضمن: قضاي�ا فقهية معارصة )ص308(، 
وجواز أخذ األجر أو العمولة يف مقابلة خطاب الضامن، جملة املجمع )1138/2/2(.

)2( املبسوط )60/20(.
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املقصود منه عند إنشائه دون نظر إىل ما يؤول إليه، ومن املعلوم بأن الشارع 
يعترب املآالت يف األحكام، يقول الشاطبي: »النظر يف مآالت األفعال معترب 
مقصود رشع�ًا كانت األفعال موافقة أو خمالفة، وذلك أن املجتهد ال حيكم 
ع�ىل فعل من األفع�ال الصادرة عن املكلفن باإلق�دام أو اإلحجام إال بعد 
ع يف االستدالل عىل ذلك وبيان  نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل« ثم توسنَّ

ما ينبني عليه)1(.

منا لكم بأن الضامن ربام آل إىل القرض فإذا أخذ عليه  - الوجه الثاين: سلنَّ
الع�وض صار من القرض اجل�ار للمنفعة، ولكن ذلك ليس مطردًا يف مجيع 
ص�ور الضامن، وإنام يكون ذلك عندما ال يقوم املدين املضمون عنه بالوفاء 
في�ؤدي عن�ه الضامن ويكون له احل�ق يف الرجوع فيام أداه، وه�ذا قليل، إذ 
الغال�ب أن يقوم املدين نفس�ه بالوفاء وقد ي�ؤدي الضامن دون نية الرجوع 

فيكون متربعًا ال مقرضًا.

وإذا ك�ان األم�ر كذلك ف�إن أحكام الرشيع�ة تبنى ع�ىل الغالب ال عىل 
الن�ادر، يوضح هذا أن الدي�ن املضمون ال خيلو: إما أن يق�وم بوفائه املدين 
وهذا هو الغالب، أو أن يقوم بوفائه الضامن وحينئذ فا خيلو: إما أن ينوي 
الرجوع فيكون مقرضًا أو ال فيكون متربعًا، فكيف نمنع من أخذ العوض 

عىل الضامن مع أنه ال يؤول إىل القرض اجلار للمنفعة يف غالب صوره؟

يقول الش�يخ عبد اهلل بن منيع: »الغال�ب يف التعامل بن الناس الصدق 
والوفاء والعربة بالغالب واألكثر، ومصري الكفالة إىل ضامن احتامل ضعيف 
ال يرتتب عليه حكم السيام فيام يتعلق بمسائل املعامات املبنية عىل اإلباحة 

يف األصل«)2(.

)1( انظر: املوافقات )194/4( وما بعدها.
)2( جمموع فتاوى وبحوث من إعداد وتأليف الشيخ عبد اهلل بن منيع )332/3(.
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ويقول الش�يخ أمح�د عيل عبد اهلل: »ث�م إن األصل يف عقود االس�تيثاق 
توقع وفاء املضمون وأن االستثناء هو تنفيذ االلتزام بناء عىل عقد االستيثاق 

واحلكم يبنى عىل الغالب ال عىل االستثناء«)1(.

وجياب عن ذلك بام يأيت: 

أواًل: الق�ول بأن األصل يف الناس الوف�اء باحلقوق، وأن مصري الضامن 
إىل ق�رض نادر ليس عىل إطاقه، بل هذا من األمور التي ختتلف باختاف 
األزمن�ة واألمكن�ة واألح�وال، واملط�ل يف احلق�وق كثري، والواقع ش�اهد 

بذلك.

ثاني�ًا: أن مص�ري بعض ص�ور الضامن إىل الق�رض أمر مقط�وع به، وال 
يمك�ن التمييز عند الدخول يف االلتزام بن ضامن س�يؤول إىل قرض فيمنع 
أخذ العوض عليه وبن ضامن لن يؤول إىل ذلك فيباح -إن س�لم من مانع 
م، وختّلف مصري الضامن إىل  آخ�ر- والش�ارع ال يريد وقوع يشء من املح�رنَّ
ق�رض يف بع�ض الصور ال يرفع احلرام عن الصور املقطوع هبا، وال يس�ّوغ 

اإلقدام عىل أخذ العوض فيها.

ثالثًا: أن املفس�دة هنا هي مفس�دة الربا الذي سد الش�ارع ذرائعه ومحى 
مراتعه، واشرتط يف مبادلة املتجانس من أمواله التامثل املحقق، وأقام مظنة 
املفس�دة فيه مق�ام احلقيقة، كام يعلم ذلك من النهي ع�ن بيع الرطب بالتمر 
الحت�امل اختاف مقدارمه�ا يف املآل، والنهي عن بيع الصربة ال يعلم كيلها 
بالكيل املس�مى من التمر للجهل بالتامثل، واملن�ع من بيع القادة التي فيها 
ذه�ب وخرز بذه�ب حتى تفصل مما جع�ل أهل العلم يق�ررون أن اجلهل 

بالتامثل كالعلم بالتفاضل يف باب الربا.

)1( جواز أخذ األجر أو العمولة يف مقابل خطاب الضامن، جملة جممع الفقه اإلسامي )1138/2/2، 
.)1139
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ق احلكم فيه  رابعًا: مل يظهر أن هذه املسألة من باب سد الذرائع حتى يعلنَّ
عىل كثرة اإلفضاء أو كثرة القصد إليه)1(.

الدليل الثاين: إذا كان الشارع قد حرم عىل املقرض حقيقة أخذ عوض عىل 
القرض -وهو حمل إمجاع إذا كان مرشوطًا- فألن حيرم عىل امللتزم باإلقراض 

عند عدم وفاء املدين -وهو الضامن- أخذ عوض عليه من باب أوىل.

يق�ول الش�يخ مصطف�ى الزرقا: »إذا ج�از أخذ األجر ع�ىل الكفالة فإن 
حتري�م الربا يفق�د حجيته... ألننا نحرم عىل املق�رض أن يأخذ فائدة أو أي 
زيادة عىل مبلغ القرض، ملاذا؟ ألهنا ربا وهو حمرم، فكيف إذن نربر ذلك إذا 
قبلنا أن الكفيل ملجرد تعرضه ألن يؤدي عن املكفول مااًل يف املستقبل وقد 
ال يؤدي؟... ذلك املق�رض الربوي الذي يدفع بالفعل ويتخىل عن جانب 
من ماله ملصلحة ذلك اآلخر الذي يس�تعمل م�ال ذلك املقرض، نقول: ال 
جي�وز أن يأخ�ذ هذا املق�رض زيادة عىل ما أق�رض، وإذا مل يق�رض بالفعل 
ولكن�ه دخ�ل حتت مس�ؤولية تعرضه ألن ي�ؤدي فيام بعد وق�د ال حيتاج إىل 
التأدية نقول: يأخذ، هذا انكشف يل فيه تناقض إذا أقررنا جواز أخذ األجر 
ع�ىل الكفالة، وزالت غاممة يف فكري يف املوضوع وظهرت يل حكمة اتفاق 

الفقهاء«)2(.

ويق�ول الدكت�ور عبد الس�تار أبو غ�دة: »إذا كان اإلق�راض الفعيل غري 
م�أذون م�ن ال�رشع باألجر علي�ه فاالس�تعداد لإلقراض -وق�د ال حيصل 
اإلقراض إن أدى املكفول نفسه- أوىل وأجدر بمنع جواز األجر عليه؛ ألن 

الرشيعة ال تفرق بن املتامثات«)3(.

)1( سيأيت يف مناقشة القول الثالث توضيح هذا األمر.
)2( جملة جممع الفقه اإلسامي )1187/2/2(.

)3( خطاب الضامن، منش�ور يف جملة املجمع )1108/2/2(، وانظر: فقه البيع واالستيثاق والتطبيق 
املعارص للسالوس )1416/2(.
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الدلي�ل الثال�ث: أن الض�امن معروف حمض غري متم�ول يقصد به توثيق 
احلق�وق ومبن�اه ع�ىل اإلرفاق واإلحس�ان، وأخ�ذ العوض علي�ه ينايف هذه 

املقاصد ويغريِّ حقيقته فينقله إىل باب املعاوضة والتكّسب.

نق�ل امل�واق ع�ن األهبري قول�ه: »ال جي�وز ض�امن بجع�ل ألن الضامن 
معروف وال جيوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خري كام ال جيوز عىل 

صوم وال صاة ألن طريقها ليس لكسب الدنيا«)1(.

وق�ال الدردي�ر: »وأم�ا رصيح ض�امن بجعل ف�ا خ�اف يف منعه ألن 
الش�ارع جعل الضامن واجلاه والقرض ال تفعل إال هلل فأخذ العوض عليها 

سحت«)2(.

وعبارات الفقهاء يف عّد الضامن من التربع واملعروف كثرية، منها: 

ما نقله الش�افعي عن أيب حنيفة حيث يقول: »وإذا كفل العبد املأذون له 
يف التجارة بكفالة فإن أبا حنيفة كان يقول كفالته باطلة ألهنا معروف وليس 

جيوز له املعروف«)3(، أي ال جيوز التربع من العبد ألنه ال يملك.

ويف املدون�ة: »قال مالك يف احلر يكون عليه دين يغرتق ماله أنه ال جيوز 
عتق�ه وال هبته وال صدقته وال كفالته؛ ألن هذا معروف والكفالة عنده من 

املعروف«)4(.

وقال الشافعي: »الكفالة استهاك مال ال كسب مال«)5(.

وق�ال الن�ووي: »قال اإلم�ام والغزايل: إن الضامن ت�ربع وإنام يظهر هذا 

)1( التاج واإلكليل ملخترص خليل، مطبوع مع مواهب اجلليل-)53/7(.
)2( الرشح الكبري، مطبوع مع حاشية الدسوقي عليه )77/3(.  

)3( األم )125/7(.
)4( املدونة )120/4 ويغرتق: أي يستوعب، واالستغراق: االستيعاب، الصحاح )1536/4(.

)5( األم )234/3(.
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حيث ال رجوع وأما حيث ثبت الرجوع فهو قرض حمض«)1(، وهلذا شبهوه 
بالنذر ألنه ُيلزم نفسه ما مل يكن الزمًا عليه من قبل.

يقول ابن اهلامم: »الكفالة عقد تربع كالنذر، ال يقصد به سوى ثواب اهلل 
أو رفع الضيق عن احلبيب«)2(.

وق�ال القايض عبد الوهاب يف تعريف الضامن: »هو تطوع بإلزام نفس�ه 
ما مل يكن يلزمه عىل وجه املعروف«)3(.

وقال ابن قدامة يف شأن الضامن: »وال يصح إال من جائز الترصف، فأما 
املحج�ور عليه لصغر أو جنون أو س�فه فا يصح ضامن�ه؛ ألنه تربع بالتزام 

مال، فلم يصح منهم، كالنذر والصدقة«)4(.

املناقشة: 

نوقش هذا الدليل من ثاثة وجوه: 

- الوج�ه األول: لو س�لمنا ب�أن الكفالة تربع حمض م�ن الكفيل فإنه ال 
يمتنع رشعًا انقاهبا بالرتايض إىل معاوضة.

وق�د رأين�ا لذلك نظائ�ر يف الفقه اإلس�امي، فمن ذلك اهلب�ة ال يمتنع 
رشع�ًا أن ي�رتاىض الطرفان عىل قلبها إىل معاوضة كام يف هبة الثواب، يقول 
اب�ن جزي يف أنواع ا هلبة: »الثالث هبة الث�واب عىل أن يكافئه املوهوب له، 

وهي جائزة خافًا للشافعي«)5(.

)1( روضة الطالبن )241/4(.
)2( فتح القدير )298/6(.

)3( املعونة )1232/2(.
)4( الكايف )398/3(.

)5( قوان�ن األحكام الرشعية )242/1(، وانظر: املبس�وط )75/12(، وبداية املجتهد )404/2(، 
وكشاف القناع )300/4(.
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ومن ذلك الوكالة، قال ابن جزي: »جتوز الوكالة بأجرة وبغري أجرة فإن 
كانت بأجرة فحكمها حكم اإلجارات، وإن كانت بغري أجرة فهو معروف 

من الوكيل«)1(.

وم�ن ذلك الوديعة فهي يف األصل تربع بحفظ األموال ومع ذلك جيوز 
أخ�ذ األجر عليها، ففي الفت�اوى اهلندية: »املودع إذا رشط األجرة للمودع 

عىل حفظ الوديعة صح ولزم عليه«)2(.

وإذا كان األمر كذلك فام الذي يمنع من أن ينقلب الضامن بالرتايض إىل 
معاوضة)3(.

وجياب عن ذلك بام يأيت: 

أواًل: ه�ذه العق�ود مل تنقل�ب م�ن كوهنا عق�ود ت�ربع إىل معاوضة وإنام 
انعقدت ابتداء حسب ما اتفق عليه الطرفان، وال ينظر إىل جمرد اللفظ الذي 
يتكلم به العاقدان، وإنام ينظر إىل العقد بتاممه ثم يعطى الصفة الرشعية له.

وإذا نظرن�ا إىل العق�ود الس�ابقة الت�ي اش�رتطت فيها املكاف�أة أو األجر 
وجدناها قد انعقدت من البداية معاوضة ال تربعًا.

يقول الكاس�اين موجهًا قول حممد بن احلس�ن يف أن كل من يملك البيع 
يمل�ك اهلب�ة بعوض: »اهلب�ة متليك، ف�إذا رشط فيها العوض كان�ت متليكًا 
بع�وض وهذا تفس�ري البيع، وإنام اختلف العب�ارة، وال عربة باختافها بعد 

اتفاق املعنى«)4(.

)1( قوانن األحكام الرشعية )216/1(، وانظر: روضة الطالبن )332/4(، واملغني )204/7(.
)2( الفتاوى اهلندية )342/4(، وانظر: حاشية قليويب عىل رشح اجلال املحيل )181/3(.

)3( انظ�ر: جواز أخذ األج�رة أو العمولة يف مقاب�ل خطاب الضامن-جملة املجم�ع )1136/2/2(، 
وجمموع فتاوى وبحوث البن منيع )332/3(، ومدى جواز أخذ األجر عىل الضامن )ص288، 

.)290
)4( بدائع الصنائع )168/5(.
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ويق�ول القايض عبد الوه�اب: »اهلبة التي يقصد هب�ا املكافأة والعوض 
حكمها حكم املعاوضات ويراعى فيها ما يراعى يف البيع...«)1(.

ثاني�ًا: قياس الض�امن عىل الوكال�ة والوديعة يف جواز اش�رتاط العوض 
قياس مع الفارق.

فالوكال�ة عمل يؤدي�ه الوكيل فصح أخذه للعوض علي�ه، وأما الوديعة 
ف�إن امل�ودع بفتح الدال يب�ذل عمًا يف حف�ظ الوديعة وقد حتت�اج إىل حرز 

فيهيئه هلا، وكا األمرين مما يصح أخذ العوض عليه.

ثالثًا: أن املآل املحظور املرتتب عىل أخذ العوض عىل الضامن وهو كونه 
يؤول إىل قرض جر نفعًا غري موجود يف أخذ العوض عىل هذه األمور.

- الوج�ه الث�اين: أن الق�ول بع�دم ج�واز أخ�ذ الع�وض ع�ن املعروف 
والُق�َرب فيه نظر، فقد صح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جواز اش�رتاط األجر عىل الرقية 
بالقرآن)2(، كام نص الش�افعية ومتأخرو احلنفي�ة عىل جواز أخذ األجر عىل 
الطاع�ات كتعليم القرآن واألذان واإلقامة وغريه�ا، وهو رواية عن أمحد، 

وقول يف مذهب مالك)3(.

وجياب عن ذلك بام يأيت: 

أواًل: وج�ود فرق بن ه�ذه األمور وبن الضامن، حي�ث إن القائم هبذه 
األمور يؤدي عمًا واضحًا، وأما الضامن فليس منه إال جمرد االلتزام)4(.

)1( املعونة )1610/3(، وانظر: جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسامي )126/12(.
)2( رواه البخاري )92/3 رقم 2276(، ومسلم )1727/4 رقم 2201(.

)3( انظ�ر: قضاي�ا فقهي�ة مع�ارصة يف امل�ال واالقتص�اد )ص298(، وجمل�ة جمم�ع الفقه اإلس�امي 
)1158/2/2، 1118(، وانظ�ر: رد املحتار )576/1(، ومغن�ي املحتاج )344/2(، وجمموع 

فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية 202/30(، وحاشية الدسوقي )16/4(.
)4( انظ�ر: دراس�ة حول خطابات الض�امن للدكتور حس�ن األمن يف جملة املجم�ع )1050/2/2(، 

وجملة دراسات اقتصادية إسامية )32/1/11(.
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ثاني�ًا: أن املآل املحظور املرتتب عىل أخذ العوض عىل الضامن وهو أخذ 
العوض عىل اإلقراض غري موجود يف أخذ العوض عىل هذه األعامل)1(.

- الوج�ه الثال�ث: أن اعتبار الضامن من املعروف غ�ري املتقّوم مبني عىل 
الع�رف، حي�ث كانت املعامات املالية بن الناس يس�رية، وتتم يف أس�واق 
حمصورة، وبن أناس يعرف بعضهم بعضًا، فكان الضامن يدخل يف الضامن 
تربع�ًا وإحس�انًا وتفرجيًا لكرب�ة أخيه، وأم�ا اليوم فقد تعق�دت املعامات 
املالية، وتشعبت وصار الضامن يقدم لرشكات مالية كربى، ولتجار أغنياء، 
وبن أقوام ال تعارف بينهم، كام هو الش�أن يف س�ائر الكفاالت التي تقدمها 
املص�ارف وتتحمل يف س�بيلها جهودًا ونفقات وأعباء ال يس�تهان هبا، ولو 
منعن�ا أخ�ذ األجر عليه لتع�ر عىل كثري من الناس الي�وم احلصول عليه يف 
الوق�ت املطل�وب وباحلجم املرغ�وب، وإذا ك�ان األمر كذل�ك فينبغي أن 
يتغ�ري حكم�ه بتغ�ري الع�رف، إذ ال ينكر تغ�ري األحكام مع تغ�ري األحوال 

واألعراف)2(.

وأجيب عن ذلك بام يأيت: 

أواًل: ال نسّلم بأن احلكم هنا مبني عىل العرف وحده حتى يتغري احلكم 
بتغرّيه، بل هو مبني عىل أدلة أخرى تكفي إلثبات احلكم.

ثانيًا: أن من رشوط العمل بالعرف عدم خمالفته للنصوص؛ ألن الرشيعة 
حاكمة عىل الناس، وليس حمكومة بأفعاهلم.

يقول الرخيس: »وكل عرف ورد النص بخافه فهو غري معترب«.

)1( انظ�ر/ جملة دراس�ات اقتصادية إس�امية )32/1/11( وعقد الضامن امل�ايل وتطبيقه املرصيف يف 
خطاب الضامن لألطرم )ص113(.

)2( انظ�ر: خط�اب الض�امن لزكريا ال�ربي يف جمل�ة املجم�ع )1102/2/2(، وجواز أخ�ذ األجر أو 
العمول�ة يف مقاب�ل خطاب الضامن ألمحد ع�يل عبد اهلل يف جملة املجم�ع )1139/2/2(، وقضايا 

فقهية معارصة يف املال واالقتصاد )ص299، 300(.
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وق�ال أيض�ًا: »التعام�ل بخاف الن�ص ال يعترب وإنام يعت�رب فيام ال نص 
فيه«)1(.

والعرف قد يكون عىل باطل كتعارف الناس كثريًا من املحرمات كفوائد 
البنوك، ولبس احلرير، والتختم بالذهب للرجال، والتربج والسفور ونحو 

ذلك)2(.

وقاع�دة )تغ�ري األحكام بتغ�ري األعراف( إنام هي يف املس�ائل املبنية عىل 
العرف وحده، فإن حكمها يتغري لتغري مناط احلكم فيها.

وإذا تأملنا يف مسألتنا وجدناها غري داخلة يف ذلك.

ثالث�ًا: يقول الدكت�ور الصديق الرضير: »َمِن الن�اُس الذين تعارفوا عىل 
أخذ األجر عىل خطاب الضامن؟ أليسوا هم أصحاب البنوك الربوية الذين 

تعارفوا وتراضوا عىل أخذ األجر عىل القرض«)3(.

رابع�ًا: لو قيل هبذا يف الضامن ل�رى أيضًا عىل كثري من املحرمات التي 
تعارف عليها الناس، وألدى ذلك إىل تبديل الرشيعة وتغيري أحكامها.

ونحن ال ننكر وجود نوع من التغري يف أحوال الناس بالنسبة للضامن.

كام ال ننكر تغري احلكم فيام لو كان مبنيًا عىل العرف وحده، ولكن األمر 
ليس كذلك.

وال�ذي ظه�ر يل بع�د ه�ذه املناقش�ات واألجوب�ة أن ه�ذا الدليل ليس 
بالق�وي، ف�ا يصل�ح االعت�امد عليه وحده يف ثب�وت احلكم، وهل�ذا كثر يف 
مناقش�ة األجوبة االس�تناد إىل ما ي�ؤول إليه أخذ العوض ع�ىل الضامن من 

)1( املبسوط )146/10(.
)2( انظر: األش�باه والنظائر البن نجيم )ص94(، واملدخل الفقهي العام )864/1(، وأثر العرف يف 

الترشيع اإلسامي للدكتور السيد صالح عوض )ص205(.
)3( جملة دراسات اقتصادية إسامية )ص30(.
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حمظ�ور، وع�دنَّ بعضه�م االس�تدالل به ص�ورة من ص�ور املص�ادرة حيث 
جعلت الدعوى دليًا)1(.

الدلي�ل الراب�ع: أن الضامن مل يبذل ش�يئًا متقومًا يس�تحق أخذ العوض 
علي�ه، حي�ث مل يبذل مااًل ع�ىل وجه املتاجرة فيس�تحق الع�وض عليه، وال 
عم�اًل فيس�تحق عليه األجر، وإن�ام كان منه جمرد االلتزام ب�أداء ما وجب يف 
ذم�ة املضمون عن�ه من الدين، ف�كان أخذه للعوض دون مقاب�ل، فلم يكن 

داخاًل يف عموم ما أباح اهلل من التجارات يف قوله: )ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ( ]النس�اء: 29[، وبق�ي حتت عم�وم قوله: )ٹ  ڤ     

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ( ]النساء: 29[.
يقول الرخيس: »فإن الطالب ليس يس�توجب هبذه الكفالة زيادة مال 

فا جيوز أن جيب عليه عوض بمقابلته«)2(.

وقال املاوردي: »ألن اجلعل إنام يس�تحق يف مقابلة عمل وليس الضامن 
عمًا فا يستحق به جعًا«)3(.

ويقول الشيخ عيل اخلفيف: »وليس هذا من قبيل التجارة ألن الكفيل ال 
يعطي بكفالته شيئًا يعتاض عنه بام يعطاه من عوض يأخذه من املكفول عنه 
أو املكفول له، وإنام التزم متربعًا بأداء ما عىل املكفول عنه من الدين...«)4(.

)1( انظر: خطاب الضامن للدكتور زكريا الربي، منشور يف جملة جممع الفقه اإلسامي )1102/2/2(، 
ودراسة رشعية ألهم العقود املالية املستحدثة للشنقيطي )ص333(.

و»املص�ادرة ع�ىل املطلوب ه�ي التي جتع�ل النتيجة جزء القياس، نحو اإلنس�ان ب�رش، وكل برش 
ضح�اك، ينت�ج أنه ضحاك، فالك�ربى هنا واملطل�وب يشء واحد إذ البرش واإلنس�ان مرتادفان«، 

التعريفات للجرجاين )ص216(، والتوقيف عىل مهامت التعاريف )ص307(.
)2( املبسوط )32/20(.

)3( احلاوي الكبري )443/6(.
)4( الضامن يف الفقه اإلسامي، القسم الثاين )ص22(، وياحظ هنا أنه حكى أقوال الفقهاء ومل جيزم 

برأيه خافًا ملا رصح به يف كتابه )التأمن( حيث جزم باجلواز. 
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املناقشة: 

ونوق�ش بأن: »الضامن عم�ل حمرتم، يكلف الضامن مس�ؤولية، ويلقي 
علي�ه عبئ�ًا، ويفيد املضم�ون فائدة كبرية تف�وق فائدته من دراس�ة جدوى 
امل�رشوع م�ن نواحيه االقتصادي�ة والفني�ة، ولذلك ينبغ�ي أن يكون عمًا 

يمكن تقويمه باملال، ويمكن أخذ األجر عليه«)1(.

وجياب عن ذلك بام يأيت: 

أواًل: إن أري�د بأن الضامن ذاته عم�ل فليس ذلك بصحيح، بل هو جمرد 
التزام بأداء احلق يف حال عدم وفاء املضمون عنه.

وإن أري�د بأن الضامن رب�ام يؤول إىل عمل وهو الوفاء عن املضمون عنه 
فهو صحيح، ولكن الضامن يف هذه احلال مقرض، واش�رتاط العوض عىل 

القرض حرام باإلمجاع.

منا بذلك فإنه ال يكفي للقول باجلواز وجود الس�بب فقط،  ثانيًا: لو س�لنَّ
بل وجود السبب وانتفاء املانع، وقد تبننَّ مما سبق أن املانع موجود.

ثالث�ًا: أن املع�اين املذك�ورة موج�ودة يف القرض، بل وأبلغ فإن إحس�ان 
املق�رض إىل املقرتض أبلغ من إحس�ان الضامن إىل املضمون عنه غالبًا، ومل 

غًا ألخذ العوض عليه. يكن ذلك مسوِّ

الدليل اخلامس: أن أخذ العوض عىل الضامن غرر.

يق�ول امل�ازري: »ذلك من بياع�ات الغرر، ألن من أخ�ذ عرشة عىل أن 
يتحم�ل بمئة مل ي�در هل يفلس من حتمل عنه أو يغيب فيخر مئة ومل يأخذ 

إال العرشة، أو يسلم من الغرامة ويفوز بالعرشة«)2(.

)1( جواز أخذ األجر أو العمولة يف مقابل خطاب الضامن، جملة املجمع )1147/2/2(.
)2( رشح منح اجلليل )265/3(، وانظر: البيان والتحصيل )290/11(، وحاشية البناين عىل رشح 

الزرقاين )32/6(.
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وبي�ان ذل�ك: أن رشط العوض يف الضامن يقلب�ه إىل معاوضة، فإذا كان 
عوض الضامن مثًا عرشة، واملبلغ املضمون مئة، ومآل سداد الدين جمهواًل 
فقد ُيس�دد املضمون عنه فيفوز الضامن بالعرشة وهي عوض الضامن، وقد 

يفلس أو يغيب فيتحمل الضامن املئة ومل يأخذ إال عرشة.

املناقشة: 

نوقش: بأن األجر الذي يأخذه الضامن ليس عوضًا عن الدين املكفول 
ب�ه إذا أّداه الضامن ل�رب الدين، بل هو عوض عن الت�زام الضامن بالدين 

ه)1(. املكفول به يف ذمته، سواء أداه عن املكفول أم مل يؤدِّ

وجياب عن ذلك من أربعة وجوه: 

- الوج�ه األول: أن االلت�زام املجرد ال وجود ل�ه إال يف الذهن، وأما يف 
الواقع فإن االلتزام ال ينفك عند إنشائه عن اليشء امللتزم به، واليشء امللتزم 
ب�ه هو وفاء الضامن م�ا يف ذمة املضمون ثم الرجوع علي�ه ومطالبته، وهذا 
ه�و القرض، فالعوض يف احلقيقة عوض ع�ن االلتزام باإلقراض، وختّلف 
د االلت�زام عن اليشء امللت�زم به يف  اإلق�راض الفع�يل يف هناي�ة األمر ال جي�رِّ

البداية، وال خيرجه عن كونه ملتزمًا باإلقراض.

- الوج�ه الث�اين: ال ب�د م�ن إثب�ات الدليل ع�ىل أن االلت�زام يصلح أن 
يعتاض عنه.

- الوج�ه الثالث: لو س�ّلم يف بعض االلتزام�ات صاحيتها ألن تكون 
حم�ًا للمعاوضة فابد من الس�امة من املآل املمن�وع وهذا غري موجود يف 

أخذ العوض عىل الضامن.

- الوج�ه الراب�ع: إذا تقرر أن جمرد االلتزام هن�ا ال يصلح أن يكون حمًا 

)1( انظر: قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصاد )ص306(.
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للمعاوضة فإنه: »عندما يطلب شخص من آخر أن يضمنه بجعل فالضامن 
بصدد احتامالت أربعة: 

أن يق�وم املضم�ون ب�أداء ما عليه م�ن دين نحو مدين�ه، وال يطالب . 1
الضامن بأي يشء فيفوز باجلعل.

أن يق�وم الضام�ن بالوفاء بالدين، ث�م إن املكفول يغ�رم له ما دفعه . 2
حااًل ويفوز الضامن باجلعل وال خير شيئًا.

أن يق�وم الضام�ن بالوفاء بالدين ويعجز املكف�ول عن الوفاء عجزًا . 3
أبديًا.

أن يقضيه بعد مدة.. 4

فهذه االحتامالت األربعة حارضة يف نفس الكفيل قطعًا، وهو خياطر تبعًا 
لتقديرات�ه يف ماءة املكفول وثقته وأمانته وس�معته، فمع هذه االحتامالت 
األربع�ة ق�د حتقق الغرر قطعًا، والدخول يف معاملة مبنية عىل الغرر حمرم يف 

املعاوضات«)1(.

الدليل الس�ادس: قال الرخيس يف التعليل للمنع: »وهذا ألنه رش�وة، 
والرش�وة ح�رام، ف�إن الطالب ليس يس�توجب هبذه الكفالة زي�ادة مال فال 

جيوز أن جيب عليه عوض بمقابلته«)2(.

ونوق�ش: بعدم التس�ليم بكون ذلك من الرش�وة ألن الرش�وة هي: »ما 
يعط�ى إلبط�ال ح�ق أو إلحق�اق باط�ل«)3(، ولي�س يف إعط�اء اجلعل عىل 

الضامن يشء من ذلك، وال يقصد به التوصل إليه)4(.

)1( تعلي�ق: حمم�د املختار الس�امي عىل بحث نزي�ه محاد، جملة جامع�ة امللك عبد العزي�ز، االقتصاد 
اإلسامي، )131/12(.

)2( املبسوط )32/20(.
)3( التعريفات للجرجاين )ص59(.

)4( انظر: مدى جواز أخذ األجر عىل الضامن )ص304(.
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الدليل السابع: اإلمجاع.

رته يف الذكر ألنه يس�تند إىل ما ذكر قبله  وه�و م�ن أقوى األدلة، وإنام أخنَّ
من األدلة.

وقد حكى اإلمجاع أو عدم العلم باخلاف غري واحد: 

• ق�ال اب�ن املنذر: »أمجع من نحف�ظ عنه من أهل العل�م عىل أن احلاملة 	
بجعل يأخذه احلميل ال جتوز«)1(.

• وقال أبو احلسن بن القطان: »وأمجعوا أن احلاملة بجعل يأخذه احلميل 	
ال حيل وال جيوز«)2(.

• وق�ال الق�رايف: »مل خيتلف�وا لو س�أل الغري�م التحمل عن�ه بجعل أنه 	
ممتنع«)3(.

• وقال احلطاب: »وال خاف يف منع ضامن بجعل«)4(.	

كام حكاه من املالكية اخلريش والزرقاين والدردير وغريهم)5(.

املناقشة: 

نوقشت حكاية اإلمجاع يف املسألة من مخسة وجوه: 

- الوجه األول: أن ابن املنذر كان دقيقًا يف عبارته حيث قال: »أمجع من 
نحفظ عنه« فهل من حيفظ عنهم ابن املنذر ينعقد بام يتفقون عليه اإلمجاع؟)6(

)1( اإلرشاف عىل مذاهب أهل العلم )120/1(.
)2( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )173/2(.

)3( الذخرية )214/9(.
)4( مواهب اجلليل )391/4(.

)5( انظ�ر: رشح اخلريش عىل خمترص خلي�ل )94/5(، ورشح الزرقاين ع�ىل خمترص خليل )99/5(، 
والرشح الكبري )77/3(.

)6( التأمن بن احلال واحلرام البن منيع )ص22(.



551 العدد الع�شرون: �شوال/حمرم 1435-1436هـ/2014م

- الوج�ه الث�اين: أن�ه ورد ع�ن بعض املتأخري�ن الذين ال حيت�ج بنقلهم 
اإلمجاع، أو عمن عرف عنه حكاية اإلمجاع يف مسائل خافية مشهورة)1(.

- الوجه الثالث: أن ابن املنذر ممن يرى انعقاد اإلمجاع مع خمالفة الواحد 
واالثن�ن، وه�و مذهب مجاعة م�ن املتقدم�ن كابن جرير وحمم�د بن نرص 
املروزي وأيب بكر الرازي وأيب احلس�ن اخلي�اط من املعتزلة وأمحد بن حنبل 

يف رواية عنه)2(.

- الوج�ه الرابع: أن بعض حكايات اإلمجاع كاملنقول عن بعض املالكية 
ربام تكون من اإلمجاعات املذهبية.

وجياب عن ذلك: 

بأن االستقراء ألقوال غري املعارصين يف هذه املسألة أنتج عدة أمور: 

األول: حكاية اإلمجاع عىل القول باملنع.

الثاين: تواطؤ أتباع املذاهب عىل ذلك.

الثالث: العلم بعدم املخالف.

وغال�ب اإلمجاعات الفقهية تثب�ت بمثل هذا، فإن اإلمج�اع اللفظي من 
عي  قبل مجيع العلامء يف مثل هذه املسائل ال يكاد يوجد، وحينئذ فعىل من يدنَّ
اخلاف فيام ُحكي فيه اإلمجاع أن يبّن املخالف ويوّثق قوله لينظر يف صحة 
النق�ل وكون�ه قادحًا يف اإلمج�اع، ال أن يكتف�ي بمجرد الدع�وى يف مقابل 
اتفاق من سبقه عىل خاف ذلك مع طول الزمن واستدراك العلامء بعضهم 

عىل بعض عادة يف مثل ذلك.

)1( انظر: جملة دراسات اقتصادية إسامية، م11، ع1، )ص41(.
)2( انظ�ر: املحصول للرازي )181/4(، اإلحكام لآلمدي )235/1(، والبحر املحيط )432/6(، 
ومقدم�ة اإلمج�اع البن املنذر )ص12(، حتقي�ق: د. أبو محاد حنيف، ومقدم�ة اإلمجاع البن املنذر 

)ص16(، حتقيق: د. فؤاد عبد املنعم.
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- الوج�ه اخلام�س: ليس القدح يف ثبوت اإلمج�اع بمجرد الدعوى، بل 
ألنا وجدنا من خيالف فيها من املتقدمن، وهو إس�حاق بن راهويه وبعض 

املالكية.

املناقشة: 

نظرًا ألمهية التحقق من صحة هاتن النس�بتن وطول الكام فيهام، فإين 
سأخص كل واحدة منهام بمسألة: 

• املسألة األوىل: نسبة القول باجلواز إىل إسحاق بن راهويه.	

يق�ول الدكت�ور نزيه مح�اد: »نقل امل�اوردي يف احلاوي عن إس�حاق بن 
راهويه أن الضامن برشط اجلعل صحيح«)1(.

ويقول عبد اهلل بن منيع: »القول بمنع أخذ األجرة عىل الضامن ليس حمل 
إمج�اع بن أهل العلم وإن ذكر ذلك اب�ن املنذر-رمحه اهلل-فقد قال بجوازه 

اإلمام إسحاق بن راهويه«)2(.

املناقش�ة: حيس�ن بنا حتى نتأكد من صحة هذه النس�بة نق�ل ما ورد عن 
إسحاق يف هذه القضية بنصه، وذلك أن قوله قد ذكره ثاثة من العلامء.

قال تلميذه إس�حاق بن منصور الكوس�ج: »قلت: قال س�فيان: إذا قال 
رج�ل لرجل: اكفل عني ولك ألف درهم، الكفال�ة جائزة ويرد عليه ألف 
درهم، قال أمحد: ما أرى هذا يأخذ ش�يئًا بحق، قال إس�حاق: ما أعطاه من 

يشء فهو حسن«)3(.

وق�ال اب�ن املنذر: »أمج�ع من نحفظ عنه م�ن أهل العلم ع�ىل أن احلاملة 
بجع�ل يأخ�ذه احلميل ال حت�ل وال جت�وز، واختلفوا يف ثب�وت الضامن عىل 

)1( قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصاد )ص284(.
)2( التأمن بن احلال واحلرام )ص21(.

)3( مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منصور الكوسج )176/2(.
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ال�رشط فكان الثوري يق�ول: إذا قال الرجل للرجل: اكفل عني ولك ألف 
دره�م ف�إن الكفالة جائزة وت�رد إليه األلف درهم... وقال أمحد يف مس�ألة 
الكفال�ة: ما أرى هذا يأخذ ش�يئًا بحق، وقال إس�حاق: م�ا أعطاه من يشء 

فهو حسن«)1(.

وقال املاوردي: »لو أمره بالضامن عنه بجعل جعله له مل جيز وكان اجلعل 
باط�ًا، والض�امن إن كان برشط اجلعل فاس�دًا بخاف ما قاله إس�حاق بن 

راهويه«)2(.

هذا جمموع ما ذكر عنه يف هذه املسألة وإذا تأملناه الحظنا اآليت: 

أواًل: أن الكوس�ج واب�ن املنذر نقا عبارته بالن�ص، وأما املاوردي فقد 
ذكر ما فهمه من كامه.

ثاني�ًا: عب�ارة إس�حاق: »ما أعطاه م�ن يشء فهو حس�ن« حممولة عىل ما 
يعطي�ه املضمون للضامن مكافأة له عىل معروف�ه عليه دون رشط لفظي أو 
عريف، وهذا أمر س�ائغ يف القرض بضوابطه املعروفة، فألن يكون سائغًا يف 

الضامن الذي قد يؤول إىل القرض من باب أوىل.

ويدل عىل أن مقصوده هذا: 

قول�ه: »من يشء« وه�ذا يصدق عىل أي يشء، ولو كان يرى صحة  أ( 
اشرتاط العوض عىل الضامن أللزمه باملقدار املشرتط.

قوله: »فهو حسن« ولو كان وفاء بالرشط الصحيح لكان الزمًا. ب( 

أن ابن املنذر حكى اإلمجاع يف املس�ألة ثم ذكر كام إسحاق، وهذه  ج( 
قرينة ظاهرة عىل أنه مل يفهم من قوله ما خيل باإلمجاع.

)1( اإلرشاف عىل مذاهب أهل العلم )120/1(.
)2( احلاوي الكبري )443/6(.
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أن إس�حاق كره أخذ األجرة ملن يتوس�ط يف االقرتاض لغريه فألن  د( 
يك�ره أخ�ذ األجرة عىل الض�امن الذي يؤول إىل القرض نفس�ه من 
باب أوىل، وقد ذكر الكوسج هذه املسألة يف سياق ذكر مسألة أخذ 
الع�وض عىل الض�امن فقال: »قلت: ق�ال)1(: وإذا قال: اس�تقرض 
يل م�ن ف�ان ألف درهم ولك عرشة دراهم: ه�ذا ال خري فيه، ألنه 
قرض جر منفعة، قال أمحد: هذا أجري ال بأس به، قال إس�حاق)2(: 

أكرهه«)3(.

ثالثًا: نس�بة الق�ول باجلواز إىل إس�حاق بناء عىل كام املاوردي ليس�ت 
ظاه�رة؛ ألن العل�امء -مع اتفاقه�م عىل حتريم أخذ الع�وض عىل الضامن-
اختلفوا يف تأثري ذلك يف العقد فمنهم من أبطل العقد والرشط معًا، ومنهم 
م�ن أبطل ال�رشط وصح�ح العقد، وه�ذا واضح مما س�بق نقل�ه من كام 

الفقهاء يف املطلب األول.

واملاوردي ذكر املس�ألتن فقال: »لو أمره بالض�امن عنه بجعل له مل جيز« 
فه�ذه يف عدم جواز أخذ اجلعل عىل الضامن، ثم ق�ال: »وكان اجلعل باطًا 
والض�امن إن كان برشط اجلعل فاس�دًا« فهذا يف تأث�ري التحريم، هل يقترص 
ع�ىل إبط�ال الرشط وهو اجلع�ل أم يتعداه إىل إبطال العق�د مع الرشط؟ ثم 
قال: »بخاف ما قاله إسحاق بن راهويه« أي من قرص الفساد عىل الرشط 
فق�ط دون العق�د، فإن قيل: ما ذكره املاوردي حيتم�ل األمرين معًا، فحمله 
ع�ىل أحدمه�ا حتّكم، ومما يؤي�د محله عىل اخل�اف يف أصل املس�ألة ال تأثري 
الرشط أنه مل ينس�به إال إىل إس�حاق، ولو كان يقصد املخالفة يف أثر الرشط 

)1( القائل: الثوري.
)2( أي ابن راهويه.

)3( مس�ائل اإلمام أمحد وإس�حاق بن راهوي�ه برواية الكوس�ج )ص519(، واإلرشاف عىل مذاهب 
أهل العلم )120/1(، وانظر: تعليق حممد املختار الس�امي عىل بحث نزيه محاد، منشور يف جملة 

جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسامي )124/12(.
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م يف ذكر اخلاف حي�ث مل ينفرد إس�حاق باملخالفة يف هذا  ع�ىل العق�د لعمنَّ
األمر كام هو ظاهر عبارات الفقهاء التي سبق ذكرها.

واجل�واب: ال ننكر ورود هذا االحتامل يف كام املاوردي ولكنه احتامل 
ضعيف ألمور: 

أن األصل عود الكام إىل أقرب مذكور.. 1

أننا وجدنا كام إسحاق بن راهويه بحروفه، ونقله عنه تلميذه دون . 2
واس�طة، وتب�ن لنا املقصود منه، فكيف ن�رتك ذلك ثم نأخذ مذهبه 

من عبارة متأخرة يف زمنها وحمتملة يف مدلوهلا؟.

• املسألة الثانية: نسبة القول باجلواز إىل بعض املالكية.	

فه�م بع�ض املعارصين م�ن بعض أقوال فقه�اء املالكي�ة وجود خاف 
عندهم يف املسألة، وإجازة بعضهم صورًا من أخذ األجر عىل الضامن.

وبيان ذلك: 

أواًل: نس�ب أحد الباحثن القول بجواز الكفال�ة بأجر إىل ابن احلاجب 
املالكي وأحال عىل كتاب التاج واإلكليل هبامش مواهب اجلليل)1(.

املناقش�ة: رجع�ت إىل املوض�ع املحال عليه م�ن كتاب الت�اج واإلكليل 
فوجدت�ه قرر منع أخذ اجلعل عىل الضامن ونقل نقواًل يف ذلك ومنها: »قال 
اب�ن احلاجب: جيوز ضامن بجعل، ولذلك امتنع أن يضمن أحدمها صاحبه 

ليضمنه اآلخر، أما لو اشرتيا سلعة بينهام بالسواء جلاز للعمل...«)2(.

وهذا خطأ مطبعي ال شك فيه وذلك لألمور اآلتية: 
أن التعليل املذكور تعليل للمنع ال للجواز.. 1

)1( انظر: الكفالة بأجر، لسعد الضحيان، وقد كرر نسبة القول إليه يف )ص37، 47، 55(.
)2( التاج واإلكليل ملخترص خليل للمّواق، مطبوع يف هامش مواهب اجلليل )111/5(.
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قوله بعد ذلك: »أما لو اش�رتيا س�لعة بينهام بالس�واء جلاز للعمل«. . 2
وهو استثناء من عدم اجلواز املذكور يف أول الكام.

أن العبارة نفس�ها موج�ودة يف كتاب ابن احلاج�ب جامع األمهات . 3
بنفي اجلواز ال بإثباته)1(.

أن املالكية مل يذكروا يف املسألة خافًا بل حكوا فيها اإلمجاع.. 4

ثانيًا: فهم الدكتور نزيه محاد من قول ألحد املالكية وجود خاف عندهم 
يف املسألة، يقول الدكتور: »أما يف عرصنا احلارض فقد أصبح الضامن متقومًا 
يف الع�رف التجاري، وعىل ذلك ينبغي القول بامليت�ه ومرشوعية املعاوضة 
عن�ه بامل... وذلك موافق لقول مش�هور آخر يف مذه�ب املالكية حكاه ابن 
راش�د القف�ي من أئمة املالكي�ة يف معرض كامه عن حظ�ر بيوع اآلجال 
الت�ي تعن�ي القصد إىل ظاهر جائ�ز ليتوصل به إىل باطن ممن�وع فقال: »وقد 
منع من ذلك مالك حس�اًم للذريع�ة، واألصل أن تنظر إىل ما خرج من اليد 
وم�ا رج�ع إليها وتقابل أحدمه�ا باآلخر، فإن كان مما لو ابت�دأ املعاملة عليه 
جاز فأجز، وإال فامنع إن كان الوجه مما يكثر القصد إليه كالبيع والس�لف، 
وإن ك�ان مما يق�ل كضامن بجعل فقوالن مش�هوران، وإن كان مما يبعد جدًا 

كأسلفني وأسلفك فاملشهور اجلواز خافًا البن املاجشون««)2(.

�ل الدكتور -وفق�ه اهلل- الكام الذي نقل�ه ورجع إىل  املناقش�ة: ل�و تأمنَّ
كام املالكي�ة يف بي�وع اآلجال لوجد أن اخلاف املذكور يف بيع جائز يؤدي 
إىل ض�امن بجع�ل، ولي�س يف أخذ اجلعل ع�ىل الضامن، وق�د أوضحوا هذا 
األمر غاية اإليضاح، وبينَّنوا مورد اخلاف ومورد اإلمجاع يف املوضع نفسه.

)1( جام�ع األمهات البن احلاج�ب )ص391( بتحقيق وتعليق أيب عبد الرمحن األخرض األخرضي، 
ط1، 1419ه�.

)2( يف فق�ه املعام�ات املالية واملرصفية للدكتور نزيه مح�اد )ص203(، وانظر كام القفي يف: لباب 
اللباب له )ص144(.
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قال خليل: »وُمنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف، وسلف بمنفعة ال 
ما قلنَّ كضامن بجعل وأسلفني وأسلفك«)1(.

قال احلطاب شارحًا قوله: »ال قلنَّ كضامن بجعل«: »ملا ذكر مفهوم قوله 
كث�ر قص�ده ذكر أن ما أدى إىل م�ا قلنَّ قصده ال يمنع وك�ان ذلك خمتلفًا فيه 
ومنقس�اًم إىل قس�من أحدمه�ا أضعف من اآلخ�ر، وكان احلك�م فيهام عىل 
املش�هور واحدًا نبنَّه عىل ذلك بقوله ال قلنَّ أي القصد إليه، وهو عىل قسمن 
ألن�ه إم�ا أن يكون القصد إليه بعيدًا جدًا أو ال يك�ون بعيدًا جدًا، بل يكفي 
أن يقص�د، فالثاين املؤدي إىل ضامن بجعل مثل أن يبيع ثوبن بعرشة دراهم 
إىل شهر ثم يشرتي منه عند األجل أو قبله ثوبًا بالعرشة فآل أمره إىل أنه دفع 
ل�ه ثوبن ليضمن له أحدمه�ا إىل أجل ويكون الثاين جع�ًا له عىل الضامن، 
وحكى ابن بش�ري وابن شاس يف ذلك قولن، وحكى ابن احلاجب القولن 
م�ن غري تش�هري إال أن�ه ق�ال يف التوضي�ح: ظاهر املذه�ب اجل�واز لبعده، 
واقت�رص يف هذا املخترص عليه، وال خاف يف منع ضامن بجعل ألن الرشع 
جع�ل الضامن والقرض واجلاه ال تفع�ل إال هلل بغري عوض، فأخذ العوض 

عليه سحت«)2(.

وق�ال اخل�ريش: »أي كل ما قلنَّ القص�د إليه ال يمتنع للتهم�ة عليه وإنام 
يمتنع رصحيه، وقوله: كضامن بجعل وأس�لفني وأس�لفك أي كتهمة ضامن 
بجعل وهتمة أسلفني وأسلفك، مثال األول أن يبيعه ثوبن بعرشة لشهر ثم 
يش�رتي من�ه أحدمها بالعرشة عن�د األجل أو قبله، فقد آل أم�ره إىل أنه دفع 
ثوب�ن ليضمن ل�ه أحدمها بثوب إىل األجل ألنه خيش�ى عليه من الرقة أو 

التلف مثًا، وال خاف أن رصيح ضامن بجعل ممنوع«)3(.

)1( خمترص خليل، مطبوع مع جواهر اإلكليل )28/2(.
)2( مواهب اجلليل )391/4(.

)3( رشح خمترص خليل للخريش )94/5(.
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وقال الدردير: »كضامن بجعل أي كبيع جائز يف الظاهر يؤدي لذلك... 
وأما رصيح ضامن بجعل فا خاف يف منعه«)1(.

وقال الدس�وقي: »وقوله كضامن بجعل... إل�خ مثال ملا قلنَّ ويف الكام 
حذف أي كبيع جائز مؤد لضامن بجعل... حكى ابن بش�ري وابن ش�اس يف 

البيع املؤدي لضامن بجعل قولن مشهورين«)2(.

وهب�ذه النق�ول يظهر بوضوح أن اخل�اف املذكور عنده�م يف بيع جائز 
يؤدي إىل ضامن بجعل، وليس يف أخذ العوض عىل الضامن ذاته.

وعبارة ابن راش�د القفي التي ذكرها الدكتور واضحة يف هذا األمر فهو 
يتكلم يف بيوع اآلجال: »وهي بيوع ظاهرها اجلواز لكنها تؤدي إىل ممنوع«)3(.

ومن املمنوع الذي تؤدي إليه الضامن بجعل.

ثالث�ًا: يق�ول الش�يخ أمحد عيل عب�د اهلل: »ومما يدل ع�ىل أن احلكم بعدم 
ج�واز أخذ األج�ر عىل الضامن مل يكن صحيحًا عىل إط�اق ما ثبت من أن 
زوا صورًا من أخذ األجر عىل الضامن متش�يًا مع تربيرات  بعض الفقهاء جونَّ

التعامل التي واجهتهم، من ذلك مثًا: 
يف احلّط�اب: ويف التوضي�ح إذا كان رب الدين أعطى املديان ش�يئًا . 1

عىل أن يعطي محيًا فأجازه مالك وابن القاس�م وأش�هب وغريهم، 
وع�ن أش�هب يف العتبي�ة أنه ال يصح، وعن�ه أيضًا أن�ه كرهه، وقال 

اللخمي وغريه: اجلواز أبن)4(.

)1( الرشح الكبري )77/3(.
)2( حاش�ية الدس�وقي ع�ىل الرشح الكب�ري )77/3(، وانظ�ر: الف�روق للق�رايف )268/3(، والتاج 
واإلكلي�ل، مطب�وع هبامش مواهب اجللي�ل )391/4(، ومنح اجلليل )78/5(، وبلغة الس�الك 

)117/3(، وجواهر اإلكليل )29/2(.
)3( الرشح الكبري )76/3(.

)4( مواهب اجلليل )112/5(.
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وق�ال ابن غازي: إن اجلع�ل لو كان من رب الدي�ن للمديان لصح . 2
فأحرى إذا كان من غريه)1(.

والبن القاس�م يف العتبية: ال بأس أن تقول: خذ هذه العرشة دنانري . 3
وأعطني بام عليك محيًا ورهنًا، وعىل أحد أقوال مالك ال جيوز)2(.

وملحم�د عن أش�هب: من له عىل رجل عرشة دنانري ألجل فأس�قط . 4
عن�ه قب�ل األجل ديناري�ن عىل أن يعطي�ه بالباقي رهن�ًا أو محيًا فا 
ب�أس به، وقال ابن القاس�م: ال جي�ّوزه اللخمي ألن أخ�ذه احلميل 
خ�وف عر الغريم عن�د األجل فيجب تأخ�ريه، فأخذه احلميل بام 

ل)3(. وضع مثل: ضع وتعجنَّ

ث�م قال بع�د هذه النق�ول وغريه�ا: »وكل ه�ذه األمثال فيه�ا أجر عىل 
ك العوض من  الضامن، ولكنه بداًل من أن يتحرك من املضمون للضامن حترنَّ
املضم�ون له إىل املضمون، وفيها رشاء من قبل رب الدين للضامن بعوض، 
ف�إذا ج�از ذلك هنا وفيه�ا وضيعة من الدين يف مقاب�ل الضامن فلم ال جيوز 

هناك يا ترى«)4(.

املناقش�ة: املس�ائل املذكورة -رغم خاف املالكية أنفسهم يف جوازها-
إال أهن�ا خمتلفة عن املس�ألة حم�ل البحث ألن حمل البح�ث يف العوض الذي 
يأخ�ذه الضام�ن يف مقابل التزامه بوف�اء ما يف ذمة غ�ريه، فيمنع ألنه يفيض 
إىل ق�رض جر نفع�ًا، وأما املس�ائل املذكورة فالذي يأخ�ذ العوض فيها هو 
املضمون عنه أي من عليه الدين، فلن يقوم هو بالوفاء عن غريه وال يؤدي 

أخذه العوض إىل املحظور وهو القرض اجلار للمنفعة.

)1( املرجع نفسه )113/5(.

)2( املرجع نفسه )113/5(.
)3( املرجع السابق )113/5(.

)4( جملة جممع الفقه اإلسامي )1141-1139/2/2(.
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ومم�ا يزي�د ه�ذا املعنى وضوح�ًا أن العل�امء مل خيتلفوا يف حتريم اش�رتاط 
املق�رض ع�ىل املقرتض نفع�ًا)1(، بين�ام نصنَّ كث�ري منهم عىل جواز اش�رتاط 
املق�رتض ما ينتفع به وحده، واختلفوا فيام ينتفعان به مجيعًا، واملنع من أخذ 
العوض عىل الضامن مبني عىل املنع من أخذ العوض عىل القرض. قال ابن 
عبد الرب: »وال بأس أن يشرتط املستسلف ما ينتفع به من القضاء يف موضع 
آخر ونحو ذلك، قال مالك: فإن كان املقرض هو املشرتط ملا ينتفع به مل جيز 

ذلك وال خري فيه«)2(.

ونص عىل اجلوز بعض فقهاء الشافعية واحلنابلة)3(.

)1( سبق توثيق اإلمجاع عند ذكر الدليل األول للامنعن.
)2( الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي )729/2(، وانظر: الذخرية للقرايف )290/5(، والرشح الكبري 

للدردير )226/3(.
)3( انظر: حاش�ية الرشواين عىل حتفة املحتاج )47/5(، والك�ايف البن قدامة )125/2(، واملنفعة يف 

القرض للعمراين )ص147-143(.
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املبحث الثاين
القائلون باجلواز وأدلتهم

وفيه مطلبان: 

املطلب األول
القائلون باجلواز

ذه�ب بعض املعارصي�ن إىل جواز أخذ العوض ع�ىل الضامن، فامل إليه 
الشيخ عبد الرمحن بن سعدي يف أحد قوليه وذكر أنه خاف األوىل)1(.

وق�ال ب�ه الش�يخ ع�يل اخلفي�ف)2(، وعب�د اهلل ب�ن مني�ع)3(، وأمحد عيل 
عب�د اهلل)4(، وزكري�ا ال�ربي)5(، ومصطف�ى عب�د اهلل اهلم�رشي)6(، وحممد 

مصطفى الشنقيطي)7(.

)1( سيأيت النظر يف مدى صحة نسبة اجلواز إليه.
)2( انظر: التأمن للشيخ عيل اخلفيف )ص95، 96(.

)3( انظ�ر: جمموع فتاوى وبحوث، من إعداد وتأليف الش�يخ عبد اهلل املنيع )331/3(، والتأمن بن 
احلال واحلرام، لعبد اهلل بن منيع )ص21(.

)4( انظر: جواز أخذ األجر أو العمولة يف مقابل خطاب الضامن، منشور يف جملة جممع الفقه اإلسامي، 
الدورة الثانية، العدد الثاين )1146/2(.

)5( انظر: خطاب الضامن، منشور يف جملة املجمع، الدورة الثانية، العدد الثاين )1101/2(.
)6( انظر: األعامل املرصفية واإلسام )ص221(.

)7( انظر: دراسة رشعية ألهم العقود املالية املستحدثة )336/1، 337(.
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ومما حيس�ن ذكره هنا أن نس�بة القول باجلواز إىل الش�يخ عبد الرمحن بن 
س�عدي مم�ا يصعب اجلزم ب�ه، وذلك بس�بب اخت�اف كامه يف املس�ألة، 
حيث جزم مرة باملنع حن س�ئل: »إذا كان إلنس�ان غريم وأراد أن يستدين 
م�ن غ�ريه وال حيصل ذلك إال بضامن صاحب الدي�ن، فهل يصح ضامنه؟« 
فأج�اب: »ال يص�ح أن يس�تدين ويضمن�ه صاحب الطل�ب ألن هذا حيلة 
لقل�ب الدي�ن بواس�طة الغ�ري، وألن ضامن�ه للدي�ن جمعول في�ه عوض هو 
حص�ول الوف�اء وذلك ال جيوز، ففيه مفس�دتان كل واح�دة تكفي يف منعه 

فكيف إذا اجتمعتا«)1(.

وم�ال مرة إىل اجلواز بتعب�ري غري جازم فقال: »قول األصحاب -رمحهم 
اهلل- ول�ه أخ�ذ جعل ع�ىل اقرتاضه ل�ه بجاهه فيه نظ�ر، فإنه ل�و قيل: أخذ 
اجلع�ل عىل الكفالة ال عن االق�رتاض لكان أوىل، فإن االقرتاض من جنس 
الش�فاعة وقد هنى الش�ارع عن أخذ اجلعل فيها، وأما الكفالة فا حمذور يف 

ذلك، ولكن األوىل عدم ذلك، واهلل أعلم«)2(.

ب فيه من التفريق بن هاتن املس�ألتن فقال:  وللش�يخ كام ثالث تعجنَّ
»قول�ه: »وإذا ق�ال اقرتض يل مئ�ة ولك عرشة صح ألهن�ا يف مقابلة ما بذله 
م�ن جاه�ه« في�ه نظر فإن ه�ذه الصورة داخل�ة يف القرض الذي ج�رنَّ نفعًا، 
وهذا وس�يلة قريبة إىل الربا املحض كام ه�و ظاهر، ومن العجائب أهنا أوىل 
باالمتن�اع م�ن قوله: ولو قال اضمن�ي فيها ولك ذلك مل جي�ز فام الفرق بن 

األمرين؟«)3(.

ومما سبق يظهر ما يف اجلزم بنسبة القول باجلواز إىل الشيخ من النظر، كام 
أنه ال يعلم هل هو متقدم عىل قوله باملنع أم متأخر؟

)1( الفتاوى السعدية )ص392(.

)2( الفتاوى السعدية )ص374(.
)3( املختارات اجللية ضمن: جمموع مؤلفات الشيخ عبد الرمحن السعدي )268/8(.
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وهاهن�ا ملحظ حيس�ن لفت النظ�ر إليه، وه�و أنه عربنَّ يف املن�ع بالضامن 
وعربنَّ يف اجل�واز بالكفالة، ومن املعلوم بأن احلنابلة يفرقون بينهام فيجعلون 
الضامن باملال والكفالة بالبدن، وقد رصح الس�عدي هبذا الفرق يف غري هذا 
املوض�ع فق�ال: »ألن الكفالة بالب�دن بخاف الضامن«)1( فه�ل يعترب مورد 

احلكمن خمتلفًا؟

ه�ذا أمر حمتم�ل إن قلنا بأن الكفالة بالبدن يقطع ابتداء بأهنا ال تؤول إىل 
ضامن املال عند عدم قيام الكفيل بأداء ما التزم به من إحضار املكفول، وأما 

عىل القول بأهنا تؤول إىل ذلك فا وجه للتفريق.

ومما يضعف إرادة الش�يخ للتفريق بن الضامن والكفالة يف احلكم تعبريه 
ب في�ه من التفري�ق بن أخ�ذ العوض عىل  بالض�امن يف كام�ه ال�ذي تعجنَّ

التوسط يف االقرتاض وأخذ العوض عىل الضامن.

وع�ىل أية حال فإن صح اإلمجاع يف املس�ألة مل تؤثر فيه خمالفة من خالف 
بعد انعقاده.

املطلب الثاين
أدلة القائلني باجلواز

استدل القائلون باجلواز باألدلة اآلتية: 

الدليل األول: عن عائش�ة  أن رجاًل اش�رتى غالمًا يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وب�ه عي�ب مل يعلم به فاس�تغله ثم عل�م العيب فرّده فخاصم�ه إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فق�ال: يا رس�ول اهلل إنه اس�تغله منذ زمن، فق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اخلراج 

بالضامن«)2(.

)1( الفتاوى السعدية )ص392(.
)2( أخرجه الش�افعي، مس�ند الش�افعي )243/1(، وأمحد يف مس�نده )272/40( )ح24224(،=
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ويف لفظ آخر: »الغلة بالضامن«)1(.

ووجه االس�تدالل: أن احلديث يدل عىل أن من يتحمل تبعة ضامن يشء 
ل�و تلف فإن من حقه أن حيصل ع�ىل منفعة من اليشء املضمون، وعىل هذا 
األساس فإن الضامن يغرم للمضمون له عند عدم وفاء املضمون فكان من 

حقه أن يشارك يف الغنم)2(.

املناقشة: 

يناقش االستدالل هبذا احلديث من مخسة وجوه: 

- الوج�ه األول: أن احلدي�ث يتعلق بضامن األعي�ان املعقود عليها -كام 
ه�و واضح من س�ببه- فإن دخول ه�ذه األعيان يف ضامن املش�رتي بحيث 
يضمن تلفها ويتحمل مؤونتها س�بب الس�تحقاقه ما خيرج منها من غات 

ومنافع، إذ الغنم بالغرم.

يق�ول الزركيش: »هو حديث صحيح، ومعن�اه: ما خرج من اليشء من 
عن ومنفعة وغلة فهو للمش�رتي عوض ما كان عليه من ضامن امللك، فلو 

تلف املبيع كان من ضامنه، فالغلة له ليكون الغنم يف مقابلة الغرم«)3(.

وأما الضامن الذي هو موضع الكام هنا فهو ضامن ما يف ذمم اآلخرين 
من ديون والفرق بن املسألتن ظاهر.

= وأبوداود يف س�ننه )284/3( )ح3508(، والرتمذي يف س�ننه )573/3( )ح1285(، وقال: 
حديث حسن صحيح، وابن ماجه يف سننه )735/2( )ح2243(، والدارقطني يف سننه )5/4( 

)ح3004(، وصححه ابن القطان كام يف التلخيص احلبري )22/3(.
 )373/4( املصن�ف  يف  ش�يبة  أيب  واب�ن  )ح24514(،   )59/41( املس�ند  يف  أمح�د  )1( أخرج�ه 

)ح21182(، واحلاكم يف املستدرك )18/2( )ح2177(.
)2( انظ�ر: االس�تثامر والرقاب�ة الرشعي�ة لعبد احلمي�د البع�يل )ص59-61(، وجملة جممع الفقه اإلس�امي 
)1104/2/2(، واملعامات املالية املعارصة يف الفقه اإلسامي للدكتور حممد عثامن شبري )ص257(.

)3( املنثور يف القواعد )119/2(، وانظر: األشباه والنظائر للسيوطي )ص255(.
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- الوج�ه الثاين: أن اخلراج والغل�ة املذكورين يف احلديث حاصان من 
عن معينَّنة دخلت يف الضامن، والضامن يف املسألة املبحوثة ليس متعلقًا بعن 
معين�ة خت�رج منها غلة، ب�ل بدين يف الذمة غري متعن، وال يصح أن تنس�ب 

الغلة إليه.

- الوجه الثالث: أن الضامن املذكور يف احلديث تابع للملك، فاستحقاق 
الغل�ة فيه ليس بالضامن وحده، بل بامللك والضامن مجيعًا، ومن القواعد أنه 

يثبت تبعًا ما ال يثبت استقااًل، وقد أوضح العلامء هذا األمر.

يق�ول الزركيش بعد أن بننَّ معنى احلديث: »وقد ذكروا عىل هذا التقرير 
سؤالن:

األول: أن�ه لو كان اخلراج يف مقابلة الضامن لكانت الزوائد قبل القبض 
للبائع تمنَّ العقد أو انفسخ إذ ال ضامن حينئذ، ومل يقل أحد منهم بذلك، وإنام 
يكون له إذا تم العقد حينئذ، وأجيب بأن اخلراج يعلل قبل القبض بامللك، 
وبعده بالضامن وامللك مجيعًا، واقترص يف احلديث عىل التعليل بالضامن ألنه 

أظهر عند البائع، وأقطع لطلبه واستبعاده أن اخلراج للمشرتي.

الث�اين: لو كان�ت العلة الض�امن لزم أن تك�ون الزوائ�د للغاصب، ألن 
ضامنه أشد من ضامن غريه، ومتى كانت العلة أشد كان احلكم فيها أوىل... 

وأجيب بوجهن:

أحدمها: أنه ملسو هيلع هللا ىلص قىض بذلك يف ضامن امللك وجعل اخلراج ملن هو مالكه 
إذا تلف تلف عىل ملكه وهو املشرتي، والغاصب ال يملك املغصوب.

والث�اين: أن اخلراج ه�و املنافع جعلها ملن عليه الض�امن، وال خاف أن 
الغاص�ب ال يمل�ك املناف�ع، ب�ل إذا أتلفها فاخل�اف يف ضامهن�ا عليه، فا 

.)1(» يتناول موضع اخلاف، وهذا جواب اإلمام الشافعي 

)1( املنثور يف القواعد )119/2، 120(، وانظر: األشباه والنظائر للسيوطي )ص136(.
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- الوج�ه الراب�ع: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الزعيم غ�ارم«)1(، فحكم النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عىل الزعيم وهو الضامن بأنه غارم، ولو أعملنا فيه مقتىض حديث: »اخلراج 

بالضامن« جلعلناه غارمًا وغاناًم.

- الوج�ه اخلام�س: أن اس�تحقاق غل�ة املعق�ود عليه بس�بب دخوله يف 
ضامن املش�رتي ال ي�ؤول إىل قرض، فا يرتتب علي�ه املحظور املرتتب عىل 

أخذ العوض عىل ضامن ما يف الذمم من ديون.

الدليل الثاين: عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ال حي�ل س�لف وبيع، وال رشطان يف بيع، وال ربح م�ا مل يضمن، وال بيع ما ليس 

عندك«)2(. وقد صححه الرتمذي والنووي وابن تيمية وآخرون)3(.

ووج�ه االس�تدالل: أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص هن�ى عن رب�ح ما مل يدخ�ل يف ضامن 
اإلنسان، فيفهم منه أن الضامن سبب يف استحقاق الربح)4(.

املناقشة: 

حيس�ن قبل املناقش�ة بيان معنى اجلملة املستدل هبا من احلديث، قال ابن 
األث�ري: »رب�ح ما مل يضمن: هو أن يبيعه س�لعة قد اش�رتاها ومل يكن قبضها 
بربح، فا يصح البيع وال حيل الربح، ألهنا يف ضامن البائع األول، وليست 

من ضامن الثاين فربحها وخسارهتا لألول«)5(.

 )173/8( املصن�ف  يف  وعبد ال�رزاق  )ح22295(،   )628/36( مس�نده  يف  أمح�د  )1( رواه 
)ح14767(، وابن ماجة )804/2( )ح2405(.

)2( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )253/11( )ح6671(، وأبو داود يف سننه )283/3( )ح3504(، 
والرتمذي يف سننه )527/2( )ح1234(، والدارقطني يف سننه )46/4( )ح3073(، والنسائي 

)295/7( )ح4630(.
)3( انظر: سنن الرتمذي )527/2(، واملجموع )376/9(، وجمموع الفتاوى )84/30(.

)4( انظر: جواز أخذ األجر أو العمولة يف مقابل خطاب الضامن، جملة املجمع )1144/2/2(.
)5( النهاي�ة يف غريب احلديث واألثر )282/2(، وانظر: املبدع رشح املقنع )13/4(، ونيل األوطار 

.)242/5(
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ويناقش االس�تدالل به بالوجوه اخلمس�ة التي س�بق ذكرها يف مناقش�ة 
االستدالل بحديث: »اخلراج بالضامن«.

عل�اًم بأن االس�تدالل هب�ذا احلديث أضع�ف من االس�تدالل باحلديث 
الس�ابق ألنه اس�تدالل باملفهوم حيث إن احلديث يدل عىل أن دخول العن 
يف ض�امن املش�رتي رشط لاس�رتباح منه�ا، ولكنه ال يدل ع�ىل أن الضامن 

سبب الستحقاق الربح.

الدليل الثالث: جاء يف املدونة: »قال ابن جريج قال ابن شهاب قال: 
)1( أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  كان عث�امن وعبد الرمحن بن عوف من أجدِّ
يف البي�ع، ف�كان الناس يقولون: ليته�ام قد تبايعا، حتى ننظ�ر أهيام أجّد، 
فابت�اع عبد الرمح�ن من عثامن بن عفان فرس�ًا غائبة باثن�ي عرش ألفًا، إن 
كان�ت هذا الي�وم صحيحة فه�ي مّن�ي-وال إخال عبد الرمح�ن إال وقد 
كان عرفه�ا- ث�م إن عبد الرمح�ن قال لعث�امن: هل ل�ك أن أزيدك أربعة 
آالف وه�ي من�ك حتى يقبضها رس�ويل؟ قال: نعم، ف�زاده عبد الرمحن 
أربعة آالف عىل ذلك، فامتت، وقدم رسول عبد الرمحن، فعلم الناس أن 
عبد الرمحن أج�ّد من عثامن، وأخربين ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
ابن ش�هاب قال: وإنه وجد الفرس حني خلع رسنها قد هلكت فكانت 

من البائع«)2(.

يق�ول الدكتور نزيه محاد: »من الواضح يف هذا النص أن عثامن بن عفان 
باع عبد الرمحن بن عوف التزامه بضامن فرسه حتى يأيت رسول عبد الرمحن 
لقبضه�ا بعد أن خرجت من ملكه وضامنه بعق�د البيع بأربعة آالف درهم، 
وع�ىل ذل�ك فلام ماتت ك�ان غرم هاكها م�ن ماله بموج�ب املعاوضة عن 

)1( أج�ّد: إم�ا أن يكون من اجِل�ّد بكر اجليم واملعنى: م�ن أكثرهم اجتهادًا، وإم�ا أن يكون من اجَلّد 
بمعنى احلظ: واملعنى من أحظهم يف البيع، وهو األظهر.

)2( املدونة )256/3(، )327/3(، ومل أجده يف غريها.
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االلت�زام بالضامن، وحيث إنه مل يعرف خمالف أو منكر من الصحابة ملا وقع 
م�ع علم الناس ب�ه كام جاء يف الرواية ك�ان ذلك إمجاعًا س�كوتيًا منهم عىل 

جواز املعاوضة عن االلتزام بتحمل تبعة هاك مال الغري«)1(.

املناقشة: 

يناقش االستدالل هبذا اآلثر من ثاثة وجوه: 

- الوجه األول: أن الضامن املذكور يف األثر تابع غري مستقل، فالعقد يف 
أصل�ه عق�د بيع، ثم زيد يف الثمن يف مقاب�ل أن تبقى العن عىل ضامن البائع 
حتى يقبضها رسول املشرتي، وكامنا يف أخذ العوض عىل الضامن وحده، 

ومن القواعد أنه يثبت تبعًا ما ال يثبت استقااًل.

- الوج�ه الث�اين: أن األثر ورد يف ضامن عن معينة، والضامن يف املس�ألة 
املبحوثة وارد عىل دين يف الذمة غري متعن.

- الوج�ه الثال�ث: أن الزيادة يف الثمن من أجل بقاء العن مضمونة عىل 
البائع مدة معلومة ال يؤول إىل قرض، فا يرتتب عليه املحظور املرتتب عىل 

أخذ العوض عىل ضامن ما يف الذمم من ديون.

الدليل الرابع: أن األصل يف املعامالت احلل، ومل يرد نص يدل عىل حتريم 
أخذ العوض عىل الضامن.

يقول الش�يخ عيل اخلفيف: »مل يرد بمنعه نص من كتاب أو س�نة، فكان 
عىل أصل اإلباحة«)2(.

ويقول الش�يخ عب�د اهلل بن منيع: »القول بعدم ج�واز أخذ العوض 

)1( املعاوض�ة عن االلتزام برصف العمات يف املس�تقبل، ضمن بحوث له بعنوان: يف فقه املعامات 
املالي�ة واملرصفي�ة )ص213(، وانظ�ر: كتابة للش�يخ عبد اهلل ب�ن منيع عن ه�ذه القصة يف جريدة 

الرياض العدد 15933 بتاريخ )1433/3/15ه�.
)2( التأمن لعيل اخلفيف )ص95(.



569 العدد الع�شرون: �شوال/حمرم 1435-1436هـ/2014م

ع�ىل الكفالة قول ال يس�تند -في�ام نعلم- عىل نص م�ن كتاب اهلل، وال 
م�ن س�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، وال من أق�وال أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وال 
من أفعاهل�م، واألصل يف املعامات اإلباحة، وم�ن املعامات الكفالة 

والضامن«)1(.

وقال الدكتور نزيه محاد: »ومبلغ علمي أنه ال يوجد نص ترشيعي حيظر 
أخذ األجر عىل الضامن«)2(.

وقال مثل ذلك أيضًا الدكتور زكريا الربي)3(.

املناقشة: 

يناقش ذلك من وجهن: 

- الوج�ه األول: إن ك�ان مقص�ود هؤالء أنه مل ي�رد نص خاص رصيح 
م، ولكن�ه ال يلزم يف إثبات األحك�ام وجود ذلك، بل  بتحري�م ذلك فمس�لنَّ

تثبت األحكام بأنواع أخرى من الدالالت مفصلة يف أصول الفقه.

- الوجه الثاين: ما س�بق ذكره من أدلة املانعن كاف يف النقل عن حكم 
اإلباح�ة األص�يل، وإذا ك�ان بعض م�ا ذكر من أدل�ة عىل املنع مل يس�لم من 
مناقش�ة فإن عدم انتهاض بعض األدلة أو ضعف داللتها ال يقتيض اجلواز 
مادام أنه قد س�لم غريها يف الداللة عىل املنع، حيث يكفي يف إثبات احلكم 

الرشعي دليل واحد سامل من معارض.

يقول أبو العباس ابن تيمية -رمحه اهلل-: »التمس�ك بمجرد استصحاب 
ح�ال العدم أضعف األدلة مطلقًا، وأدنى دليل يرجح عليه، كاس�تصحاب 
ز التمس�ك  براءة الذمة يف نفي اإلجياب أو التحريم، ومن الناس من ال جيوِّ

)1( جمموع فتاوى وبحوث، لعبد اهلل بن منيع )331/3(.
)2( قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصاد )ص300(.

)3( انظر: جملة املجمع )1101/2/2(.
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ب�ه يف نف�ي احلكم، بل يف دف�ع اخلصم ومنعه، فيقول: أن�ا ال أثبت اإلجياب 
وال أنفي�ه، بل أطالب من يثبت�ه بالدليل أو أمنعه أو أدفعه عن إثبات إجياب 

با دليل«)1(.

وقد سلم من أدلة املانعن جمموعة من األدلة منها: 
مص�ريه إىل قرض جر نفعًا وذلك ربا، فيك�ون داخًا يف عموم أدلة . 1

حتريم الربا.
وجود الغرر، فيكون داخًا يف عموم ما هني عنه من عقود الغرر.. 2
قياس األوىل عىل أخذ العوض عىل اإلقراض الفعيل.. 3
اعتضد ذلك كله باإلمجاع املحكي يف املسألة.. 4

الدليل اخلامس: املصلحة املرسلة.

يقول الش�يخ عيل اخلفيف: »وألنه أمر تدعو إليه املصلحة... وعىل هذا 
ف�إن أخذ العوض عىل الض�امن وحتمل التبعة أمر مب�اح باإلباحة األصلية، 

وجائز عىل ما فيه من مصلحة مرسلة«)2(.

ويق�ول الدكت�ور زكريا ال�ربي يف حكم أخذ العوض ع�ىل الضامن: »ال 
توج�د فيه مفس�دة، ك�ام ال توج�د مصلحة يف حتريم�ه، ب�ل إن املصلحة يف 

إباحته وحّله وصحته ويف إلزام املضمون به«)3(.

وتوسع بعض املعارصين يف رشح استعامالته واحلاجة إليه)4(.

)1( جمموع الفتاوى )15/23، 16(.
)2( التأمن لعيل اخلفيف )ص96(.

)3( خطاب الضامن لزكريا الربي، منشور يف جملة املجمع )1101/2/2(.
)4( انظر: خطاب الضامن، للدكتور س�امي محود-منش�ور يف جملة املجمع )1122/2/2(، وخطاب 
الضامن لزكريا الربي-جملة املجمع )1102/2/2، 1103(، وجملة دراسات اقتصادية إسامية، 

املجلد احلادي عرش، العدد األول )ص42(.
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املناقشة: 

يناقش االستدالل باملصلحة املرسلة من أربعة وجوه: 

�موا املصالح م�ن حيث اعتبار الرشع هلا  - الوج�ه األول: أن العلامء قسنَّ
وعدمه إىل ثاثة أقسام: 

القس�م األول: املصال�ح املعت�ربة، وه�ي املصالح التي اعتربها الش�ارع 
ودلنَّ�ت النص�وص ع�ىل مراعات�ه هل�ا يف األحكام، وه�ذا الن�وع حجة عند 

اجلميع.

القسم الثاين: املصالح امللغاة، وهي املصالح التي دلنَّ الرشع عىل إلغائها 
وع�دم االعتداد هبا يف األحكام، وذلك ملا تش�تمل عليه من مفس�دة أعظم 

منها أو ملا يرتتب عليها من تفويت مصلحة أعظم.

والضاب�ط الذي يعرف ب�ه أن املصلحة ملغاة هو خمالفتها لنص أو إمجاع 
أو قياس جيل.

وهذا النوع متفق عىل بطانه وعدم األخذ به.

القسم الثالث: املصلحة املرسلة، وهي املصلحة املطلقة التي مل يرد نص 
باعتبارها أو إلغائها.

ويف ضبط هذا النوع واالحتجاج به خاف كبري بن األصولين)1(.

وإذا تأملن�ا فيام ذك�ره املانعون من األدلة تبن لن�ا أن املصلحة املوجودة 
يف أخ�ذ العوض عىل الضامن من النوع الثاين وهو املصالح امللغاة ملخالفتها 

لألدلة ولإلمجاع املحكي يف املسألة.

)1( انظ�ر: املس�تصفى )173/1(، واإلحكام يف أص�ول األحكام لآلم�دي )160/4(، واالعتصام 
للش�اطبي )113/2(، وإرش�اد الفح�ول )ص241(، وعلم أصول الفق�ه لعبد الوهاب خاف 

)ص84-88(، وأدلة الترشيع املختلف يف االحتجاج هبا للربيعة )ص195-191(.
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منا ب�أن املصال�ح املرس�لة حج�ة ف�إن العلامء  - الوج�ه الث�اين: ل�و س�لنَّ
اشرتطوا للعمل هبا: أن تكون مائمة ملقاصد الرشع، بحيث ال تنايف أصًا 
من أصوله وال دليًا من أدلته، وأن تكون فيام عقل معناه، وأن تكون حلفظ 

أمر رضوري)1(. وهذه الرشوط ال توجد جمتمعة يف مسألتنا.

- الوج�ه الثال�ث: أن املصالح التي قيل بوجوده�ا يف أخذ العوض عىل 
الض�امن يوج�د مثله�ا يف أخ�ذ العوض عىل الق�رض، وال يص�ح ألحد أن 
يق�ول بجواز ذل�ك يف القرض لوجود هذه املصال�ح، ملصادمة ذلك لألدلة 

واإلمجاع الرصيح، فكذلك يقال يف الضامن.

- الوجه الرابع: أال توجد بدائل لتحقيق املصالح املذكورة دون احلاجة 
إىل أخذ العوض عىل الضامن والوقوع يف املحظور الرشعي؟

س�ؤال ينبغي لطلب�ة العلم الرشعي بالتعاون م�ع أهل االختصاص من 
االقتصادين واملامرسن للعمل املرصيف البحث يف جوابه، دون وقوف عىل 
حماولة تس�ويغ واقع أوجدته أنظمة ال يقيم واضعوها لألحكام اإلس�امية 

وزنًا، ثم نقل تطبيقها إىل باد املسلمن.

الدليل الس�ادس: االستحس�ان، يقول الدكتور زكريا الربي: »وإذا كان 
األصل منع األجر عند بعض الفقهاء فِلَم ال جيوز أخذه استحسانًا واستثناء 

من القواعد األصلية استنادًا إىل املصلحة العامة واخلاصة«)2(.

املناقشة: 

هذا الدليل يف احلقيقة راجع إىل الدليل الذي قبله ألنه استحس�ان مبني 
ع�ىل املصلح�ة وهذا نوع م�ن أنواع االستحس�ان حيث إنه ينقس�م باعتبار 
مس�تنده إىل س�تة أقس�ام ومنها: استحس�ان س�نده املصلحة يقول الدكتور 

)1( انظر: املراجع السابقة.
)2( جملة املجمع، العدد 2، )1104/2(.
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عي�اض الس�لمي: »الن�زاع فيه مبن�ي عىل النزاع يف مس�تنده وه�و املصلحة 
املرسلة«)1(.

قلت: وقد سبق أن املصلحة يف أخذ العوض عىل الضامن مصلحة ملغاة 
ملعارضتها األدلة واإلمجاع.

الدلي�ل الس�ابع: ختريج أخذ الع�وض عىل الضامن عىل م�ا أجازه بعض 
العلامء من استحقاق الربح يف رشكة الوجوه، مع أهنا ال تعتمد عىل مال وال 
عمل، وإنام يس�تحق الربح فيه�ا بالضامن، يقول الش�يخ أمحد عيل عبد اهلل: 
»احلنفية واحلنابلة والزيدية قد أجازوا رشكة الوجوه، وهي رشكة ال تعتمد 
ع�ىل مال وال ع�ىل عمل، وإنام تعتم�د عىل وجاهة الرشك�اء وثقة الناس يف 
درج�ة التزامهم، وهبذه الثقة فقط يس�تحقون الربح، ولذلك حيتج املانعون 
لعدم جواز رشكة الوجاهة بأن الربح ال يستحق إال باملال أو العمل وهاهنا 
ال مال وال عمل، وأجاز أولئك أن تكون الوجاهة وااللتزام املرتتب عليها 

سببًا للربح فلم ال يكون سببًا لألجر يف خطابات الضامن«)2(.

يقول ابن اهلامم: »واستحقاق الربح يف رشكة الوجوه بالضامن«)3(.

املناقشة: 

حيس�ن بنا قبل املناقش�ة التعريف برشكة الوجوه، فهي: أن يشرتك اثنان 
فيام يش�رتيان بجاههام وثقة التجار هب�ام من غري أن يكون هلام رأس مال عىل 

)1( أص�ول الفق�ه ال�ذي ال يس�ع الفقي�ه جهل�ه )ص198(، وانظ�ر يف معن�ى االستحس�ان وأنواعه 
واالحتج�اج ب�ه: املس�تصفى )137/1(، وروض�ة الناظ�ر )472/1(، واإلحك�ام يف أص�ول 

األحكام لآلمدي )156/4-157(، واملوافقات )205/4(، وإرشاد الفحول )ص241(.
)2( ج�واز أخ�ذ األجر أو العمولة يف مقابل خطاب الضامن، ألمحد عيل عبد اهلل يف جملة املجمع، العدد 
2، )1143/2(، وانظر: خطاب الضامن لرفيق املرصي يف جملة املجمع، العدد 2، )1117/2(، 

وقضايا فقهية معارصة لنزيه محاد )ص292(.
)3( فتح القدير )190/6(.
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أن ما اش�رتيا بينهام نصفن أو أثاثًا أو أرباعًا أو نحو ذلك ويبيعان فام قسم 
اهلل تعاىل فهو بينهام)1(.

وقد اختلف العلامء يف حكمها فأجازها احلنفية واحلنابلة ومنعها املالكية 
والشافعية.

وقد احتج املانعون بأدلة ش�بيهة ببعض ما سبق ذكره من أدلة املانعن 
م�ن أخ�ذ العوض ع�ىل الضامن حيث قال�وا: بأن الرشكة ال ب�د فيها من 
م�ال أو عم�ل وكامها مع�دوم يف رشك�ة الوج�وه، وألن كل واحد من 
د بصناع�ة وال عمل فهي  الرشيك�ن ع�ارض صاحبه بكس�ب غري حم�دنَّ
فاسدة ملا تشتمل عليه من الغرر، وألهنا رشكة يف الذمم فتكون من باب 
حتمل عني وأحتمل عنك وأسلفني وأسلفك فتصري ضامنًا بجعل وسلفًا 

جر نفعًا)2(.

فه�ؤالء ال ي�رد عليهم هذا الدليل ب�ل هو متفق مع ما ق�رروه من منع 
أخ�ذ اجلعل عىل الضامن، وأما عىل ق�ول املجيزين فإنه يناقش ختريج أخذ 
الع�وض عىل الض�امن عىل اس�تحقاق الرب�ح يف رشكة الوج�وه من ثاثة 

وجوه: 

م بأن رشكة الوجوه ال تعتمد عىل عمل، بل هي  - الوجه األول: ال نسلِّ
معتمدة عىل عمل ووكالة وكفالة.

أم�ا العمل فهو البيع وال�رشاء واألخذ والعطاء والقي�ام بام يصلح املال 
بع�د دخوله يف ملك الرشيكن، وأما الوكالة فإن كل واحد منهام وكيل عن 

صاحبه، وأما الكفالة فإن كل واحد منهام كفيل عن صاحبه بالثمن.

وبن�اء عىل ذل�ك فا يصح القول بأن رشكة الوج�وه تعتمد عىل الضامن 

)1( املغني )14/5(، وفتح القدير البن اهلامم )189/6(.
)2( انظر: بداية املجتهد )226/2(، وهناية املحتاج )5/5(.
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وحده، وال أن الربح فيها مستحق به وحده.

ق�ال اب�ن قدام�ة: »وأما رشك�ة الوجوه ف�كام اخلرق�ي بعمومه يقتيض 
جواز ما يتفقان عليه من مس�اواة أو تفاضل، وهو قياس املذهب ألن سائر 
الرشك�ات الرب�ح فيهاعىل ما يتفق�ان عليه فكذلك ه�ذه، وألهنا تنعقد عىل 
العمل وغريه فجاز ما اتفقا عليه كرشكة العنان، وقال القايض: الربح بينهام 
عىل قدر ملكيهام يف املشرتى؛ ألن الربح يستحق بالضامن إذ الرشكة وقعت 
علي�ه خاصة، إذ ال مال عندمها فيش�رتكان عىل العمل، والضامن ال تفاضل 
في�ه فا جي�وز التفاضل يف الربح، ولن�ا أهنا رشكة فيها عمل فج�از ما اتفقا 
عليه يف الربح كسائر الرشكات، وقول القايض ال مال هلام يعمان فيه، قلنا: 
إنام يشرتكان ليعما يف املستقبل فيام يأخذانه بجاههام كام أن سائر الرشكات 

إنام يكون العمل فيها فيام يأيت فكذلك ههنا«)1(.

- الوج�ه الث�اين: أن الرشي�ك يف رشكة الوج�وه ملتزم ب�ام يقتضيه عقد 
الرشك�ة م�ن املش�اركة يف األرباح واخلس�ائر، فك�ام أنه مس�تحق للربح إن 
حصل فهو متعرض للخس�ارة كذلك، وه�ذه قاعدة التجارة املباحة، وهلذا 
ال جيوز ضامن ربح معننَّ ألحد الرشيكن ربحت الرشكة أو خرت، وأما 
يف أخذ العوض عىل الضامن هنا فإن الضامن سيأخذ العوض عىل كل حال 

ربح املضمون عنه أو ال.

- الوجه الثالث: أن الضامن املوجود يف رشكة الوجوه تابع غري مستقل، 
فالعق�د يف األص�ل عقد رشكة م�ن أجل تنمية امل�ال وحتصي�ل الربح، وما 
يش�رتيانه داخل يف ملكه�ام مجيعًا، فربحه تابع للملك ومس�تحق به أصالة، 

وبالضامن تبعًا.

)1( املغن�ي )139/7(، وانظ�ر: الرشك�ات يف الرشيع�ة اإلس�امية والقان�ون الوضع�ي للدكت�ور 
عبد العزيز اخلياط )46/2(، وجملة جممع الفقه اإلسامي العدد 2، )1048/2(.
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الدلي�ل الثام�ن: قياس أخذ العوض عىل الضامن ع�ىل أخذ العوض عىل 
بذل اجلاه.

وبي�ان ذل�ك: أن بع�ض الفقهاء أجاز أخ�ذ األجر عىل اجل�اه، والضامن 
شقيق اجلاه وشبيه به)1(.

س�ئل أب�و عب�د اهلل القوري م�ن فقهاء املالكي�ة عن ثمن اجل�اه فأجاب: 
»اختل�ف علامؤن�ا -رض�وان اهلل عليهم أمجعن-يف حكم ثم�ن اجلاه، فمن 
ل فيه،  قائ�ل بالتحريم بإط�اق، ومن قائ�ل بالكراهة بإطاق، وم�ن مفصِّ
وأنه إن كان ذو اجلاه حيتاج إىل نفقة وتعب وس�فر أو ترداد ميش فأخذ مثل 
أج�ر مثله يف ذل�ك جائز وإال حرم، وعىل كل تقدي�ر ال ينبغي اإلقدام عليه 
للتص�دق ب�ه وال لبناء مس�جد ونحومها، ب�ل األوىل ع�دم الدخول يف هذه 

املضايق«)2(.

وس�ئل الن�ووي عم�ن حبس ظل�اًم فبذل م�ااًل فيمن يتكل�م يف خاصه 
بجاهه وبغريه هل جيوز؟ وهل نص عليه أحد من العلامء؟

فأجاب: »نعم جيوز، ورصح به مجاعة منهم القايض حس�ن، ونقله عنه 
القفال املروزي، قال: وهذه جعالة مباحة وليس من باب الرش�وة، بل هذا 

العوض حال كسائر اجلعاالت«)3(.

وق�ال اب�ن قدام�ة: »وإن ق�ال: اقرتض يل مئ�ة ولك ع�رشة صح، ألهنا 
جعالة عىل ما بذله من جاهه«)4(.

)1( انظر: املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسامية-القسم الرشعي )488/1( وموقف الرشيعة 
من املصارف اإلس�امية املعارصة، لعبد اهلل العبادي، )ص317(، واألعامل املرصفية واإلس�ام 

للهمرشي )ص225(، وجملة جممع الفقه اإلسامي )1133/2/2، 1142(.
)2( املعيار املعرب للونرشييس )239/6(، وانظر حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )244/3(.

)3( فتاوى النووي )ص162(، وانظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر )159/2(.
)4( الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل )127/2(، وانظر: املبدع )213/4(.
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املناقشة: 

يناقش هذا القياس من أربعة وجوه: 

- الوج�ه األول: ع�دم التس�ليم بحكم األصل املقي�س عليه، ألن أخذ 
العوض عىل بذل اجلاه من جنس األخذ عىل الش�فاعة، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
ش�فع ألخيه ش�فاعة فأهدى له هدي�ة فقبلها فقد أتى باب�ًا عظياًم من أبواب 
الرب�ا«)1(، وق�د ق�ال باملن�ع الثوري وإس�حاق ب�ن راهويه وبع�ض املالكية 

وبعض احلنابلة)2(.

- الوج�ه الث�اين: أن بع�ض من أجاز أخذ العوض ع�ىل اجلاه رصح بأن 
الع�وض يف مقاب�ل العم�ل واجله�د الذي يبذل�ه صاحب اجل�اه، ونحن ال 
نخال�ف يف ج�واز أخذ العوض ع�ىل العمل الذي يصاح�ب الضامن، وإنام 

اخلاف يف أخذ العوض عىل الضامن نفسه.

م  - الوجه الثالث: لو س�لمنا بجواز أخذ العوض عىل اجلاه فإننا ال نسلِّ
بصحة قياس الضامن عليه ملا بينهام من الفروق.

يق�ول الدكتور الصديق حممد األمن الرضير: »وهذا قياس مع الفارق، 
فاجل�اه لي�س ش�قيق الض�امن يف كل يشء؛ ألن الضامن فيه ش�غل ذمة بدين 
واجل�اه لي�س كذلك، والض�امن قد يغرم في�ه الضامن واجل�اه ليس كذلك، 

والضامن أقرب إىل القرض منه إىل اجلاه«)3(.

- الوج�ه الراب�ع: أن أخذ العوض عىل الضامن يؤول إىل قرض جرنَّ نفعًا 

)1( رواه اإلمام أمحد يف مسنده )588/36( )ح22251(، وأبو داود يف سننه )291/3( )ح3541(، 
وحسنه األلباين كام يف مشكاة املصابيح )1109/2( )ح3757(.

)2( انظ�ر: مس�ائل اإلمام أمحد وإس�حاق بن راهويه، رواي�ة الكوس�ج )ص520(، واإلرشاف البن 
املنذر )121/1(، وحاشية الدسوقي )224/3(، واإلنصاف للمرداوي )134/5(.

)3( جملة: دراسات اقتصادية إسامية، املجلد احلادي عرش، العدد األول )ص31(.
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يف حال وفاء الضامن الدين الذي يف ذمة املضمون عنه، وليس األمر كذلك 
يف أخذ العوض عىل بذل اجلاه)1(.

)1( انظ�ر: جملة جممع الفقه اإلس�امي )1142/2/2(، وجملة دراس�ات اقتصادية إس�امية، املجلد 
احل�ادي ع�رش، الع�دد األول )ص31(، والرب�ا يف املعام�ات املرصفي�ة املع�ارصة للس�عيدي 

.)453/1(
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املبحث الثالث
القائلون بالتفصيل وأدلتهم

وفيه مطلبان: 

املطلب األول
القائلون بالتفصيل

وحاص�ل قوهل�م: أنه ال جيوز أخذ العوض ع�ىل الضامن إال يف احلاالت 
الت�ي ال ي�ؤول فيها إىل القرض، وبعبارة بعضه�م: ال يؤول إىل مديونية بن 

الضامن واملضمون عنه.

وب�ه قال الدكتور: حس�ن األم�ن)1(، ونزيه محاد)2(، وحمم�د عيل القري 
اب�ن عيد)3(، وأخذت به اهليئ�ة الرشعية يف بنك الب�اد باألغلبية)4(، واهليئة 

الرشعية يف بنك اجلزيرة)5(.

ولكن ياحظ التفاوت بن هؤالء يف حدود ما ينطبق عليه هذا الرشط، 
وسيتضح يشء من ذلك عند بيان ما يرد عىل هذا القول من مناقشة.

)1( انظر: جملة جممع الفقه اإلسامي، الدورة الثانية، العدد الثاين )1052/2، 1054(.
)2( انظر: قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصاد )ص310(.

)3( انظر: جملة دراسات اقتصادية إسامية، املجلد احلادي عرش، العدد األول )ص56، 57(.
)4( انظر: قرار اهليئة الرشعية يف بنك الباد رقم )36( الصادر بتاريخ 1426/7/24ه�.

)5( انظر: قرار اهليئة الرشعية يف بنك اجلزيرة رقم )44( الصادر بتاريخ 1425/3/17ه�.
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املطلب الثاين
أدلة القائلني بالتفصيل

استدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية: 

الدلي�ل األول: أنه مل يس�لم م�ن أدلة املانعني إال ك�ون أخذ العوض عىل 
الض�امن يؤدي إىل ق�رض جرَّ نفعًا، وعلي�ه فيقرص املنع ع�ىل احلاالت التي 

يكون فيها ذلك دون ما عداها، وحيمل اإلمجاع إن ثبت عىل ذلك)1(.

املناقشة:

يناقش من وجوه: 

- الوج�ه األول: ع�دم التس�ليم بذلك بل س�لم من أدلة املن�ع غري هذا 
الدلي�ل ومن ذلك: كونه أخذًا للعوض عىل االلت�زام باإلقراض، وإذا كان 
الش�ارع يمنع من أخذ العوض عىل اإلقراض فألن يمنع من أخذ العوض 

عىل االلتزام به من باب أوىل.

وه�ذا الدليل ال يتوقف االحتجاج به عىل وج�ود اإلقراض الفعيل فهو 
قياس أولوي عىل أخذ العوض عىل اإلقراض الفعيل.

ك�ام س�لم من أدل�ة املانعن وجود الغ�رر يف أخذ الع�وض عىل الضامن، 
م بصحة املناقشة الواردة عىل هذا الدليل. حيث مل يسلنَّ

كام س�لم م�ن أدلة املانعن اإلمج�اع، وأما محل اإلمجاع ع�ىل الصور التي 
يؤول فيها أخذ العوض عىل الضامن إىل قرض فهو حتّكم، حيث إن الفقهاء 
أطلق�وا الق�ول باملنع وحكوا فيه اإلمجاع، ومل يق�ل أحد منهم هبذا التفصيل 

وال بأن اإلمجاع وارد عىل احلالة املذكورة.

)1( انظر: جملة املجمع )1052/2/2، 1054(، وجملة دراسات اقتصادية إسامية )ص48، 56(.
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منا بأنه مل َيس�َلم من أدلة املانع�ن إال كون أخذ  - الوج�ه الث�اين: لو س�لنَّ
الع�وض عىل الضامن ي�ؤدي إىل قرض جرنَّ نفعًا، وبناء عليه فيجوز أخذه يف 

احلاالت التي ال يفيض فيها إىل ذلك فإن قوهلم هذا حيتمل معنين: 

املعن�ى األول: أن يقط�ع ابت�داء عن�د الدخول يف الض�امن أي يف الوقت 
ال�ذي يلت�زم فيه الضامن أداء م�ا يف ذمة غريه بأنه ال ي�ؤول إىل مديونية بن 
الضام�ن واملضم�ون عنه، ومن ث�م فا يؤول إىل قرض ج�رنَّ نفعًا، فإن كان 
ه�ذا املعنى مقص�ودًا للقائلن هبذا القول أو لبعضهم، ف�إن هذا االلتزام يف 
احلقيق�ة لي�س بضامن ألنه يتن�اف مع حقيق�ة الضامن واألث�ر املرتتب عليه، 
س�واء قيل ب�أن الضامن ضم ذمة الضامن إىل ذم�ة املضمون يف ثبوت الدين 
عليه مع بقائه يف ذمة املضمون، أم قيل بأنه ينقل احلق إىل ذمة الضامن وتربأ 
ذمة املضمون عنه، وس�واء قلنا بأن الضامن: ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة، أو 
يف الدين)1(، فإن اخلاف بن الفقهاء يف هذه املس�ائل ال خُيّل بكون الضامن 
ملتزم�ًا بام ش�غلت به ذمة غريه من مال، واحت�امل عدم وفاء املضمون ومن 
ث�م إلزام الضامن بمقتىض الضامن وهو الوف�اء عنه ثم الرجوع إليه بام أدى 
قائ�م قطع�ًا يف كل ضامن مايل، وإن اختلفت درجته، وقد س�بق إيضاح هذا 
األمر عند االس�تدالل بوجود الغرر. وبناء عىل ذلك فا يتصور يف الضامن 

املايل أن يقطع ابتداء بأنه ال يؤول إىل مديونية.

وإذا وجد التزام ُيقطع معه ابتداء بأنه ال يؤول إىل مديونية فهو يشء آخر 
غري الضامن وهو بحاجة إىل الكش�ف ع�ن حقيقته حتى ينظر يف جواز أخذ 

العوض عليه.

املعن�ى الث�اين: أن يك�ون احتامل مصري الض�امن إىل قرض قائ�اًم، ولكن 
يوق�ف احلكم عىل ما ي�ؤول إليه احلال يف النهاية، ف�إن أدى الضامن الدين 

)1( انظر يف األثر املرتتب عىل الضامن: بدائع الصنائع )2/6(، وحاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبري 
)329/3(، وروضة الطالبن )264/4(، واملغني )84/7(، واملحىل )110/8(.
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عن املضمون وبقيت ذمته مش�غولة به منعنا أخذ العوض عىل الضامن وإال 
أجزناه.

وهذا املعنى ظاهر بوضوح يف كام أصحاب هذا القول، يقول الدكتور 
لن له- مبينًا ما توصل  نزيه محاد -وهو من أبرز القائلن هبذا القول واملؤصِّ

إليه: »إذا تقرر ذلك فإين أقول: 

إذا ق�ام املكفول بأداء دينه للمكفول له برئت ذمته منه، ومل تنش�أ مداينة 
أص�ًا بين�ه وبن الضامن، وعندئ�ذ فا حرج رشعًا يف اس�تحقاق الضامن 
اجلع�ل امل�رشوط عوضًا عن جم�رد االلتزام بالدي�ن، النتفاء الرب�ا وذرائعه 

وشبهته.

إذا وفنَّ الضام�ن الدي�ن عن املكفول ثبت ذلك امل�ال املؤدى دينًا يف ذمة 
املكف�ول للضامن، ثم بعد ذلك ينظر: فإن كان املكفول دائنًا للضامن بمثل 
م�ا أدى عن�ه وقعت املقاص�ة جربًا ب�ن الدين�ن وانقضت املداينة الناش�ئة 
ع�ن ذلك األداء، وال حرج عن�د ذلك رشعًا يف اس�تحقاق الضامن اجلعل 

املرشوط يف مقابلة جمرد االلتزام بأداء الدين.

وك�ذا إذا مل يكن دائنًا له ب�يشء، ولكنه بادر بوفاء الضامن مقدار ما دفع 
عنه فور السداد أو يومه أو عقبه دون تأخري، وذلك النقضاء الدين الناشئ 
عن األداء حااًل دون تأجيل، وال حرج عندئذ رشعًا يف اس�تحقاق الضامن 
اجلع�ل املرشوط عوض�ًا عن االلتزام بالدين كام أس�لفنا يف الصورة األوىل، 
إذ ليس يف هاتن الصورتن حقيقة ربا النسيئة وال شبهته وال الذريعة إليه.

ومث�ل ذل�ك يقال فيام إذا ك�ان الكفيل مدينًا للمكف�ول بجزء من الدين 
الذي أداه عنه ثم بادر املكفول بقضائه بقيته فور س�داده أو نحو ذلك دون 
تأخري، ويف هذه احلالة يطيب للضامن أيضًا اجلعل مقابل التزامه بالدين، إذ 

ليس هناك مانع رشعي من ذلك.
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أم�ا إذا مل يك�ن الضامن الذي وفنَّ دين املكفول له مدينًا له بمثل ما قىض 
عن�ه، ومل يب�ادر املكفول بتوفيته مثل م�ا أدى عنه حااًل حتى صار ذلك املال 
امل�ؤدى -كل�ه أو جزؤه- دينًا مؤجًا يف ذمته فف�ي هذه احلالة يكون األجر 
امل�رشوط ع�ىل الضامن حيل�ة ألكل ربا النس�يئة أو ذريعة إلي�ه، وذلك حمرم 
رشعًا، وكذا إذا وقعت الكفالة بجعل أساس�ًا عىل أن يكون األمر عىل هذا 

النحو لقيام نفس املعنى الرشعي احلاظر«)1(.

وج�اء يف قرار اهليئ�ة الرشعية لبنك اجلزيرة: »جي�وز للبنك أخذ األجرة 
ع�ىل خطابات الض�امن التي يصدرها، ع�ىل أن يلتزم البن�ك بإعادة األجرة 
التي حصلها م�ن عميله لقاء إصدار خطاب الضامن يف احلاالت التي يقوم 
فيه�ا البنك نياب�ة عن العمي�ل بدفع خطاب الض�امن للمس�تفيد من أموال 

البنك«)2(.

ويق�ول الدكت�ور حمم�د عيل الق�ري: »إذا حص�ل الضامن ع�ىل أجر ثم 
انقل�ب الض�امن إىل مداينة أي س�داد الكفي�ل إىل الدائن ألزمن�ا الكفيل برد 

األجر إىل املكفول فخرجنا من شبهة القرض بزيادة«)3(.

ق عىل م�ا يؤول إليه  فه�ذه األقوال رصحي�ة يف أن احلكم موق�وف ومعلنَّ
األمر يف النهاية، وليس تقوياًم ملا يؤول إليه األمر عند الدخول يف الضامن.

�ع بعضهم فقال باجلواز ول�و أدى الضامن الدين عن املضمون  بل توسنَّ
عن�ه ب�رشط أن يب�ادر املضم�ون إىل وفائه، وق�ال بعضهم بإرج�اع عوض 
الضامن إذا آل األمر إىل نشوء مديونية بن الضامن واملضمون عنه، وهذا يف 

احلقيقة تدارك أو ختلص من املحرم بعد الوقوع فيه.

)1( م�دى ج�واز أخذ األجر عىل الض�امن )ص308-311(، وانظر: جملة جامع�ة امللك عبد العزيز، 
االقتصاد اإلسامي، املجلد التاسع )ص95، 117(.

)2( قرار اهليئة الرشعية لبنك اجلزيرة رقم )44( بتاريخ 1425/3/17ه�.
)3( جملة دراسات اقتصادية إسامية، املجلد احلادي عرش، العدد األول )ص57(.
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وحيث تبننَّ لنا أن أصحاب هذا القول يقصدون به هذا املعنى فإن النظر 
يف صحة هذا االجتاه سيكون يف الوقفات اآلتية: 

• الوقف�ة األوىل: يق�ول الدكت�ور نزي�ه مح�اد: »يب�دو يل أن أق�وى احلج�ج 	
للامنع�ن من أخذ األجرة عىل خطاب الضامن غري املغطى بالكامل هو أنه ذريعة 
إىل القرض الربوي... وعىل ذلك فا جيوز أخذ األجرة عليه بناء عىل قاعدة سد 
الذرائ�ع، غ�ري أن هذا الدليل ال ينهض حجة عىل املطلوب يف نظري، ألن رشط 
العمل بقاعدة الذرائع -كام يقول األصوليون- أن يكون التوسل بام هو مرشوع 
إىل ما هو حمظور كثريًا بمقتىض العادة، وأن تقوى التهمة وتظهر عىل قصد ذلك 

وإرادته، فإن مل يتحقق هذ الرشط فا يعمل رشعًا بمبدأ سد الذرائع«)1(.

به الدكتور الصديق حممد األمن الرضير بقوله: »ليست هذه أقوى  وتعقنَّ
حج�ة بل مل يق�ل أحد من املانعن ألخ�ذ األجر عىل خط�اب الضامن -فيام 
أعلم- إن منع أخذ األجر عىل خطاب الضامن إنام هو من باب سد الذرائع، 
فهذا رأيك أنت وحدك نسبته للامنعن لكي تدخلنا يف باب سد الذرائع«)2(.

لكنه مل يبن وجه عدم دخول املسألة يف سد الذرائع.

والذي يظهر يل أن املس�ألة وإن شاهبت مسائل الذرائع إال أهنا ال تدخل 
يف الذرائع بمعناها االصطاحي لثاثة أسباب: 

السبب األول: أن املتأمل يف تعريف العلامء للذريعة بمعناها االصطاحي 
ويف األدلة الدالة عىل س�د الذرائع يلحظ بوضوح أن مآل الذريعة التي تسد 
ممن�وع وحده ولو مل تنضم إليه الوس�يلة، يق�ول ابن تيمي�ة: »الذريعة الفعل 

الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إىل فعل املحرم«)3(.

)1( جملة دراسات اقتصادية إسامية )48/1/11(.

)2( جملة دراسات اقتصادية إسامية )73/1/11(.
)3( الفتاوى الكربى )256/3(.
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وعرفه�ا ابن العريب بقوله: »كل عقد جائز يف الظاهر يؤول أو يمكن أن 
يتوصل به إىل حمظور«)1(.

وإذا تأملن�ا يف املس�ألة حم�ل البحث وجدن�ا أن املآل فيه�ا، إذا نظرنا إليه 
جمردًا عن الوسيلة مآل مرشوع وهو القرض، وإنام حصل التحريم بانضامم 
أخذ العوض -وهو الوس�يلة- إليه، فالوس�يلة جزء من املآل، ومنهام مجيعًا 
حصل املحظور، فالربا املتمثل يف القرض اجلار للمنفعة هنا حصل من أخذ 

العوض عىل ضامن آل إىل قرض.

ف�إن قيل: بيع العينة حصل املحظور في�ه بضم أحد العقدين إىل اآلخر، 
وقد عدنَّ العلامء املنع فيه من سد الذرائع، فام الفرق بينه وبن هذه املسألة؟

فاجلواب: أن العقدين جمتمعن يف بيع العينة مها الوسيلة، واملآل املمنوع 
ه�و الربا أو االحتيال عليه، وليس أحد العقدين وس�يلة إىل اآلخر، وذلك 
أن كل عقد من عقدي العينة جائز منفردًا، فلام انضم أحدمها إىل اآلخر عىل 
وج�ه مع�ن ُخيش أن يك�ون املتعاقدان فعا ذلك حيلة ع�ىل الربا فمنع من 

ذلك سّدًا للذريعة، فاملآل وحده ممنوع.

الس�بب الث�اين: أن املن�ع م�ن أخذ الع�وض عىل الض�امن َمن�ٌع من أخذ 
الع�وض عىل االلتزام باإلق�راض برصف النظر عن كون�ه يؤول إىل قرض 
فعيل أو ال، ألن الشارع ملا منع من أخذ العوض عىل القرض فألن يمنع من 

أخذ العوض عىل جمرد االلتزام به من باب أوىل.

السبب الثالث: أن نسبة من وقائع الضامن تؤول إىل قرض وال بد، وهذا 
أمر يتفق عليه اجلميع، وال يمكن التمييز عند إنش�اء الضامن بن ما سيؤول 
ف مصري الضامن إىل قرض يف بعض الصور  من�ه إىل قرض وبن غريه، وختلُّ

)1( أحك�ام الق�رآن )743/2(، وانظ�ر: إحك�ام الفصول يف أحك�ام األصول للباج�ي )ص689(، 
واجلامع ألحكام القرآن )58/2(، واملوافقات )199/4(.
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ال يرفع احلرام عن الصور املقطوع هبا، وال يسّوغ اإلقدام عىل أخذ العوض 
فيه�ا، فص�ار املنع للجميع من باب: م�ا ال يتم ترك احل�رام إال برتكه فرتكه 

واجب.

يق�ول القرطبي مميِّزًا الذرائع عن غريه�ا: »اعلم أن ما يفيض إىل الوقوع 
يف املحظور إما أن يفيض إىل الوقوع قطعًا أو ال، األول ليس من هذا الباب، 
بل من باب ما ال خاص من احلرام إال باجتنابه ففعله حرام من باب ما ال 

يتم الواجب إال به فهو واجب«)1(.

فإن قيل: املنع هنا من أجل املآل املمنوع وهذا هو شأن سد الذرائع؟

فاجلواب: أن مراعاة املآل املمنوع غري حمصور يف سد الذرائع، بل يدخل 
يف ربط املسّببات بأسباهبا، والنتائج بمقدماهتا، واألمور بمقاصدها، وأشباه 

ذلك، فا تازم بن األمرين)2(.

ق عىل ق�وة اإلفض�اء وال عىل كثرة  وبن�اء عىل ما س�بق ف�إن املن�ع ال يعلنَّ
القصد إليه فقط.

ف�إن قي�ل: إذا كان�ت ه�ذه املس�ألة ال تدخ�ل يف س�د الذرائ�ع بمعناها 
االصطاحي فهل يمكن ردها إىل قاعدة فقهية أخرى؟

فاجلواب: نعم هي داخلة يف قاعدة: ما ال يتم ترك احلرام إال برتكه فرتكه 
واجب)3(.

)1( بواسطة: إرشاد الفحول )ص246، 247(.
)2( توج�د ف�روق دقيقة ب�ن الذرائع وكل من األس�باب واملقدمات واحليل، انظ�ر: الفتاوى الكربى 
)265/3(، وإرش�اد الفحول )ص246، 247(، والسياس�ة الرشعية للدكت�ور عبد الرمحن تاج 

)ص68(، وسد الذرائع ملحمد هشام الربهاين )ص83( وما بعدها.
)3( انظر هذه القاعدة يف: البحر املحيط )339/1(، ورشح خمترص ابن احلاجب )399/1(، ومذكرة 

يف أصول الفقه للشنقيطي )ص18(.
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• منا ب�أن املنع يف املس�ألة من باب س�د الذرائع 	 الوقف�ة الثاني�ة: لو س�لنَّ
ف�إن هذا الق�ول يتناف مع تطبيق�ه؛ ألن القاعدة مبنية عىل دفع الفس�اد قبل 
وقوعه ال عىل رفعه بعد الوقوع، وذلك أن للش�ارع يف مثل هذه الترصفات 
حكم�ن: حك�م عليها قبل الوق�وع وهو درؤها ومنع املكل�ف من اإلقدام 
عليها، وحكم عليها بعد الوقوع وهو التوبة منها، والتخلص من الكس�ب 
احلاص�ل بس�ببها، وتدارك م�ا يمكن تدارك�ه فيها، وأصحاب ه�ذا القول 
خلط�وا ب�ن األمرين ونقل�وا حكمها بع�د الوقوع يف املحظ�ور إىل ما قبله، 
ولي�س من املعهود يف الرشع فتح باب اإلقدام عىل املحظور بحجة التدارك 

بعد ذلك.

• الوقفة الثالثة: لو سلمنا جواز أخذ العوض عىل االلتزام إذا مل يؤد إىل 	
قرض لكان تعليق احلصول عليه عىل نتيجة الضامن غررًا فاحش�ًا يتناف مع 
رشوط صح�ة عق�د البيع، وذلك أن النتيجة النهائية جمهولة فإنه ال خيلو إما 
أن ال يؤول الضامن إىل قرض فيستحق الضامن العوض، وإما أن يؤول إىل 
قرض فا يس�تحق الع�وض، وهذا غرر يف احلصول وه�و من أعظم أنواع 

الغرر.

• الوقف�ة الرابعة: يق�ول عيل الن�دوي: »هذا الرأي غري عميل وعس�ري 	
التطبيق يف املصارف اإلس�امية؛ ألن من عادة الناس بوجه عام عدم سداد 
الدي�ون يف أواهن�ا مع وج�ود االلتزام�ات املؤكدة عىل التغري�م والتعويض 
بس�بب املامطلة يف البنوك التقليدية، فكيف لو علموا أن النسبة املدفوعة إىل 
املرصف ترد إليهم حن نشوء املديونية، وكيف يتوقع من العميل املتأخر يف 
السداد جتاه املكفول له أن يستجيب فورًا للكفيل ويرع إىل إبراء ذمته لكي 
حت�ل العمولة وتطيب للمرصف؟ ثم إذا أدى األمر إىل مزيد من التس�ويف 
واملامطل�ة م�ن املكفول جتاه الكفي�ل حن حتق�ق املداينة بينهام، ف�امذا يكون 
موق�ف البن�ك اإلس�امي؟ أال خيش�ى أن يطالب�ه بالتعويض لكون�ه مدينًا 
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مماط�ًا أخذًا ببع�ض االجتهادات؟ ويبدو أنه ملن الصعوبة بمكان بالنس�بة 
للبنك اإلس�امي أن يتقبل هذه الفكرة قبواًل حس�نًا وحيس�ن تطبيقها؛ ألن 
فيها خطرًا وخس�ارة، وعىل أس�اس أنه يعمل عىل مبدأ االس�رتباح يف مجيع 

العمليات«)1(.

الدلي�ل الث�اين: أن حمض االلتزام ما جتوز املعاوض�ة عنه باملال، ملا فيه من 
املنفعة املقصودة واملصلحة املرشوعة، وقد أجاز بعض الفقهاء أخذ العوض 
عىل صنوف من االلتزامات اجلائزة رشعًا ولو كان حملها ليس بامل، كالتزام 
ال�زوج لزوجت�ه ب�أن ال يتزوج عليه�ا مقابل جع�ل يأخذه منه�ا، وكالتزام 
الزوج�ة بعدم الزواج بعد م�وت زوجها مقابل جعل ع�ىل ذلك، وكالتزام 
الزوج�ة بالنزول عن حقها يف الوطء والقس�م وغريمها مقابل عوض مايل، 
ك�ام أج�ازوا بيع العرب�ون، وهو ثم�ن التزام البائع بفس�خ العق�د إذا اختار 

املشرتي ذلك خال الفرتة املحددة)2(.

وجياب عن هذه املناقشة بام يأيت: 

إذا جتاوزن�ا خاف الفقهاء يف حكم هذه املس�ائل -وهو ظاهر يف بعض 
النقول الفقهية التي ذكرها املستدل- وأخذنا بقول املجيزين فاجلواب: 

أواًل: أن الع�وض يف الصور املذكورة ليس ثمن�ًا لالتزام املجرد كام هو 
الش�أن يف الض�امن، وإن�ام هو ع�وض عن أش�ياء أخرى هلا تعل�ق بام يملكه 

اإلنسان.

)1( تعليق عىل أمحد الندوي عىل بحث: مدى جواز أخذ األجر عىل الكفالة يف الفقه اإلس�امي، جملة 
جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسامي، املجلد الثالث عرش )ص111، 112(.

)2( انظ�ر: م�دى جواز أخذ األجر عىل الضامن، ضمن بحوث قضاي�ا فقهية معارصة )ص291( وما 
بعده�ا، واملعاوضة عن االلتزام برصف العمات يف املس�تقبل لنزيه مح�اد، ضمن بحوث: يف فقه 
املعام�ات املالي�ة واملرصفية )ص208( وما بعده�ا، وانظر: توثيقًا هلذه املس�ائل بالنقل من كتب 

الفقهاء يف هذين املرجعن.
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فالع�وض يف مس�ائل الزواج املذك�ورة يف مقابل التن�ازل عن حق ثابت 
م�رشوع وليس يف مقاب�ل التزام حم�ض، فللزوجة احلق يف الوطء والقس�م 
وال�زواج بع�د وفاة الزوج، ف�إذا تنازلت عن هذه احلق�وق يف مقابل مال مل 
يك�ن أخذه�ا العوض يف مقابل الت�زام جمرد، بل يف مقابل إس�قاط حق من 
حقوقها، وللزوج احلق يف التعدد فأخذه للعوض يف مقابل تنازله عن ذلك.

وأم�ا العرب�ون فه�و يف مقابل حبس الس�لعة وعدم متك�ن صاحبها من 
بيعها ولو بزيادة يف املدة املتفق عليها، وليس يف مقابل االلتزام املجرد.

يقول الرخيس: »الكفالة بالنفس ليست بامل وال تؤول إىل املال بحال 
وه�و جمرد ح�ق ال يوصف بأنه ملكه، واالعتياض عن مثله باملال ال يصح، 
بخ�اف العت�اق بجعل والطاق بجعل، فإنه اعتي�اض عن ملك، أال ترى 
أن ملك النكاح ال يثبت إال باملال فيجوز االعتياض عن إزالته باملال أيضًا، 
بخ�اف حق الكفالة بالنفس فإن�ه ال يثبت ابتداء بامل قط حتى لو أخذ منه 

مااًل ليكفل به بنفس فان ال يصح«)1(.

ثاني�ًا: أن الضامن التزام بالتحمل لدين مل يك�ن الزمًا عليه، وااللتزام يف 
املسائل املذكورة التزام بالتنازل واإلسقاط عن حق ثابت رشعًا.

ثالثًا: لو فرضنا أن العوض يف املسائل املذكورة يف مقابل االلتزام املجرد 
مل يل�زم من ذل�ك جواز أخ�ذ العوض عىل االلت�زام يف مجيع احل�االت، بل 

يشرتط يف ذلك أال يؤدي إىل حمظور رشعي.

رابع�ًا: أن االلتزام يف الضامن هو التزام م�ن الضامن بإقراض املضمون 
عنه عند عدم الوفاء، وأخذ العوض عىل اإلقراض حمرم، فمن باب أوىل أن 

يكون أخذ العوض عىل االلتزام به حمرمًا.

خامس�ًا: أن حمض االلتزام ال وجود له يف احلقيقة وال حكم، فا بد فيه 

)1( املبسوط )4/20(.
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من وجود يشء يلتزم به وهو يستمد وجوده ويأخذ حكمه من امللتزم به)1(، 
ف�ا يص�ح إطاق الق�ول بجواز أخذ الع�وض عنه، بل ال ب�د من النظر يف 
ال�يشء امللتزم به ه�ل هو مرشوع أو ال؟ وإذا كان مرشوع�ًا فهل هو متقوم 

أو ال؟ وإذا كان متقومًا فهل يرتتب عىل أخذ العوض عليه حمذور أو ال؟

)1( جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسامي )104/11، 105(.
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املبحث الرابع
الرتجيح

الراجح -واهلل أعلم- منع أخذ العوض عىل الضامن لألسباب اآلتية: 

سامة جمموعة من أدلته من املناقشة املؤثرة.. 1

اتفاق املتقدمن من العلامء عىل ذلك، ومل يثبت ما خيل هبذ االتفاق.. 2

ضعف أدلة القائلن باجلواز والقائلن بالتفصيل.. 3
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املبحث اخلامس
مسائل مقرتحة ملزيد من البحث واملدارسة

تبننَّ يل من خال بحث هذا املوضوع وجود مس�ائل هلا نوع من التعلق 
بأخذ العوض عىل الضامن، وهي بحاجة إىل مزيد من البحث واملناقشة عىل 

الرغم مما كتب فيها.

وسأذكرها هنا ليعتني هبا الباحثون ويعطوها حقها من التأمل واملدارسة، 
وهي: 

املس�ألة األوىل: أخذ العوض يف مقابل النفقات واألعامل املصاحبة 
للضامن.

تصاح�ب عملية الضامن يف كثري من األحيان نفق�ات يتحملها الضامن 
وأع�امل يقوم هبا فهل حيق ل�ه أن يأخذ عوضًا عن تلك النفقات وأجرًا عىل 

تلك األعامل؟

ذه�ب مجه�ور املعارصين إىل ج�واز ذلك ب�رشط أال تزيد ع�ىل التكلفة 
الفعلية للنفقات والعمل احلقيقي املصاحب للضامن.

وهبذا صدر قرار جممع الفقه اإلس�امي ونصه: »أما املصاريف اإلدارية 
إلص�دار خطاب الضامن فجائ�زة رشعًا، مع مراعاة ع�دم الزيادة عىل أجر 
املث�ل«)1(، وج�اء يف فتوى ندوة الربكة الثالثة لاقتصاد اإلس�امي املنعقدة 

)1( جملة املجمع )1210/2/2(.
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باس�تانبول: »جي�وز للبن�ك يف مجي�ع األح�وال أن يأخذ أجرًا ع�ىل خطاب 
الضامن بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط األجر بنسبة 

املبلغ الذي يصدر به خطاب الضامن«)1(.

ويف املعايري الرشعية للمؤسسات املالية اإلسامية: »ال جيوز أخذ األجر 
وال إعطاؤه مقابل جمرد الكفالة مطلقًا، وحيق للكفيل اس�تيفاء املرصوفات 

الفعلية للكفالة«)2(.

ويفه�م م�ن كام بعضهم عدم وج�ود خاف ب�ن املعارصين يف ذلك 
مادامت األجرة يف حدود التكلفة الفعلية ودون زيادة)3(.

ويرد هنا إشكاالن: 

اإلشكال األول: اجتامع الضامن واملعاوضة.

والض�امن يؤول إىل القرض إذا وف الضامن عن املضمون عنه فآل ذلك 
إىل اجتامع القرض واملعاوضة وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حيل سلف وبيع«)4(.

كام أن الضامن من عقود التربع -حسب ما سبق تقريره يف الدليل الثالث 
من أدلة املانعن- وقد منع بعض العلامء من اش�رتاط عقد معاوضة يف عقد 

تربع ولو مل يكن هذا التربع قرضًا)5(.

)1( جملة جممع الفقه اإلسامي )1163/2/2(.
)2( املعايري الرشعية للمؤسسات املالية اإلسامية )ص49(.

)3( انظ�ر: جملة دراس�ات اقتصادية إس�امية )ص67(، وأعامل الندوة الفقهي�ة األوىل لبيت التمويل 
الكويت�ي )ص430(، وج�واز أخ�ذ األج�ر أو العمول�ة يف مقاب�ل خطاب الض�امن، جملة املجمع 

.)1131/2/2(
)ح3504(،   )283/3( داود  وأب�و  )ح6671(،   )253/11( املس�ند  يف  أمح�د  اإلم�ام  )4( رواه 
والرتمذي، وقال حديث حسن صحيح )526/3( )ح1234(، وغريهم، وصححه ابن تيمية يف 

الفتاوى الكربى )177/6(، وابن القيم يف إعام املوقعن )187/3(.
)5( انظ�ر: العموالت املرصفية للدكتور عبد الكريم الس�امعيل )ص146(، وانظر يف اجلمع بن هذه 

العقود: العقود املركبة للعمراين )ص92، 97(.
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اإلش�كال الث�اين: أن فتح الباب س�يكون وس�يلة إىل أخ�ذ العوض عىل 
الضامن نفس�ه، وذلك أن ضب�ط النفقات والتكلفة الفعلية صعب، الس�يام 
وأن كثريًا من هذه النفقات واخلدمات ليس�ت مبارشة، أي ليست من أجل 
تقدي�م ه�ذه اخلدمة فق�ط، بل تتعل�ق بمجم�وع عمل امل�رصف، فيصعب 

إفرادها وتقدير ما يقابلها من عوض أو أجرة)1(.

وم�ع ذل�ك فالقول باجل�واز متوّج�ه ألن ه�ذه النفق�ات واخلدمات 
خارج�ة عن معن�ى الضامن، وهي مما يقبل املعاوض�ة، وال يلزم الضامن 

بذهلا جمانًا.

املسألة الثانية: مكافأة الضامن دون رشط وال مواطأة.
مرنَّ معنا يف مناقشة حكاية اإلمجاع أن قول إسحاق بن راهويه: »ما أعطاه 
من يشء فهو حسن« حممول عىل ما يعطيه املضمون للضامن مكافأة له عىل 
معروف�ه علي�ه دون رشط لفظ�ي أو ع�ريف، وأن هذا أمر س�ائغ يف القرض 
بضوابطه املعروفة، فألن يكون سائغًا يف الضامن الذي قد يؤول إىل القرض 

من باب أوىل.

ه�ذه املس�ألة بحاج�ة إىل مزيد بحث ألين مل أقف فيه�ا عىل كام رصيح 
للفقهاء، ثم هل ينطبق عليها ما ينطبق عىل املنفعة غري املرشوطة يف القرض 

من تفاصيل؟

فيفّرق بن ما كان بعد انفكاك الضامن وما قبله، وبن ما جرت به العادة 
وما مل جتر به؟

)1( ذك�ر بعض الباحثن جمموعة من الضوابط لتقدير التكلفة الفعلية للخدمات التي يقدمها املرصف 
عموم�ًا، انظ�ر: تطوي�ر األع�امل املرصفي�ة )ص291(، وبن�وك جتارية ب�دون ربا ملحمد الش�باين 
)ص177(، واملصارف اإلسامية بن النظرية والتطبيق للدكتور عبد الرزاق اهليتي )ص375(، 

والعقود املالية املركبة )ص364(، والعموالت املرصفية )ص113(.



595 العدد الع�شرون: �شوال/حمرم 1435-1436هـ/2014م

املسألة الثالثة: التفريق بني الضامن املايل بمعناه اخلاص وبني الضامن 
التابع يف العقود: 

س�بق لنا غ�ري مرة عند مناقش�ة األدلة التفريق بن هذي�ن األمرين، وأن 
الض�امن ال�ذي يعني ضم ذمة إىل ذم�ة يف التزام احلق�وق ال يصح أن يؤخذ 
علي�ه ع�وض، وأما الضامن الذي يوج�د تبعًا فيمكن أن يك�ون له حظ من 
الع�وض اس�تدالاًل بحدي�ث: »اخلراج بالض�امن« وهنيه ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن ربح ما مل 
يضمن)1(. وخترجيًا عىل ما أجازه بعض العلامء من استحقاق الربح يف رشكة 

الوجوه، والضامن فيها تابع.

وهذه مس�ألة حتت�اج إىل تأصيل وضب�ط، ويمكن أن ُيبن�ى عليها حكم 
بع�ض الن�وازل ومنه�ا: الزي�ادة يف أث�امن الس�لع املضمونة ع�ن أثامن غري 

املضمونة.

املسألة الرابعة: املعاوضة عن االلتزام: 
للدكت�ور نزيه مح�اد -وفقه اهلل- بحث بعن�وان: )املعاوضة عن االلتزام 
برصف العمات يف املس�تقبل( بننَّ فيه مفهوم االلتزام وأنواعه، والتخريج 
الفقه�ي هل�ذه الواقع�ة، والتأصي�ل الفقه�ي ملرشوعيته�ا، وم�دى احلاج�ة 
إىل التعام�ل هب�ا، ث�م انته�ى إىل النتيج�ة اآلتية فق�ال: »الضواب�ط الرشعية 
للمعاوض�ات ع�ن االلتزامات: لقد ظهر يل بعد االس�تقراء والتتبع الدقيق 
للقضي�ة حم�ل البحث وإمعان النظر يف مذاهب الفقهاء وآرائهم يف املس�ائل 
ذات العاقة هبا، وإعامل الفكر يف مناقشة أقاويلهم وأدلتهم يف ضوء مدارك 
الرشيع�ة وقواعده�ا الكلي�ة ومقاصده�ا العام�ة يف جل�ب املصال�ح ودرء 
املفاس�د ورفع احل�رج عن العباد، يف ظل حاج�ات الناس وظروف حياهتم 
يف هذا العرص: أن كل التزام - سواء كان بفعل أو امتناع عن فعل، بترصف 

)1( سبق ختريج احلديثن.
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عق�دي أو غري عق�دي، بمعاوضة أو تربع أو غري ذلك-جتوز املعاوضة عنه 
باملال إذا توافرت فيه الرشوط األربعة اآلتية: 

أن يكون فيه نفع حقيقي مقصود للملتَزم له.. 1
أن يكون نفعه مرشوعًا يف حالة السعة واالختيار.. 2
مًا »أي له قيمة مالية يف عرف الناس«.. 3 أن يكون متقونَّ
أن يكون مقدور الوفاء به)1(.. 4

والبحث املذكور جدير بام وصفه به كاتبه من حيث االس�تقراء والتتبع، 
وه�ي عادت�ه وفقه اهلل يف بحوث�ه، فجزاه اهلل خريًا حيث فت�ح آفاق النظر يف 

املوضوع ووضع لبنته األوىل.

وتعليقي عليه يف النقاط اآلتية: 
استند إىل فروع فقهية كثري منها ال ُيسّلم له بأن أخذ العوض فيه عىل . 1

االلتزام، وقد سبقت مناقشته يف ذلك.
مل يذك�ر م�ن الضواب�ط: أال يف�يض أخذ الع�وض عىل االلت�زام إىل . 2

حمظور، وهو أمر ال بد منه.
ما ذكره يف الضابط الثالث من كون االلتزام متقومًا هو حمل اإلشكال . 3

والنظر، لصعوبة متييز املتقوم من غريه.
موضوع االلتزام واالعتي�اض عنه موضوع كبري جدًا، ألن االلتزام . 4

إما أن يكون مطلقًا وإما أن يكون معلقًا، كام أنه يكون بفعل ويكون 
برتك، ويكون مستقًا ويكون تابعًا، كام أن امللتزم به تعرتيه األحكام 
التكليفية اخلمس�ة، ثم هل يوجد منه ما هو متقوم أو ال؟ وإذا وجد 

فهل يؤول أخذ العوض عليه إىل حمظور أو ال؟

)1( املعاوضة عن االلتزام برصف العمات يف املس�تقبل، منشور ضمن جمموعة بحوث له بعنوان: يف 
فقه املعامات املالية واملرصفية املعارصة )ص223(.
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لع عىل كتاب:  ويكفي�ك حتى تعلم س�عة املوضوع وكثرة فروع�ه أن تطنَّ
)حترير الكام يف مسائل االلتزام( للفقيه املالكي أيب عبد اهلل حممد بن حممد 

احلطاب)1(.

وإذا ك�ان األمر كذلك فإن موض�وع )املعاوضة عن االلتزام( جدير بأن 
يبحث يف رسالة دكتوراه.

)1( وهو كتاب مطبوع حققه عبد السام حممد الرشيف قال احلطاب يف مقدمته: »وبعد فقد شاع عن 
مذهب اإلمام مالك  احلكم بااللتزام وكثر الس�ؤال عن ذلك عند التش�اجر واخلصام ومل يكن 
ل�ه يف كت�ب أهل املذهب باب وال فصل مق�رر وال علمت فيه مصنفًا يؤخذ حكمه منه وحيرر، بل 
مس�ائله متفرقة يف الكتب واألبواب، كثرية التشعب واالضطراب، وليس احلكم به عىل اإلطاق 
بصواب، بل منه ما يقىض به عىل الش�خص وحيكم، ومنه ما يؤمر به املكلف فقط وال يقىض عليه 

وال يلزم، ومنه باطل ال يؤمر ملتزمه بالوفاء به بل حيرم ذلك عليه ويأثم« )ص66(.
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احلم�د هلل يف الب�دء واخلت�ام، والصاة والس�ام ع�ىل نبينا حمم�د خاتم 
الرسل وسيد األنام، أما بعد: 

ص ألبرز ما تم تقريره يف هذا البحث: فهذا ملخنَّ

يطل�ق الضامن يف اللغة عىل مع�ان عدة، منها االحت�واء، وااللتزام، . 1
والكفالة، والتغريم.

الض�امن يف االصط�اح ه�و: ض�م ذم�ة إىل ذم�ة يف الت�زام احلقوق . 2
الواجبة عىل اآلخرين حااًل أو مآاًل.

اتفقت كلمة املتقدمن من علامء الس�نة عىل املنع من اشرتاط عوض . 3
يؤخذ عىل الضامن حس�ب علم�ي، واختلف املع�ارصون يف ذلك، 
فمنه�م م�ن منع ذلك مطلق�ًا، ومنهم من أجازه مطلق�ًا، ومنهم من 

حرص املنع يف احلاالت التي يؤول فيها الضامن إىل قرض.

سِلم من أدلة املانعن من املناقشة املؤثرة جمموعة من األدلة منها: . 4

مصري أخذ العوض عىل الضامن إىل قرض جرنَّ نفعًا، وذلك ربًا  أ( 
فيكون داخًا يف عموم أدلة حتريم الربا.

وج�ود الغ�رر، فيكون داخ�ًا يف عموم ما هني عن�ه من عقود  ب( 
الغرر.
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إذا ك�ان حي�رم ع�ىل املقرض حقيق�ة أخذ عوض ع�ىل القرض  ج( 
فألن حيرم عىل امللتزم باإلقراض أخذ العوض من باب أوىل.

اعتض�د ذل�ك كله باإلمج�اع، ومل تظه�ر يل صحة نس�بة القول  د( 
باجلواز إىل أحد من متقدمي علامء السنة، والعبارات املذكورة 

عنهم واردة يف غري حمل البحث.

مل يظه�ر يل انتهاض يشء من أدل�ة املجيزين عىل القول باجلواز، وما . 5
اس�تدلوا ب�ه إما أن يك�ون يف غري حمل الن�زاع كام هو احلال بالنس�بة 
م من أصله  للدليل األول والثاين والثالث، وإما أن يكون غري مس�لنَّ
لعدم حتقق رشط االس�تدالل به كام هو احلال بالنسبة للدليل الرابع 
واخلامس والس�ادس، وإما أن يكون قياسًا مع الفارق وعىل مسائل 

خمتلف فيها كام هواحلال بالنسبة للدليل السابع والثامن.

الق�ول بجواز أخذ العوض عىل الض�امن إذا كان ال يؤول إىل قرض . 6
ال خيلو من احتاملن: 

االحت�امل األول: أن يكون املراد به أن يقطع ابتداء -أي عند إنش�اء 
الض�امن- أن�ه ال يؤول إىل ق�رض فهذا يف احلقيق�ة ليس بضامن ألنه 
يتناف مع حقيقة الضامن واألثر املرتتب عليه، وإن وجد التزام يقطع 
في�ه ابت�داء بأنه ال يؤول إىل قرض فه�و يشء آخر غري الضامن، وهو 
بحاجة إىل توضيح معامله وكش�ف حقيقته حتى ينظر يف حكم أخذ 

العوض عليه.

االحت�امل الث�اين: أن يك�ون احتامل مص�ري الضامن إىل ق�رض قائاًم، 
ولك�ن يوق�ف احلك�م عىل ما ي�ؤول إلي�ه احل�ال يف النهاي�ة فإن آل 
إىل ق�رض منعن�ا أخ�ذ العوض وإال أجزن�اه، وهذا ه�و الظاهر من 

م ألمور سبق تفصيلها يف البحث. كامهم، وهو غري مسلنَّ
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ال مان�ع م�ن أخذ الع�وض يف مقاب�ل النفقات واألع�امل املصاحبة . 7
للضامن إذا مل يزد عىل التكلفة احلقيقية هلا.

ي�ويص الباح�ث بمزيد م�ن البحث والدراس�ة لعدد من املس�ائل، . 8
ومنه�ا: مكاف�أة الضام�ن دون رشط وال مواط�أة، وتأث�ري الض�امن 
التابع يف العقود يف اس�تحقاق الربح وزي�ادة الثمن، وأخذ العوض 

عىل االلتزامات غري الضامن، وبدائل أخذ العوض عىل الضامن.

واهلل أعل�م، وصىل اهلل وس�لم عىل نبينا حممد وآل�ه وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان.
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قضاء َدين امليت املعر

إعداد
د. محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية
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احلم�د هلل ال�ذي مل يتخ�ذ ول�دًا ومل يكن ل�ه رشيك يف املل�ك ومل يكن له 
ويل م�ن ال�ذل، )پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ(، 
)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ(، وأش�هد أال إل�ه إال اهلل 

وحده ال رشيك له، وأش�هد أن حممدًا عبده ورس�وله، صىل اهلل عليه وعىل 
آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا.

أما بعد:

ف�ام أكثر ما ت�رى يف هذا الدين العظيم من الش�واهد عىل حتقيقه ملصالح 
الب�رش احلقيقي�ة، وما فيه س�عادهتم ووقايته�م، فاألمة اإلس�امية بتطبيقها 
أح�كام ِدينه�ا تكون أمة مرتامحة متعاونة كام وصفها نبينا ملسو هيلع هللا ىلص بأهنا كاجلس�د 
الواحد إذا اش�تكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد، حتى إن املسلم بموته 
ال ينقط�ع عن أمت�ه وال حُيرم من خريه�ا. ومن هذه الش�واهد امليت املدين 
ال�ذي مل يرتك لدين�ه وفاء، قد انقطع ع�ن الدنيا وعجز عن الس�داد وتعلق 
ي�ن بذمته، وحبس�ت روحه عن دخول اجلنة. لكن�ه بانقطاعه عن الدنيا  الدنَّ
وأهله�ا ال تنقط�ع صلته�م به بالدع�اء ونح�وه، وكذلك الس�عي يف قضاء 
ين  ها اهلل تعاىل يف َدين�ه، فقد حث تعاىل مثًا عىل حط الدنَّ َدينه بأس�باب يرنَّ
والعف�و عنه، وهناك وس�ائل ومصادر يمكن منها قض�اء َدين امليت املعر 
اختل�ف الفقه�اء يف بعضها مثل قض�اء َدينه من الزكاة أو م�ن بيت املال أو 
التربع به من مس�لم يبتغي وجه اهلل تعاىل، وق�د رغبت بحث هذا املوضوع 
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لتطلع النفس إىل أحكامه، ولعله أن يس�تفاد منه، أسأل اهلل تعاىل أن يرزقني 
اإلخاص لوجهه الكريم، وأن ينفع بام يرنَّ إنه سميع قريب.

أمهية املوضوع: 
ت�أيت أمهية املوضوع من أنه -بحس�ب علمي- مل يبح�ث من قبل، وبناء 
عليه فيكون قد س�ّد ثغرة يف هذا اجلانب، ومن وجه آخر فإن فيه إجابة عىل 
التس�اؤل الذي يرد يف ش�أنه؛ إذ إّن صوَره متكررة، أعني: تكرر وجود من 
ُيتوف وعليه َدين ومل خيلف وفاء فهل ُتسدد ديون هؤالء من تلك املصادر؟

تقسيامت البحث: 
قسمته إىل أربعة مباحث: 

املبحث األول: حقيقة قضاء َدين امليت املعر، وفيه ثاثة مطالب: 
ين. املطلب األول: تعريف قضاء الدنَّ

املطلب الثاين: تعريف امليت.
املطلب الثالث: تعريف املعر.

املبحث الثاين: قضاء َدين امليت املعر من الزكاة.

املبحث الثالث: قضاء َدين امليت املعر من بيت املال، وفيه ثاثة مطالب: 
املطلب األول: تعريف بيت املال.

املطلب الثاين: حكم قضاء َدين امليت املعر من بيت املال.
املطلب الثالث: صور معارصة لقضاء ديون الرعية من بيت املال.

املبحث الرابع: التربع بقضاء َدين امليت املعر وبضامنه، وفيه مطلبان: 
املطلب األول: التربع بقضاء َدين امليت املعر.

املطلب الثاين: ضامن َدين امليت املعر.
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منهج البحث: 
بح�ث املس�ائل يك�ون يف ح�دود كتب املذاه�ب األربع�ة ومذهب . 1

الظاهري�ة م�ع مراجعة كت�ب التفس�ري ورشوح األحادي�ث أيًا كان 
مؤلفوها، وكتب الفتاوى وغريها.

أتبع�ت كل ق�ول بأدلت�ه مع احلرص عىل اس�تقصاء األدل�ة وما يرد . 2
عليها من مناقشة من املخالف، وكذلك ما يمكن أن يورد عليها من 

مناقشة مع بيان القول الراجح ووجه ترجيحه.
عزوت اآليات لسورها ورقم اآلية.. 3
خرج�ت األحادي�ث م�ن مصادرها املعتم�دة وإذا ك�ان احلديث يف . 4

الصحيح�ن أو أحدمه�ا اكتفيت بذل�ك غالبًا، وإن ك�ان ليس فيهام 
ذك�رت م�ن أخرج�ه وحرصت ع�ىل بي�ان درجت�ه م�ن كام أهل 

االختصاص.
ترمجت لألعام غري املشهورين.. 5
ختمت البحث بخامتة ذكرت فيها خاصة ما انتهيت إليه يف مباحثه.. 6
ذكرت قائمة بمراجع البحث.. 7

أس�أل اهلل تعاىل أن يمّن عيّل بش�كر نعمه وأن حيفظها بذلك وأن يكفيني 
رش نفيس ورش الشيطان، وأن ينفع هبذا البحث ويرزقنا مجيعًا اإلخاص يف 

القول والعمل إنه عىل كل يشء قدير.

واهلل أعل�م وص�ىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه وس�لم تس�لياًم 
كثريًا.
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املبحث األول
حقيقة قضاء َدين امليت املعر

وفيه ثاثة مطالب:

املطلب األول
ين تعريف قضاء الدَّ

تعريفه لغة: قىض الغريم َدينه قضاء: أّداه إليه، واس�تقضاه طلب إليه أن 
ين قبضه منه)1(. يقضيه، وتقاضاه الدنَّ

ين واحد الديون معروف وكل يشء  ين لغة: قال يف لسان العرب: الدنَّ الدنَّ
غري حارض َدين واجلمع أدين مثل أعن وديون...ودينت الرجل: أقرضته، 
ين، ورجل دائن ومدين ومديون،  واّدنته استقرضت منه، ودان هو أخذ الدنَّ
ي�ن، واّدان: اس�تقرض وأخذ بَدين وهو  األخ�رية متيمي�ة، ومدان: عليه الدنَّ
: فاّدان معرضًا. أي اس�تدانه وهو الذي يعرتض  افتع�ل ومنه ق�ول عمر 

الناس ويستدين ممن أمكنه.

وق�ال بع�د ذلك يف ق�ول عمر عن أس�يفع جهين�ة: ف�اّدان معرضًا، أي 
استدانه معرضًا عن الوفاء)2(.

)1( لسان العرب )188/15( باب الياء فصل القاف. 
)2( املصدر نفسه )167/13-168( حرف النون فصل الدال. 
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ي�ن اصطالحًا: عرفه مجه�ور الفقهاء بأنه: »ما يثبت يف الذمة من مال  الدَّ
بسبب يقتيض ثبوته«)1(.

وعرف�ه احلنفي�ة: »م�ال وجب يف الذم�ة بداًل ع�ن مال أتلف�ه أو قرض 
اقرتضه أو مبيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها«)2(.

ين عبارة ع�ن كل معاملة كان  وق�ال القرطبي -رمح�ه اهلل-: »حقيقة الدنَّ
أح�د العوض�ن فيها نق�دًا واآلخر نس�يئًة، فإن الع�ن عند الع�رب ما كان 

ين ما كان غائبًا«)3(. حارضًا والدنَّ

واخلاص�ة: أن ذلك يرج�ع إىل التعريف اللغوي فيمك�ن أن يقال عن 
ي�ن: »كل م�ا ثب�ت يف الذم�ة ح�ااًل أو مؤجًا بأي س�بب ك�ان« وذلك  الدنَّ
ين بام ك�ان يف الذمة ولو مل يكن  أن الفقه�اء -رمحه�م اهلل- يع�ربون عن الدنَّ

مؤجًا.

ين أداؤه إىل مس�تحقه ق�ال اهلل تعاىل: )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   وقضاء الدنَّ
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( ]البقرة: 283[.

املطلب الثاين
تعريف امليت

جاء يف لس�ان العرب: املوت واملََوتان ض�د احلياة، ورجل ميِّت وميت، 
وقي�ل: امليت الذي مات والميِّ�ت واملائت الذي مل يمت بعد... وقيل ميِّت 
يصلح ملا قد مات وملا سيموت قال اهلل تعاىل: )حئ  مئ  ىئ  يئ( ]الزمر: 

30[ ومجع الشاعر بن اللغتن يف قوله: 

)1( هناية املحتاج )130/3( والفروق للقرايف )134/2(.
)2( فتح القدير )431/5(.

)3( اجلامع ألحكام القرآن )377/3(.
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ليس من مات فاس�رتاح بميٍت
إن�ام املي�ت م�ن يعي�ش ش�قيًا

األحي�اء ميِّ�ت  املي�ت  إن�ام 
الرج�اء قلي�ل  بال�ه  كاس�فًا 

فجعل امليت كاملّيت)1(.

وامليِّت يف االصطاح: »الذي فارق احلياة«)2(.

املطلب الثالث
تعريف املعر

تعريف�ه لغ�ة: جاء يف لس�ان الع�رب: الُع�ر والُعُر: ض�د الير وهو 
ة والصعوب�ة وأعر الرجل أضاق، واملع�ر نقيض املورس  الضيق والش�دنَّ

وأعر فهو معر صار ذا عرة وقلة ذات وقيل افتقر.

تعري�ف املع�ر اصطاحًا: »هو م�ن ال يقدر عىل النفق�ة أو عىل أداء ما 
عليه بامل وال كسب«)3(.

وضاب�ط اإلعس�ار عند الفقهاء هو أال جيد وف�اًء لديونه من أموال نقدية أو 
عينية كالعقارات واألرايِض ونحوها، وقد حّدد جممع الفقه اإلسامي ضابط 
اإلعسار يف قراره املتعلق ببيع التقسيط بام يأيت: »ضابط اإلعسار الذي يوجب 

اإلنظار أال يكون للمدين مال زائد عن حوائجه األصيلة نقدًا أو عينًا«)4(.

)1( لسان العرب )90/2-91( باب التاء فصل امليم.
)2( املوسوعة الفقهية الكويتية )411/39(.

)3( مستفاد من املوسوعة الفقهية )246/5( مع بعض ترصف.
)4( جملة جممع الفقه اإلسامي الدويل، الدورة السابعة، العدد السابع، اجلزء الثاين )ص218(.
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املبحث الثاين
قضاء َدين امليت املعر من الزكاة

اختل�ف العلامء -رمحهم اهلل- يف حكم قض�اء َدين امليت من الزكاة عىل 
قولن:

القول األول: يقىض َدين امليت من الزكاة.

وهو قول مشهور عند املالكية، وأحد وجهن عند الشافعية، ورواية عن 
اإلمام أمحد اختارها ش�يخ اإلس�ام ابن تيمية، وبه أفتت اللجنة الدائمة يف 
اململكة العربية الس�عودية، وصدر به قرار جممع الفقه اإلسامي الدويل)1(، 

واحتجوا بام يأيت: 

الدليل األول: قوله تعاىل: )ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ...( ]التوبة: 60[.

)1( ق�ال خلي�ل يف خمترصه: »ومدين ولو مات«، قال الدس�وقي: »ردنَّ ب�)لو( عىل من قال ال يقىض َدين 
امليت من الزكاة«. حاشية الدسوقي )496/1(، وانظر: منح اجلليل )90/2(، واملجموع للنووي 
)211/6(، ومعون�ة أويل النهى رشح املنتهى قال: »وحكى الش�يخ تقي الدين يف رواية باجلواز«، 
واإلنص�اف )234/3(، وجمم�وع الفتاوى )80/25(، وفتاوى اللجن�ة الدائمة للبحوث العلمية 
واإلفتاء )33/10-34( برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز وعضوية املشايخ عبد الرزاق بن عفيفي 
عب�د اهلل ب�ن غديان وعبد اهلل بن قعود -رمحهم اهلل-. ويف قرارات جممع الفقه اإلس�امي قرار رقم 
)165( )13/18(: »وديون امليت إن مل يكن له تركة يوف منه َدينه -وهذا إذا مل يتم دفعها من بيت 

املال- اخلزانة العامة« الدورة الثامنة يف ماليزيا من 24-29 /1428/6ه�.
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والشاهد قوله تعاىل: )ھ(.

ويأيت االستدالل من وجهن:
- الوج�ه األول: عم�وم اآلي�ة فإهن�ا تع�م مجي�ع الغارمن م�ن األحياء 
واألم�وات وإخراج املي�ت الغارم حيتاج إىل دليل وموته ال خيرجه عن كونه 

من الغارمن والدليل أن نفس املؤمن معلقة بدينه كام يف احلديث.
- الوج�ه الثاين: أن اهلل تعاىل ق�ال: )ھ( ومل يقل: وللغارمن، 
فالغارم ال يشرتط متليكه؛ وذلك أن اهلل تعاىل جعل مصارف الزكاة نوعن: 
نوع عرب عن اس�تحقاقهم بالام التي تفيد التمليك وهم الفقراء واملساكن 
والعاملون عليها واملؤلفة قلوهبم، ونوع عرب عنه ب�)يف( وهم بقية األصناف.
قال ش�يخ اإلس�ام ابن تيمي�ة: »ألن اهلل تعاىل ق�ال: )ھ( ومل 

يقل: وللغارمن، فالغارم ال يشرتط متليكه«)1(.

املناقشة:

نوق�ش: ب�أن الغارم ه�و املي�ت، وال يمكن الدف�ع إلي�ه، وإن دفعها إىل 
الغريم صار الدفع إىل الغريم ال إىل الغارم)2(.

ويمك�ن أن جي�اب بأن: قول�ه تع�اىل: )ھ( ال يلزم من�ه الدفع 
إليهم، وإنام يدل عىل اس�تحقاقهم قضاء ديوهنم لكوهنم غارمن، والسبب 
يف اس�تحقاقهم: كوهنم غارمن؛ فيكون املقص�ود إزالة هذا الغرم أو املغرم 

عنهم، وال خيتلف يف هذا امليت عن احلي.

يبن هذا ويؤيده أن مجاعة من الفقهاء قالوا: جيوز دفع الزكاة إىل الغريم، 
ويف اإلنصاف: »جيوز دفع الزكاة إىل الغريم نص عليه«)3(.

)1( جمموع فتاوى شيخ اإلسام )80/25(.
)2( املغني مع الرشح الكبري )527/2(.

)3( اإلنصاف )251/3(. 
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وقال ابن قدامة -رمحه اهلل-: »وإذا أراد الرجل دفع زكاته إىل الغارم فله 
أن يس�لمها إليه ليدفعه�ا إىل غريمه، وإن أحب أن يدفعه�ا إىل غريمه قضاء 
ع�ن َدينه، فعن أمحد فيه روايتان إحدامها: جيوز ذلك. نقله أبو احلارث قال: 
قلت ألمحد: رجل عليه ألف، وكان عىل رجل زكاة ماله ألف فأّداها عن هذا 
ين جيوز هذا من زكاته؟ قال: نعم، ما أرى بذلك بأسًا، وذلك  الذي عليه الدنَّ
ألنه دفع الزكاة يف قضاء َدينه فأشبه ما لو دفعها إليه يقيض هبا َدينه. والثانية: 
ال جي�وز دفعها إىل الغريم قال أمحد: أح�ب إيل أن يدفعه إليه حتى يقيض هو 
عن نفس�ه، قيل: هو حمتاج خياف أن يدفع�ه إليه فيأكله وال يقيض َدينه، قال: 
فق�ل له: يوكله حت�ى يقضيه. فظاهر ه�ذا أنه ال يدفع الزك�اة إىل الغريم إال 
ين إنام هو عىل الغارم فا يص�ح قضاؤه إال بتوكيله،  بوكال�ة الغ�ارم ألن الدنَّ

وحيتمل أن حيمل هذا عىل االستحباب ويكون قضاؤه عنه جائزًا«)1(.
وق�ال اب�ن قدامة يف موضع آخر بعد أن نقل كام�ًا عن اإلمام أمحد غري 
األول: »فحص�ل من كام�ه، أن دفع الزكاة إىل الغريم جائز س�واء أدفعها 
ابتداء أو استوف حقه ثم دفع ما استوفاه إليه، إال أنه متى قصد بالدفع إحياء 

ماله أو استيفاء َدينه مل جيز«)2(.

الدلي�ل الثاين: م�ا رواه البخاري وغريه، عن أيب هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ق�ال: »أنا أوىل باملؤمنن من أنفس�هم فمن تويف م�ن املؤمنن فرتك َدينًا فعيّل 

قضاؤه ومن ترك مااًل فلورثته«)3(.
ويف حديث جابر بن عبد اهلل  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول: »أنا أوىل 
بكل مؤمن من نفسه من ترك مااًل فألهله ومن ترك َدينًا أو عيااًل فإيّل وعيّل« 

رواه مسلم)4(.

)1( انظر: املغني مع الرشح )325/7(.
)2( املغني مع الرشح الكبري )515/2(.

ين. فتح الباري )557/4(. )3( رواه البخاري يف كتاب الكفالة، باب الدنَّ
)4( صحيح مسلم برشح النووي )154/6(، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت َدينًا فليس له=
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احت�ج هبذا القرطبي -رمحه اهلل- ومل يذكر وجه الداللة منه، ولعل وجه 
االس�تدالل: أن الزكاة وغريها تدفع إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيخرج منها ومن غريها 

يف وجوه اإلنفاق املرشوع وهذا منها ألنه مرصف الغارمن.

الدليل الثالث: عن س�لمة بن األكوع  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُأيَت بجنازة ليصيل 
عليها فقال: »هل عليه من َدين؟« قالوا: ال، فصىل عليه. ثم ُأيَت بجنازة أخرى 
فقال: »هل عليه من َدين؟« قالوا: نعم، قال: »فصلوا عىل صاحبكم«. قال 

أبو قتادة: عيّل َدينه يا رسول اهلل، فصىل عليه. رواه البخاري وغريه)1(.

وج�ه االس�تدالل: أنه يص�ح التربع بقض�اء َدينه كاحل�ي فكذلك يصح 
قضاؤه من الزكاة كاحلي أيضًا.

الدليل الرابع: أنه إذا كان يقىض َدين الغارم احلي من الزكاة فألن يقىض 
منه�ا َدين امليت م�ن باب أوىل؛ ألنه ال يرجى قض�اؤه. قال يف منح اجلليل: 
»ب�ل ولو م�ات املدين فيوف َدينه منها«)2(. بل قي�ل َدين امليت أحق من َدين 

احلي يف وفائه منها؛ ألنه ال يرجى قضاؤه)3(.

القول الثاين: أن َدين امليت ال يقىض من الزكاة.
وهب�ذا قال احلنفي�ة، وابن املواز م�ن املالكية، وهو وجه عند الش�افعية، 
واملذه�ب عن�د احلنابلة، بل حكاه أبو عبي�د وابن عبد ال�رب إمجاعًا)4(، وهو 

= أن يرجع. فتح الباري )554/4(، وانظر احلديث بتفصيل أكثر يف الفتح )545/4(، من رواية 
البخاري.

)1( أخرج�ه البخاري يف كتاب الكفالة، باب من تكف�ل عن ميت َدينًا فليس له أن يرجع. فتح الباري 
.)554 ،545/4(

)2( أي من الزكاة.
)3( منح اجلليل )90/2(.

القرطب�ي )185/8( واملجم�وع )211/6(  القدي�ر رشح اهلداي�ة )267/2(. وتفس�ري  )4( فت�ح 
واألموال )ص243(.
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اختي�ار الش�يخ حمم�د ب�ن عثيمن -رمح�ه اهلل- فق�د قواه ون�رصه يف رشح 
الزاد)1(.

واحتجوا بام يأيت: 

الدليل األول: قوله تعاىل: )ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ...( ]التوبة: 60[ اآلية.

داللة اآلية من جهتن: 

- األوىل: أن الام للتمليك يف قوله تعاىل: )ڻ  ۀ( اآلية.

- الثانية: أن اهلل تعاىل سامها صدقة، وحقيقة الصدقة: متليك الفقري، وال 
يتحقق التمليك بقضاء َدين امليت:

ألن قضاء َدين الغري ال يقتىض التمليك منه. أ( 
ولعدم أهلية امليت لقبوهلا كام لو كّفنه منها)2(. ب( 

املناقشة: نوقش من وجهن:

- الوج�ه األول: ال يس�ّلم أن ال�ام للتملي�ك وإن�ام ه�ي لغ�ريه. قيل: 
ال�ام الم األجل كقولك: الرج للدابة والباب للدار)3(، وقيل: الام الم 

االختصاص ال للتمليك؛ لعدم جواز التمليك للمجهول)4(.

ويف العناية عىل اهلداية: أن الام للعاقبة قال: »ثم حيصل امللك يف العاقبة 
بداللة الام«)5(.

)1( الرشح املمتع )236-235/6(.
)2( فتح القدير )267/2(، ومعونة أويل النهى )771/2(.

)3( أحكام القرآن أليب بكر بن العريب )959/2(.
)4( تفس�ري روح البيان للربس�وي )454/10(، بواس�طة مصارف الزكاة ومتليكه�ا يف ضوء الكتاب 

والسنة، خالد العاين.
)5( العناية عىل اهلداية مع فتح القدير )268/2(.
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لكن قال س�عد بن عيس�ى املفتي يف حاش�يته عىل العناي�ة رشح اهلداية: 
»ال ت�دل الم العاقبة عىل التمليك كام يف قوله تعاىل: )ڃ  ڃ  ڃ  

چ   چ  چ  چ( ]القصص: 8[«.

وكام يف قول الشاعر:
*لِدوا للموت وابنوا للخراب*)1(

وأيضًا فاالس�تحقاق أحد مع�اين الام كام ذكر ابن هش�ام)2( وما دامت 
الام مرتددة يف املقصود هبا هل هي للتمليك أو االستحقاق. أو الم ألجل 

فا يتعن محلها عىل التمليك...

- الوجه الثاين: أن الش�اهد من اآلية ه�و قول اهلل تعاىل: )ھ( 
ومل يذكر الم التمليك كام ذكرها يف األصناف األوىل، وعليه فليس التمليك 
ب�رشط يف اس�تحقاق الغارمن ألنه يراد إبراء ذمته�م، وهذا متحقق يف حق 

الغارم امليت الذي مل يرتك سدادًا)3(.

الدليل الثاين: حديث أيب هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يؤتى بالرجل 
ث أنه ترك وفاًء صىل  ين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن ُحدِّ عليه الدنَّ

)1( حاشية سعد اهلل بن عيسى عىل العناية مع فتح القدير )286/2(.
وسعد هو ابن عيسى بن أمري خان الشهري بسعدي جلبي قايض حنفي من علامء الروم، أصله من 
والية قس�طموين، نش�أته ووفاته يف اآلس�تانة، عمل يف التدريس وويل القضاء ث�م توىل اإلفتاء إىل 
أواخر حياته، وأّلف الفوائد البهية حاشية عىل تفسري البيضاوي، وحاشية عىل العناية رشح اهلداية 

للبابريت، تويف سنة 945ه�، -رمحه اهلل-. انظر: األعام للزركيل )89-88/3(.
)2( مغني اللبيب )ص275(.

وابن هشام هو: عبداهلل بن يوسف بن أمحد بن عبداهلل بن يوسف أبو حممد مجال الدين بن هشام، 
م�ن أئم�ة العربية، مولده ووفاته بمرص، من أش�هر علامء العربية، أثنى علي�ه ابن خلدون ووصفه 
بأنه أنحى من سيبويه، له: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، وشذرات الذهب، واإلعراب عن 
قواع�د اإلع�راب، وقطر الندى وغريها، تويف -رمحه اهلل- س�نة 761ه� وعمره ثاث ومخس�ون 

سنة. األعام )147/4(.
)3( ينظر: املجموع )211/6(، وجمموع الفتاوى )80/25(.
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علي�ه، وإال قال: صل�وا عىل صاحبكم، فلام فتح اهلل علي�ه الفتوح قال: »أنا 
أوىل باملؤمنن من أنفسهم فمن تويف وعليه َدين فعيّل قضاؤه ومن ترك مااًل 

فهو لورثته«)1( رواه البخاري ومسلم.

وج�ه الداللة من�ه: أنه لو كان جي�وز قضاء َدين امليت م�ن الزكاة لقضاه 
ولصىل عليه قبل أن تفتح الفتوح لوجود الزكاة)2(.

ويمك�ن أن يناق�ش: ب�أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص كان يرصف م�ا يأتيه م�ن الزكاة يف 
مصارفه�ا يف احل�ال وال يؤخرها)3(، وحال وجود مي�ت عليه َدين ال يوجد 
عنده من الزكاة يشء، وهذا أقل أحواله أن يكون احتاماًل واردًا ومع وروده 

يسقط االستدالل بام ذكر.

الدليل الثالث: عن أيب هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من أخذ أموال 
الن�اس يري�د أداءها أّدى اهلل عنه ومن أخذ أم�وال الناس يريد إتافها أتلفه 

اهلل« رواه البخاري وغريه)4(.

وجه االس�تدالل: أن من اس�تدان ويف نيته وعزيمته الوفاء؛ ولكنه تويف 
قب�ل أن يتمكن من األداء فإن اهلل يؤّدي عنه ويكفيه يوم القيامة. وبناء عليه 

فا حيتاج إىل قضاء كحاجة احلي.

ويمك�ن أن يناق�ش: ب�ام ثبت عن أيب هري�رة  عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
»نفس امليت معلقة بدينه حتى يقىض عنه«، وبقول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملا أخربه 

ين رقم )2298(. )1( أخرجه البخاري يف كتاب الكفالة، باب الدنَّ
)2( الرشح املمتع )236/6(.

)3( روى البخ�اري وغ�ريه ع�ن أيب هريرة  قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لو كان يل مث�ل أحد ذهبًا ما 
يرين أن يمر عيل ثاث وعندي منه يشء إال يشء أرصده لدين« فتح الباري )67/5(. 

)4( فت�ح الب�اري )66/5(، باب من أخذ أم�وال الناس يريد أداءها أو إتافها. مس�ند الرتمذي برقم 
)1079( وحس�نه وصحح�ه اب�ن امللق�ن يف رشح البخ�اري )120/41( والن�ووي يف املجموع 

.)121/5(
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أبو قتادة  بأدائه َدين امليت الذي حتمله عنه: »اآلن بردت عليه جلدته«)1( 
ين ع�ىل امليت، وأما احلديث حمل االس�تدالل فقد  مم�ا يدل ع�ىل أثر بقاء الدنَّ
يف�ره ما روى ابن ماجه وابن حبان واحلاك�م من حديث ميمونة: »ما من 
مس�لم ي�دان َدينًا يعلم اهلل أن�ه يري�د أداءه إال أداه عنه يف الدني�ا«)2( فيكون 
املقص�ود أعان�ه يف الدنيا ع�ىل أدائه وير له ذلك، وع�ىل القول بالعموم يف 
الداري�ن ف�ا يفهم منه عدم الس�عي يف قضاء َدينه فتبق�ى حاجته كاحلي أو 

أبلغ.

الدلي�ل الراب�ع: أن�ه ل�و فتح ه�ذا الب�اب لعطل قض�اء دي�ون كثرية من 
األحي�اء؛ ألن الع�ادة أن الن�اس يعطفون ع�ىل امليت أكثر مم�ا يعطفون عىل 

احلي، واألحياء أحق بالوفاء من األموات.

ويمكن أن يناقش: بعدم التس�ليم بأن األحياء أحق بالوفاء بل قد يكون 
األم�وات أكث�ر حاجة ألنه بموت امليت ينقطع س�عيه لقض�اء َدينه بخاف 
احل�ي، ث�م إذا ثبت دخول�ه يف آية مصارف الزكاة كام س�بق ف�ا يلتفت إىل 

االستدالل بسد الذريعة بتعطل األحياء.

الدليل اخلامس: أن ذمة امليت قد خربت بموته فا يسمى غارمًا)3(.

ويمكن أن جياب بعدم التسليم بخراب ذمة امليت، ولو كانت قد خربت 
ملا كانت نفس�ه معلقًة بدينه، وملا امتنع الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص من الصاة عىل املدين 

. الذي مل يرتك لدينه وفاًء حتى حتمله أبو قتادة 

)1( أخرجه اإلمام أمحد )269/3(، وأبو داود وخمترص السنن للمنذري)ص16، 17( برقم )3204( 
والنسائي )65/4( واحلاكم يف املستدرك )58/2( وقال: صحيح اإلسناد. ووافقه الذهبي.

)2( صحي�ح اب�ن حب�ان )5041(، وصحح�ه اهليتم�ي املك�ي يف الزواج�ر )248/1(، واملنذري يف 
الرتغي�ب )45/3(، وضعفه األلب�اين يف ضعيف الرتغيب )1126(، وصححه يف كتابه: صحيح 

سنن النسائي رقم )4700( لكن دون قوله: »يف الدنيا« وهو الشاهد.
)3( هذا الدليل والذي قبله من الرشح املمتع رشح زاد املستقنع )236/6(.
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أو يقال: إن كان املراد بخراب ذمته أنه ال يصلح أن يدخل يشء جمدد يف 
ذمت�ه، وأهنا ال تقبل ذلك فه�ذا صحيح، وإن كان املراد عدم صحة مطالبته 
فكذل�ك؛ وأم�ا إن ك�ان امل�راد بخراب ذمت�ه عدم تعل�ق الديون ب�ه وعدم 
مس�ؤوليته عنها فغري مس�لم؛ بل هي متعلقة بذمته ملا تقدم، وبناء عىل ذلك 

يبقى غارمًا حتى ُيقىض َدينه، والغارم له حق يف الزكاة)1(.

الدليل السادس: أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع واجلشع من الورثة 
فيمكن أن جيحدوا مال امليت ويقولوا: هذا مدين)2(.

ويمك�ن أن جياب عن ذلك بأنه يقال: عىل التس�ليم هبذا فهو وارد أيضًا 
يف قض�اء َدين امليت من بيت املال، وقد قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملا فتح اهلل عليه 
الفت�وح: »ومن ترك له َدينًا ف�إيّل وعيّل«، وقىض ملسو هيلع هللا ىلص ديون األموات، وأيضًا 

)1( للعلامء يف بقاء الذمة بعد الوفاة ثاثة أقوال: 
الق�ول األول: أن الذم�ة خت�رب وتنهدم وتزول بمجرد املوت فا تكون حم�ًا لبقاء الديون، فإن مل 

ين إىل ذمم الورثة. يرتك امليت ماالً فمصري ديونه السقوط، وإن ترك ماالً انتقل الدنَّ
القول الثاين: أن املوت يضعف الذمة، ولذلك ال تتحمل الديون بنفسها فإذا وجد ما تتقوى به ال 
ت�زول، وتتقوى إذا خّلف امليت ماالً أو ترك كفي�ًا بالديون وتتقوى بلحوق َدين لزمه بعد املوت 
كأن حيفر يف الطريق حفرة فيرتدى فيها بعد موته إنسان أو حيوان فيلزم الضامن عاقلته، وإن مل يكن 

له عاقلة كان عليه، وهذا مذهب أيب حنيفة -رمحه اهلل-.
الق�ول الثالث: ذهب مجه�ور الفقهاء من املالكية والش�افعية وبعض فقه�اء احلنابلة وهو قول أيب 
يوس�ف وحمم�د بن احلس�ن إىل أن ذمة املي�ت تبقى بعد امل�وت صحيحة فا خت�رب وال تضعف، 
ويس�تدلون ع�ىل ذل�ك بام رواه أب�و هريرة  ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه ق�ال: »نفس املؤم�ن معلقة بدينه 
. انظر: الذمة واحلق  حت�ى يقىض عنه«، واس�تدلوا بصحة كفالة َدين املفلس كام فعل أبو قت�ادة 

وااللتزام وتأثريها باملوت يف الفقه اإلسامي )ص46-50( باختصار.
قال اإلمام شمس الدين بن القيم -رمحه اهلل-: »وامليت أحوج إىل ضامن َدينه من احلي حلاجته إىل 
ين، وأيضًا فإن ذمة املي�ت وإن خربت من وجه  تربئ�ة جل�ده برباءة ذمته وختليصه م�ن ارهتانه بالدنَّ
وهو تعذر مطالبته مل خترب من جهة بقاء احلق فيها وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس من ميت يموت إال 

وهو مرهتن بدينه« وال يكون مرهتنًا وقد خربت ذمته«. إعام املوقعن )421-420/2(.
)2( الرشح املمتع )236/6(.
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فمقت�ىض هذا االس�تدالل أال يس�وغ للمتربع�ن أن يتربعوا بقض�اء ديون 
املفلسن من األموات وقد فعله أبو قتادة بإقرار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

الرتجيح:

والراج�ح -واهلل أعل�م- أن�ه جي�وز أن يق�ىض َدي�ن امليت م�ن الزكاة ملا 
تق�دم من أدلة، وقد س�بق اإلجابة عن أدلة القائل�ن باملنع، واملعول يف هذا 
الرتجي�ح ع�ىل داللة اآلية إما بدخ�ول امليت الفقري العاجز ماليًا عن س�داد 
َدين�ه يف الفق�راء؛ وذلك بناء عىل أن الام لاس�تحقاق وليس�ت للتمليك، 

ويق�وي كوهن�ا لاس�تحقاق قول�ه تع�اىل: )گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ( ]املع�ارج: 24-25[، ف�دل ع�ىل أن الزك�اة تدف�ع أله�ل 
االس�تحقاق. أو أن املي�ت املدين الذي مل خيلف وف�اًء داخل يف قوله تعاىل: 
)ھ( وه�ذا الوجه أقوى، أو يكون االس�تدالل هب�ام معًا حيث إن 

فوا  من الغارمن الفقراء العاجزين ماليًا عن سداد ديوهنم؛ حيث إهنم مل خيلِّ
وفاًء، واهلل تعاىل أعلم.
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املبحث الثالث
قضاء َدين امليت املعر من بيت املال

وفيه ثاثة مطالب: 

املطلب األول
تعريف بيت املال

بي�ت املال لغ�ًة: هو املكان املعد حلفظ املال خاصًا ك�ان أو عامًا، مأخوذ 
من البيت وهو موضع املبيت.

قال أهل اللغة: أصل البيت مأوى اإلنسان بالليل ثم صار يقال للمسكن 
بي�ت من غري اعتبار اللي�ل فيه، ويعرّب يف اللغة عن مك�ان ومأوى كل يشء 

بأنه بيته مثل بيت العنكبوت وبيوت النحل ويعم بيوت الشعر واملدر)1(.

وأما يف االصطالح: فقد اس�تعمل بيت مال املسلمن أو بيت مال اهلل يف 
صدر اإلس�ام للداللة عىل املبن�ى واملكان الذي حُتفظ في�ه األموال العامة 
للدولة اإلس�امية من املنقوالت كالفيء ومُخ�س الغنائم واخلراج والزكاة 

واجلزية وغريها من مصادر بيت املال)2(.

)1( املفردات )ص84(، لسان العرب )14/2(.
)2( معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، د. نزيه محاد )ص95(. وانظر: املوسوعة الكويتية 

.)242/8(
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ويمث�ل بي�ت املال يف الع�رص احلارض اخلزان�ة العامة أو خزين�ة الدولة، 
وه�ي نظ�ام خدمة مالي�ة لتنفي�ذ امليزاني�ة، وليس هل�ا ش�خصية متيزها عن 
الدولة ومهمتها مزدوجة فهي تنظم عمليات تنفيذ امليزانية وترتبط وتوقت 

املرصوفات واإليرادات العامة)1(.

املطلب الثاين
حكم قضاء َدين امليت املعر من بيت املال

إذا تويف مسلم، وعليه َدين، ومل يرتك له قضاًء، فهل ُيقىض من بيت مال 
املسلمن أو ال؟

وردت أحادي�ث صحيح�ة ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تكّفل فيه�ا بقضاء َدين من 
مات من املس�لمن ومل يرتك قضاًء: منها حديث أيب هريرة  أن رس�ول 
ين فيس�أل: هل ت�رك لدينه  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ك�ان يؤت�ى بالرج�ل املتوف علي�ه الدنَّ
ث أنه ترك لدينه وفاًء صىل، وإال قال للمس�لمن: صلوا  فضًا؟ فإن ُحدِّ
ع�ىل صاحبك�م، فلام فت�ح اهلل عليه الفت�وح، قال: »أن�ا أوىل باملؤمنن من 
أنفس�هم، فمن تويف م�ن املؤمنن فرتك َدينًا فعيّل قض�اؤه، ومن ترك مااًل 

فلورثته«)2(.

قال النووي -رمحه اهلل-: »قيل: إنه ملسو هيلع هللا ىلص يقضيه من مال مصالح املسلمن، 
وقيل من خالص مال نفس�ه وقيل كان ه�ذا القضاء واجبًا عليه ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: 

تربع منه«)3(.

)1( املعجم القانوين رباعي اللغة، عبد الفتاح مراد )ص545(.
ين )2298(، ومس�لم صحيح مس�لم برشح النووي  )2( أخرج�ه البخ�اري يف كتاب الكفالة باب الدنَّ

.)60/18(
)3( رشح النووي عىل صحيح مسلم )60/11(. 
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وبن�اء ع�ىل ذلك اختلف الفقه�اء هل جيب قضاء َدي�ن امليت املعر من 
بي�ت املال أوال؟ فإن ك�ان ملسو هيلع هللا ىلص يقضيه من خالص ماله فهو من خصوصياته 
كام يشعر به قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )أنا أوىل باملؤمنن من أنفسهم(، وحينئذ ال يلزم أداء 
دي�ون األموات املعرين من بيت امل�ال. وإن مل يكن من خصوصياته عليه 
الص�اة والس�ام فكل من قام مقامه يف املس�لمن لزمه ذل�ك. وللعلامء يف 

وجوب قضاء َدين امليت من بيت املال قوالن: 

القول األول: جيب قضاء َدين امليت املعر من بيت املال.
وهب�ذا ق�ال املالكية، وقال به الش�افعية يف أحد الوجهن، وب�ه أفتت اللجنة 
الدائمة يف اململكة العربية الس�عودية، واختاره الش�يخ حممد بن إبراهيم بن عبد 
اللطيف آل الشيخ -رمحه اهلل-، وصدر به قرار جممع الفقه اإلسامي الدويل)1(.

ق�ال القرطبي -رمحه اهلل-: »ق�ال بعض أهل العلم: جيب عىل اإلمام أن 
يق�يض من بي�ت املال َدين الفقراء اقتداء بالنب�ي ملسو هيلع هللا ىلص فإنه قد رصح بوجوب 

ذلك عليه حيث قال: »فعيّل قضاؤه««)2(.

وقال خليل بن إس�حاق)3( عند ذك�ره خصوصيات النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وقضاء 

)1( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )33/10-34(، وفتاوى ورس�ائل الشيخ حممد 
ب�ن إبراهيم )138/4-138(، وس�يأيت قريبًا مزيد حول اختياره -رمح�ه اهلل- تعليقًا يف اهلامش، 
وق�رارات جمم�ع الفقه يف دورته الثامنة عرش يف ماليزيا م�ن 24-29 من مجادى اآلخرة 1428ه� 

قرار رقم 165 )3، 18(.
)2( اجلامع ألحكام القرآن )62/17(.

)3( خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب ضياء الدين أبو حممد، صاحب املخترص اخللييل املشهور، 
وق�د بقي يف تأليفه نّيفًا وعرشين س�نة، وخلصه يف حياته إىل باب النك�اح وباقيه مجعه أصحابه من 
دة، وقد رشحه كثريون وترجم إىل الفرنسية، تعلم خليل يف القاهرة وويل اإلفتاء عىل مذهب  املسونَّ
مالك، وله كتاب التوضيح، رشح به خمترص ابن احلاجب، واملناس�ك وغريها، تويف سنة 776ه�. 
األعام )315/2(، ودليل الس�الك للمصطلحات واألس�امء يف مذهب مالك، صد. محدي عبد 

املنعم شلبي، مكتبة ابن سينا، القاهرة.
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َدي�ن امليت املع�ر«، قال الدس�وقي)1(: »وهذا كان يف صدر اإلس�ام قبل 
الفتوحات ثم نسخ بوجوب قضائه من بيت املال«)2(.

وق�ال النووي: »واختل�ف أصحابنا يف قضاء َدين م�ن مات وعليه َدين 
فقيل جيب قضاؤه من بيت املال وقيل ال جيب«)3(.

ووجه هذا القول ما يأيت: 

)1( أب�و عب�د اهلل حمم�د ب�ن أمحد عرف�ة الدس�وقي األزهري، ولد بدس�وق إح�دى م�دن حمافظة كفر 
الش�يخ، كان فريدًا يف تس�هيل املعاين وال يتكلف فخامة األلفاظ، لذلك اش�تهرت حاشيته املسامة 
باس�مه، من بن مؤلفات املذهب، تويف -رمحه اهلل- يف ش�هر ربيع األول 1230ه�. دليل السالك 
)ص117-118(، واألع�ام )17/6(، وعجائب اآلثار للجربيت )231/4-233(، وش�جرة 

النور الزكية )ص361(. 
)2( حاش�ية الدس�وقي )212/2(، وقول الدس�وقي فيه نظر فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ال يصيل عىل من ترك 
َدين�ًا لي�س ل�ه قض�اء ثم ملا فتح�ت الفتوحات ق�ال: »أنا أوىل بكل مؤمن من نفس�ه م�ن ترك ماالً 
فلورثت�ه وم�ن ترك َدين�ًا أو ضياعًا فإيّل وعيّل«، فاملنس�وخ ت�رك الصاة عىل املي�ت املدين املفلس 
بالن�ص أم�ا أن قض�اء َدين امليت املفلس ك�ان خاصًا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم نس�خ بوجوبه عىل س�ائر والة 

املسلمن فمحل نزاع.
)3( رشح الن�ووي ع�ىل صحي�ح مس�لم )11/60(، وأما احلنابلة فبع�د البحث مل أجد َم�ن ذكر هذه 
املسألة إال أن املوفق -رمحه اهلل- ذكر َعَرضًا عدم صاة اإلمام عىل امليت املدين الذي مل خيّلف وفاًء 
ثم ذكر أنه منس�وخ وذكر احلديث الذي فيه حتمل النبي ملسو هيلع هللا ىلص َدين امليت املس�لم الذي مل يرتك وفاًء؛ 
ولكنه مل يذكر هل جيب عىل األئمة بعده من بيت املال ويف الرشح الكبري مثله. ويف كش�اف القناع 
ذكر من خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص عدم الصاة عىل املدين املعر ثم ذكر أنه منسوخ وذكر احلديث قال 
-رمح�ه اهلل-: »وكان ملسو هيلع هللا ىلص ال يصيل أوالً يعني يف أول اإلس�ام عىل م�ن مات وعليه َدين ال وفاَء له 
كأن�ه ممن�وع منه إال مع ضامن وي�أذن ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه  يف الصاة عليه ثم نس�خ املنع فكان آخرًا 
يصيل عليه وال ضامن ويويف َدينه من عنده، خلرب الصحيحن: »أنا أوىل باملؤمنن من أنفسهم فمن 

تويف منهم فرتك َدينًا فعيّل قضاؤه«.
واختار الش�يخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الش�يخ -رمحه اهلل- أنه جيب قضاء َدين امليت 
املعر من بيت املال ونرصه ولكنه مل ينس�به للمذهب احلنبيل وإنام استش�هد بكام جيد للشوكاين 
-رمحه اهلل-. املغني )506/3(، طبعة هجر. وكشاف القناع )25/5-26(، مكتبة النرص احلديثة 
وفتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ. مجع وترتيب وحتقيق 

الشيخ حممد بن عبدالرمحن بن قاسم )139-138/4(.
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الدليل األول: األحاديث الواردة يف أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يف آخر األمر كان 
يقيض َدين من مات معرًا من املسلمن ومن هذه األحاديث ما يأيت: 

حديث أيب هريرة السابق أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يؤتى بالرجل املتوف . 1
ث أنه ترك لدينه  ين فيس�أل: هل ترك لدينه فضًا؟ فإن ُحدِّ عليه الدنَّ
وفاًء صىل، وإال قال للمس�لمن: »صلوا ع�ىل صاحبكم«، فلام فتح 
اهلل عليه الفتوح، قال: »أنا أوىل باملؤمنن من أنفسهم، فمن تويف من 

املؤمنن فرتك َدينًا فعيّل قضاؤه، ومن ترك مااًل فلورثته«.

وجه الداللة من جهتن: 

- األوىل: أن يف بع�ض روايات�ه أنه قيل: وع�ىل كل إمام بعدك قال: 
»وعىل كل إمام بعدي«)1(.

- الثاني�ة: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فعيل قضاؤه« وإن كان نصًا عىل وجوب ذلك 
عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال أنه يعم والة األمور بعده ألمرين: 

كوهن�م القائمن بأم�ر الرعية من بع�ده ملسو هيلع هللا ىلص، وخلف�اؤه عليهم  أ( 
فيلزمهم ما لزمه.

ين من امل�ال العام يب�ن ذلك أنه  أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ك�ان يق�يض الدنَّ ب( 
ك�ان ال يص�يل عىل م�ن علي�ه َدين مل ي�رتك له قض�اء حتى فتح 
اهلل علي�ه الفتوح فالتزم بقضائها مما يش�عر بأن�ه كان يقضيه من 
م�ال املصالح. قال احلافظ ابن حجر -رمحه اهلل-: »ويف صاته 
عىل من عليه َدين بعد أن فتح اهلل عليه الفتوح إش�عار بأنه كان 

يقضيه من مال املصالح«)2(.

)1( ذك�ره يف هناي�ة املحت�اج )433/4(، وعزاه إىل الط�رباين وهو يف املعجم الكب�ري )240/6(، رقم 
)6103(، لكنه بلفظ: »ومن ترك َدينًا فعىل الوالة من بعدي من بيت مال املس�لمن« وس�يأيت إن 

شاء اهلل تعاىل. 
)2( فتح الباري )558/4(، وهذان األمران من الوجه الثاين نقلتهام بترصف من رسالة الترصف يف=
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عن جابر بن عبداهلل  قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يصيل عىل رجل مات . 2
علي�ه َدين، فُأيت بميت فس�أل: »أعليه َدين؟« قال�وا: نعم، ديناران. 
قال: »صلوا عىل صاحبكم«، فقال أبو قتادة: مها عيّل يا رس�ول اهلل، 
فلام فتح اهلل عىل رس�وله قال: »أنا أوىل بكل مؤمن من نفس�ه، فمن 

ترك َدينًا فعيّل ومن ترك مااًل فلورثته«)1(.

ع�ن أيب هري�رة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف خطبته: »م�ن خلف مااًل أو . 3
حقًا فلورثته ومن خلف كّاً أو َدينًا فكله إيّل ودينه عيّل«)2(.

وهناك أحاديث أخرى وفيام ذكر كفاية.

الدلي�ل الث�اين: أن مرصف بي�ت مال املس�لمن مصالح املس�لمن كافة 
وقضاء َدين امليت املعر من مصالح املس�لمن اخلاصة س�عيًا يف جتنيبه آثار 
ين يف آخرته. يقول القرطبي -رمحه اهلل- بعد كام له: »وألن امليت  هذا الدنَّ
ين خياف أن يعذب يف قربه عىل ذل�ك كام قد صح عن النبي  ال�ذي علي�ه الدنَّ
ملسو هيلع هللا ىلص حي�ث ُدع�َي ليصيل عىل ميت فُأخرِب أن علي�ه َدينًا مل يرتك له وفاء فقال: 
»صل�وا عىل صاحبكم« فق�ال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رس�ول اهلل وعيل َدينه 
فص�ىل علي�ه، ثم قال له: »قم ف�أّده عنه« فلام أّدى عنه ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »اآلن حن 
ب�ردت عليه جلدته« وكام كان عىل اإلمام أن يس�د رمق�ه ويراعي مصلحته 
الدنيوية كان أحرى وأوىل أن يسعى فيام يرفع عنه به العذاب األخروي)3(.

= املال العام )ص117-118(، للدكتور خالد بن حممد املاجد، رس�الة ماجستري قسم الفقه كلية 
الرشيعة بالرياض.

)1( أخرج�ه اإلم�ام أمح�د )269/3(، وأب�و داود برق�م )3343(، والنس�ائي يف الس�نن )65/4(، 
واحلاكم يف املستدرك )58/2(، وقال: صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي.

)2( أخرجه البخاري برقم )5371(، ومسلم برقم )14، 15، 16، 17(.
)3( املفهم عىل صحيح مس�لم )575/4(، وعمدة القارئ )113/1(. وحديث قضاء أيب قتادة َدين 

امليت ثابت يف الصحيحن وغريمها من حديث سلمة بن األكوع  وغريه، وقد سبق.
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الدلي�ل الثالث: أن يف الت�زام ويل األمر بقضاء َدين امليت املعر مصالح 
للدولة ومنه تش�جيع القادرين عىل نفع إخواهنم املعوزين بالقرض احلس�ن 
ح�ن يضمنون أو يغلب عىل ظنهم رجوع أمواهلم إليهم إما بوفاء املدين أو 
بعلمه�م بالتزام ويل األمر فيش�اركون ويل األمر يف حتم�ل جزء من الضامن 

االجتامعي أو اإلقراض للمعوزين)1(.

القول الثاين: ال جيب قضاء َدين امليت املعر من بيت املال.
وب�ه قال بعض الش�افعية. وهو مقتىض قول أيب حنيفة. وقد س�بق قول 
النووي -رمحه اهلل- عن مذهب الش�افعية وأن منهم من قال ال جيب قضاء 
َدين امليت املعر من بيت املال، ويف هناية املحتاج بعد أن ذكر حديث جابر 
ورواي�ة الطرباين: »ومقتضاه وجوب قض�اء َدين امليت املعر عىل كل إمام 
لكن الصحيح عند أئمتنا أن ذلك من خصائصه صىل اهلل عليه وآله وس�لم 

كعاداته بدليل قضائها بعد وفاته«)2(.

وأما أبو حنيفة -رمحه اهلل- فمقتىض قوله عدم وجوب قضاء َدين امليت 
يف بي�ت املال وذلك ألهنم احتج�وا لقوله ببطان الكفالة عن امليت املفلس 
ين هو الفعل حقيقة هلذا يوصف بالوجوب  بأنه: »كفل بدين ساقط ألن الدنَّ
ألن�ه يف احلك�م مال ألنه ي�ؤول إليه يف امل�آل وقد عجز عنه بنفس�ه وبخلفه 
ففات عاقبة االس�تيفاء فيسقط رضورة«)3(. وإذا كان ساقطًا عنه فا حاجة 

للقضاء.

ووج�ه القول بعدم وج�وب قضاء َدين امليت من بي�ت املال أن وجوب 
قض�اء َدين امليت املفلس من خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص)4( يبن ذلك لفظ احلديث 

)1( الترصيف املال العام )ص118( بترصف.
)2( هناية املحتاج )433/4(.
)3( البحر الرائق )253/6(.
)4( هناية املحتاج )433/4(.
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حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا أوىل باملؤمنن من أنفسهم، فمن تويف من املؤمنن فرتك 
َدينًا فعيّل قضاؤه، ومن ترك مااًل فلورثته«.

وهذه األولوية خاصة به ملسو هيلع هللا ىلص فكذلك ما يبنى عليها برهانه قوله تعاىل: )ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]األح�زاب: 18[. ويف صحي�ح البخاري وغريه عن أيب 
هري�رة  أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما م�ن مؤمن إال وأنا أوىل ب�ه يف الدنيا واآلخرة، 
اقرؤوا إن شئتم: )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( فأيام مؤمن مات وترك مااًل 

فلريثه عصبته من كانوا، ومن ترك َدينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مواله«)1(.

ونوقش بام يأيت: 
عدم التسليم باخلصوصية وذلك أنه ملسو هيلع هللا ىلص إنام قال تلك املقالة بتحمله . 1

َدي�ن املي�ت املعر بعد أن فتح اهلل علي�ه الفتوح كام هو مرصح به يف 
بع�ض تلك األحادي�ث الثابتة الواردة يف هذا الش�أن فتبن أن العلة 
يف حتمل�ه مص�رُي أم�وال اهلل إلي�ه وهذا أمر يش�اركه في�ه اخللفاء من 
بعده. قال الشوكاين -رمحه اهلل-: »وهذا يدل داللة ظاهرة أن ذلك 
التحم�ل إن�ام هو ملصري أم�وال اهلل إليه ملسو هيلع هللا ىلص ومعل�وم أهنا قد صارت 
إىل م�ن بعده من خلفائه ومن بعدهم كام صارت إليه بل صار إليهم 
أكثر مما صار إليه فإن اهلل س�بحانه مل يفتح غالب الباد إال بعد موته 
فهم متحملون لديون املديونن يقضوهنا من أموال اهلل سبحانه«)2(.

أن�ه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أن�ا وارث من ال وارث له أعقل عن�ه وأرثه«)3(، وال . 2
أح�د يق�ول إن م�رياث م�ن ال وارث له خمت�ص برس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)4( 

ين. فكذلك قضاء الدنَّ

)1( صحيح البخاري برقم )478(.
)2( الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين )3064/6(.

)3( مسند اإلمام أمحد )31/4(، وسنن ابن ماجه برقم )2738(، وسنن أيب داود رقم )2899( وهو 
حديث حسن.

)4( الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين )3066/6( بترصف.
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م�ا س�بق يف الق�ول األول من رواي�ة الطرباين للحديث عن س�لامن . 3
وزاد في�ه: »وم�ن ترك َدينًا فعيّل وعىل الوالة من بعدي من بيت مال 
املسلمن«. قال الشوكاين: وهذا احلديث وإن كان يف إسناده عبد اهلل 
ابن س�عيد األنصاري وهو ضعيف لكنه يشد من عضده ما أخرجه 

ابن حبان يف ثقاته من حديث أيب أمامة بنحوه)1(.

أن خصوصي�ة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف وجوب قضاء مث�ل هذه الديون إنام هو . 4
من ماله اخلاص؛ وأما من بيت املال فيشاركه يف ذلك مجيع الوالة)2(.

ق�ال ابن حجر -رمحه اهلل-: »ويف صات�ه ملسو هيلع هللا ىلص عىل من عليه َدين بعد أن 
فتح اهلل عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال املصالح«، وقال أيضًا: 
»وه�ل كان ه�ذا من خصائص�ه أو جيب ع�ىل والة األمر بع�ده؟ والراجح 

االستمرار؛ لكن وجوب الوفاء إنام هو من مال املصالح«)3(.

وهب�ذا يتب�ن رجحان القول بوج�وب قضاء َدين املي�ت املعر من بيت 
مال املسلمن، واهلل تعاىل أعلم.

ويتعلق هبذا املوضوع أمور وقيود منها: 

أواًل: أن قضاء َدين امليت الوارد يف األحاديث مقيد باملسلمن لقوله ملسو هيلع هللا ىلص 
يف بعض الروايات: »فمن تويف من املؤمنن وترك َدينًا فعيل قضاؤه«)4(.

ثانيًا: أن قضاء َدين امليت الوارد يف األحاديث مقيد بمن مل يرتك وفاء لقوله 

)1( املصدر نفسه والصفحة نفسها.
)2( منح اجلليل رشح خمترص خليل )264/3(.

)3( فت�ح الب�اري )11/11-12(، وم�ال املصالح أو س�هم املصال�ح قال عنه الطول�وين: »هو مخس 
اخلمس يف الغنيمة وأربعة أمخاس الفيء« انظر: مرشد املحتار إىل خصائص املختار ملحمد بن عيل 

ابن طولون الدمشقي الصالح احلنفي )ص94(. 
)4( سبق خترجيه )ص633(.
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ملسو هيلع هللا ىلص يف رواي�ة: »فمن م�ات وعليه َدين ومل يرتك وفاًء فعلينا قضاؤه«)1( وأحب 
التنبيه إىل أن الش�وكاين -رمحه اهلل- بالغ يف التوسع يف االستدالل باألحاديث 
الدال�ة عىل قضاء َدين امليت من بيت املال فأدخل يف ذلك كل من مات وعليه 
َدي�ن ولو ترك م�اال يقول -رمحه اهلل-: »من مات وله م�ال يمكن القضاء منه 
وَثّم س�لطان للمس�لمن، بي�ده أموال هلل ع�ىل وجه يتمكن به م�ن قضاء َدين 
ذل�ك املديون منها كّاً أو بعضًا فقد دّل قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف األحاديث املتقدمة: »من 
خل�ف مااًل أو حق�ًا فلورثته، ومن خلف كّاً أو َدينًا فكل�ه إيّل ودينه عيّل« أن 
الس�لطان قد صار مكلفًا بقضاء َدين ذلك املديون الذي مات وترك مااًل وأن 
ذن�ب الرتك عليه وخطاب اهلل س�بحانه متوجه إليه وعقوبت�ه نازلة عليه. وال 
ينايف هذا قوله يف حديث سلمة بن األكوع املتقدم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »هل ترك 
ش�يئًا؟« قال�وا: ال. فقال: »هل علي�ه َدين؟« قالوا: ثاث�ة دنانري، قال: »صلوا 
عىل صاحبكم«؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إنام امتنع من الصاة عىل املديون الذي ال مال 
له قبل أن يفتح اهلل عليه لكونه مل يرتك وفاًء لدينه ثم ملا فتح اهلل عليه قال: »من 
خلف مااًل أو حقًا فلورثته« فجعل ديون املديونن إليه وعليه من غري فرق بن 

من ترك مااًل ومن مل يرتك مااًل« انتهى كام الشوكاين -رمحه اهلل-)2(.

م ألمور:  وهذا الذي قرره -رمحه اهلل- غري مَسلنَّ

- األول: أن م�ن ت�رك مااًل يكف�ي لقضاء َدينه فه�و يف احلقيقة يف حكم 
من مل يرتك َدينًا ألن اهلل تعاىل قىض يف آيات املواريث أن الوارث ال يستحق 

ين حق مقدم عىل حق اإلرث. ين، فالدنَّ اإلرث إال بعد قضاء الدنَّ

- الث�اين: أن قوله تع�اىل: )ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ( ]النس�اء: 11[ 
يوضح أن املقصود بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ومن خّلف كّاً أو َدينًا فكله إيل ودينه عيل« 

ين الذي مل يرتك صاحبه وفاء. أنه الدنَّ

)1( فتح الباري )11/12(.
)2( الفتح الرباين )3068-3067/6(. 
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- الثال�ث: ُيس�تأنس بفعل الصحاب�ة وفهمهم كام يف خ�رب َدين عمر  
: »انظر ما عيل من  يف صحي�ح البخ�اري ففيه أن عمر قال البنه عب�د اهلل 
ين« فحسبوه فوجدوه ستة وثامنن ألفًا أو نحوه، قال: »إن وف له مال آل  الدنَّ
عمر فأّده من أمواهلم وإال فس�ل يف بني عدي بن كعب، فإن مل تف أمواهلم 
فس�ل يف قري�ش وال تعده�م إىل غريهم ف�أّد عني هذا امل�ال« ومل يذكر بيت 

املال)1(.

- الراب�ع: أن م�ا ذك�ره الش�وكاين -رمح�ه اهلل- يفت�ح ذريعة التس�اهل 
باالستدانة وبقضاء الديون.

- اخلامس: ظاهر احلديث أن من تويف فا خيلوا من أحد حالن: إما أن 
ي�رتك م�ااًل فهو لورثته، وإم�ا أن يرتك َدينًا فقد تكف�ل ملسو هيلع هللا ىلص بقضائه، وإما أن 

ي�رتك َدينًا وم�ااًل فهذا حكمه واضح يف قوله تع�اىل: )ائ  ەئ  ەئ  وئ    
وئ  ۇئ  ۇئ(.

ثالثًا: قال يف مرش�د املحتار إىل خصائص املختار: »وموضع اخلاف ما 
إذا متك�ن من األداء قبل املوت أم�ا إذا مل يملك يف حياته ما يؤديه فا يقىض 
عنه«. قال الزركيش)2(: »ويش�هد لذلك ما ذك�روه فيمن أفطر لعذر ومات 
قبل التمكن من القضاء فا تدارك له وال إثم وإن مات بعد التمكن وجب 
التدارك. وحيتمل أن جيري اخلاف يف ذلك أيضًا. ويمكن الفرق بينه وبن 
ين ح�ق آدمي فيحتاط له بخاف الص�وم فإنه حق اهلل تعاىل  الص�وم أن الدنَّ

وحقوق اهلل تعاىل مبنية عىل املساحمة«.

وهذا القيد فيه نظر من وجوه:

)1( صحيح البخاري برقم )3700(
)2( ه�و حمم�د بن هبادر بن عب اهلل الزركيش، أبو عبد اهلل، بدر الدين، عامل بفقه الش�افعية واألصول، 
تويف بمرص س�نة 794ه� -رمح�ه اهلل- انظر: األعام )285/6(، وش�ذرات الذهب البن العامد 

.)335/6(
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- األول: الفرق الذي ذكره.

ين إبراء لذمة املدين وكونه ملك أو مل يملك يف  - الث�اين أن يف قض�اء الدنَّ
حيات�ه ما يؤدي عنه العل�م به متعذر أو متعر وعىل تي�ر العلم به فالذمة 
مش�غولة عىل كل حال واحلق باق يبينه عدم استفس�ار النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمن قّدم 
للص�اة علي�ه هل ملك يف حياته م�ا يؤديه؟ ثم يبني عليه بأن�ه إذا مل يملك 
ش�يئًا صىل عليه بناًء عىل أن اهلل س�يكفيه ويؤدي عنه يف اآلخرة فلام مل يفعل 

علم عدم الفرق وأنه ال أثر له.

- الثالث: أن حق الدائن باق وله اعتباره، واهلل أعلم.

رابع�ًا: وق�ال أيضًا: وحيتم�ل أيضًا ختصي�ص اخلاف بمن اس�تدان يف 
طاع�ة أو مب�اح دون غريه، وحيتمل التعميم ألن العايص أحوج لإلس�عاف 

من غريه)1(.

ين الذي ُيقىض بام يستحقه  خامسًا: قيد ابن بطال -رمحه اهلل- مقدار الدنَّ
املي�ت من بي�ت املال نقل يف فتح الب�اري عن ابن بطال قول�ه: »يلزم املتويل 
ألمر املسلمن أن يفعله بمن مات وعليه َدين - يعني أن يقيض َدينه من بيت 
املال - فإن مل يفعل فاإلثم عليه إن كان حق امليت يف بيت املال يفي بقدر ما 

ين وإال فبقسطه«)2(. عليه من الدنَّ

وما قاله فيه نظر ألن استحقاق امليت املعر قضاء َدينه من بيت املال إنام 
هو بسبب زائد عىل أصل حقه يف بيت املال وهو كونه مات مدينًا معرًا فا 

يتقيد ذلك بام يستحقه منه لكونه من املسلمن، واهلل تعاىل أعلم.

)1( مرش�د املحت�ار إىل خصائ�ص املخت�ار ملحم�د ب�ن ع�يل بن طول�ون الدمش�قي الصاحل�ي احلنفي 
)ص93-94(، وقوله: ألن العايص أحوج لإلس�عاف من غريه معارض بأن يف املنع زجرًا للغري 

عن املعايص.
)2( فتح الباري )558/4(.
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املطلب الثالث
صور معارصة لقضاء ديون الرعية من بيت املال

سأذكر ثاث صور لقضاء ديون املدينن من عامة الرعايا الذين يشملهم 
الدخول يف بيت مال دولتهم املسلمة اململكة العربية السعودية )أنموذجًا(.

م�ن هذه الص�ور صورتان لقض�اء ديون املوت�ى وصورة لقض�اء ديون 
املعري�ن م�ن األحي�اء وإن�ام ذكرهتا ألهن�ا اش�تملت عىل ضواب�ط يمكن 
أن يس�تفاد منه�ا لضبط قض�اء ديون املوتى م�ع أن الصورت�ن األولين يف 

حقيقتهام إبراء ويمكن أن يتجوز بأنه قضاء جزئي.

الص�ورة األوىل: إعفاء املتوفني من القروض املس�تحقة للبنك العقاري، 
وهذا القرار كان صادرًا أيام امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رمحه اهلل- 
وتم إعفاء عدة متوفن يف ذلك العهد، ثم جدد ذلك يف عهد امللك عبد اهلل 
اب�ن عبد العزيز آل س�عود -وفق�ه اهلل- بالقرار امللكي رق�م أ/18وتاريخ 

1432/3/20ه� وفيه: 

»ثانيًا: إعفاء مجيع املتوفن من أقس�اط قروض صندوق التنمية العقارية 
لألغراض السكنية اخلاصة املستحقة عليهم دون أية رشوط«.

وفي�ه أيضًا: »تق�وم وزارة املالية بتعويض صن�دوق التنمية العقارية عن 
مبالغ أقساط قروض الصندوق املعفاة«)1(.

الص�ورة الثاني�ة: إعف�اء مجيع املقرتض�ني املتوفني من أصح�اب القروض 
العادية... من س�داد أقس�اط صن�دوق التنمية الزراعية التي مل يتم تس�ديدها 
بغ�ض النظر عن عدد العقود بحد أقص أربعامئة ألف ريال س�عودي رشيطة 
تس�ديد ما زاد عن ه�ذا املبلغ مقدمًا للصندوق ويطب�ق اإلعفاء عىل احلاالت 

(1) www.saudiembassy.or.jp/Ar/Baynat/2011/20110223.htm 
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املس�تقبلية بحي�ث يعفى املقرتض املتوف من س�داد أقس�اط صن�دوق التنمية 
الزراعية التي تستحق بعد وفاته بحد أقص أربع مئة ألف ريال برشط تسديد 
ما زاد عن هذا املبلغ ومجيع األقساط املستحقة قبل الوفاة مقدمًا للصندوق)1(.

وياحظ يف هذا اإلعفاء عدم اش�رتاط الفقر أو اإلعس�ار أو عدم الغنى 
ب�ل األمر ش�امل ل�كل مق�رتض يف الصندوق�ن ومل يقيد يف َدي�ن صندوق 
ط لإلعفاء  التنمي�ة العقاري�ة برشط ألن مق�دار القرض حمدد يف حن اش�رتُ
من َدين صندوق التنمية الزراعية أن ال يزيد عن أربع مئة ألف وإن زاد فا 

يعفى حتى يسدد عنه الزيادة.

وإذا كان ذلك عامًا لكل متوف فقضاء َدين امليت املعر أوىل إبراء لذمته 
ووفاء لدائنه لكن يكون ذلك برشوط تضبطه حفظًا ألموال املسلمن.

الص�ورة الثالث�ة: التس�ديد عن الس�جناء الذين س�بب س�جنهم حقوق 
الناس املالية، وذلك بضوابط.

جاء يف األمر امللكي رقم أ/25 وتاريخ 1432/3/20ه�: 

»ثانيًا: التسديد عىل املطالبن بحقوق مالية وفق الضوابط التالية: 

- أن تكون الديون ثابتة عىل املدين بحكم قضائي مكتسب القطعية.

- أن تك�ون الدي�ون قد ترتبت عىل املدين بس�بب عمل م�رشوع ومثبتًا 
ين. إعساره يف مجيع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنن باملتبقي من الدنَّ

- أن يكون املدين سجينًا أو سبق سجنه بسبب الديون املطالب هبا وأن 
يكون الس�جن بعد صدور احلكم املثبت للدين ويستثنى من رشط السجن 
النس�اء املطالبات بعوض اخللع أو الطاق أو فس�خ الن�كاح أو بدفع أجرة 

السكنى ونحو ذلك.

)1( املرجع السابق
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- أن يرفق أصل احلكم القضائي وال يعتد بالصور أو بدل فاقد.

- أال يكون املدين مماطًا أو متاعبًا بأموال الناس أو متهربًا قبل احلكم 
أو بعده وأن يثبت إعساره يف مواجهة أصحاب الديون.

- أال تكون الديون بسبب جريمة.

ين بسبب كفالة حضورية أو غرمية. - أال يكون الدنَّ

ين قد ترتب  - أن يك�ون أحد أطراف املديونية س�عوديًا وأن يك�ون الدنَّ
ين عىل املواطن السعودي  داخل اململكة إذا كان املدين أجنبيًا وإذا ترتب الدنَّ
املوجود باخلارج فيش�رتط للس�داد عنه أن يكون س�جينًا أو مطلقًا بالكفالة 

وممنوعًا من مغادرة ذلك البلد قبل السداد.

- أال يك�ون ق�د تم الس�داد ع�ن املدين س�ابقًا وع�اد يف دي�ون جديدة 
أو للمدي�ن معامل�ة يف االنتظ�ار للس�داد عن�ه بن�اًء ع�ىل األمري�ن رق�م 
خ/3795 م ب وتاري�خ 1427/5/15ه� ورق�م 3690/ م ب وتاريخ 

1428/4/15ه�.

وإذا ساغ قضاء ديون األحياء املعرين هبذه الضوابط فألن يسوغ قضاء 
دي�ون األموات الذين أنفس�هم مرهتنة أو معلق�ة بديوهنم من باب أوىل فإن 

األحياء هلم مكنة أن يسعوا يف إبراء ذممهم بخاف من مات، واهلل أعلم.
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املبحث الرابع
التربع بقضاء َدين امليت املعر وبضامنه

وفيه مطلبان: 

املطلب األول
التربع بقضاء َدين امليت املعر

والت�ربع بقضائ�ه صحيح وجائ�ز باالتفاق، قال يف بداي�ة املبتدي: »ولو 
م�ات رجل وعليه دي�ون ومل يرتك ش�يئًا... إىل أن قال: ولو تربع به إنس�ان 

يصح«)1(.

وق�ال يف الذخرية: »يصح الضامن عن املي�ت خّلف وفاًء أم ال... إىل أن 
ين عن الغري فيصح عن امليت كالقضاء واإلبراء«)2(. قال: وهو تربع بالدنَّ

قال يف أس�نى املطالب رشح روض الطالب: »وال يش�رتط رضاه جلواز 
الت�ربع ب�أداء َدين غريه بغري إذن�ه ومعرفته فيصح الضامن ع�ن امليت وإن مل 

خيّلف وفاًء خلرب أيب قتادة«)3(.

)1( بداية املبتدي مع اهلداية وفتح القدير )204/7(.
)2( الذخرية يف الفقه املالكي للقرايف )372/7(.

)3( أسنى املطالب )236/2(، وانظر: فتح الوهاب )365/1(، بداية املبتدي مع اهلداية وفتح القدير 
)205/7(، وهناية املحتاج )340/4(.
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وق�ال ابن قدام�ة -رمحه اهلل-: »لو تربع رجل بقض�اء َدينه -أي امليت- 
ين اقتضاؤه«)1(. جاز لصاحب الدنَّ

ويس�تدل لذلك بحديث سلمة بن األكوع  يف ضامن أيب قتادة  َدين 
املتوف وتربعه بقضائه.

املطلب الثاين
ضامن َدين امليت املعر

ض�امن َدين املي�ت ورد فيه أحاديث صحيحة منها خرب تربع أيب قتادة  
ب�أداء َدي�ن املي�ت الذي مل ي�رتك لدينه وفاًء ملّ�ا امتنع النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص عن الصاة 

عليه، وما روي من خرب تربع عيل  مثله.

وألهل العلم يف صحة الضامن هنا قوالن:
الق�ول األول: أن�ه يصح ضامن َدين امليت املع�ر، وهبذا قال مجاهري العلامء 
ومنهم صاحبا أيب حنيفة)2( واألئمة الثاثة مالك والشافعي وأمحد وغريهم)3(.
الق�ول الثاين: ذه�ب أبو حنيفة -رمحه اهلل- إىل أن�ه ال يصح ضامن امليت 

املفلس)4(.

أدلة القول األول:

احتج اجلمهور بام يأيت: 

)1( املغني مع الرشح الكبري، الطبعة الكويتية )74/5(.
)2( املبس�وط )108/10( وفتح القدير )204/7( وبدائع الصنائع )605/4( والبناية رشح اهلداية 

)694/7( والبحر الرائق )253/6(.
)3( الذخ�رية )372/7( واحلاوي الكبري )454/6( واملغني مع الرشح )74/5( واملحىل البن حزم 

.)112/8(
)4( املبس�وط )108/10( وفتح القدير )204/7( وبدائع الصنائع )605/4( والبناية رشح اهلداية 

)694/7( والبحر الرائق )253/6(.
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 : الدليل األول: عموم قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الزعيم غارم«)1(. قال ابن عباس 
»الزعيم الكفيل«)2(، فيدخل فيه من يكفل ميتًا مفلسًا.

ونوقش: بأن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الزعيم غارم« يدل عىل أن الكفيل يغرم ما كفل 
به والكام يف كفيل امليت املفلس هل هو زعيم أو ال؟)3(

الدليل الثاين: كفالة أيب قتادة  لدين امليت املفلس وقد ورد من حديث 
سلمة بن األكوع وجابر بن عبد اهلل  وغريمها.

عن س�لمة بن األكوع  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُأيَت بجن�ازة ليصىل عليها فقال: . 1
»هل عليه من َدين؟« قالوا: ال، فصىل عليه. ثم ُأيَت بجنازة أخرى فقال: 
»هل علي�ه من َدين؟« قالوا: نعم، قال: »فصل�وا عىل صاحبكم«، قال 
أبو قتادة: عيّل َدينه يا رسول اهلل، فصىل عليه. رواه البخاري وغريه)4(.

وع�ن جابر  قال: تويف رجل فغس�لناه وكفناه وحنطناه ثم أتينا به . 2
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصيل عليه، فقلنا: تصيل عليه، فخطا خطوة ثم قال: 
»أعليه َدي�ن؟« قلت: ديناران، فانرصف، فتحمله�ا أبو قتادة فقال: 
الديناران عيّل؛ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قد أوف اهلل حق الغريم وبريء 
منه�ا امليت« ق�ال: نعم فصىل عليه ث�م قال بعد ذلك بي�وم: ما فعل 
الدين�اران؟ قال: إنام مات من األمس، ق�ال فعاد إليه من الغد فقال 

قد قضيتهام، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اآلن بردت عليه جلدته«)5(.

)1( أخرجه ابن ماجه )804/2( وأمحد )267/5( وصححه األلباين اإلرواء رقم )1412(.
)2( رواه اب�ن جرير عند تفس�ري قول�ه تعاىل: )وأنا به زعيم(، وقال الش�يخ عب�د اهلل بن جربين -رمحه 
اهلل-: ورواه -أي الطربي- عن تاميذ ابن عباس بأس�انيد صحيحة. رشح الزركيش عىل خمترص 

اخلرقي )116/4(.
)3( العناية عىل اهلداية مع فتح القدير )207/7(.

)4( أخرج�ه البخاري يف كتاب الكفالة، باب من تكف�ل عن ميت َدينًا فليس له أن يرجع. فتح الباري 
)545/4 و554(.

)5( أخرج�ه اإلمام أمح�د )269/3(، أبو داود )16/5-17( برقم )3204( والنس�ائي يف الس�نن=
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ونوقش هذا االس�تدالل: بأن احلديث ليس رصحيًا يف إنشاء الكفالة بل 
حيتم�ل قول�ه: »مها عيل« كًا من إنش�ائها واإلخبار هبا عىل حد س�واء، وال 
عم�وم لواقعة احلال فا يس�تدل به يف خصوص حم�ل النزاع وحيتمل الوعد 
هب�ا أيضًا)1(، واملراد باإلنش�اء إنش�اء الكفالة أي يكون ضمن�ه للتو، واملراد 

باإلخبار اإلقرار بكفالة سابقة ومع االحتامل يسقط االستدالل.

وأجيب عن هذه املناقشة بعدة أجوبة أمهها جوابان: 

- اجلواب األول: أن يف بعض ألفاظ احلديث ما يدل عىل اإلنشاء منها:
: أنا الكفيل به يا رسول اهلل فصىل عليه . 1 لفظ نصه: »فقال أبو قتادة 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«. قال ابن القيم: رواه النسائي بإسناد صحيح)2(.
يف بعض طرق البخاري: »فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول اهلل . 2

وع�يلنَّ َدينه« قال اب�ن القيم أيضًا: فقوله وع�يّل َدينه كالرصيح يف 
االلتزام أو رصيح فيه؛ فإن هذه الواو لاس�تئناف وليس قبلها ما 
يص�ح أن يعطف ما بعدها عليه، كام لو قال: صل عليه وأنا التزم 

ما عليه أو وأنا ملتزم ما عليه)3(.
ق�ال املج�د ابن تيمية -رمح�ه اهلل-: »وروى اخلمس�ة إال أبا داود . 3

ه�ذه القص�ة م�ن حديث قت�ادة وصحح�ه الرتم�ذي وق�ال فيه 
النس�ائي وابن ماج�ه«. فقال أبو قتادة: أنا أتكف�ل به. قال املجد: 

وهذا رصيح يف اإلنشاء ال حيتمل اإلخبار بام مىض)4(.

= )65/4(، واحلاكم يف املس�تدرك )58/2(، وقال: صحيح اإلس�ناد ووافقه الذهبي. وحس�نه 
يف جمم�ع الزوائ�د )39/3(، وورد مثل قص�ة أيب قتادة عن عيل  عن�د الدارقطني والبيهقي من 

حديث أيب سعيد بأسانيد قال عنها احلافظ ابن حجر: كلها ضعيفة. نيل األوطار )267/5(.
)1( فتح القدير )206/7(.
)2( إعام املوقعن )9/3(.

)3( إعام املوقعن )10/3(.
)4( املنتقى من أخبار املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص )362/2(. وانظر: نيل األوطار )5/ 266(.
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- اجل�واب الثاين: أن احلكم لو اختلف لق�ال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: هل ضمنت 
ذلك يف حياته أو بعد موته؟ والسيام أن الظاهر منه اإلنشاء وأدنى األحوال 
أن حيتملهام عىل الس�واء فإن كان أحد االحتاملن صحيحًا واآلخر باطًا يف 
الرشع فكيف يقره عىل قول حمتمل حلق وباطل دون أن يستفصله عن مراده 

به)1(.

الدليل الثالث: أن القياس يقتيض صحة الضامن وإن مل خيّلف وفاًء، فإن 
من صح ضامن َدينه إذا خّلف وفاًء صح ضامنه وإن مل يكن له مال كاحلي)2(. 
يبينه أنه إذا مات امليت املدين املفلس وله ضامن فإنه ال يبطل ضامنه باملوت 

وال فرق مؤثر بن استمرار الضامن وإنشائه.

الدلي�ل الراب�ع: أن الضامن ال يوجب الرجوع وإن�ام يوجب مطالبة رب 
ين للضامن فا فرق بن أن خيّلف امليت وفاًء أو مل خيلفه)3(. الدنَّ

ين ثبت يف  الدليل اخلامس: أنه كفل بدين ثابت مل يس�قط؛ وذلك أن الدنَّ
حياته حلق الطالب -الدائن- وهو باق حيث مل يوجد املسقط له وهو األداء 
أو اإلب�راء أو انفس�اخ س�بب وجوبه ومل يتحقق بامل�وت يشء من ذلك ومما 

يدل عىل بقائه وعدم سقوطه أمور:

أحده�ا: أن�ه يطالب به يف اآلخ�رة ويتأثر ببقائه يف ذمت�ه يف قربه كام يدل 
عليه قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الس�ابق: »اآلن ب�ردت عليه جلدته«)4(، ملا أخربه 

أبو قتادة  أنه قىض َدين امليت.

الثاين: أنه لو تربع إنسان بقضائه جاز للدائن أخذه من املتربع ولو سقط 
ين باملوت ما حل له أخذه. الدنَّ

)1( إعام املوقعن )10/3(.

)2( إعام املوقعن )10/3(.
)3( املصدر نفسه.

)4( سبق خترجيه يف )ص626(.
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الثالث: أنه لو كان به كفيل قبل موته بقيت الكفالة بعد موت املدين ولو 
ين عن  ين باملوت لبطلت الكفالة وسقطت به لسقوط الدنَّ بطل أو سقط الدنَّ

الكفيل بسقوطه عن األصيل)1(.

أدلة القول الثاين:

الدليل األول: أنه كفل بدين ساقط يف حكم الدنيا ال مطلقا أي وإن كان 
يطال�ب به يف اآلخ�رة، والكفالة من أحكام الدنيا ألهنا توثق ليأخذه فيها ال 
ين قد سقطت  يف اآلخرة فا ُيتصور هلا -أي الكفالة- وجود با َدين، والدنَّ

مطالبة امليت به يف الدنيا)2(.

ين يف الدنيا، وإنام تعذرت  ويمكن أن يناقش بعدم التس�ليم بس�قوط الدنَّ
ين بذلك، وهلذا يطالب  مطالبة امليت بعد موته لعدم إمكانه، وال يسقط الدنَّ
ب�ه خلف�ه م�ن كفي�ل أو وارث إذا كان خّل�ف م�ااًل. ويف الدلي�ل اخلامس 

للجمهور ما جييل هذا ويكمله.

ي�ن فع�ل حقيق�ة وهل�ذا يوص�ف بالوج�وب)3(،  الدلي�ل الث�اين: أن الدنَّ
واملوص�وف باألح�كام األفع�ال وق�د عجز عنه بنفس�ه وبخلف�ه الذي هو 
الكفي�ل الكائ�ن قب�ل س�قوطه أو امل�ال ل�و خلفه فس�قط يف أح�كام الدنيا 

رضورة)4(.

ويمك�ن أن يناق�ش: ب�ام ذك�روه من أن�ه لو حلق املي�ت َدين بع�د املوت 
صح�ت الكفال�ة به ومثل�وا له بام لو كان ه�ذا املدين الذي مات مفلس�ًا قد 

)1( فتح القدير )204/7( ببعض ترصف وإضافة.
)2( املصدر السابق )205-204/7(.

ين ه�و الفعل حقيقة.  )3( ق�ال يف العناي�ة عىل اهلداية مع فت�ح القدي�ر )205/7(: »ومعنى قوله: الدنَّ
أن املقص�ود الفائ�دة احلاصلة منه هو فع�ل األداء والدليل عىل ذلك وصف�ه بالوجوب يقال: َدين 

واجب كام يقال الصاة واجبة والوصف بالوجوب حقيقة إنام هو يف األفعال«.
)4( فتح القدير )205/7(.
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ين مستندًا إىل  حفر بئرًا عىل الطريق فتلف هبا حيوان بعد موته فإنه يثبت الدنَّ
وقت السبب وهو احلفر الثابت حال قيام الذمة الصاحلة للوجوب يف ذلك 
ين ثبت يف حياته  الوقت يعني احلياة)1(، فإذا كان كذلك فهاهنا أوىل ألن الدنَّ
وذمته صاحلة. وإال فكيف يسقط َدين ثابت موثق، ويثبت ويلحق به َدين مل 
ين وثبوته يف حياته  يقم أو مل يثبت يف حياته ثم تصح به الكفالة. ووجود الدنَّ

فعًا أقوى من حصوله وإثباته باالستناد.

الدلي�ل الثال�ث: أن الكفالة ضم ذم�ة إىل ذمة وبعد م�وت مل يبق له ذمة 
تضم إليها ذمة الكفيل)2( فا تصح الكفالة بذمة منفردة.

ويمكن أن يقال: ذمة امليت باقية يف اآلخرة باالتفاق وهذه الذمة حينئذ 
أح�وج إىل أن تض�م إليها ذمة الكفيل إلبراء ذمته. وبام س�بق يتبن رجحان 

القول األول السيام وقد ورد فيه النص الذي ال يدفع، واهلل أعلم.

)1( التقري�ر والتحب�ري البن أمري احلاج )253/2( وحاش�ية ابن عابدين الدر املخت�ار، كتاب الكفالة 
.)312/5(

)2( العناية عىل اهلداية مع فتح القدير )207/7(.
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وفيها خاصة البحث وبعض التوصيات.

خالصة البحث: 
الراجح وجوب قضاء َدين امليت املعر من الزكاة، وهذا هو املشهور من . 1

مذهب املالكية، وأحد الوجهن عند الشافعية، ورواية عن أمحد اختارها 
ش�يخ اإلسام ابن تيمية، وبه أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء برئاسة الشيخ 

عبد العزيز بن باز، وصدر بذلك قرار جممع الفقه اإلسامي الدويل.
وج�وب قض�اء َدين امليت املعر من بيت املال، قال به الش�افعية يف . 2

أح�د الوجهن، واختاره الش�يخ حممد بن إبراهي�م بن عبد اللطيف 
آل الشيخ مفتي الديار السعودية يف زمانه، وبه أفتت اللجنة الدائمة 
لإلفتاء برئاس�ة الش�يخ عبد العزيز بن باز، وصدر بذلك قرار جممع 

الفقه اإلسامي الدويل أيضًا.
اتفق الفقهاء عىل صحة التربع بقضاء َدين امليت املعر.. 3
الراج�ح صحة ضامن َدين املي�ت املعر، وهو قول مجه�ور الفقهاء . 4

خافًا أليب حنيفة -رمحهم اهلل-.

التوصيات: 
• حيتاج املوضوع إىل مزيد من البحث ومن ذلك حترير مذهب احلنابلة 	

يف قضاء َدين امليت من بيت املال.
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• بناًء عىل اختيار نخبة من أهل العلم وجوب قضاء َدين امليت املس�لم 	
املعر من بيت املال فيوىص بأمرين: 

وضع ضوابط باجتهاد مجاعي للحاالت التي تقىض.. 1
الرف�ع إىل والة األمور باالعتناء بذلك ففيه تفريج لكرب وس�نة . 2

حسنة.

واهلل تعاىل هو املوفق،،،
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فهرس املصادر واملراجع: 

كتب التفسري: 
أحكام القرآن البن العريب. أليب بكر حممد بن عبداهلل املعروف بابن العريب )ت543ه�(، . 1

حتقيق: حممد عيل البجاوي، دار املعرفة، بريوت.
تفسري روح البيان. بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.. 2
اجلام�ع ألح�كام الق�رآن. أليب عبداهلل حمم�د بن أمح�د األنصاري القرطب�ي )ت671(، . 3

حتقيق: أمحد عبد العليم الربدوين، ط2.

كتب احلديث: 
فتح الباري. للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقاين )ت852ه�(، دار البيان للرتاب، . 4

القاهرة، ط1، 1407ه�.
صحيح مسلم برشح النووي. دار الفكر، 1401ه�.. 5
خمت�رص س�نن أيب دود للمن�ذري. حتقي�ق: الش�يخ حمم�د حام�د الفق�ي، دار املعرف�ة، . 6

بريوت - لبنان، 1400ه�.
سنن ابن ماجه دار الفكر. حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، بريوت - لبنان.. 7
سنن النسائي. دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.. 8
املستدرك للحاكم. مكتبة املعارف بالرياض، دار الكتب العلمية، بريوت.. 9

س�نن البيهقي. حتقيق: حممد عبد القادر عط�ا، مكتبة دار الباز. مكة املكرمة، 1414ه�-. 10
1994م.

املفهم عىل صحيح مسلم بواسطة التعليقات عىل الفتح الرباين.. 11
املعج�م الكب�ري. س�ليامن بن أمح�د الط�رباين أب�و القاس�م )ت360ه�(، حتقي�ق: محدي . 12

عبداملجيد السلمي، مكتبة الزهراء، املوصل، ط2، 1404ه�1983م.
املس�ند. لإلم�ام أيب عبداهلل أمحد ب�ن حممد بن حنبل )ت240ه�(، حتقيق: س�يد كروي . 13

حسن، دار الكتب العلمية، بريوت.
صحيح س�نن ابن ماجه. حممد نارص الدين األلباين، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، . 14

ط3، 1408ه�.
إرواء الغلي�ل. الش�يخ حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلس�امي، بريوت، دمش�ق، . 15

ط1، 1399ه�.
جممع الزوائد. دار الريان للرتاث. القاهرة، بريوت، 1407 ه�.. 16
املنتق�ى م�ن أخب�ار املصطفى. ملج�د الدين أيب ال�ربكات عبدالس�ام بن تيمي�ة احلراين، . 17
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الرئاس�ة العام�ة إلدارات البحوث العلمي�ة لإلفتاء والدعوة واإلرش�اد، اململكة العربية 
السعودية، 1403ه�.

ني�ل األوط�ار رشح منتق�ى األخب�ار. حمم�د بن ع�يل الش�وكاين )ت1250ه��( وقيل: . 18
)ت1255ه�(، دار الصميعي للنرش والتوزيع، الرياض، ط2، 1418ه�

ضعي�ف الرتغي�ب لأللب�اين. )1126( )969/3(، مكتب�ة املع�ارف للن�رش والتوزي�ع . 19
الرياض، 1421ه�-2000م.

صحيح سنن النسائي. املكتب الرتبوي لدول اخلليج العريب.. 20

كتب الفقه
الفقه احلنفي: أ( 

املبسوط، شمس الدين حممد بن أيب سهل الرخيس، دار املعرفة، بريوت، 1406ه�.. 21
بدائع الصنائع، عاء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين )ت587ه�(، دار إحياء الرتاث . 22

العريب، بريوت، ط1، 1417ه�.
فتح القدير. لكامل الدين عبدالواحد الس�يوايس، املعروف بابن اهلامم )ت681ه�(، دار . 23

الفكر، بريوت - لبنان.
بداية املبتدئ مع فتح القدير. لعيل بن أيب بكر املرغيناين )ت593ه�(، مع فتح القدير.. 24
البحر الرائق. زين الدين بن نجيم احلنفي )ت970ه�(، دار املعرفة، بريوت ط2.. 25
البناية رشح اهلداية، أليب حممد حممود بن أمحد العيني )ت855ه�(، دار الفكر، بريوت، . 26

ط2، 1411ه�.
العناية رشح اهلداية. أكمل الدين البابريت )ت786ه�(، مع فتح القدير السابق.. 27
حاشية سعد اهلل بن عيسى )ت945ه�( عىل العناية مع فتح القدير.. 28

الفقه املالكي: ب( 
الذخ�رية يف ف�روع املالكية. ش�هاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي املرصي املش�هور . 29

بالقرايف )ت684ه�(، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1428ه�-2008م.
من�ح اجلليل رشح خمترص خليل. حممد عليش )ت1299ه�(، دار الفكر، بريوت، ط1، . 30

1404ه�
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري. حممد عرفة الدسوقي، دار الفكر، بريوت.. 31

الفقه الشافعي: ج�( 
احلاوي الكبري. أيب احلس�ن حممد بن حبيب املاوردي البرصي )ت450ه�(، دار الكتب . 32

العلمية، بريوت، ط1، 1414ه�.
املجموع رشح املهذب. حييى النووي )ت676ه�(، دار الفكر.. 33
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ملحق العدد
• كشاف البحوث.	

من العدد األول وحتى العدد العرشين.





661 العدد الع�شرون: �شوال/حمرم 1435-1436هـ/2014م

األعداد: 20-1

العنوان
ث

الباح
العدد

التاريخ
صفحة

ال

التطهري بالبخار -دراسة فقهية-
س 

أ.د. عبد اهلل اخلمي
1

2006م 1427هـ - 
19

ص املناعة املكتسبة )األيدز( وأثره عىل العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالمي
نق

صربي السعداوي مبارك
د. 

1
1427هـ - 2006م

79

ص باملفهوم دراسًة وتطبيقيًا
صي

التخ
د. حممد بن عبد العزيز املبارك

1
1427هـ - 2006م

177

ب الوالية ونوازله دراسة فقهية 
طل

د. زيد بن سعد الغنام
1

2006م 1427هـ - 
255

ني حقيقته - حجيته – أثره
صولي

صفة عند األ
مفهوم ال

رساح
د. أمحد بن حممد ال

1
2006م 1427هـ - 

343

التسرت عىل اجلريمة
د. فهد بن عبد الكريم السنيدي

2
2007م 1428هـ - 

21

صادية فقهية-
ص -دراسة اقت

صي
التخ

د. عبد اهلل بن حممد السعيدي
2

2007م 1428هـ - 
135

التخريج عىل دليل االقرتان
د. أكرم بن حممد بن إبراهيم أوزيقان

2
1428هـ - 2007م

181

ض عند الفقهاء 
زكاة األر

د. فهد بن عبد الرمحن املشعل 
2

2007م 1428هـ - 
245

ضطر اجلائع طعام غريه 
تناول امل

د. سامل بن محزة مدين
2

2007م 1428هـ - 
315

ني 
ضايا فقهية يف رؤى غري املسلم

ق
أ.د. عدنان بن حممد الوزان 

3
2008م 1429هـ - 

25
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العنوان
ث

الباح
العدد

التاريخ
صفحة

ال

التسرت عىل اجلريمة )القسم الثاين(
د. فهد بن عبد الكريم السنيدي

3
1429ه� - 2008م

47

ضوابطه وأحكامه
ص... 

األجري اخلا
د. عبد اهلل بن إبراهيم املوسى 

3
1429ه� - 2008م

133

ني 
حقيقة القول

رسي 
د. مسّلم بن حممد الدو

3
1429ه� - 2008م

211

ضابطه وأثره يف العبادة
البكاء... 

صالح بن إبراهيم اجلديعي 
د. 

3
1429ه� - 2008م

375

ني التعاوين -دراسة فقهية مقارنة-
التأم

أ.د. عبد اهلل بن عبد العزيز العجان 
3

1429ه� - 2008م
429

االستدالل بالدليل يف غري ما سيق له...
أ.د. عبد الرمحن بن عبد اهلل الشعان

4
1430ه� - 2009م

15

داللة األمر عىل اإلجزاء... 
د. عبد اهلل بن سعد آل مغرية

4
1430ه� - 2009م

83

ت يف جمال التداوي
رشعية للمفطرا

ضوابط ال
ال

د. عبد الرمحن بن عبد اهلل السند
4

1430ه� - 2009م
115

صيام
أثر الغسل الكلوي يف الطهارة وال

د. أمحد بن حممد اجلهني
4

1430ه� - 2009م
221

ضان 
رش األواخر من رم

صالة القيام بالع
صل يف 

الزيادة والف
د. عبد الرحيم بن إبراهيم اهلاشم

4
1430ه� - 2009م

281

صد الومهية وأثرها يف الفتوى
املقا

صل بن سعود احلليبي
د. في

5
1431/1430ه� - 2010م

17

يشء من جزئيها
قاعدة األمر باملاهية الكلية هل هو أمر 

ن
ص

د. عبد السام بن إبراهيم احل
5

1431/1430ه� - 2010م
162

ت 
زكاة املستغال

ف 
د. عبداهلل بن مبارك آل سي

5
1431/1430ه� - 2010م

224
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العنوان
ث

الباح
العدد

التاريخ
صفحة

ال

حكم االجتار باملنافع املجردة
د. حممد بن عبداهلل املا

5
1431/1430ه� - 2010م

377

صية 
ب السياحية ملن سافر للمع

وساطة املكات
صالح بن عبد العزيز الغليقة

د. 
5

1431/1430ه� - 2010م
445

ني
صولي

ث العام عند األ
ني يف مباح

االستدالل باليق
د. عيل بن عبد العزيز املطرودي

6
1431ه� - 2010م

9

التكلم بغري العربية... املحظور منه واملباح
ن

ص
صالح بن إبراهيم احل

6
1431ه� - 2010م

79

ب
دفع الزكاة إىل األقار

ضريي
د. أمحد بن حممد اخل

6
1431ه� - 2010م

139

النشوز يف الفقه اإلسالمي 
د. عقيل بن عبد الرمحن العقيل

6
1431ه� - 2010م

237

صالة 
ب ال

حق ويل األمر يف با
د. عبد الرمحن بن عايد العايد

6
1431ه� - 2010م

305

صولية 
ك الدوران... حقيقته وحجيته وأحكامه األ

مسل
ض بن عبد اهلل الشهراين 

د. عاي
7

1431ه� - 2010م
9

ضايا القتل العمد 
صلح عىل مبالغ باهظة يف ق

ال
د. عبد اهلل بن أمحد سامل املحامدي

7
1431ه� - 2010م

139

صيام ستة أيام من شوال
األحكام الفقهية املتعلقة ب

د. محد بن حممد اهلاجري
7

1431ه� - 2010م
223

ني يف الفقه اإلسالمي 
جناية املؤدب

د. إياد أمحد حممد إبراهيم 
7

1431ه� - 2010م
287

أحكام االنتفاع باملرهون 
د. عقيل بن عبد الرمحن العقيل

7
1431ه� - 2010م

341

صول الفقه، ويف علم الناسخ واملنسوخ
ث النسخ يف علم أ

مبح
د. حممد بن سليامن العريني

8
1432/1431ه� - 2011م

9
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العنوان
ث

الباح
العدد

التاريخ
صفحة

ال

ك كاملعدوم 
ب املستهل

قاعدة املغلو
د. عبد الرمحن بن عبد اهلل الشعان

8
1432/1431ه� - 2011م

59

ب
مدة احلمل يف الفقه والط

ت عطاء اهلل الشمروخ 
د. ناهدة بن

8
1432/1431ه� - 2011م

127

ضه 
ب األسنان ومري

ض األحكام الفقهية املتعلقة بطبي
بع

ت 
د. عادل بن مبارك املطريا

8
1432/1431ه� - 2011م

177

رر حقيقته وحكمة 
ض عن ال

ني التجاري للتعوي
عقد التأم

د. حممد بن حسن آل الشيخ 
8

1432/1431ه� - 2011م
255

رشع احتياطًا عند خروج 
رسة – ما 

رشعية يف فقه األ
ت ال

اعتبار املآال
املرأة أنموذجًا 

ف السلمي 
رشي

د. عمر بن 
9

1432ه� - 2011م
9

صيال وتطبيقًا 
رشيع اإلسالمي املايل تأ

الت
د. عبد اهلل بن حممد بن حسن السعيدي

9
1432ه� - 2011م

115

ضها ال تعلم ما رفعه 
عدة من ارتفع حي

ت عبد اهلل بن حممد املطلق 
د. نورة بن

9
1432ه� - 2011م

165

صقة 
أحكام األجنة املتال

د. فهد بن عبد الكريم السنيدي
9

1432ه� - 2011م
235

ت للعالمة احلسن 
ف القضاة يف أصول املرافعة وترجيح أحد البينا

وظائ
ب ب�)صدقي الرومي( -دراسة وتوثيق وتعليق-

ابن احلسن بن املثنى امللق
يش

د. سعد بن عمر اخلرا
9

1432ه� - 2011م
357

صيلية تطبيقية-
اإلمجاع الرتكي -دراسة تأ

د. عبد اهلل بن سعد آل مغرية 
10

1432ه� - 2011م
9

حقوق الشاهد يف الفقه اإلسالمي 
د. خالد بن زيد الوذيناين

10
1432ه� - 2011م

133
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العنوان
ث

الباح
العدد

التاريخ
صفحة

ال

صيل 
ضايا يف التأ

ب الزكاة... ق
وجو

صالح بن حممد الفوزان
د. 

10
1432ه� - 2011م

169

ت للعالمة: 
صول املرافعة وترجيح أحد البيانا

ضاة يف أ
ف الق

وظائ
صدقي الرومي( 

ب ب� )
احلسن بن احلسن بن املثنى امللق

ك بن عبد اهلل 
د. هشام بن عبد املل

آل الشيخ 
10

1432ه� - 2011م
243

صالة
ت املناخية وأثرها يف أحكام الطهارة وال

التغريا
د. خالد بن عبد اهلل السليامن 

10
1432ه� - 2011م

359

ت التقعيد الفقهي
صطلح واألثر يف مقدما

إشكال امل
رسي 

د. مسّلم بن حممد الدو
11

1432ه� - 2011م
9

ك 
صيام يوم الش

صاري
صغري أمحد حممد األن

د. 
11

1432ه� - 2011م
65

رشوع نظام اإلجيار التموييل
التأجري التموييل دراسة فقهية مقارنة بم

ف بن عبد اهلل الشبييل
د. يوس

11
1432ه� - 2011م

135

ت الدماغ 
مو

د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ 
11

1432ه� - 2011م
241

أحكام الطفل يف احلدود 
ت حممد اجلار اهلل

د. فاطمة بن
11

1432ه� - 2011م
353

ث 
سياسة عمر بن عبد العزيز يف سن األنظمة بناء عىل قوله: »حتد

ضية بقدر ما أحدثوا من الفجور«
س أق

للنا
األمري الدكتور عبد العزيز بن سطام 

ابن عبد العزيز آل سعود
12

1433ه� - 2012م
11

رص(
صار يف مقام البيان يفيد احل

قاعدة: )االقت
د. حممد بن سليامن العريني

12
1433ه� - 2012م

129

معامل يف فقه ابن باز ومنهجه يف الفتوى 
ن

ص
د. خالد بن إبراهيم احل

12
1433ه� - 2012م

191
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العنوان
ث

الباح
العدد

التاريخ
صفحة

ال

ب
ني الفقه والط

ض ب
س من املحي

اإليا
ت حممد جستنية

د. هالة بن
12

1433ه� - 2012م
347

ني التعاوين وحق احللول 
األحكام املنظمة لعالقة محلة الوثائق يف التأم

والتحمل
د. عبد الرمحن بن عبد اهلل السند

12
1433ه� - 2012م

483

ب أوقاته وتطبيقاهتا
ث إىل أقر

ضافة احلاد
صل إ

قاعدة : األ
د. عيل بن عبد العزيز املطرودي

13
1433ه� - 2012م

11

صلح يف القتل العمد أو اخلطأ
ال

ن بن عبد اهلل العبيدي 
د. حس

13
1433ه� - 2012م

77

ب التقاعدي -دراسة فقهية-
الرات

رسي
د. حممد بن سعد الدو

13
1433ه� - 2012م

137

ك -دراسة فقهية تأصيلية مقارنة-
أثر النية يف حتديد مكان اإلحرام بالنس

د. خالد بن مفلح آل حامد
13

1433ه� - 2012م
271

ف فيها غاية املنتهى اإلقناع واملنتهى مجعا ودراسة
املسائل التي خال

د. عبد اهلل بن عبدالرمحن السلطان
13

1433ه� - 2012م
347

صول
ف لأل

ث املخال
 احلدي

د. أمحد بن عبد الرمحن الرشيد 
14

1433ه� -  2012م
9

ني اإلنكار واالعتبار 
ف ب

مسائل اخلال
د. فهد بن سعد اجلهني

14
1433ه� - 2012م

71

رشعية 
الرهون املستجدة وأحكامها ال

د. بندر بن شارع العتيبي
14

1433ه� - 2012م
127

والية اإلجبار عىل النكاح لغري األولياء
ت عيل الوثان

د. آ منة بن
14

1433ه� 2012م
213 

ض
أحكام كفارة الوطء يف احلي

د. عبود بن عيل بن درع
14

1433ه� -  2012م
663
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العنوان
ث

الباح
العدد

التاريخ
صفحة

ال

صولية يف تدبر القران 
ضوابط أ

ف أمحد حممد البدوي
د. يوس

15
1434ه� - 2013م

9

ت عرق 
ت ذا

ميقا
د. سليامن بن أمحد امللحم

15
1434ه� -  2013م

85

ض يف العقود. .. املفهوم والوسائل واألثر
معلومية العو

ن عبد الرزاق
د. حممد أم

15
1434ه� -  2013م

149

ف
ب الد

رض
أحكام 

ت عيل املديفر
د. عبري بن

15
1434ه� -  2013م

229

رشعية للمطلقة 
احلقوق ال

رص احلمود
د. إبراهيم بن نا

15
1434ه� -  2013م

301

ف(
صالة اخلو

ني األئمة )مسائل 
التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية ب

د. حممد بن فهد الفريج
15

1434ه� -  2013م
359

ب والرتفيه 
ب اللهو واللع

ضوابط الفقهية احلاكمة لبا
القواعد وال

رصة
وتطبيقاهتا املعا

د. وليد بن فهد الودعان
16

1434ه�
9

يض...حقيقته وحكمه
الفقه الفر

ب القحطاين
د. سعيد بن متع

16
1434ه�

121

صكوك اإلسالمية
ت يف ال

ضامنا
ال

د. عبد اهلل بن حممد العمراين
16

1434ه�
229

نفقة عالج الزوجة -دراسة فقهية-
د. فهد بن عبد الكريم السنيدي

16
1434ه�

269

رصة-
ت معا

صيلية وتطبيقا
س عنده –دراسة تأ

بيع اإلنسان ما لي
د. خالد بن زيد اجلبيل

16
1434ه�

377

زكاة أموال الدولة -دراسة فقهية-
صالح بن حممد الفوزان

د. 
16

1434ه�
429
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العنوان
ث

الباح
العدد

التاريخ
صفحة

ال

ت. للعالمة احلسن بن 
ف القضاة يف أصول املرافعة وترجيح أحد البينا

وظائ
ب ب�� )صدقي الرومي( -دراسة وتوثيق وتعليق-

احلسن بن املثنى امللق
يش

د. سعد بن عمر اخلرا
16

1434ه�
469

ني 
صولي

ث األمر النهي عند األ
ني يف مباح

االستدالل باليق
ف

د. مجيل بن عبد املحسن اخلل
17

 1435/1434ه��
9

رشعية يف االجتهاد
صد ال

استثامر املقا
د. أسامة بن حممد الشيبان

17
 1435/1434ه��

103

رص 
حد سفر الق

د عبد اهلل بن عبد العزيز اجلربين
17

 1435/1434ه��
173

صيلية 
ف الدين والدار عىل عقد الربا -دراسة فقهية تأ

أثر اختال
تطبيقية-

صالح بن عبد العزيز الغليقة
د. 

17
 1435/1434ه��

195

الطالق املعلق
س

ت حسن إليا
صباح بن

د. 
17

 1435/1434ه��
267

ب يف األسواق املالية -دراسة فقهية-
التالع

د. عبد اهلل بن حممد العمراين
17

 1435/1434ه��
359

صويل والفقهي
رعاية البيئة من خالل التقعيد األ

د. حممد بن عبد العزيز املبارك
17

 1435/1434ه��
409

صوره
ض اإلحرام معناه و

رف
د. فهد بن عبد الرمحن املشعل

17
 1435/1434ه��

503

يض... 
ت ندوة: )زكاة األرا

صيا
ص نتائج وتو

يف ملحق العدد: ملخ
صيلية تطبيقية(

رؤية تأ
/

17
1435/1434ه��

559
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العنوان
ث

الباح
العدد

التاريخ
صفحة

ال

صيًا وتطبيقًا-
ضة –تأ

ني املفاسد املتعار
 املوازنة ب

ت حممد جستنية
د. هالة بن

18
1435ه��

11

ف )الظاهر( عىل خالفهم يف تقسيم طرق 
ف احلنفية يف تعري

أثر خال
ت األلفاظ

دالال
د. حممد بن سليامن العريني

18
1435ه��

85

صالته ووقتها 
صفة 

رشوعيته، 
ا االستسقاء... تعريفه، أنواعه، م

رشوع 
امل

صالح اخلليوي
د. سليامن بن 

18
1435ه��

137

ت
ك يف زكاة العقارا

ب املل
أثر سب

د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان
18

1435ه��
179

يض -دراسة فقهية-
حكم زكاة األرا

صالح بن حممد الفوزان
د. 

18
1435ه��

237

صادية-
التوازي يف العقود -دراسة فقهية اقت

د. وسن سعد فالح الرشيدي
18

1435ه��
337

رص... أسبابه وآثاره
ت الع

ضوء متغريا
ضانة يف 

انتقال حق احل
ك آل الشيخ 

د. هشام بن عبد املل
18

1435ه��
387

صيًا وتطبيقًا-
ضاء واإلفتاء -تأ

ني اإلمامة والق
ملسو هيلع هللا ىلص ب

ت النبي 
رصفا

ت
س

د عبد املحسن بن حممد الري
18

1435ه��
443

ني االستظهار
يم

د. عقيل بن عبد الرمحن العقيل
18

1435ه��
501

رشعية حقيقته وما جتري املناظرة فيه
ف السياسة ال

تعري
األمري الدكتور عبد العزيز بن سطام 

بن عبد العزيز آل سعود
19

1435ه���
9
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العنوان
ث

الباح
العدد

التاريخ
صفحة

ال

ضاء األمر التكرار -دراسة نظرية تطبيقية-
اقت

ف
د. مجيل بن عبد املحسن اخلل

19
1435ه���

115

ضابطه وأثره يف نقل 
ب( يف الفقه مفهومه و

صطلح )القول الغري
م

ف والفتيا -دراسة استقرائية مقارنة-
اخلال

ن بن كرامة اهلل خمدوم
د. ياس

19
1435ه���

229

صالة
ف يف ال

االستخال
ن بن عبد اهلل العبيدي 

د. حس
19

1435ه���
343

ت
أثر النية يف زكاة العقارا

د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان
19

1435ه���
413

يض
أحكام إخراج زكاة األرا

صالح بن حممد الفوزان
د. 

19
1435ه���

483

رشيعة
حقوق االبتكار وحكمها يف نظر ال

ت عطا اهلل الشمروخ
د. ناهدة بن

19
1435ه���

525

محل املرأة من غري زوج
ت

د. خالد بن حممد عبيدا
19

1435ه���
569

صولية...
ضوابط األ

ال
ب

د. عبد الرمحن بن عيل احلطا
20

1436/1435ه�
9

قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه...
د. سامي بن فراج احلازمي

20
1436/1435ه�

87

ت العلمية يف القواعد الفقهية...
املنظوما

د. هاشم بن حممد بن سليامن السعيد
20

1436/1435ه�
167

ت الفقهية التي حكاها اإلمام أمحد بن حنبل 
اإلمجاعا

د. حممد بن فهد الفريح
20

1436/1435ه�
253

صبي يف احلج
األحكام املتعلقة بال

صابر أمحد
د. عبد الفتاح عبد ال

20
1436/1435ه�

323
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العنوان
ث

الباح
العدد

التاريخ
صفحة

ال

األحكام الفقهية املتعلقة باخلطابة يف النكاح
صالح التنم

د. إبراهيم بن 
20

1436/1435ه�
393

ت
العدل يف النفقة عند تعدد الزوجا

ف
رش

ت حممد امل
د. فاتن بن

20
1436/1435ه�

451

ضامن
ض عىل ال

أخذ العو
د. سليامن بن أمحد امللحم

20
1436/1435ه�

517

ر
ت املع

ضاء دين املي
ق

د. محد بن إبراهيم احليدري
20

1436/1435ه�
611




