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�شوابط الن�شر يف املجلة

اأن تتوافر يف البحث �سفات الأ�سالة، وا�ستقامة املنهج، و�سالمة اللغة والأ�سلوب.  
1

األ يكون البحث من�سوًرا اأو مقبوًل للن�سر يف وعاء اآخر.  
2

األ يكون م�ستاًل من عمل علمي �سابق.  
3

األ تزيد �سفحاته عن خم�سني �سفحة.  
4

اأن يكون يف تخ�س�ص املجلة )الفقه واأ�سوله(.  
5

اأن جتعل حوا�سي كل �سفحة اأ�سفلها.  
6

قبل  بحثه  ن�سر  بعدم  التزامه  مع  كتابة  بحثه  ن�سر  برغبته يف  الباحث  يتقدم  اأن   
7

�سدور املجلة اإل بعد موافقة خطية من هيئة حترير املجلة.

لبحثه،  موجًزا  ا  وملخ�سً احلا�سوب،  على  ن�سخ مطبوعة  ثالث  الباحث  يقدم  اأن   
8

mfiqhiah@gmail.com :وميكن اإر�سال البحوث عن طريق بريد املجلة الإلكرتوين

اخلط  ون���وع   ،)14( احلا�سية  ويف   )18( ال�سلب  يف  احل���رف  مقا�ص  يجعل   
9

.)Traditional Arabic(

يحكم البحث من قبل متخ�س�سني اثنني على الأقل.  10

ل تعاد البحوث اإىل اأ�سحابها؛ ن�سرت اأو مل تن�سر.  
11

للمجلة احلق يف ن�سرالبحث يف موقع اجلمعية وغريه من اأوعية الن�سر الإلكرتوين   
12

بعد اجتياز البحث للتحكيم.

يعطى الباحث ثالث ن�سخ من العدد الذي مت ن�سر بحثه فيه.  
13

البحث املن�سور يف املجلة يعرب عن راأي �ساحبه.  
14



الهيئة العلمية اال�شت�شارية للمجلة 

�شماحة ال�شيخ/ عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ

املفتي العام للمملكة العربية ال�سعودية، ورئي�س هيئة كبار العلماء 

معايل ال�شيخ الدكتور/ عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ

رئي�س جمل�س ال�سورى، وع�سو هيئة كبار العلماء

معايل ال�شيخ االأ�شتاذ الدكتور/ �شالح بن عبداهلل بن حميد

 رئي�س جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، وامل�ست�سار يف الديوان امللكي، 

وع�سو هيئة كبار العلماء

معايل ال�شيخ االأ�شتاذ الدكتور/ عبداهلل بن حممد املطلق 

ع�سو هيئة كبار العلماء، وامل�ست�سار يف الديوان امللكي

معايل ال�شيخ االأ�شتاذ الدكتور/ عبداهلل بن علي الركبان

الأ�ستاذ بكلية ال�سريعة يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 

وع�سو هيئة كبار العلماء �سابًقا

معايل ال�شيخ/ عبداهلل بن حممد بن �شعد اآل خنني

ع�سو هيئة كبار العلماء �سابًقا

معايل ال�شيخ االأ�شتاذ الدكتور/ �شعد بن نا�شر ال�شرثي

امل�ست�سار يف الديوان امللكي، وع�سو هيئة كبار العلماء

معايل ال�شيخ االأ�شتاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبداهلل ال�شند

الرئي�س العام لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

ف�شيلة ال�شيخ االأ�شتاذ الدكتور /عيا�ض بن نامي ال�شلمي

رئي�س حترير جملة البحوث الإ�سالمية، 

وع�سو هيئة التدري�س باملعهد العايل للق�ساء بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية �سابًقا



هيئة التحرير

امل�سرف العام

اأ. د. �شعد بن تركي اخلثالن

رئي�س جمل�س اإدارة

اجلمعية الفقهية ال�سعودية

والأ�ستاذ بق�سم الفقه يف كلية ال�سريعة بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

رئي�س التحرير

اأ. د. حممد بن �شليمان العريني

نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية

والأ�ستاذ بق�سم اأ�سول الفقه يف كلية ال�سريعة بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

اأع�ساء هيئة التحرير

اأ. د. حممد بن عبداهلل بن عابد ال�شواط

الأ�ستاذ بق�سم ال�سريعة يف كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة اأم القرى

اأ.د. عبداهلل بن اأحمد الرميح 

الأ�ستاذ بق�سم الفقه يف كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الق�سيم

د. ح�شني بن معلوي ال�شهراين

الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود
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افتتاحية العدد

ل�سماحة مفتي عام اململكة العربية ال�سعودية

ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ

رئي�س �سرف اجلمعية

اإن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا و�سيئات 

اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل 

وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، اأما بعد: 

)ڄ    تعاىل:  قال  له  �سريك  ل  وحده  ليعبدوه  عباده  خلق    اهلل  فاإن 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]الذاريات: ٥٦[، واأر�سل اإليهم ر�ساًل مب�سرين ومنذرين 
التي  انحرفوا عن فطرة اهلل  بعد ما  التي فطرهم عليها،  اإىل فطرة اهلل  لريدوهم 

فطرهم عليها وهي عبادته �سبحانه قال تعاىل: )ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ( 

اأو  راِنه  ُين�سِّ اأو  داِنه  ُيهوِّ فاأبواه  الفطرِة  على  يوَلُد  مولوٍد  »كلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال   ،]٣٠ ]الروم: 

�ساِنه«، متفق عليه. مُيجِّ

فالنا�ص من لدن اآدم اإىل نوح  كانوا يعبدون اهلل ل ي�سركون به �سيًئا، 

باقون على الفطرة، ثم انحرفوا عن فطرة اهلل وعبدوا غري اهلل، واأ�سركوا مع اهلل 

غريه فبعث اهلل نوًحا  يدعو قومه اإىل اأن يعبدوا اهلل ول يعبدوا معه غريه، قال 

 ،]٢1٣ ]البقرة:  )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ(  تعاىل: 

وقال تعاىل: )ک   ک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  

ں( ]املوؤمنون: ٢٣[.
ولتنقطع  النا�ص،  على  احلجة  ليقيموا  ر�سول،  بعد  ر�سوًل  الر�سل  تتابعت  ثم 
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ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   )ڇ   تعاىل:  قال  معذرتهم 

ڈ( ]الن�ساء: 1٦٥[، وقال: )پ  ڀ  ڀ  ڀ( ]املوؤمنون: 44[.

الأنبياء  خامت  حممد  اإىل    اآدم  لدن  من  والر�سل  الأنبياء  جميع  ودعوة 

ما  عبادة  وترك  له  �سريك  ل  وحده  اهلل  عبادة  اإىل  واحدة  دعوة  ملسو هيلع هللا ىلص  واملر�سلني 

ٺ    ڀ  ڀ   ڀ    ڀ    پ  پ  پ    پ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   )ٱ   تعاىل:  قال  �سواه، 

چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   )ڄ   وقال:   ،]٢٥ ]الأنبياء:  ٺ( 
چ  ڇ( ]النحل: ٣٦[.

الأنبياء  اإخوانه  به  بعث  مبا  وبعثه  احلق،  ودين  بالهدى  ملسو هيلع هللا ىلص  حممًدا  اهلل  بعث 

وال�سالل،  ال�سرك  من  ويحذرهم  وحده  اهلل  عبادة  اإىل  النا�ص  ليدعو  واملر�سلني؛ 

وجعل ر�سالته �ساملة عامة لكل العباد عربهم وعجمهم، اإن�سهم وجنهم، قال تعاىل: 

)ک  ک  گ  گ  گ( ]الأنبياء: 1٠٧[، وقال: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]الفرقان: 1[.
واأوجب على العباد طاعة الر�سول واتباع �سريعته والنقياد لها، قال تعاىل: )ڇ  

ملسو هيلع هللا ىلص على حني فرتة من الر�سل  ٣٢[، وكانت بعثته  ]اآل عمران:  ڇ  ڇ  ڇ( 
واختفت  كبري،  وف�ساد  عظيم،  جهل  الأر�ص  عّم  وقد  والهدى،  العلم  من  واندرا�ص 

اأعالم امللة احلنيفية، وانحرف النا�ص عن فطرة اهلل، قال تعاىل: )ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ( ]املائدة: 1٩[، وقال: )ڻ   ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   

ۉ  ۉ( ]الأعراف: 1٥8[ }.
الأمم  وكذلك غريهم من م�سركي  العرب  وكان  العرب،  قومه  بدعوة  ملسو هيلع هللا ىلص  فبداأ 

يف  متفرقني  �ساللتهم،  يف  متباهني  وكانوا  اهلل،  فطرة  عن  انحرفوا  قد  اآنذاك 
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عباداتهم، يعبدون اآلهة متعددة، لكل فئة منهم اإله يعبدونه من دون اهلل، ويعظمونه 

يعبد  من  ومنهم  عزيًرا،  يعبد  من  ومنهم  امل�سيح،  يعبد  من  فمنهم  اهلل،  دون  من 

والأحجار،  الأ�سجار  يعبد  من  ومنهم  والقمر،  ال�سم�ص  يعبد  من  ومنهم  املالئكة، 

فدعاهم ملسو هيلع هللا ىلص جميًعا اإىل توحيد اهلل واإىل اإخال�ص الدين له، ودعاهم ليخل�سهم من 

. اجلهالت وال�ساللت، ويرتقي بهم اإىل احلرية، حرية العبودية هلل

وكان العرب كغريهم من م�سركي الأمم يزعمون اأن تلك املعبودات التي يعبدونها 

من دون اهلل تقربهم اإىل اهلل زلفى، واأنها ت�سفع لهم عند اهلل، ومل يكونوا يعتقدون 

فيها اأنها تخلق وترزق وتدبر اأمر الكون، فذاك متفق عليه بني اأهل الأر�ص كلهم اأنه 

من خ�سائ�ص اهلل، لكن �سركهم اأنهم اتخذوا بينهم وبني اهلل و�سائط يزعمون اأنها 

تقربهم اإىل اهلل زلفى، واأنها ت�سفع لهم عند اهلل، ف�سرفوا لها العبادة من دون اهلل، 

قال تعاىل: )ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں( ]الزمر: ٣[. 
العقيدة وتر�سيخها  التوحيد وت�سحيح  اأمر  العظيم  الأمر  ملسو هيلع هللا ىلص بهذا  النبي  اهتم 

غاية الهتمام، ومل تكن دعوته ملسو هيلع هللا ىلص ابتداء اإىل ال�سالة ول اإىل الزكاة ول اإىل احلج 

وغري ذلك من العبادات، واإمنا جعل اأول اأمره اهتمامه بتحقيق التوحيد وا�ستئ�سال 

وتنقيحه  وت�سفيته  الأ�سل  هذا  حتقيق  لأن  نفو�سهم؛  من  اهلل  غري  وعبادة  ال�سرك 

كان  اإذا  اأما  اهلل،  لأوامر  اجلوارح  وتنقاد  اهلل،  بوحي  وت�ست�سيء  القلوب،  ت�ستنري 

ي�ستقيم على  فاإنه لن ينقاد للخري ولن  القلب من�سرًفا لغري اهلل، راجًيا غري اهلل، 

طريق احلق.

يف  جهده  ق�سارى  وباذًل  مكر�ًسا  البعثة  بعد  �سنني  ع�سر  مكث  ملسو هيلع هللا ىلص  حممًدا  اإن 

ال�سرك  واإزالة  النفو�ص  يف  وتثبيته  العظيم،  الأ�سل  هذا  وحماية  التوحيد  حتقيق 

اإىل  القراآن الكرمي الدعوة  ال�سور املكية من  اأبرز مو�سوعات  والوثنية، ولهذا كانت 

قبل  اإل  اخلم�ص  ال�سلوات  تفر�ص  ومل   ، هلل  العبودية  وحتقيق  التوحيد 

و�سرعت  الفرائ�ص،  بقية  ففر�ست  ذلك  بعد  املدينة  اإىل  وهاجر  ب�سنتني،  هجرته 
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احلدود، وما زال ملسو هيلع هللا ىلص يحمي هذا التوحيد ويهتم ب�ساأنه، ويدح�ص ال�سرك، ويزيل كل 

�سبه امل�سبهني، ويحقق التوحيد حتى طهر اهلل به جزيرة العرب من كل الأوثان، وعاد 

اإىل حظرية  واأعادها  واأزال كل ما بها من �سرك ووثنية،  اإىل مكة فاحًتا منت�سًرا، 

الإ�سالم، �سلوات اهلل و�سالمه عليه.

اإن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص اهتم باأمر التوحيد يف اأول دعوته ويف اآخرها، فرناه ملسو هيلع هللا ىلص يف اآخر 

والن�سارى  اليهود  اهلل  »لعن  ملسو هيلع هللا ىلص:  يقول  نف�ص من حياته  اآخر  يلفظ  وهو  بل  حياته، 

اتخذوا قبور اأنبيائهم م�ساجد«، قالت عائ�سة : لول ذلك اأبرز قربه غري اأنه 

َخ�ِسَي اأو ُخ�ِسَي اأن ُيتََّخَذ م�سجًدا. متفق عليه.

كما حذر ملسو هيلع هللا ىلص اأمته من اأن يغلوا فيه ويعظموه من دون اهلل، فقد بعث ليدعو اخللق 

اإىل عبادة اهلل، ومل يبعث ليعظم ويعبد هو من دون اهلل، ولهذا يقول ملسو هيلع هللا ىلص يف دعائه: 

اأخرجه  م�ساجَد«،  اأنبياِئهم  قبوَر  اتخذوا  قوًما   
ُ
اهلل لعَن  وَثًنا  ل جتعْل قربي  »اللهم 

الإمام اأحمد يف م�سنده.

َنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا 
َ
ا اأ َ ، َفاإِمنَّ اَرى اْبَن َمْرمَيَ ْطَرْت النَّ�سَ

َ
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َل ُتْطُرويِن، َكَما اأ

، َوَر�ُسوُلُه«، اأخرجه البخاري. ِ
َّ

َعْبُد اهلل

مرادهم،  واأعظم  همهم  غاية  التوحيد  اأمر  يجعلوا  اأن  الدعاة  على  والواجب 

ويكر�سوا جهودهم لذلك لتخلي�ص النا�ص من عبادة العباد اإىل عبادة اهلل، فقد دخل 

على الأمة من ال�سالل والف�ساد ال�سيء الكثري، فبع�سهم بنوا القباب وامل�ساجد على 

القبور، وطافوا بها من دون اهلل، وطلبوا منها ك�سف الكربات، وا�ستغاثوا باأربابها من 

دون اهلل، �سرفوا لها حقوق اهلل، وعظموها يف قلوبهم اأعظم من تعظيم اهلل، ول �سك 

اأن هذا مناف ملا بعث اهلل تعاىل به �سيد الأولني والآخرين حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص.

فاإذا حتقق هذا الهدف وتاأكد الدعاة من ت�سحيح العقيدة واإخال�ص العبودية هلل 

، يبداأون بتعليم باقي اأركان الإ�سالم من ال�سالة والزكاة وال�سوم واحلج، 

للنا�ص دينهم كاماًل  يبينوا  املعامالت وهكذا حتى  اأحكام  بيان  العبادات، ثم  وبقية 
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�ساماًل غري ناق�ص.

الر�سالة  تبليغ  اأمانة  العظمى  الأمانة  بعده فحملوا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأ�سحاب  قام  وقد 

للنا�ص، وخرجوا من جزيرة العرب بهذا الدين القيم ليهدوا الب�سرية، ويخل�سوها من 

ظلمات اجلهل وال�سالل، وينريوا القلوب، ويفتحوا الب�سائر، ومل يخرجوا لي�ستعبدوا 

اخللق، ول لينهبوا خرياتهم، واإمنا خرجوا لينريوا القلوب والبالد، وليخرجوا العباد 

من عبادة العباد اإىل عبادة رب العباد، وليخل�سوهم من الظلم واجلور اإىل العدل 

والهدى والإح�سان، خرجوا بدين اهلل كما تلقوه عن اهلل بوا�سطة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، خرجوا 

بهذا الدين النا�سع بغري غلو ول جفاء، من غري اإفراط ول تفريط، عر�سوا حما�سن 

عليه،  دل  وما  مبقت�ساه  للعمل  النا�ص  اأ�سبق  وكانوا  ف�سائله،  وعر�سوا  الدين  هذا 

الب�سرية  قبلته  ذلك  فعند  القيمة،  ومبادئه  ال�سامية،  بتعاليمه  الدين  بهذا  خرجوا 

وانقادوا له طوًعا واختياًرا، ومل يفر�ص عليهم هذا الدين بقوة احلديد والنار، ول 

القيمة تدعو  ال�سامية واأخالقه  مبغريات الأموال، ولكن تعاليم هذا الدين ومبادئه 

اأن  من  بد  فال  ا،  خال�سً �سليًما  ا  عر�سً الدين  هذا  عر�ص  فاإذا  اإليه،  وتنادي  اإليه 

ت�ستجيب له الب�سرية؛ لأنه دين يخاطب الفطر ال�سليمة والعقول امل�ستقيمة، فهو دين 

اهلل اخلالق: )ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ( ]امللك: 14[.

اأمن  وكل  وكرامة،  عز  كل  لهم  اهلل  حقق  فيه،  النا�ص  دخل  ملا  الدين  هذا  اإن 

ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   )ڤ   تعاىل:  قال  وا�ستقرار، 

ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]النور: ٥٥[، فلما انحرف 
العزة والكرامة يف غريه-  وابتغوا  الدين،  امل�سلمون عن دين اهلل، وزهدوا عن هذا 

اأ�سابهم على  ما  وال�سعف  النق�ص  واأ�سابهم من  الأعداء،  ت�سلط عليهم  عند ذلك 

ېئ   ىئ   ېئ   ېئ   )ۆئ  ۈئ   ۈئ    تعاىل:  قال  اهلل،  دين  عن  بعدهم  ح�سب 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   )ٿ   تعاىل:  وقال   ،]1٢4 ]طه:  ىئ( 
ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ        ڤ   ڤ    ڤ   ٹ  
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بالِعينِة،  تبايعُتم  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال   ،]11٢ ]النحل:  ڃ(  ڃ   ڃ   ڃ  
ل  ُذلًّ  عليُكم   

ُ
اهلل �سلََّط  اجلهاَد،  وتركُتُم  رِع،  بالزَّ ور�سيُتم  البقِر،  اأذناَب  واأَخذمُت 

ينِزُعه حّتى ترِجعوا اإىل ِديِنُكْم«، اأخرجه اأبو داود. 

ومل  واأحكامه  بتعاليمه  والعمل  اهلل  دين  عن  ابتعدوا  اإذا  امل�سلمني  اأن  �سك  ول 

يجعلوه منهج حياة لهم �سلط اهلل عليهم عدوهم جزاء وفاًقا، قال: )ٱ  ٻ  ٻ  

مح   )جح   وقال:   ،]٥٣ ]الأنفال:  ٺ(  ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
جخ  حخ( ]ف�سلت: 4٦[.

عقيدة  ال�سامية  ومبادئه  القيمة  الإ�سالم  تعاليم  اإىل  الرجوع  امل�سلمني  فعلى 

النظر  يعيدوا  اأن  وعليهم  وكرامتها،  وعزها  جمدها  لالأمة  ليعود  ومعاملة؛  وعبادة 

يف مناهج تعليمهم فيجعلوها مناهج �ساحلة ماأخوذة من ال�سرع احلنيف ومتواكبة 

اإ�سالمية �ساحلة، موؤمًنا باهلل  تربية  الع�سر، حتى يرتبى هذا اجليل  مع متطلبات 

ور�سوله ودينه، حمكًما ل�سرع اهلل، مقتنًعا باأن هذا الدين هو الدين ال�سالح للب�سرية 

يف كل زمان ومكان ل �سواه.

وعلى امل�سلمني اأن يخل�سوا اقت�سادهم من ال�سوائب، فيجعلوه اقت�ساًدا اإ�سالمًيا 

اإ�سالمية �سحيحة،  مبنًيا على قواعد ال�سرع، حتى تكون نظمهم القت�سادية نظًما 

وعليهم اأن ي�سخروا اأجهزة اإعالمهم لتكون يف خدمة ق�سايا الإ�سالم، وحتى يزيلوا 

الإ�سالمية عر�سا  الأمة  الدين، ويعر�سوا ق�سايا  كل �سبهة وكل �ساللة لفقت بهذا 

�سحيًحا، ليكون عند امل�سلمني اإملام ووعي بق�سايا اأمتهم وم�ساكلها.

الأمة  هذه  يف  جعل  تعاىل  اهلل  فاإن  الكلمة،  جمع  اإىل  ي�سعوا  اأن  امل�سلمني  وعلى 

يجمع  الذي  هو  الدين  لأن هذا  يوجد عند غريها؛  ل  ما  والتفاق  الوحدة  مقومات 

ٹ   ٿ   ٿ    )ٿ     وقال:   ،]1٠ ]احلجرات:  ۋ(  ٴۇ   )ۈ   تعاىل:  قال  القلوب 

وقال:   ،]٦٣ ]الأنفال:  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ( 
من  يحذروا  اأن  وعليهم   ،]1٠٣ عمران:  ]اآل  ڃ(  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   )ڦ  
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متفككة  اأمة  الأمة  هذه  يجعلوا  اأن  يف  دائًما  ي�سعون  فهم  الإ�سالم،  اأعداء  مكائد 

خمتلفة، اأمة متناحرة �سعيفة؛ لأنهم يرون اأن احتاد الأمة واجتماع كلمتها واتفاقها 

قوة ل تغلب ول تهزم، فاإن خالفات الأمة اأمر مق�سود لأعداء الإ�سالم، فالجتماع 

يوحي بالقوة والعزة والكرامة.

ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يعز دينه ويعلي كلمته ويجمع امل�سلمني على احلق اإنه على كل 

�سيء قدير. 

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه.
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كلمة رئيس التحرير

اأ. د. حممد بن �سليمان العريني

رئي�س التحرير

احلمد هلِل الذي عّلم بالقلم، عّلم الإن�سان ما مل يعلم.

واأ�سحابه  اآله  وعلى  املنري،  وال�سراج  الب�سري،  الهادي  على  وال�سالم  وال�سالة 

اأجمعني.

اأما بعد: 

فاإن الِعلَم اأعزُّ مط�لوٍب واأ�سرُف مرُغوب، رفع اهلُل اأهَلُه درجات، ووهبهم اأعظم 

يت(  ىت   مت   خت   حت   جت    يب   ىب   )مب   تعاىل:  اهلُل  يقول  املكرمات، 

]املجادلة: 11[.

اأقوال ل ت�سدقها الأفعال، يقول اهلل  العمل، ول يف  ول خري يف علم ل ي�سدقه 

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   )ڱ   تعاىل: 

ہ  ھ  ھ  ھ( ]ال�سف: ٢-٣[.
النا�ص وتعليمهم  ن�سره بني  و  به  العمل  العلم:  اأهل  اأعظم املهمات على  واإن من 

اخلري، قال : »من دعا اإىل هدى كان له من الأجر مثل اأجور من تبعه، 

ل ينق�ص ذلك من اأجورهم �سيًئا«.

ومن نعمة اهلل تعدد طرائق ن�سر العلم وو�سائل تعليم اخلري، وقد حر�ست جملة 

اجلمعية الفقهية ال�سعودية اأن يكون لها من ذلك ن�سيٌب وافر، فمنذ اأن كانت تخرج 
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ب�سورتها الورقية كان لها -بحمد اهلل- اأكرب انت�سار وقبول، ثم ت�ساعف ذلك النت�سار 

ا. بعد ان اأ�سحت تخرج بن�سخة الكرتونية اأي�سً

الفقه  )جملة  بحق  لتكون  يوؤهلها  الكبري  والقبول  الوا�سع  النت�سار  ذلكم  واإن 

والفقهاء(.

فلله احلمد من قبل ومن بعد.

 





الفروق الجدلية
عند أبي منصور البغدادي

من خالل كتابه: عيار النظر في علم الجدل

اإعداد: 

د. فهد بن عبداهلل بن منيع املنيع

الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية

يف كلية الرتبية بالزلفي - جامعة املجمعة



د.   فهد بن عبداهلل بن منيع املنيع

العدد  الــســــتــون  19العدد  الــســــتــون 18



الفروق اجلدلية عند أبي منصور البغدادي

من خالل كتابه: عيار النظر يف علم اجلدل

العدد  الــســــتــون  19العدد  الــســــتــون 18

مستخلص البحث

للقول  انت�ساًرا  املختلفة؛  الفنون  يف  ت�ستخدم  التي  الآلة  علوم  من  اجلدل  ُيعد 

واإفحاًما للخ�سم، والإم�ساك مبباحثه واآلته التي توا�سع عليها اأهل اجلدل من اأقوى 

والقواعد  وامل�سائل  الآخر، واخللط بني امل�سطلحات  املتجادلني على  اأحد  ُيظِهر  ما 

اجلدل  مقام  يف  ال�سعف  اأ�سباب  اأكرث  من  بينها،  التمييز  وعدم  وال�ستدللت، 

وم�سطلحاته  بحدوده  اجلدل  علم  ويزخر  واملباحثة،  الدر�ص  وجمال�ص  واملناظرة 

وم�سائله ومنهجياته، بقدر كبري من التداخل والت�سابه يف املباين واملعاين العامة، مع 

الختالف يف الأحكام واملعاين اخلا�سة؛ ولذلك اهتم اجلدليون ببيان ما ُي�سكل ودفع 

ما يبهم؛ فكان التمييز بني امل�سطلحات وامل�سائل واملنهجيات حا�سًرا يف كتب اجلدل، 

ار اجلديل:  واأهمها واأقدمها كتاب: عيار النظر يف علم اجلدل؛ لالإمام الأ�سويل النظَّ

تطبيق  مع  كتابه،  وتنظرًيا يف  تاأ�سياًل  بالفروق  اهتم  الذي  البغدادي؛  من�سور  اأبي 

ذلك يف اأبواب الكتاب املتعددة، وتاأتي هذه الدرا�سة لتك�سف عن الفروق اجلدلية يف 

كتاب: عيار النظر يف علم اجلدل؛ من خالل تتبع الن�سو�ص وامل�سطلحات وامل�سائل 

واملنهجيات، والوقوف عليها ودرا�ستها.

الكلمات املفتاحية: الفروق، اجلدل، اأبو من�سور البغدادي، عيار النظر يف علم 

اجلدل. 
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني... اأما بعد: 

اأ�سول فقه خا�ص،  اأ�سول الفقه، باعتباره علم  اأحد فروع علم  فعلم اجلدل هو 

واإن كان هو يف الأ�سا�ص من علم الآلة، الذي ميكن ا�ستعماله يف فنون خمتلفة، اإل اأن 

هذا العلم كان حا�سًرا بقوة يف اجلدل الكالمي املتعلق باأ�سول الدين، والدفاع عن 

املعتقدات، وكان حا�سرا يف اجلدل الأ�سويل؛ املتعلق باإثبات الأدلة والك�سف عن مدى 

اإليه، كما  املوجهة  اأو العرتا�سات  النتقادات  باإزاء  اأو �سعفه  وات�ساقه،  الدليل  قوة 

كان حا�سًرا يف اجلدل الفقهي بني اأ�سحاب املذهب الواحد، اأو بني اأ�سحاب املذاهب 

املختلفة، ويعترب كتاب: عيار النظر يف علم اجلدل لأبي من�سور البغدادي، من اأوائل 

الكتب التي و�سلت اإلينا يف علم اجلدل، مع متيزه با�ستيعاب املادة اجلدلية تاأ�سياًل، 

وتنظرًيا، وتفريًقا، وتطبيًقا على م�سائل العلوم املختلفة، مع متيزه بجودة الرتتيب 

والتق�سيم، وح�سور ال�ستدلل والنقد، كما يظهر تاأثريه يف الكتب اجلدلية والأ�سولية 

التي جاءت بعده، وتاأتي هذه الدرا�سة؛ لتك�سف عن جانب من جوانب الإ�سافة والتميز 

الكثرية يف الكتاب؛ وهو جانب الفروق اجلدلية احلا�سرة يف هذا الكتاب على م�ستوى 

التاأ�سيل والتطبيق، وبيان الأثر التفريقي يف فهم امل�ساألة اجلدلية. 

وتتبني اأهمية املو�سوع من خالل ما يلي: 

البغدادي، . 1 من�سور  اأبو  وموؤلفه  اجلدل،  علم  يف  النظر  عيار  كتاب:  قيمة 

العلماء  من  وموؤلفه  اإلينا،  و�سلت  التي  اجلدلية  الكتب  اأوائل  من  فالكتاب 
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املَفننني يف �ستى العلوم.

تاأثري الكتاب على من جاء بعده، وا�ستفادتهم منه.. ٢

املنهجية . ٣ بناء  يف  واأهميته  الزمني  اجلدل  علم  يف  النظر  عيار  كتاب  تقدم 

اجلدلية، وو�سع املرا�سيم اجلدلية والفروق.

متيز الكتاب يف التقدمي مبجموعة من عتبات الن�ص اجلديل؛ ابتداًء باحلدود، . 4

بالنتقالت  وانتهاًء  اجلدلية،  والر�سوم  والأغرا�ص  والفروق،  والتقا�سيم، 

واملاآلت، واملنهجيات الفل�سفية املنطقية، والكالمية، والفقهية يف اجلدل.

ا�ستفادة املوؤلف من امل�سادر اجلدلية املختلفة ال�سابقة له، من كتب املنطقيني . ٥

اجلدليني، والإ�سالميني وغريهم، واإ�سافاته عليهم من ممار�سته، وجتربته، 

وقوته يف الفهم والتفهيم والتوظيف، وقدرته على توجيه النقد ملن تقدم. 

ما . ٦ معرفة  اخلا�سة؛  الكتاب  تاأليف  اأ�سباب  من  جعل  البغدادي  الإمام  اأن 

ا لبيان  يحتاج اإليه اجلديل من وجوه اجلمع والفروق، ولذلك اأفرد باًبا خا�سً

وحمالها  والأدلة  واملذاهب،  الأقوال  يف  اجلدل،  يف  امل�ستعملة  الفروق  وجوه 

واأحكامها؛ معترًبا اأنها من اآلت اجلدل ال�سرورية، كما اأفرد الباب الأخري؛ 

لبيان وجه الفرق املنهجي بني جدل املتكلمني، والفقهاء، واأهل املنطق.

اأن الإمام البغدادي متمكن يف اجلدل؛ قوًة يف التاأ�سيل، وممار�سًة يف جمال�ص . ٧

والفقهاء،  واملتكلمني،  الفال�سفة،  للخ�سوم من  واإفحاًما  واملناظرة،  اجلدل 

ومنهم من ذكرهم يف كتابه: عيار النظر؛ كالفيل�سوف اأبو احل�سن العامري، 

وبع�ص فقهاء احلنفية وال�سافعية، وبع�ص مناظراته مذكورة يف كتاب عيار 

النظر يف علم اجلدل.

 واأما اأهميته باعتبار النظر اإىل مبحث الفروق اجلدلية، فمنها ما يلي: 

اأهمية �سبط وا�ستيعاب املفاهيم وامل�سطلحات املتداخلة واملت�سابهة؛ ول�سيما . 1
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وفهُمها  واحلدود،  امل�سطلحات  من  كبرٍي  بكٍم  يزخر  الذي  اجلدل  باب  يف 

والف�سُل بينها وبني ما يقاربها؛ ي�ساعد يف �سبط امل�سائل اجلدلية؛ فالفروق 

اجلدلية عتبة من عتبات حتديد امل�سطلح، بعد حتديد ماهيته. 

َة . ٢ دَقّ طالبه  يفيد  خا�ص:  بوجه  اجلدلية  والفروق  عام  بوجه  الفروق  علم 

النظر، وقوة املالحظة، والتاأكد من الفهم، والتفريق بني امل�سائل والقواعد 

املتداخلة، واملنهجيات املتقاربة. 

علم الفروق اجلدلية ُي�ستفاد منه يف دفع ال�سبه والعرتا�سات الواردة على . ٣

الأدلة وال�ستدللت، فاإن العرتا�ص على الدليل قد يرد نتيجة عدم التفريق 

بني �سورتني: �سورة العرتا�ص و�سورة ال�ستباه؛ ولذلك قال ابن عقيل: “وما 

.
ُقِرع النا�ُص يف دفع ال�سبهة عن احلجة اإل باإظهار الفرق”)1(

ُتْظِهُر الفروُق اجلدلية مدى ارتباط علم اجلدل مع موارده وم�سادره املتعددة . 4

من العلوم، باعتباره من علوم الآلت التي ت�ستفاد من علوم خمتلفة، وتوظف 

يف عدد كبري من العلوم.

خالل . ٥ من  اخل�سوم؛  واإفحام  للقول  النت�سار  غر�ص  على  قائم  اجلدل  اأن 

مالحظة مكامن ال�سعف يف احلجة �سوؤاًل وجواًبا، وباب الفروق اجلدلية هو 

املدخل لقوة ال�سوؤال اجلديل يف مو�سع الإلزام، اأو اجلواب اجلديل يف مقام 

النف�سال.

ولذلك عقد . ٦ الفروق؛  اإدراك  على  قائٌم  مباحث اجلدل  كبرًيا من  اأن جزًءا 

البغدادي بابني خا�سني به. 

وتتمثل اإ�سكالية البحث فيما يلي: 

ما الفروق اجلدلية التي ذكرها اأبو من�سور البغدادي يف كتابه: عيار النظر . 1

يف علم اجلدل.

الوا�سح )٣1٠/٢(.   )1(
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ما طريقة اأبي من�سور البغدادي يف ذكر الفروق اجلدلية، ويف اأي �سياق ذكر . ٢

الفرق.

ما مدى تاأثر وا�ستفادة اجلدليني الذين جاوؤوا بعد اأبي من�سور البغدادي من . ٣

الفروق اجلدلية التي ذكرها؛ باعتبار اأ�سبقيته الزمانية.

واأهداف البحث هي: 

كتابه: . 1 يف  البغدادي  من�سور  اأبو  ذكرها  التي  اجلدلية  الفروق  وتبيني  جمع 

عيار النظر يف علم اجلدل.

معرفة طريقة اأبي من�سور البغدادي يف ذكر الفروق اجلدلية، وال�سياق الذي . ٢

ذكرها فيه.

ربط الفرق اجلديل املذكور مبا ذكره اجلدليون الآخرون، وتوثيقه بالرجوع . ٣

اإىل كتب الأ�سول واجلدل.

 الدرا�سات ال�سابقة: 

حتظى مباحث الفروق باختالف علومها باهتمام كبري من الباحثني؛ ولعل اأقرب 

جمالت البحث يف الفروق، هي مباحث الفروق الأ�سولية، باعتبار علم اجلدل علَم 

اأ�سول فقه خا�ص، وقد وقفت على جملة من الر�سائل والبحوث التي ناق�ست م�سائل 

الفروق الأ�سولية ومنها: 

)الفروق يف م�سائل احلكم عند الأ�سوليني( للدكتور: را�سد بن علي احلاي، . 1

وهي ر�سالة دكتوراه، يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية )141٢ه�(، 

وهي خمت�سة بدرا�سة الفروق الأ�سولية يف مباحث احلكم ال�سرعي بنوعيه: 

التكليفي والو�سعي.

الفقه  اأ�سول  بق�سم  امل�سروع  لهذا  املكملة  الر�سائل  اأن هناك عدًدا من  كما 

بكلية ال�سريعة بالريا�ص، ومنها: 
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اأمل  للباحثة:  ماج�ستري  ر�سالة  الأ�سوليني،  عند  املنظوم  دللة  يف  -الفروق 

بنت عبداهلل القحيز-الفروق يف دللة غري املنظوم عند الأ�سوليني، ر�سالة 

الكتاب  مباحث  يف  العريني-الفروق  �سليمان  بن  حممد  للباحث:  ماج�ستري 

وال�سنة عند الأ�سوليني، ر�سالة ماج�ستري للباحث: ه�سام بن حممد ال�سعيد 

ماج�ستري  ر�سالة  الأ�سوليني،  عند  والقيا�ص  الإجماع  مباحث  يف  -الفروق 

للباحثة: نوف بنت ماجد الفرم-الفروق الأ�سولية يف الأدلة املختلف فيها، 

العتيبي -الفروق يف الجتهاد  للباحثة: نوف بنت عبداهلل  ر�سالة ماج�ستري 

للباحثة:  ماج�ستري  ر�سالة  الأ�سوليني،  عند  والرتجيح  والتعار�ص  والتقليد 

نورة بنت عبدالعزيز املو�سى. وكل هذه الر�سائل متت مناق�ستها.

)الفروق يف اأ�سول الفقه( للدكتور: عبداللطيف احلمد، وهي ر�سالة دكتوراه . ٢

النبوية  باملدينة  الإ�سالمية  باجلامعة  ال�سريعة  بكلية  الفقه  اأ�سول  ق�سم  يف 

املباحث  جميع  يف  الفروق  ا�ستيفاء  الباحث  فيها  ق�سد  وقد  )1414ه�(، 

الأدلة،  فمباحث  ال�سرعي،  احلكم  فمباحث  مات،  باملقدِّ ابتداًء  الأ�سولية 

فمباحث دللت الألفاظ، ثم مباحث التعار�ص والرتجيح، والجتهاد والتقليد 

والفتوى واحلكم.

ماتها، �سروطها، ن�ساأتها، تطورها( للدكتور: . ٣ )الفروق الفقهية والأ�سولية: مقوِّ

لهذا  التنظريي  باجلانب  ُيعنى  والكتاب  الباح�سني،  عبدالوهاب  بن  يعقوب 

املو�سوع، ومل يتعر�ص لذكر الفروق اإل من باب التمثيل ل التتبع. 

)الفروق الأ�سولية عند الإمام الطويف يف �سرحه ملخت�سر الرو�سة( للباحث: . 4

فروق  بجمع  خا�سة  وهي  القرى)14٣٠ه�(،  اأم  جامعة  العجالن،  ماجد 

الأ�سول عند الطويف يف كتابه املذكور.

الأدلة(، . ٥ قواطع  كتابه:  يف  ال�سمعاين  املظفر  اأبي  عند  الأ�سولية  )الفروق 

للباحث: ديارا ماماتو، جامعة اأم القرى)14٣٦ه�(، وهي خا�سة بجمع فروق 

الأ�سول عند ال�سمعاين.
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خا�سة  درا�سات  اأنها  جند  لها،  املقاربة  وغريها  الدرا�سات  هذه  كل  اإىل  وبالنظر 

بالفروق الأ�سولية يف مباحث الأ�سول عموًما، اأو بالفروق عند عامل معني، وهذه الدرا�سة 

بالفروق اجلدلية،  فهي خا�سة  البحث؛  وحدود  املو�سوع  ب�سددها خمتلفة يف  اأنا  التي 

وخمت�سة مبا ذكره اأبو من�سور البغدادي يف كتابه: عيار النظر يف علم اجلدل.

و�ستكون منهجية البحث قائمة على تتبع ن�سو�ص الكتاب، والوقوف على الفروق 

اجلدلية يف اأبواب الكتاب وف�سوله، مع اللتزام مبا يلي: 

يف . 1 ذكره  ما  خالل  من  الفروق  يف  التاأ�سيلي  البغدادي  الإمام  كالم  تتبع 

مقدمته، و�سبب تاأليفه للكتاب، اأو ما اأورده يف ثناياه مما يتعلق بالتفريقات، 

اأو ما ختم به كتابه من مالحظة املنهجيات اجلدلية، واختالفها، واأثر ذلك 

يف �سناعة اجلدل.

اجلدل . ٢ علم  يف  النظر  عيار  كتاب:  يف  الواردة  اجلدلية  الفروق  ا�ستقراء 

وتتبعها، وتو�سيحها اإذا احتاج الأمر لذلك.

ملتزًما . ٣ الأ�سولية،  للفروق  اإ�سافة  اجلدل،  بعلم  اخلا�سة  الفروق  ذكرت 

بالعلوم  يتعلق  ما  بع�ص  ذكر  باأنه  اعترب  الذي  نف�سه؛  البغدادي  مبنهجية 

اإىل  يحتاج  قد  اجلدل  �ساحب  لأن  اأو  باجلدل،  عالقتها  جهة  من  الأخرى 

البحث  �سياق  يف  جاءت  الأ�سولية  فالفروق  العلوم،  هذه  اأ�سحاب  مناظرة 

اجلديل عند الإمام البغدادي.

اأذكُر ال�سياق الذي اأورد فيه البغدادي الفرَق اجلديل؛ نظًرا لطريقة البغدادي . 4

املميزة يف تق�سيم الكتاب، وترتيب الأبواب والف�سول، وعنونة امل�سائل، واإيراد 

احلدود وامل�سطلحات، وامل�سائل واملنهجيات.

التزمت غالًبا بذكر الفروق اجلدلية ح�سب ورودها يف الكتاب؛ نظًرا ملنهج . ٥

املنا�سب  الرتتيب  اأراه  ولأنني  والف�سول،  الأبواب  و�سع  يف  املميز  البغدادي 

للم�سائل اجلدلية.
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اأورُد كالم البغدادي يف ذكر الفروق ملتزًما بعبارته غالًبا، مع احلر�ص على . ٦

جمع كالمه املتفرق يف مو�سع واحد.

حر�ست على ال�ستفادة من مادة الكتاب املختلفة يف التعريفات، واحلدود، . ٧

املنهجي،  الت�ساق  على  حفاًظا  الفرق؛  اإيراد  عند  وغريها  واخلالفات، 

ا ملا ذكره البغدادي من الفروق على تقريره، وحدوده، واختياراته.  وعر�سً

الهام�ص؛ . 8 يف  واأجعله  لذلك،  احلاجة  عند  العلماء  من  غريه  كالم  من  اأورُد 

متييًزا للمادة اجلدلية املنقولة عن اأبي من�سور البغدادي عن كالم غريه؛ مع 

احلر�ص على امل�سادر اجلدلية القريبة من زمن املوؤلف ما اأمكن. 

 و�سيكون ذلك من خالل املباحث التالية: 

املبحث الأول: ترجمة موجزة لأبي من�سور البغدادي.

ثالثة  وفيه  اجلدل،  علم  يف  النظر  عيار  بكتاب:  موجز  تعريف  الثاين:  املبحث 

مطالب: 

املطلب الأول: تق�سيمات الكتاب.

املطلب الثاين: �سبب تاأليف كتاب: عيار النظر، وم�سادر الكتاب اجلدلية.

املطلب الثالث: اأ�سلوب الكتاب ومنهجه.

املبحث الثالث: تعريف الفروق اجلدلية وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف الفروق لغة وا�سطالًحا.

املطلب الثاين: تعريف اجلدل لغة وا�سطالًحا.

املطلب الثالث: تعريف الفروق اجلدلية.

املبحث الرابع: الفروق اجلدلية يف كتاب عيار النظر يف علم اجلدل، وفيه اأربعون 

مطلًبا: 
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املطلب الأول: الفرق بني الغر�ص والآلة.

املطلب الثاين: الفرق بني النظر واجلدل.

املطلب الثالث: الفرق بني الغر�ص من علم الفقه وعلم اأ�سول الفقه.

املطلب الرابع: الفرق بني م�سائل اأ�سول الدين وم�سائل فروع الدين.

املطلب اخلام�ص: الفرق بني ال�سوؤال اجلديل واجلواب اجلديل وطريقتهما.

املطلب ال�ساد�ص: الفرق بني �سوؤال اجلدل وجوابه و�سوؤال ال�سرت�ساد وجوابه.

املطلب ال�سابع: الفرق بني طريقة اجلدل وال�ستدعاء للمذهب اأو النهي عن 

املنكر.

املطلب الثامن: الفرق بني التطويل والخت�سار يف اجلواب عند ذكر احلدود 

وال�سروح.

املطلب التا�سع: الفرق بني الدليل ال�سرعي والعقلي.

املطلب العا�سر: الفرق بني تعليق احلكم بال�سم واملعنى املودع يف ال�سم.

املطلب احلادي ع�سر: الفرق بني البديهة يف الإثبات والنفي.

املطلب الثاين ع�سر: الفرق بني املتواتر والآحاد.

املطلب الثالث ع�سر: الفرق بني احلجة وال�سبهة.

املطلب الرابع ع�سر: الفرق بني احلجة �سرورة وا�ستدلًل.

املطلب اخلام�ص ع�سر: الفرق بني الإجماع العام واخلا�ص.

املطلب ال�ساد�ص ع�سر: الفرق بني القيا�ص اجللي واخلفي.

املطلب ال�سابع ع�سر: الفرق بني احلد عند الفقهاء والفال�سفة واملتكلمني.

املطلب الثامن ع�سر: الفرق بني احلقيقة واحلد.
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املطلب التا�سع ع�سر: الفرق بني ال�سفة والو�سف.

املطلب الع�سرون: الفرق بني تعريف اجلن�ص والنوع عند الفال�سفة واملتكلمني.

املطلب احلادي والع�سرون: الفرق بني الدليل والدللة.

املطلب الثاين والع�سرون: الفرق بني القيا�ص ال�سحيح والفا�سد.

املطلب الثالث والع�سرون: الفرق بني العلة العقلية وال�سرعية.

املطلب الرابع والع�سرون: الفرق بني العلة وال�سبب.

املطلب اخلام�ص والع�سرون: الفرق بني التواتر والإجماع.

املطلب ال�ساد�ص والع�سرون: الفرق بني النكرة يف الإثبات والنفي.

املطلب ال�سابع والع�سرون: الفرق بني اأنواع الق�سمة.

املطلب الثامن والع�سرون: الفرق بني التخ�سي�ص ودللة العقل على اخلروج.

 املطلب التا�سع والع�سرون: الفرق بني �سوؤال التمهيد والتقرير و�سوؤال املذهب.

 املطلب الثالثون: الفرق بني �سوؤال احلجر اجلديل والتفوي�سي.

 املطلب احلادي والثالثون: الفرق بني ال�سوؤال عن الأينية واملائية.

 املطلب الثاين والثالثون: الفرق بني الإلزام والنف�سال.

 املطلب الثالث والثالثون: الفرق بني املعار�سة واملناق�سة.

 املطلب الرابع والثالثون: الفرق بني املعار�سة بال�سبهة وال�سغب.

املطلب اخلام�ص والثالثون: الفرق بني املعار�سة باملثل والنظري يف العقليات 

وال�سرعيات.

املطلب ال�ساد�ص والثالثون: الفرق بني النتقال املحمود واملذموم يف ال�سوؤال 

واجلواب.
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والرتجيحات  الفروق  يف  النتقال  بني  الفرق  والثالثون:  ال�سابع  املطلب 

والنتقال من دللة لدللة. 

املطلب الثامن والثالثون: الفرق بني اأنواع ال�سكوت يف جمل�ص اجلدل.

الزيادة  مع  ال�سوؤال  بتكرير  النقطاع  بني  الفرق  والثالثون:  التا�سع  املطلب 

ودونها.

املطلب الأربعون: الفرق بني طريقة الفال�سفة والفقهاء واملتكلمني يف اجلدل.

خامتة البحث وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.

 واأ�ساأل اهلل  التوفيق وال�سداد يف هذا البحث واأن يكون نافًعا مفيًدا.



د.   فهد بن عبداهلل بن منيع املنيع

العدد  الــســــتــون  31العدد  الــســــتــون 30

 املبحث االأول

)١(
ترجمة موجزة الأبي من�شور البغدادي

 هو الأ�ستاذ اأبو من�سور: عبدالقاهر بن طاهر بن حممد بن عبداهلل التميمي، 

ال�سافعي فروًعا واأ�سوًل، البغدادي ولدة، ثم اخلرا�ساين.

باإ�سفرايني  تويف  اأنه  غري  التحديد،  على  ولدته  �سنة  له  املرتجمون  يذكر  مل 

�سنة4٢٩ه�، وقد �ساخ، كما ذكر اأهل الرتاجم.

ابن  بكر  واأبي  41٦ه�(،  )ت:  الإ�سفراييني  اإ�سحاق  اأبي  تالمذة  اأكرب  وكان   

اأبو  الكبار:  ومن تالميذه  والإمالء،  التدري�ص  بعدهما يف  وقام  4٠٦ه�(،  فورك)ت: 

القا�سم الق�سريي )ت: 4٦٥ه�( والإمام البيهقي )ت: 4٥8ه�(.

الغريبة،  البديعة  الت�سانيف  �ساحب  باأنه  و�سفه  على  له  املرتجمون  ويجمع   

وتق�سيمها،  كتبه،  ترتيب  يف  خمتلفة  طريقة  وله  فًنا،  ع�سر  �سبعة  يف  يدر�ص  فكان 

ولذلك و�سف باأنه غريب التاأليف، وله ت�سانيف يف فنون متعددة: كالنظر واجلدل، 

يف  وكان   ،
)٢(

والفقه والكالم،  والفرائ�ص،  واحل�ساب،  الفقه،  واأ�سول  والعقليات، 

الفقهاء،  طريقة  ن�سرة  يف  الإ�سفراييني  اإ�سحاق  اأبي  الأ�ستاذ  ك�سيخه  اختياراته 

.
)٣(

وال�سافعي يف اأ�سول الفقه يف الأغلب

ويالحظ يف ترجمته، ومن تتبع كتابه: عيار النظر يف علم اجلدل، ما يلي: 

وعن  العلمية،  �سخ�سيته  عن  وكا�سفة  خمت�سرة  تكون  اأن  البغدادي  من�سور  اأبي  ترجمة  يف  لحظت   )1(

اجلوانب التي ميكن اأن تكون موؤثرة يف فكره اجلديل، وطريقته يف الكتابة والتاأليف. وتنظر ترجمته: 

طبقات الفقهاء ال�سافعية لبن ال�سالح )٥٥٣/٢(، �سري اأعالم النبالء )٧٦/٣4(، طبقات ال�سافعية 

الكربى )1٣٦/٥(، طبقات ال�سافعية لبن قا�سى �سهبة )٢11/1(.

ينظر: �سري اأعالم النبالء )٧٦/٣4(.   )٢(

ينظر: طبقات الفقهاء ال�سافعية لبن ال�سالح )٥٥٣/٢(.   )٣(



الفروق اجلدلية عند أبي منصور البغدادي

من خالل كتابه: عيار النظر يف علم اجلدل

العدد  الــســــتــون  31العدد  الــســــتــون 30

اإحاطته بجملة وافرة من العلوم ال�سرعية، والعقلية، واحل�سابية، والفل�سفية . 1

املنطقية.

كرثة موؤلفاته وتنوعها.. ٢

-كما . ٣ املتكلمني  بطريقة  والتزامه  وفروًعا،  اأ�سوًل  ال�سافعي  ملذهب  تاأييده 

�سياأتي يف ثنايا البحث.

متيزه بطريقة خمتلفة يف ترتيب كتبه وتق�سيمها وطريقة عر�سها.. 4

وفروعه، . ٥ الفقه،  واأ�سول  الكالم،  علم  يف  واملناظرات  للمجادلت  خو�سه 

واحل�ساب، والهند�سة.

قدرته على النقد والرتجيح، ودقة نظره يف مالحظة الفروق، وال�سعيف من . ٦

الأقوال واأ�سبابها.

وهذا ما جعل كتاب عيار النظر يف علم اجلدل م�ستماًل على كثري من هذه العلوم، 

التمثيل  على  وقدرته  يخالفها،  ما  ونق�ص  بالأدلة،  اأقواله  تاأييد  على  قادًرا  وجعله 

الفل�سفي،  املنطقي  اجلدل  ونق�ص  العلوم،  من  خمتلفة  اأبواب  يف  اجلدل  ملعرتكات 

احلدود  باب  يف  ول�سيما  املنهجني،  بني  واملقارنة  الفقهي،  الكالمي  اجلدل  وتاأييد 

�ص لذلك  ، كما يظهر يف كتابه الهتمام بالفروق؛ فخ�سَّ
)1(

وماآلت الأقوال يف العقائد

على  وتطبيًقا  تاأ�سياًل  الفروق  لبيان  امل�سائل؛  من  وذكر جملة  ف�سوًل،  وعقد  اأبواًبا 

امل�سطلحات وامل�سائل والقواعد.

تاأ�سياًل  النظر  عيار  كتابه:  يف  ا-  -اأي�سً وا�سحة  هي  كما  ترجمته،  من  توؤخذ  املالحظات  هذه  وكل   )1(

وتطبيًقا. 
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 املبحث الثاين

تعريف موجز بكتاب: عيار النظر يف علم اجلدل 

املطلب االأول

تق�شيمات الكتاب

كتاب عيار النظر يف علم اجلدل ميثل ما و�سف به املرتجمون كتب اأبي من�سور 

البغدادي؛ باعتبارها غريبة التاأليف، والتق�سيم، والرتتيب، مقارنة بطريقة العلماء يف 

التاأليف يف زمنه، فقد رتَّب البغدادُي كتابه اإىل اأبواب وف�سول، فجعل الأبواب ثمانية 

ع�سر، ويدخل حتتها مائة و�سبعة وثالثون ف�ساًل، مع الهتمام يف كل ذلك ب�سياغة 

 ،
)1(

والف�سول الأبواب  ذكر  يف  البغدادي  ي�ستخدمه  الذي  التعبري  وهو  الرتجمة، 

اإدخال  اأو  التق�سيم، والبعد عن ال�ستطراد والتكرار،  ويظهر التزام البغدادي بهذا 

م�سائل ل عالقة لها بالباب الذي عقده؛ كما يظهر ح�سن الرتباط بني كل باب والذي 

التاأليف عند  �سمات  اأبرز  ترتيبه من  فكان  باب،  الداخلة حتت كل  والف�سول  يليه، 

اأبي من�سور البغدادي، وهو تطبيق ملا تقت�سيه الدقة واملرا�سم اجلدلية؛ تدرًجا من 

املقدمات الأوىل، و�سوًل اإىل النهايات واملاآلت.

 املطلب الثاين

�شبب تاأليف كتاب: عيار النظر، وم�شادر الكتاب اجلدلية

يظهر يف مقدمة كتاب: عيار النظر يف علم اجلدل دافع البغدادي للكتابة اجلدلية؛ 

البغدادي  كان  وقد   ،
)٢(

له الدافعة  باأ�سبابه  املبذول مرتبط  والنظر  فالفكر واجلهد 

ينظر: عيار النظر �ص1٣٠-1٣٣.  )1(

ينظر: قراءات معرفية يف الفكر الأ�سويل �ص٩4.   )٢(
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ا على اإظهار واإعالن �سبب تاأليف كتابه يف طليعته، بعد اأن ا�ستعر�ص اجلهود  حري�سً

التي بذلت للكتابة يف اجلدل على تنوعها؛ فهناك جدٌل منطقٌي فل�سفٌي، وهناك جدٌل 

فقهي، وهناك جدٌل كالمي؛ ولكل جدٍل ق�سٌد وغر�ٌص، ويف كل جدل عيوب وق�سور.

فاجلدل املنطقي الفل�سفي من حيث النتيجة اأو�سل ملا يخالف التوحيد.

 ،
)1(

األفاًظا فخمًة بدون معنى ال�سكل وامل�سمون، فهذه الكتب حتمل  ومن ناحية 

واأما اجلدل الإ�سالمي الكالمي؛ فقد كان مقت�سًرا على اأبواب الكالم دون الفقه. 

وجوه  وبع�ص  الرتجيحات،  وجوه  كان مقت�سًرا على  فقد  الفقهي؛  واأما اجلدل   

وكيفية  و�سروطها،  الأدلة  حدود  يذكر  اأن  دون  واملدافعات،  واملطالبات  الأ�سئلة 

.
)٢(

ا�ستعمالها

ويظهر ا�ستيعاب البغدادي لكل هذه الجتاهات، ومظاهر الق�سور فيها، والكتب 

ذات الأ�سبقية يف كل جدل، �سواًء اأكانت فل�سفية، اأو كالمية، اأو فقهية، واأبرز املوؤلفني 

من فال�سفة اليونان، ومن ترجم فل�سفتهم ومنطقهم، اأو من كتب يف اجلدل الكالمي؛ 

كاأبي احل�سن الأ�سعري )ت: ٣٢4ه�(، والكعبي )ت: ٣1٩ه�( والقا�سي: عبداجلبار 

ابن اأحمد )ت: 41٥ه�(، اأو من كتب يف اجلدل الفقهي من خمتلف املذاهب، كاأبي 

بكر القفال ال�سا�سي)ت: ٣٦٥ه�(، وابن اأبي هريرة)ت٣4٥ه�(، واأبو علي القطني، 

.
)٣(

وعلي بن حمزة الطربي، واجلرجاين احلنفي)ت: ٣٩8ه�(

واإحاطته بكل هذه الكتب واملوؤلفات جعلته من جهة قادًرا على ت�سنيفها ونقدها، 

موؤلف  كتابة  يف  راغًبا  جعلته  اأخرى  جهة  ومن  فيها،  وال�سعف  القوة  اأماكن  وبيان 

جِمل، وجعله �ساماًل لأنواع اجلدل 
ُ
هِمل، ويف�سر ما اأ

ُ
جديل يجمع ما تفرق، ويبني ما اأ

.
)4(

الثالثة

ينظر: عيار النظر �ص114-11٢.   )1(

ينظر: عيار النظر �ص11٢.   )٢(

ينظر: عيار النظر �ص1٢8-114.   )٣(

ينظر: عيار النظر �ص1٢٩.   )4(
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قبله،  من  اجلديل  للجهد  ا�ستعرا�سية  مقدمة  اأنها  للكتاب  مقدمته  من  ويظهر 

اأوجه  من  يراه  مبا  عليها  معقًبا  اجلدلية  الكتب  يذكر  فهو  نقدية؛  مقدمة  اأنها  كما 

اأو عدم قدرته على  اأو اخلطاأ يف فهم حقيقة اجلدل وغر�سه،  اأو الق�سور،  التميز، 

الوفاء بال�سناعة اجلدلية، وما تقت�سيه من الدقة يف احلدود، والقدرة على اجلمع 

بني املت�سابه، والتفريق بني املختلفات، والتنويع بني ذكر الدلئل ال�سرعية والعقلية، 

.
)1(

ح�سب طبيعة امل�ساألة وميدانها يف اجلدل والنظر

املطلب الثالث

اأ�شلوب الكتاب ومنهجه

التاأليف،  بجودة  و�سفه  على  البغدادي  من�سور  اأبي  لالإمام  املرتجمون  ُيطبُق 

وح�سن العر�ص والرتتيب، وهذا ما يتبني ب�سكل وا�سح يف كتاب: عيار النظر يف علم 

.
)٢(

اجلدل، فهو كما قيل: بديع الرتتيب غريب التاأليف

و�سبع وثالثني  باًبا؛ مف�سلة يف مائة  ثمانية ع�سر  يقع يف  �سبق-  والكتاب -كما 

.
)٣(

ف�ساًل، ذكرها املوؤلف يف مقدمته، ملتزًما ال�سري على ما اقت�سته

الذي  	 والغر�ص  ده،  حدَّ الذي  باملنهج  البغدادي  التزام  الكتاب  يف  ويظهر 

ق�سده، وهو جمع ما تفرق عند اجلدليني، وبيان ما اأهمل، وتف�سري ما اأجمل، 

مع التمثيل لها من علم الكالم والفقه والأ�سول، مع �سم ما ينبغي ل�ساحب 

واأق�سام  والفروق،  اجلمع  ووجوه  واحلقائق،  باحلدود  معرفته  من  اجلدل 

.
)4(

الدلئل العقلية وال�سرعية

ويظهر يف الكتاب اجلانب الأ�سيل عند البغدادي، والبعد عن التقليد، وح�سور  	

ينظر: عيار النظر �ص1٢٩-1٣٠.   )1(

ينظر: �سري اأعالم النبالء )٧٦/٣4(.   )٢(

ينظر: عيار النظر �ص1٣1.   )٣(

ينظر: عيار النظر �ص1٢٩-1٣٠.   )4(
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النقد يف كل املباحث، �سواٌء املتعلق بنقد احلدود وامل�سطلحات، اأو الرتجيح يف 

امل�سائل الأ�سولية واجلدلية، اأو ذكر الختالف يف الفروع الفقهية، والنت�سار 

لقول ال�سافعي غالًبا؛ مع بيان �سبب الرتجيح، وذكر اأ�سباب اخلالف وثمرته، 

ر يف طليعة كتابه؛ اأن الواجب على ال�سائل واملجيب يف اجلدل؛ اأن  ولذلك قرَّ

؛ وحكى اأنه �ساهد بع�ص 
)1(

ل يتكلما اإل بعد معرفتهما بالغر�ص املطلوب فيها

املتفقهة يناظر خ�سمه يف اخللع: هل هو طالق اأم ف�سخ؟ ف�ساألهما البغدادي 

على جهة المتحان عن الغر�ص املطلوب يف هذه امل�ساألة؟ فما اأجابا باأف�سح 

من ال�سكوت؛ ثم بنيَّ ثمرة اخلالف، وغر�ص الإمام ال�سافعي من قوله، وغر�ص 

.
)٢(

احلنفية من قولهم

ومن اجلوانب املنهجية: حر�سه على ذكر الفروق تاأ�سياًل وتطبيًقا، والفروق  	

امل�سطلحات  يف  وفروق  العلوم،  بني  وفروق  املنهجيات،  بني  فروق  عنده: 

وامل�سائل، وذكر ما ينبني على ذلك من الختالف يف الأحكام، ومنها ما كان 

مباحثها،  اختالف  على  اجلدلية  وامل�سائل  القواعد  بني  الفروق  على  تنبيًها 

يف  الدائرة  والأ�سماء  الأدلة  حدود  بيان  يف  ال�ساد�ص  الباب  اأفرد  ولذلك 

اجلدل، وذكر يف الباب احلادي ع�سر وجوه املعار�سة يف اجلدل، والفرق بينها 

�ص الباب الرابع ع�سر لبيان وجوه الفروق امل�ستعملة يف  وبني املناق�سة، وخ�سَّ

اجلدل يف العقليات وال�سرعيات، وانتهى يف الباب الثامن ع�سر لبيان وجوه 

الفرق بني اآداب جدل املتكلمني والفقهاء، وبني ر�سوم اأهل املنطق فيه.

مع كون الكتاب يف اجلدل؛ وهو من العلوم الآلية ال�سعبة التي حتتاج لدقة نظر  	

واإمعان الفكر؛ اإل اأن اأ�سلوب البغدادي كان �سهاًل وا�سًحا، مع ح�سن تدرج يف 

عر�ص امل�ساألة، وتو�سيح املق�سود، والهتمام برتجمة امل�ساألة، وذكر اخلالف 

الكتاب  يجعل  ما  وهو  والفقهية،  والأ�سولية،  الكالمية،  الأمثلة  يف  والتنويع 

ينظر: عيار النظر �ص1٣٥.   )1(

ينظر: عيار النظر �ص1٣٦-1٣٧.   )٢(
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�سعوبة  كانت  وقد  عنه،  املتاأخرة  اجلدلية  بالكتب  مقارنة  الفهم  يف  اأ�سهل 

البغدادي  ه  وجَّ فقد  للكتاب،  تاأليفه  اأ�سباب  من  املنطقية  الفل�سفية  الكتب 

النقد للفال�سفة؛ ب�سبب �سعوبة مباحثهم دون حقيقة؛ فهي: “اأ�سماء مفخمة 

.
ومعانيها مرخمة، لها ترجمة تروق بال معنى، وا�سم يهول بال ج�سم”)1(

وقال باأن بع�ص من ترجم كتب املنطق مل يفهمها بنف�سه؛ ف�ساًل اأن يفهمها لغريه، 

.
)٢(

وو�سف كالمهم بالغمو�ص

عيار النظر �ص114.   )1(

ينظر: عيار النظر �ص118-11٩.   )٢(
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 املبحث الثالث

تعريف الفروق اجلدلية 

املطلب االأول

تعريف الفروق لغة وا�شطالًحا

يقال:  )قتل(،  باب:  َفَرق من  فرق، م�سدر  الفروق: جمع  لغة:  الفروق  تعريف 

.
)1(

َفَرق بينهما وَيفُرق، بال�سم َفْرًقا وُفْرقاًنا

ذلك  من  �سيئني،  بني  وتزييل  متييز  على  يدل  �سحيٌح  ْيٌل  �سَ
ُ
“اأ الكلمة:  ومادة 

.
ْعر”)٢( )الَفْرق(: َفْرق ال�سَّ

تعاىل:  قال اهلل  والبون، وهو خالف اجلمع،  والق�سم  الَف�سل  )الفرق(:  فمعنى 

)ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ( ]الدخان: 4[، اأي: ُيْف�سل.

امل�سطلحات  من  وهو  )الفرق(،  جمع  الفروق  ا�سطالًحا:  الفروق  تعريف 

امل�سرتكة بني اأكرث العلوم كاللغة العربية، والفقه، والبالغة، ولذا فاإن تعريفه يختلف 

تبًعا لطبيعة العلم الذي يندرج حتته، فالعلماء من �ستى الفنون يهتمون بباب الفروق، 

ذا  الفتح  اأبا  “وراأيت  فقال:  41٥ه�(  )ت:  التوحيدي  حيان  اأبو  ذلك  عن  اأبان  وقد 

٣81ه�(: مَل طلبِت النف�ُص  اأبا احل�سن العامري )ت:  ٣٦٧ه�( ي�ساأل  الكفايتني )ت: 

الفرَق بني املت�سابهني؟

 فقال العامري: لأنها يف جوهرها، وما هو لئق بها تاأبى الكرثة وتنفر منها، وهي 

ويذلل  ذلك،  على  اأعانها  ما  كل  وتتقبل  نحوها،  وتنزع  ب�ُسو�ِسها،  الوحدة  اإىل  حتن 

الطريق لها؛ والفرق يو�سح �سبيل الوحدة؛ وكلما كان ال�ستباه اأ�سد كان الفرق األطف؛ 

انظر مادة: )ف ر ق ( يف: ال�سحاح )1٥4٠/4-1٥4٣(، ل�سان العرب )1٠/٢٩٩-٣٠٦(.  )1(

مقايي�ص اللغة )�ص8٣٣(.  )٢(
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وكلما كان الفرق األطف؛ كانت اأ�سد بحًثا عنه واألهج بطلبه؛ لأن ظفرها به يكون اأعز، 

 .
ونيلها مطلوبها يكون اأحلى”)1(

فمن تعريفات علم الفروق: اأنه العلم الذي ُيعنى بالت�سابه الظاهري، مع الختالف 

م�سطلحني  اأو  قاعدتني،  بني  الختالف  بوجوه  العلم  هو  اأو  احلكم،  اأو  املعنى  يف 

.
)٢(

مت�سابهني يف ت�سويرهما اأو ظاهرهما؛ لكنهما خمتلفان يف عدد من اأحكامهما

اأوجه  ببيان  ُيعنى  الذي  العلم  “اأنه   :
)٣(

لل�سواب واأقربها  تعريفاته  اأح�سن  ومن 

الختالف بني �سيئني مت�سابهني يف املبنى اأو املعنى الأعم، خمتلفني يف احلكم واملعنى 

الأخ�ص”. 

 ف�)�سيئني(: ت�سمل امل�سطلحني، والقاعدتني، وامل�ساألتني، والدليلني، ونحو ذلك. 

كانا يف  واإن  املثيل؛  من  اأعم  فال�سبيه  )املتماثلني(؛  احرتاز من  و)مت�سابهني(: 

؛ فاإن املماثلة تقت�سي امل�ساواة من كل وجه، اأما امل�سابهة 
)4(

اأ�سل اللغة مبعنى واحد

.
)٥(

فتقت�سي ال�سرتاك يف اأكرث الوجوه ل كلها

)يف املبنى اأو املعنى الأعم(: اأي �سواًء اأكان هذا الت�سابه يف )املبنى( لفًظا كان 

اأم �سورة، فاللفظ يكون غالًبا يف امل�سطلحات، ورمبا جاء يف القواعد والأدلة؛ واأما 

الت�سابه يف ال�سورة فيكرث يف امل�سائل. 

ورمبا كان الت�سابه يف )املعنى الأعم(، وذلك كالفرق بني )القول( و)الكالم(؛ 

فاإنهما يف الأ�سل واملعنى العام يدلن على �سيء واحد وهو ما ُيتلفظ به، اإل اأن كّل 

واحد منهما يفيد خالف ما يفيده الآخر.

اأخالق الوزيرين �ص44٦-44٧.  )1(

هذا التعريف م�ستفاد من تعريف الفروق الأ�سولية للدكتور: يعقوب الباح�سني يف كتابه: الفروق الفقهية   )٢(

والأ�سولية �ص1٢4.

ينظر التعريف و�سرحه: الفروق يف مباحث الكتاب وال�سنة، للباحث ه�سام ال�سعيد �ص٢1.  )٣(

انظر: مقايي�ص اللغة )�ص٩٧4(، القامو�ص املحيط: مادة )َمَثَل( )�ص1٣٦4(.   )4(

انظر: الفروق يف اللغة لأبي هالل الع�سكري )�ص148(.   )٥(
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و)اأو( يف التعريف للتنويع. 

)خمتلفني يف احلكم واملعنى الأخ�ص(: اأي وهذان املت�سابهان بعد تدقيق النظر: 

خمتلفان يف احلكم املرتتب على كل منهما، ويف املعنى الدقيق الذي يفيده كل واحد 

من هذين املت�سابهني.

املطلب الثاين

تعريف اجلدل لغة وا�شطالًحا

تعريف اجلدل يف اللغة: من َجَدلُت احلبل: اإذا فتلته واأحكمت فتله؛ وهو كذلك: 

مقابلة احلجة باحلجة؛ واملجادلة: املناظرة واملخا�سمة على �سبيل املنازعة واملغالبة؛ 

فاإن كل واحد من املتجادلني يحاول اأن يفتل �ساحبه، ويجدله بقوة واإحكام على راأيه 

.
)1(

الذي يراه

ح البغدادي اأن املعنى اللغوي للجدل ماأخوذ من َجْدل احلبل: وهو �سدة  وقد رجَّ

.
)٢(

فتله، ومنه قيل للحبل الذي يف راأ�ص البعري: جديل، ورجل جمدول اخللق: �سديده

لوظيفة  نظرتهم  باعتبار  له  املعرفني  عبارات  تعددت  فقد  ال�سطالح:  يف  واأما 

اجلدل والق�سد منه.

ق  ر له باعتبار حده والغر�ص منه؛ وفرَّ وقد اهتم البغدادي مبفهوم اجلدل ونظَّ

باعتباره  اجلدل؛  من  بعينه  املطلوب  املق�سود  الغر�ص  لبيان  ف�ساًل  فعقد  بينهما، 

ا اخلالف يف الغر�ص من اجلدل عند اجلدليني؛  �سناعة من ال�سناعات، وم�ستعر�سً

 ،
)٣(

فذكر باأن بع�سهم اعترب اأن الغر�ص من اجلدل: هو حتقيق احلق وتزهيق الباطل

ينظر: ل�سان العرب مادة: )جدل(1٠٣/11وما بعدها؛ اآداب املناظرة )�ص: ٣(.  )1(

ى الغزايل وابن املعمار والطويف ا�ستقاق اجلدل ا�سطالًحا من هذا  ينظر: عيار النظر �ص٢٠٥. وقد قوَّ  )٢(

املعنى اللغوي، والتي تعود يف جميع ت�ساريفها اإىل معنى القوة، وال�سد، والمتناع، والإحكام. ينظر: 

املنتخل �ص٣٠4، خمت�سر نهاية الأمل1٦8/1، علم اجلذل �ص٣. 

ذكر هذا التعريف �ساحب الكافية، ومل ين�سبه لأحد. ينظر: الكافية �ص٢٠.  )٣(
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الغر�ص  باأن  اعترب  ومنهم من   ،
)1(

الكاذب عنها ونفي  الدعوى،  ال�سدق يف  واإثبات 

.
)٢(

منه: اجتناب ما يخالف العقل ويردع عن اجلهل

اأو ما ي�سابهها من العبارات؛ لأن هذا  لكنه مل يوافق على حتديد الغر�ص بهذا 

.
)٣(

املعنى والغر�ص املق�سود بالنظر، وقد ينفرد به الواحد

د البغدادي الغر�ص من اجلدل عنده: باأنه بحث كل واحد من املتجادلني  ثم حدَّ

.
)4(

عن مطلوب نظري با�ستمداده من راأيه وراأي �ساحبه ما يوؤدي اإليه

وهذا التحديد للغر�ص جعل البغدادي يعترب اأن اجلدل م�ساركة بني املتجادلني يف 

حت�سيل الفائدة والو�سول للحق، ول ينبغي لواحد منهما اأن ينفرد بتح�سيل الفائدة، 

.
)٥(

ف�ساًل اأن تكون رغبته اأن يغلب الطرف الآخر

د هذا الغر�ص بعبارة حا�سمة، لكنه مل يلتزم بهذا الغر�ص  ومع اأن البغدادي حدَّ

عند مناق�سته ملعنى اجلدل وحقيقته، وطريقة اجلدليني فيه؛ فاعترب اأن اجلدل: هو 

.
)٦(

اإفحام اخل�سم واإثبات �سحة القول

.
)٧(

اأو: فتل كل واحد من املتناظرين �ساحَبه عن طريقته

وقد يلحظ من هذا اأن كالم البغدادي متعار�ص بني ما ذكره يف غر�ص اجلدل 

ه عنده! لكنه دفع هذا التعار�ص؛ باأن الغر�ص من اجلدل يجب اأن يكون كما ذكر،  وحدِّ

.
)8(

ولكن تعريفه له جار على ما اعتاده اأهل اجلدل يف جمادلتهم؛ واإن مل يوافق عليه

هذا التعريف قريب مما ذكره الغزايل وابن املعمار احلنبلي من املتاأخرين. ينظر: املنتخل �ص٣٠4،   )1(

خمت�سر نهاية الأمل 1٦8/1، علم اجلذل �ص4.

ينظر: عيار النظر �ص1٣٩.  )٢(

ينظر: عيار النظر �ص1٣٩.   )٣(

ينظر: عيار النظر �ص14٠.   )4(

ينظر: عيار النظر �ص141-14٠.   )٥(

ينظر: عيار النظر �ص141.   )٦(

ينظر: عيار النظر �ص٢٠٥.   )٧(

ينظر: عيار النظر �ص٢٠٦.وينظر قريًبا من هذا التقرير: علم اجلذل �ص٧.   )8(
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 املطلب الثالث

تعريف الفروق اجلدلية

مناهج  ومالحظة  واجلدل،  للفروق  وال�سطالحية  اللغوية  املعاين  اإىل  بالنظر 

العلماء يف التفريق، وتعريفات املعا�سرين للفروق الأ�سولية املقاربة للفروق اجلدلية، 

ذلك  ومن  الفروق،  يف  وتطبيًقا  تاأ�سياًل  البغدادي  من�سور  اأبو  ذكره  ما  ومالحظة 

، فيمكن 
)1(

اأهمية التفريق بني �سيئني يف احلكم، �سواًء اأكان ال�سبب �سرعًيا اأو عقلًيا

اأن نعرف الفروق اجلدلية باأنها: التمييز بني اأمرين جدليني مت�سابهني يف الظاهر، 

مع الختالف يف احلكم.

امل�سطلحات،  بني  الفارق  واإزالة  الف�سل  اجلديل:  التفريق  من  الق�سد  فيكون 

والقواعد، وامل�سائل، والأدلة، وال�ستدللت، والآداب والر�سوم اجلدلية، مما قد يقع 

بينها من نوع ت�سابه يف الظاهر.

ينظر: عيار النظر �ص٧٠٥-٧٠٩.   )1(
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املبحث الرابع

الفروق اجلدلية يف كتاب: عيار النظر يف علم اجلدل

وفيه اأربعون مطلًبا:

 املطلب االأول

الفرق بني الغر�ض واالآلة

م البغدادي لكتابه مبقدمة بنَيّ فيها الغر�ص من �سناعة اجلدل؛ معلاًل ذلك؛  قدَّ

اإليه،  بها  نتو�سل  باآلة  مق�سود  غر�ص  اإىل  الو�سول  هو  اجلدل:  من  املطلوب  باأن 

 لبد فيه من �سيئني: الغر�ص والآلة، 
)1(

ون�ستدل بها عليه؛ مبيًنا باأن كل علم قيا�سي

وقد يلتب�ُص الأمر بينهما.

الطريق  مبنزلة  والآلة  بعينه،  املطلوب  املق�سود  هو  الغر�ص  باأن  بينهما:  رق  ففَّ

.
)٢(

املو�سل اإىل املق�سود

والغر�ص من اجلدل عنده: هو بحث كل واحد من املتجادلني عن مطلوب نظري؛ 

.
)٣(

با�ستمداده من راأيه وراأي �ساحبه ما يوؤدي اإليه

، والإلزام، 
)٥(

، والدللة
)4(

واأما اآلة اجلدل عنده، فهي خم�سة اأ�سياء: معرفة املقالة

العلم القيا�سي مقابل النقلي واخلربي، وهي العلوم امل�ستندة اأ�سا�ًسا للعقل. ينظر: �سفاء الغليل 1/٢٠.  )1(

ينظر: عيار النظر �ص1٣٥.   )٢(

ينظر: عيار النظر �ص14٠.   )٣(

اأي معرفة مذهبه وحقيقة ما يقول به ومذهبه فيه، ومعرفتها لزمة؛ ليتمكن من ك�سرها، ول �سبيل اإىل   )4(

ذلك من غري اأن تعلم ماهيتها. ينظر: الوا�سح يف اأ�سول الفقه )٥1٥/1(، خمت�سر نهاية الأمل 1/٣8٠.

اأي اأن يعرف اإقامة الدليل ووجه ال�ستدلل، وهي ثالثة طرق: اأن يدل على امل�ساألة بعينها، اأو اأن يفر�ص   )٥(

نهاية  املنهاج �ص٣٦-٣٧، خمت�سر  ينظر:  امل�ساألة على غريها.  يبني  اأن  اأو  �سعبها،  بع�ص  الدللة يف 

الأمل 1/٣8٠. 
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.
)٢( )1(

والنف�سال، والأ�سل الذي بني عليه ال�ستدلل

املطلب الثاين

الفرق بني النظر واجلدل

عقد البغدادي ف�ساًل لبيان الغر�ص املق�سود املطلوب بعينه من اجلدل باعتباره 

ا اخلالف يف الغر�ص من اجلدل عند اجلدليني؛  �سناعة من ال�سناعات، م�ستعر�سً

فاعترب بع�سهم: باأن الغر�ص من اجلدل هو حتقيق وتزهيق الباطل، واإثبات ال�سدق 

يف الدعوى ونفي الكاذب عنها، ومنهم من اعترب باأن الغر�ص منه: اجتناب ما يخالف 

.
)٣(

العقل ويردع عن اجلهل

اأو ما ي�سابهها من العبارات؛ لأن هذا  لكنه مل يوافق على حتديد الغر�ص بهذا 

.
)4(

املعنى والغر�ص املق�سود بالنظر، وقد ينفرد به الواحد

د البغدادي الغر�ص من اجلدل عنده: باأنه بحث كل واحد من املتجادلني  ثم حدَّ

.
)٥(

عن مطلوب نظري با�ستمداده من راأيه وراأي �ساحبه ما يوؤدي اإليه

د هذا الغر�ص بعبارة حا�سمة؛ لكنه -كما �سبق- مل يلتزم  ومع اأن البغدادي حدَّ

بهذا الغر�ص عند مناق�سته ملو�سوعات اجلدل؛ اإذ يالحظ اأن الغر�ص من اجلدل: هو 

.
)٦(

اإفحام اخل�سم واإثبات �سحة القول

ف البغدادي النظر باأنه: الفكر يف ال�سيء املنظور فيه؛ طلًبا ملعرفة حقيقة  وعرَّ

ينظر: عيار النظر �ص1٥٠-1٥٢. وتنظر هذه الآلت: الكافية �ص٥4٠.  )1(

وقريب منه تفريق ابن عقيل الذي اعترب اأن الآلة: هي املطلوب من اأجل غريه، والغر�ص: هو املطلوب   )٢(

من اأجله يف نف�سه.

ينظر: الوا�سح يف اأ�سول الفقه )1/4٧(.

ينظر: عيار النظر �ص1٣٩.   )٣(

ينظر: عيار النظر �ص1٣٩.   )4(

ينظر: عيار النظر �ص14٠.   )٥(

ينظر: عيار النظر �ص141.   )٦(
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.
)1(

ذاته اأو �سفة من �سفاته

العلم،  اإىل  طريقني  كونهما  يف  يتفقان  والنظر  اجلدل  باأن  البغدادي  بنَيّ  وقد 

واأن الكالم يف جهة وجوب اجلدل، كاخلالف يف جهة وجوب  ومينعان من اجلهل، 

.
)٢( )٣(

النظر، اإل اأن النظر �سبيل قد ينفرد به الواحد، واجلدل يكون من اثنني

 املطلب الثالث

الفرق بني الغر�ض من علم الفقه وعلم اأ�شول الفقه

ذكر البغدادي يف الباب الول من كتابه الأغرا�َص املق�سودَة من �سناعة النظر 

قد  و�ساحبه  فالكتاب يف اجلدل؛  العلوم؛  لأغرا�ص هذه  �سبب ذكره  وبنَيّ  واجلدل؛ 

يجادل اأ�سحاب هذه العلوم فيها اأو يف بع�سها؛ فيحتاج اإىل معرفة الغر�ص يف كل نوع 

.
)4(

ل منها
َ
منها؛ لي�سح بحثه عنها، و�سوؤاله فيها، وجوابه عما ُي�ْساأ

واحلرام  احلالل  معرفة  اإىل  الو�سول  وهو  الفقه:  علم  من  الغر�ص  ذكر  وقد 

امل�ستخرجني من خرب، اأو من نظر م�ستخرج من خرب، واإ�سابة احلق يف الفتيا التي 

يجوز يف فروع جن�سها تقليُد العامي للعامل.

واأما الغر�ص من اأ�سول الفقه: فهو الو�سول اإىل معرفة اأدلة اأحكام الفقه، ومعرفة 

.
)٥( )٦(

الطرق التي بها ُتعرف تلك الأدلة

ينظر: عيار النظر �ص1٥٥.   )1(

ينظر: عيار النظر �ص٢٠٧و�ص٢11.   )٢(

ينظر هذا التفريق: العدة 184/1، املنهاج �ص11، الكافية �ص٢٠-1٩-٢٧، املنتخل �ص٣٠٧، خمت�سر   )٣(

نهاية الأمل1/1٧٠. 

ينظر: عيار النظر �ص14٩.   )4(

ينظر: عيار النظر �ص14٢.   )٥(

ينظر التفريق: التقريب والإر�ساد 1٧٣/1، املنهاج يف ترتيب احلجاج �ص11، الكافية �ص٢٧، املنتخل   )٦(

�ص٣٠8، معيار العلم للغزايل �ص٢4٠، الفروق يف اأ�سول الفقه، احلمد �ص4٣. 
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املطلب الرابع

الفرق بني م�شائل اأ�شول الدين وم�شائل فروع الدين

 اأحلق البغدادُي كالَمه ال�سابق بكالم مطول عنون له بالرتجمة املذكورة؛ فذكر 

خم�سة فروق بني الأ�سول والفروع وهي: 

جواز التقليد يف الفروع الفقهية بعد ال�سوؤال عن علة احلكم وعدالة العامل،  	

وم�سائل الأ�سول ل يجوز التقليد فيها.

جواز اخلالف يف الفروع الفقهية؛ واخلالف فيها ل يورث التف�سيق والت�سليل،  	

وما اأورَث اخلالُف فيه الت�سليَل والتف�سيَق؛ فهو من م�سائل الأ�سول.

الفروع الفقهية: هي كل م�ساألة جاز ورود ال�سرع فيها باحلكمني املختلفني على  	

البدل، وكل ما ل يجوز ورود ال�سرع فيه اإل بحكم واحد، ول يجوز التفريق بني 

العباد يف حكمه؛ فهو من م�سائل الأ�سول.

الفروع الفقهية يجوز فيها الن�سخ قبل ختم ال�سريعة، والأ�سول ما امتنع فيه  	

الن�سخ والتبديل.

كل ما ل يعلم �سواب اأحد املختلفني فيه اإل بخرب �سرعي اأو علة �سرعية؛ فهو  	

من الفروع، وما ُاْخُتِلف فيه، وُوِجد يف العقل دليٌل على ت�سويب اأحد املختلفني 

.
)1(

فيه؛ فهو من الأ�سول

جرت عادة بع�ص العلماء على تق�سيم الدين اإىل اأ�سول وفروع، وبنوا على ذلك جملة من الآثار والنتائج،   )1(

وقد لحظ اآخرون عدم ان�سباط هذا التق�سيم. فقال ابن تيمية: »فاأما التفريق بني نوع وت�سميته م�سائل 

اأ�سل؛ ل عن ال�سحابة ول عن  له  لي�ص  الفرق  الفروع؛ فهذا  اآخر وت�سميته م�سائل  الأ�سول، وبني نوع 

التابعني لهم باإح�سان ول اأئمة الإ�سالم؛ واإمنا هو ماأخوذ عن املعتزلة واأمثالهم من اأهل البدع، وعنهم 

تلقاه من ذكره من الفقهاء يف كتبهم وهو تفريق متناق�ص«. جمموع الفتاوى )ط: دار الوفاء - حتقيق 

اأنور الباز( )٣4٦/٢٣(.

التفريق بني الدليل ال�سرعي والعقلي، وبيان املاآخذ يف  التا�سع كالم البغدادي يف  و�سياأتي يف املطلب 

التفريق بينهما، وتقدمي الدليل العقلي على الدليل ال�سرعي، وعدم �سحة تفريقه وتقريره. 
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ه البغدادُي على اأن كل ما ذكر من الفروق بني م�سائل الأ�سول والفروع؛ اإمنا  ونبَّ

ُيعترب يف فروع ل ن�ص فيها ول اإجماع؛ فاأّما ما اأجمعت الأمة عليه، اأو كان فيه من 

اأ�ساًل  اأو ورد فيه موجب العلم املقطوع به، فاإنه يكون  القراآن ما ل يحتمل التاأويل، 

.
)٢( )1(

بنف�سه ياأثم املخالف فيه، وينق�ص عليه حكمه

 املطلب اخلام�ض

الفرق بني ال�شوؤال اجلديل واجلواب اجلديل وطريقتهما

ف البغدادي ال�سوؤاَل اجلديل: باأنه �سيغة و�سعت ل�ستخراج اجلواب من غري  عرَّ

.
)٣(

تغيري له عن اأ�سله

يقت�سيه  خرب  اأو  ال�سوؤال،  م�سمون  عن  الإخبار  هو  عنده:  اجلديل  واجلواب 

.
)4(

ال�سوؤال

واأما بالن�سبة لطريقتهما: فريى البغدادي باأن اجلدل كله ق�سمان: �سوؤال وجواب، 

على  الهدم  ال�سوؤال:  فطريقة  اجلواب؛  وطريقة  ال�سوؤال  طريقة  بني  ق  فرَّ اأنه  غري 

املجيب، وطريقة اجلواب: البناء؛ ومعنى البناء عنده: اأي بناء مذهبه على اأ�سوله، 

اإلزام ما يهدم عليه  اأو يريه عجزه عن النف�سال عن  وال�سائل يهدم هذا البنيان، 

.
)٥(

بناءه

ينظر: عيار النظر �ص14٣-14٦.   )1(

وينظر يف التفريق بينهما من هذه الأوجه وغريها: التقريب والإر�ساد٣٠٦/1-٣٠٩، الكافية �ص٢٧،   )٢(

نفائ�ص الأ�سول 1٦1/1. 

ينظر: عيار النظر �ص4٣٥. وينظر تعريف ال�سوؤال والختالف فيه: الكافية املن�سوب للجويني �ص٦٩-  )٣(

٧٠، الوا�سح يف اأ�سول الفقه ٣٠٦/1، خمت�سر نهاية الأمل يف علم اجلدل �ص٢٢٩.

ينظر: عيار النظر �ص48٣. وتنظر تعريفات اجلواب اجلديل: الكافية �ص٧٠، املنتخل �ص ٣٦٥-٣٦٦،   )4(

خمت�سر نهاية الأمل يف علم اجلدل �ص٢٣٥، الكا�سف للرازي �ص٧1.

ينظر: عيار النظر �ص٢1٢-٢٢1. وينظر: الكافية �ص٥٣8.  )٥(
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املطلب ال�شاد�ض

الفرق بني �شوؤال اجلدل وجوابه و�شوؤال اال�شرت�شاد وجوابه

ذكر البغدادي ال�سوؤال اجلديل وبنَيّ طريقته كما تقدم، مو�سًحا باأن الهدم طريق 

الآخر باحلجة،  املتجادلني ال�ستعالء على  اأحد  ال�سوؤال اجلديل؛ حني يكون غر�ص 

�سوؤال  اأن  اإىل  اإ�سارة  فيه  وهذا  ؛ 
)1(

والإر�ساد ال�سرت�ساد  �سوؤال  لي�ست طريقة  وهذه 

.
)٢(

ال�سرت�ساد وجواب الإر�ساد، لي�ص غر�سه اإفحام اخل�سم وال�ستعالء عليه

املطلب ال�شابع

الفرق بني طريقة اجلدل واال�شتدعاء للمذهب اأو النهي عن املنكر

واإن�سافهم  اخل�سوم  ترتيب  مراعاة  منها:  عاًدا  اجلدل  اآداب  البغدادي  ذكر   

اأو  يف اجلدل؛ مبيًنا طريقة الكالم معهم، ومتى يح�سن له و�سف املناظر باخلطاأ، 

ببطالن كالمه، ونحو ذلك من العبارات، وهذا ي�ستخدم يف اجلدل، واأما حني يكون 

الق�سد لي�ص اجلدل؛ واإمنا طريق ال�ستدعاء اإىل املذهب والدعوة اإىل الدين، فهنا 

كان  فرمبا  املنكر؛  عن  النهي  يف  الحت�ساب  اأراد  اإذا  املقابل  ويف  بالعبارة،  يتلطف 

.
)٣(

التغليظ فيه اأهم من الت�سهيل يف اخلطاب

ينظر: عيار النظر �ص٢1٢.  )1(

وقد لحظ ابن عقيل معنى تفريقًيا اآخر بينهما؛ فطريقة اجلدل غري طريقة التعليم؛ فالتعليم والإر�ساد   )٢(

ف فيه ال�سوؤال واجلواب، ويجاب فيه عن الغلط، وامل�سطرب، والفا�سد. وال�سوؤال يف اجلدل يقال  ُيعرَّ

قُه؛ ليطابق اجلواب ال�سوؤال؛ فاإن امل�ستقيم ل يطابق الفا�سد. ينظر التفريق: اجلدل على  ل�ساحبه: َحِقّ

طريقة الفقهاء �ص٢، الوا�سح لبن عقيل٣٠٦/1، اأ�سول الفقه لبن مفلح )141٠/٣(.

قلت: ومن فوائد هذا التفريق: عدم اعتبار �سوؤال املالئكة هلل يف بدء اخللق جدًل، كما قرره بع�ص اأهل 

العلم، فهو �سوؤال ا�سرت�ساد وتعلم. ينظر: مبحث: اأول من �سن اجلدل، يف كتاب ا�ستخراج اجلدال من 

القراآن الكرمي، لنا�سح الدين ابن احلنبلي �ص٥٧.

ينظر: عيار النظر �ص٢٢8-٢٢٩. وينظر التف�سيل يف اأنواع املخاطبني: الكافية٥٣1-٥٣٢.  )٣(
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املطلب الثامن

الفرق بني التطويل واالخت�شار يف اجلواب عند ذكر احلدود وال�شرح

اآداب اجلدل  وذكر من  واآدابه،  ر�سوَم اجلدل  الثالث  الباب  البغدادي يف   ذكر 

عنده ما �سماه مبراعاة التح�سيل: وهو حذف ف�سول الكالم، والعتماد على املطلوب 

دون احل�سو؛ مفرًقا بني الخت�سار عند ذكر احلدود وتخلي�ص الدلئل والعلل؛ فهو 

اخل�سوم  بع�ص  مع  ول�سيما  بالتو�سع،  باأ�ص  فال  والإلزام  ال�سرح  عند  واأما  حمبذ، 

.
)٢( )1(

الذين يو�سفون باللدد يف اخل�سومة

املطلب التا�شع

الفرق بني الدليل ال�شرعي والعقلي

غري  اأنها  مبيًنا  وال�سرع؛  العقل  يف  الأدلة  مراتب  لبيان  ف�ساًل  البغدادي  عقد   

 املو�سلة اإىل 
)4(

 وال�سرعية
)٣(

خمتلفة فيما كان له الدليل دلياًل، وباأن الأدلة العقلية

اإن  حيث  من  فرق؛  بينهما  كان  واإن  و�سرعية،  عقلية  نوعان:  الفقه  اأ�سول  اأحكام 

الأدلة العقلية تتعلق مبدلولتها لأنف�سها؛ اأو لكونها على �سفات دل العقل على وجوب 

اأ�سباًبا وعلاًل موجبًة لأحكامها، واأحال العقُل وجودها على تلك  كون تلك ال�سفات 

ال�سريعة  ال�سرعية فقد جعلتها  الأدلة  واأما   ...
)٥(

دالة على مدلولتها ال�سفات غري 

اأمارة على الأحكام، والعقل يجّوز ورود التعبد بها، وعدم التعبد، وهي �سارت اأدلة 

ينظر هذا التف�سيل والتف�سيل: الكافية �ص٥4٠.  )1(

واجلدليون عامة يف�سلون الخت�سار والإيجاز، فال ي�سهب املجادل، ول يتكلم اإل على املق�سود من كالم 

اخل�سم. ينظر: خمت�سر نهاية الأمل 84٥/٢. 

ينظر: عيار النظر �ص٢٢4-٢٢٥.   )٢(

الدليل العقلي: هو الذي ل يفتقر يف دللته اإىل ال�سرع. ينظر: خمت�سر نهاية الأمل 1/٣8٩.   )٣(

الدليل ال�سرعي: هو ما اأفاد حكًما �سرعًيا. ينظر: خمت�سر نهاية الأمل ٣٩1/1.   )4(

ينظر: عيار النظر �ص٢4٣.  )٥(
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على مدلولها بو�سع ال�سرع لها اأدلة، ولي�ص فيها ما يوجب احلكم جلن�سه، ول لكونه 

على �سفة خم�سو�سة، ولهذا يجوز الن�سخ فيها، ول يجوز يف الأدلة العقلية، واحلكم 

.
)1(

فيها يعلق على ال�سم، وعلى املعنى املودع بال�سم

املطلب العا�شر

الفرق بني تعليق احلكم باال�شم واملعنى املودع يف اال�شم

ق   بنَيّ البغدادُي باأن الأدلة ال�سرعية اأنواع: ا�سم ومعنى مودع يف ال�سم، وقد فرَّ

بينها بالأمثلة، فتعليق احلكم بال�سم؛ مثل قوله تعاىل: )ھ  ھ( ]التوبة: ٥[، 

)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ    ٿ( ]النور: ٢[، )ٺ  ٺ  ٺ   

ٿ( ]املائدة: ٣8[، فالأ�سماء هنا دالة على الأحكام.
وتعليق احلكم على معنى مودع بال�سم، كتعليق حترمي التفا�سل يف الرب وال�سعري 

.
)٢(

على علة الطعم، اأو الكيل، اأو القوت مع اجلن�ص

ينظر: عيار النظر �ص٢٢٩ و�ص٢4٧و�ص٢8٠. وينظر التفريق: البحر املحيط للزرك�سي 1/٢٧.  )1(

بني  تكون  ل  فاملقابلة  �سحيح،  غري  البغدادي  ذكره  مبا  وال�سرعية  العقلية  الأدلة  بني  والتفريق  قلت: 

الدليل العقلي وال�سرعي، بل تكون بني الدليل ال�سرعي والبدعي، فالدليل ال�سرعي م�ستمل على الدليل 

ل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل ذلك فقال: »اأن يقال كون الدليل  ال�سمعي والعقلي مًعا، وقد ف�سَّ

عقلًيا اأو �سمعًيا؛ لي�ص هو �سفة تقت�سي مدًحا ول ذًما ول �سحة ول ف�ساًدا؛ بل ذلك يبني الطريق الذي 

به ُعِلم، وهو ال�سمع اأو العقل، واإن كان ال�سمع ل بد معه من العقل، وكذلك كونه عقلًيا اأو نقلًيا، واأما 

كونه �سرعًيا فال يقابل بكونه عقلًيا، واإمنا يقابل بكونه بدعًيا؛ اإذ البدعة تقابل ال�سرعة، وكونه �سرعًيا 

�سفة مدح، وكونه بدعًيا �سفة ذم، وما خالف ال�سريعة فهو باطل، ثم ال�سرعي قد يكون �سمعًيا وقد يكون 

عقلًيا، فاإن كون الدليل �سرعًيا: يراد به كون ال�سرع اأثبته ودل عليه، ويراد به كون ال�سرع اأباحه واأذن 

ا، ولكن ال�سرع نبه عليه ودل  فيه، فاإذا اأريد بال�سرعي ما اأثبته ال�سرع: فاإما اأن يكون معلوًما بالعقل اأي�سً

عليه فيكون �سرعًيا عقلًيا...«.درء تعار�ص العقل والنقل1٩8/1.وينظر: م�سائل اأ�سول الدين املبحوثة 

يف علم اأ�سول الفقه٧8٩/٢.

الفقهاء  طريقة  على  اجلدل  العدة4/1٣4٠،  التفريق:  وينظر  �ص٢4٥ومابعدها.  النظر  عيار  ينظر:   )٢(

�ص1٥، املح�سول ٢٢٥/٢-٢٢8.
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املطلب احلادي ع�شر

الفرق بني البديهة يف االإثبات والنفي

عقد البغدادي باًبا لبيان ما يجب يف اجلدل من الرتتيب على التهذيب والتقريب، 

، وهي على 
)٢(

، وجعل اأعالها رتبة: علوم البديهة
)1(

ومن ف�سوله: اأدلة العقل ومراتبها

ق البغدادي بينهما: باأن البديهة يف  �سربني: بديهٌة يف الإثبات، وبديهٌة يف النفي، وفرَّ

الإثبات؛ كعلم الإن�سان بوجود نف�سه، ومبا يجد يف نف�سه من اللذة، والأمل، واحلر، 

والربد، واجلوع، والعط�ص، وعلمه باأن الكل اأعظم من البع�ص.

واأما البديهة يف النفي؛ فكعلم الإن�سان با�ستحالة اجتماع ال�سدين يف حمل واحد، 

.
)٣(

وا�ستحالة كون ال�سيء قدمًيا وحُمدًثا

 املطلب الثاين ع�شر

الفرق بني املتواتر واالآحاد

عقد البغدادي الباب اخلام�ص يف بيان ما ي�ستعمل يف اجلدل من الأدلة العقلية 

العلوم،  اإثبات اخلرب طريًقا من طرق  الثاين: يف  ال�سرعية، وذكر الف�سل  واحلجج 

واخلرب نوعان:

النوع الأول: متواتر ينتفي عن رواته التواطوؤ على الكذب، وخربهم يوجب العلم 

ال�سروري ب�سدق ما اأخربوا به.

النوع الثاين: خرب عدد يجوز على مثلهم التواطوؤ على الكذب، وهذا منه ما يوجب العلم 

وقد ذكرها ليبني ما ي�ستعمل يف اجلدل من هذه الأدلة العقلية. ينظر: عيار النظر �ص٢41ومابعدها،   )1(

�ص٢٦٥.

ف البغدادي البديهة لظهور معناها، وهي املعرفة التامة التي جتيء بال فكر، ول ق�سد، و�سياق  مل يعرِّ  )٢(

العلوم يف  النفي والإثبات يدل على هذا املعنى. ينظر: معجم مقاليد  البغدادي ومتثيله لها يف  كالم 

احلدود والر�سوم )�ص: ٢٠٠(.

ينظر: عيار النظر �ص٢٥٣ وما بعدها.  )٣(



الفروق اجلدلية عند أبي منصور البغدادي

من خالل كتابه: عيار النظر يف علم اجلدل

العدد  الــســــتــون  51العدد  الــســــتــون 50

 .
)1(

املكت�سب، ومنه ما ل يوجب علًما ول عماًل، ومنه ما يوجب العمل دون العلم

 املطلب الثالث ع�شر

الفرق بني احلجة وال�شبهة

ل فيه الأدلة امل�ستعملة يف العلوم العقلية، مفرًقا فيها   عقد البغدادي ف�ساًل ف�سَّ

 على احلقيقة 
)٢(

لها �سهادة اأن احلجة: مقدمة �سادقة  وال�سبهة، مبيًنا  بني احلجة 

.
)٥( )4(

، واأما ال�سبهة؛ فاإن �سهادة املقدمة فيها تكون على التخييل
)٣(

دون التخييل

وقد بنَيّ البغدادي يف مو�سع اآخر اأثر هذا التفريق بني احلجة، وال�سبهة، وال�سغب؛ 

باأن اأهل اجلدل والتح�سيل ل ي�ستغلون بجدل امل�ساغبات، واإمنا يتكلمون على احلجج 

.
)٦(

وال�سبهات

ابة، قال: “ال�سغب ل ي�ستحق جواًبا؛ فاإن  وملا ذكر اأوجه النقطاع بامل�ساغبة وامل�سَّ

لجَّ ومتادى يف غيه؛ كان الإعرا�ص عنه اأوىل من ال�ستغال بجوابه عن �سغبه؛ لأن اأهل 

.
اجلدل اإمنا يتكلمون على ما هو حجة اأو �سبهة، وال�سغب خال عنهما”)٧(

ينظر: عيار النظر �ص٢٧1وما بعدها. وينظر التفريق من هذه احليثية وغريها: املنهاج �ص1٣، الكافية   )1(

�ص٥٥-٥٦، املنتخل �ص٣٣1، خمت�سر نهاية الأمل يف علم اجلدل 4٣4/1-4٣٧.

بنيَّ ابن عقيل باأن ال�سهادة معناها: اأي لها تاأثري، ثم متييز ما توجد معه الثقة وال�سالمة من املناق�سة،   )٢(

مما لي�ص كذلك. ينظر: الوا�سح 1/٣٣٩.

التخييل: الإيهام مبا ي�سبه. ينظر: الوا�سح1/٣٣٩-٣4٠.  )٣(

واحلجة عبارة عن دليل الدعوى، وقد تطلق على ال�سبهة؛ لأنها م�ستند املخالفة، فاحلجة حقيقة يف   )4(

الدليل جماز يف ال�سبهة. ينظر: ا�ستخراج اجلدال لبن النا�سح احلنبلي �ص٦٢، والكافية �ص48.

ينظر: عيار النظر �ص٢8٢.  )٥(

ينظر: عيار النظر �ص٥8٦.  )٦(

وقد عقد ابن عقيل ف�ساًل يف الفرق بني احلجة وال�سبهة؛ مو�سًحا اأن كل ما ُيتكلم عليه يف اجلدل فال 

يخلو: من حجة، اأو �سبهة، اأو �سغب، وطريقة اأهل العلم: الكالم على احلجج وال�سبه دون ال�سغب؛ لأن 

ال�سغب تخليط اأهل اجلدل، وهو ما اأوهم الكالم على حجة اأو �سبهة ومل يُك يف نف�سه حجة ول �سبهة. 

ينظر: الوا�سح٣٣٩/1، اجلدل على طريقة الفقهاء لبن عقيل �ص1.

عيار النظر �ص81٦.  )٧(
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املطلب الرابع ع�شر

الفرق بني احلجة �شرورة وا�شتدالاًل

 ملا ذكر البغدادي تعريف احلجة والفرق بينها وبني ال�سبهة، بنَيّ اأن احلجة قد 

تكون من جهة ال�سرورة، ومن جهة ال�ستدلل؛ فاحلجة ال�سرورية: هي ما كان لها 

 معلومة باأدنى نظر وفكر، لكنها وقعت عن مقدمة �سرورية، واعترب 
)1(

�سهادة نظرية

.
)٢(

البغدادي باأن احلجج البديهية واحل�سية من قبيل ال�سروريات

فها البغدادي، واإمنا ذكر اأنواعها،  واأما احلجة من جهة النظر وال�ستدلل فلم يعرِّ

، وبناء النتائج والثواين على 
)٣(

ومثَّل لكل نوع: وهي ال�ستدلل بال�ساهد على الغائب

من  وال�ستدلل   ،
)٥(

والختالف التفاق  جهة  من  وال�ستدلل   ،
)4(

والأوائل املقدمات 

.
)٦( )٧(

جهة التق�سيم

لأنها حا�سلة بالنظر والتاأمل.  )1(

ينظر: عيار النظر �ص٢8٢-٢8٣-٣41.  )٢(

ذكر البغدادي وجهني لهذا ال�ستدلل، وهما: دللة ال�ساهد على مثله؛ كدللة النار امل�ساهدة، على اأن   )٣(

النار الغائبة مثلها يف احلرارة، والإن�ساج، وهي داخلة يف دللة اجلزء على الكل.

ودللة ال�ساهد على خالفه، كدللة الفعل على فاعله، والكتابة على كاتبها. ينظر: عيار النظر �ص٢84.

ذكر البغدادي وجهني لهذا ال�ستدلل، وهما: �سوق املقدمات من اأولها اإىل اآخرها، فاإذا �سح الأول �سح   )4(

ما بعده من نتائجه؛ فاإعجاز القراآن دليل حجيته، وحجة القراآن، دليل على حجة الإجماع.

 واإجماع ال�سلف على القيا�ص والجتهاد، دليل على وجوب الجتهاد، فيما لي�ص فيه ن�ص ول اإجماع.

والثاين: �سوق النتائج من اآخرها اإىل مقدماتها، فاإذا �سح الآِخر وجب معه ت�سحيح مقدماته، ف�سحة 

اإجماع ال�سحابة، وحجية الإجماع مبنية على القراآن، وحجية  اأحكام الفروع مبني على  الجتهاد يف 

القراآن مبنية على �سحة الإعجاز فيه. ينظر: عيار النظر �ص٢84-٢8٥.

ذكر البغدادي وجهني لهذا ال�ستدلل، وهما ال�ستدلل بالتفاق يف �سيء على مو�سع اخلالف، والذي   )٥(

ل يكون اإل بعلة جامعة بينهما.

والثاين: ال�ستدلل باملختلف فيه على خالف اآخر، والذي ل يكون اإل بالبناء عليه، ثم مثَّل لهما باأمثلة 

كالمية. ينظر: عيار النظر �ص٢8٥-٢8٦. 

�سياأتي كالم البغدادي يف فائدة التق�سيم، والفرق بني اأق�سامه.  )٦(

واأ�سل التق�سيم عند البغدادي: اأنَّ ال�سيء اإذا �سح ثبوته وانق�سم ق�سمني، لبد من اأحدهما؛ فمتى �سح 

اأحدهما بطل الآخر، واإن بطل اأحدهما �سح الآخر. واإذا �سح ثبوت ال�سيء وانق�سم اأق�ساًما و�سح واحد 

ال�سيء  انق�سم  واإذا  الواحد.  ذلك  �سح  منها:  واحًدا  اإل  كلها  الأق�سام  بطلت  واإن  باقيها.  بطل  منها: 

ق�سمني، وانق�سم اأحد ق�سميه اأق�ساًما، وبطلت الأق�سام: بطل ذلك الق�سم املنق�سم؛ ويف بطالنه دليل على 

�سحة الق�سم الآخر. ينظر: عيار النظر �ص٢8٦.وتنظر اأنواعه والتمثيل لها: املنهاج �ص٢8 و�ص٢1٠.

ينظر: عيار النظر �ص٢84-٢8٦.وينظر التفريق: الوا�سح٣44/1.  )٧(



الفروق اجلدلية عند أبي منصور البغدادي

من خالل كتابه: عيار النظر يف علم اجلدل

العدد  الــســــتــون  53العدد  الــســــتــون 52

 ويالحظ يف كل ما ذكره؛ اأنه قائم على ال�ستدلل والنتقال من �سيء اإىل �سيء 

اآخر.

 املطلب اخلام�ض ع�شر

الفرق بني االإجماع العام واخلا�ض

الإجماع  ومنها  الفقه،  اأ�سول  امل�ستعملة يف  الأدلة  لبيان  ف�ساًل  البغدادي   عقد 

مفرًقا بني نوعني منهما: اإجماع انت�سر يف العامة واخلا�سة قوًل وفعاًل؛ كالإجماع على 

الكعبة، وال�سفا واملروة، وتعيني اجلمعة، و�سهر رم�سان، وعدد الركعات.

واإجماع خا�ص: وهو ما عرفته اخلا�سة دون العامة، كتوريث اجلدة، وطالق ال�سنة 

يف الطهر اخلايل عن احلي�ص، وهذا النوع قد يكون القول به قد ظهر من اجلميع، 

وقد يكون منت�سًرا من البع�ص ومل ينكره البقية.

ق البغدادي بني الق�سمني الأولني والثالث؛ فالأولن اإجماعان مقطوع ب�سحتهما،  وفرَّ

ول يعترب فيه انقرا�ص الع�سر، والق�سم الثالث ل يقطع ب�سحته، ويعترب فيه انقرا�ص 

.
)1(

الع�سر

 املطلب ال�شاد�ض ع�شر

الفرق بني القيا�ض اجللي واخلفي

ذكر البغدادي وجوه دلئل القيا�ص على الأحكام، مفّرًقا بني القيا�ص اجللي واخلفي.

فاجللي: ما كان الفرع اأوىل من الأ�سل بحكمه، اأو ما كان الفرع كالأ�سل �سواًء 

على  كالن�ص  غريه؛  عليه  وُيقا�ُص  واحد  يف  الن�ص  يكون  اأو  نق�ص،  ول  زيادة  بدون 

، وقيا�ص �سائر املحرمني عليه.
)٢(

املحرم الذي وق�سته ناقته

ينظر: عيار النظر �ص٢٩٣-٢٩4. وتنظر اأنواع الإجماع من هذه احليثية: خمت�سر نهاية الأمل يف علم   )1(

اجلدل 44٥/1، �سرح خمت�سر الرو�سة ٣٥/٣.

متفق عليه من حديث ابن عبا�ص ينظر: �سحيح البخاري )1٧٥٣(، وم�سلم )1٢٠٦(.  )٢(
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يف  كالتعليل  فالأول:  عليه؛  من�سو�ص  وغري  عليه،  من�سو�ص  فهو  اخلفي:  واأما 

.
)1(

النهي عن بيع الرطب بالتمر؛ باأنه ينق�ص اإذا يب�ص

وغري املن�سو�س عليه: مثل قيا�ص العلة، ومنها علل القائ�سني يف الربا، وقيا�ص 

.
)٢(

ال�سبه فيما وقع بني اأ�سلني؛ فيلحق باأكرثهما �سبًها

 املطلب ال�شابع ع�شر

الفرق بني احلد عند الفقهاء والفال�شفة واملتكلمني

اجلدل،  يف  الدائرة  والأ�سماء  الأدلة  حدود  لبيان  �ساد�ًسا؛  باًبا  البغدادي  عقد 

الفقهاء،  تعريفات  فيه  وذكر  و�سروطها،  واحلقيقة  احلد  ملعنى  ف�سٍل  بذكر  مقدًما 

والفال�سفة، والتعريف املختار عنده؛ فالفقهاء قالوا: باأنه اللفظ اجلامع املانع، اأو هو 

.
)٣(

اللفظ الوجيز املحيط باملعنى، اأو هو اللفظ املحيط بجن�ص املحدود

واختلف تعريف الفال�سفة، فقالوا: باأنه قول وخرب دال على طبيعة ال�سيء، اأو هو 

.
)4(

اجلواب ال�سحيح يف �سوؤال: ما هو؛ اإذا اأحاط بامل�سوؤول عنه

ح اأن حد ال�سيء: معناه الذي  اأها، و�سحَّ ب البغدادي هذه التعريفات وخطَّ وقد تعقَّ

.
)٥(

لأجله ا�ستحق الو�سَف املق�سوَد بالذكر

رواه الرتمذي ت �ساكر )٣/ ٥٢٠(، وقال: »هذا حديث ح�سن �سحيح، والعمل على هذا عند اأهل العلم،   )1(

وهو قول ال�سافعي، واأ�سحابنا«.

ينظر: عيار النظر �ص٢٥٩ومابعدها. وينظر التفريق والتمثيل: العدة 11٣1/4، املنهاج �ص٢٦، اجلدل   )٢(

على طريقة الفقهاء �ص11-1٢، البحر املحيط 4/٣٣.

 ،٧4/1 العدة   ،1٩٩/1 والإر�ساد  التقريب  والأ�سوليني:  الفقهاء  عند  املذكورة  احلد  تعريفات  تنظر   )٣(

املنهاج يف ترتيب احلجاج �ص 1٠، احلدود يف الأ�سول �ص: ٩٥، خمت�سر نهاية الأمل 1/٣٠٣.

الفل�سفي  �سينا، �سمن جمموع امل�سطلح  الفال�سفة وغر�سه: احلدود لبن  تعريفات احلد عند  تنظر   )4(

عند العرب �ص٢٣٢-٢٣٣، املبني يف �سرح األفاظ احلكماء واملتكلمني لالآمدي، �سمن املجموع ال�سابق 

�ص٣٢٠، خمت�سر نهاية الأمل ٣٠4/1.

ومابعدها،  �ص٣٠٥  النظر  عيار  ينظر:  البغدادي.  عن  الزرك�سي  ونقله  عقيل،  ابن  ذكره  هذا  وبنحو   )٥(

الوا�سح 1٥/1، البحر املحيط ٧1/1. 
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 املطلب الثامن ع�شر

الفرق بني احلقيقة واحلد

ذكر البغدادي تعريف احلد املختار عنده، وذهب اإىل اأن معنى احلقيقة واحلد 

ق بينهما؛ باأن لفظ احلقيقة م�ستعمل يف املعاين؛ كالقدمي واملحدث  ؛ اإل اأنه فرَّ
)1(

واحد

والأعرا�ص، ولفظ احلد م�ستعمل على الأغلب يف الأج�سام؛ فجائز اأن ُيقال يف ال�سوؤال: 

.
)٢( )٣(

ما حد اجلوهر؟ ول يقال: ما حد القدمي؛ بل يقال: ما حقيقة القدمي

 املطلب التا�شع ع�شر

الفرق بني ال�شفة والو�شف

 ذكر البغدادي هذين امل�سطلحني باعتبارهما م�ستخدمني يف احلدود اجلدلية 

�سفة  معنى  فكل  بينهما؛  ق  يفرِّ مل  الأ�سعري  احل�سن  اأبا  باأن  وذكر  املتكلمني،  عند 

باملو�سوف،  قامت  ما  ال�سفة  باأن   :
)٥(

بينهما ق  فرَّ الأ�سحاب  وبع�ص   ،
)4(

وو�سف

ينظر: عيار النظر �ص٣٠٧، واملنهاج �ص1٢، والكافية �ص1.  )1(

وقد نقل هذا التفريق عنه الزرك�سي. ينظر: عيار النظر �ص٣٠٧، والبحر املحيط: ٧1/1.  )٢(

وينظر هذا التقرير كذلك يف الكافية �ص1-٢.

ق بينهما: باأن احلد ما اأبان ال�سيء وف�سله من اأقرب الأ�سياء؛ بحيث منع من خمالطة غريه له،  وُفرِّ  )٣(

واأ�سله يف العربية: املنع.

واحلقيقة: ما و�سع من القول مو�سعه يف اأ�سل اللغة.

ومن الفروق: اأن احلد ل يكون اإل ملا له غرٌي يجمعه واإياه جن�ٌص قد ف�سل باحلد بينه وبينه. واحلقيقة 

تكون كذلك، وملا لي�ص له غري؛ كقولنا: �سيء، وال�سيء ل حد له من حيث هو �سيء، وذلك اأن احلد: هو 

املانع للمحدود من الختالط بغريه، وال�سيء ل غري له، ولو كان له غري، ملا كان �سيًئا؛ كما اأن غري اللون 

لي�ص بلون، فتقول: ما حقيقة ال�سيء؟ ول تقول: ما حد ال�سيء؟

اللغوية  الفروق  ينظر:  بذاتها.  باحلقيقة علم  والعلم  به ومبا مييزه،  باحلد هو علم  العلم  اأن  ومنها: 

للع�سكري )�ص: 1٧8-1٧٧(.

قال �ساحب الكليات )�ص: 1٥1٥(: »الو�سف هو وال�سفة مرتادفان عند اأهل اللغة... وعند املتكلمني،   )4(

الو�سف: كالم الوا�سف، وال�سفة هي املعنى القائم بذات املو�سوف«.

ومنهم الباقالين، فقد عقد يف كتابه: متهيد الأوائل )�ص: ٢44(: باب الكالم يف معنى ال�سفة، وهل =  )٥(
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هذا  يف  راأيه  البغدادي  يبني  ومل  له،  وذكره  لل�سيء  الوا�سف  و�سُف  هو  والو�سف 

.
)1(

التفريق

 املطلب الع�شرون

الفرق بني تعريف اجلن�ض والنوع عند الفال�شفة واملتكلمني

 ذكر البغدادي هذين امل�سطلحني باعتبارهما م�ستخدمني يف احلدود اجلدلية؛ 

فون اجلن�ص: باأنه املحمول على كثريين خمتلفني بالنوع يف اجلواب  فالفال�سفة ُيعرِّ

عن ال�سوؤال مبا هو.

.
)٢(

والنوع: هو املحمول على كثريين بالعدد من طريق ما هو

القائل:  كقول  وجوهره،  ال�سيء  اأ�سل  عن  يعرّب  ما  اجلن�ص  يقولون:  واملتكلمون 

اأ�سل هذا الثوب القطن، وقد يكون عبارة عن متاثل ال�سيئني؛ كقولنا يف ال�سوادين: 

، ويقع 
)٣(

جن�ص واحد، واأن اجلواهر جن�ص واحد؛ مبعنى اأنها كلها متماثلة يف اأنف�سها

 .
)4(

الختالف يف اأعرا�سها القائمة بها

= هي الو�سف اأم معنى �سواه؟. وانت�سر للقول بالتفريق بينهما.

وهذه امل�ساألة لها عالقة بباب �سفات اهلل ، قال ابن تيمية: »والكاّلبية ومن اتبعهم من ال�سفاتية؛ 

قد يفرقون بني ال�سفة والو�سف، فيجعلون الو�سف هو القول؛ وال�سفة املعنى القائم باملو�سوف. واأما 

جماهري النا�ص؛ فيعلمون اأن كل واحد من لفظ ال�سفة والو�سف م�سدر يف الأ�سل؛ كالوعد والِعدة؛ 

اأنور  الوفاء - حتقيق  الفتاوى )ط: دار  وتارة هذا«. جمموع  تارة هذا  به  واأنه يراد  والِزنة؛  والوزن 

الباز( )٣٣٥/٣(.

ينظر: عيار النظر �ص٣٢4.   )1(

ينظر تعريفات الفال�سفة للجن�ص والنوع والتفريق بينهما: احلدود الفل�سفية للخوارزمي الكاتب، �سمن   )٢(

�سمن  الآمدي،  الدين  ل�سيف  واملتكلمني،  احلكماء  األفاظ  �سرح  يف  املبني  �ص٢1٥،  الفل�سفي  املجموع 

املجموع املذكور �ص٣1٩ وما بعدها، خمت�سر نهاية الأمل1/٣٠٦-٣٠٧.

ينظر تعريفات املتكلمني. الوا�سح يف اأ�سول الفقه1٧٢/1-1٧٣، الفروق اللغوية1٦8/1.  )٣(

ينظر: عيار النظر �ص٣٢٦وما بعدها.  )4(
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 املطلب احلادي والع�شرون

الفرق بني الدليل والداللة

 عقد البغدادي الباب ال�ساد�ص، وجعله يف بيان حدود الأدلة والأ�سماء الدائرة يف 

اجلدل، وذكر يف الف�سل الثالث منه: معنى الدليل؛ فنقل عن اأبي احل�سن الأ�سعري 

، واأن الدليل فاعُل الدللة ومظهُرها، وهو ماأخوذ من 
)1(

تفريقه بني الدليل والدللة

باب  من  دلياًل  الدللة  ت�سمية  وتكون  مق�سودهم،  اإىل  ير�سدهم  لأنه  القوم؛  دليل 

ا على هذا التفريق؛ باأنه لو كان الدليل مظهر الدللة؛ لوجب  املجاز، ونقل اعرتا�سً

على امل�سوؤول عن الدللة اإذا قيل له ما الدليل؟. اأن يقول: اأنا؛ لأنه هو املظهر للدللة! 

اأن  ُعِلَم  ولو قيل: »ما«؛  اأنا.  لقال:  الدليل؟  له: من  لو قيل  باأنه  اأبو احل�سن:  فاأجاب 

املراد به ال�سوؤال عن الدللة؛ لأن »ما« ي�ساأل به عن ما ل يو�سف بالتمييز.

؛ 
)٢(

وبعد نقله للتفريق، نقل البغدادي اأن عامة الفقهاء واملتكلمني ل يفرقون بينهما

 .
)٣(

فالدليل هو الدللة، وهي ما يتو�سل به اإىل معرفة ما ل يدرك باحل�ص وال�سرورة

 املطلب الثاين والع�شرون

الفرق بني القيا�ض ال�شحيح والفا�شد

ذكر البغدادي يف الباب ال�سابع �سروط الأدلة وكيفية ا�ستعمالها يف اجلدل، وعقد 

القيا�ص ال�سحيح  والتفريق بني  العقلي، مت�سمًنا تعريفه،  القيا�ص  ف�ساًل يف �سرط 

املطلوب  احلكم  ل�ستخراج  ال�سيئني؛  بني  اجلمع  هو  القيا�ص:  باأن  فذكر  والفا�سد؛ 

.
)4(

فيهما ب�سهادة اأحدهما لالآخر يف الإثبات والنفي

ينظر التفريق بينهما: الكافية �ص4٦ وما بعدها، املنتخل �ص٣٢٣، البحر املحيط1/٢٦.  )1(

ينظر القول بعدم التفريق: التقريب والإر�ساد٢٠٧/1، املنهاج �ص11، املنتخل �ص٣٢٣، خمت�سر نهاية   )٢(

الأمل1/٣8٥.

ينظر: عيار النظر �ص٣٣٠ ومابعدها.  )٣(

ينظر: عيار النظر �ص٣4٧.  )4(
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وعلى �سوء هذا التعريف بنَيّ الفرق بني �سحيح القيا�ص وفا�سده؛ فال�سحيح: ما 

جمع بني �سيئني، كل واحد منهما �سهادته للحكم حقيقة.

.
)1(

ويف املقابل، الفا�سد: وهو اجلمع بينهما يف حكم �سهادتهما له على التخيل

 املطلب الثالث والع�شرون

الفرق بني العلة العقلية وال�شرعية

نه الفرق بينها وبني العلة  عقد البغدادي ف�ساًل لبيان �سروط العلل العقلية، و�سمَّ

ال�سرعية؛ فالعلة العقلية يجب معلولها بها يف كل زمان وعني وجدت فيه، من غري 

اخت�سا�ص بوقت اأو عني اأو �سرط، لأنها اإمنا توجب حكمها لعينها وجن�سها؛ فال ي�سح 

وجودها يف حال، ول يف غريه، اإل وهي موجبٌة حكَمها.

واأما العلة ال�سرعية؛ فقد تكون علة يف وقت دون وقت و�سرط دون غريه، ويف عني 

دون غريها؛ كالزنا علة لوجوب الرجم بعد ورود ال�سرع؛ ب�سرط تقدم الإح�سان.

ومن الفروق: اأن �سرط العلة العقلية اأنها ل توِجب اإل ما يجري جمرى الإثبات 

دون النفي؛ واأما العلل ال�سرعية فيجوز كونها علاًل للنفي والإثبات مًعا.

والعلة العقلية ل ترتكب من و�سفني، يف حني اأنه ل خالف بني القائ�سني يف جواز 

تركيب العلة ال�سرعية من و�سفني واأكرث.

يلزم  حكم  بكل  القول  ومعناه:  معلولها؛  يف  العلة  اإجراء  تقت�سي  العقلية  والعلة 

عنها مع القول بها؛ واأما العلل ال�سرعية فال ميتنع فيها اأن تكون علًة حلكم مق�سود، 

ول تكون علًة حلكم اآخر؛ ولو وجد احلكم يف اأ�سلها؛ كال�سدة يف النبيذ علة لتحرميه 

ووجوب احلد به كاخلمر، ولي�ص بعلة لرد �سهادة ُم�ْستِحِله، واإن ا�ستوى رُد ال�سهادة 

.
)٢(

ووجوُب احلد يف الأ�سل الذي هو اخلمر

ينظر: عيار النظر �ص٣48. وينظر التفريق بينهما من هذه احليثية مع التمثيل: الوا�سح 4٣8/1.  )1(

ينظر: عيار النظر �ص٣٥٠-٣٥٣ و �ص٥٠1.  )٢(
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 املطلب الرابع والع�شرون

الفرق بني العلة وال�شبب

عقد البغدادي ف�ساًل لبيان �سروط العلل العقلية، وذكر فيه باأن الواجَب يف العلة 

العقلية اأن تكون مقارنة حلكمها غري متقدمة عليه؛ فكان من الواجب يف ال�سبب اأن 

: فلم يجيزوا تقدم 
)1(

يقارن امل�سبب، ثم ذكر تفريًقا ن�سبه للمعتزلة بني العلة وال�سبب

.
)٢( )٣(

العلة على معلولها، واأجازوا تقدم ال�سبب على امل�سبب

املطلب اخلام�ض والع�شرون

الفرق بني التواتر واالإجماع

اجلدل،  يف  ا�ستعمالها  وكيفية  الأدلة  �سروط  ال�سابع  الباب  يف  البغدادي  ذكر   

وجعل الف�سل الرابع منه يف �سروط التواتر املوجب للعلم وال�ستدلل به، وذكر باأن 

التواتر لي�ص من �سرطه كون ناقليه موؤمنني اأو مع�سومني عن الف�سق.

 والفرق بينه وبني الإجماع الذي يعترب يف اأهله الإميان: اأن الإجماع حجة يف حكم 

اأهل ال�سريعة، واأما التواتر فهو حجة يف كل  اأن يكونوا من  اأهله  �سرعي، فاعترب يف 

 .
)4(

معقول فاعترب فيه عقل اأهله

 وتنظر هذه الفروق: العدة 1٣8٩/4، الكافية �ص14 و�ص٦٢، الوا�سح٣٧٩/1، اجلدل على طريقة الفقهاء 

�ص٩-18، الإحكام لالآمدي ٣٥٥/٢، خمت�سر نهاية الأمل 1/4٥4-4٥٣.

وهذا التفريق كالمي. ينظر: الكافية �ص٦٣.  )1(

ينظر: عيار النظر �ص٣٥٢.  )٢(

وال�سبب قد يجب  تكررها،  العلة ل يجب  »اإن  فقال:  بعدة فروق،  بينهما  الب�سري  اأبو احل�سني  ق  وفرَّ  )٣(

تكرره؛ ولهذا كان الإقرار �سبًبا للحد؛ لأنه يتكرر. ومنها: اأن العلة تخت�ص املعلل، وال�سبب ل يخت�سه؛ 

كزوال ال�سم�ص الذي هو �سبب ال�سالة. ومنها: اأن ال�سبب ي�سرتك فيه جماعة ول ي�سرتكون يف حكمه؛ 

كزوال ال�سم�ص، ي�سرتك فيه احلائ�ص والطاهر، ول ي�سرتكون يف وجوب ال�سالة، ولي�ص ي�سرتكون يف 

العلة اإل وي�سرتكون يف حكمها«. املعتمد )٣٢٩/٢(. وينظر ما ذكره البغدادي والب�سري يف التفريق بني 

ال�سبب والعلة، واأ�سباب ذلك: الكافية �ص٦٢-٦٣، الفروق الأ�سولية. احلمد �ص٢٦٧. 

ينظر: عيار النظر �ص٣٥٥.وينظر التفريق: التمهيد يف اأ�سول الفقه ٣٢/٣-٣٣.  )4(
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املطلب ال�شاد�ض والع�شرون

الفرق بني النكرة يف االإثبات والنفي

 ذكر البغدادي يف الباب ال�سابع �سروط الأدلة وكيفية ا�ستعمالها يف اجلدل، ومن 

ف�سوله: بيان �سرط العمومات واأحوال الأفعال، وكيفية ال�ستدلل بها.

ق بني النكرة يف الإثبات ويف النفي: فهي يف الإثبات تتناول واحًدا من اجلن�ص   وفرَّ

واأما يف النفي فهي تعم اجلن�ص؛ لحتمالها ال�ستثناء، والتي ل حتتمل  على البدل، 

.
)٢( )1(

ال�ستثناء: هي التي تتناول واحًدا من اجلن�ص

املطلب ال�شابع والع�شرون

الفرق بني اأنواع الق�شمة

ذكر البغدادي هذه امل�ساألة يف مو�سعني، اأولهما: يف الباب ال�ساد�ص، يف بيان ما 

ي�ستعمل يف اجلدل من الأدلة العقلية واحلجج ال�سرعية، وجعله يف الف�سل اخلام�ص 

ال�سابع:  الباب  يف  ذكره  كما   ،
)٣(

العقلية العلوم  يف  امل�ستعملة  بالأدلة  املتعلق  منه، 

يف  منه  ع�سر  الرابع  الف�سل  وجعل  اجلدل،  يف  ا�ستعمالها  وكيفية  الأدلة،  �سروط 

القيا�سية، كما  العلوم  يقع يف  التق�سيم  اأن  والتق�سيمات، مو�سًحا  ال�ستدلل  �سروط 

يقع يف املال، ومنه ق�سمة الكالم يف املعنى، اإىل: اأمر، ونهي، وخرب.

ويف اللفظ: اإىل ا�سم، وفعل، وحرف.

وانق�سم ق�سمني،  ثبوته،  اإذا �سح  ال�سيء  اأن  التق�سيم:  الفائدة يف معرفة  وجعل 

انق�سم  واإذا   .
)4(

الآخر �سحَّ  اأحدهما  اأبطل  واإذا  الآخر،  بطل  اأحدهما  �سح  فمتى 

ينظر: عيار النظر �ص٣٧٢.  )1(

ينظر التفريق والتمثيل لهاتني ال�سورتني. التقريب والإر�ساد 41/1، العدة ٥٠1/٢، العقد املنظوم يف   )٢(

اخل�سو�ص والعموم 1/1٧٠.

ينظر: عيار النظر �ص٢8٢-٢8٦.  )٣(

ولذلك قال ابن عقيل: باأن التق�سيم من اأح�سن الأدلة، وقال الزرك�سي: باأنه يتو�سل بالتق�سيم اإىل =  )4(
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اأق�ساًما؛ ف�سحة واحد منها دليل ف�ساد باقيها، وف�ساد كلها اإل واحًدا دليل �سحته.

اأق�ساًما كلها باطلة: بطل ذلك  واإذا انق�سم اإىل ق�سمني، وانق�سم اأحد الق�سمني 

الق�سم، و�سح الق�سم الآخر.

وذكر خالف اأهل اجلدل يف اأنواع الق�سمة، وذكر منها: الزائدة، واملتداخلة.

القائل:  قول  ومثالها:  املق�سوم،  على  الفا�سلة  هي  الزائدة  اأن  بينهما:  والفرق 

اخلرب ل يخلو من اأن يكون �سدًقا، اأو كذًبا، اأو خارًجا عنهما؛ ل�ستحالة خروج �سيء 

عنهما.

واأما املتداخلة؛ كقول القائل: ال�سيئان؛ اإما اأن يكونا متماثلني، اأو مت�سادين، اأو 

.
)1(

خمتلفني؛ لأن ال�سدين يدخالن حتت املختلفني اأو املثلني عند من اأثبت املتماثالت

 املطلب الثامن والع�شرون

الفرق بني التخ�شي�ض وداللة العقل على اخلروج

اجلدل،  يف  ا�ستعمالها  وكيفية  الأدلة  �سروط  ال�سابع  الباب  يف  البغدادي  ذكر 

الظواهر  تخ�سي�ص  على  ال�ستدلل  كيفية  يف  منه  ع�سر  اخلام�ص  الف�سل  وجعل 

ون�سخها، واعترب اأن التخ�سي�ص من العموم: يكون ملا ي�سح دخوله فيه لول دللة 

العقل على خروج  التخ�سي�ص وبني دللة  البغدادي بني  ق  فرَّ وبهذا  التخ�سي�ص، 

عموم  يف  دخوله  ي�ستحيل  خروجه  على  العقل  دل  ما  لأن  العموم؛  حكم  من  �سيء 

 ،
)٢(

ا، وهذا مذهب اأ�سحاب ال�سافعي اخلطاب؛ فال ي�سمى خروجه عنه تخ�سي�سً

= درك احلقيقة كاحلد. ينظر: اجلدل على طريقة الفقهاء �ص1٩، البحر املحيط8٧/1، املقرتح يف 

امل�سطلح �ص44٧.

لها:  والتمثيل  �سحتها،  و�سروط  واأنواعها،  الق�سمة،  فائدة  �ص41٧-41٩.وينظر  النظر  عيار  ينظر:   )1(

البحر املحيط1/88-8٧.

ن�سب البغدادي هذا القول لأ�سحاب ال�سافعي، واعتربه الزرك�سي ظاهر قول ال�سافعي يف كتاب الر�سالة،   )٢(

ون�سبه غريه لطائفة من املتكلمني، واعترب الآمدي اأن املانعني طائفة �ساذة من املتكلمني، والأ�سوليون 

املتاأخرون من متكلمي ال�سافعية وغريهم يرون اجلواز؛ واإن اعترب بع�سهم اأن اخلالف لفظي قليل =
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ويف املقابل نقل البغدادي عن قوم ت�سمية ما خرج بدللة العقل عن حكم العموم 

 .
)1(

ا، ومل يرت�سه تخ�سي�سً

 املطلب التا�شع والع�شرون

الفرق بني �شوؤال التمهيد والتقرير، و�شوؤال املذهب

الف�سل  واملطالبات، وجعل  الأ�سئلة  وجوه  بيان  الثامن يف  الباب  البغدادي  عقد 

اأق�سام:  اأربعة  اجلدل  يف  ال�سوؤال  باأن  فذكر  واأنواعه،  ال�سوؤال  اأق�سام  لبيان  الثالث؛ 

، و�سوؤال عن الدللة، وعن وجه الدللة، و�سوؤال اإلزام.
)٢(

�سوؤال عن املذهب

وال�سوؤال عن املذهب: كاأن يقول ال�سائل للمجيب: ما قولك يف ترتيب الو�سوء؟، اأو 

هل لك مذهب يف ترتيب الو�سوء؟

؛ كاأن 
)٣(

وذكر باأن بع�ص املتكلمني زاد �سوؤاًل خام�ًسا: وهو �سوؤال التمهيد والتقرير

يقول ال�سائل للم�سوؤول: األي�ص من مذهبك القول بالعموم، اأو القول بخرب الواحد، اأو 

ا، وهذه  = اجلدوى، فقال اجلويني: »واأنكر بع�ص النا�سئة ذلك، واأبوا اأن ي�سموا هذا الفن تخ�سي�سً

امل�ساألة قليلة الفائدة نزرة اجلدوى والعائدة؛ فاإن تلقي اخل�سو�ص من ماأخذ العقل غري منكر، وكون 

ا؛  اللفظ مو�سوًعا للعموم يف اأ�سل الل�سان ل خالف فيه... واإن امتنع ممتنع من ت�سمية ذلك تخ�سي�سً

امل�ساألة خالفية يف  اأرى هذه  ول�ست  المتناع،  لهذا  اأثر  �سرع، فال  ول  اإطالقه خمالفة عقل  فلي�ص يف 

والأدلة:  الأقوال  وينظر   .)٢٧-٢٧٥4  /1( الديب  الوفاء-  ط  الفقه.  اأ�سول  يف  الربهان  التحقيق«. 

 ،٢٠٧٢/٥ املح�سول  �سرح  الأ�سول يف  نفائ�ص   ،٣٣٩/٢ لالآمدي  الإحكام   ،1٧٣/٣ والإر�ساد  التقريب 

العقد املنظوم يف اخل�سو�ص والعموم ٢٩1/٢، البحر املحيط 4٩٠/٢ وما بعدها.

ينظر: عيار النظر �ص4٢٠. وقد نقل الزرك�سي انت�ساَر البغدادي لهذا القول -يف كتابه التح�سيل-   )1(

وقوله باأنه من�سو�ص ال�سافعي. ينظر: البحر املحيط ٢/4٩1.

املذهب هو: اعتقاد ُتعرف �سحته، اأو ف�ساده بدليل ا�ستهر به املعتقد، وعزي اإليه، وادعاه، وذهب اإليه،   )٢(

وذب عنه. ينظر: خمت�سر نهاية الأمل 1/٣٧٣. 

اأطنب  بع�ص اجلدليني  باأن  الغزايل ذكر  اأن  اإل  والتقرير،  بالتمهيد  ال�سوؤال  �سمى هذا  اأقف على من  مل   )٣(

واأ�سهب يف تقا�سيم ال�سوؤال، في�ساأل ال�سائُل اأوًل عن املعتقد، ثم ي�ساأل عن تف�سيله، وهل ي�ستدل بجن�سه؟ 

ه الغزايل؛ باأن هذا التطويل اإمنا جاء على وجه التنبيه على  وهل يعرف دليله؟ وهل يح�سن اإبرازه؟... ثم نبَّ

ترتيب الكالم والتدرج يف املراتب؛ واإل فالعرف املطرد يغني عن هذه التطويالت. ينظر: املنتخل �ص٣٥٢.
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القول بالقيا�ص؟ فيمهُد لنف�سه عليه اأ�ساًل يرجعان اإليه يف م�ساألة يريد �سوؤاله عنها.

.
)1(

غري اأن البغدادي مل يوافق على هذا التفريق؛ معلِّال ذلك باأنه �سوؤال عن املذهب

 املطلب الثالثون

الفرق بني �شوؤال احلجر اجلديل والتفوي�شي

الف�سل  واملطالبات، وجعل  الأ�سئلة  وجوه  بيان  الثامن يف  الباب  البغدادي  عقد 

الثالث لبيان اأق�سام ال�سوؤال واأنواعه، وبنَيّ اأن ال�سوؤال عن املذهب وعن الدللة على 

كان  ما  �سوؤال احلجر:  باأن  بينهما؛  ق  وفرَّ تفوي�ٌص،  والآخر  اأحدهما: حجٌر  وجهني، 

جوابُه جزًءا منه، و�سوؤال التفوي�ص جوابُه لي�ص جزًءا منه.

ومثَّل ل�سوؤال احلجر بقول ال�سائل: هل القراءة يف ال�سالة معينة اأم ل؟. فال بد يف 

 .
)٢(

اجلواب من ذكر اأحد الق�سمني، واإن قال: ماذا يقراأ يف �سالته؛ فهو �سوؤال تفوي�ص

 املطلب احلادي والثالثون

الفرق بني ال�شوؤال عن االأينية واملائية

الف�سل  واملطالبات، وجعل  الأ�سئلة  وجوه  بيان  الثامن يف  الباب  البغدادي  عقد 

الثالث لبيان اأق�سام ال�سوؤال واأنواعه، وذكر منها: ال�سوؤال عن املذهب والدللة، وهذا 

ق بينهما: باأن ال�سوؤال عن الأينية  ؛ وفرَّ
)4(

، واملائية
)٣(

يكون باأمرين: �سوؤال عن الأينية

ينظر: عيار النظر �ص44٠-44٣.  )1(

حلد  التقريب  البغدادي:  ذكره  ما  بغري  والتمثيل  التفريق  �ص444-48٦.وينظر  النظر  عيار  ينظر:   )٢(

املنطق �ص1٧٥، الكافية �ص8٠، الوا�سح 4٩1/1.

كلمة مرتجمة عن اليونانية، وتعني حتقق الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية. ينظر: التعريفات   )٣(

٥٥/1، املعجم الفل�سفي 1/1٥٣.

بامل�سدر  ي�ستبه  لئال  املاهية؛  الهمزة هاء يف  وقلبت  املائية،  والأ�سل  اإىل ما،  املاهية، من�سوب  مبعنى   )4(

املاأخوذ من لفظ ما، والأظهر اأنه ن�سبة اإىل ما هو، فجعلت الكلمتان ككلمة واحدة. ينظر: التعريفات 

�ص: ٢٥1، معيار العلم �ص٢٥٩.
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 يف كذا؟ 
)1(

�سابق لل�سوؤال عن املائية يف املذهب والدللة؛ فيقول اأول: هل لك مذهب

؟.
)٢(

فاإذا قال: نعم، �ساأله عن املاهية: فقال: ما هو

وكذلك يف الدللة يقول: هل لك يف هذه امل�ساألة دللة من الكتاب اأو ال�سنة؟ فاإذا 

؟.
)٣(

قال: نعم، قال: ما هي

 املطلب الثاين والثالثون

الفرق بني االإلزام واالنف�شال

الف�سل  واملطالبات، وجعل  الأ�سئلة  وجوه  بيان  الثامن يف  الباب  البغدادي  عقد 

ال�سابع يف بيان كيفية الإلزام، ومعنى الإلزام عنده: اإظهار �سهادة اأ�سل لفرع يريد 

.
)4(

ال�سائل اإلزام امل�سوؤول قوَله فيه

: اأنه اخلروج 
)٥(

ف البغدادي النف�سال؛ غري اأنه مثَّل له، ويفهم من اأمثلته ومل يعرِّ

عن الإلزام، وانقطاع ال�سلة بني الأ�سل والفرع املذكورين يف كالم ال�سائل؛ فمثاًل لو 

بينهما، فهذا  الفرَق  املجيُب  �سيئني؛ فذكر  الت�سوية بني  املجيب  ال�سائل على  اأوجب 

.
)٦(

انف�سال

واأ�سماه �ساحب الكافية ال�سوؤال عن ِهليَّة املذهب. ينظر: الكافية �ص٧٧.  )1(

واعترب ابن عقيل اأن هذا ال�سوؤال ياأتي يف املرتبة الأوىل من �سوؤالت اجلدل، واأما الغزايل فذكر باأن ترتيب   )٢(

ال�سوؤال ل يكون بقول: ما هو؟ اإل بعد الفراغ من مطلب: هل. ينظر: الوا�سح ٣٠٧/1، معيار العلم �ص٢٥٩.

ينظر: عيار النظر �ص44٠-441، و�ص44٩.  )٣(

 وينظر التفريق والتمثيل: التقريب حلد املنطق �ص1٧٠، الكافية �ص٧8، الوا�سح 1/٣٠٦.

فه �ساحب الكافية �ص٧٠: باأنه دفع كالم اخل�سم مبا يوجب ف�ساًل بينه وبني ما ت�سمن ن�سرته.  وعرَّ  )4(

وينظر: عيار النظر �ص4٦٧، خمت�سر نهاية الأمل ٥٦٢/٢.

ذكر البغدادي ما يقرب من ع�سرين مثاًل لالنف�سال عن �سوؤال الإلزام واأطال يف �سرحها. ينظر: عيار   )٥(

النظر: �ص4٩٣-٥٠٩.

وم�سطلح النف�سال حا�سر يف كتب الأ�سول واجلدل، وا�ستعماله وتوظيفه يدل على ما ذكرته. ينظر   )٦(

يف  التمهيد   ،)4٠٦  /1( الديب  الوفاء-  ط  الربهان.   ،4٢4/٣ والإر�ساد  التقريب  املثال:  �سبيل  على 

اأ�سول الفقه٥8/1، الوا�سح٥11/1.
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.
)1(

والفرق بينهما: اأن الإلزام من حق ال�سائل، والنف�سال من حق املجيب

 املطلب الثالث والثالثون

الفرق بني املعار�شة واملناق�شة

والفرق  ها،  وحِدّ املعار�سة  وجوه  بيان  يف  ع�سر  احلادي  الباب  البغدادي  عقد   

بينها  والفرق  املعار�سة،  تعريف  يف  منه  الأول  الف�سل  وجعل  املناق�سة،  وبني  بينها 

ف املعار�سة: باأنها اإلزام اجلمع بني �سيئني؛ للت�سوية بينهما يف  وبني املناق�سة، فَعرَّ

.
)٢(

احلكم نفًيا اأو اإثباتا

 اأو اإلزام اخل�سم اأن يقول قوًل قد قال بنظريه، اأو باأن يجري علة قول يف �سيء 

قد اأجراه يف نظريه. 

معار�سة  كل  ولي�ست  معار�سة،  نق�ص  كل  اإن  حيث  من  البغدادي،  بينهما  ق  وفرَّ

ا، فمتى األزم اأحد اخل�سمني �ساحَبه اإجراء علته يف مو�سع ميتنع من اإجرائها  نق�سً

فيه؛ مع اإجرائه لها يف نظري لها؛ كان هذا الإلزام دعوى نق�ص من وجه، ومعار�سة 

من وجه اآخر.

ومتى عار�ص دليَلُه بدليل �سواه، اأو عار�ص دعواه بدعوى هي نقي�سها، اأو عار�ص 

دللته بقلبها عليه يف ال�ستدلل بها عليه من غري الوجه الذي ا�ستدل بها مدعيها؛ 

ا. كان ذلك معار�سًة ومل يكن نق�سً

الدليل  على  بالدليل  واملعار�سة  بالدليل،  يكون  ل  النق�ص  اأن  الفروق:  ومن 

.
)٣(

�سحيحة

ينظر: عيار النظر: �ص4٦8 و�ص٢٢1.  )1(

ف البغدادي املناق�سة: وهي تخلف احلكم عن الو�سف املدعى كونه علة، اأو وجود العلة مع عدم  ومل يعرِّ  )٢(

احلكم. ينظر: املنهاج �ص14، البحر املحيط ٢٣٢/4، الفروق الأ�سولية. احلمد �ص٣٩٢.

ينظر: عيار النظر: �ص٥٥٥. وينظر: ت�سنيف امل�سامع ٣٩8/٣، اإر�ساد الفحول ٢/1٦4.  )٣(
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 املطلب الرابع والثالثون

الفرق بني املعار�شة بال�شبهة وال�شغب

والفرق  ها،  وحِدّ املعار�سة  وجوه  بيان  ع�سر يف  احلادي  الباب  البغدادي  عقد   

بينها وبني املناق�سة، وذكر يف الف�سل الثامن منه: املعار�سة على �سبهة و�سغب: وقد 

بنَيّ الفرق بينهما من خالل تو�سيح معنى كل واحد؛ فاملعار�سة ب�سبهة: تكون على 

اأو على احلجة، وهي مقابلٌة بني مقت�ساه على غري ثقة، وبني مقت�ساه على  اليقني 

يقني وثقة.

 ومعنى ذلك: اأن يكون الأ�سل الأول الذي عار�ص عليه متيقن عند اجلميع، والثاين 

الذي ادعاه؛ قد عر�ست له فيه �سبهة؛ فظن اأنه مثل الأ�سل؛ والأمر لي�ص كذلك.

�سوم؛  بغري  ي�سح  العتكاف  اإن  قلت  اإذا  لل�سافعي:  العراقي  قوُل  ومثالها:   

فالوقوف بعرفة �سحيح بدون اإحرام بحج، والقيا�ص عند احلنفية: اأن اللبث يف مكان 

.
)1(

خم�سو�ص ل يكون عبادة اإل بقربة تن�سم اإليه

وحتقيق قولهم هذا: اأنه مقابلة بني يقني و�سبهة على ظن الت�سابه بينهما؛ وذلك 

اأن ا�سرتاط الإحرام يف الوقوف بعرفة معلوم باليقني يف عبادة بع�ُص اأركانها الوقوف، 

مع  ال�سوم  اأن  احلنفي  ظن  واإمنا  اأجزائه؛  ول  ال�سوم  اأركان  من  العتكاف  ولي�ص 

العتكاف مبنزلة الإحرام مع الوقوف، من غري ا�ستباه ظاهر بينهما، ول علة توجب 

وهو  فيه،  ال�سوم  ي�سح  ل  وقت  يف  �سحيًحا  العتكاف  وجدنا  بل  بينهما،  الت�سوية 

.
)٢(

الليل، ومن املحال اأن يكون ما ل ي�سح معه يف بع�ص اأحواله �سرًطا يف �سحته

واأما املعار�سة على وجه ال�سغب: فهي من جن�ص املقابلة بالألفاظ، دون املقابلة 

باملعاين، ومن غري معنى يقت�سيه العقل، اأو يدل عليه ال�سرع.

ينظر قول احلنفية: البحر الرائق ٣٢٣/٢، جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر 1/٣٧٧.  )1(

الأم  لالعتكاف:  ال�سيام  ا�سرتاط  عدم  يف  ال�سافعية  قول  �ص٥84-٥8٥.وينظر  النظر:  عيار  ينظر:   )٢(

.118/٢
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 ومثاله: قول ال�سائل للمجيب -عند بناء املجيب فرعه على اأ�سل له-: اإن جاز لك 

بناء هذه امل�ساألة على اأ�سل لك؛ جاز يل بناوؤها على اأ�سل اأعار�ص اأ�سلك به! وحمل 

امل�ساغبة هنا: باأن ال�سائل لي�ص له البناء؛ لأن البناَء حٌق للمجيب؛ واإن كان جاهاًل؛ 

 .
)1(

فلي�ص اأهاًل للخو�ص يف املعار�سات، ول يف الأ�سئلة واملطالبات

اجلدل  اأهل  باأن  وال�سغب:  ال�سبهة  بني  التفريق  هذا  اأثر  البغدادي  بنَيّ  وقد   

.
)٢(

والتح�سيل ل ي�ستغلون بجدل امل�ساغبات، واإمنا يتكلمون على احلجج وال�سبهات

وملا ذكر اأوجه النقطاع بامل�ساغبة وامل�ّسابة، قال: “ال�سغب ل ي�ستحق جواًبا؛ فاإن 

لجَّ ومتادى يف غيه؛ كان الإعرا�ص عنه اأوىل من ال�ستغال بجوابه عن �سغبه؛ لأن اأهل 

.
اجلدل اإمنا يتكلمون على ما هو حجة اأو �سبهة، وال�سغب خاٍل عنهما”)٣(

 املطلب اخلام�ض والثالثون

الفرق بني املعار�شة باملثل والنظري يف العقليات وال�شرعيات

والفرق  ها،  وحدِّ املعار�سة  وجوه  بيان  يف  ع�سر  احلادي  الباب  البغدادي  عقد 

بينها وبني املناق�سة، وذكر يف الف�سل العا�سر: اأن املعار�سة تكون باملثل والنظري يف 

العقليات وال�سرعيات؛ فاملعار�سة باملثل يف العقليات توجب الت�سويَة يف نفي اأو اإثبات، 

ول يجوز التفريق بينهما مع ت�سليم التمثيل يف اجلن�ص، وحكم املتماثلني يف ق�سايا 

العقول: اأن ما جاز على اأحدهما جاز على الآخر، وما ا�ستحال يف اأحدهما ا�ستحال 

يف الآخر.

واأما املعار�سة بني املثلني يف ال�سريعة؛ فجائز اأن يفرق الن�ص اأو الإجماع بينهما؛ 

فاإن مل يكن يف الفرق بينهما ن�ص �سحيح ول اإجماع؛ فاملعار�سة فيهما لزمة �سحيحة.

ينظر: عيار النظر: �ص٥8٦.  )1(

ينظر: عيار النظر �ص٥8٦.  )٢(

عيار النظر �ص81٦.وينظر التفريق كذلك: التقريب �ص1٧٥، الوا�سح 1/٣٣٣.  )٣(
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 ومثاله: فّرق اأبو حنيفة بني الدلء املنزوحة من البئر التي وقعت فيها فاأرة، وبني 

، مع اأن الكل من 
)1(

الباقي من املاء يف البئر، يف باب طهارة الباقي وجنا�سة املنزوح

جن�ص واحد، ولي�ص معه يف تفريقه ن�ص ول اإجماع.

واأما معار�سة النظري بالنظري يف العقليات وال�سرعيات: فهو يكون يف �سيئني يجب 

الت�سوية بينهما يف احلكم، واإن اختلفا يف اجلن�ص؛ لأن ما ا�ستبه يف العقل اأو ال�سرع، 

نفاه،  ما  على  بالنفي  عور�ص  بينهما  ق  فرَّ ومن   ،
)٢(

بينهما التفريق  لأحد  يجوز  فال 

وبالإثبات على ما اأثبته.

 يف معار�سة احلنفية بالنظري: اإذا قّدرمت 
)٣(

ومثاله يف ال�سرعيات: قول ال�سافعية

.
)٥(

؛ فهال قدرمت م�سح اخلف بالربع
)4(

م�سح الراأ�ص بالربع

 املطلب ال�شاد�ض والثالثون

الفرق بني االنتقال املحمود واملذموم يف ال�شوؤال واجلواب

بيان  ال�ساد�ص ع�سر: يف  الباب  ًقا يف  امل�سائل مفرَّ البغدادي عن هذه  جاء كالم 

 من اجلواب وال�سوؤال، والدليل وال�ستدلل، والباب الثامن ع�سر: 
)٦(

حكم النتقالت

يف بيان وجوه النقطاع يف النظر؛ فذكر انتقال ال�سائل من �سوؤال اإىل �سوؤال وكذلك 

اأحدهما حممود والآخر مذموم: فاملذموم:  ق بني نوعني من النتقال:  املجيب، وفرَّ

انتقاله من م�ساألة اإىل م�ساألة اأخرى؛ حني يعجز ال�سائل عن الطعن يف الدللة التي 

ينظر مذهب احلنفية والتف�سيل يف امل�ساألة: البحر الرائق 1/1٢٢.  )1(

ينظر ال�ستدلل بالنظري على النظري، والتمثيل له: اجلدل على طريقة الفقهاء �ص1٣.  )٢(

ينظر احلاوي الكبري 1/11٦.  )٣(

ينظر تقدير احلنفية للواجب يف م�سح الراأ�ص، وحتديده بالربع: البحر الرائق 1/1٥.  )4(

ينظر: عيار النظر �ص٥8٩-٥٩1. وينظر التفريق بني هذه امل�سطلحات مع التمثيل: الوا�سح 4٢1/1.  )٥(

فه ابن املعمار: باأنه العدول عما لزمه اأو  ف البغدادي النتقال؛ واإمنا ذكر �سوره واأحكامه. وعرَّ مل يعرِّ  )٦(

�سرع فيه، اإىل ما ل تعلق له بالأول، اأو اإىل ما ينقل الكالم عن الأول. ينظر: خمت�سر نهاية الأمل يف 

علم اجلدل ٥٦٩/٢، الوا�سح 1/4٩٦.
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ذكرها املجيب، اأو لأنه يق�سد الإلزام يف غري مو�سعه، وذكر مثاًل فقهًيا عن �سائل 

�ساأل �سافعًيا عن وجوب العمرة، فقال ال�سافعي: باأنها واجبة قيا�ًسا على احلج؛ بعلة 

اأنها اأحد ن�سكي القران، ف�ساأل ال�سائل عن �سبب ا�ستحباب القران، فهنا ال�سائل ترك 

 .
)1(

امل�ساألة الأوىل وانتقل لأخرى

ويف اجلواب املذموم: حني ي�ساأل عن م�ساألة فيجيب عن غريها؛ كمن �سئل عن 

انتقال من  فهذا  مائة؛  الزنا  باأن عددها يف  فاأجاب  اجللدات يف حد اخلمر،  عدد 

.
)٢(

م�ساألة اإىل غريها، وهو انقطاع

املذهب؛  اإىل اجلواب عن  الدللة،  املجيب من اجلواب عن  ينتقل  وكذلك حني 

.
)٣(

وهذا مما ل خالف يف كونه انقطاًعا

الدللة  انقطاع عن ت�سحيح  اأخرى، وهذا  اإىل دللة  النتقال من دللة  وكذلك 

.
)4(

الأوىل

وانتقال حممود يف ال�سوؤال: وذلك حني يجيب امل�سوؤول عن امل�ساألة بناًء على اأ�سل 

يخالف فيه ال�سائل؛ فيحق لل�سائل هنا اأن ينتقل من امل�ساألة الأوىل اإىل �سوؤال اآخر، 

.
)٥(

وهو ال�سوؤال عن الدللة على ت�سحيح الأ�سل

طريق  على  غريها  اإىل  م�ساألة  من  النتقال  وهو  اجلواب:  يف  �سائغ  وانتقال 

.
)٦(

البناء

الفقهاء  ٣18/1، اجلدل على طريقة  الوا�سح  التقريب �ص18٢،  النظر �ص٧٧٩.وينظر:  ينظر: عيار   )1(

�ص٧1.

ينظر: عيار النظر �ص8٠٩.وينظر التمثيل: اجلدل على طريقة الفقهاء �ص٧٢.  )٢(

ينظر: عيار النظر �ص8٠٩.  )٣(

ينظر: عيار النظر �ص81٠.  )4(

ينظر: عيار النظر �ص٧8٠.   )٥(

على  اجلدل  �ص٥٥1،  الكافية  يف:  والتمثيل  والتف�سيل  التفريق  وينظر  �ص81٠.  النظر  عيار  ينظر:   )٦(

طريقة الفقهاء �ص٧٢، علم اجلذل �ص٢٥-٢٦.
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 املطلب ال�شابع والثالثون

الفرق بني االنتقال يف الفروق والرتجيحات واالنتقال من داللة لداللة

حكم  بيان  يف  ع�سر،  ال�ساد�ص  الباب  يف  امل�سائل  هذه  عن  البغدادي  كالم  جاء 

ذكر  اخلام�ص  الف�سل  ففي  وال�ستدلل،  والدليل  وال�سوؤال،  اجلواب  من  النتقالت 

حكم النتقال من فرق اإىل فرق، ومن ترجيح اإىل ترجيح، فنقل البغدادي اإجماع اأهل 

، ومل ي�سايقوا فيها كما 
)1(

اجلدل على الت�ساهل يف النتقال يف الفروق والرتجيحات

�سايقوا يف النتقال من دللة اإىل دللة، و�سبب التفريق بينهما: اأن امل�ستدل بالدللة 

لي�ص له اأن ي�ستدل معها بغريها فيجمع على ال�سائل دليلني، ولو فعل، كان لل�سائل اأن 

يقول له: اعتمد على اأيهما �سئت لأعرت�ص عليه، فلما مل يجز له اجلمع بني الدليلني، 

مل يكن له النتقال من دليل اإىل دليل.

واأما النتقال من فرق اإىل فرق اآخر؛ فالأن املجيب اإذا األزمه ال�سائُل بعلة، يجوز 

يقدح يف  وا�سحة، كل فرق منها  بفروق  وفرِعها  ال�سائل  علة  اأ�سِل  يفرق بني  اأن  له 

اجلمع بينهما، واإذا كان له اجلمع بني الفروق؛ فله اأن ينتقل من علة اإىل اأخرى، وهذا 

احلق لل�سائل واملجيب ول فرق. 

الدليلني  لأحد  ترجيحات  اإيراد  يجوز  فاإنه  واأخرى؛  دللة  بني  الرتجيح  وكذلك 

فالكرثة معتربة يف  اأوىل؛  بها  الأخذ  الرتاجيح، كان  الآخر؛ ومتى كرثت وجوه  على 

.
)٢(

الرتجيح؛ فجاز النتقال من ترجيح اإىل ترجيح

املطلب الثامن والثالثون

الفرق بني اأنواع ال�شكوت يف جمل�ض اجلدل

وذكر  النظر،  يف  النقطاع  وجوه  بيان  يف  ع�سر  ال�سابع  الباب  البغدادي  عقد 

كانوا  القدماء  اأن  على  منبًها  الآخر،  على  الدليلني  اأحد  لتقدمي  طريقة  الرتجيح  باأن  الباجي  ذكر   )1(

ي�ستعملونه يف باب النظر واأكرثوا منه. ينظر: املنهاج �ص٢٢1.

ينظر: عيار النظر �ص٧84.والكافية �ص٥٥4.  )٢(
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عالمات النقطاع، ثم ناق�ص البغدادي م�ساألًة مهمًة يف كون ال�سكوت من ال�سائل اأو 

املجيب يعد انقطاًعا؛ فذهب اإىل التفريق بني اأنواع ال�سكوت، فاإذا كان ال�سكوت من 

طرف ب�سبب �سغب الطرف الآخر اأو �سبابه؛ اأو لأن كالمه ل عالقة له باإقامة الدللة، 

اأو النف�سال عن الإلزام؛ فال�سكوت لي�ص انقطاًعا، بل قد يكون اأوىل.

واإذا كان ال�سكوت ب�سبب العجز عن اإمتام ما �سمن ال�ساكت ن�سرته، اأو �سمن 

.
)٢( )1(

ال�سائل هدمه والقدح فيه؛ فهو �سكوت انقطاع وعجز

 املطلب التا�شع والثالثون

الفرق بني تكرير ال�شوؤال مع الزيادة ودونها

اأحلق البغدادي بامل�ساألة ال�سابقة، التفريق بني تكرار ال�سائل �سوؤاًل �سبق اجلواب 

مع  احلالتني  يف  التكرار  وبني  عليه،  العرتا�ص  �سبق  جواًبا  املجيب  تكرار  اأو  عنه، 

.
)4( )٣(

زيادة على ما ذكره اأوًل، فالتكرار الأول انقطاع، دون الثاين

 املطلب االأربعون

الفرق بني طريقة الفال�شفة والفقهاء واملتكلمني يف اجلدل

اأ�سباب  اأبرز  من  وهذا  عنده،  ال�سحيحة  اجلدل  طريقة  ببيان  البغدادي  اهتم 

وو�سع له ابن عقيل �سابًطا: وهو اأن يكون الإم�ساك زماًنا طوياًل، يخرج عن حد الفكرة والروية. ينظر:   )1(

اجلدل على طريقة الفقهاء �ص٧٢.

ينظر: عيار النظر �ص٧٩1.  )٢(

وينظر التف�سيل يف ال�سكوت: التقريب حلد املنطق �ص1٧4، املنتخل �ص٥٠٩، الوا�سح٥٠٢/1، خمت�سر 

نهاية الأمل٥٧٣/٢، علم اجلذل �ص1٧.

وقد نبه بع�ص اأهل اجلدل اإىل اأن تكرار ال�سوؤال مع كون اجلواب واحًدا عنه؛ قد يكون من باب احليلة   )٣(

من قبل ال�سائل، فيقول: اإىل متى تعيد اجلواب، وقد �سمعناه مراًرا.

قال �ساحب الكافية �ص٥٣٦: »ول يهولنك اإذا كان لك جواب تعتمده يف �سوؤالت له كثرية...فاإن الكالم 

الواحد اإذا اأتى على اإف�ساد معان كثرية، اأو على عبارات �ستى عن معنى واحد: كان ذلك يف غاية القوة 

وال�سحة، ول وجه للعدول عنه اإىل غريه«. 

ينظر: عيار النظر �ص٧٩1.  )4(
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مناهج  يف  مقارنة  مقدمته  يف  البغدادي  عقد  ولذلك  تقدم-  -كما  الكتاب  تاأليف 

منطقي  جدل  فهناك  اجلدل،  يف  واملتكلمني  والفقهاء،  الفال�سفة،  عند  التاأليف 

فل�سفي، وهناك جدل فقهي، وهناك جدل كالمي؛ ولكل جدل ق�سد وغر�ص، ويف كل 

جدل عيوب وق�سور؛ فاجلدل املنطقي الفل�سفي من حيث النتيجة اأو�سل ملا يخالف 

التوحيد.

.
)1(

ومن ناحية ال�سكل وامل�سمون، فهذه الكتب حتمل األفاًظا فخمة بدون معنى

واأما اجلدل الإ�سالمي الكالمي؛ فقد كان مقت�سًرا على اأبواب الكالم دون الفقه. 

واأما اجلدل الفقهي؛ فقد كان مقت�سًرا على وجوه الرتجيحات، وبع�ص وجوه الأ�سئلة 

.
)٢(

واملطالبات واملدافعات، دون اأن يذكر حدود الأدلة، و�سروطها، وكيفية ا�ستعمالها

ه لبيان الفرق بني  �سَّ الذي خ�سَّ
)٣(

ثم ختم البغدادي كتابه بالباب الثامن ع�سر

اأن  فاعترب   ،
)4(

والفل�سفة املنطق  اأهل  والفقهاء، واجلدل عند  املتكلمني  اجلدل عند 

الر�سوم اجلدلية خمتلفة بينهم يف اللفظ واملعنى؛ فاأما من جهة اللفظ؛ فاملناطقة 

يحرتزون عن املجاز والأ�سماء امل�سرتكة، واملتكلمون يتو�سعون يف العبارات الدالة على 

املق�سودة  املعاين  كا�سفة عن  كانت  اإذا  اأو جماًزا؛  اأكانت حقيقة  �سواًء  ؛ 
)٥(

معانيها

.
)٦(

بنظرهم

ا�ستعمل فيه؛ فهو  بابه الذي  ا�ستهر يف  اإذا  اللفظ املجازي  باأن  البغدادي  وذكر 

ينظر: عيار النظر �ص114-11٢.   )1(

ينظر: عيار النظر �ص11٢.   )٢(

ينظر: عيار النظر �ص8٢٠.  )٣(

وقد بنيَّ اأبو من�سور البغدادي يف فاحتة كتابه باأن انتقاده للمنطق الأر�سطي لي�ص ب�سبب اخلالف يف   )4(

اأ�سحاب ملته؛ مثل جالينو�ص واأفلوطخ�ص، وقد مثَّل  باأن الطاعنني يف املنطق هم من  الدين؛ معترًبا 

لهذه النتقادات واأ�ساف عليها. ينظر: مقدمة عيار النظر �ص1٢٠-1٢٣. 

املتكلمني، ول�سيما يف  ال�سديد لطريقة  انتقاده  الفيل�سوف م�سكويه  التوحيدي عن  اأبو حيان  نقل  وقد   )٥(

�سناعة احلدود، معترًبا اأنهم ل يجيدون �سناعة احلد، كما يفعل املناطقة. ينظر: الهوامل وال�سوامل 

)�ص: 1٧4-1٧٠(.

ينظر: عيار النظر �ص8٢1-8٢٥. وينظر الختالف: اآداب البحث واملناظرة لل�سنقيطي 1٧٦-1٧٧.  )٦(



الفروق اجلدلية عند أبي منصور البغدادي

من خالل كتابه: عيار النظر يف علم اجلدل

العدد  الــســــتــون  73العدد  الــســــتــون 72

اأقرب اإىل اإفادة العلم من اللفظ احلقيقي؛ كما هي طريقة املتكلمني.

وقد ربط البغدادي بني هذا وبني غر�ص اجلدل عنده؛ لأن الغر�ص من اجلدل: 

املعنى؛  اإي�ساح  اإىل  اأقرب  كان  فما  املتجادلني؛  بني  نظري  مطلوب  عن  البحث  هو 

كان ا�ستعماله اأوىل، حقيقًة كان اأم جماًزا، ول عيب يف هذا؛ واإمنا العيب يف تعقيد 

.
)1(

الألفاظ اجلدلية؛ كما هو الأمر عند املناطقة والفال�سفة

واأما بالن�سبة ل�ستعمال الأ�سماء امل�سرتكة؛ فقد ردَّ البغدادي هذا؛ باأن زعيمهم 

اأر�سطاطلي�ص اأكرث من ا�ستخدامها يف كتبه املنطقية؛ ولذلك اختلف املرتجمون عنه 

، واأ�سهر تلك الألفاظ: العقل؛ فهو م�سرتك عنده يف 
)٢(

يف تف�سريها على اأحد املعاين

معاٍن كثرية، ولو قالوا: باأن اأر�سطوطالي�ص ي�ستعمل العقل مبعاٍن خمتلفة؛ وقد قرنه 

يف كل معنى بقرينة دلت على املراد!.

.
)٣(

فيقال لهم: وهذا بعينه �سنيع اأهل اجلدل من املتكلمة والفقهاء

فاملناطقة  و�سروطها،  احلدود  يف  الختالف  املنهجني:  بني  الفروق  اأهم  ومن 

ينكرون على املتكلمني حتديد ال�سيء بالو�سف الواحد؛ واإن عرف به ويعتربون هذا 

ر�سًما.

اأن يكون مركًبا من اجلن�ص والف�سل، كما يقولون يف  وقالوا: لبد يف احلد من 

حد الإن�سان: باأنه احلي الناطق املائت؛ فاحلي جن�سه، والناطق املائت: ف�سالن من 

 .
)4(

اجلن�ص

ينظر: عيار النظر �ص8٢٧.  )1(

ينظر: عيار النظر �ص8٢٧.  )٢(

ينظر: عيار النظر �ص8٢٩.  )٣(

وقد اعترب اجلويني اأن حتقيق هذا �سعب املنال، ول�سيما يف بع�ص احلقائق، فقال: »الوفاء ب�سرائط   )4(

هذه  فلي�ست  واجلامع،  واحلكم  والإثبات  النفي  من  يرتكب  ما  حد  يف  الطمع  وكيف  �سديد،  احلدود 

الأ�سياء جمموعة حتت خا�سية نوع ول حتت حقيقة جن�ص، واإمنا املطلب الأق�سى ر�سم يوؤن�ص الناظر 

مبعنى املطلوب«. الربهان يف اأ�سول الفقه. ط الوفاء- الديب )٢/ 48٩(.
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وقد اأجاب البغدادي عن هذا: باأن قولهم هذا ل دليل عليه من لغة ولعقل؛ فلنا 

ا، ونقول: ما ركب من اجلن�ص  اأن نقول: اإن الو�سف الواحد اإذا اّطرد وانعك�ص كان حدًّ

.
)1(

والف�سل ي�سمى ر�سًما

ومن الفروق: الختالف يف قواعد الدين؛ وقد اعترب البغدادي اأن الفل�سفي اإذا 

راأى اأن القوانني اجلدلية عند املتكلمني توؤدي اإىل نق�ص قواعدهم امللحدة، التجاأ اإىل 

قوانني هند�سية،  على  قائٌم  فهو  واأما جدُلهم؛  فا�سد،  ونظرهم  باأن جدَلهم  الزعم 

.
)٢(

واأ�سول ريا�سية، يجب معرفتها قبل النظر

وقد اأجاب البغدادي عن هذا: باأنه لي�ص بني اآداب اجلدل عند املتكلمني، واأهل 

التوحيد  واأن  اأديانهم فا�سدة متناق�سة،  واأن   ،
)٣(

الهند�سة، واأ�سول احل�ساب منافاة

.
)4(

عند امل�سلمني هو احلق املتفق مع العقل والنظر

ينظر: عيار النظر �ص8٣٠ وما بعدها.  )1(

وانتقادهم  الفال�سفة  دعوى  نق�ص  الفال�سفة،  تهافت  لكتاب  تاأليفه  اأ�سباب  من  الغزايل  جعل  وقد   )٢(

للمتكلمني، م�سرتًطا على نف�سه اأن يرد عليهم بنف�ص عباراتهم، وترك عبارات املتكلمني والأ�سوليني، 

وما  �ص٧٣  الفال�سفة  تهافت  ينظر:  الإلهيات.  يف  ول�سيما  حججهم،  و�سعف  منطقهم  تهافت  لبيان 

بعدها، معيار العلم �ص٢٦.

ينظر: عيار النظر �ص8٢٢.  )٣(

ينظر: عيار النظر �ص84٠.  )4(



الفروق اجلدلية عند أبي منصور البغدادي

من خالل كتابه: عيار النظر يف علم اجلدل

العدد  الــســــتــون  75العدد  الــســــتــون 74

اخلامتة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد الهادي الأمني، وعلى 

اآله و�سحبه والتابعني لهم باإح�سان اإىل يوم الدين... اأما بعد.

يف خامتة هذا البحث املو�سوم بالفروق اجلدلية عند اأبي من�سور البغدادي، من 

خالل كتابه: عيار النظر يف علم اجلدل؛ تو�سلت اإىل جملة من النتائج والقرتاحات، 

اأخل�سها فيما يلي: 

علم اجلدل من علوم الآلة، وهو يوظف يف علوم خمتلفة اأهمها علم اأ�سول . 1

ه اجلدليون علم اأ�سول فقه خا�ص. الفقه؛ ولذا عدَّ

كتاب عيار النظر يف علم اجلدل من اأهم الكتب اجلدلية؛ باعتبار اأ�سبقيته . ٢

بالتمثيل  وغناه  عبارته،  ودقة  ترتيبه،  وح�سن  موؤلفه،  ومكانة  الزمنية، 

والرتجيح.

اأهمية علم الفروق اجلدلية، وتاأثري فهم الفروق يف �سبط امل�سائل والتمييز . ٣

بينها، واإعطاء الأرجحية للُمناظر املم�سك بها.

يق�سد بالتفريق اجلديل: التمييز بني اأمرين جدليني مت�سابهني يف الظاهر، . 4

مع الختالف يف احلكم.

ق البغدادي بني الغر�ص والآلة؛ فالغر�ص هو املطلوب بعينه، والآلة مبنزلة . ٥ فرَّ

الطريق املو�سل للمق�سود. 

النظر واجلدل؛ فالنظر يكون من واحد، واجلدل يكون . ٦ البغدادي بني  ق  فرَّ

من اثنني فاأكرث.

ق البغدادي بني علم الفقه واأ�سول الفقه، فالفقه: معرفة تفا�سيل الفقه . ٧ فرَّ
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املو�سلة  الإجمالية  الأدلة  معرفة  الفقه:  واأ�سول  واحلرام،  احلالل  واأحكام 

لالأحكام.

ذكر البغدادي خم�سة فروق بني م�سائل اأ�سول الدين وفروعه.. 8

والطريقة؛ . ٩ املفهوم  باعتبار  وجوابه؛  اجلديل  ال�سوؤال  بني  البغدادي  ق  فرَّ

فطريقة ال�سائل الهدم، وطريقة املجيب البناء.

الق�سد من ال�سوؤال اجلديل وجوابه، ال�ستعالُء على اخل�سم، وهذا منتٍف يف . 1٠

�سوؤال التعلم وال�سرت�ساد.

ق البغدادي بني طريقة خماطبة املخالفني، جدًل اأو ا�ستدعاًء للمذهب، اأو . 11 فرَّ

للنهي عن املنكر.

ُق يف مقام التطويل والخت�سار �سوؤاًل وجواًبا، بني ذكر احلدود وتخلي�ص . 1٢ ُيَفرَّ

العلل، وبني ال�سرح والإلزام؛ فيخت�سر الأول، وقد يب�سط الثاين.

ق البغدادي بني الدليل العقلي وال�سرعي باعتبارات خمتلفة.. 1٣ فرَّ

ذكر البغدادي فرًقا بني تعليق احلكم بال�سم، واملعنى املودع يف ال�سم، مع . 14

التمثيل لذلك.

ق البغدادي بني املتواتر والآحاد باعتبار �سروطهما.. 1٥ فرَّ

وال�ستدللية، . 1٦ ال�سرورية،  واحلجة  وال�سبهة،  احلجة،  بني  البغدادي  ق  فرَّ

يف  بينهما  فرق  وجود  مع  وال�سبه،  احلجج  يناق�سون  اجلدل  اأهل  اأن  مبيًنا 

احلقيقة والتخيل.

ق البغدادي بني الإجماع العام واخلا�ص مفهوًما واأثًرا.. 1٧ فرَّ

 ذكر البغدادي فروًقا بني تعريف احلد عند الفقهاء والفال�سفة واملتكلمني.. 18

احلقيقة . 1٩ لفظ  اأن  اإل  واحلقيقة؛  احلد  بني  فرق  ل  اأنه  اإىل  البغدادي  ذهب 

م�ستعمل يف املعاين، ولفظ احلد م�ستعمل يف الأج�سام.
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باملو�سوف، . ٢٠ قامت  ما  فال�سفة  واملو�سوف،  ال�سفة  فرًقا بني  البغدادي  نقل 

والو�سف هو و�سف الوا�سف لل�سيء.

ال�سحيح . ٢1 والقيا�ص  والدللة،  الدليل  بني  الفروق  من  جملة  البغدادي  ذكر 

والفا�سد، والعلة العقلية وال�سرعية.

على . ٢٢ العلة  تقدم  باعتبار  وال�سبب؛  العلة  بني  املعتزلة  تفريق  البغدادي  نقل 

املعلول، وال�سبب على امل�سبب.

ق البغدادي بني التواتر والإجماع بالنظر ل�سروط كل منهما.. ٢٣ فرَّ

ق البغدادي بني النكرة والإثبات، واأنواع الق�سمة الزائدة واملتداخلة.. ٢4 فرَّ

اخلروج، . ٢٥ على  العقل  ودللة  التخ�سي�ص  بني  فرق  وجود  البغدادي  ح  رجَّ

وانت�سر ملذهب اأ�سحابه من ال�سافعية.

نقل البغدادي فرًقا بني �سوؤال املذهب و�سوؤال التمهيد، ومل يوافق عليه معترًبا . ٢٦

اأنهما �سوؤال واحد.

ق البغدادي بني �سوؤال احلجر والتفوي�ص، و�سوؤال الأينية واملائية، من حيث . ٢٧ فرَّ

املفهوم والرتتيب.

ق البغدادي بني �سوؤال املعار�سة واملناق�سة، فكل نق�ص معار�سة، ولي�ص كل . ٢8 فرَّ

ا. معار�سة نق�سً

ق البغدادي بني املعار�سة بال�سبهة وال�سغب؛ فُتْقبُل الأوىل دون الثانية.. ٢٩ فرَّ

مثَّل البغدادي للتفريق بني املثيل والنظري يف العقليات وال�سرعيات.. ٣٠

ال�سوؤال . ٣1 واملذموم يف  املحمود  النتقال  بني  الفرق  القول يف  البغدادي  ل  ف�سَّ

مع  النظر،  جمل�ص  يف  انقطاًعا  النتقال  يكون  ومتى  اجلدليني،  واجلواب 

التفريق بني النتقال يف الفروق والرتجيحات، والنتقال بني الدللت.
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النظر، ومتى ل . ٣٢ انقطاًعا يف جمل�ص  ال�سكوت  ال�سابط لكون  البغدادي  ذكر 

يكون؛ مالحًظا الفرق بني ال�سكوتني، ومثله الفرق بني اأق�سام تكرار ال�سوؤال 

واجلواب.

ختم البغدادي كتابه ببيان الفروق بني طريقة الفال�سفة واملتكلمني يف املنهج . ٣٣

العام، ويف احلدود والر�سوم، واملاآلت.

 ومن اأهم القرتاحات والتو�سيات التي خل�ست لها بعد نهاية البحث، ما يلي: 

اجلدلية؛ . 1 مواده  وا�ستخال�ص  درا�سته  و�سرورة  النظر،  عيار  كتاب  اأهمية 

باعتبار اأ�سبقيته الزمنية وقيمة موؤلفه.

اأو . ٢ عموًما،  اجلدل  كتب  يف  مو�سعًة  درا�سًة  اجلدلية  الفروق  درا�سة  اأهمية 

بالنظر لها يف كتاب جديل معني.

اأهمية درا�سة ومقارنة الفروق اجلدلية، يف الكتب اجلدلية التاأ�سي�سية، مثل: . ٣

كتاب عيار النظر، والكافية للجويني، واملنتخل للغزايل، واجلدل لبن عقيل، 

وخمت�سر نهاية الأمل لبن املعمار احلنبلي.

املتكلمني، . 4 عند  اجلدل  وبني  بينه  واملقارنة  املنطقي،  اجلدل  درا�سة  اأهمية 

ومالحظة مدى تاأثر املنهج اجلديل الكالمي بالفال�سفة.

واأ�ساأل اهلل تعاىل اأن ينفع مبا دون وكتب و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد.
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 قائمة امل�شادر واملراجع 

اآداب البحث واملناظرة: حممد بن الأمني ال�سنقيطي؛ حتقيق: �سعود العريفي؛ دار عامل . 1

الفوائد.

اآداب املناظرة: عمرو �سليم؛ دون معلومات طباعة.. ٢

الإحكام يف اأ�سول الأحكام: �سيف الدين اأبو احل�سن علي بن اأبي علي بن حممد الآمدي . ٣

)ت٦٣1ه�(، حتقيق: �سيد اجلميلي، دار الكتاب العربي بريوت، 14٠4ه�.

حممد . 4 حتقيق:  التوحيدي:  العبا�ص  ابن  حممد  بن  علي  حيان  اأبو  الوزيرين:  اأخالق 

الطنجي، دار �سادر بريوت، 1٩٩٢م.

اإر�ساد الفحول اإيل حتقيق احلق من علم الأ�سول: حممد بن علي بن حممد ال�سوكاين . ٥

)ت: 1٢٥٠ه�(، حققه: ال�سيخ اأحمد عزو عناية، دم�سق - كفر بطنا، قدم له: ال�سيخ خليل 

املي�ص والدكتور ويل الدين �سالح فرفور، النا�سر: دار الكتاب العربي، ط: 1، 141٩ه� / 

1٩٩٩م.

ا�ستخراج اجلدال من القراآن الكرمي: نا�سح الدين عبدالرحمن بن جنم املعروف بابن . ٦

احلنبلي )ت٦٣4ه�(، حتقيق: زاهر بن عوا�ص الأملعي، ط: ٢، 14٠1ه�.

حممد . ٧ بن  فهد  حققه:  )ت٧٦٣ه�(،  احلنبلي  مفلح  ابن  الدين  �سم�ص  الفقه:  اأ�سول 

ال�سدحان، مكتبة العبيكان، ط: 1، 14٢٠ه�.

الأم: حممد بن اإدري�ص ال�سافعي )ت٢٠4ه�(، دار املعرفة، بريوت - ط: ٢، 1٣٩٣ه�.. 8

البحر الرائق �سرح كنز الدقائق: زين الدين بن اإبراهيم بن حممد املعروف بابن جنيم . ٩

امل�سري )ت٩٧٠ه�(، دار املعرفة بريوت. 

 البحر املحيط يف اأ�سول الفقه: بدر الدين حممد بن عبداهلل بن بهادر الزرك�سي )املتوفى: . 1٠

٧٩4ه�(؛ املحقق: حممد حممد تامر؛ النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط: 1، 

14٢1ه� / ٢٠٠٠م.

الربهان يف اأ�سول الفقه: اأبو املعايل عبدامللك بن عبداهلل اجلويني )ت4٧8ه�( حققه: . 11

عبدالعظيم الديب، ط: 1، 1٣٩٩ ه�.
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بهادر . 1٢ بن  عبداهلل  بن  حممد  الدين  بدر  عبداهلل  اأبو  اجلوامع:  بجمع  امل�سامع  ت�سنيف 

الزرك�سي ال�سافعي )املتوفى: ٧٩4ه�(، درا�سة وحتقيق: د �سيد عبدالعزيز - د عبداهلل 

ربيع، كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بجامعة الأزهر، النا�سر: مكتبة قرطبة للبحث 

العلمي واإحياء الرتاث - توزيع املكتبة املكية، ط: ٢، 14٢٦ه�.

التعريفات: علي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق: اإبراهيم الأبياري، النا�سر: دار . 1٣

الكتاب العربي، بريوت ط: 1، 14٠٥ه�.

التقريب حلد املنطق ويليه حمك النظر للغزايل: اأبو حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن . 14

حزم، حتقيق: اأحمد املزيدي؛ من�سورات دار الكتب العلمية بريوت.

التقريب والإر�ساد: اأبو بكر حممد بن الطيب الباقالين )ت: 4٠٣ه�(، حققه: عبداحلميد . 1٥

اأبو زنيد، موؤ�س�سة الر�سالة، ط: 1، 1418ه�.

التمهيد يف اأ�سول الفقه: حمفوظ بن اأحمد بن احل�سن اأبو اخلطاب الكلوذاين، درا�سة: . 1٦

مفيد اأبو عم�سة، مركز البحث العلمي واإحياء الرتاث ال�سالمي، ط: 1، 14٠٦ه�.

القا�سم . 1٧ بن  جعفر  بن  الطيب  بن  حممد  بكر  اأبو  الدلئل:  وتلخي�ص  الأوائل  متهيد 

الباقالين، حتقيق: عماد الدين اأحمد حيدر، النا�سر: موؤ�س�سة الكتب الثقافية، بريوت. 

ط: 1، 1٩8٧م.

تهافت الفال�سفة: اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل، حتقيق: �سليمان دنيا، ط: 4 لدار . 18

املعارف مب�سر.

اجلامع ال�سحيح وهو �سنن الرتمذي: اأبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة )ت: ٢٧٩ه�(، . 1٩

حتقيق و�سرح: اأحمد �ساكر، مكتبة م�سطفى البابي احللبي. 

اإ�سماعيل البخاري، حتقيق م�سطفى البغا، دار . ٢٠ اجلامع ال�سحيح املخت�سر: حممد بن 

ابن كثري، اليمامة بريوت، ط: ٣، 14٠٧ه�.

اجلدل على طريقة الفقهاء، اأبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل، مكتبة الثقافة . ٢1

الدينية. دم. 

 احلدود يف الأ�سول )مطبوع مع: الإ�سارة يف اأ�سول الفقه(: اأبو الوليد �سليمان بن خلف . ٢٢

4٧4ه�(، املحقق: حممد  الأندل�سي )ت:  الباجي  اأيوب بن وارث القرطبي  ابن �سعد بن 

ح�سن حممد ح�سن اإ�سماعيل، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.
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احلاوي الكبري: اأبو احل�سن املاوردي، دار الفكر بريوت. دم.. ٢٣

درء تعار�ص العقل والنقل، اأو موافقة �سحيح املنقول ل�سريح املعقول: اأحمد بن عبداحلليم . ٢4

 - بريوت   - العلمية  الكتب  دار  عبدالرحمن،  عبداللطيف  حتقيق:  احلراين،  تيمية  ابن 

141٧ه� / 1٩٩٧م.

من . ٢٥ جمموعة  )ت٧48ه�(،  الذهبي  عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  النبالء:  اأعالم  �سري   

املحققني باإ�سراف �سعيب الأرناوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، ط: ٣، 14٠٥ه�.

ال�سر�سري، . ٢٦ الطويف  عبدالكرمي  بن  عبدالقوي  بن  �سليمان  الرو�سة:  خمت�سر  �سرح 

)املتوفى: ٧1٦ه�(؛ املحقق: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي؛ النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة؛ 

ط: 1، 14٠٧ ه� / 1٩8٧م.

�سفاء الغليل يف بيان ال�سبه واملخيل وم�سالك التعليل: اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل . ٢٧

دكتوراه،  ر�سالة  الكتاب:  اأ�سل  الكبي�سي،  د حمد  املحقق:  ه�(،   ٥٠٥ )املتوفى:  الطو�سي 

النا�سر: مطبعة الإر�ساد - بغداد، ط: 1، 1٣٩٠ ه� / 1٩٧1م.

�سحيح م�سلم: م�سلم بن احلجاج الق�سريي، حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء . ٢8

الرتاث العربي، بريوت. 

اأحمد . ٢٩ حتقيق/  اجلوهري،  حماد  بن  اإ�سماعيل  العربية:  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح: 

عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط٢، 1٣٩٩ه�.

8٥1ه�(، . ٣٠ )ت:  �سهبة  قا�سي  بن  عمر  بن  حممد  بن  اأحمد  بكر  اأبو  ال�سافعية:  طبقات 

حتقيق: احلافظ عبدالعليم خان، عامل الكتب، بريوت، ط: 1، 14٠٧ه�.

ال�سبكي . ٣1 عبدالكايف  بن  علي  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  الكربى:  ال�سافعية  طبقات 

)ت: ٧٧1ه�(، حتقيق: حممود الطناحي، عبدالفتاح احللو، دار هجر، ط: ٢، 141٣ه�.

ال�سالح . ٣٢ ابن  عبدالرحمن  بن  عثمان  عمرو  اأبو  الدين  تقي  ال�سافعية:  الفقهاء  طبقات 

)ت: ٦4٣ه�(. حتقيق: حميي الدين علي جنيب، النا�سر: دار الب�سائر الإ�سالمية، �سنة 

الن�سر: 1٩٩٢م، مكان الن�سر: بريوت.

العدة يف اأ�سول الفقه: اأبو يعلى حممد بن احل�سني الفراء البغدادي )ت: 4٥8ه�(، حتقيق: . ٣٣

اأحمد بن علي �سري املباركي، ط: ٣، 1414ه�.
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العقد املنظوم يف اخل�سو�ص والعموم: �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص القرايف )٦٢٦ - . ٣4

٦8٢ه�( درا�سة وحتقيق: د. اأحمد اخلتم عبداهلل؛ النا�سر: دار الكتبي - م�سر، ط: 1، 

14٢٠ه� / 1٩٩٩م.

علم اجلذل يف علم اجلدل: جنم الدين �سليمان بن عبدالقوي الطويف؛ حتقيق: فولفهارت . ٣٥

هايرني�س�ص؛ دار فرانز للن�سر، 14٠8ه�.

اأ�سفار . ٣٦ دار  عروبي،  اأحمد  حتقيق:  البغدادي،  من�سور  اأبو  اجلدل،  علم  يف  النظر  عيار 

الكويتية، ط: 1، 1441ه�.

الفروق يف اللغة: اأبو هالل احل�سن بن عبداهلل الع�سكري، حتقيق/ جلنة اإحياء الرتاث . ٣٧

العربي، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، ط٧، 1411ه�.

الفروق يف مباحث الكتاب وال�سنة عند الأ�سوليني جمًعا وتوثيًقا ودرا�سة: )ر�سالة مقدمة . ٣8

لنيل درجة املاج�ستري يف اأ�سول الفقه(، اإعداد الطالب: ه�سام بن حممد ال�سعيد، كلية 

ال�سريعة بالريا�ص، 14٢٣ه�.

بن . ٣٩ يعقوب  د.  تطورها:  ن�ساأتها،  �سروطها،  مقوماتها،  والأ�سولية:  الفقهية  الفروق 

عبدالوهاب الباح�سني، مكتبة الر�سد، الريا�ص، ط1، 141٩ه�. 

 القامو�ص املحيط: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز اآبادي، حتقيق/ مكتب التحقيق . 4٠

مبوؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط٢، 14٠٧ه�.

ال�سوؤون . 41 وزارة  النا�سر:  �سانو،  قطب  م�سطفى  الأ�سويل:  الفكر  يف  معرفية  قراءات 

الإ�سالمية بدولة الكويت، ط: 1، 14٢٧ه�.

الكا�سف عن اأ�سول الدلئل وف�سول العلل: فخر الدين الرازي )ت٦٠٦ه�(، حتقيق اأحمد . 4٢

ال�سقا، دار اجليل بريوت، ط: 1، 141٣ه�.

حممود، . 4٣ فوقية  حتقيق،  اجلويني:  يو�سف  بن  عبداهلل  بن  عبدامللك  اجلدل:  يف  الكافية 

مطبعة عي�سى البابي احللبي، القاهرة، 1٣٩٩ه�.

الكليات: اأبو البقاء اأيوب بن مو�سى احل�سيني الكفوي )ت1٠٩4ه�(، اأعده للطبع: عدنان . 44

دروي�ص وحممد امل�سري، موؤ�س�سة الر�سالة، ط: ٢، 141٩ه�.

ل�سان العرب: ابن منظور جمال الدين حممد بن مكرم الأن�ساري، دار �سادر، بريوت. . 4٥

دم.
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جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر: عبدالرحمن بن حممد بن �سليمان املدعو ب�سيخي . 4٦

 ،1 ط:  بريوت،  لبنان  العلمية،  الكتب  دار  املن�سور،  خليل  حتقيق  1٠٧8ه�(،  )ت:  زاده 

141٩ه�.

الباز - عامر . 4٧ اأنور  تيمية احلراين، املحقق:  ابن  اأحمد بن عبداحلليم  الفتاوى:  جمموع 

 ٢  +  ٣٥(  ٣٧ الأجزاء:  عدد  ٢٠٠٥م،   / 14٢٦ه�   ،٣ ط:  الوفاء،  دار  النا�سر:  اجلزار، 

فهار�ص، ترقيم الكتاب موافق للطبعة القدمية التي قام بجمعها ال�سيخ: عبدالرحمن ابن 

قا�سم و�ساعده ابنه حممد، رحمهم اهلل تعاىل.

املح�سول يف علم اأ�سول الفقه: حممد بن عمر بن احل�سني الرازي )ت: ٦٠٦ه�(، حتقيق: . 48

طه جابر العلواين، موؤ�س�سة الر�سالة، ط: ٣، 1418ه�.

البغدادي، حتقيق: د حممد . 4٩ املعمار احلنبلي  ابن  الأمل يف علم اجلدل،  نهاية  خمت�سر 

الطويل، ر�سالة دكتوراه، ق�سم اأ�سول الفقه بكلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة 

الق�سيم، 1441ه�.

م�سائل اأ�سول الدين املبحوثة يف اأ�سول الفقه: خالد عبداهلل؛ ن�سر عمادة البحث العلمي . ٥٠

باجلامعة الإ�سالمية؛ ط: 1، 14٢٦ه�.

امل�سطلح الفل�سفي عند العرب: عبدالأمري الأع�سم، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر . ٥1

بريوت، ط: ٢، 1٩٩٧م.

املعتمد يف اأ�سول الفقه: اأبو احل�سني حممد بن علي بن الطيب الب�سري )ت: 4٣٦ه�(، . ٥٢

حتقيق: خليل املي�ص، النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت ط: 1، 14٠٣ه�.

املعجم الفل�سفي: كمال �سليبا؛ دون معلومات ن�سر.. ٥٣

معجم مقاليد العلوم يف احلدود والر�سوم: اأبو الف�سل عبدالرحمن جالل الدين ال�سيوطي؛ . ٥4

حتقيق: اأ. د. حممد اإبراهيم عبادة، دار الن�سر: مكتبة الآداب - القاهرة/ م�سر - ط: 1، 

14٢4ه� / ٢٠٠4م. 

اأبي . ٥٥ الدين  �سهاب  حتقيق:  زكريا،  بن  فار�ص  بن  اأحمد  احل�سني  اأبو  اللغة:  يف  املقايي�ص 

عمرو، دار الفكر، بريوت، ط1، 141٥ه�.

معيار العلم يف املنطق: اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل، �سرحه: اأحمد �سم�ص الدين، . ٥٦

دار الكتب العلمية بريوت، ط: 1، 141٠ه�.
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املقرتح يف امل�سطلح: حممد بن حممد الربوي ال�سافعي، حتقيق: �سريفة احلو�ساين، دار . ٥٧

الوراق بريوت، ط: 1، 14٢4ه�.

املنتخل يف اجلدل: اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل، حتقيق: اأ. د. علي العمرييني، دار . ٥8

الوراق ودار النربا�ص، ط: 1، 14٢4ه�.

الغرب . ٥٩ دار  تركي؛  عبداملجيد  حتقيق:  الباجي؛  الوليد  اأبو  احلجاج:  ترتيب  يف  املنهاج 

الإ�سالمي؛ ط: ٢، 1٩8٧م.

 نفائ�ص الأ�سول يف �سرح املح�سول: �سهاب الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن اإدري�ص القرايف . ٦٠

)ت٦84ه�(، حتقيق: عادل عبداملوجود، علي معو�ص، مكتبة نزار الباز، ط: 1، 141٦ه�.

م�سكويه . ٦1 علي  اأبو  م�سكويه-:  علي  لأبي  التوحيد  حيان  اأبي  �سوؤالت  وال�سوامل-  الهوامل 

الن�سر: دار  الأ�سبهاين، حتقيق: �سيد ك�سروي، دار  الرازي  اأحمد بن حممد بن يعقوب 

الكتب العلمية - بريوت / لبنان - ط: 1، 14٢٢ه� / ٢٠٠1م.

الوا�سح يف اأ�سول الفقه: اأبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي الظفري، . ٦٢

)املتوفى: ٥1٣ه�(؛ املحقق: الدكتور َعبد اهلل بن َعبد املُح�سن الرتكي؛ النا�سر: موؤ�س�سة 

الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان ط: 1، 14٢٠ ه� / 1٩٩٩م.
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ملخص البحث

اقتداء امل�سافر باملقيم واملقيم بامل�سافر بحث اأكادميي قائم على املنهج ال�ستقرائي 

التحليلي املقارن، يهدف اإىل بيان حكم اقتداء امل�سافر باملقيم مع العلم اأو الظن اأو 

اجلهل باحلال، ونية امل�سافر الق�سر خلف مقيم اأو اقتداوؤه بالإمام مطلًقا دون نية، 

واإمتام امل�سافر ال�سالة عمًدا اأو �سهًوا اأو لنيته الإقامة اأثناء ال�سالة، و�سالة امل�سافر 

وعك�سه،  للم�سافر  املقيم  وا�ستخالف  ثالثية،  اأو  ثنائية  ي�سلي  من  خلف  الرباعية 

واقتداء املقيمني بامل�سافر يف اجلمعة.

ولو  اإذا �سلى خلف متم،  امل�سافر  اإمتام  البحث يف وجوب  نتائج  اأبرز  وتتلخ�ص 

اأو  اأول �سالته،  الإمتام من  اإمامه  نوى  و�سواء  الق�سر،  نوى  اأو  ال�سالم،  قبل  اأدركه 

عر�ص له الإمتام يف اأثنائها، وكذلك اإذا �سلى خلف من يظنه م�سافًرا فبان مقيًما، 

اأو �سلى رباعية خلف من ي�سلي املغرب، اأو اأحدث الإمام املقيم فا�ستخلف م�سافًرا 

اأو مقيًما. ويجوز للم�سافر الق�سر عند ق�سر اإمامه ال�ساك يف حاله، اأو عند �سالته 

رباعية خلف من ي�سلي ثنائية، وكذلك عند ق�ساء ما ف�سد من �سالته خلف مقيم، 

اأو عند ا�ستخالف اإمامه امل�سافر مقيًما. ويجوز للم�سافر تعليق نيته على نية اإمامه 

من ق�سر اأو اإمتام، ول ت�سح نية امل�سافر الظهر مق�سورة خلف من ي�سلي جمعة، 

مع �سحة اإمامته يف اجلمعة باملقيمني، ول يتابع املاأموم اإمامه امل�سافر يف �سهوه مع 

باإعداد  العناية  البحث  تو�سيات  اأهم  ومن  الإمام.  انتظار  اأو  النفراد  بني  تخيريه 

تلك  تدور  امل�ساجد،  لأئمة  علمية  ودورات  امل�ساجد،  على  وتعليقها  علمية  مل�سقات 

املل�سقات والدورات حول اقتداء امل�سافر باملقيم واملقيم بامل�سافر.

الكلمات املفتاحية: اقتداء، امل�سافر، املقيم، الق�سر، الإمتام، ال�سالة.
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املقدمة

ومن  اأنف�سنا  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه،  نحمده،  هلل،  احلمد 

�سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل اإله 

اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، �سلى اهلل و�سلم وبارك 

عليه وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. اأما بعد:

فاإنه ملا كان ال�سفر من الأمور التي تعر�ص غالًبا لكل م�سلم وم�سلمة، وكانت �سالة 

بيان  اإىل  املا�سة  وللحاجة  و�سفًرا،  ح�سًرا  الواجبة  اليومية  العبادات  من  اجلماعة 

اأحكام القتداء بالإمام يف حال ال�سفر قمت باإعداد هذا البحث املو�سوم ب� )اقتداء 

امل�سافر باملقيم واملقيم بامل�سافر - درا�سة فقهية( اأ�ساأل اهلل اأن ينفع به القارئ الكرمي، 

اإنه خري م�سوؤول.

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

كون املو�سوع متعلًقا بال�سالة التي هي الركن الثاين من اأركان الإ�سالم.. 1

ال�سفر مما ل ي�ستغني عنه . ٢ اأحكام القتداء يف حال ال�سالة يف  اأن معرفة   

م�سلم؛  لرتباط اجلميع بالأ�سفار �سواء كانت �سفر عبادة؛  كاحلج والعمرة 

اأو غريه من الأ�سفار.

ما يرد يف بع�ص الكتب من اأقوال يف القتداء يدعى فيها الإجماع اأو التفاق . ٣

ولي�ص الأمر كذلك.

فتجد . 4 امل�سافرين،  من  كثري  بني  ال�سالة  حال  يف  اختالف  من  يح�سل  ما 
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اأو العك�ص، وقد يقطع البع�ص بالبطالن، وقد  من يق�سر والآخر ينكر عليه 

تكون امل�ساألة خالفية، ويف بع�ص احلالت قد تعود بع�ص الأمور على ال�سالة 

بالبطالن، وامل�سافر طول عمره يكررها، فحر�ست يف هذا البحث على تتبع 

م�سائله وح�سر �سوره الغالبة، ول يخفى ما يف ذلك من الفائدة.

اأهداف البحث: 

ميكن �سياغة اأهداف البحث على النحو التايل: 

يظنه . 1 اأو مبن  الت�سهد  اأدركه يف  ولو  باملقيم حتى  امل�سافر  اقتداء  بيان حكم 

مقيًما اأو م�سافًرا اأو يجهل حاله وعك�ص ذلك.

بيان حكم نية امل�سافر الق�سر خلف مقيم اأو اقتداوؤه بالإمام مطلًقا دون نية.. ٢

بيان حكم �سالة امل�سافر الرباعية خلف من ي�سلي ثنائية اأو ثالثية، اأو اإمامة . ٣

امل�سافر يف اجلمعة.

بيان حكم ا�ستخالف املقيم للم�سافر وعك�ص ذلك.. 4

بيان حكم اإمتام امل�سافر ال�سالة عمًدا اأو �سهًوا اأو لنيته الإقامة اأثناء ال�سالة.. ٥

الدرا�سات ال�سابقة: 

اأكادميية  فقهية  درا�سات  بني  ما  ال�سفر  اأحكام  تناولت  التي  املوؤلفات  تعددت 

وتنقيحها،  فاأردت جمعها  وفتاوى،  وتوجيهات  اآداب  اأو  اأو درا�سات حديثية  مقارنة، 

والزيادة عليها، حتى تكتمل درا�ستها.

منهج البحث: 

يف  التحليلي  واملنهج  امل�سائل،  جمع  يف  ال�ستقرائي  املنهج  البحث  يف  �سلكت 

درا�ستها، وفق املنهج الآتي: 

ت�سوير امل�ساألة ت�سويًرا وا�سًحا اإن ا�ستدعى احلال ذلك قبل بيان حكمها.. 1
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اإذا كانت امل�ساألة من موا�سع التفاق فاأذكر حكمها بدليله، مع توثيق التفاق . ٢

من مظانه املعتربة.

اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف فاأتبع ما يلي: . ٣

حترير حملِّ اخلالف. اأ- 

ويكون  العلم،  اأهل  بها من  قال  الأقوال يف حملِّ الختالف، وذكر من  ب- ذكر 

عر�ص اخلالف ح�سب الجتاهات الفقهيَّة، مراعًيا القول الراجح عند ترتيب 

الأقوال.

الوقوف  ر  تي�سَّ العناية بذكر ما  املعتربة، مع  ة  الفقهيِّ املذاهب  القت�سار على  ج- 

ذكر  جتنُّب  مع  العلم،  اأهل  من  واملحققني  ال�سالح  ال�سلف  اأقوال  من  عليه 

ة، واإذا مل ترد امل�ساألة يف مذهٍب ما، فاأ�سلك بها م�سلك التخريج. الأقوال ال�ساذَّ

من  عليها  يرد  ما  وذكر  للة،  الدَّ وجه  بيان  مع  الأقوال،  اأدلَّة  ا�ستق�ساء  د- 

مناق�ساٍت، وما يجاب عنها ما اأمكن.

الرتجيح بني الأقوال، مع بيان �سبب الرتجيح، وذكر ثمرة اخلالف اإن وجدت. ه�- 

والتخريج . 4 والتوثيق  التحرير  يف  واملراجع  امل�سادر  هات  اأمَّ على  العتماد 

واجلمع.

عزو الآيات القراآنية اإىل موا�سعها بذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية.. ٥

ال�سحيحني . ٦ يف  احلديث  كان  فاإن  م�سادرها،  من  والآثار  الأحاديث  اأخرج 

اأو اأحدهما اأكتفي بذلك، واإن مل يكن فيهما خرجته من ال�سنن الأربع، فاإن 

يكن يف  اإن مل  بيان درجته  اأحد منها خرجته من م�سادره، مع  يكن يف  مل 

ال�سحيحني اأو اأحدهما.

خطة البحث: 

ت�سمن البحث مقدمة، ومبحثني، وخامتة، وفهر�ًسا.
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والدرا�سات  البحث،  واأهداف  اختياره،  واأ�سباب  املو�سوع  اأهمية  ت�سمنت  املقدمة 

ال�سابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

املبحث الأول: اأحكام اقتداء امل�سافر باملقيم، وفيه �ستة مطالب: 

املطلب الأول: م�سروعية اقتداء امل�سافر باملقيم.

املطلب الثاين: اقتداء امل�سافر باملقيم مع ال�سك اأو غلبة الظن، وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأوىل: اقتداء امل�سافر مبن ي�سك يف حاله اأو يغلب على ظنه اأنه مقيم 

فبان م�سافًرا.

امل�ساألة الثانية: اقتداء امل�سافر مبن يغلب على ظنه اأنه م�سافر فبان مقيًما.

املطلب الثالث: تعليق امل�سافر �سالته على �سالة الإمام.

املطلب الرابع: نية امل�سافر الق�سر خلف اإمام مقيم.

الرباعية،  غري  ي�سلي  من  خلف  الرباعية  ق�سر  امل�سافر  نية  اخلام�ص:  املطلب 

وفيه ثالث م�سائل: 

ا اأو  امل�ساألة الأوىل: نية امل�سافر ق�سر الرباعية خلف من ي�سلي ثنائية فر�سً

نفاًل.

امل�ساألة الثانية: نية امل�سافر الظهر مق�سورة خلف من ي�سلي اجلمعة.

امل�ساألة الثالثة: نية امل�سافر ق�سر الرباعية خلف من ي�سلي املغرب.

املطلب ال�ساد�ص: ق�ساء امل�سافر اإذا اقتدى مبقيم وف�سدت �سالته.

املبحث الثاين: اأحكام اقتداء املقيم بامل�سافر، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: م�سروعية اقتداء املقيم بامل�سافر.

املطلب الثاين: اقتداء املقيم بامل�سافر املتم لل�سالة، وفيه ثالث م�سائل: 
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امل�ساألة الأوىل: اإذا اأمت امل�سافر ال�سالة عمدا اأو لتقدمي املقيمني له.

امل�ساألة الثانية: اإذا نوى امل�سافر الإمتام اأثناء ال�سالة.

امل�ساألة الثالثة: اإذا اأمت امل�سافر ال�سالة اأو قام للثالثة �سهوا.

املطلب الثالث: اقتداء املقيمني بامل�سافر يف �سالة اجلمعة.

املطلب الرابع: ا�ستخالف الإمام امل�سافر مقيًما.

اخلامتة: تت�سمن اأهم النتائج والتو�سيات.

ثم فهر�ص امل�سادر واملراجع.

هذا، واأ�ساأل اهلل اأن اأكون قد وفقت فيما بحثت، فاإن اأ�سبت فمن اهلل، واإن اأخطاأت 

فمن نف�سي، وح�سبي اأين بذلت جهدي، والكمال عزيز.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني.
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املبحث االأول

اأحكام اقتداء امل�شافر باملقيم

وفيه �ستة مطالب: 

املطلب االأول

م�شروعية اقتداء امل�شافر باملقيم

امل�سافر خلف املقيم والواجب عليه على  العلم يف م�سروعية �سالة  اأهل  اختلف 

�ستة اأقوال: 

اأقل من ركعة،  اأدرك  امل�سافر الإمتام ولو  القول الأول: ال�سحة، والواجب على 

، وهو مروي عن ابن عبا�ص، وابن 
)٢(

، واملذهب عند احلنابلة
)1(

وهو مذهب ال�سافعية

.
)٣(

عمر ، وبه قال الثوري، والأوزاعي، ومعمر، والليث، واأبو ثور

القول الثاين: ال�سحة، والواجب على امل�سافر الإمتام ولو اأدرك اأقل من ركعة اإن 

اقتدى به داخل الوقت، ول ي�سح القتداء خارج الوقت فيما يتغري من رباعية، وهو 

.
)4(

مذهب احلنفية

القول الثالث: ال�سحة، والواجب على امل�سافر الإمتام اإن اأدرك ركعة فاأكرث، فاإن 

، ورواية 
)٥(

اأدرك اأقل من ركعة ق�سر، وهو م�سهور مذهب املالكية مع كراهة ذلك

انظر: البيان، )4٦٧/٢(، املجموع، )٢٣٦/4(، مغني املحتاج، )4٠4/1(.  )1(

انظر: املغني، )14٣/٣(، الفروع، )٥٢/٢(، الإن�ساف، )٥٥/٥(.  )٢(

انظر: الأو�سط، )٣٣8/4(، ال�ستذكار، )11٦/٦(، املغني، )14٣/٣(، املجموع، )4/٢٣٦(.  )٣(

انظر: بدائع ال�سنائع، )4٩٢/1-4٩٣(، الختيار، )84(، رد املحتار، )1/٦1٢(.  )4(

انظر: عيون امل�سائل، )14٥(، �سرح اخلر�سي، )٦٣/٢(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٦٥(.  )٥(

وا�سطرب املالكية يف ذلك ا�سطرابا كثريا، وحا�سل املذهب: اأنه اإذا اجتمع م�سافرون ومقيمون =
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والزهري،  والنخعي،  احل�سن،  قال  وبه   ،
)٢(

تيمية ابن  اختارها   ،
)1(

احلنابلة عند 

.
)٣(

وقتادة

القول الرابع: ال�سحة، وعلى امل�سافر الق�سر، وهل ي�سلم اأو ينتظر الإمام؟ على 

قولني.

، وقول 
)٥(

الق�سر فر�ص اأن  بناء على  املالكية  لبع�ص  ، وقول 
)4(

اإ�سحاق وهو قول 

عن  وحكي   ،
)٧(

الظاهرية وقول   ،
)٦(

اخلوف �سالة  على  بناء  احلنابلة  عند  خمرج 

.
)8(

طاو�ص، وال�سعبي

القول اخلام�س: ال�سحة، فاإن اأدرك امل�سافر ركعتني اأجزاأتاه، اأو ركعة �سم اإليها 

.
)٩(

اأخرى، وهو قول طاو�ص، وال�سعبي، ومتيم بن حذمل

.
)1٠(

القول ال�ساد�س: البطالن، وهو قول لبع�ص املالكية بناء على اأن الق�سر فر�ص

= �سلى كل قوم لوحدهم اإل يف امل�ساجد الكبار التي ي�سلي فيها الأئمة والأمراء.

اأربعة  على  اختلفوا  بالفر�ص  القول  فعلى  قولني عندهم:  على  �سنة؟  اأم  فر�ص  للم�سافر  الق�سر  وهل 

اأقوال: البطالن، والإمتام، وال�سالم لوحده، وانتظار الإمام.

وعلى القول بال�سنية فاإنه يتم اإن اأدرك ركعة، وهل يعيد؟ على ثالثة اأقوال: ل يعيد، ويعيد مطلقا، ويعيد 

يف الوقت وهو املعتمد.

انظر: النوادر والزيادات، )4٣٢/1-4٣٣(، �سرح التلقني، )٩٠٢/1-٩٠4(، التو�سيح، )1٧/٢-1٩(.

انظر: الفروع، )٥٢/٢(، املبدع، )11٩/٢(، الإن�ساف، )٥٥/٥(.  )1(

انظر: جمموع الفتاوى، )٢4٣/٢٣(.  )٢(

انظر: الأو�سط، )٣٣8/4(، املغني، )144/٣(، املجموع، )4/٢٣٦(.  )٣(

انظر: امل�سادر ال�سابقة.  )4(

انظر: �سرح التلقني، )٩٠٢/1(، عقد اجلواهر الثمينة، )1٥4/1(، القوانني الفقهية، )1٥4(.  )٥(

انظر: الفروع، )٥٢/٢(، املبدع، )11٩/٢(، الإن�ساف، )٥٥/٥(.  )٦(

انظر: املحلى، )٢٣٠/٣(.  )٧(

انظر: املحلى، )٢٣٠/٣(، احلاوي الكبري، )٣8٠/٢(، املجموع، )4/٢٣٦(.  )8(

انظر: الأو�سط، )٣٣8/4(، املغني، )14٣/٣(، املجموع، )4/٢٣٦(.  )٩(

)1٠( انظر: �سرح التلقني، )٩٠٢/1(، عقد اجلواهر الثمينة، )1٥4/1(، القوانني الفقهية، )1٥4(.
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اأدلة الأقوال ومناق�ستها: 

اأدلة القول الأول: 

ما رواه اأبو هريرة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإمنا جعل الإمام ليوؤمت به، . 1

.
)1(

فال تختلفوا عليه...« احلديث

وجه الدللة: اأن يف الإمتام معه حتقيًقا ملعنى الئتمام به، وعدم الختالف 

.
)٢(

عليه

اأدركتم ف�سلوا، . ٢ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »...فما  اأن ر�سول اهلل    اأبو هريرة  ما رواه 

.
)٣(

وما فاتكم فاأمتوا«

ملسو هيلع هللا ىلص بق�ساء الفائت واإمتامه ي�سمل كل ما  وجه الدللة: اأن عموم اأمر النبي 

.
)4(

اأدركه املاأموم وكل ما فاته، والذي فاته اأربع ركعات فعليه ق�ساوؤها

ما رواه مو�سى بن �سلمة الهذيل قال: �ساألت ابن عبا�ص : كيف اأ�سلي . ٣

. ويف رواية 
مبكة اإذا مل اأ�سل مع الإمام، قال: ركعتني، �سنة اأبي القا�سم ملسو هيلع هللا ىلص)٥(

قال: كنا مع ابن عبا�ص  مبكة، فقلت: اإنا اإذا كنا معكم �سلينا اأربًعا، 

.
واإذا رجعنا اإىل رحالنا �سلينا ركعتني؟ قال: تلك �سنة اأبي القا�سم ملسو هيلع هللا ىلص)٦(

ما رواه نافع قال: كان ابن عمر  اإذا �سلى مع الإمام �سلى اأربًعا، واإذا . 4

كتاب  وم�سلم،  ال�سالة، رقم، )٧٣4(،  وافتتاح  التكبري  اإيجاب  باب  الأذان،  كتاب  البخاري،  اأخرجه   )1(

ال�سالة، باب ائتمام املاأموم بالإمام، رقم )414(، واللفظ له.

انظر: املغني، )144/٣(، �سرح الزرك�سي، )٢4٢/1(، ال�سرح املمتع، )٣٦8/4(.  )٢(

اأخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب ل ي�سعى اإىل ال�سالة...، رقم، )٦٣٦(، وم�سلم، كتاب امل�ساجد،   )٣(

باب ا�ستحباب اإتيان ال�سالة ب�سكينة ووقار، والنهي عن اإتيانها �سعًيا، رقم )٦٠٢(.

انظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص، )٢٣4/٣(، وال�سرح املمتع، )٣٦8/4(.  )4(

اأخرجه م�سلم، كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب �سالة امل�سافرين وق�سرها، رقم )٦88(.  )٥(

رقم   ،)٣11/4( الأو�سط،  يف  الطرباين  طريقه  ومن   ،)18٦٢( رقم   ،)٢1٦/1( اأحمد،  اأخرجه   )٦(

)4٢٩4(، ويف �سنده حممد بن عبدالرحمن الطفاوي، اختلف يف توثيقه، و�سحح اإ�سناده اأحمد �ساكر 

يف حتقيق امل�سند، والألباين يف ال�سحيحة، )٣8٦/٦(، رقم )٢٦٧٦(.
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.
)1(

�سالها وحده �سلى ركعتني

وجه الدللة مما �سبق: اأن احلكم من ابن عبا�ص  باأن الإمتام �سنة، 

وفعل ابن عمر  يدل على وجوب الإمتام، وذلك ي�سدق على القتداء 

.
)٢(

باملقيم ولو اأقل من ركعة

اأن الإمتام فعل ابن عمر وابن عبا�ص  من ال�سحابة، ول يعرف لهما . ٥

.
)٣(

خمالف يف ع�سرهم، فيكون كالإجماع

اأن �سالة امل�سافر مردودة من اأربع اإىل ركعتني، فال ي�سليها خلف من ي�سلي . ٦

.
)4(

الأربع؛  كاجلمعة

٧ ..
)٥(

اأنه اجتمع ما يقت�سي الق�سر والتمام فغلب جانب التمام

8 ..
)٦(

اأنه تابع يف �سالة تامة، والأ�سل الإمتام

اأنه ي�سح للم�سافر الدخول مع الإمام املقيم يف اآخر �سالته، ويلزمه �سهوه، . ٩

 .
)٧(

وينتفي عنه �سهو نف�سه لأجل اإمامه، فكذلك يلزمه حكم �سالته يف الإمتام

اأدلة القول الثاين: 

ا�ستدلوا على القتداء باملقيم يف الوقت مبا يلي: 

ما �سبق يف اأدلة القول الأول من حديثي اأبي هريرة وحديث ابن عبا�ص وفعل ابن 

.
)8(

 عمر

اأخرجه م�سلم، كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب ق�سر ال�سالة مبنى، رقم )٦٩4(.  )1(

انظر: البيان، )4٦٧/٢(، املغني، )٣/144(.  )٢(

انظر: املغني، )٣/144(.  )٣(

انظر: املغني، )144/٣(، املبدع، )٢/118(.  )4(

انظر: املهذب مع املجموع، )4/٢٣٣(.  )٥(

انظر: نهاية املطلب، )44٣/٢(.  )٦(

انظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص، )٣/٢٣4(.  )٧(

انظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص، )٢٣4/٣(، املب�سوط، )٢4٣/1(، تبيني احلقائق، )1/٢1٣(.  )8(
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وجه الدللة منها: اأن امل�سافر ملا اقتدى باملقيم �سار تبعا له؛  لأن متابعته واجبة 

املغري  لت�سال  الإقامة؛  بنية  يتغري  كما  باملتابعة  فر�سه  لتغري  اأربعا  في�سلي  عليه، 

.
)1(

بال�سبب وهو الوقت

وا�ستدلوا على عدم �سحة القتداء باملقيم خارج الوقت مبا يلي: 

اأن ال�سالة خارج الوقت تكون من باب الق�ساء خلفا عن الأداء، والأداء مل . 1

.
)٢(

يتغري؛ لعدم الدليل، فكذلك الق�ساء؛  لنف�سال �سببه وهو الوقت

ونوق�ص مبا يلي: 

بني  تفريق  وهذا  الوقت،  خارج  بامل�سافر  املقيم  اقتداء  جتوزون  اأنكم  اأ- 

ولأمكن  قولكم،  جن�ص  من  لكان  العك�ص  اإىل  اأحد  ذهب  ولو  متماثلني، 

.
)٣(

تعليله بنف�ص تعليلكم

اأن ال�سالتني �سواء يف ال�سم واحلكم والو�سع والوجوب، والواجب متابعة  ب- 

.
)4(

املاأموم لإمامه كما لو كان يف الوقت، وخروج الوقت ل اأثر له يف ذلك

اأن القتداء يوؤدي اإىل اقتداء املفرت�ص باملتنفل، يف حق القعدة اإن اقتدى به . ٢

يف ال�سفع الأول، ويف حق القراءة اإن اقتدى به يف ال�سفع الثاين، اإذ هي فيه 

.
)٥(

نفل للمقيم

 :وميكن اأن يناق�ص: باأن الراجح اقتداء املفرت�ص باملتنفل، ملا رواه جابر

الع�ساء الآخرة ثم  ملسو هيلع هللا ىلص   كان ي�سلي مع ر�سول اهلل  اأن معاذ بن جبل 

.
)٦(

يرجع اإىل قومه في�سلي بهم تلك ال�سالة

انظر: بدائع ال�سنائع، )4٩٢/1-4٩٣(، تبيني احلقائق، )٢1٣/1(، رد املحتار، )1/٦1٢(.  )1(

انظر: امل�سادر ال�سابقة.  )٢(

انظر: اإعالم املوقعني، )٣/41(.  )٣(

انظر: امل�سدر ال�سابق، )4٢/٣(.  )4(

انظر: بدائع ال�سنائع، )4٩٢/1-4٩٣(، تبيني احلقائق، )٢1٣/1(، رد املحتار، )1/٦1٢(.  )٥(

اأخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب اإذا �سلى ثم اأم قوما، رقم، )٧11(، وم�سلم، كتاب ال�سالة، باب   )٦(

القراءة يف الع�ساء، رقم )4٦٥(، واللفظ له.
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اأدلة القول الثالث: 

ا�ستدلوا على القتداء باملقيم اإن اأدرك اأكرث من ركعة مبا يلي: 

ما رواه اأبو هريرة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإمنا جعل الإمام ليوؤمت به، . 1

.
)1(

فال تختلفوا عليه...« احلديث

٢ ..
)٢(

اأنه موؤمت مبن فر�سه الإمتام، فوجب اأن يلزمه الإمتام؛  كاملقيم

وا�ستدلوا على الق�سر اإذا اأدرك اأقل من ركعة مبا يلي: 

ما رواه اأبو هريرة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اأدرك ركعة من ال�سالة . 1

.
)٣(

فقد اأدرك ال�سالة«

وجه الدللة: اأن امل�سافر �سنته ركعتان، ومن مل يدرك ركعة من ال�سالة فهو 

كمن مل يدرك �سيًئا منها، وامل�سافر اإذا مل يدرك �سيًئا من �سالة املقيم �سلى 

.
)4(

ركعتني باإجماع

ليوؤمت به، فال تختلفوا  »اإمنا جعل الإمام  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  باأن ر�سول اهلل  ونوق�س: 

متابعته  لأن  له؛  تبًعا  �سار  باملقيم  اقتدى  ملا  وامل�سافر   ،
)٥(

عليه...« احلديث

.
)٦(

واجبة عليه، ومفارقته اختالف عليه، فلم يجز مع اإمكان متابعته

فراغ  بعد  مت�سورة  وامل�ساألة  الإمام،  مع  يكون  اإمنا  الئتمام  باأن  واأجيب: 

.
)٧(

الإمام

�سبق تخريجه.  )1(

انظر: الإ�سراف، )1/٣٩٧(.  )٢(

وم�سلم،  رقم )٥8٠(،  ركعة،  ال�سالة  من  اأدرك  من  باب  ال�سالة،  مواقيت  كتاب  البخاري،  اأخرجه   )٣(

كتاب امل�ساجد، باب من اأدرك ركعة من ال�سالة فقد اأدرك تلك ال�سالة، رقم )٦٠٧(.

انظر: ال�ستذكار، )11٧/٦(.  )4(

�سبق تخريجه.  )٥(

انظر: بدائع ال�سنائع، )4٩٢/1(، املغني، )٣/144(.  )٦(

انظر: �سرح التلقني، )1/٩٠٥(.  )٧(
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ورد مبا يلي: 

.
)1(

اأن ال�سالة مما ل يتجزاأ، فوجود املغري يف جزئها كوجوده يف كلها اأ- 

اأنه  الإمام  اأدرك ركعة كاملة مع  باأن من  القول  يلزمكم على ذلك  باأنه  ب- 

ي�سم اإليها اأخرى وجتزئه؛ لأنه بعد فراغ الإمام، ول تقولون به.

٢ ..
)٢(

اأنه مدرك ملا دون الركعة فوجب اأن ل يلزمه حكم تلك ال�سالة؛  كاجلمعة

ونوق�س مبا يلي: 

اأدرك  لأنه من  املقيم؛  ال�سالة خلف  اإدراك  يخالف  اإدراك اجلمعة  اأن  اأ- 

.
)٣(

ركعة من اجلمعة رجع اإىل ركعتني، وهذا بخالفه

اأن ائتمام امل�سافر خلف املقيم لي�ص من �سرطه اجلماعة، فلم يعترب فيه  ب- 

.
)4(

اإدراك ما يعتد به يف جماعة، بخالف اجلمعة

اأن امل�سافر خلف املقيم ينتقل من اإ�سقاط اإىل اإيجاب، ومن نق�سان اإىل  ج- 

كمال، فكان القليل والكثري يف الإدراك �سواء؛  كاإدراك اآخر الوقت، ويف 

اجلمعة ينتقل من اإيجاب اإىل اإ�سقاط، ومن كمال اإىل نق�سان، فلم ينتقل 

.
)٥(

اإل ب�سيء كامل

قدر،  له  ما  باإدراك  معلًقا  التخفيف  يكون  اأن  بعيد  غري  باأنه  واأجيب: 

.
)٦(

والزيادة معلقة مبا ل قدر له

.
)٧(

اأنه موؤمت مبقيم فلزمه التمام، كما لو اأدرك معه ركعة د- 

انظر: بدائع ال�سنائع، )1/4٩٣(.  )1(

انظر: الإ�سراف، )٣٩٧/1(، املغني، )٣/144(.  )٢(

انظر: املغني، )٣/144(.  )٣(

انظر: احلاوي الكبري، )٢/4٣8(.  )4(

انظر: امل�سدر ال�سابق.  )٥(

انظر: �سرح التلقني، )1/٩٠٥(.  )٦(

انظر: البيان، )4٦٧/٢(.  )٧(
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اأدلة القول الرابع: 

ما رواه اأن�ص بن مالك الكعبي  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اهلل تعاىل . 1

امل�سافر، وعن املر�سع  اأو ن�سف ال�سالة وال�سوم عن  و�سع �سطر ال�سالة 

.
)1(

واحلبلى«

.
)٢(

وجه الدللة: اأن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص مل يخ�ص ماأموما من اإمام من منفرد

وميكن اأن يناق�س: باأن احلديث عام دال على اأن الق�سر فر�ص امل�سافر اإذا 

�سلى اإماما اأو منفردا، وخ�ص املاأموم مبا �سبق من حديث ابن عبا�ص واأثر 

. ابن عمر

واأجيب: باأنه لو لزم امل�سافر الإمتام متابعة للمقيم للزم املقيم الق�سر خلف 

.
)٣(

امل�سافر متابعة له

ورد مبا يلي: 

اأن ذلك قيا�ص ول تقولون به. اأ- 

اأنه قيا�ص يف مقابل الن�ص، فال حجة فيه. ب- 

اأن الإمتام عزمية والق�سر رخ�سة على �سفته، فلم يجز ترك العزمية  ج- 

والأخذ بالرخ�سة تبعا لإمامه، ووجب على امل�سافر ترك الرخ�سة والأخذ 

.
)4(

بالعزمية تبعا لإمامه عند عدم ال�سفة

باب  ال�سوم،  كتاب  والرتمذي،  رقم )٢4٠8(،  الفطر،  اختيار  باب  ال�سوم،  كتاب  داود،  اأبو  اأخرجه   )1(

ما جاء يف الرخ�سة يف الإفطار للحبلى واملر�سع، رقم )٧1٥(، والن�سائي، كتاب ال�سيام، باب ذكر 

الإفطار  يف  جاء  ما  باب  ال�سيام،  كتاب  ماجه،  وابن   ،)٢٢٧4( رقم  امل�سافر..،  عن  ال�سيام  و�سع 

للحامل واملر�سع، رقم )1٦٦٧(، واحلديث ح�سنه الرتمذي، وقال الألباين يف �سحيح �سنن اأبي داود، 

)1٦٩/٧(، رقم )٢٠8٣(: »ح�سن �سحيح«.

انظر: املحلى، )٣/٢٣1(.  )٢(

امل�سدر ال�سابق، )٢٣٢/٣(.  )٣(

انظر: احلاوي الكبري، )٢/٣81(.  )4(
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ما رواه داود بن اأبي عا�سم قال: لقيت ابن عمر ، فقلت: ال�سالة يف . ٢

ال�سفر؟ فقال: “ركعتني”. قال: قلت: فكيف ترى ههنا مبنى؟ قال: “ويحك، 

وهل �سمعَت بر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص”، قال: قلت: نعم واآمنُت باهلل. قال: “فاإنه كان 

.
ي�سلي ركعتني ركعتني، ف�سل اإن �سئت اأو دع”)1(

وجه الدللة: اأن هذا بيان جلي حيث اأمر ابن عمر  م�سافًرا اأن ي�سلي 

.
)٢(

خلف املقيم ركعتني فقط

ونوق�س مبا يلي: 

ال�سفر،  يف  ال�سالة  عن  ال�سوؤال  فيه  واإمنا  ذلك،  على  فيه  دللة  ل  اأنه  اأ- 

.
)٣(

ولي�ص فيه ال�سالة خلف اإمام �سواء كان مقيًما اأو م�سافًرا

اأنه جممل حممول على �سالته منفردا، اأما اإذا كان ماأموما خلف مقيم  ب- 

 : عمر  لبن  قلت  قال:  جملز  اأبو  رواه  كما  الإمتام  فر�سه  فاإن 

 .
اأدركت ركعة من �سالة املقيمني واأنا م�سافر؟ قال: “�سل ب�سالتهم”)4(

ويف لفظ: قلت لبن عمر: امل�سافر يدرك ركعتني من �سالة القوم يعني 

وقال:  ف�سحك  قال:  ب�سالتهم؟  ي�سلي  اأو  الركعتان  اأجتزيه  املقيمني، 

.
“ي�سلي ب�سالتهم”)٥(

ما رواه عبدالرحمن بن متيم بن حذمل قال: كان اأبي اإذا اأدرك من �سالة . ٣

اأخرجه عبدالرزاق، كتاب ال�سالة، باب ال�سالة يف ال�سفر، )٥1٩/٢(، رقم )4٢٧٩( واللفظ له، وابن   )1(

اأبي �سيبة، كتاب ال�سلوات، باب من كان يق�سر ال�سالة، )٢٠٥/٢(، رقم )81٧8(، و�سحح �سنده 

الألباين يف ال�سحيحة، )٣٩٠/٦(.

انظر: املحلى، )٢٣٠/٣(.  )٢(

انظر: ال�سل�سلة ال�سحيحة، )٣٩٠/٦(.  )٣(

رقم   ،)٥4٢/٢( املقيمني...،  �سالة  يف  يدخل  امل�سافر  باب  ال�سالة،  كتاب  عبدالرزاق،  اأخرجه   )4(

.)4٣81(

اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب ال�سالة، باب املقيم ي�سلي بامل�سافرين واملقيمني، )1٥٧/٣(،   )٥(

رقم )٥٥٠٣(، وقال الألباين يف اإرواء الغليل، )٢٢/٣(: »�سنده �سحيح«.
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 .
)1(

املقيم ركعة وهو م�سافر �سلى اإليها اأخرى، واإذا اأدرك ركعتني اجتزاأ بهما

اإذا كان م�سافًرا فاأدرك من �سالة . 4 ال�سعبي قال:  ما رواه مطر بن فيل عن 

 .
)٢(

املقيم ركعتني اعتد بهما

من . ٥ اأدرك  م�سافر  عن  �ساألته  طاو�ًسا  �سمعت  قال:  التيمي  �سليمان  رواه  ما 

 .
)٣(

�سالة املقيم ركعتني؟ قال: جتزيانه

وجه الدللة مما �سبق: اأن هذه الآثار تدل على اأن للم�سافر ق�سر ال�سالة ولو 

.
)4(

 كان خلف مقيم، ومتيم بن حذمل من كبار اأ�سحاب ابن م�سعود

ونوق�ست مبا يلي: 

اأن هذه الآثار ل تدل اإل على ق�سر امل�سافر اإذا اأدرك مع املقيم ركعة اأو  اأ- 

ركعتني، ول دللة فيها على الق�سر اأبدا.

  اأن الحتجاج بكون متيم بن حذمل من كبار اأ�سحاب ابن م�سعود ب- 

ل دللة فيه، حيث خالف فعل ابن م�سعود  من اإمتامه خلف من اأمت 

ولو كان م�سافًرا، كما روى عبدالرحمن بن يزيد قال: �سلى بنا عثمان بن 

  مبنى اأربع ركعات، فقيل ذلك لعبداهلل بن م�سعود  عفان

فا�سرتجع، ثم قال: �سليت مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مبنى ركعتني، و�سليت مع 

مبنى    اخلطاب  بن  عمر  مع  و�سليت  ركعتني،    بكر  اأبي 

. )زاد اأبو داود( 
)٥(

ركعتني. فليت حظي من اأربع ركعات ركعتان متقبلتان

بن  اأن عبدالرحمن  ال�سحيحة )٦/٣٩1(  الألباين يف  وذكر  املحلى، )٣/٢٣1(،  ابن حزم يف  اأورده   )1(

متيم لي�ص م�سهورا بالرواية، ف�سال عن �سذوذ املنت.

اأورده ابن حزم يف املحلى، )٢٣1/٣(، وذكر الألباين يف ال�سحيحة )٣٩٢/٦( اأن مطر بن فيل ل يعرف.  )٢(

اأورده ابن حزم يف املحلى، )٢٣1/٣(، وقال الألباين يف ال�سحيحة )٣٩٢/٦(: »�سحيح اإن �سلم اإ�سناده   )٣(

اإىل �سعبة من علة«.

انظر: املحلى، )٣/٢٣1(.  )4(

كتاب �سالة  وم�سلم،  رقم )1٠84(،  ال�سالة مبنى،  باب  ال�سالة،  تق�سري  اأبواب  البخاري،  اأخرجه   )٥(

امل�سافرين وق�سرها، باب ق�سر ال�سالة مبنى، رقم )٦٩٥(.
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  اأن عبداهلل  اأ�سياخه  قال الأعم�ص: فحدثني معاوية بن قرة عن 

.
)٢( )1(

�سلى اأربًعا

اأوىل؛   لهم  املخالفة  بالآثار  فالأخذ  الآثار  هذه  �سحة  فر�ص  على  اأنه  ج- 

 .
)٣(

 ملطابقتها حلديث ابن عبا�ص وفعل ابن عمر وفتواه

٦ ..
)4(

اأنها �سالة يجوز فعلها ركعتني، فلم تزد بالئتمام؛  كالفجر

ونوق�س مبا يلي: 

.
)٥(

باأنه ل ت�سح �سالة الفجر خلف من ي�سلي رباعية عند املخالف اأ- 

اأنه قيا�ص يف مقابل ال�سنة، فال اعتبار به. ب- 

اأدلة القول اخلام�س: 

 ما رواه عبدالرحمن بن متيم بن حذمل قال: كان اأبي اإذا اأدرك من �سالة . 1

 .
)٦(

املقيم ركعة وهو م�سافر �سلى اإليها اأخرى، واإذا اأدرك ركعتني اجتزاأ بهما

اإذا كان م�سافًرا فاأدرك من �سالة . ٢ ال�سعبي قال:  ما رواه مطر بن فيل عن 

 .
)٧(

املقيم ركعتني اعتد بهما

من . ٣ اأدرك  م�سافر  عن  �ساألته  طاو�ًسا  �سمعت  قال:  التيمي  �سليمان  رواه  ما 

 .
)8(

�سالة املقيم ركعتني؟ قال: جتزيانه

اأخرجه اأبو داود، كتاب املنا�سك، باب ال�سالة مبنى، رقم )1٩٦٠(، و�سححه الألباين يف �سحيح �سنن   )1(

اأبي داود، )٢٠4/٦(، رقم )1٧1٢(.

انظر: ال�سحيحة، )٦/٣88(.  )٢(

انظر: امل�سدر ال�سابق، )٣٩٢/٦(.  )٣(

انظر: املغني، )٣/144(.  )4(

انظر: امل�سدر ال�سابق.  )٥(

�سبق تخريجه.  )٦(

�سبق تخريجه.  )٧(

�سبق تخريجه.  )8(
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وجه الدللة مما �سبق: اأن امل�سافر اإذا اأدرك مع املقيم ركعة اأو ركعتني فاإنه 

يكتفي بها ول يتم.

ونوق�ست مبا �سبق يف اأدلة القول الرابع.

اأدلة القول ال�ساد�س: 

ما رواه اأبو هريرة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإمنا جعل الإمام ليوؤمت به، . 1

.
)1(

فال تختلفوا عليه...« احلديث

وجه الدللة: اأن يف اقتداء امل�سافر باملقيم خمالفة له يف العدد والنية، ولو 

اتبعه يف الإمتام للزم خمالفة ال�سنة يف حقه، ولو انتظره و�سلم معه خلالف 

.
)٢(

اإمامه ومل يتبعه

اأوىل، وما تقدم من حديث ابن  باأن اجلمع بني الن�سو�ص  اأن يناق�س:  وميكن 

عبا�ص، وفعل ابن م�سعود وابن عمر  يدل على ال�سحة ووجوب القتداء.

اأن امل�سافر فر�سه الق�سر فلم يجز له الإمتام، كما اأن املقيم فر�سه الإمتام . ٢

.
)٣(

ومل يجز له الق�سر خلف امل�سافر

ونوق�س مبا يلي: 

اأنه قيا�ص يف مقابل الن�ص، فال حجة فيه. اأ- 

اأن الإمتام عزمية والق�سر رخ�سة على �سفته، فلم يجز ترك العزمية  ب- 

والأخذ بالرخ�سة تبًعا لإمامه، ووجب على امل�سافر ترك الرخ�سة والأخذ 

.
)4(

بالعزمية تبًعا لإمامه عند عدم ال�سفة

كتاب  وم�سلم،  ال�سالة، رقم، )٧٣4(،  وافتتاح  التكبري  اإيجاب  باب  الأذان،  كتاب  البخاري،  اأخرجه   )1(

ال�سالة، باب ائتمام املاأموم بالإمام، رقم )414(، واللفظ له.

انظر: التو�سيح، )1٧/٢(.  )٢(

انظر: �سرح التلقني، )1/٩٠٢(.  )٣(

انظر: احلاوي الكبري، )٢/٣81(.  )4(
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اأن العبد واملراأة جتزئهما اجلمعة اإذا �سلياها مع النا�ص مع اأن فر�سهما  ج- 

اأربع، فكذلك امل�سافر جتزئه الأربع اإذا �سالها مع الإمام وينتقل فر�سه 

.
)1(

لفر�ص املقيم

املراأة  لعورة  لكنهما عذرا  واملراأة  العبد  يتناول  باجلمعة  باأن اخلطاب  ورد: 

.
)٢(

وملك العبد، فاإذا اجنلى العذر واحتماله اأجزت ك�سائر ذوي الأعذار

وميكن اأن يجاب: باأن ال�سفر عذر مبيح للق�سر، فاإذا احتمل امل�سافر الإمتام 

مع املقيم اأجزاأه.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول؛  باأن امل�سافر اإذا �سلى خلف متم اأنه يتم معه 

ولكونه ماأموًما فيكون  املناق�سة،  اأدلته و�سالمتها من  لقوة  ال�سالم؛   اأدركه قبل  ولو 

داخاًل يف عموم الأدلة.

واأما الأقوال الأخرى فال تخلو اأدلتها من �سعف، ومل ت�سلم من اإيراد املناق�سات 

عليها.

املطلب الثاين

اقتداء امل�شافر باملقيم مع ال�شك اأو غلبة الظن

وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأوىل: اقتداء امل�سافر مبن ي�سك يف حاله اأو يغلب على ظنه اأنه مقيم 

فبان م�سافًرا: 

اختلف اأهل العلم يف ذلك على ثالثة اأقوال: 

انظر: �سرح التلقني، )٩٠٢/1(، التنبيهات امل�ستنبطة، )1/٢٥٩(.  )1(

انظر: امل�سادر ال�سابقة.  )٢(
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القول الأول: اأن له الق�سر اإن ق�سر اإمامه، وهو مذهب احلنفية اإن جهل حال 

ورواية عند   ،
)٣(

لل�سافعية ووجه   ،
)٢(

املالكية وقول عند   ،
)1(

ال�سالم بعد  وعلم  الإمام 

.
)٦(

، وابن عثيمني
)٥(

، اختارها ابن تيمية
)4(

احلنابلة

 ،
)٧(

ال�سافعية عند  املذهب  وهو  اإمامه،  واإن ق�سر  الإمتام  يلزمه  الثاين:  القول 

.
)8(

واملذهب عند احلنابلة

القول الثالث: يتم اأربعا ول جتزيه، بل جتب عليه الإعادة، وهو م�سهور مذهب 

.
)٩(

املالكية

اأدلة الأقوال ومناق�ستها: 

اأدلة القول الأول: 

ما رواه عمران بن ح�سني  قال: غزوت مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص و�سهدت . 1

معه الفتح فاأقام مبكة ثماين ع�سرة ليلة ل ي�سلي اإل ركعتني، ويقول: »يا اأهل 

.
)1٠(

البلد �سلوا اأربعا؛  فاإنا قوم �سفر«

ما رواه ابن عمر  قال: �سلى عمر  باأهل مكة الظهر، ف�سلم يف . ٢

انظر: البناية، )٢8/٣(، �سرح فتح القدير، )٣٩/٢(، حا�سية ال�سلبي على تبيني احلقائق، )1/٢1٦(.  )1(

انظر: �سرح التلقني، )٩٠٦/٣/1-٩٠٧(، عقد اجلواهر الثمينة، )1٥4/1(، التو�سيح، )1٥/٢(.  )٢(

انظر: نهاية املطلب، )4٥٣/٢(، املجموع، )٢٣٥/4(، مغني املحتاج، )1/4٠٥(.  )٣(

انظر: املغني، )11٩/٣(، الفروع، )٥1/٢(، الإن�ساف، )٦٢/٥(.  )4(

انظر: جمموع الفتاوى، )٢4/1٠4(.  )٥(

انظر: ال�سرح املمتع، )4/٣٦٩(.  )٦(

انظر: نهاية املطلب، )44٥/٢-4٥٣(، املجموع، )٢٣٥/4(، مغني املحتاج، )1/4٠٥(.  )٧(

انظر: املغني، )14٥/٣(، ال�سرح الكبري، )٥8/٥(، املبدع، )11٩/٢(.  )8(

انظر: عقد اجلواهر الثمينة، )1٥4/1(، التو�سيح، )1٥/٢(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٦٧(.  )٩(

امل�سافر، رقم )1٢٢٩(، وفيه علي بن زيد بن  يتم  امل�سافر، باب متى  اأبو داود، كتاب �سالة  )1٠( اأخرجه 

جدعان �سعيف، ولذا �سعفه الألباين يف �سعيف �سنن اأبي داود، رقم )٢٢٥(، و�سعيف اجلامع ال�سغري، 

رقم )٦٣8٠(.
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.
)1(

ركعتني، ثم قال: »اأمتوا �سالتكم يا اأهل مكة؛  فاإنا قوم �سفر«

على  والبناء  مقيم،  اأنه  الإمام  حال  من  الظاهر  كان  ملا  اأنه  الدللة:  وجه 

الظاهر واجب حتى يتبني خالفه، فاإذا اأخربهم بعد ال�سالم بحاله جازت 

يف  الأداء  �سرط  الإمام  بحال  العلم  لأن  املقيمون؛   واأمت  امل�سافرين،  �سالة 

.
)٢(

جماعة ل �سرط يف البتداء

اأربعا، . ٣ باملدينة  الظهر  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول اهلل  قال: �سليت مع    اأن�ص  رواه  ما 

.
)٣(

و�سليت معه الع�سر بذي احلليفة ركعتني

يح�سون،  ل  اأمم  الوداع  حجة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  خلف  �سلى  اأنه  الدللة:  وجه 

وكثري منهم ل يعلمون �سالة ال�سفر، اإما حلدوث عهد بالإ�سالم، اأو مل ي�سبق 

لهم ال�سفر، اأو لكونهم ن�ساء، ومل ياأمرهم بنية الق�سر، ومل ياأمرهم بالإمتام 

.
)4(

بعد �سالمه

اإن . 4 فاإنه يق�سر  امل�سافر  اإمامه  الق�سر من  نية  املاأموم يف  تردد  قيا�سا على 

.
)٥(

ق�سر اإمامه

٥ ..
)٦(

اأن اختالف نية املاأموم لنية الإمام غري معتربة

٦ ..
)٧(

اأنه لي�ص من �سرط �سحة ال�سالة التعر�ص لعدد ركعاتها

وراء  �سلى  اإذا  املقيم  �سالة  يف  باب  ال�سالة،  اأبواب  م�سعب،  اأبي  رواية  املوطاأ،  يف  مالك  اأخرجه   )1(

اأم مقيمني، )٥4٠/٢(،  الإمام، )1٥٢/1(، رقم )٣٩1(، وعبدالرزاق، كتاب ال�سالة، باب م�سافر 

رقم )4٣٦٩(، والطحاوي يف �سرح معاين الآثار، كتاب ال�سالة، باب �سالة امل�سافر، )41٩/1(، رقم 

)٢418(، و�سححه العيني يف نخب الأفكار، )٣٥٥/٦(.

انظر: البناية، )٢8/٣(، البحر الرائق، )٢/٢٣8(.  )٢(

اأخرجه البخاري، اأبواب تق�سري ال�سالة، باب يق�سر اإذا خرج من مو�سعه، رقم )1٠8٩(، وم�سلم،   )٣(

كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب �سالة امل�سافرين وق�سرها، رقم )٦٩٠(، واللفظ له.

انظر: جمموع فتاوى ابن تيمية، )1٠٥/٢4(.  )4(

انظر: املجموع، )٢٣٥/4(، مغني املحتاج، )1/4٠٥(.  )٥(

انظر: التو�سيح، )1٥/٢(.  )٦(

انظر: �سرح التلقني، )1/٩٠٦/٣-٩٠٧(.  )٧(
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اأدلة القول الثاين: 

ال�سك يف وجوب . 1 نية ق�سرها مع  له  تامة، فلي�ص  الأ�سل وجوب ال�سالة  اأن 

.
)1(

اإمتامها، ويلزمه اإمتامها اعتبارا بالنية

ونوق�س: اأن الأ�سل يف �سالة امل�سافر الق�سر، واإذا اأتى بالركعتني اأجزاأتاه، 

.
)٢(

ول يلزمه الإمِتام خلف الإِمام اإل اإذا اأمت الإِمام، وهنا مل يتم الإِمام

اأنه ملا كان ظاهر حال الإمام الإقامة كان عليه اأن ينوي التمام، وال�سالة اإذا . ٢

.
)٣(

انعقدت تامة مل يجز ق�سرها

وميكن اأن يناق�س: مبا �سبق يف اأدلة القول الأول من �سالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص الع�سر 

بذي احلليفة ركعتني، وتابعه النا�ص ومل ياأمرهم بالإمتام.

اأنه �ساكٌّ يف نية الإمام فلزمه البناء على اليقني، كما لو �سك اأ�سلى ثالًثا . ٣

.
)4(

اأم اأربًعا

وميكن اأن يناق�س: باأنه قيا�ص مع الفارق، فال�سالة ثالثا لل�ساك ل جتزئه؛  

جتزئه؛   ركعتان  امل�سافر  و�سالة  اأربعا،  ي�سليها  اأن  �سالته  يف  الأ�سل  لكون 

لأنها الأ�سل يف �سالته.

دليل القول الثالث:

اأنه اإن ق�سر خالف فعله نيته، واإن اأمت فقد دخل على املوافقة فتبينت املخالفة 

.
)٥(

فلم يغتفر كما لو كان من اأول الأمر؛ كاقتداء املقيم بامل�سافر

وميكن اأن يناق�س: باأن الق�سر متابعة لإمامه وهو م�سافر، كما لو اأمت متابعة له، 

انظر: املغني، )14٥/٣(، املبدع، )11٩/٢(.  )1(

انظر: جمموع فتاوى ابن تيمية، )1٠4/٢4(، ال�سرح املمتع، )4/٣٦٩(.  )٢(

انظر: احلاوي الكبري، )٣8٣/٢(، البيان، )٢/٣٦8(.  )٣(

انظر: بحر املذهب، )٣٣٧/٢(.  )4(

انظر: عقد اجلواهر الثمينة، )1٥4/1(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٦٧(.  )٥(
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واإمتامه ل ي�سر بدليل اأنه لو نوى الإقامة اأثناء �سالته للزمه الإمتام.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول باأن للم�سافر الق�سر اإذا ق�سر الإمام ال�ساك 

اأدلة  املعار�سة، و�سعف  اأدلتهم، و�سالمتها من  لقوة  اأو ظنه فبان مقيًما؛   يف حاله 

القولني الأخريين ومناق�ستها.

ولعل �سبب اخلالف يف ذلك ا�سرتاط النية للق�سر ومراعاة عدد الركعات عند 

ابتداء ال�سالة، وهل الأ�سل يف �سالة امل�سافر الق�سر اأم الإمتام؟

امل�ساألة الثانية: اقتداء امل�سافر مبن يغلب على ظنه اأنه م�سافر فبان مقيًما: 

اختلف اأهل العلم يف ذلك على ثالثة اأقوال: 

وهو  الإمتام، وجتزئه �سالته،  اأو  الق�سر  نوى  الإمام  مع  يتم  اأنه  الأول:  القول 

، ومقت�سى 
)٢(

، وقول عند املالكية
)1(

مقت�سى مذهب احلنفية اإن �سلى معه يف الوقت

.
)٥(

، وابن عثيمني
)4(

، اختارها ابن تيمية
)٣(

رواية للحنابلة

نوى  واإن  تابعه،  اأمت  واإن  الإمام ق�سر،  فاإن ق�سر  الق�سر،  ينوي  الثاين:  القول 

.
)٧(

، واحلنابلة
)٦(

الإمتام اأمت ق�سر اإمامه اأو اأمت، وهو مذهب ال�سافعية

.
)8(

القول الثالث: ل جتزيه، وعليه الإعادة، وهو م�سهور مذهب املالكية

انظر: البناية، )٢8/٣(، �سرح فتح القدير، )٣٩/٢(، البحر الرائق، )٢/٢٣8(.  )1(

انظر: �سرح التلقني، )٩٠٧/٣/1(، عقد اجلواهر الثمينة، )1٥4/1(، التو�سيح، )1٦/٢(.  )٢(

انظر: املغني، )11٩/٣(، الفروع، )٥1/٢(، الإن�ساف، )٦٢/٥(.  )٣(

انظر: جمموع الفتاوى، )٢4/1٠4(.  )4(

انظر: ال�سرح املمتع، )4/٣٦٩(.  )٥(

انظر: نهاية املطلب، )44٦/٢(، املجموع، )٢٣4/4(، مغني املحتاج، )1/4٠٥(.  )٦(

انظر: املغني، )14٥/٣(، ال�سرح الكبري، )٥8/٥(، مطالب اأويل النهى، )1/٧٢٣(.  )٧(

انظر: التو�سيح، )1٦/٢(، �سرح اخلر�سي، )٦٦/٢(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٦٦(.  )8(
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اأدلة الأقوال ومناق�ستها: 

دليل القول الأول:

ل  الق�سر  نية  ا�سرتاط  باأن  ال�سابقة،  امل�ساألة  الأول يف  القول  اأدلة  من  �سبق  ما 

تعترب، وهنا نوى الق�سر فله اأن يق�سر من باب اأوىل، واإن اأمت الإمام اأمت متابعة له؛  

لأن متابعته واجبة. 

دليل القول الثاين:

اأن املعترب النية يف الق�سر والإمتام عند الإحرام، ولي�ص لنية الإمام �سعار تعرف به، 

فيجوز له الق�سر اإذا نواه؛  لأنه اأقل عمال واأكرث اأجرا، وعمال بظاهر حال الإمام، ويجب 

.
)1(

عليه الإمتام اإذا اأمت الإمام؛ لئتمامه مبتم، واإذا نوى املقتدي الإمتام اأمت عمال بنيته

ونوق�س مبا يلي: 

.
)٢(

اأن العلم بحال الإمام �سرط الأداء يف جماعة ل �سرط يف البتداء اأ- 

.
)٣(

اأن الأ�سل يف �سالة امل�سافر الق�سر، ول ت�سرتط له نية ب- 

دليل القول الثالث:

الق�سر  نوى  يكون  اثنتني، حيث  �سلم من  اإذا  وفعال  نية  اإمامه  يكون خالف  اأنه 

وفعل  نية  اإمامه  خالف  فقد  اأمت  واإن  يتم،  واإمامه  ينتظر  يجل�ص  اأو  الإمتام  واإمامه 

خالف ما دخل عليه؛  فكان كمن نوى الق�سر واأمت عمدا، واإذا مل يخالفه الإمام فاإن 

ال�سالة باطلة؛  لحتمال املخالفة املذكورة، وال�سك يف ال�سحة يوجب البطالن، ولذا 

.
)4(

عليه اإعادة ال�سالة على جميع الأحوال

وميكن اأن يناق�س: مبا نوق�ص به دليل القول الثاين.

انظر: املجموع، )٢٣٥/4(، املغني، )14٥/٣(.  )1(

انظر: البناية، )٢8/٣(، البحر الرائق، )٢/٢٣8(.  )٢(

انظر: جمموع فتاوى ابن تيمية، )٢4/1٠4(.  )٣(

انظر: �سرح اخلر�سي، )٦٦/٢(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٦٦(.  )4(
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الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول بوجوب الإمتام اإن دخل مع من يظنه م�سافًرا 

فبان مقيًما؛  لأن الأ�سل يف �سالة امل�سافر الق�سر، وهو يتم متابعة لإمامه، وا�سرتاط 

النية ل دليل عليه.

والقولن الأخريان مبنيان على اأن الأ�سل الإمتام واأنه ل بد للق�سر من نية عند 

الإحرام، واأنه ي�سرتط ل�سحة ال�سالة التعر�ص لعدد ركعاتها، وقد نوق�ص ذلك كما 

�سبق يف امل�ساألة التي قبلها.

املطلب الثالث

تعليق امل�شافر �شالته على �شالة االإمام 

ت�سوير امل�ساألة: 

اآثار ال�سفر ول يدري هل �سي�سلي الإمام  اإذا �سلى م�سافر خلف من يرى عليه 

ق�سًرا اأو اإمتاما، فقال: اإن ق�سر ق�سرت، واإن اأمت اأمتمت، فما حكم �سالته؟ 

الأقوال يف امل�ساألة: 

اختلف اأهل العلم يف ذلك على قولني: 

، وم�سهور مذهب املالكية، 
)1(

القول الأول: اجلواز، وهو مقت�سى مذهب احلنفية

.
)4(

، ومذهب احلنابلة
)٣(

، والأ�سح عند ال�سافعية
)٢(

وحكي التفاق عليه

حيث مل ي�سرتطوا نية الق�سر اأ�سال، و�سححوا �سالة املتم خلف امل�سافر ولو مل يعلم ق�سره اإل بعد   )1(

�سالمه، و�سححوا نية امل�سلي اإذا قال: اأ�سلي على ما �سلى عليه الإمام.

انظر: �سرح فتح القدير، )٣٩/٢(، البحر الرائق، )٢٣8/٢(، رد املحتار، )1٠٣/٢(.

انظر: التو�سيح، )1٦/٢(، التاج والإكليل، )٢٠٩/٢(، منح اجلليل، )1/41٥(.  )٢(

انظر: احلاوي الكبري، )٢8٣/٢(، املجموع، )٢٣٥/4(، مغني املحتاج، )1/4٠٥(.  )٣(

انظر: الفروع، )٥٠/٢(، املبدع، )11٩/٢(، الإن�ساف، )٦٣/٥(.  )4(



د.   حسن بن إبراهيم هادي دغريري

الـعـدد  الــســــتــون  115الـعـدد  الــســــتــون 114

.
)٢(

، والوجه الثاين لل�سافعية
)1(

القول الثاين: ل يجوز الق�سر، وهو قول لبع�ص املالكية

اأدلة القولني ومناق�ستها: 

اأدلة القول الأول: 

من . 1 ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  على    علي  قدم  قال:    مالك  بن  اأن�ص  رواه  ما 

اليمن، فقال: »مبا اأهللت؟«. قال: مبا اأهل به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »لول اأن معي 

.
)٣(

الهدي لأحللت«

منيخ . ٢ وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  على  قدمت  قال:    مو�سى  اأبو  رواه  ما 

بالبطحاء، فقال يل: »اأحججت؟«، فقلت: نعم. فقال: »مب اأهللت؟« قال: قلت: 

لبيك، باإهالل كاإهالل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »فقد اأح�سنت، طف بالبيت وبال�سفا 

.
)4(

واملروة، واأحل«... احلديث

النبي  نية   وقعتا حمالة على  واأبي مو�سى  اأن نية علي  وجه الدللة: 

.
)٥(

ملسو هيلع هللا ىلص، ف�سوب فعلهما ومل ينكر ذلك عليهما

ونوق�س مبا يلي: 

.
)٦(

باأن ذلك ل حجة فيه؛  اإذ يحتمل اأن يكون حجهما نافلة اأ- 

فيه بني  اإمتامه، فال فرق  يلزم  فيه  بالدخول  باأن احلج  يناق�س:  اأن  وميكن 

الفر�ص والنفل.

انظر: �سرح التلقني، )٩٠٦/٣/1-٩٠٩(، املخت�سر الفقهي، )٢٣٦/1(، مواهب اجلليل، )٢/٢11(.  )1(

انظر: املجموع، )٢٣٥/4(، مغني املحتاج، )4٠٥/1(، حا�سيتا قليوبي وعمرية، )1/٣٠٣(.  )٢(

 ،)1٥٥8( رقم  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  كاإهالل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  زمن  يف  اأهل  من  باب  احلج،  كتاب  البخاري،  اأخرجه   )٣(

وم�سلم، كتاب احلج، باب اإهالل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهديه، رقم )1٢٥٠(.

 ،)1٥٥٩( رقم  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  كاإهالل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  زمن  يف  اأهل  من  باب  احلج،  كتاب  البخاري،  اأخرجه   )4(

وم�سلم، كتاب احلج، باب يف ن�سخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، رقم )1٢٢1(.

انظر: �سرح التلقني، )٩٠٦/٣/1-٩٠٩(، التاج والإكليل، )٢٠٩/٢(.  )٥(

انظر: مواهب اجلليل، )٢/٢11(.  )٦(
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ا فاإنه ل يفتقر اإىل تعيني النية؛  لأنه عند الإطالق  ب- على فر�ص كونه فر�سً

ين�سرف اإىل احلجة املفرو�سة اإجماعا، بخالف ال�سالة ل بد فيها من 

.
)1(

التعيني لل�سالة

وميكن اأن يناق�س: باأن نية احلج كنية ال�سالة، وكما اأن ال�سالة منها ما هو 

ق�سر ومنها ما هو متام، وتختلف ال�سلوات، فكذلك احلج منه ما هو متتع 

وما هو قران وما هو اإفراد، ومع ذلك �سح تعليق النية فيه على نية غريه.

.
)٢(

اأن احلج قوي يف الثبوت، فال يقا�ص عليه غريه ج- 

ونوق�س: باأنه عبادة وركن من اأركان الإ�سالم كال�سالة، وما ذكر ل مينع من 

.
)٣(

القيا�ص فيجوز ملن دخل يف ال�سالة اأن يحرم مبا اأحرم الإمام

اأن الظاهر من حال امل�سافر الق�سر، ومقت�سى الإطالق هو ما نوى، فكاأنه . ٣

.
)4(

�سرح باملقت�سى

اأن امل�سافر دخل على جواز الق�سر بال�ستدلل والظاهر فجاز له الق�سر كما . 4

 .
)٥(

لو دخل بالعلم؛  لأن الو�سول اإىل معرفة حال اإمامه من غري ذلك متعذر

اأن احلكم معلق ب�سالة اإمامه واإن جزم، فجاز اأن يعلقها بنية الإمام، وبيان . ٥

ذلك: اأن هذا التعليق يطابق الواقع، فاإن اإمامه اإن ق�سر ففر�سه هو الق�سر، 

 .
)٦(

واإن اأمت ففر�سه الإِمتام

.
)٧(

دليل القول الثاين: اأن الق�سر مع الرتدد وال�سك ل ي�سح

انظر: امل�سدر ال�سابق.  )1(

انظر: امل�سدر ال�سابق.  )٢(

انظر: امل�سدر ال�سابق.  )٣(

انظر: املجموع، )٢٣٥/4(، مغني املحتاج، )1/4٠٥(.  )4(

انظر: احلاوي الكبري، )٢8٣/٢(، نهاية املطلب، )44٦/٢(.  )٥(

انظر: البيان، )4٦8/٢(، ال�سرح املمتع، )4/٣٦٩(.  )٦(

انظر: املجموع، )٢٣٥/4(، مغني املحتاج، )1/4٠٥(.  )٧(
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النية،  يف  ال�سك  باب  من  ل  باأ�سبابه  الفعل  تعليق  باب  من  هذا  باأن  ونوق�س: 

.
)1(

فالإمتام لإمتام الإمام، والق�سر هو الأ�سل

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول لقوة اأدلته، ومناق�سة دليل القول الثاين.

ثمرة اخلالف: 

نويت  وقال:  اأف�سدها  اأو  الإمام  �سالة  ف�سدت  اإذا  فاإنه  الأول  القول  على  بناء 

الق�سر جاز للماأموم الق�سر، واإن قال: كنت نويت الإمتام لزمه الإمتام، واأما اإن مل 

يظهر للماأموم �سيء بعد ان�سراف الإمام فالبطالن عند املالكية، وعلى وجهني عند 

ال�سافعية واحلنابلة: اأ�سحهما عند ال�سافعية لزوم الإمتام، واأ�سحهما عند احلنابلة 

 .
)٢(

جواز الق�سر

الإمام  اأف�سد  اإذا  ق�سًرا  ال�سفر  �سالة  ي�سلي  امل�سافر  اأن  فريون  احلنفية  اأما 

�سالته؛  لأن وجوب الإمتام عليه لو كان الإمام متما اإمنا كان ملتابعة الإمام، وقد زال 

.
)٣(

ذلك بالإف�ساد

املطلب الرابع

نية امل�شافر الق�شر خلف اإمام مقيم

ت�سوير امل�ساألة: 

اأن يعلم امل�سافر اأن اإمامه مقيم ومع ذلك ينوي الق�سر، فما حكم نيته و�سالته؟

الأقوال يف امل�ساألة: 

اختلف اأهل العلم يف ذلك على ثالثة اأقوال: 

انظر: ال�سرح املمتع، )4/٣٦٩(.  )1(

انظر: �سرح اخلر�سي، )٦٦/٢(، املجموع، )٢٣٥/4(، الفروع، )٥٠/٢(.  )٢(

انظر: املحيط الربهاين، )4٥/٢(، العناية، )4٦/٢(، البناية، )٣/٢4(.  )٣(
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 ،
)1(

القول الأول: تنعقد �سالته وتلغو نية الق�سر، وهو مقت�سى مذهب احلنفية

.
)٣(

، وقول للحنابلة
)٢(

ومذهب ال�سافعية

، وقول 
)4(

القول الثاين: تنعقد �سالته، وجتزئه ركعتان، وهو مقت�سى قول اإ�سحاق

.
)٧(

، ومذهب الظاهرية
)٦(

، وقول للحنابلة
)٥(

للمالكية

لبع�ص  وفتوى   ،
)8(

املالكية مذهب  م�سهور  وهو  �سالته،  تنعقد  ل  الثالث:  القول 

.
)1٠(

، وال�سحيح من مذهب احلنابلة
)٩(

متاأخري ال�سافعية

اأدلة الأقوال ومناق�ستها: 

اأدلة القول الأول: 

1 ..
)11(

اأنه ل يعترب لالإمتام تعيينه بنية، فيتم تبعا كما لو كان غري عامل

٢ ..
)1٢(

اأن امل�سافر بالقتداء مبقيم يتغري فر�سه اإىل اأربع كما يتغري بنية الإقامة

دليل القول الثاين:

خلف  امل�سافر  فر�ص  واأن  الأول،  املطلب  يف  باملقيم  امل�سافر  اقتداء  يف  �سبق  ما 

املقيم ركعتان.

انظر: بدائع ال�سنائع، )4٩٣/1(، تبيني احلقائق، )٢1٣/1(، رد املحتار، )1/٦1٢(.  )1(

انظر: املجموع، )٢٣4/4(، مغني املحتاج، )4٠4/1(، حتفة املحتاج، )٣٩٠/٢(.  )٢(

انظر: الفروع، )٥٢/٢(، املبدع، )1٢٠/٢(، الإن�ساف، )٥٧/٥(.  )٣(

انظر: الأو�سط، )٣٣8/4(، املغني، )144/٣(، املجموع، )4/٢٣٦(.  )4(

انظر: عقد اجلواهر الثمينة، )1٥4/1(، القوانني الفقهية، )1٥4(، �سرح اخلر�سي، )٦٥/٢(.  )٥(

انظر: املبدع، )1٢٠/٢(.  )٦(

انظر: املحلى، )٢٣٠/٣(.  )٧(

انظر: التو�سيح، )11/٢(، �سرح اخلر�سي، )٦٥/٢(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٦٦(.  )8(

انظر: الغرر البهية، )4٦٧/٢(، حتفة املحتاج، )٣٩٠/٢(، حا�سية البجريمي على اخلطيب، )1٦٦/٢(.  )٩(

)1٠( انظر: الفروع، )٥٢/٢(، املبدع، )1٢٠/٢(، الإن�ساف، )٥٧/٥(.

)11( انظر: الفروع، )٥٢/٢(، الإن�ساف، )٥٧/٥(.

)1٢( انظر: بدائع ال�سنائع، )4٩٣/1(، رد املحتار، )1/٦1٢(.
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وقد نوق�س هناك.

دليل القول الثالث:

.
)1(

اأنه نوى ترك املتابعة ابتداء، فلم تنعقد �سالته لتالعبه؛  كنية مقيم الق�سر

ونوق�س: باأنه قيا�ص مع الفارق؛  اإذ املقيم لي�ص من اأهل الق�سر، وامل�سافر من 

اأهله فلم ت�سره نيته؛  كما لو نوى الق�سر ثم نوى الإمتام بعد �سروعه اأو �سار مقيًما 

.
)٢(

فاإنه يبني عليها

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول؛  لقوة اأدلته، و�سالمتها من املعار�سة، و�سعف 

اأدلة القولني الأخريين ومناق�ستها.

و�سبب اخلالف كما تقدم يف م�سائل وهو اإجزاء الركعتني للم�سافر خلف املقيم، 

وا�سرتاط نية الق�سر اأو الإمتام عند اأول ال�سالة.

املطلب اخلام�ض

نية امل�شافر ق�شر الرباعية خلف من ي�شلي غري الرباعية

ت�سوير امل�ساألة: 

اإذا دخل م�سافر يريد �سالة الظهر مثال ق�سًرا خلف من يق�سي ال�سبح، اأو ي�سلي 

من  مع  ق�سًرا  الظهر  ي�سلي  اأو  الرتاويح،  اأو  الع�ساء  راتبة  ي�سلي  من  خلف  الع�ساء 

ي�سلي اجلمعة، اأو ي�سلي الع�سر ق�ساء خلف من ي�سلي املغرب، اأو يدخل بنية الع�ساء 

ي�سح  فهل  ال�سالتني،  بني  اجلمع  حال  يف  كثرًيا  يح�سل  كما  املغرب  ي�سلي  من  مع 

دخوله بنية الق�سر خلف من ي�سلي تلك ال�سلوات �سواء كان الإمام مقيًما اأو م�سافًرا؟

انظر: حتفة املحتاج، )٣٩٠/٢(، الفروع، )٥٢/٢(.  )1(

انظر: املجموع، )٢٣4/4(، حتفة املحتاج، )٣٩٠/٢(.  )٢(
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حترير حمل النزاع: 

ا  ترد هذه امل�ساألة على قول من ي�سحح �سالة املفرت�ص خلف من ي�سلي فر�سً

اآخر، وهم ال�سافعية، وبع�ص احلنابلة.

 ،
)1(

ا اآخر، وهم احلنفية اأما من مل ير �سحة �سالة املفرت�ص خلف من ي�سلي فر�سً

، فال ترد عليهم امل�ساألة.
)٣(

، واأكرث احلنابلة
)٢(

واملالكية

وبناء على ما تقدم فاإنه ميكن درا�سة ما �سبق يف ثالث م�سائل: 

ا اأو  امل�ساألة الأوىل: نية امل�سافر ق�سر الرباعية خلف من ي�سلي ثنائية فر�سً

نفاًل: 

اختلف اأهل العلم يف ذلك على ثالثة اأقوال: 

 ،
)٥(

باز ال�سيخ ابن  واختيار   ،
)4(

لل�سافعية وجه  وهو  يق�سر،  اأنه  الأول:  القول 

.
)٧(

، وجمع من املعا�سرين
)٦(

وال�سيخ ابن عثيمني

مذهب  يف  وقول   ،
)8(

ال�سافعية عند  الأ�سح  وهو  اأربعا،  يتم  اأنه  الثاين:  القول 

.
)٩(

احلنابلة

انظر: التجريد، )8٢8/٢(، الختيار، )٦4(، البناية، )٣٦٥/٢(.  )1(

انظر: عقد اجلواهر الثمينة، )14٣/1(، الفواكه الدواين، )٢٠٦/1(، منح اجلليل، )٣٧8/1(.  )٢(

انظر: املغني، )٦8/٣-٦٩(، الفروع، )٥٢٦/1(، الإن�ساف، )411/4(.  )٣(

انظر: التعليقة، )11٠8/٢(، املجموع، )٢٣4/4(، حا�سيتا قليوبي وعمرية، )1/٣٠٢(.  )4(

انظر: جمموع فتاواه، )1٦٧/٣٠(.  )٥(

انظر: جمموع فتاواه، )1٢/٥٠1-44٣(.  )٦(

ومنهم: ال�سيخ عبدالعزيز الراجحي كما يف فتاوى منوعة )٥٧/8( على الرابط:   )٧(

https://al-maktaba.org/book/32157/482
وعبدالكرمي اخل�سري كما يف �سرح خمت�سر اخلرقي على الرابط: 

https://al-maktaba.org/book/31775/1087#p1

انظر: احلاوي الكبري، )٣8٦/٢(، املجموع، )٢٣4/4(، مغني املحتاج، )4٠4/1(.  )8(

انظر: الفروع، )٥٢/٢(، الإن�ساف، )٥٧/٥(.  )٩(
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للماأموم الق�سر واإل فال، وهو وجه  اإن كان الإمام م�سافًرا جاز  الثالث:  القول 

 .
)1(

لبع�ص ال�سافعية

اأدلة الأقوال ومناق�ستها: 

.
)٢(

دليل القول الأول: اأن ال�سالتني متفقتان يف العدد

.
)٣(

دليل القول الثاين: اأنه موؤمت مبتم، وحال من �سلى وراء متم وجوب الإمتام عليه

ونوق�س مبا يلي: 

باأن احلكمة التي �سرع من اأجلها متابعة الإمام يف اإمتامه هي عدم خمالفته،  اأ- 

.
)4(

ولو اأمت لوقع يف املخالفة

اأن حديثي ابن عبا�ص وابن عمر  اإمنا وردا فيما اإذا كانت �سالة املقيم  ب- 

اأربًعا، وهنا �سالته ركعتان، فال تدخل هذه ال�سورة يف العموم امل�ستفاد منهما. 

دليل القول الثالث: اأنه اإذا كان الإمام م�سافًرا فيتفقان يف و�سف ال�سفر و�سفة 

.
)٥(

ال�سالة فجاز له الق�سر

.
)٦(

ونوق�س: اأن الثنائية كال�سبح والرتاويح ل يختلف فيها امل�سافر عن املقيم فال يعترب

الرتجيح: 

ي�سلي  من  خلف  امل�سافر  ق�سر  �سحة  وهو  الأول  القول  اأعلم-  -واهلل  الراجح 

ثنائية؛  لقوة دليله، و�سعف اأدلة القولني الأخريين ومناق�ستها.

انظر: املجموع، )٢٣4/4(، الغرر البهية، )1/4٦٦(.  )1(

انظر: املجموع، )٢٣4/4(، جمموع الفتاوى لبن عثيمني، )1٢/٥٠1-44٣(.  )٢(

انظر: التعليقة، )11٠8/٢(، املجموع، )٢٣4/4(، مغني املحتاج، )4٠4/1(.  )٣(

انظر: �سرح خمت�سر اخلرقي لعبدالكرمي اخل�سري على الرابط:   )4(

https://al-maktaba.org/book/31775/1087#p1

انظر: املجموع، )٢٣4/4(.  )٥(

انظر: نهاية املطلب، )44٣/٢(، املجموع، )٢٣4/4(.  )٦(
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امل�ساألة الثانية: نية امل�سافر الظهر مق�سورة خلف من ي�سلي اجلمعة: 

اختلف اأهل العلم يف ذلك على ثالثة اأقوال: 

.
)1(

القول الأول: ل ت�سح، بل ي�سليها جمعة، وهو اختيار ال�سيخ ابن عثيمني

، وال�سحيح 
)٢(

القول الثاين: ت�سح، ويلزمه الإمتام، وهو الأ�سح عند ال�سافعية

.
)٣(

عند احلنابلة

 ،
)4(

القول الثالث: ت�سح اإن قيل: باأن اجلمعة ظهر مق�سورة، وهو وجه لل�سافعية

.
)٥(

ووجه للحنابلة

اأدلة الأقوال ومناق�ستها: 

.
)٦(

دليل القول الأول: اأن �سالة الظهر قبل فوات اجلمعة ممن تلزمه غري �سحيحة

ونوق�س: باأن اجلمعة ل تلزم امل�سافر؛  لالإجماع على عدم وجوب اجلمعة على 

.
)٧(

امل�سافر

واأجيب مبا يلي: 

باأن اجلمعة ل جتب على امل�سافر ابتداء، مع اأن الأف�سل له ح�سورها؛  لأنها  اأ- 

.
)8(

اأكمل، فاإذا ح�سرها لزمته

انظر: ال�سرح املمتع، )4٠4/4(، جمموع الفتاوى، )1٥/٣٧٥-4٣٠(.  )1(

انظر: نهاية املطلب، )44٣/٢(، املجموع، )٢٣4/4(، رو�سة الطالبني، )٣٩1/1(.  )٢(

انظر: الفروع، )٥٢/٢(، الإن�ساف، )٥٧/٥(.  )٣(

انظر: نهاية املطلب، )444/٢(، املجموع، )٢٣4/4(، رو�سة الطالبني، )٣٩1/1(.  )4(

وقرروا اأنه مع عدم �سحة القول باأن اجلمعة ظهر مق�سورة فتكون يف امل�ساألة قول من �سلى الظهر خلف 

من ي�سلي ال�سبح، وهو كما �سبق الإمتام اأو الق�سر ركعتان للم�سابهة يف العدد. 

انظر: الفروع، )٥٢/٢(، الإن�ساف، )٥٧/٥(.  )٥(

انظر: ال�سرح املمتع، )4٠4/4(.  )٦(

انظر: املغني، )٢1٧/٣(.  )٧(

انظر: املغني، )٢٢٠/٣(، جمموع فتاوى ابن عثيمني، )1٥/٢٦٦(.  )8(
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اأجر اجلمعة، واأجر اجلمعة اأكرب بكثري من  اأن يف نية الظهر احلرمان من  ب- 

.
)1(

اأجر الظهر

تامة يف حقه  بل  الق�سر،  نية  اأنه موؤمت مبقيم، فال ت�سح  الثاين:  القول  دليل 

.
)٢(

ك�سالة ال�سبح

ال�سابقة  امل�ساألة  يف  �سبق  وقد  ركعتان،  واحدة  ال�سفة  باأن  يناق�س:  اأن  وميكن 

ترجيح القول ب�سحة الق�سر خلف من ي�سلي ال�سبح.

اأدلة القول الثالث: 

اأن اجلمعة يف الأ�سل ظهر مق�سورة، فت�سح كما ت�سح ظهر مق�سورة خلف . 1

.
)٣(

ع�سر مق�سورة

ونوق�س مبا يلي: 

باأن اجلمعة �سالة م�ستقلة بنف�سها خم�سو�سة باأحكام تفارق بها ظهر كل  اأ- 

يوم، حيث تخالف الظهر يف اجلهر واخلطبة وال�سروط املعتربة لها، وتوافقها 

.
)4(

يف الوقت، ومع موافقتها يف الوقت فاإنها ل تق�سى، والظهر تق�سى

مقيم،  فيها  والإمام  الإقامة،  فر�ص  فهي  مق�سورة  كانت  واإن  اجلمعة  اأن  ب- 

.
)٥(

فيلزمه الإمتام

وميكن اأن يجاب: باأنها فر�ص الإقامة وهي ركعتان، لكن لكونها فر�ص الوقت، 

فال ي�سح نيته ظهًرا من م�سافر مع احل�سور اإليها. 

٢ ..
)٦(

اأنهما متفقان يف العدد

انظر: ال�سرح املمتع، )4٠4/4(.  )1(

انظر: نهاية املطلب، )44٣/٢(، املجموع، )٢٣4/4(.  )٢(

انظر: املجموع، )٢٣4/4(، الفروع، )٥٢/٢(.  )٣(

انظر: التجريد، )٩٣٠/٢(، جمموع فتاوى ابن تيمية، )1٩٠/٢4(، زاد املعاد، )1/41٧(.  )4(

انظر: احلاوي الكبري، )٣8٥/٢(.  )٥(

انظر: الغرر البهية، )1/4٦٦(.  )٦(
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وميكن اأن يناق�س: بالت�سليم به، لكن منع منه مانع، وهو عدم �سحة اأدائها 

ظهًرا.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول باأن امل�سافر اإذا دخل مع من ي�سلي اجلمعة 

ونوى الظهر مق�سورة اأنه ل ت�سح نيته، ويلزمه نيتها جمعة؛  لقوة دليله، ومناق�سة 

اأدلة القولني الأخريين.

امل�ساألة الثالثة: نية امل�سافر ق�سر الرباعية خلف من ي�سلي املغرب: 

اختلف اأهل العلم يف ذلك على قولني: 

القول الأول: يلزمه الإمتام واإن كان الإمام م�سافًرا، وهو مذهب ال�سافعية بال 

اأفتت به اللجنة  ، وهو ما 
)٢(

، ومقت�سى مذهب احلنابلة القائلني بال�سحة
)1(

خالف

.
)4(

، واحتمال لبن عثيمني
)٣(

الدائمة

، وال�سيخ 
)٥(

القول الثاين: اأنه ي�سلم من اثنتني، وهو ظاهر اختيار ال�سيخ ابن باز

.
)٦(

ابن عثيمني

اأدلة القولني ومناق�ستها: 

اأدلة القول الأول: 

ما رواه اأبو هريرة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإمنا جعل الإمام ليوؤمت به، . 1

انظر: املجموع، )٢٣4/4(، حتفة املحتاج، )٣88/٢(، حا�سيتا قليوبي وعمرية، )1/٣٠٢(.  )1(

انظر: الفروع، )٥٢/٢(، الإن�ساف، )٥٧/٥(.  )٢(

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )املجموعة الثانية(، )٦/4٦4(.  )٣(

انظر: التعليق على الكايف، )٩٥/٢(، جمموع الفتاوى، )٣٥٧/1٥( ويف اللقاء ال�سهري )4٧( ف�سل الإمتام   )4(

 .https://binothaimeen.net/content/1075 :واحتمل الإجزاء بركعتني، كما يف موقعه على الرابط

انظر: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة، )٢٠٣/٣٠(.  )٥(

انظر: التعليق على الكايف، )٩٥/٢(، جمموع الفتاوى، )1٥/٣٥٧(.  )٦(
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.
)1(

فال تختلفوا عليه...« احلديث

وجه الدللة: اأن يف ال�سالم من اثنتني اختالًفا على الإمام.

ما رواه مو�سى بن �سلمة الهذيل قال: �ساألت ابن عبا�ص : كيف اأ�سلي . ٢

. ويف رواية 
مبكة اإذا مل اأ�سل مع الإمام، قال: ركعتني، �سنة اأبي القا�سم ملسو هيلع هللا ىلص)٢(

قال: كنا مع ابن عبا�ص  مبكة، فقلت: اإنا اإذا كنا معكم �سلينا اأربعا، 

.
واإذا رجعنا اإىل رحالنا �سلينا ركعتني؟ قال: تلك �سنة اأبي القا�سم ملسو هيلع هللا ىلص)٣(

لو  كما  ركعتني، ف�سار  اأكرث من  ب�سالة هي  فيها  اقتدى  اأنه  الدللة:  وجه 

.
)4(

اقتدى مبتم

.
)٥(

دليل القول الثاين: اأن �سالة املغرب ثالثية ل تق�سر، واإمنا تق�سر الرباعية

وميكن اأن يناق�س مبا يلي: 

اأن الق�سر يوؤدي اإىل الختالف على الإمام. اأ- 

.
)٦(

اأنه يلزمكم القول بق�سر من اأدرك ركعتني من رباعية ول تقولون به ب- 

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول بلزوم اإمتام امل�سافر اإن �سلى رباعية خلف من 

ي�سلي املغرب واإن كان الإمام م�سافًرا؛  لقوة اأدلته و�سالمتها من املناق�سة والتناق�ص، 

وحتى ل يقع املاأموم يف خمالفة الإمام املنهي عنها، وملناق�سة دليل القول الثاين.

�سبق تخريجه.  )1(

�سبق تخريجه.  )٢(

�سبق تخريجه.  )٣(

انظر: التعليقة، )٢/11٠8(.  )4(

انظر: التعليق على الكايف، )٩٥/٢(.  )٥(

انظر: جمموع الفتاوى لبن باز، )٢٦٣/1٢(، جمموع الفتاوى لبن عثيمني، )1٥/٢٦٧(.  )٦(



اقتداء املسافر باملقيم واملقيم باملسافر 

الـعـدد  الــســــتــون  125الـعـدد  الــســــتــون 124

املطلب ال�شاد�ض

ق�شاء امل�شافر اإذا اقتدى مبقيم وف�شدت �شالته

ت�سوير امل�ساألة: 

اإذا اقتدى امل�سافر مبقيم و�سلى بع�ص ال�سالة ثم ف�سدت �سالته، فهل يق�سيها 

متاما اأم ق�سًرا؟

الأقوال يف امل�ساألة: 

اختلف اأهل العلم يف ذلك على قولني: 

، وهو قول 
)٢(

، واملالكية
)1(

القول الأول: اأنه يق�سيها ق�سرًا، وهو مذهب احلنفية

الإمام  مع  ركعتني  اإدراك  اأن  راأى  من  قول  ومقت�سى   ،
)4(

ثور لأبي  وقول   ،
)٣(

الثوري

.
)٦(

، واختاره ابن عثيمني
)٥(

يجزيانه

، وبه قال 
)8(

، واحلنابلة
)٧(

القول الثاين: اأنه يق�سيها متاما، وهو مذهب ال�سافعية

.
)1٠(

، والقول الثاين لأبي ثور
)٩(

احل�سن بن حي

انظر: بدائع ال�سنائع، )4٩٦/1(، البحر الرائق، )٢٣٦/٢(، رد املحتار، )٦1٢/٢(.  )1(

انظر: النوادر والزيادات، )4٣٦/1(، �سرح الزرقاين على خليل، )٧٩/٢(، وخ�سه ابن عبدالرب يف   )٢(

ال�ستذكار )11٧/٦( مبا اإذا اأدرك اأقل من ركعة، فاإن اأدرك اأكرث اأمت.

انظر: الأو�سط، )٣4٠/4(، املجموع، )٢٣٦/4(، املغني، )1٢٠/٣(.  )٣(

انظر: الأو�سط، )٣4٠/4(، ال�ستذكار، )118/٦(، املجموع، )4/٢٣٦(.  )4(

انظر: الأو�سط، )4/٣4٠(.  )٥(

انظر: ال�سرح املمتع، )4/٣٧٠(.  )٦(

انظر: املجموع، )٢٣٥/4(، مغني املحتاج، )4٠٥/1(، حا�سيتا قليوبي وعمرية، )1/٣٠٣(.  )٧(

انظر: املغني، )1٢٠/٣(، الفروع، )٥٢/٢(، الإن�ساف، )٥/٥8(.  )8(

انظر: ال�ستذكار، )٦/118(.  )٩(

)1٠( انظر: الأو�سط، )٣4٠/4(، ال�ستذكار، )118/٦(، املجموع، )4/٢٣٦(.
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اأدلة القولني ومناق�ستها: 

دليل القول الأول: اأن لزوم الأربع اإمنا كان لأجل متابعة الإمام وقد زالت بف�ساد 

.
)1(

ال�سالة، فعاد حكم امل�سافرين يف حقه

دليل القول الثاين: اأنها وجبت عليه تامة بتلب�سه بها خلف املقيم ونية الإمتام، 

.
)٢(

فال ي�سقط التمام بالإف�ساد؛  كحج التطوع

وميكن اأن يناق�س مبا يلي: 

اأن ذلك حممول على ا�سرتاط نية الق�سر، والقول ال�سحيح اأنها ل ت�سرتط. اأ- 

اأن القيا�ص على احلج منقو�ص ب�سور كثرية يف ال�سالة، كمن ف�سدت جمعته  ب- 

ق�ساها ظهرا، ومن ف�سدت �سالته وهو يف حال اخلوف ق�ساها يف حال الأمن 

اأو العك�ص على حالته يف وقت الق�ساء ل وقت الأداء، والقيا�ص على ال�سالة 

اأوىل من القيا�ص على احلج.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول باأن امل�سافر يق�سي �سالته ق�سًرا اإذا ف�سدت 

عليه خلف مقيم؛  لقوة دليله، و�سعف دليل القول الثاين ومناق�سته.

انظر: بدائع ال�سنائع، )4٩٦/1(، رد املحتار، )٦1٢/٢(.  )1(

انظر: املجموع، )٢٣٥/4(، املغني، )1٢٠/٣(.  )٢(



اقتداء املسافر باملقيم واملقيم باملسافر 

الـعـدد  الــســــتــون  127الـعـدد  الــســــتــون 126

املبحث الثاين

اأحكام اقتداء املقيم بامل�شافر

وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول

م�شروعية اقتداء املقيم بامل�شافر

ل خالف بني اأهل العلم على جواز اقتداء املقيم بامل�سافر مع كراهته عند املالكية، 

، والأدلة على ذلك: 
)1(

واأجمعوا على اأنه يقوم بعده فيكمل �سالته

ما رواه عمران بن ح�سني  قال: غزوت مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص و�سهدت . 1

معه الفتح فاأقام مبكة ثماين ع�سرة ليلة ل ي�سلي اإل ركعتني، ويقول: »يا اأهل 

.
)٢(

البلد �سلوا اأربعا؛  فاإنا قوم �سفر«

ما رواه ابن عمر  قال: �سلى عمر  باأهل مكة الظهر، ف�سلم يف . ٢

.
)٣(

ركعتني، ثم قال: »اأمتوا �سالتكم يا اأهل مكة؛  فاإنا قوم �سفر«

وما رواه �سفوان بن عبداهلل قال: جاء عبداهلل بن عمر  يعود عبداهلل . ٣

.
)4(

ابن �سفوان، ف�سلى لنا ركعتني ثم ان�سرف، فقمنا فاأمتمنا

املجموع،   ،)٣٦٥/1( الد�سوقي،  حا�سية   ،)4٩٣/1( ال�سنائع،  بدائع   ،)٣٦٥/4( الأو�سط،  انظر:   )1(

)٢٣٦/4(، املغني، )14٦/٣(.

�سبق تخريجه.  )٢(

�سبق تخريجه.  )٣(

الإمام،  وراء  �سلى  اإذا  املقيم  �سالة  يف  باب  ال�سالة،  اأبواب  م�سعب،  اأبي  رواية  مالك،  اأخرجه   )4(

رقم   ،)٥4٠/٢( مقيمني،  اأم  م�سافر  باب  ال�سالة،  كتاب  وعبدالرزاق،   ،)٣٩4( رقم   ،)1٥٣/1(

)4٣٦٩(، والطحاوي يف �سرح معاين الآثار، كتاب ال�سالة، باب �سالة امل�سافر، )1/4٢٠(، =
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اأن ال�سالة واجبة على املقيم اأربعا، فلم يكن له ترك �سيء من ركعاتها، كما . 4

.
)1(

لو مل ياأمت مب�سافر

املطلب الثاين

اقتداء املقيم بامل�شافر املتم لل�شالة

وفيه ثالث م�سائل: 

امل�ساألة الأوىل: اإذا اأمت امل�سافر ال�سالة عمدا اأو لتقدمي املقيمني له: 

اختلف اأهل العلم يف ذلك على اأربعة اأقوال: 

عند  واملذهب   ،
)٢(

ال�سافعية مذهب  وهو  �سحيحة،  ال�سالة  اأن  الأول:  القول 

اأفتت  وبه   ،
)٦(

عثيمني وابن   ،
)٥(

باز ابن  واختاره   ،
)4(

اإ�سحاق قول  وهو   ،
)٣(

احلنابلة

.
)٧(

اللجنة الدائمة

وهو  وامل�سافرين،  الإمام  �سالة  وت�سح  املقيمني،  �سالة  تف�سد  الثاين:  القول 

.
)1٠(

، وبه قال الثوري
)٩(

، ورواية عند احلنابلة
)8(

مذهب احلنفية

= رقم )٢4٢٣(، والبيهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب ال�سالة، باب املقيم ي�سلي بامل�سافرين واملقيمني، 

)1٥٧/٣(، رقم )٥٥٠1(، و�سححه العيني يف نخب الأفكار، )٦/٣٦1(.

انظر: الختيار، )84(، املغني، )14٦/٣(.  )1(

انظر: املجموع، )٢٣4/4(، مغني املحتاج، )4٠4/1(، حا�سيتا قليوبي وعمرية، )1/٣٠٢(.  )٢(

انظر: املغني، )14٦/٣(، املبدع، )1٢٠/٢(، الإن�ساف، )4/٣٥٠(.  )٣(

انظر: املغني، )14٦/٣(، ال�سرح الكبري، )٦٠/٥(.  )4(

انظر: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة، )1٢/٢٦٠(.  )٥(

انظر: فتاوى نور على الدرب، )4٢٦/٥(.  )٦(

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )املجموعة الثانية(، )4٦٧/٦(.  )٧(

انظر: البحر الرائق، )٢٣٠/٢-٢٣8(، جممع الأنهر، )٢4٠/1(، رد املحتار، )٦٠٩/٢-٦1٢(.  )8(

وقيدوا �سحة �سالة الإمام وامل�سافرين بقعود الإمام القعدة الأوىل، واإل بطلت.

انظر: املغني، )14٦/٣(، املبدع، )1٢٠/٢(، الإن�ساف، )4/٣٥٠(.  )٩(

)1٠( انظر: املغني، )14٦/٣(، ال�سرح الكبري، )٦٠/٥(.
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القول الثالث: �سالة الإمام ومن تبعه �سحيحة، ويعيدون ندبا يف الوقت ق�سًرا 

اإن كانوا �سفرا، واأربعا اإن �ساروا ح�سرا، ومن مل يتبعه بطلت �سالته واأعاد اأبدا، وهو 

.
)1(

مذهب املالكية

.
)٢(

القول الرابع: تبطل �سالة الإمام اإن كان عامدا، وهو مذهب الظاهرية

اأدلة الأقوال ومناق�ستها: 

دليل القول الأول: ما رواه عبدالرحمن بن يزيد قال: �سلى بنا عثمان بن عفان 

 مبنى اأربع ركعات، فقيل ذلك لعبداهلل بن م�سعود  فا�سرتجع، ثم قال: 

�سليت مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مبنى ركعتني، و�سليت مع اأبي بكر ركعتني، و�سليت مع عمر 

. )زاد اأبو 
)٣(

ابن اخلطاب مبنى ركعتني. فليت حظي من اأربع ركعات ركعتان متقبلتان

داود( قال الأعم�ص: فحدثني معاوية بن قرة عن اأ�سياخه اأن عبداهلل  �سلى 

.
)4(

اأربًعا

 �سلى مبن معه اأربعا عمدا، ومل ينقل عن اأحد  وجه الدللة: اأن عثمان 

.
)٥(

بطالن �سالة امل�سافرين واملقيمني خلفه

بها  يوؤم  فال  الإمام،  من  نفل  الأخريتني  الركعتني  اأن  الثاين:  القول  دليل 

.
)٦(

مفرت�سني

ونوق�س مبا يلي: 

.
)٧(

اأن امل�سافر يلزمه الإمتام بنيته، فيكون اجلميع واجبا اأ- 

انظر: الذخرية، )٣٧٠/٢(، التاج والإكليل، )٥٠٧/٢(، منح اجلليل، )1/41٢(.  )1(

انظر: املحلى، )18٥/٣(.  )٢(

�سبق تخريجه.  )٣(

�سبق تخريجه.  )4(

انظر: �سياء ال�سالكني، )11٧(.  )٥(

انظر: البحر الرائق، )٢٣٠/٢-٢٣8املغني، )14٦/٣(.  )٦(

انظر: املغني، )14٦/٣(، ال�سرح الكبري، )٦٠/٥(.  )٧(
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.
)1(

ب- على فر�ص كون الثنتني نفال، فاقتداء املفرت�ص باملتنفل جائز

اأدلة القول الثالث: 

1 ..
)٢(

اأن الإمتام واجب اإذا كان عمدا ب�سبب نيته

٢ ..
)٣(

اأن الإعادة يف الوقت لالختالف يف فر�سية ركعتي الزيادة اأو كونها نفال

ونوق�س مبا يلي: 

فال  جائز،  باملتنفل  املفرت�ص  فاقتداء  نفال،  الثنتني  كون  فر�ص  على  اأنه  اأ- 

.
)4(

تلزمهم اإعادة

.
)٥(

اأن من اأمت لعتقاده التخيري اأو اأن الإمتام اأف�سل فال وجه لإعادته ب- 

دليل القول الرابع: ما رواه عروة بن الزبري اأن عائ�سة  قالت: ال�سالة 

اأول ما فر�ست ركعتني، فاأقرت �سالة ال�سفر، وزيد يف �سالة احل�سر. قال الزهري: 

.
)٦(

 تتم؟ قال: تاأولت كما تاأول عثمان  فقلت لعروة: ما بال عائ�سة

ذلك  على  الزيادة  كانت  ركعتان،  ال�سفر  �سالة  اأن  �سح  اإذا  اأنه  الدللة:  وجه 

.
)٧(

خمالفة تبطل ال�سالة، كمن �سلى الفجر ثالثا

وميكن اأن يناق�س ذلك مبا يلي: 

اأن امل�سافر لو �سلى خلف مقيم كان الواجب عليه الإمتام، و�سحت �سالته  اأ- 

ومل تبطل.

انظر: امل�سدرين ال�سابقني.  )1(

انظر: التاج والإكليل، )٥٠٧/٢(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٦٥(.  )٢(

انظر: الذخرية، )٣٧٠/٢(.  )٣(

انظر: املغني، )14٦/٣(، ال�سرح الكبري، )٦٠/٥(.  )4(

انظر: �سرح التلقني، )1/٩1٣/٣(.  )٥(

اأخرجه البخاري، اأبواب تق�سري ال�سالة، باب يق�سر اإذا خرج من مو�سعه، رقم )1٠٩٠(، وم�سلم،   )٦(

كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب �سالة امل�سافرين وق�سرها، رقم )٦8٥(.

انظر: املحلى، )18٧/٣(.  )٧(
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اأن عثمان  قد �سلى اأربعا، ومل ينقل عن اأحد القول ببطالن �سالته اأو  ب- 

�سالة من معه اأو اأنهم اأعادوها ل يف الوقت ول بعده.

اأن عائ�سة  راوية احلديث كانت تتم، ولو تاأوًل؛ فلو كان الإمتام يبطل  ج- 

ال�سالة ملا فعلته؛  فاإن الراوي اأعلم مبا روى.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول باأن امل�سافر اإذا نوى الإمتام فاأمت فاإن �سالته 

و�سالة من خلفه من مقيمني وم�سافرين �سحيحة؛  واإن كان قد ترك الأوىل وخالف 

ال�سنة.

واأما الأقوال الأخرى فقد نوق�ست.

اأم  �سنة  اأم  فر�ص  هو  هل  للم�سافر  الق�سر  يف  الختالف  اخلالف  �سبب  ولعل 

رخ�سة؟ وهل ت�سح �سالة املفرت�ص خلف املتنفل اأم ل؟ 

امل�ساألة الثانية: اإذا نوى امل�سافر الإمتام اأثناء ال�سالة: 

اختلف اأهل العلم يف ذلك على خم�سة اأقوال: 

نوى  اإذا  احلنفية  مذهب  وهو  الإمتام،  خلفه  ومن  ويلزمه  يجوز،  الأول:  القول 

من  عبدالرب  وابن  اجلالب  وابن  الأبهري  اختيار  وهو   ،
)1(

الإمتام نية  ل  الإقامة 

.
)4(

، واحلنابلة
)٣(

، وهو مذهب ال�سافعية
)٢(

املالكية

معهم مبا  ويدخل  بهم،  ي�سلي  ي�ستخلف من  بل  البناء،  يجوز  ل  الثاين:  القول 

انظر: بدائع ال�سنائع، )4٩٥/1(، البحر الرائق، )٢٣٠/٢(، رد املحتار، )٦1٠/٢(.  )1(

واجلواز مقيد مبا اإذا نوى الإقامة قبل الت�سهد اأو قبل تقييد الثالثة ب�سجدة، اأما اإذا نوى الإمتام ومل ينو 

الإقامة فيق�سر الإمام ومن خلفه من امل�سافرين.

انظر: الإ�سراف، )٣٩٩/1(، الكايف لبن عبدالرب، )1/٢4٥(.  )٢(

انظر: العزيز، )٢٣٣/٢(، املجموع، )٢٣٣/4(، حا�سيتا قليوبي وعمرية، )٣٠4/1(.  )٣(

انظر: املغني، )1٢٠/٣(، الإن�ساف، )٦4/٥(، ك�ساف القناع، )٦٠٧/٢(.  )4(
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املقيمون  واأمت  و�سلم  اأمت  م�سافًرا  ا�ستخلف  فاإذا  الباقي،  ويق�سي  م�سى من �سالته 

بعده، واإن ا�ستخلف مقيًما اأكمل الركعتني، وانتظره امل�سافرون حتى يتم وي�سلم بهم، 

.
)1(

واأمت املقيمون لأنف�سهم، وهو املذهب عند املالكية

القول الثالث: اأنها تنتق�ص عليهم جميعا، ويبتدئ ال�سالة ويتبعه املاأموم، وهو 

.
)٢(

قول عي�سى بن دينار من املالكية

ا كان اأو  القول الرابع: اإذا عقد ركعة اأ�ساف اإليها اأخرى واأجزاأته عن �سالته فذًّ

ا - اأمت على اإحرامه اأربًعا، واإن كان اإماًما ي�ستخلف  اإماًما، واإن مل يعقد ركعة وكان فذًّ

.
)٣(

ويتم اأربعا، وهو قول ابن املاج�سون

من  اللخمي  اختيار  وهو  وجتزئه،  اأحرم  كما  ركعتني  يتم  اخلام�س:  القول 

 .
)4(

املالكية

اأدلة الأقوال ومناق�ستها: 

اأدلة القول الأول: 

اأن نية �سالة الوقت قد وجدت وهي اأربع، واإمنا اأبيح ترك ركعتني رخ�سة، . 1

.
)٥(

فاإذا اأ�سقط نية الرتخ�ص �سحت ال�سالة بنيتها ولزمه الإمتام

انظر: الإ�سراف، )٣٩٩/1(، البيان والتح�سيل، )4٥/٢(، التاج والإكليل، )٥٠٥/٢(.  )1(

اأن ي�سفعها بركعة وت�سري نافلة، ثم ي�سلي �سالة ح�سرية  اأنه يندب  اأن ما يف �سروح خليل من  علما 

اأو  اأحرم بركعة  �سواء  ي�ستخلف عند مالك  فاإنه  اإماما  اإن كان  فاأما  اإماما،  يكن  تقييده مبا مل  ينبغي 

اأقل، كما ورد �سراحة يف النوادر والزيادات، )4٣1/1(، وهو ما انتهى اإليه ابن القا�سم كما يف البيان 

البيان  بل يف  والإكليل، )٥٠٥/٢(،  التاج  التلقني، )1/٣/٩٠8-٩٠٩(،  �سرح  والتح�سيل، )4٥/٢(، 

والتح�سيل الن�ص على التفريق بني كونه اإماما واأنه ي�ستخلف وبني كونه منفردا في�سفع بركعة نافلة ثم 

ينوي الإقامة.

انظر: النوادر والزيادات، )4٣1/1(، البيان والتح�سيل، )4٥/٢(، �سرح التلقني، )1/٣/٩٠8-٩٠٩(.  )٢(

انظر: النوادر والزيادات، )4٣1/1(، التب�سرة، )4٧٠/٢(، عقد اجلواهر الثمينة، )1/1٥٥(.  )٣(

انظر: التب�سرة، )4٧٠/٢(.  )4(

انظر: املغني، )1٢٠/٣(.  )٥(
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اأن الإمتام اأ�سل واإمنا اأبيح تركه ب�سرط؛ فاإذا زال ال�سرط عاد الأ�سل اإىل . ٢

.
)1(

حاله

فتتغري . ٣ الإقامة،  نية  وهو  املغري  بوجود  تغريت �سالته  وقد  اأ�سل،  الإمام  اأن 

.
)٢(

�سالة من خلفه بحكم التبعية

اأثناء . 4 يف  وطنه  اإىل  و�سل  ثم  ال�سفر  يف  �سفينة  يف  اأحرم  لو  ما  على  قيا�سا 

.
)٣(

�سالته فاإنه يتم، فكذلك اإذا نوى الإمتام هنا

ي�سلي  اأن  له  يجز  فلم  حا�سرا  �سار  الإقامة  نوى  ملا  اأنه  الثاين:  القول  دليل 

ب�سالة م�سافر وهو حا�سر حيث غري نيته يف اأثنائها، ومل يجز له البناء على ما م�سى 

.
)4(

من �سالته؛ لأنه لي�ص له نقل الفر�ص الذي ابتداأ به ال�سالة اإىل غريه

ونوق�س: اأن نية الزيادة على العدد ل تعترب لها النية، وجتزئ نية �سالة الوقت 

.
)٥(

مطلقة، كما لو نوى النافلة ركعتني كان له اأن ي�سليها اأربعا

اأدلة القول الثالث: 

1 ..
)٦(

اأن القطع من الإمام كالتعمد لقطع ال�سالة فتنتق�ص عليهم جميعا

وميكن اأن يناق�س: باأن املخالف ل ي�سلم بالبطالن حتى يح�سل القطع، ولو 

�سلم به فاإن القطع من الإمام ل�سبب ل يوؤدي اإىل نق�ص �سالة من خلفه، كما 

لو اأحدث فا�ستخلف.

اأنه ح�سل للم�سافرين يف هذه ال�سالة اإمامان م�سافر ومقيم، وحكم ال�سالة . ٢

انظر: املغني، )1٢٠/٣(، ك�ساف القناع، )٦٠٧/٢(.  )1(

انظر: بدائع ال�سنائع، )1/4٩٥(.  )٢(

انظر: املجموع، )4/٢٣٣(.  )٣(

انظر: الإ�سراف، )٣٩٩/1(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٦٥(.  )4(

انظر: الكايف لبن عبدالرب، )1٢4٥(، البيان، )4٦٦/٢(، الفروع، )٢/٥1(.  )٥(

انظر: �سرح التلقني، )1/٣/٩٠8-٩٠٩(.  )٦(
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.
)1(

خلف كل واحد منهما يختلف، واتباع حكم اأحدهما خمالفة على الآخر

وميكن اأن يناق�س: باأنه قد �سبق �سحة اقتداء امل�سافر باملقيم وعك�سه، ونية 

�سالة الوقت موجودة، فال ن�سلم ببطالن �سالة الإمام وال�ستخالف اأ�سال، 

فاإمامهم واحد انتقل من حكم ال�سفر اإىل حكم احل�سر كما لو األقته ال�سفينة 

اإىل دار اإقامته.

ال�سفر،  حكم  لزمه  �سالته  من  ركعة  عقد  ملا  الإمام  اأن  الرابع:  القول  دليل 

.
)٢(

بخالف ما مل يكمل ركعة فاإنه ي�ستخلف لدخول من معه على نية ق�سره

وميكن اأن يناق�س: باأنه تفريق ل دليل عليه، واملعترب النية �سواء عقد ركعة اأو اأقل. 

دليل القول اخلام�س: اأن الإمام مبنزلة من تيمم واأحرم بال�سالة فاإنه مي�سي 

من  تاأتي  فيما  توؤثر  الإقامة  نية  هنا  فكذلك  ال�سلوات،  من  بعدها  ملا  ويتو�ساأ  فيها 

.
)٣(

ال�سلوات ل مبا اأحرم به

وميكن اأن يناق�س: باأنه قيا�ص مع الفارق، لأنه ميكن اإمتام ال�سالة دون قطعها 

هنا، بخالف من وجد املاء فال ميكن الو�سوء اإل بقطع ال�سالة.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول باأن من نوى الق�سر ثم عر�ص له الإمتام يف 

اأثنائها اأنه يتم ومن خلفه من امل�سافرين اأربعا، وجتزئ املقيمني تلك ال�سالة؛  لقوة 

اأدلتهم، و�سعف اأدلة الأقوال الأخرى ومناق�ستها.

ابتداء  عند  الركعات  عدد  لزوم  لأ�سل  املالكية  اعتبار  اخلالف  �سبب  ولعل 

ال�سالة.

امل�سدر ال�سابق.  )1(

انظر: عقد اجلواهر الثمينة، )1/1٥٥(.  )٢(

انظر: التب�سرة، )4٧٠/٢(.  )٣(
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امل�ساألة الثالثة: اإذا قام امل�سافر للثالثة �سهوا: 

ت�سوير امل�ساألة: 

اأن ينوي امل�سافر الق�سر ولكن ي�سهو فيقوم اإىل الثالثة فيتذكر، فما حكم �سالته 

و�سالة من خلفه من امل�سلني م�سافرين كانوا اأو مقيمني؟

حترير حمل النزاع: 

اإن قام امل�سافر اإىل ثالثة �سهوا فنبه اأو تذكر ورجع �سحت ال�سالة و�سجد لل�سهو؛  

.
)1(

لأن املوجب لالإمتام نيته اأو الئتمام مبقيم، ومل يوجد واحد منهما

واإذا �سك املاأموم يف اإمتام الإمام ومل يقطع ب�سهوه فاإنه يتابعه على الراجح كما 

يف امل�ساألة ال�سابقة.

وحمل اخلالف يف علم املاأموم باأن الإمام �ساه ومل يرجع.

الأقوال يف امل�ساألة: 

اختلف اأهل العلم يف ذلك على اأربعة اأقوال: 

وي�سلمون  وم�سافر،  مقيم  من  خلفه  من  �سهوه  يف  الإمام  يتبع  ل  الأول:  القول 

بركعتي  يعتد  يعلم مل  مقيم مل  تبعه  واإن  بعده،  املقيمون  ويتم  يعيدون،  ول  ب�سالمه 

.
)٢(

ال�سهو، فاإن اعتد اأعاد اأبدا، وهو م�سهور مذهب املالكية

لل�سهو  وال�سجود  النفراد  بني  امل�سافر  تخيري  مع   
)٣(

ال�سافعية عند  املذهب  وهو 

والت�سليم لنف�سه وبني النتظار وال�سالم مع الإمام، وبني الإمتام اإذا نواه دون اعتداد 

بركعتي ال�سهو.

انظر: املحيط الربهاين، )4٧/٢(، التو�سيح، )14/٢(، املغني، )14٧/٣(.  )1(

انظر: الذخرية، )٣٧٠/٢(، �سرح اخلر�سي، )٦٥/٢(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٦٦(.  )٢(

وقيل: ي�سلمون وين�سرفون، وقيل: ي�سلمون ب�سالمه ويعيدون.

انظر: النوادر والزيادات، )4٣4/1(، �سرح التلقني، )٩1٣/٣/1-٩14(، التو�سيح، )14-1٣/٢(.

انظر: العزيز، )٢٣4/٢(، املجموع، )٢٣٢/4(، اأ�سنى املطالب، )1/٢4٢(.  )٣(
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بطلت  تابعه  فاإن  يتبعه،  اإمامه مل  ب�سهو  امل�سافر  املاأموم  علم  اإن  الثاين:  القول 

 ،
)1(

�سالته، و�سحت �سالة املقيم خلفه وامل�سافر الناوي لالإقامة، وهو ن�ص ال�سافعي

.
)٢(

واملذهب عند احلنابلة

القول الثالث: اإن علم املاأموم امل�سافر ب�سهو اإمامه مل يتبعه وله مفارقته، فاإن تابعه 

.
)٣(

مل تبطل �سالته، وهو رواية خمرجة عند احلنابلة قدمها ابن قدامة يف املغني

قعد  قد  وكان  الثالثة  الركعة  من  ال�سجود  بعد  الإمام  تذكر  اإن  الرابع:  القول 

للت�سهد اأمت اأربعا وكانت الثالثة والرابعة �سنة، واإن مل يقعد واأمت ف�سدت �سالته، وهو 

.
)4(

مذهب احلنفية

فال  رجع  اإن  اأنه  والظاهر  خلفه،  املاأمومني  ل�سالة  منهم  تعر�ص  من  اأجد  ومل 

اإ�سكال، وعلى كون الثالثة والرابعة �سنة فيكون حكم من تابعه كحكم من اأمت عمدا 

، واإن ف�سدت �سالة الإمام 
)٥(

تف�سد �سالة املقيمني، وت�سح �سالة الإمام وامل�سافرين

ف�سدت �سالة اجلميع.

اأدلة الأقوال ومناق�ستها: 

اأدلة القول الأول: 

اأن املاأموم ل يتبع الإمام يف �سهوه؛  لأنه غري حم�سوب له، كامل�سبوق لو فاتته . 1

.
)٦(

ركعة فقام الإمام اإىل خام�سة

ي�سلم قبله؛  لالختالف يف . ٢ اإمامه فال  امل�سافر دخل على متابعة  املاأموم  اأن 

انظر: الأم، )٣٦٠/٢(، احلاوي الكبري، )٣8٦/٢(.  )1(

انظر: املغني، )14٧/٣(، الإن�ساف، )٦4/٥(، ك�ساف القناع، )٦٠٧/٢(.  )٢(

انظر: املغني، )14٧/٣(، الفروع، )٥1/٢(، الإن�ساف، )٥/٦4(.  )٣(

انظر: املحيط الربهاين، )4٧/٢(.  )4(

انظر: البحر الرائق، )٢٣٠/٢-٢٣8(، جممع الأنهر، )٢4٠/1(، رد املحتار، )٦٠٩/٢-٦1٢(.  )٥(

وقيدوا �سحة �سالة الإمام وامل�سافرين بقعود الإمام القعدة الأوىل، واإل بطلت.

انظر: حا�سية الد�سوقي، )٣٦٦/1(، املجموع، )4/٢٣٢(.  )٦(
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.
)1(

�سالة امل�سافر، وزيادته ركعتني �سهوا ل يبطلها

وميكن اأن يناق�س: باأن املتابعة ل تتحقق مع الإ�سرار على الإمتام �سهوا من 

قبل الإمام، فلمن مل يتابعه النفراد والت�سليم. 

غري . ٣ يف  واحدة  �سالة  يف  اإمامني  لمتناع  لوحده؛   يتم  املقيم  املاأموم  اأن 

.
)٢(

ال�ستخالف

ا . 4 اأن الإعادة عليه وعلى من تبعه لالختالف يف ركعتي الزيادة يف كونها فر�سً

.
)٣(

على الإمام اأم ل

وميكن اأن يناق�س: باأن الإعادة ل جتب على من زاد �سهوا ك�سائر ال�سلوات.

لو . ٥ لل�سهو  املاأموم  في�سجد  عليهما،  ال�سجود  توجه  �ساهيا  الإمام  بقيام  اأنه 

.
)4(

انفرد

وميكن اأن يناق�س: باأن املاأموم مل يوجد منه نق�ص يف �سالته، فلم يحتج اإىل 

جربان.

اأدلة القول الثاين: 

اأن املاأموم اإن علم �سهوه مل يجب اتباعه يف �سهوه، كما لو قام اإىل ثالثة يف . 1

.
)٥(

الفجر، وخام�سة يف رباعية

ركعتني . ٢ زاد  لأنه  �سالته؛   ف�سدت  فاتبعه  اإمامه  �سهو  علم  اإذا  املاأموم  اأن 

.
)٦(

عمًدا

انظر: النوادر والزيادات، )4٣٦/1(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٦٦(.  )1(

انظر: �سرح اخلر�سي، )٦٥/٢(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٦٦(.  )٢(

انظر: الذخرية، )٣٧٠/٢(.  )٣(

انظر: حا�سية الد�سوقي، )٣٦٦/1(، اأ�سنى املطالب، )1/٢4٢(.  )4(

انظر: البيان، )4٦٩/٢(، املغني، )14٧/٣(.  )٥(

انظر: املغني، )14٧/٣(، ال�سرح الكبري، )٥/٦1(.  )٦(
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اأن املاأموم اإن جهل حال اإمامه لزمه متابعته؛  لأن حكم وجوب املتابعة ثابت، . ٣

فال يزول بال�سك، والظاهر اأن ما ياأتي به الإمام من ال�سالة؛  لأن له اأن يتم 

.
)1(

ويق�سر

اأنه لو كان �سهوا فقد كان له اأن يتم وقد اأتى بالأ�سل، فت�سح �سالة املقيمني . 4

.
)٢(

وجتزئهم وتكون لهم تامة

ونوق�س مبا يلي: 

اأن املاأموم ل يتبع الإمام يف �سهوه عاملا كما لو قام اإىل خام�سة، ولو اتبعه يف  اأ- 

.
)٣(

اخلام�سة جاهال فال يعتد بها من فاتته الركعة الأوىل فكذلك هنا

اأن املعار�ص يرى اأن الأ�سل يف �سالة امل�سافر الق�سر فال ي�سلم. ب- 

اأدلة القول الثالث: 

اإن تابع املاأموم امل�سافر الإمام يف �سهوه مل تبطل �سالته؛  لأنها زيادة ل تبطل . 1

.
)4(

�سالة الإمام فال تبطل �سالة املاأموم مبتابعته فيها؛  كزيادات الأقوال

وميكن اأن يناق�س: بالفرق بني زيادة الإمام لكونه �ساهيا، وبني متابعة املاأموم 

امل�سافر له عمدا، بدليل لو قام الإمام اإىل خام�سة �ساهيا �سحت �سالته ومل 

ت�سح �سالة املاأموم اإن تيقن �سهوه فتابعه.

٢ ..
)٥(

اأن املاأموم لو فارق الإمام واأمت �سحت �سالته فمع موافقته اأوىل

وميكن اأن يناق�س: باأن الثالثة والرابعة مع الإمام غري معتربة لعدم وجود نية 

من الإمام فيها، فال ت�سح موافقته فيها.

انظر: البيان، )4٦٩/٢(، املغني، )14٧/٣(.  )1(

انظر: الأم، )٣٦٠/٢(، املغني، )14٧/٣(.  )٢(

انظر: �سرح اخلر�سي، )٦٥/٢(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٦٦(.  )٣(

انظر: املغني، )14٧/٣(، ال�سرح الكبري، )٥/٦1(.  )4(

انظر: املغني، )14٧/٣(.  )٥(
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اأدلة القول الرابع: 

مل اأجد دليال لهم ويخرج ف�ساد �سالة املقيم اإذا تابعه على اأنه اقتداء مفرت�ص 

مبتنفل، وتف�سد �سالة الإمام اإذا مل يقعد للت�سهد؛  لرتكه القعدة وهي فر�ص يف حقه.

وقد مت مناق�سة ذلك عند اإمتام الإمام عمدا، ثم اإنه هنا لي�ست الزيادة نفال بل 

�سهوا.

الرتجيح: 

يظهر مما �سبق اأن اخلالف يف امل�ساألة قوي، ولي�ص فيها دليل �سريح، وكل قول قد 

اأورد عليه من املناق�سة ما ي�سعفه، مع رجحان بطالن �سالة املاأموم امل�سافر اإذا علم 

ب�سهو اإمامه، والراجح اأي�سا فيما يظهر اأن �سالة املاأموم املقيم تبطل كذلك، واإن كان 

الواجب عليه اأن يتم؛  لأن متابعة الإمام فيما لي�ص من �سالته ل يجوز، واإمتامه هنا مع 

العلم ب�سهوه دليل على فقدان نية الإمتام منه، والركعات التي تكون من الإمام �سهوا 

ل يعتد بها ول حت�سب من �سالته، فال يجوز للمقيم متابعته فيها ول العتداد بها.

وبناء على ما �سبق فاإن املاأموم فيما يظهر للباحث خمري بني النفراد والإمتام 

ثم ي�سلم لنف�سه، اأو ينتظر الإمام حتى ي�سجد لل�سهو وي�سلم ثم يكمل املاأموم �سالته 

اإن كان مقيًما.

واأما الإعادة كما يرى املالكية فال وجه لها؛  لأن املاأموم مل يوجد منه اإخالل اإن 

مل يتابع الإمام مع علمه ب�سهوه، والإمام �ساه ل جتب عليه الإعادة ك�سائر ال�سلوات.

املطلب الثالث

اقتداء املقيمني بامل�شافر يف �شالة اجلمعة

ت�سوير امل�ساألة: 

ا  اإذا مر م�سافر على قرية اأو مدينة فقدموه ليوؤمهم يف �سالة اجلمعة -خ�سو�سً
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عندما يكون هذا امل�سافر اأحد العلماء اأو طلبة العلم ممن يزوروا البلدان اخلارجية- 

فهل ت�سح اإمامته اجلمعة مبن خلفه من املقيمني؟

الأقوال يف امل�ساألة: 

اختلف اأهل العلم يف ذلك على ثالثة اأقوال: 

 ،
)٢(

، وقول اأ�سهب و�سحنون من املالكية
)1(

القول الأول: اجلواز، وهو مذهب احلنفية

قول  وهو   ،
)4(

احلنابلة عند  ورواية   ،
)٣(

العدد بغريه مت  اإذا  ال�سافعية  عند  وال�سحيح 

، وحكي 
)8(

، وبه اأفتت اللجنة الدائمة
)٧(

، وابن عثيمني
)٦(

، واختيار ابن باز
)٥(

الظاهرية

.
)٩(

الإجماع عليه

القول الثاين: ل يجوز اأن يوؤم امل�سافر املقيمني يف �سالة اجلمعة، وهو قول زفر 

عند  وال�سحيح   ،
)1٢(

لل�سافعية ووجه   ،
)11(

املالكية مذهب  وم�سهور   ،
)1٠(

احلنفية من 

.
)1٣(

احلنابلة

القول الثالث: يجوز اإذا اأم م�ستخلفا ل ابتداء، وهو قول مطرف وابن املاج�سون 

.
)14(

من املالكية

انظر: بدائع ال�سنائع، )1٩4/٢(، تبيني احلقائق، )٢٢٢/1(، رد املحتار، )٣٠/٣(.  )1(

انظر: النوادر والزيادات، )4٧8/1(، املنتقى للباجي، )1٩8/1(، عقد اجلواهر الثمينة، )1/1٥٩(.  )٢(

انظر: املجموع، )14٧/4(، رو�سة الطالبني، )1٠/٢(، نهاية املحتاج، )٢/٣11(.  )٣(

انظر: الفروع، )٧4/٢(، املبدع، )14٧/٢(، الإن�ساف، )٥/1٦8(.  )4(

انظر: املحلى، )٢٥٢/٣-٢٥٥(.  )٥(

.https://binbaz.org.sa/fatwas/1498 :انظر املوقع الر�سمي لل�سيخ على الرابط  )٦(

انظر: ال�سرح املمتع، )18/٥-1٩(، وفتاوى نور على الدرب، )8/٢(.  )٧(

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، )املجموعة الأوىل(، )٢٠1/8(.  )8(

انظر: املجموع، )14٧/4(، حيث حكاه النووي عن الغزايل.  )٩(

)1٠( انظر: بدائع ال�سنائع، )1٩4/٢(، البحر الرائق، )٢٦٦/٢(، رد املحتار، )٣٠/٣(.

)11( انظر: التو�سيح، )٥٠/٢(، �سرح اخلر�سي، )٧٧/٢(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٧٧-٣٧8(.

)1٢( انظر: رو�سة الطالبني، )1٠/٢(، مغني املحتاج، )4٢4/1(، نهاية املحتاج، )٢/٣11(.

)1٣( انظر: املغني، )٢٢٠/٣(، الفروع، )٧4/٢(، الإن�ساف، )٥/1٦8(.

)14( انظر: النوادر والزيادات، )4٧8/1(، املنتقى للباجي، )1٩8/1(، عقد اجلواهر الثمينة، )1/1٥٩(.
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اأدلة الأقوال ومناق�ستها: 

اأدلة القول الأول: 

1 ..
)1(

ما روي اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سلى اجلمعة بالنا�ص عام فتح مكة وكان م�سافًرا

وجه الدللة: اأن ال�سالة من النبي ملسو هيلع هللا ىلص اجلمعة باأهل مكة مع كونه م�سافًرا 

دليل على جواز اإمامة امل�سافر يف اجلمعة.

وميكن اأن يناق�س: باأن ذلك مل يثبت يف حديث م�سند، واملعروف عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه 

.
)٢(

كان ل ي�سلي اجلمعة يف �سفره

ما رواه اأبو م�سعود الأن�ساري  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يوؤم القوم . ٢

.
)٣(

اأقروؤهم لكتاب اهلل...«

وجه الدللة: اأن عموم احلديث مل يخ�ص املقيم بالإمامة دون امل�سافر، ول 

.
)4(

جمعة من غريها

ح�سرا . ٣ فاإذا  تخفيفا،  اجلمعة  عنه  ت�سقط  واخلائف  املري�ص  على  قيا�سا 

لزمتهما وانعقدت بهما، فكذلك امل�سافر اإذا ح�سر اجلمعة �سار من اأهلها، 

.
)٥(

ولي�ص فيه نق�ص مينعه من التقدم فيها ف�سحت اإمامته فيها

اأن امل�سافر ي�سح اأن يكون اإماما باملقيمني يف �سالة اجلماعة فكذلك اجلمعة . 4

.
)٦(

اإذ ل فرق بينهما

يف  واملو�سلي   ،)1٩4/٢( ال�سنائع،  بدائع  يف  والكا�ساين   ،)٢4٩/1( املب�سوط،  يف  ال�سرخ�سي  ذكره   )1(

الختيار، )8٧(، ومل اأجده يف كتب احلديث.

انظر: املغني، )٢1٦/٣(.  )٢(

اأخرجه م�سلم، كتاب امل�ساجد، باب من اأحق بالإمامة؟، رقم )٦٧٣(.  )٣(

انظر: املحلى، )٢٥٥/٣(.  )4(

انظر: املنتقى للباجي، )1٩8/1(، املبدع، )14٧/٢(.  )٥(

انظر: املحلى، )٢٥٦/٣(.  )٦(



د.   حسن بن إبراهيم هادي دغريري

الـعـدد  الــســــتــون  143الـعـدد  الــســــتــون 142

اأدلة القول الثاين: 

ما روي اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأربعة ل جمعة عليهم: امل�سافر واملري�ص والعبد . 1

.
)1(

واملراأة«

اأم يف اجلمعة مع كونها غري واجبة عليه لكان  اأن امل�سافر لو  وجه الدللة: 

.
)٢(

متطوعا، واقتداء املفرت�ص باملتنفل ل يجوز

ونوق�س مبا يلي: 

اأن احلديث �سعيف كما ورد يف تخريجه. اأ- 

�سحة  ل  امل�سافر  على  اجلمعة  وجوب  عدم  غايته  �سح  لو  احلديث  اأن  ب- 

اإمامته فيها.

اقتداء  فيكون  ا،  فر�سً �سالته  كانت  اجلمعة  ح�سر  اإذا  امل�سافر  اأن  ج- 

.
)٣(

املفرت�ص باملفرت�ص، فتجوز اإمامته ك�سائر ال�سلوات

اأنه على فر�ص �سالة امل�سافر تطوعا فاإن ال�سحيح �سحة اقتداء املفرت�ص  د- 

.
)4(

باملتنفل

اأن امل�سافر من غري اأهل فر�ص اجلمعة فال ت�سح اإمامته فيها؛  لكونه ممن ل . ٢

.
)٥(

تنعقد اجلمعة به؛  كالن�ساء وال�سبيان

اأخرجه حممد بن احل�سن يف كتاب الآثار، باب �سالة يوم اجلمعة واخلطبة، )٥٢٦/1(، رقم )1٩٩(،   )1(

وهو �سعيف، ل�سعف اأبي حنيفة يف الرواية، ولكونه مر�سال من حممد بن كعب القرظي.

وروي من حديث اأبي هريرة بلفظ: »خم�سة ل جمعة عليهم...« اأخرجه الطرباين يف الأو�سط، )1/٧٢(، 

بن  اإبراهيم  وفيه  الأو�سط،  يف  الطرباين  »رواه   :)1٧٠/٢( املجمع،  يف  الهيثمي  وقال   ،)٢٠٢( رقم 

حماد، �سعفه الدار قطني«، وقال الألباين يف ال�سعيفة، رقم )٣٥٥٥(: »�سعيف جدا«.

انظر: بدائع ال�سنائع، )1٩4/٢(، تبيني احلقائق، )1/٢٢٢(.  )٢(

انظر: بدائع ال�سنائع، )1٩4/٢(، البحر الرائق، )٢٦٦/٢(.  )٣(

انظر: املغني، )14٦/٣(، ال�سرح الكبري، )٦٠/٥(.  )4(

انظر: املغني، )٢٢٠/٣(.  )٥(
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ونوق�س مبا يلي: 

اأن امل�سافر من اأهل الوجوب، واإمنا رخ�ص له يف التخلف عنها ل�ستغاله  اأ- 

بت�سوية اأ�سباب ال�سفر، فاإذا ح�سر اجلامع فيعود حكم العزمية ويلتحق 

.
)1(

باملقيم؛  كامل�سافر اإذا �سام، في�سح القتداء به

م�سلوب  فال�سبي  الفارق؛   مع  قيا�ص  واملراأة  ال�سبي  على  القيا�ص  اأن  ب- 

.
)٢(

الأهلية، واملراأة ل ت�سح اإمامتها للرجال

اإماما فيها ل�سار . ٣ به، فلو كان  انعقدت  تبعا ملن  بامل�سافر  تنعقد  اأن اجلمعة 

.
)٣(

التبع متبوعا

اأن الإمام ركن يف �سحة اجلمعة، فا�سرتط فيه الكمال ك�سرط العدد بل هو . 4

.
)4(

اأوىل

�سالته  �سحت  فاإذا  ماأموما،  كان  لو  �سحيحة  الإمام  جمعة  باأن  ونوق�سا: 

اإمامته فيها ك�سائر ال�سلوات، وقاعدة: ي�سح تبعا ما ل ي�سح  تبعا �سحت 

 .
)٥(

ا�ستقالل ل تثبت يف كل مو�سع

اأحرم امل�سافر باجلمعة مع الإمام لزمه حكمها وثبت  اإذا  دليل القول الثالث: 

كونه من اأهلها، ف�سح ا�ستخالفه على اإمتامها، اأما اإذا مل ينعقد اإحرامه مع الإمام 

.
)٦(

مل يثبت له حكمها فال ت�سح اإمامته فيها

وميكن اأن يناق�س: باأنه اإذا �سحت �سالته مع الإمام و�سار من اأهلها، فاإنه اإذا 

ح�سرها ابتداء تعينت عليه وكان من اأهلها؛  لأنه من اأهل التكليف، في�سح اأن يكون 

انظر: بدائع ال�سنائع، )1٩4/٢(، الختيار، )8٧(.  )1(

انظر: بدائع ال�سنائع، )1٩4/٢(، رد املحتار، )٣٠/٣(.  )٢(

انظر: املغني، )٢٢٠/٣(.  )٣(

انظر: مغني املحتاج، )4٢4/1(، نهاية املحتاج، )٢/٣11(.  )4(

انظر: نهاية املحتاج، )٣11/٢(، ال�سرح املمتع، )٥/18-1٩(.  )٥(

انظر: املنتقى للباجي، )1٩8/1(.  )٦(
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اإماما فيها ك�سائر ال�سلوات.

الرتجيح: 

اأعلم- القول الأول؛  لقوة دليله ووجاهته؛  لكون امل�سافر ت�سح  الراجح -واهلل 

�سالته جمعة، ف�سح اأن يوؤم فيها، واأدلة القولني الأخريين �سعيفة، وقد متت الإجابة 

عنها.

املطلب الرابع

ا�شتخالف االإمام امل�شافر مقيًما

حترير حمل النزاع: 

اأن  اأو مقيًما  اأحدث فا�ستخلف م�سافًرا  اإذا  املقيم  الإمام  اأن  الفقهاء على  اتفق 

؛  لأنهم ائتموا مبقيم ودخلوا يف حكمه، والنية قد انعقدت 
)1(

على من خلفه الإمتام

.
)٢(

على التمام، فلزمهم التمام بالقتداء

وقيد املالكية ذلك مبا مل يدرك معه اأقل من ركعة فاإنه ي�سلي ق�سًرا بناء على 

مذهبهم يف اقتداء امل�سافر باملقيم.

وحمل النزاع يف عك�ص ذلك، يف ا�ستخالف امل�سافر للمقيم.

الأقوال يف امل�ساألة: 

اختلف الفقهاء يف الواجب على امل�سافرين خلف م�سافر اأحدث فا�ستخلف مقيًما 

على قولني: 

�سرح   ،)44٠/1( والزيادات،  النوادر   ،)1٥٦/1( الهندية،  الفتاوى   ،)8٩4/٢( التجريد،  انظر:   )1(

املغني،   ،)٣٠٣/1( وعمرية،  قليوبي  حا�سيتا   ،)4٠4/1( املحتاج،  مغني   ،)٦٣/٢( اخلر�سي، 

)144/٣(، الفروع، )٢/٥1(.

انظر: النوادر والزيادات، )44٠/1(، املغني، )٣/144(.  )٢(
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.
)٢(

، واملالكية
)1(

القول الأول: اأنهم ي�سّلون ق�سًرا، وهو مذهب احلنفية

.
)٥(

، واحلنابلة
)4(

، ومذهب ال�سافعية
)٣(

القول الثاين: اأنهم يتمون، وهو قول زفر

اأدلة القولني ومناق�ستها: 

اأدلة القول الأول: 

اأن املقيم اإمنا �سار اإماًما بطريق اخلالفة لل�سرورة؛  في�سري قائًما مقامه . 1

يف املقدار؛  لأن اخللف يعمل عمل الأ�سل، ولول ذلك كانت ال�سالة موؤداة 

.
)٦(

باإمامني، ف�سار الأول باقًيا

مل . ٢ املعنى  وهذا  الإمام،  حترمية  بالتزام  اأو  الإقامة،  بنية  الإمتام  لزوم  اأن 

.
)٧(

يوجد

اأدلة القول الثاين: 

1 ..
)8(

اأنهم اقتدوا مبقيم، وباقتدائهم به التزموا حكم حترميته

ونوق�س: باأن ذلك ي�سح اإذا التزموا حترميته فلزمهم موجبها، اأما هنا مل 

.
)٩(

يلتزموا حترمية الإمام الثاين فلم يلزمهم موجبها

انظر: بدائع ال�سنائع، )4٩٥/1(، �سرح فتح القدير، )٣٧/٢(، البحر الرائق، )٣٦/٢(.  )1(

انظر: عقد اجلواهر الثمينة، )1٥4/1(، �سرح اخلر�سي، )٥٥/٢(، حا�سية الد�سوقي، )1/٣٥٦(.  )٢(

وتف�سيل ذلك عندهم: اأنه عند اإكمال امل�ستخلف ل�سالة الأول ي�سلم امل�سافرون لأنف�سهم، اأو ي�ستخلفون 

م�سافًرا ي�سلم بهم، اأو يثبتون حتى ي�سلموا ب�سالمه، وهو املعتمد.

واأما املقيمون فيتمون �سالتهم اأفذاًذا، ويكون ذلك بعد فراغ �سالة اإمامهم، اأو بعد �سالم امل�ستخلف 

وهو املعتمد.

انظر: بدائع ال�سنائع، )4٩٥/1(، تبيني احلقائق، )1٥1/1(، درر احلكام �سرح غرر الأحكام، )1/٩٦(.  )٣(

انظر: البيان، )4٦٩/٢(، املجموع، )٢٣٧/4(، مغني املحتاج، )1/4٠٥(.  )4(

انظر: املغني، )144/٣(، الفروع، )٥1/٢(، الإن�ساف، )٥٧/٥(.  )٥(

انظر: التجريد، )8٩٣/٢(، بدائع ال�سنائع، )1/4٩٥(.  )٦(

انظر: التجريد، )8٩٣/٢(.  )٧(

انظر: البيان، )4٦٩/٢(، املغني، )٣/144(.  )8(

انظر: التجريد، )٢/8٩4(.  )٩(
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٢ ..
)1(

اأنهم مقتدون به حكما بدليل حلوقهم �سهوه وحتمله �سهوهم

وميكن اأن يناق�س: باأن �سهو امل�ستخلف يلحقهم ك�سهو الأ�سل فال فرق.

٣ ..
)٢(

اأن قدوم ال�سفينة بلده يوجب الإمتام واإن مل يلتزمه

الإمتام،  اإل  يبق  فلم  الرخ�سة،  انقطعت  بالو�سول  باأن  يناق�س:  اأن  وميكن 

بخالف م�ساألتنا، فاإن املقتدي ل زال م�سافًرا، ومل يقتد يف الأ�سل مبقيم.

الرتجيح: 

ا�ستخلف  اإذا  الق�سر  لهم  امل�سافرين  باأن  الأول  القول  اأعلم-  -واهلل  الراجح 

الإمام امل�سافر مقيًما؛  لأن املقيم اإمنا يكمل �سالة الأ�سل وهي الق�سر، وامل�سافرون 

نووا الق�سر خلف م�سافر، فكان حالهم كمن �سلى املغرب خلف من ي�سلي الع�ساء، 

فاإنه ل يتابعه يف الرابعة.

انظر: مغني املحتاج، )4٠٥/1(، نهاية املحتاج، )٢٦٦/٢(.  )1(

انظر: الفروع، )٥1/٢(، الإن�ساف، )٥٧/٥(.  )٢(
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اخلامتة

اإىل  فيه  خل�ست  وقد  البحث،  هذا  اإمتام  من  به  من  ما  على  تعاىل  اهلل  اأحمد 

النتائج التالية: 

يجب اإمتام امل�سافر يف احلالت التالية: . 1

اإذا �سلى خلف متم ولو اأدركه قبل ال�سالم. اأ- 

اإذا �سلى خلف من يظنه م�سافًرا فبان مقيًما. ب- 

اإذا �سلى رباعية خلف من ي�سلي املغرب واإن كان الإمام م�سافًرا. ج- 

اإذا نوى الإمام امل�سافر الإمتام اأمت ومن خلفه من مقيمني وم�سافرين. د- 

يف  الإمتام  له  عر�ص  ثم  �سالته  ق�سر  ونوى  م�سافًرا  الإمام  كان  اإذا  ه�- 

اأثنائها اأمت ومن خلفه من امل�سافرين.

اإذا نوى امل�سافر الق�سر خلف املقيم انعقدت �سالته مع اإلغاء نية ق�سره.  و- 

اإذا اأحدث الإمام املقيم فا�ستخلف م�سافًرا اأو مقيًما. ز- 

يجوز للم�سافر الق�سر يف احلالت التالية: . ٢

اإذا ق�سر اإمامه ال�ساك يف حاله اأو غلب على ظنه كونه مقيًما. اأ- 

اأو م�سافًرا  اإذا �سلى الرباعية خلف من ي�سلي ثنائية �سواء كان مقيًما  ب- 

ا اأم نفال. و�سواء كانت ال�سالة فر�سً

اإذا ف�سدت عليه �سالته خلف مقيم ق�ساها ق�سًرا. ج- 

اإذا ا�ستخلف الإمام امل�سافر مقيًما جاز الق�سر ملن خلفه من امل�سافرين. د- 

يجوز للم�سافر تعليق نيته على نية اإمامه من ق�سر اأو اإمتام.. ٣
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ل ت�سح نية امل�سافر الظهر مق�سورة اإذا دخل مع من ي�سلي اجلمعة، ويلزمه . 4

نيتها جمعة.

ي�سلم . ٥ ثم  والإمتام  النفراد  �سهًوا بني  امل�سافر  الإمام  قام  اإذا  املاأموم  يخري 

لنف�سه، اأو ينتظر الإمام حتى ي�سجد لل�سهو وي�سلم ثم يكمل املاأموم �سالته.

ي�سح اقتداء املقيم بامل�سافر ويتم بعده اإجماًعا.. ٦

ت�سح اإمامة امل�سافر يف اجلمعة واقتداء املقيمني به.. ٧

واأما اأبرز تو�سيات هذا البحث فيمكن اإجمالها فيما يلي: 

اإعداد مل�سقات علمية تتعلق باأحكام اقتداء امل�سافر باملقيم واملقيم بامل�سافر . 1

ا ما كان منها  امل�ساجد خ�سو�سً وتعليقها يف  ال�سالتني  واأحكام اجلمع بني 

على طرق امل�سافرين.

باملقيم . ٢ امل�سافر  اقتداء  باأحكام  تتعلق  امل�ساجد  لأئمة  علمية  دورات  اإعداد 

واملقيم بامل�سافر.

عمل مقاطع توعوية تت�سمن اأحكام اقتداء امل�سافر باملقيم واملقيم بامل�سافر . ٣

ا ح�سابات وزارة ال�سوؤون  ون�سرها عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي خ�سو�سً

الإ�سالمية ورئا�سة احلرمني ال�سريفني وجمعيات الدعوة والإر�ساد.

ويف اخلتام اأ�ساأل اهلل اأن يتقبل مني، واأن يعفو عني، واأ�ساأله  الإخال�ص 

يف القول والعمل، واأن يوفقني للعلم النافع والعمل ال�سالح.

و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا.
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قائمة امل�شادر واملراجع

العلمية، . 1 الكتب  دار  الأفغاين،  الوفا  اأبو  حتقيق:  ال�سيباين،  احل�سن  بن  حممد  الآثار، 

بريوت، الطبعة الثانية، 141٣ه�/1٩٩٣م.

اأحكام القراآن، اأحمد بن علي الرازي اجل�سا�ص، حتقيق: حممد ال�سادق قمحاوي، دار . ٢

اإحياء الرتاث العربي، بريوت، د.ط، 141٢ه�/1٩٩٢م. 

عبداللطيف . ٣ حتقيق:  املو�سلي،  مودود  بن  حممود  بن  عبداهلل  املختار،  لتعليل  الختيار 

حممد عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة ال�ساد�سة، 14٣٧ه�/٢٠1٦م.

املكتب . 4 الألباين،  الدين  نا�سر  حممد  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 

الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 14٠٥ه�/1٩8٥م. 

حتقيق:. ٥ الأندل�سي،  النمري  عبدالرب  بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  يو�سف   ال�ستذكار، 

عبداملعطي اأمني قلعجي، دار قتيبة، دم�سق، الطبعة الأوىل، 1414ه�/1٩٩٣م. 

اأ�سنى املطالب �سرح رو�ص الطالب، زكريا الأن�ساري، دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة، . ٦

د.ط، د.ت.

املالكي، . ٧ البغدادي  ن�سر  بن  علي  بن  عبدالوهاب  م�سائل اخلالف،  نكت  على  الإ�سراف 

حتقيق: اأبي عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، دار ابن القيم، الريا�ص، الطبعة الأوىل، 

14٢٩ه�/٢٠٠8م.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن اأبي بكر بن اأيوب املعروف ب��� ابن قيم اجلوزية، . 8

حتقيق: اأبي عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة الأوىل، 

14٢٣ه�.

الأم، حممد بن اإدري�ص ال�سافعي، حتقيق: رفعت فوزي عبداملطلب، دار الوفاء، القاهرة، . ٩

الطبعة اخلام�سة، 14٢٩ه�/٢٠٠8م.

اأحمد . 1٠ الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف )بهام�ص املقنع(، علي بن �سليمان بن 

الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  توزيع  الرتكي،  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  حتقيق:  املرداوي، 

والأوقاف والدعوة والإر�ساد، اململكة العربية ال�سعودية، د.ط، 141٩ه�/1٩٩8م.
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الني�سابوري، . 11 املنذر  بن  اإبراهيم  بن  حممد  والختالف،  والإجماع  ال�سنن  من  الأو�سط 

حتقيق: خالد اإبراهيم ال�سيد واآخرون، دار  الفالح، الفيوم، الطبعة الثانية،  14٣1ه�/ 

٢٠1٠م. 

البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، زين الدين بن اإبراهيم بن حممد املعروف ب� ابن جنيم . 1٢

احلنفي، حتقيق: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 1418ه�/ 

1٩٩٧م.

بحر املذهب يف فروع املذهب ال�سافعي، عبدالواحد بن اإ�سماعيل الروياين، حتقيق: طارق . 1٣

فتحي ال�سيد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، ٢٠٠٩م.

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، اأبو بكر بن م�سعود الكا�ساين احلنفي، حتقيق: علي . 14

الثانية،  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عبداملوجود،  اأحمد  وعادل  معو�ص  حممد 

14٢4ه�/٢٠٠٣م. 

البناية �سرح الهداية، حممود بن اأحمد بن مو�سى العيني احلنفي، حتقيق: اأمين �سالح . 1٥

�سعبان، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 14٢٠ه�/٢٠٠٠م.

البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي، يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل العمراين ال�سافعي اليمني، . 1٦

حتقيق: قا�سم حممد النوري، دار املنهاج، بريوت، الطبعة الأوىل، 14٢1ه�/٢٠٠٠م.

البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل يف م�سائل امل�ستخرجة، اأبو الوليد بن ر�سد . 1٧

القرطبي، حتقيق: �سعيد اأعراب، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 14٠8ه�/ 

1٩88م.

التاج والإكليل ل�سرح خمت�سر خليل )بهام�ص مواهب اجلليل(، حممد بن يو�سف بن اأبي . 18

القا�سم بن يو�سف العبدري الغرناطي اأبو عبداهلل املواق املالكي، حتقيق: زكريا عمريات، 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 141٦ه�/1٩٩٥م. 

الأوقاف . 1٩ وزارة  جنيب،  عبدالكرمي  اأحمد  حتقيق:  اللخمي،  حممد  بن  علي  التب�سرة، 

وال�سوؤون الإ�سالمية، قطر، د.ط، د.ت.

الأمريية . ٢٠ املطبعة  احلنفي،  الزيلعي  علي  بن  عثمان  الدقائق،  كنز  �سرح  احلقائق  تبيني 

ببولق، م�سر، الطبعة الأوىل، 1٣1٣ه�.

�سراج . ٢1 اأحمد  حممد  حتقيق:  القدوري،  البغدادي  جعفر  بن  حممد  بن  اأحمد  التجريد، 
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وعلي جمعة حممد، دار ال�سالم، القاهرة، الطبعة الأوىل، 14٢٥ه�/٢٠٠4م.

حتفة املحتاج، اأحمد بن حجر الهيتمي ال�سافعي، املطبعة التجارية الكربى، م�سر، د.ط، . ٢٢

د.ت.

وعادل . ٢٣ معو�ص  حممد  علي  حتقيق:  املروروذي،  اأحمد  بن  حممد  بن  احل�سني  التعليقة، 

اأحمد عبداملوجود، مكتبة نزار م�سطفى الباز، مكة املكرمة، د.ط، د.ت.

التعليق على الكايف، حممد بن �سالح العثيمني، موؤ�س�سة ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني . ٢4

اخلريية، عنيزة، الطبعة الأوىل، 14٣٩ه�.

التنبيهات امل�ستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة، عيا�ص بن مو�سى اليح�سبي، حتقيق: . ٢٥

14٣٢ه�/  الأوىل،  الطبعة  بريوت،  حزم،  ابن  دار  حميتي،  وعبدالنعيم  الوثيق  حممد 

٢٠11م.

املالكي، . ٢٦ اإ�سحاق اجلندي  الفرعي لبن احلاجب، خليل بن  التو�سيح يف �سرح املخت�سر 

الدار  الرتاث،  وخدمة  للمخطوطات  جنيبويه  مركز  جنيب،  عبدالكرمي  اأحمد  حتقيق: 

البي�ساء، د.ط، 14٢٩ه�/٢٠٠8م.

الريا�ص، . ٢٧ الدولية،  الأفكار  بيت  الرتمذي،  �سورة  بن  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي،  جامع 

د.ط، د.ت.

اإ�سماعيل البخاري، بيت الأفكار الدولية، الريا�ص، د.ط، . ٢8 اجلامع ال�سحيح، حممد بن 

141٩ه�/1٩٩8م.

حا�سيتا قليوبي وعمرية على �سرح املحلي على منهاج الطالبني، اأحمد بن اأحمد بن �سالمة . ٢٩

واأولده،  احللبي  البابي  م�سطفي  مطبعة  عمرية،  ب�  امللقب  الربل�سي  واأحمد  القليوبي 

م�سر، الطبعة الثالثة، 1٣٧٥ه�/1٩٥٦م.

�سليمان . ٣٠ اخلطيب،  �سرح  على  احلبيب  بتحفة  امل�سماة  اخلطيب  على  بجريمي  حا�سية 

البجريمي، دار الفكر، بريوت، د.ط، 14٢٦ه�/٢٠٠٦م.

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، حممد عرفة الد�سوقي، دار اإحياء الكتب العربية، . ٣1

م�سر، د.ط، د.ت. 

بن . ٣٢ بن حممد  علي  املزين،  �سرح خمت�سر  وهو  ال�سافعي  الإمام  فقه  الكبري يف  احلاوي 
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دار  عبداملوجود،  اأحمد  وعادل  معو�ص  حممد  علي  حتقيق:  الب�سري،  املاوردي  حبيب 

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 1414ه�/1٩٩4م.

منال- . ٣٣ -اأو  مبال  ال�سهري  علي  بن  فرامرز  بن  حممد  الأحكام،  غرر  �سرح  احلكام  درر 

خ�سرو، دار اإحياء الكتب العربية، بريوت، د.ط، د.ت.

الذخرية، اأحمد بن اإدري�ص القرايف، حتقيق: �سعيد اأعراب، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، . ٣4

الطبعة الأوىل، 1٩٩4م.

اأمني . ٣٥ عابدين(، حممد  ابن  الأب�سار )حا�سية  تنوير  �سرح  املختار  الدر  على  املحتار  رد 

ال�سهري ب� )ابن عابدين(، حتقيق: عادل اأحمد عبداملوجود وعلي حممد معو�ص، دار عامل 

الكتب، الريا�ص، طبعة خا�سة، 14٢٣ه�/٢٠٠٣م. 

بريوت، . ٣٦ الإ�سالمي،  املكتب  النووي،  �سرف  بن  يحيى  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�سة 

الطبعة الثالثة، 141٢ه�/1٩٩1م. 

�سعيب . ٣٧ الدم�سقي، حتقيق:  الزرعي  بكر  اأبي  بن  العباد، حممد  املعاد يف هدي خري  زاد 

1418ه�/  الثالثة،  الطبعة  الر�سالة، بريوت،  موؤ�س�سة  الأرناوؤوط،  وعبدالقادر  الأرناوؤوط 

1٩٩8م.

�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها، حممد نا�سر الدين الألباين، . ٣8

مكتبة املعارف، الريا�ص، د.ط، 141٥ه�/1٩٩٥م.

الدين . ٣٩ نا�سر  حممد  الأمة،  يف  ال�سيئ  واأثرها  واملو�سوعة  ال�سعيفة  الأحاديث  �سل�سلة 

الألباين، مكتبة املعارف، الريا�ص، الطبعة الثانية، 14٢٠ه�/٢٠٠٠م. 

�سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد بن ماجه القزويني، بيت الأفكار الدولية، الريا�ص، د.ط، . 4٠

د.ت.

اأبي داود، �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين، بيت الأفكار الدولية، الريا�ص، د.ط، . 41 �سنن 

د.ت.

ال�سنن الكربى، اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، دار . 4٢

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 14٢4ه�/٢٠٠٣م. 

�سنن الن�سائي، اأحمد بن �سعيب بن علي الن�سائي، بيت الأفكار الدولية، الريا�ص، د.ط، . 4٣

د.ت.
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�سرح التلقني، حممد بن علي بن عمر التميمي املازري، حتقيق: حممد املختار ال�سالمي، . 44

دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الأوىل، 1٩٩٧م. 

الأمريية، . 4٥ الكربى  املطبعة  طبعة  اخلر�سي،  حممد  خليل،  خمت�سر  على  اخلر�سي  �سرح 

بولق م�سر، الطبعة الثانية، 1٣1٧ه�. 

�سرح الزرقاين على خمت�سر خليل، عبدالباقي بن يو�سف بن اأحمد بن حممد الزرقاين . 4٦

امل�سري، حتقيق: حممد بن عبدال�سالم اأمني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 

14٢٢ه�/٢٠٠٢م.

الزرك�سي، حتقيق: عبدامللك بن . 4٧ الزرك�سي على منت اخلرقي، حممد بن عبداهلل  �سرح 

عبداهلل ابن دهي�ص، ط.٣، مكتبة الأ�سدي، مكة املكرمة، 14٣٠ه�/٢٠٠٩م.

�سرح فتح القدير، حممد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي املعروف ب� ابن الهمام احلنفي، حتقيق: . 48

عبدالرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 14٢4ه�/٢٠٠٣م. 

حتقيق: . 4٩ املقد�سي،  قدامة  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  املقنع(،  )بهام�ص  الكبري  ال�سرح 

والدعوة  والأوقاف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  توزيع  الرتكي،  عبداملح�سن  بن  عبداهلل 

والإر�ساد، اململكة العربية ال�سعودية، د.ط، 141٩ه�/1٩٩8م.

�سرح معاين الآثار، اأحمد بن حممد بن �سالمة الطحاوي احلنفي، حتقيق: حممد زهري . ٥٠

النجار وحممد �سيد جاد احلق، عامل الكتب، د.م، الطبعة الأوىل، 1414ه�/1٩٩4م.

الدمام، . ٥1 ابن اجلوزي،  العثيمني، دار  امل�ستقنع، حممد بن �سالح  املمتع على زاد  ال�سرح 

الطبعة الأوىل، 14٢٥ه�.

الأوىل، . ٥٢ الطبعة  الكويت،  غرا�ص،  دار  الألباين،  الدين  نا�سر  حممد  داود،  اأبي  �سحيح 

14٢٣ه�/٢٠٠٢م.

�سحيح م�سلم، م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري، بيت الأفكار الدولية، الريا�ص، . ٥٣

د.ط، 141٩ه�/1٩٩8م. 

�سياء ال�سالكني يف اأحكام واآداب امل�سافرين، يحيى بن علي احلجوري، دار الآثار، �سنعاء، . ٥4

الطبعة الأوىل، 14٢٢ه�/٢٠٠1م.

�سعيف اجلامع ال�سغري وزيادته، حممد نا�سر الدين الألباين، املكتب الإ�سالمي، بريوت، . ٥٥

الطبعة الثالثة، 141٠ه�/1٩٩٠م.
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املقدمة

اإن احلمد هلل، نحمده، ون�ستعينه، ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا، ومن 

�سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سّل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل 

اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، �سلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�سحبه واأتباعه، و�سّلم ت�سليًما كثرًيا؛ اأما بعد: 

)چ  چ    على هذه الأمة باإكمال الدين، قال تعاىل:  اأنعم اهلل  فقد 

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]املائدة: ٣[؛ فال حالل اإل 
ما اأحّله اهلل، ول حرام اإل ما حّرمه، ول دين اإل ما �سرعه. وقد جاء يف حديث اأبي 

وقد  اإل  النار،  من  ويباعد  يقّرب من اجلنة،  �سيء  بقي  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال   : ذر، 

. وقد حّذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من البدعة، فقد جاء يف حديث جابر بن عبداهلل 
)1(

بنيِّ لكم«

وا�ستد  �سوته،  وعال  عيناه،  احمّرت  خطب  اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  كان  قال:   

اهلل،  كتاب  احلديث  خري  فاإن  بعد،  »اأما  ويقول:  جي�ص...  منذر  كاأنه  حتى  غ�سبه، 

. فكان على 
)٢(

وخري الهدي هدي حممد، و�سر الأمور حمدثاتها، وكل بدعة �ساللة«

ول يخ�ّص  �سرع،  ما  بغري  يتعبد هلل  ول  ملسو هيلع هللا ىلص  يف عبادته  النبي  �سنة  يلزم  اأن  امل�سلم 

ه ال�سرع بها. وقد كان الإمام اأحمد وغريه من فقهاء  مكاًنا اأو زماًنا بعبادة مل يخ�سّ

اأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )1٥٥/٢(، باب: ومن غرائب م�سند اأبي ذر ، رقم احلديث:   )1(

)1٦4٧(. قال الهيثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد )٢٦4/8(: “ورجال الطرباين رجال ال�سحيح، 

غري حممد بن عبداهلل بن يزيد املقرئ وهو ثقة”. وقال الألباين: “ وهذا اإ�سناد �سحيح رجاله كلهم 

ثقات”. �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها )4/41٦(.

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )٥٩٢/٢(، كتاب: اجلمعة، باب: تخفيف ال�سالة واخلطبة، رقم احلديث:   )٢(

.)8٦٧(
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اأهل احلديث يقولون: اإن الأ�سل يف العبادات التوقيف؛ فال ي�سرع منها اإل ما �سرعه 

. “فمق�سود ال�سارع يف العبادة والطاعة اأن يعبده املكلفون ويطيعوه 
)1(

 اهلل

القاعدة  تقررت  ولذلك  وا؛  وغريَّ واجتهدوا  ا�ستهوا  كما  ولي�ص  وكلفهم،  اأمرهم  كما 

.
ال�سرعية املقا�سدية املعروفة: ل ُيعَبد ال�سارع اإل مبا �سرع”)٢(

ويت�ساءل النا�ص عن حكم الت�سّبه باحلجاج يف وقوفهم بعرفة، وتخ�سي�ص -غري 

احلاج- هذا اليوم بالإكثار من الذكر والدعاء، اأو لزوم مكان ما يف هذا اليوم؛ حيث 

تنت�سر يف كل عام قبيل يوم عرفة ر�سائل حتث على اغتنام يوم عرفة، وو�سع جدول 

لالأعمال يف ذلك اليوم، واغتنام دقائقه، والنقطاع عن اأمور الدنيا. ومن جانب اآخر 

تنت�سر ر�سائل حتّذر النا�ص من ذلك وت�سف هذا الفعل بالبدعة، في�سبح النا�ص يف 

حرية من اأمرهم، فهم يرجون ما عند اهلل، ويرغبون يف اغتنام الفر�ص لالإقبال على 

اهلل، ويخ�سون من الوقوع يف البدعة، فكان ل بد من حترير اأقوال العلماء يف حكم 

“التعريف بغري عرفة”.  بعنوان:  الدرا�سة  ولهذا جاءت هذه  الأم�سار،  التعريف يف 

واهلل اأ�ساأل التوفيق وال�سداد والقبول والنفع للم�سلمني.

�سابط املو�سوع: 

يرّكز البحث على بيان اأحكام م�سابهة احلجاج يف الوقوف بعرفة -من قبل غري 

اأو تخ�سي�ص هذا  والدعاء،  للذكر  اأو مكان معني  باجتماعهم يف م�سجد  احلجاج- 

اليوم مبزيد اجتهاد يف الذكر والدعاء.

اأهمية املو�سوع: 

تظهر اأهمية املو�سوع فيما يلي: 

ارتباطه بالبدعة يف الدين، في�ستلزم تو�سيح اأحكامه حتذيًرا من الوقوع يف . 1

البدعة.

انظر: جمموع الفتاوى )1٧/٢٩(.  )1(

علم املقا�سد ال�سرعية )�ص: 1٦٦(.  )٢(
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اأنه من الأمور املتكررة وت�ستد احلاجة اإىل تو�سيح اأحكامها.. ٢

اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

كان اختياري لهذا املو�سوع لالأ�سباب الآتية: 

اأهمية هذا املو�سوع، واحلاجة اإىل معرفة اأحكامه.. 1

تداول كثري من النا�ص بع�ص الر�سائل التي حتّذر من التعريف بغري عرفة، . ٢

من غري تف�سيل مما اأوقع النا�ص يف حرية، فظهرت احلاجة اإىل حترير هذه 

امل�ساألة وبيانها للنا�ص.

اأيّن مل اأجد من اأفرد هذا املو�سوع بالدرا�سة يف بحث فقهي ح�سب اّطالعي.. ٣

اأهداف املو�سوع: 

تتلخ�ص اأهداف هذا البحث فيما ياأتي: 

امل�ساهمة ببحث علمي يف م�ساألة مهمة.. 1

ن�سر الوعي بني النا�ص للتفريق بني �سور التعريف بغري عرفة. . ٢

الدرا�سات ال�سابقة: 

ملوؤلفه:  احلولية  البدع  كتاب:  غري  عليه-  اطلعت  -فيما  علمية  درا�سة  اأجد  مل 

ماج�ستري  ر�سالة  واأ�سله  الف�سيلة،  دار  النا�سر:  التويجري،  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

بق�سم العقيدة بكلية اأ�سول الدين بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.

هذا  ي�سيف  اأن  واآمل  عقدي،  جانب  من  املو�سوع  هذا  عن  احلديث  تناول  وقد 

من  بها  يلحق  وما  عرفة،  بغري  التعريف  �سور  يف  بالتف�سيل  علمية  اإ�سافة  البحث 

تخ�سي�ص غري احلاج يوم عرفة مبزيد اجتهاد يف الذكر والدعاء.

منهج البحث: 

ال�ستنباطي  التحليلي  ال�ستقرائي  املنهج  هو  البحث  يف  اّتبعته  الذي  املنهج 
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املقارن، وذلك با�ستقراء ما ُكتب حول مو�سوع البحث من اأقوال واأدلة ومناق�سات، 

وحتليل ما ورد يف املراجع العلمية التي تناولت مو�سوع البحث مع ال�ستعانة باملنهج 

ال�ستنباطي ل�ستخراج اأوجه الدللة من الأدلة، وذكر ما يرد عليها من مناق�سات، 

وما يجاب به عنها اإن وجدت، والرتجيح، مع بيان �سببه. 

خطة البحث: 

جعلت خطة البحث مكونة من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، وذلك على 

النحو الآتي: 

ال�سابقة،  والدرا�سات  واأهدافه،  اختياره،  واأ�سباب  املو�سوع  اأهمية  وفيها  املقدمة، 

ومنهج البحث، وخطته. 

التمهيد: ف�سل يوم عرفة، واملراد بالتعريف، و�سوره.

املبحث الأول: ق�سد مكان معني غري عرفة، وفعل ما يفعله احلاج بعرفة. 

املبحث الثاين: ق�سد م�ساجد الأم�سار يوم عرفة، وفعل ما يفعله احلاج بعرفة، وفيه 

مطلبان: 

املطلب الأول: ق�سد م�ساجد الأم�سار يوم عرفة مع �سد الرحال. 

املطلب الثاين: ق�سد م�سجد البلد يوم عرفة.

اأما اخلامتة ففيها ملخ�ص البحث، واأهم نتائجه، وتو�سياته.

ثم اأتبعت البحث بفهر�ص للم�سادر واملراجع، ثم فهر�ص للمو�سوعات.

ا متقباًل، و�سلى اهلل  العمل خال�سً واأن يجعل هذا  وال�سداد،  التوفيق  اأ�ساأل اهلل 

و�سلم على نبينا حممد، وعلى اآله، و�سحبه، واأتباعه اإىل يوم الدين.
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التمهيد

ف�شل يوم عرفة، واملراد بالتعريف، و�شوره

وفيه مطلبان:

املطلب االأول

ف�شل يوم عرفة

خ�ّص اهلل  يوم عرفة بف�سل عظيم، واخت�ص احلجاج مبزيد ف�سل يف 

ذلك اليوم، و�سرع لهم الوقوف بعرفات حيث يدنو منهم ع�سية عرفة، ويباهي بهم 

 .
)1(

مالئكته

، اإ�سافة 
)٢(

و�سّن لغري احلاج ال�سيام يف ذلك اليوم، وهذا يوؤكد ف�سله لغري احلاج

اإىل كونه من ع�سر ذي احلجة التي تتميز باأف�سلية العمل ال�سالح فيها.

هذا  �سمول  يحتمل  كما  باحلاج،  اخت�سا�سه  فيحتمل  فيه  الدعاء  تف�سيل  اأما 

، مع اأن الدعاء والذكر م�سروعان يف كل وقت.
)٣(

الف�سل لغريه

وحمل البحث -ُهنا- هو حكم عمل غري احلاج ما ي�سبه عمل احلجاج يف عرفة، 

اأن  يف  ورغبة  ف�سل،  من  فيه  ملا  والدعاء  الذكر  من  بالإكثار  اليوم  هذا  وتخ�سي�ص 

الذي يدنو فيه من احلجاج، حيث  اليوم  ت�سملهم رحمة اهلل ومغفرته وف�سله يف هذا 

تكون النفو�ص منك�سرة بني يدي اهلل، ويرجو النا�ص ف�سل اهلل ممن مل يتي�سر لهم احلج.

من  النار،  من  عبًدا  فيه  اهلل  يعتق  اأن  من  اأكرث  يوم  من  “ما  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اإن  عائ�سة:  قالت   )1(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه  اأراد هوؤلء؟«.  يباهي بهم املالئكة، فيقول: ما  ليدنو، ثم  واإنه  يوم عرفة، 

)٩8٢/٢(، كتاب: احلج، باب: يف ف�سل احلج والعمرة، ويوم عرفة، رقم احلديث: )1٣48(.

انظر: �سرح املوطاأ - عبدالكرمي اخل�سري، رقم الدر�ص: )4٢(.  )٢(

انظر: التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )1٦1/٢1(، املنتقى �سرح املوطاأ )٣٥8/1(، �سرح   )٣(

الزرقاين على املوطاأ )٥1/٢(، �سرح املوطاأ- عبدالكرمي اخل�سري، رقم الدر�ص: )4٢(.
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املطلب الثاين

املراد بالتعريف، و�شوره

امل�ساألة الأوىل: املراد بالتعريف: 

الفرع الأول: التَّعريف يف اللغة: 

التعريف يف اللغة له معاٍن متعددة؛ فمن معانيه: الإعالم، وكذلك اإن�ساد ال�سالة، 

النا�ص بعرفات، وتعظيمهم  وياأتي مبعنى وقوف  الَعْرف،  التطييب من  وياأتي مبعنى 

.
)٢(

َف النا�ُص: اإِذا �َسِهُدوا عرفات ، ُيقال: َعرَّ
)1(

يوم َعَرَفة

واملعنى الأخري هو املراد يف هذا البحث.

 الفرع الثاين: التعريف يف ال�سطالح: 

ا�ستعمل الفقهاء التعريف مبعناه اللغوي؛ وهو وقوف النا�ص بعرفات، وتو�سعوا يف 

“الوقوف بعرفات،  باأنه  اإطالقه على م�سابهة احلجاج يف وقوفهم بعرفات، فعّرفوه 

 .
والوقوف بغريها �سبًها باأهلها”)٣(

ومو�سوع هذا البحث هو التعريف بغري عرفة، وهو ما يطلق عليه الفقهاء التعريف 

ترتيب  املغرب يف  تعريفه؛ فجاء يف  الفقهاء يف  اختلفت عبارات  وقد  الأم�سار،  يف 

: “واأما التعريف املحدث: وهو الت�سبه باأهل عرفة يف غريها من املوا�سع؛ 
)4(

املعرب

وهو اأن يخرجوا اإىل ال�سحراء فيدعوا ويت�سرعوا”.

: “هو اأن يجتمع النا�ص يوم عرفة يف 
)٥(

وجاء يف تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق

مادة:   ،)14٠٢/4( العربية  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح  )عرف(،  مادة:   ،)1٢1/٢( العني  انظر:   )1(

)عرف(، خمتار ال�سحاح )�ص: ٢٠٦(، مادة: )عرف(.

تاج العرو�ص )14٧/٢4- 148(، مادة: )عرف(.  )٢(

البناية �سرح الهداية )1٢٣/٣(.  )٣(

)�ص: ٣1٢(.  )4(

.)٢٢٦/1(  )٥(
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بع�ص املوا�سع ت�سّبًها بالواقفني بعرفة”.

: “هو الجتماع املعروف يف البلدان بعد الع�سر 
)1(

وجاء يف املجموع �سرح املهذب

يوم عرفة”.

: “ هو اجتماع النا�ص يف امل�ساجد ع�سية عرفة، 
)٢(

وجاء يف حا�سية الرو�ص املربع

للدعاء والذكر، حتى تغرب ال�سم�ص، كما يفعله اأهل عرفة”.

هذه  تكون  وقد  عرفة،  يوم  يف  احلجاج  م�سابهة  يجمعها  التعريفات  هذه  وكل 

امل�سابهة بلزوم مكان ما، اأو بالجتماع ع�سية عرفة للذكر والدعاء.

امل�ساألة الثانية: �سور التعريف بغري عرفة: 

من خالل تتبع كالم العلماء عن التعريف يف الأم�سار وجدت اأن له �سوًرا متنوعة 

عندهم، ولهذا تفاوتت اأحكامهم على التعريف بغري عرفة.

فمن �سوره: اأن يق�سد غري احلاج مكاًنا معيًنا كقرب من يح�سن الظن به، اأو يخرج 

اإىل ال�سحراء، اأو يق�سد م�سجًدا معّيًنا؛ كامل�سجد الأق�سى، في�سّد اإليه الرحال، اأو 

يق�سد م�سجًدا غري معني؛ باأن يلزم م�سجد بلده للدعاء والذكر يف يوم عرفة.

والتعريف يف م�سجد غري معني من م�ساجد الأم�سار التي يقيمون فيها؛ اإما اأن 

يكون معها اإحرام وم�سابهة لفعل احلجاج، اأو ل يكون كذلك، فتكون امل�سابهة يف لزوم 

الذكر والدعاء يف ذلك الوقت والجتماع له، وقد يكون مع ذلك خطبة، اأو ل.

يلزم  بل  كذلك،  يكون  اأّل  واإما  احلجاج،  بفعل  ت�سّبًها  امل�سجد  يق�سد  اأن  واإما 

الدنيا،  الف�سل لالنقطاع فيه عن  لهذا  اغتناًما  لف�سل عرفة  يوم عرفة  امل�سجد يف 

واإما اأن يكون مع ذلك اعتقاد باأن ذلك �سنة م�سروعة مع املداومة عليها، اأو يفعلها 

اأحياًنا من غري مداومة، وقد يكون الفاعل لذلك ممن يقتدى به، فيظن النا�ص اأن 

فعله �سنة، اأو ل يكون كذلك.

.)11٧/8(  )1(

.)٥٢٣/٢(  )٢(
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فهل ق�سد النا�ص امل�سجد، اأو مكاًنا غريه، واجتماعهم للذكر والدعاء كما يفعل 

احلجاج يف عرفة، اأو تخ�سي�سهم هذا اليوم مبزيد اجتهاد يف الذكر والدعاء، اأمر 

م�سروع، اأو لي�ص كذلك؟

هذا ما �ستتم مناق�سته يف املباحث الآتية.
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املبحث االأول

ق�شد مكان معنّي غري عرفة، وفعل ما يفعله احلاج بعرفة

الظن،  به  يح�سن  مكان معني كقرب من  العلماء يف حترمي ق�سد  بني  ل خالف 

.
)1(

والجتماع عنده، والتعريف هناك كما يفعل بعرفات

العيد  الفا�سل، مع  اليوم  “وقد يحدث يف   : تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال 

العملي املحدث، العيد املكاين، فيغلظ قبح هذا، وي�سري خروًجا عن ال�سريعة. فمن 

ذلك: ما يفعل يوم عرفة، مما ل اأعلم بني امل�سلمني خالًفا يف النهي عنه، وهو ق�سد 

قرب بع�ص من يح�سن به الظن يوم عرفة، والجتماع العظيم عند قربه، كما يفعل يف 

بع�ص اأر�ص امل�سرق واملغرب، والتعريف هناك، كما يفعل بعرفات، فاإن هذا نوع من 

احلج املبتدع الذي مل ي�سرعه اهلل، وم�ساهاة للحج الذي �سرعه اهلل، واتخاذ القبور 

. فعن اأبي هريرة، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: “ل جتعلوا بيوتكم قبوًرا، ول 
اأعياًدا”)٢(

. فنهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
)٣(

جتعلوا قربي عيًدا؛ و�سّلوا علّي، فاإن �سالتكم تبلغني حيث كنتم«

عن اتخاذ قربه عيًدا، فقرب غريه اأوىل بالتحرمي.

عن  والنهي  بالتباع  الأمر   ،)14٩/٢( اجلحيم  اأ�سحاب  ملخالفة  امل�ستقيم  ال�سراط  اقت�ساء  انظر:   )1(

البتداع )�ص: 14٥(، غاية الأماين يف الرد على النبهاين )4٧٧/1(، البدع احلولية )�ص: ٣٧٣(.

اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم ملخالفة اأ�سحاب اجلحيم )14٩/٢(.  )٢(

اأخرجه اأحمد يف م�سنده )4٠٣/14(، م�سند املكرثين من ال�سحابة، م�سند اأبي هريرة ، رقم   )٣(

احلديث: )88٠4(، واأبو داود يف �سننه )٣8٥/٣(، كتاب: املنا�سك، باب: يف ال�سالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

الأحكام )1/44٠(:  النووي يف خال�سة  قال عنه  له.  واللفظ  وزيارة قربه، رقم احلديث: )٢٠4٢(، 

نافع.  بن  عبداهلل  لأجل  ح�سن  اإ�سناده  امل�سند:  حمققو  عنه  وقال  �سحيح”.  باإ�سناد  داود  اأبو  “رواه 
و�سححه الألباين يف اأحكام اجلنائز )٢1٩/1( مما له من طرق و�سواهد. 
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املبحث الثاين

ق�شد م�شاجد االأم�شار يوم عرفة، وفعل ما يفعله احلاج بعرفة

ذكر املوؤرخ القلق�سندي  اأن عبدامللك بن مروان ملا ويل اخلالفة منع النا�ص 

املو�سم،  النا�ص يف  لنف�سه على  البيعة  ياأخذ  كان    الزبري  ابن  لأن  من احلج 

ف�سّج النا�ص من منع احلج، فبنى عبدامللك قبة ال�سخرة ببيت املقد�ص، فكان النا�ص 

يح�سرونها يوم عرفة، ويقفون عندها، فيقال اإن ذلك �سبب التعريف ببيت املقد�ص 

م�ساجد  التعريف يف  �سّن  من  اأول  اأن  نقله  وَذكر عن اجلاحظ  الأم�سار.  وم�ساجد 

الأم�سار عبداهلل بن عبا�ص ، واأنكر العلماء عليه هذا النقل، وذكر عن اأبي 

عمر الكندي اأن عبدالعزيز بن مروان اأول من �سّن التعريف بامل�سجد اجلامع مب�سر 

 .
)1(

بعد الع�سر

ولبيان احلكم يف ذلك ل بد من التف�سيل يف امل�ساألتني الآتيتني: 

املطلب االأول

ق�شد م�شاجد االأم�شار يوم عرفة مع �شد الرحال

اإىل  للتعريف فيها؛ كال�سفر  العلماء يف حترمي ق�سد بقعة بعينها  ل خالف بني 

.
)٢(

امل�سجد الأق�سى للتعريف فيه

قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية : “وكذلك ال�سفر اإىل بيت املقد�ص، للتعريف 

، فاإن زيارة بيت املقد�ص م�ستحبة م�سروعة لل�سالة  ا �سالل بنيِّ فيه، فاإن هذا اأي�سً

انظر: ماآثر الإنافة يف معامل اخلالفة )1/1٢٦-1٢٩(.  )1(

)٢( انظر: اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم ملخالفة اأ�سحاب اجلحيم )14٩/٢(، م�ساألة يف املرابطة يف الثغور 

النبهاين  على  الرد  يف  الأماين  غاية   ،)14٥ )�ص:  البتداع  عن  والنهي  بالتباع  الأمر   ،)٦٢ )�ص: 

.)4٧٧/1(
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فيه والعتكاف، وهو اأحد امل�ساجد الثالثة التي ت�سد اإليها الرحال، لكن ق�سد اإتيانه 

اأيام احلج هو املكروه، فاإن ذلك تخ�سي�ص وقت معني بزيارة بيت املقد�ص، ول  يف 

ا م�ساهاة للحج اإىل امل�سجد  خ�سو�ص لزيارته يف هذا الوقت على غريه. ثم فيه اأي�سً

اأنه �سريعة  اإىل ما ل ي�سك م�سلم يف  اأف�سى  له بالكعبة، ولهذا قد  احلرام، وت�سبيه 

اأخرى، غري �سريعة الإ�سالم، وهو ما قد يفعله بع�ص ال�سالل من الطواف بال�سخرة، 

.
اأو من حلق الراأ�ص هناك، اأو من ق�سد الن�سك هناك”)1(

املطلب الثاين

ق�شد م�شجد البلد يوم عرفة

واملراد هنا اأن يق�سد النا�ص م�سجد البلد يوم عرفة، ويجتمعون للدعاء والذكر. 

فاإن كان مع ذلك م�سابهة للحجاج يف هيئتهم بلبا�ص الإحرام، فال �سك اأن هذا 

.
)٢(

بدعة، فاإن لب�ص الإحرام لغري الن�سك بدعة

اخلطب  من  واأنواع  بالدعاء،  امل�ساجد  يف  ال�سديد  الرفع  الأ�سوات  رفع  وكذا 

.
)٣(

والأ�سعار الباطلة مكروه يف هذا اليوم وغريه

فاإن مل يكن معه ذلك، بل كان لزوًما للم�سجد للدعاء والذكر، فهذا هو التعريف 

يف الأم�سار الذي اختلف العلماء يف م�سروعيته على قولني: 

القول الأول: 

اأنه ل يكره ق�سد الرجل م�سجد بلده يوم عرفة للذكر والدعاء، وقد روي فعل ذلك 

اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم ملخالفة اأ�سحاب اجلحيم )14٩/٢(.  )1(

انظر: البناية �سرح الهداية )1٢4/٣(، فتح القدير للكمال ابن الهمام )8٠/٢(، املجموع �سرح املهذب   )٢(

)11٧/8(، �سرح املوطاأ - عبدالكرمي اخل�سري، رقم الدر�ص: )4٢(.

اجلحيم  اأ�سحاب  ملخالفة  امل�ستقيم  ال�سراط  اقت�ساء   ،)11٧/8( املهذب  �سرح  املجموع  انظر:   )٣(

.)1٥1/٢(
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 ،
)٣(

، وابن �سريين
)٢(

، واحل�سن الب�سري
)1(

 عن ابن عبا�ص وعمرو بن حريث

اأبي يو�سف وحممد بن احل�سن من احلنفية يف  ، وهذا القول مروي عن 
)4(

وغريهم

، ومذهب 
)٧(

، وهو املعتمد عند ال�سافعية
)٦(

، وبه قال القرطبي
)٥(

غري رواية الأ�سول

.
)٩(

، ورجحه ال�سيخ عبدالكرمي اخل�سري
)8(

احلنابلة

اأما بالنظر اإىل تاأثري ق�سد الت�سبه وعدمه يف احلكم، فقد جاء عند بع�ص احلنفية 

اأن التعريف هو اأن يجتمع النا�ص يوم عرفة يف بع�ص املوا�سع ت�سّبًها بالواقفني بعرفة، 

واأنه غري معترب؛ اأي؛ غري م�سنون، ول م�ستحب يتعلق به الثواب؛ لأن الوقوف بعرفة 

.
)1٠(

عبادة خمت�سة مبكان خم�سو�ص، فال يكون عبادة دونه ك�سائر املنا�سك

�سياأتي بيان الآثار.  )1(

فاجتمع    اهلل  وذكر  فدعا  جل�ص  الع�سر  بعد  عرفة  يوم  الب�سري  احل�سن  راأيت  عوانة:  اأبو  قال   )٢(

النا�ص - ويف رواية م�سلم راأيت احل�سن خرج يوم عرفة من املق�سورة بعد الع�سر فقعد فعرف. ال�سنن 

الكربى للبيهقي )11٧/٥(.

انظر: م�سائل اأحمد بن حنبل رواية ابن هانئ - ط الفاروق احلديثة )�ص: 1٢٧(.  )٣(

وهم: بكر وثابت وحممد بن وا�سع كانوا ي�سهدون امل�سجد يوم عرفة. انظر: طبقات احلنابلة )1/٦٧(،   )4(

املغني لبن قدامة )٢٩٦/٢(.

انظر: البناية �سرح الهداية )1٢٣/٣(، درر احلكام �سرح غرر الأحكام )1/14٥(.  )٥(

انظر: تف�سري القرطبي )41٩/٢(.  )٦(

انظر: املجموع �سرح املهذب )11٧/8(، الإي�ساح يف منا�سك احلج والعمرة )�ص: ٢٩4(، نهاية املحتاج   )٧(

ال�سرواين  املحتاج )٢٩٧/٣(، حا�سية  نهاية  ال�سربامل�سي على  املنهاج )٢٩٧/٣(، حا�سية  �سرح  اإىل 

)1٠8/4(، الفتح املبني ب�سرح الأربعني )�ص: ٢٢٥(، الأمر بالتباع والنهي عن البتداع )�ص: 14٥(.

قال الأثرم: �ساألت اأبا عبداهلل عن التعريف يف الأم�سار، يجتمعون يف امل�ساجد يوم عرفة، قال: اأرجو   )8(

اأن ل يكون به باأ�ص، قد فعله غري واحد. انظر: م�سائل اأحمد بن حنبل رواية ابن هانئ )�ص: 1٢٧(، 

املغني لبن قدامة )٢٩٦/٢(، ال�سرح الكبري على منت املقنع )٢٥٩/٢(، الفروع )٢1٦/٣(، الإن�ساف 

يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )٢/441(.

ال�سيخ  لف�سيلة  الر�سمي  واملوقع   ،)4٢( الدر�ص:  رقم  اخل�سري،  عبدالكرمي   - املوطاأ  �سرح  انظر:   )٩(

https://shkhudheir.com/pearls-of-bene-  الدكتور عبدالكرمي بن عبداهلل اخل�سري على الرابط:

fits/2076221172

الهمام  ابن  للكمال  القدير  فتح   ،)1٢٣/٣( الهداية  �سرح  البناية   ،)1٢4  -1٢٣/٣( الهداية  )1٠( انظر: 

.)8٠/٢(
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ون�ص بع�ص احلنفية على اأن رواية عدم الكراهة حممولة على اأنه ما كان للت�سبه، 

بل كان للدعاء والت�سرع، فلو اجتمعوا ل�سرف ذلك اليوم بال وقوف وك�سف للروؤو�ص، 

 .
)1(

جاز

اأهل  لأن  الت�سبه؛  بق�سد  ذلك  فعل  جواز  ال�سافعية  مذهب  من  يظهر  والذي 

الأم�سار يكربون اأيام منى كما يكرب احلجاج، وي�سلون يوم النحر بدًل من طواف 

اجتماع  عدم  الكراهة  لعدم  وا�سرتطوا   ،
)٢(

احلجاج ي�سّحي  كما  وي�سّحون  احلج، 

.
)٣(

الرجال بالن�ساء

وقد اختلف القائلون بعدم الكراهة يف ا�ستحباب هذا الفعل، اأو عدم ا�ستحبابه؛ 

، ويف رواية عند احلنابلة، وهي 
)٥(

، وقول ال�سافعية
)4(

في�ستحب يف قول عند احلنفية

ابن  قول  من  الظاهر  وهو   ،
)٧(

اأحمد عن  امل�سهور  يف  ي�ستحب  ول   ،
)٦(

املفردات من 

.
)8(

تيمية

انظر: البناية �سرح الهداية )1٢٣/٣(، فتح القدير للكمال ابن الهمام )8٠/٢(.  )1(

انظر: املنهاج يف �سعب الإميان )4٥٥/٢(، حا�سية ال�سرواين )1٠8/4(.  )٢(

انظر: حا�سية ال�سرواين )1٠8/4(.  )٣(

انظر: البناية �سرح الهداية )1٢٣/٣(.  )4(

انظر: حا�سية ال�سرواين )1٠8/4(، املنهاج يف �سعب الإميان )4٥٥/٢(، جمل�ص يف ف�سل يوم عرفة   )٥(

)�ص: 18٢(.

انظر: م�ساألة يف املرابطة يف الثغور )�ص: ٦٢(، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي   )٦(

)441/٢(، الفروع )٢1٦/٣(.

1٢٧(، طبقات احلنابلة  انظر: م�سائل اأحمد بن حنبل رواية ابن هانئ - ط الفاروق احلديثة )�ص:   )٧(

)٦٧/1(، حا�سية اخللوتي على منتهى الإرادات )1/٥٢٣(.

فقد ذكر اأنه ل باأ�ص بفعله اأحياًنا لعار�ص، ول يّتخذ �سنة. انظر: قاعدة جليلة يف التو�سل والو�سيلة )�ص:   )8(

٢٢٢-٢٢٣(، جمموع الفتاوى )1٩٦/٢٠-1٩٧(. وقد ذكر عنه بع�ص احلنابلة اأنه مل يَر التعريف بغري 

الإن�ساف  الفروع )٢1٦/٣(،  انظر:  وفاعله �سال.  واأنه منكر،  العلماء،  فيه بني  نزاع  ل  واأنه  عرفة، 

يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )441/٢(. والظاهر اأن ما ذكروه عنه حممول على ق�سد 

م�سجد معني كامل�سجد الأق�سى كما �سبق حترير ذلك يف ال�سور ال�سابقة.
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اأدلة القول الأول: 

اأوًل: اأدلة القول بعدم الكراهة: 

بلده  الرجل م�سجد  بعدم كراهة ق�سد  الأول -القائلون  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 

ع�سية عرفة للذكر والدعاء- مبا يلي: 

.
)1(

الدليل الأول: عن احل�سن قال: اأول من عّرف بالب�سرة ابن عبا�ص

وجه ال�ستدلل: اأن ابن عبا�ص  فعله بالب�سرة حني كان خليفة لعلي بن 

الرا�سدين من غري  اخللفاء  يفعل يف عهد  وما  عليه،  ينكر  ومل   ، اأبي طالب 

.
)٢(

اإنكار، ل يكون بدعة

املناق�سة: نوق�ص من وجهني: 

الأول: عدم ثبوته عن ابن عبا�ص  كما �سبق يف تخريجه.

الثاين: اأنه على فر�ص ثبوته عن ابن عبا�ص، فيناق�ص ال�ستدلل به مبا يلي: 

بق�سد  يفعله  ومل  فدعا،  فقعد،  نية،  ح�سرته    عبا�ص  ابن  اأن  اأوًل: 

الجتماع وم�ساهاة لأهل عرفة، واإيهام العوام اأن هذا من �سعائر الدين، 

واملنكر اإمنا هو ما ات�سف بذلك -واهلل اأعلم- على اأن تعريف ابن عبا�ص 

قد �سار على �سورة اأخرى غري م�ستنكرة؛ حيث �سعد املنرب فقراأ البقرة 

واآل عمران وف�سرهما حرًفا حرًفا، فاإمنا اجتمعوا ل�ستماع العلم، وكان 

.
)٣(

ذلك ع�سية عرفة

اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )٢8٧/٣(، كتاب: احلج، يف التعريف من قال: لي�ص اإل بعرفة، رقم   )1(

احلديث: )14٢٦٦(. ول ي�سح اإ�سناده؛ لأن احل�سن مل ي�سمع من ابن عبا�ص. انظر: تهذيب اقت�ساء 

ال�سراط امل�ستقيم )�ص: 1٦٦(، التحجيل يف تخريج ما مل يخرج من الأحاديث والآثار يف اإرواء الغليل 

)�ص: 1٠1(.

انظر: اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم )٢/1٥1(.  )٢(

انظر: الباعث على اإنكار البدع واحلوادث )�ص: ٣4(، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )1/٢٢٧(،   )٣(

فتح القدير للكمال ابن الهمام )8٠/٢(. 
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ثانًيا: مل يرد -فيما يظهر واهلل اأعلم- اأن ابن عبا�ص  كرر هذا الفعل 

.
)1(

ة م�سروعة، يفعلونها كل عام مرة اأخرى. فكيف مبن اتخذ ذلك �سنَّ

الدليل الثاين: عن مو�سى بن اأبي عائ�سة قال: راأيت عمرو بن حريث يخطب يوم 

.
)٢(

عرفة، وقد اجتمع النا�ص اإليه

من  اإنكار  غري  من  ذلك  فعل    حريث  بن  عمرو  اأن  ال�ستدلل:  وجه 

ال�سحابة، فدل على عدم كراهته.

املناق�سة:  اأنه اإذا ثبت هذا التعريف عن بع�ص ال�سحابة؛ فال يكون حجة ملا يلي: 

وهو  ال�سحابة،  عامة  عليه  يوافقهما  مل  ال�سحابيني  من  الفعل  هذا  اأن  اأوًل: 

.
)٣(

اجتهاد منهما

اأن فعل ال�سحابي ل يقوى على معار�سة الن�سو�ص ال�سريحة، التي ورد  ثانًيا: 

، و�ستاأتي.
)4(

فيها النهي عن الإحداث يف الدين

�سرع  مما  امل�ساجد  ونوع  بعينه  ل  بنوعه،  مكان  ق�سد  هذا  اأن  الثالث:  الدليل 

ق�سدها، فاإن الآتي اإىل امل�سجد ل يق�سد مكاًنا معيًنا ل يتبدل ا�سمه وحكمه، واإمنا 

ل حكمه، ولهذا ل تتعلق  ل ذلك امل�سجد، لتحوَّ الغر�ص بيت من بيوت اهلل، بحيث لو ُحوِّ

القلوب اإل بنوع امل�سجد، ل بخ�سو�سه، ولي�ص يف ذلك �سد رحل اإىل م�سجد بعينه، فال 

يكون هذا ت�سبيًها بعرفات، بخالف ق�سد بقعة بعينها للتعريف فيها؛ كقرب ال�سالح، 

 .
)٥(

اأو امل�سجد الأق�سى

انظر: البدع احلولية )�ص: ٣٧4(.  )1(

بعرفة،  اإل  لي�ص  قال:  من  التعريف  يف  احلج،  كتاب:  م�سنفه )٢8٧/٣(،  يف  �سيبة  اأبي  ابن  اأخرجه   )٢(

 ،)1٦٦ امل�ستقيم )�ص:  اقت�ساء ال�سراط  واإ�سناده �سحيح. انظر: تهذيب  رقم احلديث: )14٢٦٧(. 

التحجيل يف تخريج ما مل يخرج من الأحاديث والآثار يف اإرواء الغليل )�ص: 1٠٢(.

انظر: قاعدة جليلة يف التو�سل والو�سيلة )�ص: ٢٢٢(.  )٣(

انظر: البدع احلولية )�ص: ٣٧4(.  )4(

انظر: اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم ملخالفة اأ�سحاب اجلحيم )1٥٢/٢-1٥٣(.  )٥(
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ثانًيا: دليل القول بال�ستحباب: 

وي�سن  وف�سل،  مزية  له  اليوم  هذا  باأن  التعريف  با�ستحباب  للقائلني  ُي�ستدل 

ولهذا  والدعاء،  والذكر  بالعبادة  اليوم  ي�ستغل هذا  اأن  فينبغي  لغري احلاج،  �سيامه 

.
)1(

ورد التعريف عن بع�ص ال�سحابة

املناق�سة: ناق�ص ابن تيمية  هذا ال�ستدلل باأن التعريف مل يكن من عمل 

اأقرها،  ملسو هيلع هللا ىلص ول فعلها، ول  اأمر بها النبي  عموم ال�سحابة، ومل يكن من ال�سنة التي 

اُتخذت هذه  اإذا  اأدلة، خا�سة  تعترب  النادرة ل  الأمور  اجتهاد؛ فمثل هذه  واإمنا هو 

الأمور ذرائع اإىل البدع. فالذين فعلوها من ال�سحابة وغريهم اجتهدوا، وغاية ما 

�سئلوا  ولو  فعلهم،  يفعلوا  مل  لكن  بذلك  عذروهم  اأنهم  عا�سروهم  الذين  من  كان 

اأن يقال:  الأمر  البدع. فغاية  اأو طريقة يكون من  باملنع، فاتخاذ ذلك �سنة  لأجابوا 

هذا مما �ساغ فيه اجتهاد ال�سحابة، اأو مما ل ُينكر على فاعله لأنه مما ي�سوغ فيه 

الجتهاد، ل اأنه �سنة م�ستحبة �سنها النبي ملسو هيلع هللا ىلص لأمته، اأو يقال يف التعريف: اإنه ل باأ�ص 

.
)٢(

به اأحياًنا لعار�ص اإذا مل ُيجعل �سنة راتبة

ولعل ال�سيخ يق�سد اأن اإن�ساًنا مثاًل تذكر ف�سل هذا اليوم عرفة وهو �سائم، ثم 

ذهب اإىل امل�سجد يتعبد فيتلو القراآن ويدعو، ل لعتقاد اأن عمله هذا من ال�سنن، اإمنا 

فعله حتّرًيا للزمن الفا�سل واملكان الفا�سل، لكان ذلك مما ميكن اأن ُي�سكت عنه، اإذا 

.
)٣(

مل يكن دائًما، ومل يق�سد به اأنه متعّبد بذلك

ثالًثا: دليل القول بعدم ال�ستحباب: 

الفعل  يكون  �سرعي، فال  ال�ستحباب حكم  باأن  ال�ستحباب  بعدم  للقول  ي�ستدل 

م�ستحًبا اإل اإذا ا�ستحبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

انظر: البناية �سرح الهداية )1٢٣/٣(، �سرح املوطاأ - عبدالكرمي اخل�سري، رقم الدر�ص: )4٢(.  )1(

انظر: قاعدة جليلة يف التو�سل والو�سيلة )�ص: ٢٢٢-٢٢٣(.  )٢(

انظر: �سرح كتاب قاعدة جليلة يف التو�سل والو�سيلة رقم الدر�ص: )٢٦(، لل�سيخ نا�سر العقل.  )٣(
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اأئمة العلم يف هذا واأمثاله:  “وهكذا يقول   : قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 

تارة يكرهونه، وتارة ي�سوغون فيه الجتهاد، وتارة يرخ�سون فيه اإذا مل يتخذ �سنة، 

يقال فيما  اإمنا  فاإن ذلك  للم�سلمني.  �سنة م�سروعة  اإن هذه  بال�سنة:  يقول عامل  ول 

�سرعه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، اإذ لي�ص لغريه اأن ي�سن ول ي�سرع، وما �سنه خلفاوؤه الرا�سدون 

فاإمنا �سّنوه باأمره، فهو من �سننه، ول يكون يف الدين واجًبا اإل ما اأوجبه، ول حراًما 

اإل ما حرمه، ول م�ستحًبا اإل ما ا�ستحبه، ول مكروًها اإل ما كرهه، ول مباًحا اإل ما 

.
اأباحه”)1(

القول الثاين: 

اأنه يحرم ق�سد الرجل م�سجد بلده يوم عرفة للذكر والدعاء، واإليه ذهب احلكم، 

، وقول 
)4(

، وقول املالكية
)٣(

، وهو ال�سحيح عند احلنفية
)٢(

وحماد، واإبراهيم النخعي

، واأبو املعايل الألو�سي 
)٦(

، وبه قال ال�سيوطي
)٥(

عند ال�سافعية خالًفا للمعتمد عندهم

 ،
)٩(

، وعبدالرحمن بن قا�سم
)8(

، واختاره ال�سيخ حممد بن اإبراهيم
)٧(

من ال�سافعية

قاعدة جليلة يف التو�سل والو�سيلة )�ص: ٢٢٢-٢٢٣(.  )1(

اجلحيم  اأ�سحاب  ملخالفة  امل�ستقيم  ال�سراط  اقت�ساء   ،)118/٥( للبيهقي  الكربى  ال�سنن  انظر:   )٢(

 .)1٥1/٢(

وعن اإبراهيم: اأنه مل يكن يخرج يوم عرفة من منزله. الآثار ملحمد بن احل�سن ال�سيباين )1/٣٣٩(.

درر احلكام  الهداية )1٢٣/٣(،  �سرح  البناية  ال�سيباين )1/٣٣٩(،  بن احل�سن  انظر: الآثار ملحمد   )٣(

�سرح غرر الأحكام )14٥/1(، حا�سية ال�سرنباليل على درر احلكام �سرح غرر الأحكام )1/14٥(، 

نور الإي�ساح وجناة الأرواح يف الفقه احلنفي )�ص: 1٠8(.

انظر: احلوادث والبدع )�ص: 1٢٦(.  )4(

�سرح  اإىل  املحتاج  نهاية  على  ال�سربامل�سي  حا�سية   ،)٢٢٥ )�ص:  الأربعني  ب�سرح  املبني  الفتح  انظر:   )٥(

املنهاج )٢٩٧/٣(، حا�سية ال�سرواين )1٠8/4(.

انظر: الأمر بالتباع والنهي عن البتداع )�ص: 14٣(.  )٦(

انظر: غاية الأماين يف الرد على النبهاين )1/4٧٧(.  )٧(

انظر: فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�سيخ )٣/1٢8(.  )8(

انظر: حا�سية الرو�ص املربع )٥٢٣/٢(.  )٩(
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 .
)٣(

، ، ورجحه بع�ص الباحثني املعا�سرين
)٢(

، وابن عثيمني
)1(

وابن باز

اأدلة القول الثاين: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين -القائلون بتحرمي التعريف- مبا يلي: 

الدليل الأول: اأنه من البدع، فيندرج يف عموم الن�سو�ص التي تنهى عن الإحداث 

.
)4(

يف الدين

فعن عائ�سة ، قالت: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�ص 

.
)٥(

فيه، فهو رد«

وعن جابر بن عبداهلل ، قال: كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا خطب احمرت عيناه، 

وعال �سوته، وا�ستد غ�سبه، حتى كاأنه منذر جي�ص يقول: »�سبحكم وم�ساكم«، ويقول: 

»اأما  ويقول:  والو�سطى،  ال�سبابة،  اإ�سبعيه  بني  ويقرن  كهاتني«،  وال�ساعة  اأنا  »بعثت 

بعد، فاإن خري احلديث كتاب اهلل، وخري الهدي هدي حممد، و�سر الأمور حمدثاتها، 

.
)٦(

وكل بدعة �ساللة«

، اأو حاٍل،  ومن�ساأ هذه البدعة: اأن ال�سرع يخ�ص عبادًة بزمٍن، اأو مكاٍن، اأو �سخ�صٍ

https: //shortest.link/8wOp :انظر: املوقع الر�سمي لل�سيخ ابن باز على الرابط  )1(

انظر: �سرح اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم )�ص: ٥٠٠(، ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع )٥/1٧1(.  )٢(

جاء يف البدع احلولية )�ص: ٣٧٣(: “والذي يرتجح عندي - واهلل اأعلم - اأن ق�سد الرجل م�سجد بلده   )٣(

يوم عرفة للدعاء والذكر: بدعة”. وجاء يف وبل الغمامة يف �سرح عمدة الفقه لبن قدامة )1/4٣٢(: 

“التعريف ع�سية عرفة وهو اأن يجتمع النا�ص اآخر النهار يف امل�ساجد للذكر والدعاء ت�سبًها باأهل عرفة، 
هذا ل ي�سرع، بل هو بدعة، مل يثبت عن اأحد من ال�سحابة فعله”.

انظر: حا�سية ال�سرنباليل على درر احلكام �سرح غرر الأحكام )14٥/1(، اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم   )4(

ملخالفة اأ�سحاب اجلحيم )٢/1٥1(.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه )184/٣(، كتاب: ال�سلح، باب: اإذا ا�سطلحوا على �سلح جور فال�سلح   )٥(

مردود، رقم احلديث: )٢٦٩٧(، واللفظ له، وم�سلم يف �سحيحه )1٣4٣/٣(، كتاب: الأق�سية، باب: 

نق�ص الأحكام الباطلة، ورد حمدثات الأمور، رقم احلديث: )1٧18(.

�سبق تخريجه.  )٦(
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. فامل�سروع الجتماع للدعاء يف عرفة ل 
)1(

مونها جهاًل وظًنا اأنها طاعة مطلًقا فيعمِّ

.
)٢(

يف غريها

وقد اأنكر نافع موىل ابن عمر على الذين اجتمعوا يوم عرفة يف م�سجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

يدعون بعد الع�سر، وقال: »اأيها النا�ص، اإن الذي اأنتم عليه بدعة، ولي�ست ب�سنة، اإنا 

اأدركنا النا�ص ول ي�سنعون مثل هذا، ثم رجع فلم يجل�ص، ثم خرج الثانية ففعل مثلها، 

.
)٣(

ثم رجع«

وذكر ابن العطار  اأن الإحداث يف التعريف بغري عرفة ب�سبب الجتماع يف 

.
)4(

مو�سع النفراد

وقد ذكر �سيخ الإ�سالم ابن تيمية  قاعدة �سرعية؛ وهي اأن �سرع اهلل ور�سوله 

اخل�سو�ص  بو�سف  م�سروًعا  يكون  اأن  يقت�سي  ل  والإطالق  العموم  بو�سف  للعمل 

والتقييد؛ فاإن كان يف الأدلة ما يكره ذلك اخل�سو�ص والتقييد كره، واإن كان فيها ما 

يقت�سي ا�ستحبابه ا�ستحب، واإل بقي غري م�ستحب ول مكروه. وذكر مثاًل على ذلك؛ 

وهو اأن اهلل �سرع دعاءه وذكره �سرًعا مطلًقا عاًما؛ فالدعاء والذكر يف مكان معني؛ 

اأو زمان معني، اأو الجتماع لذلك: تقييد للذكر والدعاء، ل تدل عليه الدللة العامة 

املطلقة بخ�سو�سه وتقييده، لكن تتناوله؛ ملا فيه من القدر امل�سرتك، فاإن دلت اأدلة 

ا م�سروًعا  ال�سرع على ا�ستحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة �سار م�ستحبًّ

ا�ستحباًبا زائًدا على ال�ستحباب العام املطلق، واإن دلت اأدلة ال�سرع على كراهة ذلك 

فاإن املداومة يف اجلماعات  لي�ص مب�سنون �سنة دائمة؛  كان مكروًها؛ مثل اتخاذ ما 

يكن  واإن مل  الأم�سار.  عليه يف  املداوم  كالتعريف  بدعة  امل�سروعة  ال�سنن  على غري 

اأحياًنا على غري وجه  اأمر ول نهي بقي على و�سف الإطالق؛ كفعلها  يف اخل�سو�ص 

الفتح املبني ب�سرح الأربعني )�ص: ٢٢٥(.  )1(

انظر: احلوادث والبدع )�ص: 1٢٧(.  )٢(

اأخرجه ابن و�ساح يف البدع )٩٣/٢(، باب: كراهية اجتماع النا�ص ع�سية عرفة، رقم الأثر: )11٠(.  )٣(

انظر: العدة يف �سرح العمدة يف اأحاديث الأحكام لبن العطار )1/٣٦٣(.  )4(
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املداومة، مثل التعريف اأحياًنا كما فعلت ال�سحابة، والجتماع اأحياًنا ملن يقراأ لهم، 

.
)1(

اأو على ذكر، اأو دعاء

الدليل الثاين: اأن يف هذا القول ح�سًما ملف�سدة اعتقادية تتوقع من العوام. ونف�ص 

.
)٢(

الوقوف وك�سف الروؤو�ص ي�ستلزم الت�سبه، واإن مل يق�سد

من  جمع  عن  عرفة  بغري  التعريف  كراهة  نقل  اأن  بعد    الطرطو�سي  قال 

ال�سلف: “فاعلموا رحمكم اهلل اأن هوؤلء الأئمة علموا ف�سل الدعاء يوم عرفة، ولكن 

علموا اأن ذلك مبوطن عرفة ل يف غريها، ومل مينعوا من خال بنف�سه فح�سرته نية 

اأن  العوام  واأن يظن  الدين،  واإمنا كرهوا احلوادث يف  تعاىل،  اأن يدعو اهلل  �سادقة 

من �سنة يوم عرفة ب�سائر الآفاق الجتماع والدعاء، فيتداعى الأمر اإىل اأن يدخل يف 

.
الدين ما لي�ص منه”)٣(

�سبب اخلالف: 

يرجع اخلالف يف هذه امل�ساألة اإىل ما يلي: 

ورود التعريف عن بع�ص ال�سحابة، وعدم وروده يف �سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فا�ستح�سنه . 1

بع�ص العلماء لثبوته عن بع�ص ال�سحابة اإذا مل يرتتب عليه مف�سدة، ومنعه 

ا لذريعة البتداع يف الدين. بع�سهم �سدًّ

اختالف راأي العلماء فيما ورد عن ال�سحابة؛ هل فعلوا ذلك ق�سد الت�سبه . ٢

النا�ص  تعليم  لأجل  اأو  اليوم،  لف�سل ذلك  اإمنا جل�سوا  اأنهم  اأو  باأهل عرفة، 

فاجتمع النا�ص اإليهم من غري ق�سد التعريف.

الرتجيح: 

بعد تاأمل القولني، واأدلة كل منهما، ومناق�ساتها، فاإن الذي متيل اإليه النف�ص هو 

انظر: جمموع الفتاوى )1٩٦/٢٠-1٩٧(.  )1(

)٢( انظر: حا�سية ال�سرنباليل على درر احلكام �سرح غرر الأحكام )1/14٥(.

احلوادث والبدع )�ص: 1٢8-1٢٧(.  )٣(
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القول الأول؛ وهو اأنه ل يكره ق�سد م�سجد البلد للدعاء والذكر يف يوم عرفة، لكن 

بال�سوابط التالية: 

األ يق�سد الت�سبه باحلجاج.. 1

األ يق�سد الجتماع للذكر والدعاء يف يوم عرفة.. ٢

األ يتخذ التعريف بغري عرفة �سنة بحيث يداوم عليها.. ٣

األ يرتتب عليه مف�سدة اعتقادية بحيث يظن النا�ص اأن ذلك �سنة م�سروعة . 4

يف ذلك اليوم. ولهذا واهلل اأعلم ترك جمع من ال�سلف ذلك، ومل يجل�سوا يف 

امل�ساجد ع�سية عرفة، وبع�سهم نهى عنه.

وقد رجحت هذا القول بناء على الأدلة ال�سابقة واملناق�سات، فاإن ق�سد م�سجد 

البلد للدعاء والذكر م�سروع مطلًقا، وليوم عرفة ف�سل خا�ص، فمن ق�سد امل�سجد 

الدنيا، ويحفظ �سيامه وي�ستغل وقته بالدعاء والذكر، ل دليل  لينقطع عن م�ساغل 

على حترمي فعله ما مل يرتتب على ذلك مف�سدة �سرعية. ولأن ت�سنيع بع�ص ال�سلف 

ت�سبًها  بغري عرفة  للدعاء  الجتماع  به ق�سد  اأرادوا  اإمنا  بغري عرفة  التعريف  لأمر 

، ووافقه اأبو 
)1(

باحلجاج بحيث يظن العوام اأنه �سنة. وهذا ما ن�ص عليه الطرطو�سي

، . وهذا ما يحتمله ما نقل عن الإمام اأحمد ملا �سئل عنه قال: ل باأ�ص 
)٢(

�سامة

.
)٣(

به، اإمنا هو دعاء وذكر هلل. فقيل له: تفعله اأنت؟ قال: اأما اأنا فال

فالظاهر اأن الإمام اأحمد  ق�سد المتناع عن فعله حتى ل يعتقد النا�ص اأنه 

�سنة؛ لأنه اإمام يقتدى به.

يوم عرفة لغري احلاج من  والذكر  الدعاء  وعلى هذا فال حرج يف الجتهاد يف 

غري اأن يعتقد اأنه �سنة خا�سة يف ذلك اليوم، ومن غري مبالغة يف ذلك بدعوة النا�ص 

انظر: احلوادث والبدع )�ص: 1٢8-1٢٧(.  )1(

انظر: الباعث على اإنكار البدع واحلوادث )�ص: ٣4(.  )٢(

انظر: املغني لبن قدامة )٢٩٦/٢(.  )٣(



د. هناء بنت ناصر بن عبدالرمحن األحيدب

الـعـدد  الــســــتــون 183الـعـدد  الــســــتــون182

اإىل النقطاع عن جميع امل�ساغل ولزوم امل�سلى من ع�سية عرفة اإىل �سالة املغرب، 

فيعتقدون اأن ذلك �سنة.
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اخلامتة

اأوًل: خال�سة البحث: 

خ�ّص اهلل تعاىل يوم عرفة بف�سل عظيم، واخت�ص احلجاج مبزيد ف�سل يف ذلك 

اليوم، و�سرع لهم الوقوف بعرفة، و�سّن لغري احلاج ال�سيام يف ذلك اليوم، وهذا يوؤكد 

ف�سله لغري احلاج، اأما تف�سيل الدعاء فيه، فيحتمل اخت�سا�سه باحلاج، كما يحتمل 

ويت�ساءل  وقت.  كل  يف  م�سروعان  والذكر  الدعاء  اأن  مع  لغريه،  الف�سل  هذا  �سمول 

النا�ص عن حكم الت�سّبه باحلجاج يف وقوفهم بعرفة، وهو ما يطلق عليه التعريف بغري 

عرفة، وقد تبنّي من خالل البحث اأن التعريف بغري عرفة له �سور متنّوعة، ويختلف 

احلكم باختالف �سور التعريف، وفيما يلي بيان لأهم نتائج هذا البحث. 

ثانًيا: نتائج البحث: 

ل خالف بني العلماء يف حترمي ق�سد مكان معني كقرب من يح�سن به الظن، . 1

والجتماع عنده، والتعريف هناك كما يفعل بعرفات.

ل خالف بني العلماء يف حترمي ق�سد بقعة بعينها للتعريف فيها؛ كال�سفر اإىل . ٢

امل�سجد الأق�سى للتعريف فيه.

ق�سد م�سجد البلد يوم عرفة والجتماع للدعاء والذكر مع م�سابهة احلجاج . ٣

يف  ال�سديد  الرفع  الأ�سوات  رفع  وكذا  بدعة.  الإحرام،  بلبا�ص  هيئتهم  يف 

امل�ساجد بالدعاء، واأنواع من اخلطب والأ�سعار الباطلة مكروه يف هذا اليوم 

وغريه.

للحجاج يف . 4 والذكر من غري م�سابهة  للدعاء  يوم عرفة  البلد  ق�سد م�سجد 

هيئتهم، ول رفع لالأ�سوات بالدعاء، ول اخلطب والأ�سعار، فهذا هو التعريف 
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يف الأم�سار الذي اختلف العلماء يف م�سروعيته؛ فا�ستح�سنه بع�ص العلماء 

ا لذريعة البتداع يف الدين.  اإذا مل يرتتب عليه مف�سدة، ومنعه بع�سهم �سدًّ

والذي متيل اإليه النف�ص هو عدم كراهة ق�سد م�سجد البلد للدعاء والذكر يف 

يوم عرفة، لكن بال�سوابط التالية: 

األ يق�سد الت�سبه باحلجاج. 	

األ يق�سد الجتماع للذكر والدعاء يف يوم عرفة. 	

األ يتخذ التعريف بغري عرفة �سنة بحيث يداوم عليها. 	

األ يرتتب عليه مف�سدة اعتقادية بحيث يظن النا�ص اأن ذلك �سنة م�سروعة  	

يف ذلك اليوم.

اأن . ٥ احلاج من غري  لغري  يوم عرفة  والذكر  الدعاء  الجتهاد يف  ل حرج يف 

يعتقد اأنه �سنة خا�سة يف ذلك اليوم، ومن غري مبالغة يف ذلك بدعوة النا�ص 

اإىل النقطاع عن جميع امل�ساغل، ولزوم امل�سلى من ع�سية عرفة اإىل �سالة 

املغرب، فيعتقدوا اأن ذلك �سنة.

ثالًثا: تو�سيات البحث: 

بعد كتابة هذا البحث اأو�سي مبا يلي: 

التفقه يف دين اهلل، واحلر�ص على اّتباع ال�سنة، واجتناب البدعة.. 1

اأو . ٢ امل�ساجد،  لزوم  اإىل  احلجاج  غري  دعوة  بعدم  اهلل  اإىل  الدعاة  اأو�سي 

النقطاع عن اأمور الدنيا يوم عرفة؛ ملا يرتتب على ذلك من مف�سدة �سرعية 

باعتقاد ذلك �سنة خا�سة بيوم عرفة لغري احلجاج.
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قائمة امل�شادر واملراجع

اأحكام اجلنائز، املوؤلف: اأبو عبدالرحمن حممد نا�سر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي . 1

بن اآدم، الأ�سقودري الألباين )ت14٢٠ه�(، النا�سر: املكتب الإ�سالمي، ط: 4، 14٠٦ه�/ 

1٩8٦م.

العبا�ص . ٢ اأبو  الدين  تقي  املوؤلف:  اأ�سحاب اجلحيم،  ملخالفة  امل�ستقيم  ال�سراط  اقت�ساء 

اأبي القا�سم بن حممد ابن تيمية  اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم بن عبداهلل بن 

احلراين احلنبلي الدم�سقي )ت٧٢8ه�(، املحقق: نا�سر عبدالكرمي العقل، النا�سر: دار 

عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط: ٧، 141٩ه�/ 1٩٩٩م.

الأمر بالتباع والنهي عن البتداع )حقيقة ال�سنة والبدعة(، املوؤلف: عبدالرحمن بن اأبي . ٣

بكر، جالل الدين ال�سيوطي )ت٩11ه�(، املحقق: ذيب بن م�سري بن نا�سر القحطاين، 

النا�سر: مطابع الر�سيد، عام الن�سر: 14٠٩ه�.

بن . 4 علي  احل�سن  اأبو  الدين  عالء  املوؤلف:  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف 

�سليمان املرداوي الدم�سقي ال�ساحلي احلنبلي )ت88٥ه�(، النا�سر: دار اإحياء الرتاث 

العربي، ط: ٢ - بدون تاريخ.

الإي�ساح يف منا�سك احلج والعمرة، املوؤلف: اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي . ٥

)ت٦٧٦ه�(، وعليه: الإف�ساح على م�سائل الإي�ساح على مذاهب الأئمة الأربعة وغريهم 

ل� عبدالفتاح ح�سني، النا�سر: دار الب�سائر الإ�سالمية، بريوت - املكتبة الإمدادية، مكة 

املكرمة، ط: ٢، 1414ه�/ 1٩٩4م.

الباعث على اإنكار البدع واحلوادث، املوؤلف: اأبو القا�سم �سهاب الدين عبدالرحمن بن . ٦

املحقق:  )ت٦٦٥ه�(،  �سامة  باأبي  املعروف  الدم�سقي  املقد�سي  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل 

عثمان اأحمد عنرب، النا�سر: دار الهدى- القاهرة، ط: 1، 1٣٩8ه�/ 1٩٧8م.

البدع احلولية، اإعداد: عبداهلل بن عبدالعزيز بن اأحمد التويجري، النا�سر: دار الف�سيلة . ٧

للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ط: 1، 14٢1ه�/ ٢٠٠٠م.

القرطبي . 8 املرواين  بزيع  بن  و�ساح  بن  عبداهلل حممد  اأبو  املوؤلف:  عنها،  والنهي  البدع 
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)ت٢8٦ه�(، حتقيق ودرا�سة: عمرو عبداملنعم �سليم، النا�سر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة 

- م�سر، مكتبة العلم، جدة- ال�سعودية، ط: 1، 141٦ه�.

البناية �سرح الهداية، املوؤلف: اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني . ٩

العينتابي احلنفي بدر الدين العيني )ت8٥٥ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية- بريوت، 

لبنان، ط: 1، 14٢٠ه�/ ٢٠٠٠م.

تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، املوؤلف: حمّمد بن حمّمد بن عبدالرّزاق احل�سيني، . 1٠

بيدي )ت1٢٠٥ه�(، املحقق: جمموعة من املحققني،  الزَّ امللّقب مبرت�سى،  الفي�ص،  اأبو 

النا�سر: دار الهداية.

ْلِبّي، املوؤلف: عثمان بن علي بن حمجن . 11 تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ

البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت٧4٣ ه�(، النا�سر: املطبعة الكربى الأمريية- 

بولق، القاهرة، ط: 1، 1٣1٣ه�، )ثم �سورتها دار الكتاب الإ�سالمي ط٢(.

التحجيل يف تخريج ما مل يخرج من الأحاديث والآثار يف اإرواء الغليل، املوؤلف: عبدالعزيز . 1٢

بن مرزوق الّطريفي، النا�سر: مكتبة الر�سد للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ط: 1، 14٢٢ه�/ 

٢٠٠1م.

بن . 1٣ عبداهلل  بن  يو�سف  عمر  اأبو  املوؤلف:  والأ�سانيد،  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد 

حممد بن عبدالرب بن عا�سم النمري القرطبي )ت4٦٣ه�(، حتقيق: م�سطفى بن اأحمد 

العلوي، حممد عبدالكبري البكري، النا�سر: وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية- 

املغرب، عام الن�سر: 1٣8٧ه�.

ج . 14 به وخرَّ تهذيب اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم، موؤلف الأ�سل: �سيخ الإ�سالم ابن تيمية، هذَّ

اأحاديثه: �سحاتة حممد �سقر، النا�سر: مكتبة دار العلوم، البحرية )م�سر(.

اجلامع لأحكام القراآن )تف�سري القرطبي(، املوؤلف: اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد بن اأبي . 1٥

اأحمد  القرطبي )ت٦٧1ه�(، حتقيق:  الدين  �سم�ص  الأن�ساري اخلزرجي  فرح  بن  بكر 

1٣84ه�/   ،٢ الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص، النا�سر: دار الكتب امل�سرية- القاهرة، ط: 

1٩٦4م.

ْلَوتي . 1٦ حا�سية اخللوتي على منتهى الإرادات، املوؤلف: حممد بن اأحمد بن علي البهوتي اخْلَ

)ت1٠88ه�(، حتقيق: الدكتور �سامي بن حممد بن عبداهلل ال�سقري والدكتور حممد بن 
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دار  النا�سر:  للمحقَقنْي،  اأطروحتا دكتوراة  الكتاب:  اأ�سل  اللحيدان،  عبداهلل بن �سالح 

النوادر، �سوريا، ط: 1، 14٣٢ه�/ ٢٠11م.

قا�سم . 1٧ بن  حممد  بن  عبدالرحمن  املوؤلف:  امل�ستقنع،  زاد  �سرح  املربع  الرو�ص  حا�سية 

العا�سمي احلنبلي النجدي )ت1٣٩٢ه�(، النا�سر: )بدون نا�سر(، ط: 1، 1٣٩٧ه�.

حا�سية ال�سربامل�سي على نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج، املوؤلف: اأبو ال�سياء نور الدين . 18

للرملي،  املحتاج  نهاية  مع  مطبوعة  وهي  )1٠8٧ه�(،  الأقهري  ال�سربامل�سي  علي  بن 

النا�سر: دار الفكر، بريوت، الطبعة الأخرية، 14٠4ه�/1٩84م.

حا�سية ال�سرنباليل على درر احلكام �سرح غرر الأحكام، املوؤلف: ح�سن بن عمار بن علي . 1٩

�سرح غرر  درر احلكام  مع  وهي مطبوعة  امل�سري احلنفي )ت1٠٦٩ه�(،  ال�سرنباليل 

الأحكام، النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

عبداحلميد . ٢٠ الإمام  املوؤلف:  املنهاج،  �سرح  يف  املحتاج  حتفة  على  ال�سرواين  حا�سية 

مب�سر  الكربى  التجارية  املكتبة  النا�سر:  املحتاج،  حتفة  مع  مطبوعة  وهي  ال�سرواين، 

ل�ساحبها م�سطفى حممد، الطبعة: بدون طبعة، عام الن�سر: 1٣٥٧ه�/ 1٩8٣م.

احلوادث والبدع، املوؤلف: حممد بن الوليد بن حممد بن خلف القر�سي الفهري الأندل�سي، . ٢1

النا�سر: دار  املالكي )ت٥٢٠ه�(، املحقق: علي بن ح�سن احللبي،  اأبو بكر الطرطو�سي 

ابن اجلوزي، ط: ٣، 141٩ه�/ 1٩٩8م.

الدين . ٢٢ حميي  زكريا  اأبو  املوؤلف:  الإ�سالم،  وقواعد  ال�سنن  مهمات  يف  الأحكام  خال�سة 

اإ�سماعيل  ح�سني  اأحاديثه:  وخرج  حققه  املحقق:  )ت٦٧٦ه�(،  النووي  �سرف  بن  يحيى 

اجلمل، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - لبنان - بريوت، ط: 1، 1418ه�/ 1٩٩٧م.

درر احلكام �سرح غرر الأحكام، املوؤلف: حممد بن فرامرز بن علي ال�سهري مبال خ�سرو . ٢٣

)ت88٥ه�(، النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها، املوؤلف: اأبو عبدالرحمن حممد . ٢4

)ت14٢٠ه�(،  الألباين  الأ�سقودري  اآدم،  بن  جناتي  بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  نا�سر 

النا�سر: مكتبة املعارف للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ط: 1، )ملكتبة املعارف(، عام الن�سر: 

141٥ه�/ 1٩٩٥م.

�سنن اأبي داود، املوؤلف: اأبو داود �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن . ٢٥
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د كاِمل قره بللي،  ِج�ْستاين )ت٢٧٥ه�(، املحقق: �سَعيب الأرنوؤوط- حَممَّ عمرو الأزدي ال�سِّ

النا�سر: دار الر�سالة العاملية، ط: 1، 14٣٠ه�/ ٢٠٠٩م.

اخُل�ْسَرْوِجردي . ٢٦ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  املوؤلف:  للبيهقي،  الكربى  ال�سنن 

اخلرا�ساين، اأبو بكر البيهقي )ت4٥8ه�(، النا�سر: دار الفكر.

يو�سف . ٢٧ بن  عبدالباقي  بن  حممد  املوؤلف:  مالك،  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �سرح 

الثقافة  مكتبة  النا�سر:  �سعد،  عبدالروؤوف  طه  حتقيق:  الأزهري،  امل�سري  الزرقاين 

الدينية - القاهرة، ط: 1، 14٢4ه�/ ٢٠٠٣م.

�سرح اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم خمالفة اأ�سحاب اجلحيم لبن تيمية، املوؤلف: ال�سيخ . ٢8

العثيمني  �سالح  بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سة  )ت14٢1ه�(،  العثيمني  �سالح  بن  حممد 

اخلريية، الق�سيم- عنيزة، الطبعة الثانية، 14٣٧ه�.

قدامة . ٢٩ بن  اأحمد  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  املوؤلف:  املقنع،  منت  على  الكبري  ال�سرح 

املقد�سي اجلماعيلي احلنبلي، اأبو الفرج، �سم�ص الدين )ت٦8٢ه�(، النا�سر: دار الكتاب 

العربي للن�سر والتوزيع، اأ�سرف على طباعته: حممد ر�سيد ر�سا �ساحب املنار.

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع، املوؤلف: حممد بن �سالح بن حممد العثيمني )ت14٢1ه�(، . ٣٠

دار الن�سر: دار ابن اجلوزي، ط: 1، 14٢٢-14٢8ه�.

اجلوهري . ٣1 حماد  بن  اإ�سماعيل  ن�سر  اأبو  املوؤلف:  العربية،  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح 

للماليني-  العلم  دار  النا�سر:  عطار،  عبدالغفور  اأحمد  حتقيق:  )ت٣٩٣ه�(،  الفارابي 

بريوت، ط: 4 14٠٧ه� / 1٩8٧م.

و�سننه . ٣٢ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  )اجلامع  البخاري  �سحيح 

حممد  املحقق:  اجلعفي،  البخاري  عبداهلل  اأبو  اإ�سماعيل  بن  حممد  املوؤلف:  واأيامه(، 

باإ�سافة  ال�سلطانية  عن  )م�سورة  النجاة  طوق  دار  النا�سر:  النا�سر،  نا�سر  بن  زهري 

ترقيم حممد فوؤاد عبدالباقي(، ط: 1، 14٢٢ه�.

�سحيح م�سلم )امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص(، . ٣٣

املوؤلف: م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سن الق�سريي الني�سابوري )ت٢٦1ه�(، املحقق: حممد 

فوؤاد عبدالباقي، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي- بريوت.

)ت٥٢٦ه�(، . ٣4 حممد  بن  حممد  يعلى،  اأبي  ابن  احل�سني  اأبو  املوؤلف:  احلنابلة،  طبقات 
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املحقق: حممد حامد الفقي، النا�سر: دار املعرفة- بريوت.

العدة يف �سرح العمدة يف اأحاديث الأحكام، املوؤلف: علي بن اإبراهيم بن داود بن �سلمان . ٣٥

بن �سليمان، اأبو احل�سن، عالء الدين ابن العطار )ت٧٢4 ه�(، وقف على طبعه والعناية 

والن�سر  للطباعة  الإ�سالمية  الب�سائر  دار  النا�سر:  يعقوبي،  �سالح  حممد  نظام  به: 

والتوزيع، بريوت - لبنان، ط: 1، 14٢٧ه�/ ٢٠٠٦م.

علم املقا�سد ال�سرعية، املوؤلف: نور الدين بن خمتار اخلادمي، النا�سر: مكتبة العبيكان، . ٣٦

ط: 1 14٢1ه�/ ٢٠٠1م.

غاية الأماين يف الرد على النبهاين، املوؤلف: اأبو املعايل حممود �سكري بن عبداهلل بن . ٣٧

حممد بن اأبي الثناء الألو�سي )ت1٣4٢ه�(، املحقق: اأبو عبداهلل الداين بن منري اآل زهوي، 

النا�سر: مكتبة الر�سد، الريا�ص، اململكة العربية ال�سعودية، ط: 1، 14٢٢ه�/٢٠٠1م.

املوؤلف: . ٣8 ال�سيخ،  اآل  عبداللطيف  بن  اإبراهيم  بن  حممد  ال�سيخ  �سماحة  ور�سائل  فتاوى 

حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�سيخ )ت1٣8٩ه�(، جمع وترتيب وحتقيق: حممد 

بن عبدالرحمن بن قا�سم، النا�سر: مطبعة احلكومة مبكة املكرمة، ط: 1، 1٣٩٩ه�.

فتح القدير، املوؤلف: كمال الدين حممد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي املعروف بابن الهمام . ٣٩

)ت8٦1ه�(، النا�سر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.

الفتح املبني ب�سرح الأربعني، املوؤلف: اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي ال�سعدي . 4٠

اأحمد  به:  عني  ه�(،  )ت٩٧4  العبا�ص  اأبو  الإ�سالم،  �سيخ  الدين  �سهاب  الأن�ساري، 

جا�سم حممد املحمد، ق�سي حممد نور�ص احلالق، اأبو حمزة اأنور بن اأبي بكر ال�سيخي 

14٢8ه�/   ،1 ال�سعودية، ط:  العربية  اململكة  املنهاج، جدة-  دار  النا�سر:  الّداغ�ستاين، 

٢٠٠8م.

قاعدة جليلة يف التو�سل والو�سيلة، املوؤلف: تقي الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم بن . 41

عبدال�سالم بن عبداهلل بن اأبي القا�سم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم�سقي 

)ت٧٢8ه�(، املحقق: ربيع بن هادي عمري املدخلي، النا�سر: مكتبة الفرقان - عجمان، 

ط: 1 )ملكتبة الفرقان( 14٢٢ه�/ ٢٠٠1م.

العواد، . 4٢ خالد  املحقق:  )ت18٩ه�(،  ال�سيباين  احل�سن  بن  حممد  املوؤلف:  الآثار،  كتاب 

النا�سر: دار النوادر، ط: 1 14٢٩ه�/ ٢٠٠8م.
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الفراهيدي . 4٣ اأحمد بن عمرو بن متيم  بن  اأبو عبدالرحمن اخلليل  املوؤلف:  العني،  كتاب 

الب�سري )ت1٧٠ه�(، املحقق: د.مهدي املخزومي، د.اإبراهيم ال�سامرائي، النا�سر: دار 

ومكتبة الهالل.

املوؤلف: . 44 املرداوي،  �سليمان  بن  علي  الدين  لعالء  الفروع  ت�سحيح  ومعه  الفروع  كتاب 

حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، اأبو عبداهلل، �سم�ص الدين املقد�سي الراميني ثم 

النا�سر:  الرتكي،  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  املحقق:  )ت٧٦٣ه�(،  احلنبلي  ال�ساحلي 

موؤ�س�سة الر�سالة، ط: 1 14٢4ه�/ ٢٠٠٣م.

الكتاب امل�سنف يف الأحاديث والآثار، املوؤلف: اأبو بكر بن اأبي �سيبة، عبداهلل بن حممد . 4٥

بن اإبراهيم بن عثمان بن خوا�ستي العب�سي )ت٢٣٥ه�(، املحقق: كمال يو�سف احلوت، 

النا�سر: مكتبة الر�سد - الريا�ص، ط: 1، 14٠٩ه�.

ماآثر الإنافة يف معامل اخلالفة، املوؤلف: اأحمد بن علي بن اأحمد الفزاري القلق�سندي ثم . 4٦

القاهري )ت8٢1ه�(، املحقق: عبدال�ستار اأحمد فراج، النا�سر: مطبعة حكومة الكويت 

- الكويت، ط: ٢، 1٩8٥م.

جمل�ص يف ف�سل يوم عرفة وما يتعلق به، املوؤلف: ابن نا�سر الدين )ت84٢ه�(، املحقق: . 4٧

اأبو عبداهلل م�سعل بن باين اجلربين املطريي، النا�سر: دار ابن حزم ]�سمن جمموع فيه 

ر�سائل لبن نا�سر الدين[، ط: 1 14٢٢ه�/ ٢٠٠1م.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، املوؤلف: اأبو احل�سن نور الدين علي بن اأبي بكر بن �سليمان . 48

الهيثمي )ت8٠٧ه�(، املحقق: ح�سام الدين القد�سي، النا�سر: مكتبة القد�سي، القاهرة، 

عام الن�سر: 1414ه�/ 1٩٩4م.

املجموع �سرح املهذب، املوؤلف: اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي )ت٦٧٦ه�(، . 4٩

النا�سر: دار الفكر، طبعة كاملة معها تكملة ال�سبكي واملطيعي.

اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين . ٥٠ العبا�ص  اأبو  الفتاوى، املوؤلف: تقي الدين  جمموع 

)ت٧٢8ه�(، املحقق: عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم، النا�سر: جممع امللك فهد لطباعة 

امل�سحف ال�سريف، املدينة النبوية، اململكة العربية ال�سعودية، عام الن�سر: 141٦ه�/1٩٩٥م.

عبدالقادر . ٥1 بن  بكر  اأبي  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  الدين  زين  املوؤلف:  ال�سحاح،  خمتار 

احلنفي الرازي )ت٦٦٦ه�(، املحقق: يو�سف ال�سيخ حممد، النا�سر: املكتبة الع�سرية- 
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الدار النموذجية، بريوت- �سيدا، ط: ٥، 14٢٠ه�/ 1٩٩٩م.

م�ساألة يف املرابطة بالثغور اأف�سل اأم املجاورة مبكة �سرفها اهلل تعاىل، املوؤلف: تقي الدين اأبو . ٥٢

العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم بن عبداهلل بن اأبي القا�سم بن حممد ابن تيمية 

احلراين احلنبلي الدم�سقي )ت٧٢8ه�(، النا�سر: اأ�سواء ال�سلف، ط: 1 14٢٢ه�/٢٠٠٢م.

هانئ . ٥٣ بن  اإبراهيم  بن  اإ�سحاق  رواية:  حنبل،  بن  اأحمد  عبداهلل  اأبي  الإمام  م�سائل 

الني�سابوري )ت٢٧٥ ه�(، املحقق: اأبو عمر حممد بن علي الأزهري، النا�سر: دار الفاروق 

احلديثة للطباعة والن�سر- القاهرة، ط: 1، 14٣4ه�/ ٢٠1٣م.

م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، املوؤلف: اأبو عبداهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن . ٥4

اأ�سد ال�سيباين )ت٢41ه�(، املحقق: �سعيب الأرنوؤوط- عادل مر�سد، واآخرون، اإ�سراف: 

د.عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، ط: 1، 14٢1ه�/ ٢٠٠1م.

املعجم الكبري، املوؤلف: �سليمان بن اأحمد بن اأيوب بن مطري اللخمي ال�سامي، اأبو القا�سم . ٥٥

ابن  الن�سر: مكتبة  دار  ال�سلفي،  بن عبداملجيد  املحقق: حمدي  الطرباين )ت٣٦٠ه�(، 

تيمية- القاهرة، ط: ٢، وي�سمل القطعة التي ن�سرها لحقا املحقق ال�سيخ حمدي ال�سلفي 

من املجلد 1٣ )دار ال�سميعي- الريا�ص، ط: 1، 141٥ه�/ 1٩٩4م(.

الدين . ٥٦ برهان  الفتح،  اأبو  على،  ابن  املكارم  اأبى  عبدال�سيد  بن  نا�سر  املوؤلف:  املغرب، 

طبعة  بدون  الطبعة:  العربي،  الكتاب  دار  النا�سر:  )ت٦1٠ه�(،  ِزّي  امل�َُطرِّ اخلوارزمي 

وبدون تاريخ.

املغني لبن قدامة، املوؤلف: اأبو حممد موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة . ٥٧

اجلماعيلي املقد�سي ثم الدم�سقي احلنبلي، ال�سهري بابن قدامة املقد�سي )ت٦٢٠ه�(، 

النا�سر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ الن�سر: 1٣88ه�/ 1٩٦8م.

منا�سك احلج والعمرة، املوؤلف: اأبو عبدالرحمن حممد نا�سر الدين، بن احلاج نوح بن . ٥8

جناتي بن اآدم، الأ�سقودري الألباين )ت14٢٠ه�(، النا�سر: مكتبة املعارف، ط: 1.

وارث . ٥٩ بن  اأيوب  بن  �سعد  بن  بن خلف  �سليمان  الوليد  اأبو  املوؤلف:  املوطاأ،  �سرح  املنتقى 

بجوار   - ال�سعادة  مطبعة  النا�سر:  )ت4٧4ه�(،  الأندل�سي  الباجي  القرطبي  التجيبي 

حمافظة م�سر، ط: 1، 1٣٣٢ه�، )ثم �سورتها دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة- ط: ٢، 

بدون تاريخ(.
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البخاري . ٦٠ حليم  بن  حممد  بن  احل�سن  بن  احل�سني  املوؤلف:  الإميان،  �سعب  يف  املنهاج 

اجلرجاين، اأبو عبداهلل احَلِليمي )ت4٠٣ ه�(، املحقق: حلمي حممد فودة، النا�سر: دار 

الفكر، ط: 1، 1٣٩٩ه�/ 1٩٧٩م.

نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج، املوؤلف: �سم�ص الدين حممد بن اأبي العبا�ص اأحمد بن . ٦1

حمزة �سهاب الدين الرملي )ت1٠٠4ه�(، النا�سر: دار الفكر، بريوت، الطبعة الأخرية- 

14٠4ه�/ 1٩84م.

نور الإي�ساح وجناة الأرواح يف الفقه احلنفي، املوؤلف: ح�سن بن عمار بن علي ال�سرنباليل . ٦٢

امل�سري احلنفي )ت1٠٦٩ه�(، املحقق: حممد اأني�ص مهرات، النا�سر: املكتبة الع�سرية، 

طبعة 1٢4٦ه�/ ٢٠٠٥م.

الفرغاين . ٦٣ عبداجلليل  بن  بكر  اأبي  بن  علي  املوؤلف:  املبتدي،  بداية  �سرح  يف  الهداية 

البناية،  �سرحه  مع  مطبوع  وهو  )ت٥٩٣ه�(،  الدين  برهان  احل�سن  اأبو  املرغيناين، 

النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت، لبنان، ط: 1، 14٢٠ه�/ ٢٠٠٠م. 

بن . ٦4 الدكتور/عبداهلل  الأ�ستاذ  املوؤلف:  قدامة،  لبن  الفقه  عمدة  �سرح  يف  الغمامة  َوَبُل 

حممد بن اأحمد الطيار، النا�سر: دار الوطن للن�سر والتوزيع، الريا�ص- اململكة العربية 

ال�سعودية، ط: 1، )14٢٩ه�/ 14٣٢ه�(.

املوقع الر�سمي ل�سماحة ال�سيخ ابن باز.. ٦٥

املوقع الر�سمي لف�سيلة ال�سيخ الدكتور عبدالكرمي بن عبداهلل اخل�سري.. ٦٦
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، نبينا 

حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. وبعد...

�سكًرا  املوىل  �سرعها  اجلليلة،  و�سننه  العظام،  الدين  �سعائر  من  الأ�سحية  فاإن 

التي ل  التامة  للعبودية  واآلئه اجلزيلة، وحتقيًقا  املتعددة،  نعمه   على  له 

تكون اإل له ، واإحياء ل�سنة نبينا اإبراهيم اخلليل عليه اأف�سل ال�سالة واأمت 

الت�سليم، حني جاءه الفداء من رب ال�سماء عن ولده اإ�سماعيل الذي اأمر بذبحه اأوًل، 

ولده، وطاعة خليله  ربه على حمبة  واأذعن، مقدًما حمبة  واأطاع  وا�ست�سلم،  فاأ�سلم 

على هوى نف�سه، فكان عاقبة اأمره خرًيا واإكراًما.

كما اأنه يتحقق يف هذه الن�سيكة من العبودية هلل، والإح�سان للنف�ص واخللق ما ل 

يتحقق يف غريها باإراقة الدماء تقرًبا وتاألًها، والتو�سعة على الأهل والقرابة والفقراء 

يوم العيد بالأكل منها وتوزيع حلومها، واجتماع اأهل البيت فيه عليها، والفرح بها.

وملا ذكر من ف�سائل هذه القربة مع ما جبلت عليه النف�ص الب�سرية من عناية باأمر 

يف  والتفكر  مماتهم،  بعد  نفعهم  على  واحلر�ص  والأ�سحاب،  الأقارب  من  املتوفني 

مدى و�سول ثواب القربات والأعمال ال�ساحلات اإىل الأموات اآثرت اأن يكون مو�سوع 

اأو فعلها احلي  هذه الدرا�سة يف حكم الأ�سحية عن امليت، �سواء كانت ب�سبب منه، 

تربًعا عنه، وحقيقة انتفاعه بها، وو�سول ثوابها اإليه، وعنونت لها ب�: )الأ�سحية عن 

امليت - درا�سة فقهية(.

ولأن الأجر كله من اهلل واأمره اإليه، والثواب اأمر غيبي حمجوب ل تدرك العقول 
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كنهه ول يعلم متى ياأذن به املتف�سل فيتتابع كالغيث، اأو يحجبه ربنا العدل فال ُينال 

واآخرا  اأوًل  باهلل  وا�ستعنت  البحث  هذا  يف  وقوتي  حويل  من  برئت  فقد  �سيء،  منه 

يف  وال�سعف  الب�سري،  العجز  -مع  لعلي  والفتح  والغوث  العون  وحده  منه  م�ستمدة 

الأدوات العلمية، وطول اخلالف وت�سعبه يف هذا املو�سوع خا�سة- اأن اأ�سل -بتوجيهه 

وتف�سله - للحق املن�سود، وحكمه  يف هذه امل�ساألة، واهلل وحده املوفق 

اإىل �سواء ال�سبيل، والهادي ملا اختلف فيه من احلق باإذنه، وهو دليلنا  اإىل 

ال�سراط امل�ستقيم.

اأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره: 

م�سروعية . 1 مدى  معرفة  على  واحلر�ص  الأموات،  ينفع  مبا  الأحياء  اهتمام 

اإهداء ثواب قربهم لهم.

اأو تربعا مما ا�ستهر وذاع، . ٢ اأن الأ�ساحي عن الأموات؛ �سواء كانت و�سايا، 

التي  امللحة  الفقهية  امل�سائل  من  امل�ساألة  هذه  جعل  مما  العمل  عليه  وتتابع 

تتطلب حكما �سرعيا. 

من فروع هذا املو�سوع ماله تعلق بذمة امليت ووليه من احلقوق والواجبات . ٣

ال�سرعية مما ي�ستدعي البيان والدرا�سة.

اأهداف املو�سوع: 

وحكم . 1 نذرا،  اأم  و�سية  كانت  �سواء  نف�سه؛  عن  امليت  اأ�سحية  حكم  بيان 

اإنفاذهما، وف�سيلتها يف الو�سايا على مطلق ال�سدقات.

بيان حكم اأ�سحية احلي عن امليت تبعا، وا�ستقالًل.. ٢

بيان حكم الأكل، والإهداء من اأ�ساحي الأموات.. ٣

الدرا�سات ال�سابقة: 

مل اأجد -ح�سب اطالعي- من اأفرد هذا املو�سوع بدرا�سة فقهية تاأ�سيلية خمت�سة، 
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وغاية ما وجدت فيه، اإما تناوله باخت�سار تبًعا ملو�سوع الأ�سحية، اأو كتابات مقالية 

اأو فتاوى مقت�سبة يف مواقع اإلكرتونية ل ترتقي مل�ستوى الدرا�سة الفقهية التف�سيلية، 

واملت�سمنة جلميع جوانب املو�سوع.

ومن الكتب والدرا�سات التي تناولت مو�سوع الأ�سحية عن امليت باخت�سار تبًعا 

لأحكام الأ�سحية عموًما ما يلي: 

يف . 1 الثمني  ال�سيد  كتاب  �سمن  )مطبوع  والذكاة  الأ�سحية  اأحكام  كتاب: 

ر�سائل ابن عثيمني(، لف�سيلة ال�سيخ: حممد بن �سالح بن حممد العثيمني 

الطبعة:  املكرمة،  مكة  والتوزيع،  للن�سر  الثقة  دار  ن�سرته:  )ت14٢1ه�(، 

الأوىل، 141٢ه�/1٩٩٢م.

بحث: من اأحكام الأ�سحية يف الفقه الإ�سالمي )درا�سة مقارنة(، للدكتور: . ٢

وليد بن خالد الربيع، ق�سم الفقه املقارن، وال�سيا�سة ال�سرعية، كلية ال�سريعة 

والدرا�سات الإ�سالمية، جامعة الكويت، 14٢٣ه�/٢٠٠٣م.

الر�سيدي، . ٣ ال�سليه  �سعد  عبدالعال  وترتيب:  جمع  الأ�سحية،  اأحكام  كتيب: 

�سبكة الألوكة )على ال�سبكة الإلكرتونية(، ق�سم الكتب.

كتاب: املف�سل يف اأحكام الأ�سحية، حل�سام الدين بن مو�سى عفانة، مطبعة . 4

الأمل، الطبعة الأوىل، 141٩ه�/1٩٩٩م. )واحلقيقة اأن هذا الكتاب مل اأطلع 

عليه اإل يف نهاية البحث تقريًبا، فا�ستفدت منه تعريف املعا�سرين لالأ�سحية 

ا�سطالًحا، ووثقت منه بع�ص اآراء املعا�سرين يف حكم الأ�سحية عن امليت، 

ومع كوين مل اأ�ستفد من هذا الكتاب كثرًيا اإل اأنني اأ�سفته هنا؛ اإمتاًما للفائدة 

ملن اأراد مراجعة الكتاب املذكور، واأمانة يف ذكر كل ما وقعت عليه عيني من 

املوؤلفات التي حتدثت عن هذه امل�ساألة، والدرا�سات التي تناولتها(.

منهج البحث: 

اأوًل: اأ�سور امل�ساألة املراد بحثها ت�سويًرا دقيًقا -اإن احتاجت امل�ساألة اإىل ت�سوير- 
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قبل بيان حكمها، ليت�سح املق�سود من درا�ستها.

كانت  اإذا  الفقهاء(  )اتفق  اأو  )بالتفاق(  اأو  )اتفاقا(  عبارة  على  اأن�ص  ثانًيا: 

امل�ساألة من موا�سع التفاق عند املذاهب الأربعة، واأقرن حكمها بدليلها، مع 

توثيق التفاق من كتب املذاهب ما تي�سر يل ذلك.

ثالًثا: اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف، فاأتبع ما يلي: 

خالف، . 1 حمل  امل�ساألة  �سور  بع�ص  كانت  اإذا  اخلالف،  حمل  حترير   

وبع�سها حمل اتفاق.

ذكر الأقوال يف امل�ساألة، وبيان من قال بها من اأهل العلم، ويكون عر�ص . ٢

اخلالف ح�سب الجتاهات الفقهية.

تي�سر . ٣ ما  بذكر  العناية  مع  املعتربة،  الفقهية  املذاهب  على  القت�سار 

الوقوف عليه من اأقوال ال�سلف ال�سالح.

توثيق الأقوال من كتب اأهل املذهب نف�سه.. 4

ا�ستق�ساء اأدلة الأقوال، مع بيان وجه ال�ستدلل من الأدلة النقلية، وذكر . ٥

ما يرد على الأدلة من مناق�سات، وما يجاب به عنها اإن كانت.

الرتجيح، مع بيان �سببه و ذكر ثمرة اخلالف اإن وجدت. . ٦

والتوثيق  التحرير  يف  الأ�سيلة  واملراجع  امل�سادر  اأمهات  على  العتماد  رابًعا: 

والتخريج واجلمع.

خام�ًسا: الرتكيز على مو�سوع البحث وجتنب ال�ستطراد.

�ساد�ًسا: العناية ب�سرب الأمثلة؛ وخا�سة الواقعية.

�سابًعا: جتنب ذكر الأقوال ال�ساذة.

ثامًنا: ترقيم الآيات، وبيان �سورها.
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تا�سًعا: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره اأهل ال�ساأن يف درجتها -اإن مل تكن يف 

ال�سحيحني اأو اأحدهما- فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئٍذ بتخريجها.

عا�سًرا: تخريج الآثار من م�سادرها الأ�سيلة، واحلكم عليها.

حادي ع�سر: التعريف بامل�سطلحات، و�سرح الغريب الوارد يف �سلب املو�سوع.

ثاين ع�سر: العناية بقواعد اللغة العربية، والإمالء، وعالمات الرتقيم.

اإليها من خالل  ثالث ع�سر: خامتة البحث، وتت�سمن اأهم النتائج التي تو�سلت 

هذا البحث.

رابع ع�سر: الفهار�ص، و�ساأكتفي ب�: 

فهر�ص امل�سادر واملراجع. 	

فهر�ص املو�سوعات. 	

تق�سيمات البحث: 

اأوًل: املقدمة: وتت�سمن: ال�ستهالل، واأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره، واأهدافه، 

ومنهج البحث، وتق�سيماته.

ثانًيا: التمهيد: التعريف باملفاهيم الأ�سا�سية للبحث، وفيه مبحثان: 

املبحث الأول: تعريف الأ�سحية لغة، و�سرًعا.

املبحث الثاين: تعريف املوت لغة، و�سرًعا.

ثالًثا: ف�سل: حكم الأ�سحية عن امليت، والأكل والإهداء منها، وفيه اأربعة مباحث: 

املبحث الأول: حكم الأ�سحية اإجماًل.

املبحث الثاين: انتفاع امليت بعمل احلي.

املبحث الثالث: حكم الأ�سحية عن امليت.
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املبحث الرابع: الأكل، والإهداء من اأ�سحية امليت.

ثم اخلامتة: وفيها اأهم النتائج.

وفهر�ص امل�سادر واملراجع.

وفهر�ص املو�سوعات.
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التمهيد

التعريف باملفاهيم االأ�شا�شية للبحث

وفيه مبحثان: 

املبحث الأول: تعريف الأ�سحية لغة، و�سرًعا.

املبحث الثاين: تعريف املوت لغة، و�سرًعا.
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املبحث االأول

تعريف االأ�شحية لغة، و�شرًعا

اأوًل: تعريف الأ�سحية لغة. 

“ال�ساد واحلاء واحلرف املعتل اأ�سل �سحيح واحد يدل على بروز ال�سيء، يقال: 

البارز  الوقت  هو  وذلك  النهار،  امتداد  فال�سحاء  لل�سم�ص،  ابرز  اأي:  زيد،  يا  اأ�سح 

املنك�سف، ويقال للطعام الذي يوؤكل يف ذلك الوقت �سحاء، والأ�سحية هي ال�سحية، 

، و�سحى بال�ساة ذبحها �سحى النحر، وهذا هو الأ�سل، وقد 
وجتمع على اأ�ساحي”)1(

.
)٢(

ت�ستعمل الت�سحية يف جميع اأوقات يوم النحر

ثانًيا: تعريف الأ�سحية �سرًعا.

.
)٣(

عرفت الأ�سحية باأنها: ا�سم ملا يذبح يف اأيام النحر؛ بنية القربة اإىل اهلل تعاىل

بع�ص  اختاره  ما  واأجمعها   ،
)4(

متقاربة بتعريفات  املذاهب  فقهاء  عرفها  وقد 

الباحثني من اأنها: ا�سم ملا يذكى من الأنعام تقربا اإىل اهلل يف اأيام النحر ب�سرائط 

.
)٥(

خم�سو�سة

مقايي�ص اللغة لبن فار�ص ٣٩1/٣-٣٩٢، مادة: )�سحى(، بت�سرف.  )1(

ل�سان العرب لبن منظور، 4٧٦/14، مادة: )�سحا(.  )٢(

التعريفات للجرجاين �ص٢٩، والتعريفات الفقهية للربكتي �ص٣٠.  )٣(

ينظر: الدر املختار للح�سكفي �ص٦4٥، و�سرح الزرقاين على املوطاأ 1٠٦/٣، والنجم الوهاج للدمريي   )4(

4٩٩/٩، والإقناع للحجاوي 4٠1/1.

املف�سل يف اأحكام الأ�سحية حل�سام عفانة �ص٩.   )٥(
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املبحث الثاين

تعريف املوت لغة، و�شرًعا

اأوًل: تعريف املوت لغة.

، وهو �سد 
“امليم والواو والتاء اأ�سل �سحيح يدل على ذهاب القوة من ال�سيء”)1(

.
)٢(

احلياة

ثانًيا: تعريف املوت �سرًعا. 

.
عرف املوت باأنه: “�سفة وجودية خلقت �سًدا للحياة”)٣(

.
وقيل: “مفارقة الروح للبدن”)4(

من  يذكى  ما  باأنها:  امليت  عن  الأ�سحية  تعريف  ميكنني  �سبق  ما  على  وبناء 

الأنعام؛ تقربا اإىل اهلل يف اأيام النحر ب�سرائط خم�سو�سة، من مال امليت اأو احلي، 

ومق�سودها نفع امليت بكل ثوابها، اأو بع�سه.

مقايي�ص اللغة لبن فار�ص ٢8٣/٥، مادة)موت(.  )1(

ل�سان العرب لبن منظور٩٠/٢، مادة: )موت(.  )٢(

التعريفات للجرجاين �ص٢٣٥،   )٣(

كتاب الروح لبن القيم �ص٧4.  )4(
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ف�شل

حكم االأ�شحية عن امليت، واالأكل واالإهداء منها

وفيه اأربعة مباحث: 

املبحث الأول: حكم الأ�سحية اإجماًل.

املبحث الثاين: انتفاع امليت بعمل احلي.

املبحث الثالث: حكم الأ�سحية عن امليت.

املبحث الرابع: الأكل، والإهداء من اأ�سحية امليت.
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املبحث االأول

حكم االأ�شحية اإجمااًل

حترير حمل النـزاع يف امل�ساألة: 

“ول  ابن حجر:  قال احلافظ   ،
)1(

الأ�سحية م�سروعية  الفقهاء على  اأجمع  اأوًل: 

.
خالف يف كونها من �سرائع الدين”)٢(

م�ستند الإجماع: 

الدليل الأول: قوله تعاىل: )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ( ]احلج: ٣4[.
وجه ال�ستدلل من الآية الكرمية: قال ابن كثري  يف تف�سريه لهذه الآية: “يخرب 

.
تعاىل اأنه مل يزل ذبح املنا�سك واإراقة الدماء على ا�سم اهلل م�سروعا يف جميع امللل”)٣(

اأملحني  ملسو هيلع هللا ىلص: »كان ي�سحي بكب�سني  النبي  اأن  اأن�ص بن مالك  الثاين: عن  الدليل 

.
)٦(

، ويذبحهما بيده«
)٥(

، وي�سع رجله على �سفحتهما
)4(

اأقرنني

ممن نقل الإجماع ابن قدامة يف املغني ٣٦٠/1٣، وفرج الدين ابن قدامة يف ال�سرح الكبري ٣٣٢/٩،   )1(

وابن دقيق العيد يف اإحكام الأحكام ٢٩1/٢، والبهوتي يف ك�ساف القناع ٢٠/٣، وال�سوكاين يف ال�سيل 

اجلرار �ص٧1٥.

فتح الباري 1٠/٣.  )٢(

تف�سري القراآن العظيم 4٢4/٥، وذكر القرطبي يف تف�سريه اجلامع لأحكام القراآن نحوا منه ٥8/1٢.  )٣(

»اأملحني«: قال ابن الأعرابي وغريه: )الأملح هو الأبي�ص اخلال�ص البيا�ص، وقال الأ�سمعي: هو الأبي�ص   )4(

وي�سوبه �سيء من ال�سواد. 

»اأقرنني« اأي: لكل واحد منهما قرنان ح�سنان(. ينظر: �سرح �سحيح م�سلم للنووي 1٣/1٢1-1٢٠.

ت�سطرب  لئال  واأمكن  له  اأثبت  ليكون  هذا  فعل  واإمنا  جانبه،  وهي  العنق،  “�سفحة  اأي:  »�سفحتهما«   )٥(

الذبيحة براأ�سها فتمنعه من اإكمال الذبح اأو توؤذيه”. ينظر: �سرح �سحيح م�سلم للنووي 1٣/1٢1-1٢٠.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: و�سع القدم على �سفحة الذبيحة، كتاب: الأ�ساحي )٥٥٦4( =  )٦(
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الدليل الثالث: فعل ال�سحابة ، فعن اأن�ص بن مالك  اأنه قال: »كان 

اأن  ه�سام،  بن  عبداهلل  وعن   ،
)1(

بكب�سني« اأ�سحي  واأنا  بكب�سني،  ي�سحي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

اأمه ذهبت به اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت: يا ر�سول اهلل، بايعه، فقال النبي الكرمي: »هو 

 ،
)٢(

اأهله جميع  عن  الواحدة  بال�ساة  ي�سحي  وكان  له،  ودعا  راأ�سه،  فم�سح  �سغري«، 

وقال اأبو اأيوب الأن�ساري: »كان الرجل ي�سحي بال�ساة عنه وعن اأهل بيته، فياأكلون، 

.
)٣(

ويطعمون، حتى تباهى النا�ص، ف�سارت كما ترى«

وجه ال�ستدلل من احلديث ال�سريف واآثار ال�سحابة: اأن الن�سو�ص ال�سابقة دالة 

على اأن النبي الكرمي �سحى، و�سحى اأ�سحابه من بعده، وذلك دليل م�سروعيتها.

ثانًيا: اختلف الفقهاء بعد اتفاقهم على م�سروعية الأ�سحية واأنها خري من �سدقة 

التطوع يف حكمها هل هي واجبة اأم �سنة موؤكدة، على قولني: 

 ،
)4(

القول الأول: اأن الأ�سحية �سنة موؤكدة، وعليه جمهور اأهل العلم من املالكية

من  يو�سف  اأبي  عن  الروايتني  واإحدى   ،
)٦(

احلنابلة عند  واملذهب   ،
)٥(

وال�سافعية

، قال ابن قدامة: “اأكرث اأهل العلم يرون 
)8(

، وقول ابن حزم من الظاهرية
)٧(

احلنفية

والت�سمية  توكيل،  ال�سحية، وذبحها مبا�سرة بال  ا�ستحباب  له، وم�سلم يف �سحيحه، باب:  واللفظ   =

والتكبري، كتاب: الأ�ساحي )1٩٦٦(.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: اأ�سحية النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكب�سني اأقرنني، ويذكر �سمينني، كتاب: الأ�ساحي   )1(

.)٥٥٥٣(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: بيعة ال�سغري، كتاب: الأحكام )٧٢1٠(.  )٢(

الذبائح  كتاب:  البيت،  اأهل  عن  جتزي  الواحدة  ال�ساة  اأن  جاء  ما  باب:  �سننه،  يف  الرتمذي  اأخرجه   )٣(

قال   ،)٣14٧( الأ�ساحي  كتاب:  اأهله،  عن  ب�ساة  �سحى  من  باب:  �سننه،  يف  ماجه  وابن   ،)1٥٠٥(

الرتمذي ٩1/4: “حديث ح�سن �سحيح... والعمل على هذا عند اأهل العلم”.

للدردير  الكبري  وال�سرح   ،٢٣8/٣ للحطاب  اجلليل  ومواهب   ،418/1 عبدالرب  لبن  الكايف  ينظر:   )4(

.118/٢

ينظر: احلاوي الكبري للماوردي ٦٧/1٥، واملجموع للنووي 8/4٢٥.  )٥(

ينظر: ك�ساف القناع للبهوتي ٢1/٣، ومطالب اأويل النهى للرحيباين ٢/4٧1.  )٦(

ينظر: حتفة الفقهاء لل�سمرقندي 81/٣، والهداية للمرغيناين 4/٣٥٥.  )٧(

املحلى لبن حزم ٥/٣14.  )8(
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، ويقول الرتمذي : “العمل على هذا عند 
الأ�سحية �سنة موؤكدة غري واجبة”)1(

اأهل العلم: اأن الأ�سحية لي�ست بواجبة، ولكنها �سنة من �سنن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ي�ستحب 

، ورجح ال�سيخ ابن باز هذا 
اأن يعمل بها، وهو قول �سفيان الثوري وابن املبارك”)٢(

.
)٣(

القول

 ،
)4(

القول الثاين: اأن الأ�سحية واجبة على املو�سر، قاله ربيعة والأوزاعي والليث

.
)٧(

، اختارها �سيخ الإ�سالم
)٦(

، ورواية عن الإمام اأحمد
)٥(

وهو مذهب احلنفية

اأدلة الأقوال: 

اأدلة القول الأول: 

واأراد  الع�سر،  دخلت  »اإذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأن  �سلمة  اأم  عن  الأول:  الدليل 

.
)8(

اأحدكم اأن ي�سحي؛ فال مي�ص من �سعره، وب�سره �سيئا«

اأن  على  اأحدكم«  »واأراد  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  دل  ال�سريف:  احلديث  من  ال�ستدلل  وجه 

املغني لبن قدامة ٣٦1/1٣.  )1(

�سنن الرتمذي 4/٩٢.  )٢(

جمموع فتاوى ابن باز18/٣٦.  )٣(

لل�سوكاين  امل�سية  والدراري   ،٣٦٠/1٣ قدامة  لبن  واملغني   ،1٩٢/٢٣ عبدالرب  لبن  التمهيد  ينظر:   )4(

.٣4٣/٢

ينظر: املب�سوط لل�سرخ�سي 1٣/1٢، وتبيني احلقائق للزيلعي ٢/٦، والبحر الرائق لبن جنيم 8/1٩٧.   )٥(

الفروع لبن مفلح 1٥/٧.   )٦(

جمموع الفتاوى لبن تيمية 1٦٢/٢٣.  )٧(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب: نهي من دخل عليه ع�سر ذي احلجة وهو مريد الت�سحية اأن ياأخذ من   )8(

�سعره، اأو اأظفاره �سيًئا، كتاب: الأ�ساحي )1٩٧٧(.

 وقوله: »فال مي�ص من �سعره وب�سره �سيئا« قال الإمام النووي يف �سرحه ل�سحيح م�سلم 1٣8/1٣-1٣٩: 

اأو ك�سر اأو غريه،  “قال اأ�سحابنا: املراد بالنهي عن اأخذ الظفر وال�سعر النهي عن اإزالة الظفر بقلم 
واملنع من اإزالة ال�سعر بحلق اأو تق�سري اأو نتف اأو اإحراق اأو اأخذه بنورة اأو غري ذلك، و�سواء �سعر الإبط 

وال�سارب والعانة والراأ�ص وغري ذلك من �سعور بدنه قال اأ�سحابنا: واحلكمة يف النهي اأن يبقى كامل 

الأجزاء ليعتق من النار”.
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الأ�سحية لي�ست بواجبة؛ اإذ لو كانت كذلك لكان الأمر بها متحتًما، وملا علقها على 

.
)1(

الإرادة

وميكن اأن يناق�س هذا ال�ستدلل: باأنه ل ُي�سلم لكم باأن الإرادة الواردة يف احلديث 

ال�سريف مق�سودها التخيري بني الفعل والرتك؛ بل هي مبعنى الَهّم بال�سيء والعزم 

يركع  اأن  اأراد  »فاإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:   وغريه يف �سفة �سالته  ابن عمر  قول  نحو  عليه، 

، وقول اأم املوؤمنني عائ�سة يف �سفة �سالته يف بيتها: »فاإذا اأراد 
)٢(

فعل مثل ذلك...«

، ف� »اأراد« فيهما مبعنى هم بالركوع وال�سجود؛ 
)٣(

اأن ي�سجد غمز رجلي فقب�ستهما«

اإذ هما من اأركان ال�سالة فال يرد احتمال تخيري امل�سلي بني الفعل والرتك، ويكون 

التقدير بح�سب هذا التاأويل)اإذا دخلت الع�سر، واأراد اأحدكم اأن ي�سحي لي�ساره...( 

لي�ستقيم املعنى. 

يطاأ  اأقرن،  بكب�ص  اأمر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأن   : عائ�سة  عن  الثاين:  الدليل 

يف �سواد... واأخذ الكب�ص فاأ�سجعه، ثم ذبحه، ثم قال: »با�سم اهلل، اللهم تقبل من 

.
)4(

حممد، واآل حممد، ومن اأمة حممد، ثم �سحى به«

نف�سه وعن  الكرمي �سحى عن  النبي  اأن  ال�سريف:  ال�ستدلل من احلديث  وجه 

؛ لعموم 
)٥(

اأمته، فاأ�سحيته ملسو هيلع هللا ىلص جمزئة عمن مل ي�سِح �سواء كان متمكًنا اأم غري متمكن

اللفظ، ومقت�سى القول بالإجزاء اأنها ل جتب على اآحاد الأمة.

ينظر: احلاوي الكبري للماوردي ٧٢/1٥، واملغني لبن قدامة 1٣/٣٦٢.  )1(

عن علقمة بن وقا�ٍص، قال: قلت لعائ�سة: كيف كان ي�سنع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الركعتني، وهو جال�ٌص؟ قالت:   )٢(

»كان يقراأ فيهما،  فاإذا  اأراد  اأن  يركع قام فركع«، واحلديث اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: باب جواز النافلة 

قائًما وقاعًدا، وفعل بع�ص الركعة قائًما وبع�سها قاعًدا، كتاب: �سالة امل�سافرين وق�سرها )114(.

ملسو هيلع هللا ىلص ي�سلي واأنا  ، قالت: بئ�سما عدلتمونا بالكلب واحلمار »لقد راأيتني ور�سول اهلل  عن عائ�سة   )٣(

م�سطجعٌة بينه وبني القبلة،  فاإذا  اأراد  اأن  ي�سجد غمز رجلي، فقب�ستهما«، واحلديث اأخرجه البخاري 

يف �سحيحه، باب: هل يغمز الرجل امراأته عند ال�سجود لكي ي�سجد؟، كتاب: ال�سالة )٥1٩(.

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب: ا�ستحباب الأ�سحية، وذبحها مبا�سرة بال توكيل، والتكبري والت�سمية،   )4(

كتاب: الأ�ساحي )1٩٦٧(.

نيل الأوطار لل�سوكاين ٥/1٣1.  )٥(
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الدليل الثالث: اأن ال�سحابة؛ كاأبي بكر وعمر وغريهما ما كانوا يواظبون على 

.
)1(

الأ�سحية كل عام، وهذا دال على اعتقادهم اأنها �سنة غري واجبة

 ما ينعقد به الإجماع على  “وروي عن ال�سحابة   : يقول املاوردي 

�سقوط الوجوب، فروي عن اأبي بكر وعمر: اأنهما كانا ل ي�سحيان خمافة اأن يرى اأنها 

.
واجبة”)٢(

يبعد  ول  مو�سرين،  غري  كونهما  على  حممول    فعلهما  باأن  ونوق�س: 

اإع�سارهما؛ لأن هذا هو الأ�سل يف حال ال�سحابة، فكان تركهما الأ�سحية لالإعالم 

.
)٣(

اأنها ل جتب على مع�سر

اأدلة القول الثاين: 

الدليل الأول: قوله تعاىل: )ژ  ژ  ڑ( ]الكوثر: ٢[، وقوله تعاىل: )ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې( ]الأنعام: 1٦٢-1٦٣[.

وميكن اأن تكون الدللة يف الآيتني الكرميتني من وجهني: 

قرر  كما  الوجوب  يقت�سي  والأمر  به،  ماأمور  الآيتني  يف  النحر  اأن  الأول:  الوجه 

الأ�سوليون، فالأ�سحية واجبة.

 عطف نحر الن�سك والذبح يوم الأ�سحى على  اأن اهلل  الوجه الثاين: 

فعن حذيفة بن اأ�سيد اأنه قال: “لقد راأيت اأبا بكر وعمر  وما ي�سحيان عن اأهلهما؛ خ�سية اأن   )1(

 :٢1/4 الزوائد  جممع  يف  الهيثمي  قال   ،)1٩٥٠8( الكربى  �سننه  يف  البيهقي  اأخرجه  بهما”،  ي�سنت 

“رجاله رجال ال�سحيح”، واأخرج البيهقي يف معرفة ال�سنن والآثار )188٩٣( عن اأبي �سريحة، نحوه، 
قال النووي يف املجموع ٣8٣/8: “واأما الأثر املذكور عن اأبي بكر وعمر  فرواه البيهقي وغريه 

باإ�سناد ح�سن”، و�سححه الألباين يف الإرواء ٣٥4/4.

وينظر يف ن�سبة هذا القول لل�سحابة: �سرح �سحيح م�سلم للنووي ٣8٥/8، واملغني لبن قدامة 1٣/٣٦٠.    

احلاوي الكبري للماوردي 1٥/٧٢.  )٢(

ينظر: احلاوي الكبري للماوردي ٧٢/1٥، ومغني املحتاج لل�سربيني 1٢4-1٢٣/٦.  )٣(
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ال�سالة  هي:  ال�سالة  املف�سرين:  بع�ص  وقال   ،
)1(

النحر ويوم  العيد  �سالة 

العطف  اإذ  ؛ 
)٣(

مثلها الأ�ساحي  فنحر  واجبة  ال�سالة  ومادامت   ،
)٢(

املكتوبة

يقت�سي الت�سريك. 

ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   )ۀ   تعاىل:  قوله  الثاين:  الدليل 

ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  
ەئ   ائ   ائ     ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ  
ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ( 
]احلج: ٣٦-٣٧[، مع قوله تعاىل: )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ( 

]احلج: ٣٢[. 

قال املاوردي : “قوله تعاىل: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  

ھ  ھ( يف قوله: )ہ  ہ   ھ( تاأويالن: 
معامل  من  والثاين:  ال�سحايا،  اأوجب  من  تاأويل  وهو  فرو�سه:  من  اأحدهما: 

.
الدين”)4(

ا يف امل�ساألة، واأما الثاين  وبناء على ما ذكر املاوردي من التاأويل يكون الأول ن�سً

فيمكن اأن تكون الدللة من الآيتني الكرميتني بناء عليه من وجهني: 

اهلل،  �سعائر  من  الأ�سحية  اأن  على  الكرميتني  الآيتني  منطوق  دل  الأول:  الوجه 

وتعظيم �سعائره واجب، ومن تعظيمها اأداوؤها، فالأ�سحية واجبة.

الوجه الثاين: ثبت باملنطوق اأن تعظيم �سعائر اهلل -ومنها الأ�سحية- من تقوى 

القلوب، وعليه فاملفهوم دال على اأن التفريط فيها، واإهمالها من قلة التقوى 

و�سعف الإميان فلم يجز.

ذكره املف�سرون. ينظر: جامع البيان للطربي ٦٥٣/٢4، واجلامع لأحكام القراآن ٢٠/٢18.  )1(

ينظر: جامع البيان للطربي ٦٥٣/٢4.  )٢(

جمموع الفتاوى لبن تيمية 1٦٣/٢٣. بت�سرف  )٣(

احلاوي الكبري 1٥/٦٧.  )4(
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اأمر بكب�ص  ملسو هيلع هللا ىلص  : »اأن ر�سول اهلل  اأم املوؤمنني عائ�سة  الدليل الثالث: عن 

.
)1(

اأقرن، يطاأ يف �سواد...«

وجه ال�ستدلل من احلديث ال�سريف: اأن الأ�سل حمل اأمره ملسو هيلع هللا ىلص على الوجوب ما 

.
)٢(

مل يرد ال�سارف

الدليل الرابع: القيا�ص؛ حيث قالوا: اإن حقوق الأموال اإذا اخت�ست بالعيد وجبت؛ 

كالفطرة، ولأن ما وجب يف النذر كان له اأ�سل وجوب يف ال�سرع؛ كالعتق، ولأن توقيت 

.
)٣(

زمانها، والنهي عن معيبها دليل على وجوبها؛ كالزكوات

وميكن ال�ستدلل على اخت�سا�ص الوجوب باملو�سر مبا يلي: 

الدليل الأول: رفعا للحرج وامل�سقة عن غري املو�سر.

الي�سار؛  لوجوبها  فا�سرتط  حم�سة  مالية  عبادة  الأ�سحية  اأن  الثاين:  الدليل 

كالزكاة.

الدين،  اأركان  اأحد  كونه  مع  احلج  لوجوب  �سرط  الي�سار  اأن  الثالث:  الدليل 

فا�سرتاطه لوجوب الأ�سحية من باب اأوىل. 

يف  مقال  من  تخلو  ل  التي  ال�سرعية  الن�سو�ص  ببع�ص  هوؤلء  ا�ستدل  كما 

.
)4(

اأ�سانيدها، وحجيتها، وقد اأعر�ست عن ذكرها اكتفاء مبا ذكر

�سبق تخريجه.  )1(

ينظر: امل�ست�سفى للغزايل ٢48/1، وامل�سودة يف اأ�سول الفقه لآل تيمية �ص٥.  )٢(

احلاوي الكبري للماوردي ٧1/1٥.  )٣(

اأبي هريرة عن ر�سول اهلل: »من كان له �سعة، ومل ي�سح، فال يقربن م�سالنا«، اأخرجه ابن  كحديث   )4(

ماجه يف �سننه، باب: الأ�ساحي واجبة هي اأم ل، كتاب: الأ�ساحي )٣1٢٣(، والإمام اأحمد يف م�سنده 

)8٢٧٣(، وهذ احلديث �سحح اأهل العلم وقفه على اأبي هريرة. ينظر: فتح الباري لبن حجر 1٠/٣، 

و�سبل ال�سالم لل�سنعاين ٥٣1/٢، و�سعف بع�سهم اإ�سناده ينظر: حتقيق م�سند الإمام اأحمد ٢4/14.

وحديث اأبي رملة عن خمنف بن �سليم مرفوعا: »يا اأيها النا�ص، اإن على كل اأهل بيت يف كل عام اأ�سحية 

 ،)٢٧88( ال�سحايا  كتاب  الأ�ساحي،  اإيجاب  يف  جاء  ما  باب:  �سننه،  يف  داود  اأبو  اأخرجه  وعترية«. 

اأذن املولود، كتاب: الذبائح )1٥18(، وابن ماجه يف �سننه، = والرتمذي يف �سننه، باب: الأذان يف 
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الراجح: 

الراجح عندي -واهلل اأعلم بال�سواب- اأن الأ�سحية يف اأ�سلها واجبة، واأنها من 

اأعظم �سعائر الإ�سالم، والن�سك العام يف جميع الأم�سار، وهي من ملة اإبراهيم الذي 

، وعلى ذلك 
)1(

اأمرنا باتباع ملته والقتداء ب�سنته كما يقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية

حتمل الن�سو�ص والأقوال الدالة على الوجوب.

اإل اأن اأ�سحيته ملسو هيلع هللا ىلص عن اأمته رفعت احلرج عنها، و�سريت الواجب يف حقها �سنة، 

فكما يتحمل الإمام عن املاأمومني قراءة الفاحتة يف ال�سالة اجلهرية، لت�سري �سنة 

الآحاد يف كل  ال�سحيحة يف وجوبها على  ال�سريحة  الن�سو�ص  توارد  يف حقهم مع 

الأمة ف�سحى عن  اآحاد  الأ�سحية عن  الأعظم  والإمام  الكرمي  النبي  �سالة، حتمل 

نف�سه وعن اأهله وعن اأمته؛ تخفيفا عنها ورحمة بها، وتف�سال وتكرما عليها، وكان 

يف اأ�سحيته الكفاية التامة والإجزاء الكامل عمن مل ي�سح من امل�سلمني، ويوؤيد ذلك 

حديث اأبي رافع: اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا �سحى ا�سرتى كب�سني �سمينني اأملحني 

، ثم يقول: »اللهم هذا 
)٢(

اأقرنني، فاإذا خطب و�سلى ذبح اأحد الكب�سني بنف�سه باملدية

عن اأمتي جميًعا من �سهد لك بالتوحيد، و�سهد يل بالبالغ«، ثم اأتى بالآخر فذبحه 

واأهله  هو  وياأكل  امل�ساكني  يطعمهما  ثم  حممٍد«  واآل  حممٍد،  عن  هذا  »اللهم  وقال: 

 .
منهما فمكثنا �سنني قد كفانا اهلل  الغرم واملئونة لي�ص اأحٌد من بني ها�سٍم ي�سحي”)٣(

قال ابن مفلح معلقا على فعله ملسو هيلع هللا ىلص: “وهو يدل على اأن اأمته اأحياءهم واأمواتهم قد 

.
نالهم النفع والأجر بت�سحيته واإل كان ذلك عبثا”)4(

ويوؤيده حديث ابن عبا�ص  -واإن كان فيه �سعف- اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

= باب: الأ�ساحي واجبة هي اأم ل، كتاب: الأ�ساحي )٣1٢٥(، وقد �سعفه جمع من اأهل العلم جلهالة 

اأبي رملة. ينظر يف ت�سعيفه: معامل ال�سنن للخطابي ٢٢٦/٢، ون�سب الراية للزيلعي ٢11/4.

جمموع الفتاوى 1٦٢/٢٣.  )1(

املدية ب�سم امليم وك�سرها وفتحها: ال�سكني. ينظر �سحيح م�سلم 1٥٥٧/٣.  )٢(

اأخرجه البزار يف م�سنده )٣8٦٧(، واحلاكم يف م�ستدركه )٣4٧8(، و�سحح اإ�سناده.  )٣(

الفروع 4٣1-4٣٠/٣.  )4(
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.
)1(

»ثالث هن علي فرائ�ص، وهن لكم تطوع، النحر، والوتر، وركعتا الفجر«

وهو دال على حتمله الوجوب عن اأمته، فالنحر واجب عليه، تطوع لأمته.

فاإن �سحى بعد اأ�سحيته اأحد من اأمته فقد اأدرك الف�سيلة، واأتى م�ستحبا، ورغب 

يف زيادة الأجر والثواب، ومن مل يفعل فال حرج، وعليه حتمل ن�سو�ص واأدلة من يرى 

اأنها �سنة.

واخرتت هذا الراأي الو�سط؛ جمعا بني الأدلة املتعار�سة يف ظاهرها، ولأن اعتبار 

�سائر اأقوال الأئمة -اإن اأمكن- اأوىل من اعتبار بع�سها واإهمال اأخرى.

مع التاأكيد على اأن هذا القول ل يعني بوجه من الوجوه جواز ترك امل�سلمني كلهم 

لالأ�سحية ل يفعلها اأحد، بل “ترك امل�سلمني كلهم هذا اأعظم من ترك احلج يف بع�ص 

ال�سنني، وقد قالوا: اإن احلج كل عام فر�ص على الكفاية؛ لأنه من �سعائر الإ�سالم، 

وال�سحايا يف عيد النحر كذلك، بل هذه تفعل يف كل بلد هي وال�سالة، فيظهر بها 

اهلل  ذكر  يظهر  كما  باحلج،  يظهر  مال  له  والن�سك  له  والذبح  وذكره،  اهلل  عبادة 

.
بالتكبري يف الأعياد”)٢(

م�سنده  يف  واأحمد   ،)1٦٣1( �سننه  يف  قطني  والدار   ،)414٥( الكربى  �سننه  يف  البيهقي  اأخرجه   )1(

ت�سعيفه:  ينظر يف  العلم.  اأهل  كثري من  اإ�سناده  و�سعف  م�ستدركه )111٩(،  واحلاكم يف   ،)٢٠٥٠(

التلخي�ص احلبري لبن حجر4٥/٢، والبدر املنري لبن امللقن٣٢٦/4، وتعليقات الذهبي على م�ستدرك 

احلاكم 441/1، وال�سل�سلة ال�سعيفة لالألباين ٦/4٩4.

جمموع الفتاوى لبن تيمية 1٦٢/٢٣-1٦٣.  )٢(
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املبحث الثاين

)١(
انتفاع امليت بعمل احلي

حترير حمل النـزاع يف امل�ساألة.

اأوًل: ل خالف بني العلماء اأن امليت ينتفع مبا كان �سببا فيه من اأعمال الرب يف 

.
)٢(

حياته

م�ستند التفاق: 

الدليل الأول: قوله تعاىل: )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ( ]ي�ص: 1٢[، قال ابن كثري : “ويف قوله: )ې( 
اأثروها من  اأعمالهم التي با�سروها باأنف�سهم، واآثارهم التي  قولن: اأحدهما: نكتب 

.
ا، اإن خرًيا فخرٌي، واإن �سًرا ف�سٌر”)٣( بعدهم، فنجزيهم على ذلك اأي�سً

الدليل الثاين: عن اأبي هريرة اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا مات الإن�سان انقطع عمله 

.
)4(

اإل من ثالث: �سدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �سالح يدعو له«

الدليل الثالث: عن اأبي هريرة اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن مما يلحق املوؤمن من عمله 

م�ساألة انتفاع امليت بعمل احلي، وم�سروعية اإهداء احلي ثواب عمله لالأموات م�ساألة لها اأهميتها يف هذا   )1(

البحث؛ نظرا لرتباطها بكثري من فروعه، مما يتطلب درا�ستها لالإحالة عليها يف بع�ص املوا�سع.

كما اأن �سبب اخلالف يف بع�ص م�سائل بحثي متعلق بها، فاآثرت التطرق لها اأوًل؛ ليكون لدى القارئ 

الكرمي الت�سور الوا�سح حول هذه امل�ساألة وا�ستيعابها قبل الولوج يف م�ساألة البحث.

ا:  اأي�سً ٦٦4/٢، وينظر  العقيدة الطحاوية  العز احلنفي يف �سرحه  اأبي  ابن  نقل التفاق على ما ذكر   )٢(

الفروق للقرايف 1٩٢/٣، والروح لبن القيم �ص 1٢٢، وتف�سري القراآن العظيم لبن كثري 4٦٥/٧.

تف�سري القراآن العظيم ٥٦٥/٦.   )٣(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب: ما يلحق الإن�سان من الثواب بعد وفاته، كتاب: الو�سية، )1٦٣1( من   )4(

. حديث اأبي هريرة
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اأو  اأو م�سحًفا ورثه،  ولًدا �ساحًلا تركه،  اأو  وح�سناته بعد موته، علًما علمه ون�سره، 

م�سجدا بناه، اأو بيتا بناه لبن ال�سبيل بناه، اأو نهًرا اأجراه، اأو �سدقة اأخرجها من ماله 

.
)1(

يف �سحته وحياته يلحقه من بعد موته«

الدليل الرابع: عن جرير بن عبداهلل: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من �سن يف الإ�سالم 

�سنة ح�سنة فله اأجرها واأجر من عمل بها من بعده من غري اأن ينق�ص من اأجورهم، 

ومن �سن يف الإ�سالم �سنة �سيئة كان عليه وزرها، ووزر من يعمل بها من بعده من غري 

.
)٢(

اأن ينق�ص من اأوزارهم �سيء«

وجه ال�ستدلل من الن�سو�س ال�سابقة: 

اأن الأحاديث ال�سريفة �سريحة يف انتفاع امليت مبا كان �سبًبا فيه يف حياته من 

الطاعات، واأعمال القرب. 

ثانًيا: ل خالف بني العلماء يف انتفاع امليت مبا دلت ن�سو�ص ال�سرع �سراحة على 

.
)4( )٣(

النتفاع به؛ من ال�ستغفار، والدعاء، وال�سدقة

والأدلة على امل�سروعية ما يلي: 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعاىل :  اهلل  قوله  ال�ستغفار:  اأ- 

پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ( ]احل�سر: 1٠[ ،   وقال اهلل تعاىل : 
)يت  جث       مث  ىث( ]حممد: 1٩[.      

اأخرجه ابن ماجه يف �سننه، باب: ثواب معلم النا�ص اخلري، كتاب: الإميان، )٢4٢(، وح�سنه الألباين   )1(

يف كتابه اأحكام اجلنائز �ص1٧٧.

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب: احلث على ال�سدقة ولو ب�سق مترة، اأو كلمة طيبة فاإنها حجاب من   )٢(

النار، كتاب: الزكاة، )1٠1٧(.

قال ابن القطان يف الإقناع يف م�سائل الإجماع ٣٧٥/1: “ول خالف يف جواز �سدقة احلي عن  امليت نذًرا   )٣(

اأو غريه”. 

نقل التفاق ابن اأبي العز يف �سرح العقيدة الطحاوية ٦٦4/٢، واحلطاب يف مواهب اجلليل ٥4٣/٢،   )4(

والنووي يف �سرح �سحيح م�سلم ٩٠/1، وابن قدامه يف كتابه املغني ٥1٩/٣.
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الدعاء: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص :   »اإذا مات الإن�سان انقطع عمله اإل من ثالث :   �سدقة  ب- 

، فقوله: »يدعو له« 
)1(

جارية، اأو علم ينتفع به من بعده ، اأو ولد �سالح يدعو له«

.
)٢(

ن�ص يف اجلواز، وكذا دعاوؤه ملسو هيلع هللا ىلص للموتى من اأ�سحابه

ال�سدقة: ما جاء عن عائ�سة اأن رجاًل �ساأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال :   يا ر�سول اهلل  ج- 

اإن اأمي افتلتت نف�سها، ومل تو�ص، واأظنها لو تكلمت ت�سدقت، اأفلها اأجر اإن 

للنبي  قال  رجال  اأن  قال:  هريرة  اأبي  وعن   ،
)٣(

»نعم« قال:  عنها؟  ت�سدقت 

اأت�سدق عنه؟  اأن  اأبي مات، وترك مال، ومل يو�ص، فهل يكفر عنه  اإن  ملسو هيلع هللا ىلص: 

، وقال ل�سعد بن عبادة مثله يف �سدقته عن اأمه التي توفيت وهو 
)4(

قال: »نعم«

 . 
)٥(

غائب عنها

باأداء  عرب  وبع�سهم  عنه،  الدين  بق�ساء  امليت  انتفاع  على  العلماء  اتفق  ثالًثا: 

.
)8(

 والكفارات
)٧(

، ويدخل يف ذلك النذور
)٦(

الواجبات التي تقبل النيابة

جاء يف حا�سية الرو�ص املربع: “ويخرج و�سي فوارث فحاكم الواجب كله من دين 

وحج وغريه كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته واإن مل يو�ص به �سواء كان هلل 

�سبق تخريجه.  )1(

كاأبي �سلمة حني مات ، وللميت الذي �سلى عليه يف حديث عوف بن مالك،   ولكل ميت �سلى عليه  ، ولذي   )٢(

النجادين حتى دفنه  .، ولأهل بقيع الغرقد، و�سرع اهلل ذلك لكل من �سلى على ميت، وعند دفنه.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: ما ي�ستحب ملن تويف فجاأة اأن يت�سدقوا عنه، وق�ساء النذور عن   )٣(

امليت، كتاب: الو�سايا )٦٩٦٠(، وم�سلم يف �سحيحه، باب: و�سول ثواب ال�سدقة عن امليت اإليه، كتاب: 

الزكاة )1٠٠4(.

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب: و�سول ثواب ال�سدقات للميت، كتاب: الو�سية )1٦٣٠(.  )4(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: اإذا قال: اأر�سي اأو ب�ستاين �سدقة هلل عن اأمي فهو جائز، كتاب:   )٥(

الو�سايا )٢٧٥٦(.

وابن   ،٥4٣/٢ اجلليل  مواهب  واحلطاب يف   ،٦٦4/٢ الطحاوية  العقيدة  �سرح  العز يف  اأبي  ابن  نقله   )٦(

قدامة يف املغني ٥1٩/٣.

الإقناع لبن القطان ٣٧٥/1، و�سرح العقيدة الطحاوية لبن اأبي العز احلنفي ٢/٦٦4.  )٧(

ينظر: �سرح �سحيح م�سلم للنووي 1/٩٠.  )8(
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 تبعا ملا ذكره البهوتي حني قال: 
اأو لآدمي؛ لأن حق الورثة بعد اأداء الدين بال نزاع”)1(

“وتخرج الواجبات التي على امليت من راأ�ص املال اأو�سى بها قبل موته اأو مل يو�ص؛ 

.
كق�ساء الدين واحلج والزكاة والنذر والكفارة”)٢(

يدل على م�سروعية ذلك عن الأموات ما يلي: 

العتق: جاء يف العتق ما رواه عمرو بن �سعيب،   عن اأبيه،   عن جده،     اأن ر�سول  اأ- 

اأو  عنه،    فاأعتقتم  م�سلًما،    اأبوك  كان  »لو  العا�ص :  بن  لعمرو  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

  .
)٣(

ت�سدقتم عنه،   اأو حججتم عنه ،  بلغه ذلك«

العبادات  �سائر  و�سول  على  والعتق  ال�سدقة  ثواب  بو�سول  ال�سارع  نبه  وقد 

بخالف   
)4(

احلياة حال  فيها  التوكيل  ويجوز  النيابة،  تقبل  هذه  لأن  املالية، 

على  فمجتمع  امليت  عن  ال�سدقة  “فاأما   : عبدالرب  ابن  قال  البدنية، 

 ،
اأي�سا”)٥( جوازها ل خالف بني العلماء فيها، وكذلك العتق جائز باإجماع 

جرى  وما  وال�سدقة  العتق  اأن  خالًفا  اأعلم  “ول   : القطان  ابن  وقال 

.
جمراهما من الأموال جائز كل ذلك فعله للحي عن  امليت”)٦(

ب- احلج: جاء يف احلج: اأن امراأة خثعمية جاءت اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت : يا ر�سول 

اهلل،   اإن فري�سة اهلل على عباده يف احلج اأدركت اأبي �سيًخا كبرًيا،   ل ي�ستطيع 

، وقال لمراأة من جهينة 
)٧(

اأن يثبت على الراحلة،   اأفاأحج عنه؟  قال :   »نعم«

.٥٣/٦  )1(

ك�ساف القناع 4/٢٩٥.  )٢(

اأخرجه اأبو داود يف �سننه، باب: ما جاء يف و�سية احلربي ي�سلم وليه اأيلزمه اأن ينفذها، كتاب: الفرائ�ص   )٣(

)٢88٣(، وح�سنه الألباين يف كتابه اأحكام اجلنائز �ص1٧٣.

ينظر: املغني لبن قدامة ٥1٩/٣، وجامع امل�سائل لبن تيمية �ص٦٢، وك�ساف القناع للبهوتي 14٧/٢.  )4(

التمهيد ٢٧/٢٠.  )٥(

الإقناع على م�سائل الإجماع 1٢٠/٢، كما نقل التفاق على جواز اإهداء القربات املالية ال�سيخ حممد   )٦(

كتابه  تيمية يف  ابن  اأي�سا  املالية  العبادات  و�سول  الإجماع على  ونقل   ،٥٠٩/1 علي�ص يف منح اجلليل 

اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم ٢٦٣/٢.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: وجوب احلج وف�سله، كتاب: احلج )1٥1٣(، وم�سلم يف �سحيحه، =  )٧(
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عنها،  »نعم حجي  به:  الوفاء  قبل  ماتت  باحلج  لأمها  نذر  ق�ساء  �ساألته عن 

.
)1(

اأراأيت لو كان على اأمك دين اأكنت قا�سية؟ اق�سوا اهلل، فاهلل اأحق بالوفاء«

 ،
)٢(

ال�سوم: جاء يف ال�سوم �سواء اأكان �سوم رم�سان، اأم �سوم نذر، اأم كفارة ج- 

حلديث ابن عبا�ص  قال جاء رجل اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا ر�سول اهلل 

اإن اأمي ماتت وعليها �سوم �سهر رم�سان اأفاأق�سيه عنها؟ قال: »نعم، فدين 

فقالت:  الكرمي،  النبي  اإىل  جاءت  امراأة  اأن  وعنه   ،
)٣(

يق�سى« اأن  اأحق  اهلل 

اأراأيت  اأفاأ�سوم عنها؟ قال:  اأمي ماتت، وعليها �سوم نذر،  اإن  يا ر�سول اهلل 

قال:  نعم،  قالت:  عنها؟  ذلك  يوؤدي  اأكان  فق�سيتيه  دين  اأمك  على  كان  لو 

.
)4(

»ف�سومي عنها«

ويف ال�سحيح عن عدد من ال�سحابة اأنهم �ساألوا النبي الكرمي من مات وعليه 

�سوم �سهر؟ وبع�سهم قال: �سهرين، اأن�سوم عنه؟ فكان النبي الكرمي يف كل 

، ومل ي�ستف�سل هل هو من رم�سان؟ اأو هو كفارة؟ 
)٥(

مرة ياأمر بق�ساء �سومه

اأو هو نذر؟

فدل على اأن الأمر يعم رم�سان، والنذر، والكفارة؛ للقاعدة الأ�سولية: ترك 

اأو للموت، كتاب: احلج )4٠٧(، من حديث ابن  = باب: احلج عن العاجز لزمانة وهرم، ونحوهما، 

. عبا�ص

املراأة، كتاب: جزاء  والرجل يحج عن  امليت،  والنذور عن  باب: احلج  البخاري يف �سحيحه،  اأخرجه   )1(

. ال�سيد )18٥٢(، عن ابن عبا�ص

مذهب احلنابلة تخ�سي�ص �سوم النذر بالنيابة دون غريه من ال�سوم الواجب؛ قالوا: لأن النيابة تدخل   )٢(

العبادة بح�سب خفتها، والنذر اأخف حكما مما وجب باأ�سل ال�سرع. ينظر: املغني لبن قدامة 4/٣٩٩، 

والفروع لبن مفلح ٧٠/٥، وت�سحيح الفروع للمرداوي ٧4/٥، وك�ساف القناع للبهوتي ٣٣٥/٢.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: من مات وعليه �سوم، كتاب: ال�سوم )1٩٥٣(، وم�سلم يف �سحيحه،   )٣(

باب: ق�ساء ال�سيام عن امليت، كتاب: ال�سيام )1148(.

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب: ق�ساء ال�سيام عن امليت، كتاب: ال�سيام )1148(.  )4(

ابن  عن   )114٩(  ،)1148( ال�سيام  كتاب:  امليت،  عن  ال�سيام  ق�ساء  باب:  م�سلم،  �سحيح  ينظر   )٥(

. عبا�ص، وبريدة بن احل�سيب
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ال�ستف�سال يف حكاية الأحوال مع قيام الحتمال، يتنزل منزلة العموم يف 

.
)1(

املقال

عنه  �سام  �سوم  وعليه  مات  »من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اأنه  عائ�سة  حديث  عموم  ومثله 

.
)٢(

وليه«

النذر: جاء يف النذور اإطالقا ما �سبق ذكره من حديث ابن عبا�ص يف �سيام  د- 

ماتت  اأمي  اإن  فقال:  الكرمي  النبي  ا�ستفتى  عبادة  بن  �سعد  اأن  ومن  النذر، 

، فاأمره بق�ساء النذر ومل ي�ستف�سل عن نوع 
)٣(

وعليها نذر، قال: »اق�سه عنها«

العبادة املنذورة.

رابًعا: اتفق الفقهاء على اأن ال�سالة من العبادات البدنية التي ل تهدى للميت، 

ا، ل حلي ول  ونقل ابن بطال الإجماع على اأنه ل ي�سلي اأحد عن اأحد، ل �سنة ول فر�سً

.
)٥(

. وذكر القرطبي  نحًوا منه
)4(

مليت

وم�ستندهم: 

عن  اأحد  ي�سم  ول  اأحد،  عن  اأحد  ي�سِل  “ل  قال:  اأنه  عبا�ص  ابن  عن  روي  ما 

، فهو �سريح يف منع النيابة يف ال�سالة.
اأحد”)٦(

فيها  وقع  قد  الأموات  التطوع عن  اإن �سالة  اإذ  نظر؛  املحكي  الإجماع  ويف هذا 

ينظر: الربهان للجويني ٣4٥/1. بت�سرف  )1(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: من مات وعليه �سوم، كتاب: ال�سوم )1٩٥٢(، وم�سلم يف �سحيحه،   )٢(

باب: ق�ساء ال�سيام عن امليت، كتاب: ال�سيام )114٧(.

النذر عن  اأن يت�سدقوا عنه، وق�ساء  البخاري يف �سحيحه، باب: ما ي�ستحب ملن تويف فجاأة  اأخرجه   )٣(

امليت، كتاب: الو�سايا )٢٧٦1(، واحتمل ابن حجر كون النذر مطلقا. ينظر: فتح الباري ٣٩٠/٥.

يف �سرحه ل�سحيح البخاري 1٥٩/٦.  )4(

اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 114/1٧.  )٥(

اأخرجه الن�سائي يف �سننه الكربى، باب: �سوم احلي عن امليت، وذكر اختالف الناقلني للخرب يف ذلك،   )٦(

كتاب: ال�سيام )٢٩٣٠(، قال ابن حجر: يف الفتح ٥84/11: “وهذا �سند �سحيح على �سرط ال�سيخني، 

خال ابن عبدالأعلى فاإنه على �سرط م�سلم”، كما �سحح اإ�سناده ال�سوكاين يف نيل الأوطار4/٢8٠.
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قال  الأموات  عن  مب�سروعيتهما  قال  فمن  والقراءة،  الذكر  يف  الآتي  اخلالف  عني 

حمل  وميكن  البدنية،  العبادات  من  كونها  مبنعها؛  قال  منعهما  ومن  مب�سروعيتها، 

احلديث ال�سريف على املنع من �سالة الفري�سة خا�سة، اأو على فعلها عن حي؛ بدللة 

عطف ال�سالة على ال�سيام يف قوله: “ول ي�سم اأحد عن اأحد” مع ثبوت م�سروعة 

النيابة عن امليت يف ال�سوم.

خام�ًسا: اأجمع العلماء على عدم م�سروعية ال�ستئجار على العبادات البدنية من 

�سالة وقراءة وذكر ونحوهما لنفع امليت، يقول ابن اأبي العز احلنفي : “واأما 

ا�ستئجار قوم يقراأون القراآن، ويهدونه للميت فهذا مل يفعله اأحد من ال�سلف، ول اأقر 

به اأحد من اأئمة الدين، ول رخ�ص فيه، وال�ستئجار على نف�ص التالوة غري جائز بال 

خالف، واإمنا اختلفوا يف جواز ال�ستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه منفعة ت�سل 

يقع عبادة  العمل هلل، وهذا مل  كان  اإذا  اإل  امليت،  اإىل  ي�سل  والثواب ل  الغري،  اإىل 

.
خال�س�ة، فال يكون ثوابه مما يهدى اإىل املوتى”)1(

.
قال العيني : “ومينع القارئ للدنيا، والآخذ واملعطي اآثمان”)٢(

قال ابن مفلح  يف معر�ص حديثه عن انتفاع الأموات ب�سعي الأحياء وم�سروعية 

ول  ال�سلف،  يفعلها  مل  بدعة،  للميت  ويهدي  يقراأ  من  “واكرتاء  لهم:  الثواب  اإهداء 

ا�ستحبها الأئمة، والفقهاء تنازعوا يف جواز الكرتاء على تعليمه، فاأما اكرتاء من يقراأ 

 .
ويهديه فما علمت اأحدا ذكره، ول ثواب له، فال �سيء للميت، قاله العلماء”)٣(

اإل لأجل  القراآن  يقراأ  اإذا كان ل  “واأما   : تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  ويقول 

العرو�ص فال ثواب لهم على ذلك، واإذا مل يكن يف ذلك ثواب، فال ي�سل اإىل امليت 

.
�سيء؛ لأنه اإمنا ي�سل اإىل امليت ثواب العمل ل نف�ص العمل”)4(

�سرح العقيدة الطحاوية ٦٧٢/٢.  )1(

البناية �سرح الهداية 1٢/٢٣٧.  )٢(

الفروع ٣/4٣1.  )٣(

جمموع الفتاوى ٣1٦/٢4.  )4(
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يف  العلماء  اأورده  ما  مع  البدنية  للعبادة  ال�ستئجار  ي�سرع  ل  اأنه  يف  وم�ستندهم 

الن�سو�س ال�سابقة تعليال ملا ذكروا: 

حديث �سهل ال�ساعدي  اأنه قال: خرج علينا ر�سول اهلل يوًما ونحن نقرتئ، 

فقال: »احلمد هلل كتاب اهلل واحد، وفيكم الأحمر، وفيكم الأبي�ص، وفيكم الأ�سود، 

.
)1(

اقراأوه قبل اأن يقراأه اأقوام يقيمونه كما يقوم ال�سهم يتعجل اأجره ول يتاأجله«

وجه ال�ستدلل من هذا احلديث ال�سريف: يف هذا احلديث “دللة على ذم من يقراأ 

القراآن ب�سيٍء من عر�ص الدنيا، فاإنه اأنزل ليعمل مبحكمه، ويوؤمن مبت�سابهه، ويعترب 

باأمثاله، وي�سّدق بوعده ووعيده، وي�ستب�سر بتب�سريه، وينذر باإنذاره، ويتعجب بعجائبه، 

 ،
ويتعظ مبواعظه، وينزجر بزواجره، وقد توافرت الأدلة على ذلك الكتاب وال�سنة”)٢(

ومن قراأه للدنيا فال ثواب له، بل هو ماأزور، فاإن كان كذلك فبَم ينتفع امليت؟

ذكر  من  التطوعية  البدنية  العبادات  اإهداء  حكم  يف  العلماء  اختلف  �ساد�ًسا: 

، وانتفاعهم بها، ولهم يف هذه 
)٣(

وقراءة قراآن، وزاد بع�سهم �سالة التطوع لالأموات

امل�ساألة قولن: 

القول الأول: اأن امليت ل ينتفع ب�سعي احلي يف العبادات البدنية خا�سة، ول يجوز 

.
)٥(

، وامل�سهور من مذهب ال�سافعية
)4(

اإهداء ثوابها له، وهو قول املالكية

اأخرجه اأبو داود، باب: ما يجزئ الأمي والأعمى من القراءة، كتاب: ال�سالة )8٣1(، والإمام اأحمد يف   )1(

م�سنده )٢٢8٦٥( ٣٧ /٥٠٩، وقال حمققو امل�سند: “حديث ح�سن”، واأخرجه البيهقي يف �سعب الإميان 

)٢٦4٧(، وابن حبان يف �سحيحه )٧٦٠(. 

األوانهم  على  الغالب  لأن  العجم؛  الأحمر:  “املراد من   :٢٦4/٥ املورود  العذب  املنهل  ال�سبكي يف  قال 

احلمرة، ومن الأبي�ص: اأهل فار�ص؛ لأن الغالب عليهم البيا�ص، ومن الأ�سود: العرب؛ لأن الغالب على 

األوانهم ال�سمرة”.

املنهل العذب املورود �سرح �سنن اأبي داود لل�سبكي ٥/٢٦4.  )٢(

وزاد بع�سهم �سيام التطوع؛ ك�سيخ الإ�سالم مثاًل ينظر: جمموع الفتاوى ٣٠٦/٢4.  )٣(

ينظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 114/1٧، والفروق للقرايف 1٩٢/٣، ومواهب اجلليل للحطاب   )4(

٥4٣/٢، ومنح اجلليل ملحمد علي�ص 1/٥٠٩.

ينظر: احلاوي الكبري للماوردي ٢٩8/8، وفتاوى ابن ال�سالح �ص14٩، ورو�سة الطالبني للنووي =  )٥(
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كل  ثواب  اإهداء  ويجوز  له،  احلي  ب�سعي  مطلقا  ينتفع  امليت  اأن  الثاين:  القول 

ال�سافعية؛  بع�ص  واختاره   ،
)1(

احلنفية ذهب  القول  هذا  واإىل  له،  العبادات 

 ،
)4(

، وهو مذهب احلنابلة
)٣(

كالقرطبي املالكية؛  وبع�ص   ،
)٢(

كالنووي وغريه

.
)٦(

، وابن القيم
)٥(

واختاره �سيخ الإ�سالم ابن تيمية

اأدلة الأقوال: 

اأدلة القول الأول: 

ا�ستدل املانعون بجملة من الأدلة منها ما يلي: 

وقوله:   ،]٣٩ ]النجم:  خب(  حب   جب    يئ   ىئ   )مئ   تعاىل :  قوله  الأول:  الدليل 

)خب  مب  ىب     يب  جت  حت( ]ي�ص: ٥4[.

وجه ال�ستدلل من الآيتني الكرميتني: دلت الآيتان على اأن الإن�سان ل ينتفع اإل 

النفي فيهما ما خ�سه  ا�ستحقاقه فيهما، وخرج من عموم  ب�سعيه وعمله، وح�سرت 

الدليل ال�سرعي من ال�سدقات والدعاء وال�ستغفار، ونحوها؛ تف�سال من اهلل واإح�سانا.

قال ال�سوكاين: “فكل ما قام الدليل على اأن الإن�سان ينتفع به وهو من غري �سعيه 

.
كان خم�س�سا ملا يف هذه الآية من العموم”)٧(

= 1٩1/٥، ومغني املحتاج لل�سربيني 4/11٠.

الرائق لبن جنيم  والبحر   ،14٢/٣ الهمام  القدير لبن  8٣/٢، وفتح  للزيلعي  تبيني احلقائق  ينظر:   )1(

٦٣/٣، وحا�سية ابن عابدين ٥٩٥/٢.

بع�ص  ال�سربيني عن  ونقله   ،٩٠/1 للنووي  م�سلم  و�سرح �سحيح  ال�سالح �ص14٩،  ابن  فتاوى  ينظر:   )٢(

الأ�سحاب من ال�سافعية يف مغني املحتاج 4/11٠.

اجلامع لأحكام القراآن 114/1٧.  )٣(

وك�ساف   ،٢81/٢ واملبدع لبن مفلح   ،4٢٣/٣ والفروع لبن مفلح   ،٥1٩/٣ املغني لبن قدامة  ينظر:   )4(

القناع للبهوتي 14٧/٢.

ينظر: جمموع الفتاوى ٣٠٦/٢4، واقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم ٢٦٣/٢.  )٥(

الروح �ص1٢٢.  )٦(

فتح القدير ٥/114.  )٧(
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اأن    ال�سافعي  ا�ستنبط  الكرمية  الآية  هذه  “ومن   : كثري  ابن  قال 

 .
القراءة ل ي�سل اإهداء ثوابها اإىل املوتى؛ لأنه لي�ص من عملهم ول ك�سبهم”)1(

تعاىل :  بقوله  من�سوخة  اأنها  اأحدها:  اأقوًل،  الآية  هذه  يف  للعلماء  باأن  ونوق�س: 

)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]الطور: ٢1[، فاأدخل اجلنة الأبناء ب�سالح الآباء قاله 

ابن عبا�ص ، ومنها اأن لي�ص لالإن�سان اإل ما �سعى من طريق العدل فاأما من 

اأنه  اأن يزيد اهلل تعاىل ما �ساء، قاله احل�سني بن ف�سل، ومنها  باب الف�سل فجائز 

ال�سيء  �سعيه يف حت�سيل  يكون  فتارة  الأ�سباب خمتلفة،  اأن  �سعيه، غري  اإل  له  لي�ص 

بنف�سه، وتارة يكون �سعيه يف حت�سيل �سببه مثل �سعيه يف حت�سيل قراءة ولد يرتحم 

عليه و�سديق ي�ستغفر له، وتارة ي�سعى يف خدمة الدين والعبادة فيكت�سب حمبة اأهل 

الزغواين،  ابن  الفرج عن �سيخه  اأبو  ب�سعيه، حكاه  �سبًبا ح�سل  الدين فيكون ذلك 

.
)٢(

وغري ذلك من الأقوال يف تلك الآية«

.
)٣(

الدليل الثاين: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا مات الإن�سان انقطع عمله اإل من ثالث...«

وجه ال�ستدلل من احلديث ال�سريف: دل احلديث على اأن الأ�سل انقطاع عمل 

الإن�سان مبوته اإل ما خ�سه ال�سرع، وا�ستثناه من الأعمال التي ت�سبب فيها الإن�سان يف 

حياته فا�ستمر اأجرها لذلك.

واأما  باأن لفظ احلديث دال على انقطاع عمل امليت لنف�سه فقط،  واأجيب عنه: 

وعليه  انتفاعه،  انقطاع  ل  عمله  انقطاع  على  احلديث  ن�ص  اإذ  فال؛  له  غريه  عمل 

.
)4(

فاحلي اإذا عمل عماًل، واأهدى ثوابه للميت جاز

املذكور  ال�ستدلل  وجه  اأن  وهو:  ا  اأي�سً ثاٍن  بجواب  ذكر  عما  يجاب  اأن  وميكن 

تف�سري ابن كثري 4/٢٧٦.  )1(

عمدة القاري للعيني 11٩/٣، و�سياأتي مزيد من الإجابة عن وجه ال�ستدلل بهذا الدليل يف مناق�سة من   )٢(

ا�ستدل به على منع الأ�سحية عن امليت ا�ستقالًل.

�سبق تخريجه.  )٣(

ينظر: املغني لبن قدامة ٥٢٢/٣، والروح لبن القيم �ص1٢٩.  )4(
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كونه مل  مع  للميت،  وا�ستغفاره  ودعائه  و�سول �سدقة احلي  بالإجماع على  منقو�ص 

يت�سبب يف �سيء منها.

يندب  الأمر حمدث مل  وهذا  التوقيف،  العبادات  الأ�سل يف  اأن  الثالث:  الدليل 

اإليه النبي الكرمي اأمته، ول حثهم عليه، ول اأر�سدهم اإليه بن�ص ول اإمياء، ولو كان 

.
)1(

م�سروًعا لفعل

ونوق�س من ثالثة اأوجه: 

على  ال�سدقة  ثواب  بو�سول  ال�سارع  نبه  قد  بل  ذكر،  ما  ي�سلم  ل  الأول:  الوجه 

و�سول �سائر العبادات املالية، ونبه بو�سول ال�سوم على و�سول ثواب �سائر 

والبدنية،  املالية  من  املركب  احلج  ثواب  بو�سول  واأخرب  البدنية،  العبادات 

.
)٢(

فالأنواع الثالثة ثابتة بالن�ص والعتبار

الوجه الثاين: اأن الذي اأو�سل ثواب احلج وال�سدقة والعتق هو بعينه الذي يو�سل 

، فال فرق بني و�سول ثواب 
)٣(

ثواب ال�سيام وال�سالة والقراءة والعتكاف

ال�سدقات وال�سيام واحلج وبقية الأعمال البدنية، ومن فرق بينها فرق بني 

.
)4(

املتماثالت

اجلواب  خمرج  خرج  لغريه  الإن�سان  عمل  جواز  من  ذكر  ما  اأن  الثالث:  الوجه 

عن ال�سوؤال، فهذا �ساأله عن احلج عن ميته، وهذا عن ال�سيام، وهذا عن 

.
)٥(

ال�سدقة فاأذن لهم، ومل مينعهم مما �سوى ذلك

البدن ل  اأعمال  القراآن وغريها من  اأن ال�سالة والذكر وقراءة  الدليل الرابع: 

تدخلها النيابة يف احلياة، ول يفعلها اأحد عن اأحد بحال، فكذا ثوابها يخت�ص بفاعلها 

ينظر: تف�سري ابن كثري ٢٧٦/4، والروح لبن القيم �ص14٢.  )1(

الروح لبن القيم �ص1٢٢.  )٢(

الروح لبن القيم �ص1٣٦.  )٣(

املرجع ال�سابق �ص14٢.   )4(

ينظر: �سرح العقيدة الطحاوية لبن اأبي العز ٦٧4/٢، والروح لبن القيم �ص14٣.  )٥(
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 .
)1(

ول يتعداه

ونوق�س: فرق بني اإهداء الثواب والنيابة يف الأعمال، فالأول اأو�سع من الثاين األ 

.
)٢(

ترى اأن الأجري اخلا�ص لي�ص له اأن ي�ستنيب عنه، وله اأن يعطي اأجرته ملن �ساء

كما ميكن اأن يناق�س اأي�سا من وجهني: 

الوجه الأول: اأن القول باأن العبادات البدنية التي ل تدخلها النيابة يخت�ص ثوابها 

بفاعلها، ول ينتفع بها امليت، ا�ستدلل يف مو�سع الن�زاع فال ي�سلم لهم به.

على  الدال  ال�سريح  ال�سحيح  بالن�ص  منقو�ص  الدليل  هذا  اأن  الثاين:  الوجه 

جواز ق�ساء ال�سيام الواجب عن امليت، وال�سوم من العبادات البدنية التي 

ل يفعلها اأحد عن اأحد حال احلياة، فيلحق به غريه.

عند  معروفا  يكن  مل  له  الثواب  واإهداء  للميت،  العمل  اأن  اخلام�س:  الدليل 

، ولو كان خريا ل�سبقونا اإليه.
)٣(

ال�سلف

ونوق�س: 

هذه  فاإن  به؛  له  علم  مال  قائل  ذلك  يفعل  مل  ال�سلف  من  اأحدا  اأن  “القائل  اأن 

ي�سهدون  يفعلون ذلك ول  ال�سلف كانوا  اأن  يعمله فما يدريه  �سهادة على نفي ما مل 

من ح�سرهم عليه بل يكفي اطالع عالم الغيوب على نياتهم ومقا�سدهم، ل �سيما 

لأن  ؛ 
)٥(

يقبل ل  العام  النفي  وعليه فمثل هذا   ،
ي�سرتط”)4( الإهداء ل  بنية  والتلفظ 

عدم العلم لي�ص علما بالعدم.

والروح لبن   ،٢11/1٠ للعيني  القاري  العز٦٦٥/٢، وعمدة  اأبي  الطحاوية لبن  العقيدة  ينظر: �سرح   )1(

القيم �ص1٢4.

جامع امل�سائل لبن تيمية �ص٦٢.  )٢(

ينظر: �سرح العقيدة الطحاوية لبن اأبي العز احلنفي ٦٧٣/٢، والروح لبن القيم �ص14٣.  )٣(

الروح لبن القيم �ص14٣.  )4(

�سرح العقيدة الطحاوية لبن اأبي العز احلنفي ٢/٦٧4.  )٥(
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كما ميكن مناق�سته من وجهني اأي�سا: 

اأن احلج وال�سوم عن امليت ثابتان بالن�ص كما �سبق البيان، ومع  الوجه الأول: 

العمل  فرتك  موتاهم،  عن  �سومهم  اأو  حجهم  ال�سلف  عن  يتواتر  فلم  ذلك 

اأحيانا ل يعني كونه ممنوعا، بل رغبة يف ا�ستئثار النف�ص بالقربة، والكتفاء 

بالدعاء للميت.

الوجه الثاين: اأن الذكر والقراءة من العبادات اخلفية، ورمبا كان خفاوؤها �سببا 

يف اأنه مل ينقل عن ال�سلف فيها �سيء، ل�سيما مع “كونهم اأحر�ص النا�ص على 

.
كتمان اأعمالهم”)1(

اأدلة القول الثاين: 

ا�ستدل املجيزون مبا يلي: 

الدليل الأول: دلت الأحاديث ال�سحاح مما �سبق ذكره على انتفاع امليت ب�سائر 

القرب؛ لأن ال�سوم واحلج والدعاء وال�ستغفار عبادات بدنية، وقد اأو�سل اهلل نفعها 

للميت، فكذلك ما �سواها؛ اإذ ل فرق بني ال�سوم الذي هو جمرد نية واإم�ساك عن 

الإهداء  مينع  له  معار�ص  ل  �سريح  دليل  يوجد  ل  كونه  مع   ،
)٢(

العبادات تلك  بقية 

.
)٣(

للموتى

قال: »من كانت عنده  الكرمي  النبي  اأن    اأبي هريرة  الثاين: عن  الدليل 

مظلمة لأخيه فليتحلله منها؛ فاإنه لي�ص ثم دينار، ول درهم من قبل اأن يوؤخذ لأخيه 

.
)4(

من ح�سناته؛ فاإن مل يكن له ح�سنات اأخذ من �سيئات اأخيه فطرحت عليه«

للمقا�سة  قابلة  كانت  اإن  احل�سنات  اأن  ال�سريف:  احلديث  من  ال�ستدلل  وجه 

الروح لبن القيم �ص14٣.  )1(

ينظر: �سرح العقيدة الطحاوية لبن اأبي العز احلنفي ٦٧4/٢، واملغني لبن قدامة ٣/٥٢1.  )٢(

م�ساألة النيابة يف الأعمال، خلالد ال�سادقي �ص11.  )٣(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب: الرقاق، باب: الق�سا�ص يوم القيامة )٦٥٣4(.  )4(
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.
)1(

باأخذ ثوابها من عامل اإىل غريه فهي قابلة اأي�سا لنقلها منه اإىل غريه بالإهداء

الدليل الثالث: دلت ن�سو�ص ال�سرع على جواز الهبة يف الأموال، واأما هبة الثواب 

فاإما اأن تدخل يف عمومها اأو اإطالقها، واإما بالقيا�ص عليها؛ لأن كال من املال والثواب 

، ف�سح اإهداء الثواب للموتى. 
)٢(

عو�ص مقدر، فما جاز يف اأحدهما جاز يف الآخر

الدليل الرابع: ل ميتنع عقاًل القول ب�سحة انتفاع الأموات ب�سعي الأحياء؛ لأن 

اإعطاء الثواب من اهلل تعاىل اإف�سال منه ل ا�ستحقاق عليه، فله اأن يتف�سل على من 

 .
)٣(

عمل لغريه بجعل الثواب له كما له اأن يتف�سل باإعطاء الثواب من غري عمل اأ�سال

الراجح: 

اأعلم بال�سواب- القول الثاين، قول من يرى انتفاع امليت بعمل  الراجح -واهلل 

احلي، وجواز اإهداء الثواب لالأموات؛ ملا يلي: 

امليت  انتفاع  فيما يخ�ص  ال�سائلني  �سوؤال  اإجاباته عن  -بتتبع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  اأ- 

بعمل احلي- مل مينع �سائال من نفع ميته، ومل يقل ل�سائل ل تفعل، مع تنوع 

العبادات امل�سوؤول عنها، فهو دال على ال�سعة يف باب انتفاع امليت بعمل احلي، 

ول حاجة للن�ص على انتفاعه بكل قربة، بل يكفي الإمياء وقد ح�سل كما ذكر 

.
)4(

ابن القيم

لبيك عن  يقول:  �سمع رجال  ملسو هيلع هللا ىلص  »اأنه  الباب حديث:  هذا  لل�سعة يف  وي�سهد 

عن  اأحججت  قال:  يل،  قريب  اأو  يل  اأخ  قال:  �سربمة؟  من  قال:  �سربمة، 

.
)٥(

نف�سك؟ قال: ل، قال: حج على نف�سك، ثم حج عن �سربمة«

جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني ٢/٣14.  )1(

املوافقات لل�ساطبي 4٠٢/٢.  )٢(

بدائع ال�سنائع للكا�ساين ٢1٢/٢.  )٣(

الروح لبن القيم �ص1٢٢.  )4(

اأخرجه اأبو داود يف �سننه، باب: الرجل يحج عن غريه، كتاب: املنا�سك )1811(، وابن ماجه يف �سننه،   )٥(

باب: احلج عن امليت، كتاب: املنا�سك )٢٩٠٣(، والدار قطني يف �سننه )14٢(، وقد اختلف يف رفعه =
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فاحلديث مطلق عام، فلم ي�ستف�سل الر�سول الكرمي عن نوع احلج اأواجب هو 

اأم نفل، اأداء اأم ق�ساء، فري�سة اهلل اأم نذر، ومل ي�ستف�سر عن �سلة القرابة 

للميت، وكما تقرر �سابًقا فاإن: ترك ال�ستف�سال يف حكاية الأحوال مع قيام 

 .
)1(

الحتمال، يتنزل منزلة العموم يف املقال

.
)٢(

ب- �سح يف احلديث: »اإن امليت ليعذب ببكاء اأهله عليه«

 ،
)٣(

مواقعتها وعذاب  املع�سية،  عقوبة  امليت  اإىل  يو�سل  اأن  من  اأكرم  واهلل 

ويحجب عنه ثواب الطاعة، والفرح بها.

اأن املتاأمل يف كثري من اأحكام ال�سرع وحكمه ليجد فيها ما يوؤيد هذا؛ اإذ فيها  ج- 

احلر�ص العام على بذل اخلري، والإح�سان للجميع، والرحمة بهم، والتعاون 

املحبة  اأ�سباب  وبذل  باأمرهم،  والهتمام  وعونهم،  النا�ص  ونفع  الرب،  على 

والتاآلف بني امل�سلمني.

تواطوؤ روؤى املوؤمنني وتواترها اأعظم تواتر على اإخبار الأموات لهم بو�سول ما  د- 

 ،11٧/٧ والنووي يف املجموع   ،٣٣٦/4 ال�سنن الكربى  البيهقي يف  = ووقفه، وممن �سححه مرفوعا: 

وابن حجر يف الإ�سابة 1٣٦/٢، والتلخي�ص احلبري ٢٢4/٢، والألباين يف الإرواء 1٧1/4.

الربهان للجويني ٣4٥/1. بت�سرف.  )1(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: يعذب امليت ببع�ص بكاء اأهله عليه اإن كان النوح من �سنته، كتاب:   )٢(

اجلنائز )1٢8٦(، وم�سلم يف �سحيحه، باب: امليت يعذب ببكاء اأهله عليه، كتاب: اجلنائز)٩٢8(، من 

. حديث عبداهلل بن عمر

“معنى التعذيب تاأمل امليت مبا يقع من اأهله من النياحة وغريها،   :1٥٥/٣ يقول ابن حجر يف الفتح   )٣(

اأبي جعفٍر الطربي من املتقدمني، ورجحه ابن املرابط وعيا�ص ومن تبعه، ون�سره ابن  وهذا اختيار 

تيمية وجماعٌة من املتاأخرين، وا�ست�سهدوا له بحديث قيلة بنت خمرمة... قلت: يا ر�سول اهلل قد ولدته 

»اأيغلب  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  فقال  البكاء،  علي  ونزل  فمات  احلمى،  اأ�سابته  ثم  الربذة،  يوم  معك  فقاتل 

اأحدكم اأن ي�ساحب �سويحبه يف الدنيا معروًفا واإذا مات ا�سرتجع فوالذي نف�ص حممٍد بيده اإن اأحدكم 

تعذبوا موتاكم«، وهذا طرٌف من حديٍث طويٍل ح�سن  فيا عباد اهلل ل  اإليه �سويحبه  في�ستعرب  ليبكي 

الإ�سناد اأخرجه بن اأبي خيثمة، وابن اأبي �سيبة والطرباين وغريهم، واأخرج اأبو داود والرتمذي اأطراًفا 

منه، قال الطربي: ويوؤيد ما قاله اأبو هريرة: »اأن اأعمال العباد تعر�ص على اأقربائهم من موتاهم« ثم 

�ساقه باإ�سناٍد �سحيٍح اإليه.
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 : يهدونه اإليهم من قراءة و�سالة و�سدقة وحج وغريه، قال ابن القيم

“ولو ذكرنا ما حكى لنا من اأهل ع�سرنا وما بلغنا عمن قبلنا من ذلك لطال 

الأواخر،  الع�سر  اأنها يف  تواطاأت على  روؤياكم قد  اأرى  النبي  جدا، وقد قال 

فاعترب تواطوؤ روؤيا املوؤمنني وهذا كما يعترب تواطوؤ روايتهم ملا �ساهدوه فهم ل 

 .
يكذبون يف روايتهم ول يف روؤياهم اإذا تواطاأت”)1(

، فاإنها قرينة 
)٢(

ومع اأن الروؤى لي�ست من احلجج ال�سرعية التي تثبت الأحكام

اإثبات بع�ص الأمور الغيبية، وقد اعترب النبي  معتربة، ومما ي�ستاأن�ص به يف 

الكرمي تواطوؤ الروؤى يف معرفة ليلة القدر كما ذكر ابن القيم مع كونها غيبا 

حمجوبا.

اأن تكون متواطئة- يف  كما اعترب ال�سحابة الكرام الروؤيا الواحدة -ف�سال 

العامي،  على  الفتوى  واختالف  احلكم  يف  الختالف  عند  الأقوال  ترجيح 

نا�ص عن  “متتعت فنهاين  قال:  اأنه  ال�سبعي  اأبي حمزة  فيها، فعن  والتحري 

ثم  قال:  بها،  فاأمرين  ذلك  عن  ف�ساألته    عبا�ص  ابن  فاأتيت  ذلك، 

وحج  متقبلة  فقال: عمرة  منامي،  اآت يف  فاأتاين  فنمت  البيت  اإىل  انطلقت 

مربور، قال: فاأتيت ابن عبا�ص فاأخربته بالذي راأيت، فقال: اهلل اأكرب، اهلل 

. قال ابن حجر: “ويوؤخذ منه... ال�ستئنا�ص 
اأكرب، �سنة اأبي القا�سم ملسو هيلع هللا ىلص)٣( )4(

.
بالروؤيا ملوافقة الدليل ال�سرعي”)٥(

الروح لبن القيم �ص1٣٦.  )1(

م�سلم  �سحيح  و�سرح  �ص44-4٣،  عبدال�سالم  بن  العز  وفتاوى   ،٢٦٢/1 ال�سالح  ابن  فتاوى  ينظر:   )٢(

للنووي 11٥/1، وجمموع الفتاوى لبن تيمية ٣٧٧/٢4، ومدارج ال�سالكني لبن القيم 1/٧٥. 

لعل مراده ترجح دليل التمتع يف احلج عن بقية اأنواع الن�سك، وقد كان عبداهلل ابن الزبري ينهى عن   )٣(

املتعة كما رواه م�سلم، وكان ل يراها اإل للمح�سر. ينظر: �سحيح م�سلم ٩٠٩/٢.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: التمتع والإقران والإفراد يف احلج، وف�سخ احلج ملن لي�ص معه هدي،   )4(

كتاب: احلج )1٥٦٧(، وم�سلم يف �سحيحه، باب: جواز العمرة يف اأ�سهر احلج، كتاب: احلج )1٢4٢(.

فتح الباري ٣/4٣1.  )٥(
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وحا�ساه  اأن يحري عباده، وي�سلهم عن احلق، بالروؤى التي �سهدت 

جزء  اأو   
)1(

النبوة مب�سرات  ومن  حق  باأنها  ال�سحيحة  ال�سرعية  الن�سو�ص 

.
)٣(

، واأنها من اهلل
)٢(

منها

اأما ما يعتقد من اأن ُمهدي القربة ينبغي اأن يوؤثر بالعمل نف�سه لئال يحرم ثواب 

اإىل  الإح�سان  من  يح�سل  ما  �سوى  الأجر  من  له  لي�ص  العبادة  مهدي  لكون  العمل، 

، فاإنه ل يقبل جملة وتف�سيال؛ لأمرين: 
)4(

الغري، اأما ثواب العبادة اخلا�ص فقد اأهداه

الأمر الأول: اأن الثواب اأمر جمهول، وهو من اأمور الآخرة، ومن علم الغيب الذي 

، ول ي�سح اخلو�ص يف مقداره، وق�سمته.
)٥(

ل جمال للعقل فيه

الأمر الثاين: اأن هذه الدعوى ت�ستلزم اإخ�ساع هبة ثواب العبادة للمقايي�ص الب�سرية، 

التف�سل  عظيم  على  املبنية  اخلالق  معاملة  �سور  وتن�زيل  العبيد،  ولأفعال 

ال�سح  على  القائم  بينهم  فيما  اخللق  تعامل  على   ، منه  والإح�سان 

واخل�سومة واملعاو�سة، ثم اإن �سح هذا فكيف يقبل �سرعا هبة ثواب ال�سدقات 

واحلج للميت املجمع على جوازهما؟ األي�ص العامل اأوىل بثوابهما من امليت؟

فعلى العبد اأن يح�سن ظنه بربه، واأن يعتقد اأن نفعه امليت امل�سلم نفع لنف�سه اأوًل؛ 

فله مع اأجر العمل، اأجر الإهداء، ومع اأجر اإح�سانه مع اهلل يف التعبد والتاأله له، اأجر 

 باأن امليت كما ينتفع 
)٦(

اإح�سانه بنفع عباده ورحمته بهم، وقد �سرح بع�ص املجيزين

تنظر هذه الروايات يف �سحيح البخاري )٦٩٩٠(، و�سحيح م�سلم )4٧٩(.  )1(

تنظر هذه الروايات يف �سحيح البخاري )٦٩8٩(، و�سحيح م�سلم )٢٢٦٣(، و)٢٢٦٥(.  )٢(

عن اأبي قتادة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الروؤيا احل�سنة« ويف رواية »الروؤيا ال�ساحلة من اهلل«،   )٣(

اأخرج الرواية الأوىل البخاري يف �سحيحه، باب: اإذا راأى اأحدكم ما يكره فال يخرب بها ول يذكرها، 

كتاب: التعبري)٧٠44(، واأخرج الثانية م�سلم يف �سحيحه، كتاب: الروؤيا )٢٢٦1(.

 يف مقال له بعنوان: التداعي لإهداء  ذكره الدكتور را�سد العليمي نقال عن ال�سيخ ابن عثيمني   )4(

الثواب لالأموات، ن�سر يف جريدة الأنباء الكويتية الإلكرتونية، ال�سادرة يف يوم اجلمعة 18/1٢/٢٠٢٠.

تف�سري املنار ملحمد ر�سيد ر�سا 8/٢٢٩.  )٥(

ينظر: مغني املحتاج لل�سربيني ٦٩/٣، وك�ساف القناع للبهوتي 14٩/٢.  )٦(
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بال�سدقة عنه ينتفع املت�سدق اأي�سا، ول ينق�ص من اأجره �سيء، وميكن اأن ي�ستاأن�ص 

يف هذا القول مبا نقله ابن مفلح يف النكت والفوائد ال�سنية على م�سكل املحرر. 

من اأن حربا روى يف )م�سائله( باإ�سناده عن الأوزاعي عن عمرو بن �سعيب عن 

اأبيه عن جده اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما على اأحدكم اإذا اأراد اأن  يت�سدق  ب�سدقة  تطوعا 

اأن يجعلها عن والديه اإذا كانا م�سلمني، فيكون لوالديه اأجرها، وله مثل اأجورهما، 

، فاإن �سح كان ف�سال يف املو�سوع، واإل 
)٢(

»
)1(

من غري اأن ينق�ص من اأجورهما �سيًئا

.
)٣(

فتف�سله  مبثل ذلك متكرر يف الن�سو�ص ال�سرعية

اأخرجه الطرباين يف الأو�سط عن عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن جده )٧٧٢٦(، وال�سيوطي يف اجلامع   )1(

ال�سغري )٧٩4٣( بلفظه من رواية ابن الع�ساكر عن عمرو بن �سعيب عن جده، و�سعف احلافظ العراقي 

يف تخريج اأحاديث الإحياء �ص٦8٠ اإ�سناده، وكذا الألباين يف �سعيف اجلامع )٥1٠٩(.

.٢11/1  )٢(

كحديث: »من �سن يف الإ�سالم �سنة ح�سنة فله اأجرها واأجر من عمل بها...«، وقد �سبق تخريجه، وكذا   )٣(

حديث: »من جهز غازيا فقد غزا« اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: من جهز غازيا اأو خلفه بخري، 

كتاب: اجلهاد وال�سري)٢84٣(، واأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب: ف�سل اإعانة الغازي يف �سبيل اهلل، 

كتاب: الإمارة )18٩٥(، وحديث: »ومن فطر �سائما كان له، اأو كتب له مثل اأجر ال�سائم من غري اأن 

ينق�ص من اأجر ال�سائم �سيئا«، اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سنده، واللفظ له )1٧٠٣٣(، قال حمققو 

امل�سند 1٠/٣٦: “ح�سن لغريه”.

عي�سى  اأبو  قال  ال�سوم )8٠٧(،  كتاب:  �سائما،  ف�سل من فطر  ما جاء يف  باب:  الرتمذي،  واأخرجه    

1٦٢/٣: )حديث ح�سن �سحيح(.

واأخرجه البزار يف م�سنده )٣٧٧٥(، وابن حبان يف �سحيحه )4٦٣٣(.   

وحديث: »من عزى م�سابا فله مثل اأجره«، اأخرجه الرتمذي واللفظ له، باب: ما جاء يف اأجر من عزى 

من  اإل  مرفوًعا  نعرفه  ل  غريب  “حديث  عي�سى٣8٥/٣:  اأبو  قال   ،)1٠٧٣( اجلنائز  كتاب:  م�ساًبا، 

حديث علي بن عا�سم”.

وابن ماجه يف �سننه، باب: ما جاء يف ثواب من عزى م�ساًبا، من كتاب: اجلنائز )1٦٠٢(، والبيهقي 

يف �سننه الكربى )8٦8٠(.

وقال البيهقي: “تفرد به علي بن عا�سم، وهو اأحد ما اأنكر عليه، وقد روي عن غريه”.

والعلماء خمتلفون يف معنى املثلية يف الأجر الواردة يف هذه الأحاديث، فالإمام النووي  يرى امل�ساواة 

يف جن�ص الثواب دون قدره، فال يلزم اأن يكون قدر ثوابها واحًدا. ينظر: �سرح �سحيح م�سلم 1٣/4٠.

وقال اآخرون: املثل املذكور يف هذه الأحاديث اإمنا هو بغري ت�سعيف ملن مل يبا�سر امل�سقة من معٍز اأو دال 

على اخلري، اأو مفطر ل�سائم، اأو جمهز لغاٍز، ويخت�ص الت�سعيف مبن با�سر امل�سقة، فامل�ساواة هنا يف =
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ويبدو اأن هذا ال�سعور بعظيم ف�سل اهلل و�سعة كرمه وعطائه حدا ببع�ص العلماء 

اإليه؛  ي�سل  ل  الثواب  واأن  بثواب عمل احلي،  ينتفع  ل  امليت  باأن  القول  ن�سر  ممن 

كالقرايف  باأن يعقب على قوله باأنه ينبغي عدم اإهمال هذا الإهداء، لحتمال 

اأن يكون احلق هو و�سول الثواب للموتى؛ التما�ًسا لف�سل اهلل؛ لأن اخلالف لي�ص يف 

.
)1(

حكم �سرعي، واإمنا يف اأمر غيبي وهو الثواب

مع  امل�ساألة  يف  اجلزم  عن  الوقف  اختار  حيث    حجر  ابن  احلافظ  وكذا 

.
)٢(

ا�ستحباب العمل باإهداء ثواب القراءة للميت

؛ لأن احلكم 
)٣(

واحلقيقة اأن هذا امل�سلك غريب ويدل على الرتدد وعدم اجلزم

= اأ�سل الأجر، ونقل هذا القول احلافظ يف الفتح عن بع�ص اأهل العلم ٥٠/٦، وكذا النووي يف �سرحه 

ل�سحيح م�سلم 4٠/1٣، والعظيم اأبادي يف عون املعبود 1٣4/٧، واملباركفوري يف التحفة 1٥8/4. 

ويرى الفريق الثالث: اأنه مثله �سواء يف القدر والت�سعيف، نقل العظيم اأبادي يف عون املعبود 1٣4/٧ عن 

الإمام القرطبي قوله: “لأن ثواب الأعمال اإمنا هو بف�سل اهلل يهبه ملن ي�ساء على اأي �سيء �سدر منه، 

اأ�سل الأعمال يف طاعة عجز عن فعلها ملانع منع منها، فال بعد  اإذا �سحت النية التي هي  ا:  خ�سو�سً

م�ساواة اأجر ذلك العاجز لأجر القادر والفاعل اأو يزيد عليه كذا يف ال�سراج املنري”. وقد مال اإىل هذا 

القول ال�سوكاين يف نيل الأوطار 114/4-11٥، وابن حبان كما نقله احلافظ يف الفتح ٥٠/٦، والقاري يف 

مرقاة املفاتيح ٣٩٢/٢، واملباركفوري يف حتفة الأحوذي 1٥8/4، وال�سنعاين يف �سبل ال�سالم ٦٣٩/٢.

الفروق ٣/1٩4.  )1(

فتاوى ابن حجر �سمن الفتاوى املنريية 41/4.  )٢(

ولحظت هذا الرتدد يف اختيار �سيخ الإ�سالم  فمرة ي�سرح باجلواز كما يف القت�ساء واملجموع،   )٣(

وقد مرا، ومرة يحكي اخلالف دون ترجيح كما يف بع�ص موا�سع جمموع الفتاوى، ومرة يحث على عدم 

الفعل اأو اأنه يرى الرتك اأوىل.

ومثله تردد من املعا�سرين ال�سيخان ابن باز وابن عثيمني عليهما رحمة اهلل، فال�سيخ ابن باز اأفتى يف 

بع�ص فتاويه مبا يفهم منه املنع؛ حيث نفى ال�سرعية لعدم الدليل الوا�سح عليها يف هذا الن�ص وغريه، 

اأو حمرما حيث يقول يف فتاوى نور على الدرب  اأن يعترب هذا العمل بدعة    ثم ومع ذلك امتنع 

بعناية ال�سويعر 1٩٧/14: “اإن تثويب القراءة للميت ل ي�سرع ول يلحق امليت، وهو املروي عن ال�سافعي 

 واجلماعة من ال�سلف، وهذا اأ�سح لعدم الدليل، لأن العبادات توقيفية، والتثويب للموتى نوع من 

العبادة، فال ينبغي اأن يفعل اإل بدليل، ول نعلم دليال وا�سحا يف �سرعية اأن ي�سلي الإن�سان عن غريه اأو 

يقراأ عن غريه، فالأرجح والأوىل عدم التثويب للموتى وغريهم، ولكن يدعو لهم وي�ستغفر لهم، ويرتحم 

عليهم، ويت�سدق عنهم ل باأ�ص، ولكن ل نقول: بدعة ول نقول: حمرم نقول: هذا هو الأوىل والأحوط، 

لأن القول الثاين له حظه من القوة، والذين قالوا بجوازه قا�سوه على الدعاء وقا�سوه على ال�سدقة، =
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م�ساألة  التوقف يف  اأو  املنع  املجتهد  يختار  فكيف  امل�ساألة،  درا�سة  ثمرة  هو  ال�سرعي 

ما، ثم يح�ص املكلفني على الفعل، ولو قيل: اإمنا كان فعل املجتهد احتياطا؛ اأجيب 

باأن الحتياط هو ترك الفعل واتقاء امل�ستبه عند الرتدد يف امل�سروعية، ل احلث على 

الإقدام.

�سبب اخلالف يف امل�ساألة: 

بعد درا�سة هذه امل�ساألة درا�سة تف�سيلية اأرى- واهلل اأعلم- اأن �سبب اخلالف يف 

م�ساألة انتفاع امليت ب�سعي احلي فيما يخ�ص العبادات البدنية اأحد �سببني اأو هما معا: 

= قالوا: كما يجوز اأن ندعو له ونت�سدق عنه فال مانع من اأن نقراأ ونثوب له القراءة، اأو ن�سلي ونثوب له 

ال�سالة، اأو نطوف ونثوب له الطواف، فالقول له حظ من القوة يف قيا�ص العبادات بع�سها على بع�ص، 

ولكن القاعدة ال�سرعية اأن العبادات ل قيا�ص فيها، واأنها توقيفية فلهذا قلنا: اإن القول بعدم التثويب 

اأوىل واأرجح واأحوط للموؤمن، ولكن ل نقول: اإنه بدعة، ول نقول: اإنه حمرم بل م�ساألة خالف بني اأهل 

على  نور  فتاوى  ينظر:  م�سروع.  الإهداء غري  وباأن  باملنع  اآخر   مبو�سع  و�سرح  م�سهورة”.  العلم 

الدرب بعناية ال�سويعر ٢٧٥/14، و14/1٩٩.

 ول يبعد عنه ال�سيخ ابن عثيمني ، حيث يقول يف جمموع فتاويه ٢٥٥/1٧: “فمن العلماء من يقول: 

 اإن  امليت ل ينتفع بثواب الأعمال ال�ساحلة اإذا اأهدي له يف غري هذه الأمور الأربعة.

اإهداء  اأن  اإذا كان امليت موؤمًنا، ولكننا ل نرى  ولكن ال�سواب:  اأن  امليت ينتفع بكل عمل �سالح جعل له 

القرب لالأموات من الأمور امل�سروعة التي تطلب من الإن�سان، بل نقول: اإذا اأهدى الإن�سان ثواب عمل من 

الأعمال، اأو نوى بعمل من الأعمال اأن يكون ثوابه مليت م�سلم فاإنه ينفعه، لكنه غري مطلوب منه اأو م�ستحب 

له ذلك”، مع كونه  �سرح يف اأكرث من مو�سع باأن اإهداء ثواب بع�ص الأعمال غري م�سروع؛ لكون النبي 

الكرمي مل يفعله ول اأ�سحابه، يقول  يف معر�ص حديثه عن الأ�ساحي لالأموات ا�ستقالًل يف جمموع 

فتاويه ور�سائله ٢٦٧/1٧: “وذلك لأن  الأ�سحية  عن  امليت ا�ستقالًل غري م�سروعة؛ لأن ذلك مل يرد عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل من قوله، ول من فعله، ول من اإقراره، وقد مات للنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأوًلده، �سوى فاطمة ، وماتت 

زوجتاه خديجة وزينت بنت خزمية ، ومات عمه حمزة  ومل ي�سح عن واحد منهم، ومل نعلم 

اأن اأحًدا من ال�سحابة  �سحى يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اأحد من الأموات قريب ول بعيد، ولهذا ذهب 

كثري من اأهل العلم اإىل اأن امليت ل ينتفع بالأ�سحية عنه، ول ياأتيه اأجرها اإل اأن يكون قد اأو�سى بها.

ولكن ال�سحيح: اأنه ينتفع بها وياأتيه الأجر اإن �ساء اهلل”.

فكيف يقال: ينتفع امليت وي�سله ثواب العمل مع كون العامل اأتى مبا ل ي�سرع اأو حتى بغري م�ستحب اأو 

مطلوب، واإذا كان هذا العمل غري م�ستحب ول مطلوب فاأي ثواب له؟ ومَل ي�سل للميت مع كونه بهذه 

ال�سفة؟

وكيف يقال للمهدي: ينتفع امليت بعملك ول تفعل، وهل يبتغي املهدي من هديته اإل نفع املهدى اإليه.
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يرى �سالحية  فمن  امل�ساألة،  القيا�ص يف هذه  اإعمال  الأول: اخلالف يف  ال�سبب 

قيا�ص مامل يرد فيه الن�ص على ما ورد فيه الن�ص من العبادات اأثبت انتفاع 

باملن�سو�ص  البدنية  العبادات  فيه من  واأحلق مال ن�ص  ب�سعي احلي،  امليت 

منع  فيها  للقيا�ص  جمال  فال  توقيفية  العبادات  اأن  ويرى  يبطله  ومن  عليه، 

النتفاع اإل فيما جاء به ال�سرع.

ال�سبب الثاين: الثبوت ال�سرعي، فمن مينع النتفاع يحتج بعدم ثبوته �سرعا، واأنه 

مل يكن هديا نبويا، ول فعله ال�سلف، فمن اأثبته اأثبت حمدثا يف الدين، وهذا 

ل ي�سح، ومن اأثبت النتفاع احتج باأن الثبوت ال�سرعي ل ي�سح النفي العام 

ملسو هيلع هللا ىلص خمرج اجلواب  له؛ لأن ما ورد من الن�سو�ص املثبتة خرجت من النبي 

لأ�سحابه، ومل مينع مما مل ي�ساأل عنه، فال ي�سح نفيه.
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املبحث الثالث

حكم االأ�شحية عن امليت

الأ�سل يف الأ�سحية م�سروعيتها عن احلي ل امليت، وما يعتقده بع�ص العوام من 

ال�سابق،  اأدلة يف املبحث  اأ�سل له، وذلك ملا �سبق ذكره من  اأنها لالأموات خا�سة ل 

فالن�سو�ص الواردة يف الأ�سحية كلها يف حق الأحياء.

فاإن علم هذا الأ�سل فما حكم الأ�سحية عن الأموات؟

ل تخلو الأ�سحية عن امليت من حالني: 

احلال الأوىل: الأ�سحية عن امليت تبًعا.

احلال الثانية: الأ�سحية عن امليت ا�ستقالًل.

و�ساأتناول -باإذن اهلل- هذين احلالني مف�سلني يف املطلبني التاليني.

املطلب االأول

حكم االأ�شحية عن امليت تبًعا

ولهذه امل�ساألة �سورتان: 

ال�سورة الأوىل:

اأن ي�سحي احلي عنه وعن اأهل بيته، وفيهم اأموات، في�سركهم يف ثواب الأ�سحية، 

 �سواء نوى الأموات مع الأحياء، اأو اأطلق نيته لأهل بيته فلم يخ�س�ص 
)1(

في�سح اتفاقا

اأحدا، ومثله لو تربع باأ�سحية م�ستقلة عن حي واأ�سرك فيها امليت.

ينظر: البناية �سرح الهداية للعيني 1٧/1٢، وبدائع ال�سنائع للكا�ساين ٧٢/٥، وال�سرح الكبري للدردير   )1(

1٢٢/٢، ومنح اجلليل ملحمد علي�ص 4٧4/٢، ونهاية املحتاج للرملي 1٣٣/8، ومغني املحتاج لل�سربيني 

1٢٣/٦، و�سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي٣٣/٧و4٦، وك�ساف القناع للبهوتي٣/٢4.
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يدل على جواز هذه ال�سورة ما يلي: 

ملسو هيلع هللا ىلص �سحى عن نف�سه، وعن اأهل  الدليل الأول: الن�سو�ص الدالة على اأن النبي 

بيته، وعمن مل ي�سح من اأمة حممد، وتبعه اأ�سحابه من بعده.

ومنها: 

حديث عائ�سة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بكب�ص اأقرن يطاأ يف �سواد، وينظر  اأ - 

قال:  ثم  املدية«،  هلمي  عائ�سة  »يا  فقال:  به،  لي�سحي  به  فاأتى  �سواد،  يف 

»ا�سحذيها بحجر«، ففعلت، ثم اأخذها، ثم قال: »ب�سم اهلل اللهم تقبل من 

.
)1(

حممد، واآل حممد، ومن اأمة حممد، ثم �سحى به«

فقال:  اأملحني«،  بكب�سني  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  »�سحى  قال:  اأنه  رافع  اأبي  ب- حديث 

بيته،  اأهل  وعن  عنه  والآخر  بالبالغ،  وله  بالتوحيد  له  �سهد  عمن  اأحدهما 

.
)٢(

فكان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد كفانا املوؤنة

ِتَي يوم النحر بكب�سني اأملحني، 
ُ
 ج- عن اأبي �سعيد : »اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأ

هذا  فقال:  الآخر  وذبح  بيته،  واأهل  حممد  عن  هذا  فقال:  اأحدهما،  فذبح 

.
)٣(

عمن مل ي�سح من اأمتي«

يا ر�سول  ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت:  النبي  اإىل  به  اأمه ذهبت  اأن  عن عبداهلل بن ه�سام،   د- 

اهلل، بايعه، فقال النبي الكرمي: »هو �سغري«، فم�سح راأ�سه، ودعا له، وكان 

.
)4(

ي�سحي بال�ساة الواحدة عن جميع اأهله

�سبق تخريجه.  )1(

�سبق تخريجه.  )٢(

اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سنده )11٠٥1(، قال حمققو امل�سند 1٠٣/1٧: “حديث �سحيح، وهذا اإ�سناد   )٣(

فيه �سعف خفيف، رجاله ثقات رجال ال�سحيح غري ربيح بن عبدالرحمن”، واأخرجه البزار واللفظ 

واأحمد  لفظه،  وهذا  البزار  “رواه  وقال:   ،)٥٩٧٠(  1٩/4 »املجمع«  يف  الهيثمي  واأورده   ،)1٢٠٩( له 

باخت�سار، ورجاله ثقات”، واأخرجه احلاكم يف م�ستدركه )٧٥4٩(، و�سحح اإ�سناده، ووافقه الذهبي 

يف تلخي�سه على امل�ستدرك ينظر: ٢٥4/4. 

�سبق تخريجه.  )4(
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بيته،  اأهل  وعن  عنه  بال�ساة  ي�سحي  الرجل  كان  الأن�ساري:«  اأيوب  اأبو  قال  ه�- 

 .
)1(

فياأكلون، ويطعمون، حتى تباهى النا�ص، ف�سارت كما ترى«

وجه ال�ستدلل من الن�سو�س ال�سابقة: 

اأهله(،  واأهل بيته(، )جميع  واآل حممد(، )عن حممد،  اأن قوله: )من حممد، 

)عن اأهل بيته( عام يدل على �سمول الأ�سحية الأحياء والأموات من اأهل بيت الرجل.

اأمته ومن مل  ملسو هيلع هللا ىلص امل�ستقلة عمن �سهد له بالتوحيد والبالغ من  اأ�سحيته  اأن  كما 

ي�سح منهم، دالة على م�سروعية التربع بالأ�سحية من حي حلي وميت؛ اإذ العموم يف 

لفظ احلديث ي�سمل الأحياء والأموات، وقد اأ�سركهم يف اأحد الكب�سني.

يقول العظيم اأبادي: “والثابت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه كان ي�سحي عن اأمته، ممن �سهد 

له بالتوحيد، و�سهد له بالبالغ... وكثري منهم توفوا يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص، فالأموات والأحياء 

كلهم من اأمته دخلوا يف اأ�سحية النبي ملسو هيلع هللا ىلص، والكب�ص الواحد كما كان لالأحياء من اأمته 

.
ملسو هيلع هللا ىلص كذلك لالأموات من اأمته بال تفرقة”)٢(

ونوق�س ما ذكر: اأن ما جاء يف هذه الأحاديث من ت�سحيته ملسو هيلع هللا ىلص عمن مل ي�سح من 

 عن اأهل العلم.
)٣(

اأمته، هو من خ�سائ�سه ملسو هيلع هللا ىلص، كما ذكره احلافظ يف الفتح

وعليه فال يجوز لأحٍد اأن يقتدى به ملسو هيلع هللا ىلص فى الت�سحية عن الأمة.

وميكن اأن يجاب عنه بجوابني: 

اجلواب الأول: ل ي�سلم لكم ما ذكر من دعوى اخل�سو�سية؛ لأّنه ل دليل عليها، 

والأ�سل يف الت�سريع خالفها، ولو قال �سخ�ص مثل قوله ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سرك معه يف 

الذبائح  كتاب:  البيت،  اأهل  عن  جتزي  الواحدة  ال�ساة  اأن  جاء  ما  باب:  �سننه،  يف  الرتمذي  اأخرجه   )1(

قال   ،)٣14٧( الأ�ساحي  كتاب:  اأهله،  عن  ب�ساة  �سحى  من  باب:  �سننه،  يف  ماجه  وابن   ،)1٥٠٥(

الرتمذي ٩1/4: “حديث ح�سن �سحيح... والعمل على هذا عند اأهل العلم”.

عون املعبود ٧/٣44.  )٢(

فتح الباري لبن حجر ٥٩٥/٩.  )٣(
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اأن  اأحمد وغريه من  تقرر عند  ملا  فعله؛  ينكر  امل�سلمني فال  اأ�سحيته جميع 

اأي قربة فعلها امل�سلم وجعل ثوابها مليت م�سلم اأو حي نفعه ذلك، بل العلماء 

وما  املالية  بالعبادات  بع�سهم  ال�سدقة وعرب  ثواب   على و�سول 
)1(

جممعون

اأن  “واعلم   : تدخله النيابة للميت، ومنها الأ�سحية، يقول ابن جنيم 

القربة املالية نوعان: نوع بطريق التمليك؛ كال�سدقات، ونوع بطرق الإتالف؛ 

باإراقة  يتقرب  فاإنه  املعنيان،  اجتمع  الأ�سحية  ويف  والأ�سحية،  كالعتكاف 

.
الدم، وهو اإتالف، ثم بالت�سدق باللحم فيكون متليكا”)٢(

اجلواب الثاين: �سلمنا باأنه ل يجوز لأحد من الأمة اأن يقتدي بالنبي الكرمي يف 

اأ�سحيته عمن مل ي�سح من الأمة، ولكننا ل ن�سلم لكم بكون اأ�سحيته عن اأهل 

 على اأن اأ�سحية الرجل 
)٣(

بيته خا�سة به اأي�سا، بل ت�سمل اأمته؛ لتفاق الفقهاء

جتزئه عن نف�سه وعن اأهل بيته، وعموم اأهل البيت ي�سمل الأحياء والأموات 

الأمة، فهو دال  الأ�سحية عن  �سلمنا باخل�سو�سية يف  واإن  منهم، فاحلديث 

على م�سروعية اإ�سراك الأموات يف اأ�ساحي الأحياء من اأهل البيت الواحد.

الدليل الثاين: ميكن ال�ستدلل جلواز هذه ال�سورة اإجماًل بالأدلة التي �ساقها 

.
)4(

القائلون بجواز الأ�سحية عن امليت ا�ستقالًل

املوتى  بع�ص  عن  الأ�سحية  جازت  اإن  يقال:  اأن  ميكن  منها  الدللة  وجه  ويف 

ا�ستقالًل، وجاز للحي اأن يهب ثواب عمله كاماًل للميت كما تقرر �سابًقا، فاإ�سراكه يف 

ذلك اأوىل باجلواز؛ اإذ ما جاز ا�ستقالًل جاز تبًعا.

الدليل الثالث: الت�سوية بني نقل الثواب اأو جزء منه بعد ثبوته له، وبني نقل �سبب 

ينظر يف الإجماع املحكي: التمهيد لبن عرب الرب ٢٧/٢٠، واملغني لبن قدامة ٥1٩/٣، و�سرح �سحيح   )1(

م�سلم للنووي ٢٠٥/1، وجمموع الفتاوى لبن تيمية ٣٠8/٢4، ومدارج ال�سالكني ل بن القيم 1/1٦٠، 

و�سرح العقيدة الطحاوية لبن اأبي العز 4٥٢/٢، وغريها.

البحر الرائق 8/1٩٧.  )٢(

كما تقدم يف ال�سورة الأوىل.  )٣(

و�سياأتي تف�سيلها يف املطلب الثاين من هذا البحث.  )4(
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الثواب اأو ال�سرتاك فيه قبل فعله، فال فرق بني اأن يوؤثر اأو ي�سرك يف الفعل ليحرز 

.
)1(

ال�سريك الثواب، وبني اأن يعمل هو ثم يوؤثر اأو ي�سرك غريه يف ثوابه

ال�سورة الثانية:

جتزئة الأ�سحية بني حي وميت، �سواء �سحى عن نف�سه اأو عن غريه مع فالن من 

اأبيه، ومثل ذلك اأن  اأو  اأمه  الأموات على وجه اخل�سو�ص؛ كالأ�سحية عن نف�سه مع 

ي�سحي لأمه يف حياتها مع اأبيه املتوفى مثال.

 : وقد �سرح بع�ص الفقهاء مب�ساألة التبعي�ص يف الإهداء يقول ابن عابدين

“وي�سح اإهداء ن�سف الثواب اأو ربعه كما ن�ص عليه اأحمد، ول مانع منه. ويو�سحه 

اأنه لو اأهدى الكل اإىل اأربعٍة يح�سل لكٍل منهم ربعه فكذا لو اأهدى الربع لواحٍد واأبقى 

.
الباقي لنف�سه”)٢(

ون�ص عليه الإمام اأحمد، فقد روى حممد بن يحيى الكحال حيث �سئل عن الرجل 

يعمل �سيئا من اخلري من �سالة اأو �سدقة اأو غري ذلك فيجعل ن�سفه لأبيه اأو لبنه؟

.
قال: “اأرجو، امليت ي�سل اإليه كل �سيء من �سدقة اأو غريه”)٣(

“ومن تطوع بقربة من �سدقة و�سالة  اأبو عبداهلل بن حمدان يف رعايته:  وقال 

و�سيام وحج وعمرة وقراءة وعتق وغري ذلك من عبادة بدنية تدخلها النيابة وعبادة 

.
مالية وجعل جميع ثوابها اأو بع�سه مليت م�سلم... نفعه ذلك وو�سل اإليه اأجره”)4(

بع�سها؛  اأو  ثوابها  وجعل  امل�سلم،  فعلها  قربة  “وكل  القناع:  ك�ساف  يف  وجاء 

.
كالن�سف ونحوه؛ كالثلث اأو الربع مل�سلم حي اأو ميت جاز له ذلك، ونفعه”)٥(

الفروع لبن مفلح 4٢8/٣، بت�سرف.   )1(

حا�سية ابن عابدين ٢4٣/٢، وذكر الد�سوقي يف حا�سيته على ال�سرح الكبري جواز ذلك 1٢٢/٢.  )٢(

ينظر: الوقوف والرتجل من م�سائل الإمام اأحمد للخالل �ص8٥، والفروع لبن مفلح 4٢٣/٣، واملبدع   )٣(

لبن مفلح٢8٢/٢، والروح لبن القيم �ص11٧.

ينظر: الرعاية يف الفقه لبن حمدان ٣٧٣/1. وينظر نحوه يف الروح �ص1٣٢.  )4(

.14٧/٢  )٥(
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جاء يف جمموعة الر�سائل وامل�سائل النجدية: “وملا ذكر ابن القيم  و�سول 

ثواب القربات اإىل الأموات، وذكر ما يف امل�ساألة من اخلالف، و�سحح القول بو�سولها، 

وذكر حجج املخالفني، وذكر من حججهم قولهم: لو �ساغ ذلك ل�ساغ اإهداء ن�سف 

الثواب وربعه اإىل امليت.

فاأجاب بوجهني: »اأحدهما: منع املالزمة.

بن  حممد  رواية  من  اأحمد  الإمام  عليه  ن�ص  به،  والقول  ذلك  التزام  الثاين:   

يحيى الكحال، قال: ووجه هذا اأن الثواب ملك له، فله اأن يهديه جميعا، وله اأن يهدي 

بع�سه، يو�سحه اأنه لو اأهداه اإىل اأربعة مثال - حت�سل لكل منهم ربعه، فاإذا اأهدى 

.
الربع، واأبقى لنف�سه الباقي جاز كما لو اأهداه اإىل غريه”)1(

املطلب الثاين

حكم االأ�شحية عن امليت ا�شتقالاًل

وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأوىل: الأ�سحية عن امليت من ماله ا�ستقالًل

ولها �سورتان: 

ال�سورة الأوىل:

اإن اأو�سى امليت بالأ�سحية يف ثلث ماله وله مال، اأو جعلها يف وقف له.

حترير حمل النزاع يف امل�ساألة: 

والطاعات؛  واخلري  الرب  باأعمال  الو�سية  م�سروعية  على  الفقهاء  اتفق  اأوًل: 

تف�ساًل منه  على عباده، وا�ستدراكا ملا قد يغفل عنه الإن�سان من ذلك يف 

جمموعة الر�سائل وامل�سائل النجدية ٥٠٦/٥.  )1(
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اأن الو�سية بالرب ومبا لي�ص بًرا ول مع�سية ول  “واتفقوا...  حياته، يقول ابن حزم: 

.
ت�سييًعا للمال جائزة”)1(

ون�صَّ بع�سهم على ال�ستحباب ل جمرد اجلواز، قال ابن عبدالرب: “واتفق فقهاء 

الأم�سار على اأن الو�سية مندوب اإليها مرغوب فيها، واأنها جائزة ملن اأو�سى يف كل 

.
مال قلَّ اأو كرث”)٢(

يقول ابن هبرية: “واتفقوا على اأنها م�ستحبة، مندوب اإليها، ملن ل يرث املو�سي 

.
من اأقاربه وذوي رحمه”)٣(

بل نقل بع�سهم الإجماع على ذلك، يقول املرغيناين: “»الو�سية غري واجبة وهي 

.
م�ستحبة«... وعليه اإجماع الأمة”)4(

ويقول النووي اأي�سا: “وقد اأجمع امل�سلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب 

.
اجلماهري اأنها مندوبة ل جائزة”)٥(

 م�ستند التفاق: 

اأدلة من يرى جواز الو�سية. اأ- 

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    )ٴۇ    : قوله  الأول:  الدليل 

ې  ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ( ]البقرة: 18٠[.
اأن  اإل  الو�سية،  الآية ن�ص يف م�سروعية  اأن  الكرمية:  الآية  وجه ال�ستدلل من 

.
)٦(

الو�سية قد ن�سخت بالن�سبة للوارث، وبقيت يف حق غريه على اجلواز

مراتب الإجماع �ص1٩٣.  )1(

ال�ستذكار ٢٣/11.  )٢(

الإف�ساح عن معاين ال�سحاح ٧٠/٢.  )٣(

الهداية �سرح بداية املبتدي 4/٥8٢.  )4(

�سرح �سحيح م�سلم ٧4/11.  )٥(

ينظر: جامع البيان للطربي ٣84/٣ وما بعدها، واأحكام القراآن للج�سا�ص 1/ ٢٠1، واجلامع لأحكام   )٦(

القراآن للقرطبي٢٥٧/٢ومابعدها.
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الدليل الثاين: عن �سعد بن اأبي وقا�ص  قال: كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعودين 

عام حجة الوداع من وجع ا�ستد بي، فقلت: يا ر�سول اهلل، اإين قد بلغ بي من الوجع 

ما ترى، واأنا ذو مال، ول يرثني اإل ابنة يل، اأفاأت�سدق بثلثي مايل؟ قال: »ل«، قلت: 

بال�سطر يا ر�سول اهلل؟ قال: »ل«، قلت: فالثلث؟ قال: »الثلث، والثلث كثري، اأو كبري، 

.
)1(

اإنك اإن تذر ورثتك اأغنياء، خري من اأن تذرهم عالة يتكففون النا�ص«

وجه ال�ستدلل من احلديث ال�سريف: يقول النووي عند �سرحه احلديث: “قال 

بالثلث  يو�سي  اأن  ا�ستحب  اأغنياء  الورثة  كانت  اإن  العلماء:  من  وغريهم  اأ�سحابنا 

.
تربعا”)٢(

الدليل الثالث: “اأن الإن�سان يحتاج اأن يكون خْتُم عمله بالقربة زيادة على القرب 

اإل  اأو تدارًكا ملا فرط يف حياته، وذلك بالو�سية، وهذه العقود ما �سرعت  ال�سابقة، 

.
حلوائج العباد، فاإذا م�ست حاجتهم اإىل الو�سية وجب القول بجوازها”)٣(

وال�سدقة  كالهبة  فجاز؛  باملوت،  معلق  “تربع  عقد  الو�سية  اأن  الرابع:  الدليل 

 .
املطلقة”)4(

اأدلة من يرى ا�ستحباب الو�سية. ب- 

ميكن اأن ي�ستدل ملن قال باأن الو�سية م�ستحبة مبا يلي: 

الدليل الأول: عموم اأمره تعاىل وح�سه على فعل اخلري والإح�سان، حيث قال : 

)ڱ  ڱ( ]احلج: ٧٧[،  )ھھ  ھ    ھ  ے    ے( ]البقرة: 1٩٥[، ومن جملة 

ذلك الو�سية بفعل اخلري.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: اأن يرتك ورثته اأغنياء خري من اأن يتكففوا النا�ص، كتاب: الو�سايا   )1(

)٣٥٩1(، وم�سلم يف �سحيحه، باب: الو�سية بالثلث، كتاب: الو�سية )1٦٢8(.

�سرح �سحيح م�سلم ٧4/11، وذكر ابن بطال يف �سرحه ل�سحيح البخاري 14٧/8 هذا احلديث واأتبعه   )٢(

بالإجماع على جواز الو�سية بثلث املال.

بدائع ال�سنائع للكا�ساين ٣٣٠/٧.  )٣(

املغني لبن قدامة ٢1٦/8، وجاء يف املبدع لبن مفلح 1٦1/٥ نحوا منه.  )4(
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الدليل الثاين: ما يف الو�سية بفعل اخلري من م�سالح �ستى ت�ستلزم القول بالندب 

ل جمرد اجلواز؛ من متكني للعمل ال�سالح، واملكافاأة ملن اأ�سدى اخلري، و�سلة الرحم 

به  تتحقق  �سرعي  ومورد  املحتاجني،  حاجة  ل�سد  وو�سيلة  الوارثني،  غري  والقرابة 

امل�سالح العامة. 

 على اأن الو�سية بالأ�سحية �سحيحة، ويجب على القائم 
)1(

ثانًيا: اتفق الفقهاء

على الوقف اأو الو�سية تنفيذها، ومل يجز للوكيل العدول عن ذلك اإىل ال�سدقة بثمنها.

وميكن اأن ي�ستدل ل�سحة الو�سية بالأ�سحية، وح�سول اأجرها ما يلي: 

الدليل الأول: عن حن�ص قال: “راأيت علًيا  ي�سحي بك�سبني فقلت له: ما 

هذا؟ فقال: اإن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأو�ساين اأن اأ�سحي عنه فاأنا اأ�سحي عنه، وكان ذلك 

.
)٢(” بعد وفاة النبي

بالأ�سحية،  الإي�ساء  جواز  على  دال  �سح-  -اإن  الأثر  هذا  ال�ستدلل:  وجه 

وم�سروعية اإنفاذها.

يقول املظهري بعد اأن �ساق هذا احلديث: “يعني: يجوُز  الت�سحيُة عن امليت �سواء 

اإْن كان  ى به امليت، ولكن  ع به اأحٌد على امليت، اأو كان من مال امليت، وو�سَّ كان َتربَّ

.
ى به امليت ُيخرج قيمة الأ�سحية من ُثُلث ماله”)٣( و�سَّ

ينظر: البحر الرائق لبن جنيم ٢٠٢/8، وحا�سية ابن عابدين ٣٣٥/٦، �سرح اخلر�سي على خمت�سر   )1(

خليل 4٢/٣، وحا�سية العدوي مطبوع مع �سرح اخلر�سي 4٢/٣، ومنح اجلليل ملحمد علي�ص ٢/ 48٠، 

ورو�سة الطالبني للنووي ٢٠٢/٦، ومغني املحتاج لل�سربيني 1٣٧/٦، والرو�ص املربع للبهوتي �ص٢٩٢، 

والدرر ال�سنية يف الأجوبة النجدية 1٠٦/٧، وجمموع فتاوى ال�سيخ ابن باز 4٠/18، وفتاوى نور على 

الدرب لل�سيخ ابن عثيمني ٣٣8/8. 

اأخرجه اأبو داود يف �سننه، باب: ال�اأ�سحية عن امليت، كتاب: ال�سحايا )٢٧٩٠(، واأخرج الرتمذي يف   )٢(

�سننه بلفظ: »اأمرين به« يعني ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب: ما جاء يف الأ�سحية عن امليت، كتاب: الأ�ساحي 

)14٩٥(، قال اأبو عي�سى: “هذا حديث غريب ل نعرفه اإل من حديث �سريك، وقد رخ�ص بع�ص اأهل 

العلم اأن ي�سحي عن امليت ومل ير بع�سهم اأن ي�سحي”، ويف م�سند اأحمد )84٣(. 

واأثر علي هذا �سعفه املباركفوري يف حتفة الأحوذي ٦٥/٥-٦٦، وال�سيخ الألباين يف �سعيف اأبي داود ٣/٩4. 

املفاتيح يف �سرح امل�سابيح ٣٥٢/٢.  )٣(
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الدليل الثاين: عن عبداهلل بن عمرو اأن والده قال: »يا ر�سول اهلل اإن اأبي اأو�سى 

اأفاأعتق  اأعتق عنه خم�سني، وبقيت عليه خم�سون رقبة،  بعتق مائة رقبة واإن ه�ساما 

اأو  عنه  ت�سدقتم  اأو  عنه  فاأعتقتم  م�سلما  كان  لو  »اإنه  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  فقال  عنه؟ 

.
)1(

حججتم عنه بلغه ذلك«

وال�ستدلل باحلديث ال�سريف من وجهني: 

الوجه الأول: اأن احلديث دال على م�سروعية الو�سايا بالقربات املالية، اأو املركبة 

 ،
)٢(

من مال وبدن، واأن من اأو�سى بذلك بلغه اأجر القربة اإن كان من امل�سلمني

ومن ذلك الأ�ساحي.

 الوجه الثاين: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأقرَّ و�سية امليت بالعتق، والأ�سحية يف معناه؛ كونهما 

.
)٣(

فداء عن النف�ص

الدليل الثالث: اأن الأ�سحية من القربات والطاعات التي يتعدى نفعها اأ�سبهت 

؛ فجازت الو�سية بها. 
)4(

ال�سدقة

والأدلة على وجوب اإنفاذ الو�سية ما يلي: 

الدليل الأول: قوله تعاىل : )وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ     ېئ  ېئ   ېئىئ  ىئ    

ىئ  ی  ی( ]البقرة: 181[. 
وجه ال�ستدلل من الآية الكرمية: قال ال�سعدي  يف تف�سريه: “وفيه التحذير 

للمو�سى اإليه من التبديل، فاإن اهلل عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من اهلل، هذا 

، والتعطيل يف معنى التبديل، والآية عامة فت�سمل الو�سايا 
حكم الو�سية العادلة”)٥(

باأي قربة، ومنها الأ�سحية.

�سبق تخريجه.  )1(

ذكر املناوي نحوه يف في�ص القدير ٥/٣٢8.  )٢(

حتفة املحتاج للهيتمي ٣٦8/٩. بت�سرف  )٣(

ينظر يف اعتبارها من جملة ال�سدقات: رو�سة الطالبني للنووي ٢٠٢/٦، والنجم الوهاج للدمريي ٥٢٢/٩.  )4(

تف�سري ابن �سعدي �ص8٥.  )٥(
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الدليل الثاين: اأن الو�سية بالأ�سحية من ثلث مال املو�سي حق له، وت�سرف منه 

.
)1(

يف ملكه؛ فوجب اإنفاذه؛ ك�سائر ت�سرفاته املالية

م�ساألة: ف�سيلة الو�سية بالأ�سحية من امليت على و�سيته بال�سدقات املطلقة.

.
)٢(

 اأوًل: اتفق الفقهاء على اأن الأ�سحية من احلي اأف�سل من �سدقته بثمنها

م�ستند التفاق: 

؛ 
)٣(

الدليل الأول: الأحاديث ال�سحيحة امل�سهورة التي دلت على ف�سل الأ�سحية

واأن فعلها من متام الن�سك، واإ�سابة ال�سنة، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص من حديث الرباء: »من ذبح 

.
)4(

بعد ال�سالة فقد مت ن�سكه، واأ�ساب �سنة امل�سلمني«

، وفعلها اأ�سحابه من بعده، ولو علموا اأن 
)٥(

الدليل الثاين: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سحى

.
)٦(

ال�سدقة خري منها لعدلوا عنها

�سدقة  بخالف  وجوبها  يف  خمتلف  هي  اإذ  اآكد؛  الأ�سحية  اأن  الثالث:  الدليل 

.
)٧(

التطوع

الدين،  ل�سعائر  اإظهار  فعلها  ففي  �سعرية ظاهرة،  الأ�سحية  اأن  الرابع:  الدليل 

.
)8(

بخالف �سدقة التطوع

بدائع ال�سنائع للكا�ساين ٢٢٦/٢. بت�سرف  )1(

ينظر: املب�سوط لل�سرخ�سي 1٣/1٢، والتمهيد لبن عبدالرب 1٩٢/٢٣، ونهاية املحتاج للرملي 1٣1/8،   )٢(

باأحكام  املودود  وحتفة   ،٣٠4/٢٦ تيمية  لبن  الفتاوى  وجمموع   ،٣٦-٣٦٢1/1٣ قدامة  لبن  واملغني 

املولود لبن القيم �ص ٦٥.

املجموع 8/4٢٥.  )٣(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: �سنة الأ�سحية، كتاب: الأ�ساحي )٥٥4٥(، وم�سلم يف �سحيحه،   )4(

باب: يف وقتها، كتاب: الأ�ساحي، )1٩٦1(.

كحديث اأن�ص بن مالك، وما �سياأتي من الأحاديث التي ا�ستدل بها القائلون بوجوب الأ�سحية.  )٥(

ال�سرح الكبري على املقنع لأبي الفرج ابن قدامة 4٢٢/٩، وحتفة املودود لبن القيم �ص ٦٥.  )٦(

ينظر: التمهيد لبن عبدالرب 1٩٢/٢٣، واملجموع للنووي 8/4٢٥.  )٧(

املجموع للنووي 8/4٢٥.  )8(
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 الدليل اخلام�س: اأن الأ�سحية يظهر فيها من عبادة اهلل وذكره، واإراقة الدماء 

.
)1(

والذبح والن�سك له مال يظهر يف ال�سدقة بثمنها

الدليل ال�ساد�س: اأن اإيثار ال�سدقة على الأ�سحية يف�سي لرتك �سنة �سنها النبي 

.
)٣(

، واإحياء ال�سنن اأف�سل من التطوع
ملسو هيلع هللا ىلص)٢(

الدليل ال�سابع: اأن �سالة العيد اأف�سل من �سائر النوافل فيه، فكذا الأ�سحية �سنة 

.
)4(

وكيدة يوم النحر مف�سلة على �سائر ال�سدقات املطلقة فيه

اأف�سل من ال�سدقة باأن  اأي�سا لكون الأ�سحية  اأن ي�ستدل  الدليل الثامن: ميكن 

املنافع املرتتبة عليها اأعظم مما يرتتب على جمرد ال�سدقة باملال؛ اإذ يف الأ�سحية 

لل�سيف،  واإكرام  وال�سرور،  للفرح  واإظهار  العيد،  يوم  والأهل  النف�ص  على  تو�سعة 

واإهداء للقريب واجلار مع ما فيها من اإطعام الفقري، بخالف ال�سدقة بثمنها فلي�ص 

فيها اإل م�سلحة الفقري خا�سة.

اأن  اأف�سل من ال�سدقة؛  اأي�سا لكون الأ�سحية  اأن ي�ستدل  التا�سع: ميكن  الدليل 

الأ�سحية عبادة خا�سة يف زمن خا�ص، بخالف ال�سدقة، واخلا�ص اأوىل من العام.

ا خري  ج على هذا الأ�سل اأن الأ�سحية و�سية من امليت اأي�سً  ثانًيا: ميكن اأن يخرَّ

من و�سيته مبطلق ال�سدقات؛ ملا تقدم؛ ولأن الأ�سحية جممع على كونها �سعرية من 

، ومن اأف�سل القرب؛ حيث قرنت بال�سالة يف كتاب اهلل : )ڭ   �سعائر الدين كما مرَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ( ]الأنعام: 1٦٢[، والو�سية بها طاعة ل 
تنقطع؛ لتكررها كل عام، مع تعدد م�ساحلها، وتعدي نفعها وعمومه؛ ويح�سل بها ما 

يح�سل بال�سدقة وزيادة، فكيف تكون ال�سدقة املطلقة خري منها؟

.
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: “ والت�سحية  عن  امليت اأف�سل من ال�سدقة بثمنها”)٥(

ينظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية 1٦٢/٢٣-1٦٣)بت�سرف(  )1(

ينظر: املغني لبن قدامة ٣٦٢/1٣، ال�سرح الكبري لبن قدامة 4٢٢/٩.  )٢(

منح اجلليل ملحمد علي�ص 4٧٥/٢.  )٣(

ينظر: التمهيد لبن عبدالرب 1٩٢/٢٣.  )4(

الفتاوى الكربى ٣8٥/٥.  )٥(
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فاإن كان ق�سده  اأن اأ�سحية احلي عن امليت خري من �سدقته عنه، فاأ�سحية 

امليت عن نف�سه و�سية يف معنى ذلك.

وبع�ص املعا�سرين ممن راأى اأن ال�سدقة عن امليت من نف�سه اأو من حي خري من 

الأ�سحية عنه اإمنا قال ذلك؛ لكونه ل يرى م�سروعية الأ�سحية عن الأموات اأ�ساًل، 

.
)1(

�سواء اأكانت و�سية منهم اأم تربعا من حي

ال�سورة الثانية:

اإنفاذ نذره، وترك ماًل، فيجب  اإن نذر امليت يف حياته الأ�سحية، ثم مات قبل 

اأو غري  معينة  لأ�سحية  النذر  كان  �سواء   ،
)٢(

باتفاق املتوفى  تركة  بالنذر من  الوفاء 

.
)٣(

معينة، فاإن مل يرتك ماًل فال

ال�سحية  وهل  الأ�سحية،  على  امليت  ال�سدقة عن  تف�سيل  والنقلية يف  العقلية  الدلئل  ر�سالة:  ينظر:   )1(

عن امليت �سرعية اأو غري �سرعية، لل�سيخ: عبداهلل بن زيد اآل حممود رئي�ص املحاكم ال�سرعية وال�سوؤون 

الدينية يف قطر. �ص٥1-٥٢.

“اأما الأ�سحية عن امليت فاإنه مبقت�سى التتبع وال�ستقراء لكتب ال�سحاح وال�سنن وامل�سانيد  حيث يقول: 

والتفا�سري وال�سري، مل جند دلياًل �سريًحا من كتاب اهلل، ول حديًثا �سحيًحا عن ر�سول اهلل ياأمر بالأ�سحية 

كانوا  اأنهم  والتابعني  ال�سحابة  من  اأحد  ينقل  ومل  اإليه،  ثوابها  وو�سول  ف�سلها  اإىل  ي�سري  اأو  امليت،  عن 

ي�سحون ملوتاهم، ومل يذكر فعلها عن اأحد منهم، ل يف اأوقافهم ول و�ساياهم ول يف �سائر تربعاتهم”.

وقد خالفه يف قوله عدد من اأهل العلم، منهم ال�سيخ عبدالعزيز بن نا�سر بن ر�سيد، وال�سيخ اإ�سماعيل 

الأن�ساري من علماء جند، ون�سر كٌل منهما مقاًل يف الرد على ال�سيخ عبداهلل بن زيد اآل حممود، كما 

ال�سيخ عبداهلل  الرد على  كتاًبا مو�سًعا يف  األف  ال�سيخ علي بن عبداهلل احلوا�ص من علماء جند،  اأن 

]احلجج القوية والأدلة القطعية يف الرد على من قال اإن  بن زيد اآل حممود واأبطل فيه راأيه و�سماه: 

الأ�سحية عن امليت غري �سرعية[، ويقع يف ٣٠٠ �سفحة.

، من كبار علماء ال�سعودية، كان قد ردَّ على ر�سالة  كما اأن ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن حميد 

ال�سيخ عبداهلل اآل حممود.

ينظر: املف�سل يف اأحكام الأ�سحية حل�سام الدين عفانة �ص 1٦٩-1٧٠.

ينظر: بدائع ال�سنائع للكا�ساين ٦1/٥، والبحر الرائق لبن جنيم 1٩٩/8، والذخرية للقرايف ٣/٣٥4،   )٢(

ومغني   ،4٢٣/8 للنووي  واملجموع   ،4٧٥/٢ علي�ص  ملحمد  اجلليل  ومنح   ،1٢٥/٢ الد�سوقي  وحا�سية 

املحتاج لل�سربيني ٢8٣/4، واملغني لبن قدامة 444/٩، وك�ساف القناع للبهوتي ٢1/٣، ومطالب اأويل 

النهى للرحيباين 48٠/٢.

قال ابن القطان يف الإقناع ٣٧٥/1: )ول خالف يف جواز...وق�ساء نذر  امليت �سدقة كان اأو عتًقا لي�ص   )٣(

على الوارث، وجمهور الفقهاء على اأنه اإن فعله فقد اأح�سن(.
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 اأوًل: الأدلة على اأن الوفاء بالنذور من جملة العبادات: 

قوله تعاىل)پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]الإن�سان: ٧[.   

وجه ال�ستدلل من الآية الكرمية: دلت الآية الأوىل على اأن الوفاء بالنذر عبادة 

وقربة، اإذ ذكر يف الآية يف معر�ص الثناء، ول يثني  اإل على ما يحب، فدل 

.
)1(

على كونه عبادة، ومن العلماء من جعل هذه الآية اأ�ساًل يف لزوم النذر يف اجلملة

ثانًيا: الأدلة على وجوب الوفاء بالأ�سحية املنذورة: 

الأدلة على وجوب الوفاء بالأ�سحية املنذورة على وجه العموم:  اأ- 

الدليل الأول: قوله تعاىل : )ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]الإ�سراء: ٣4[، 

وقوله : )ڑ  ک  ک  ک  ک( ]النحل: ٩1[، وقوله   : )ڑ  

ک( ]املائدة: 1[ اأي العهود، وقوله  : )گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ( ]التوبة: ٧٥[ اإىل قوله تعاىل)ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ( ]التوبة: ٧٧[.

  اهلل  مع  الناذر  من  عهد  نوع  النذر  اأن  الكرمية:  الآيات  من  ال�ستدلل  وجه 

 .
)٢(

فيلزمه الوفاء مبا عهد، فاإن اهلل  األزم الوفاء بعهده، واأوعد على ترك الوفاء

الدليل الثاين: قوله تعاىل : )ے   ۓ( ]احلج: ٢٩[.

وجه ال�ستدلل من الآية الكرمية: قوله: )ے( الالم لالأمر، والنذور قيل 

يف معناها: الذبائح، قال علي بن اأبي طلحة عن ابن عبا�ص يف معنى الآية: يعني: نحر 

، وهذا واإن كان يف الهدي، فهو والأ�سحية باب واحد، وقال بع�ص 
)٣(

ما نذر من البدن

الوفاء  اأن  على  الآية  فدلت   ،
)4(

وال�سحايا الهدايا  من  اأي:  )ۓ(  املف�سرين : 

بالأ�سحية املنذورة واجب.

كاأبي الوليد الباجي يف املنتقى ٣/٢٢8.  )1(

بدائع ال�سنائع للكا�ساين ٩٠/٥.  )٢(

تف�سري ابن كثري 41٧/٥.  )٣(

تف�سري اجلاللني �ص 4٣٧.  )4(
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الدليل الثالث: عن عائ�سة  عن النبي الكرمي اأنه قال: »من نذر اأن يطيع 

، وعن ابن عمر  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لأبيه عن نذر اعتكاف له يف 
)1(

اهلل فليطعه«

.
)٢(

امل�سجد احلرام يف اجلاهلية: »اأوف بنذرك«

وجه ال�ستدلل من احلديث ال�سريف: قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الأول: »فليطعه«، ويف 

اأمر، والأمر للوجوب، والأ�سحية طاعة وقربة، فتلزم بالنذر؛ ك�سائر  »اأوف«  الثاين 

، قال ابن القطان: “اتفقوا على اأن النذر بالطاعة يلزم الوفاء به ول كفارة 
)٣(

القرب

.
فيه”)4(

 : الدليل الرابع: اإجماع الأمة على وجوب الوفاء بالنذور، يقول الكا�ساين

، وقال 
“الناذر �سرط الوفاء مبا نذر فيلزمه مراعاة �سرطه، وعليه اإجماع الأمة”)٥(

 .
ابن قدامة: “اأجمع امل�سلمون على �سحة النذر يف اجلملة، ولزوم الوفاء به”)٦(

الدليل اخلام�س: ميكن اأن ي�ستدل لذلك باأن الأ�سحية غري واجبة باأ�سل ال�سرع، 

بل األزمها املكلف نف�سه بنذره، فيلزمه ما التزم.

 بالأ�سحية املنذورة من ميت اإن ترك مال 
(7(

الأدلة على وجوب وفاء الويل ب- 

على وجه اخل�سو�س: 

اأمي  اإن  الكرمي فقال:  النبي  ا�ستفتى  بن عبادة  �سعد  اأن  الأول: ما جاء  الدليل 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب: النذر يف الطاعة، كتاب: الأميان والنذور )٦٦٩٦(.   )1(

العتكاف  كتاب:  اأ�سلم،  ثم  يعتكف  اأن  اجلاهلية  يف  نذر  اإذا  باب:  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   )٢(

.)٢٠4٣(

بدائع ال�سنائع للكا�ساين ٥/٦1.  )٣(

الإقناع على م�سائل الإجماع 1/٣٧٥.  )4(

بدائع ال�سنائع ٩٠/٥.  )٥(

املغني ٦٢1/1٣.  )٦(

قال النووي يف �سرح �سحيح م�سلم ٩٧/11: )واعلم اأن مذهبنا ومذهب اجلمهور اأن الوارث ل يلزمه   )٧(

ق�ساء النذر الواجب على امليت، اإذا كان غري مايل، ول اإذا كان ماليا ومل يخلف تركة، لكن ي�ستحب له 

ذلك، واأهل الظاهر يلزمه بذلك؛ حلديث �سعد هذا، ودليلنا اأن الوارث لك يلتزمه فال يلزم، وحديث 

�سعد يحتمل اأنه ق�ساه من تركتها، اأو تربع به، ولي�ص يف احلديث ت�سريح باإلزامه بذلك(.
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، وثبت عن ابن عبا�ص  اأنه قال: »واإن 
)1(

ماتت وعليها نذر، قال: »اق�سه عنها«

.
)٢(

كان عليه عليه نذر ق�سى عنه وليه«

الأ�سحية يف عمومه،  النذر لفظ عام فتدخل  اأن  وجه ال�ستدلل من احلديث: 

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اق�سه عنها«، اأمر �سريح، فالوفاء باملنذور من العبادات املالية الواجبة 

البحث؛  النذر عموما، فهو خا�ص مب�ساألة  واإن كان يف  الدليل  امليت، وهذا  يف تركة 

 الوفاء بنذر امليت.
)٣(

كونه يوجب على الويل

و�سبهه  عبده،  على  اهلل  دين  النذر  باأن  ذكر  ملا  ي�ستدل  اأن  ميكن  الثاين:  الدليل 

تعذر  فاإن   ، دينه  ق�ساء  فوجب   ،
)4(

بالدين مو�سع  من  اأكرث  يف  اهلل  ر�سول 

مبوت الناذر فعله الويل، لأن دين اهلل  اأحق بالق�ساء واأوىل من �سائر الديون.

اأن يقا�ص وجوب وفاء الويل بالأ�سحية املنذورة من ميت  الدليل الثالث: ميكن 

على وجوب �سوم النذر عنه بطريق الأوىل؛ كون الأ�سحية -بح�سب اعتبار بع�ص اأهل 

العلم- عبادة مالية حم�سة، اأو مركبة من البدن واملال، واأما ال�سوم فبدنية حم�سة، 

والنيابة يف العبادة املالية اأو�سع.

امل�ساألة الثانية: الأ�سحية عن امليت ا�ستقالًل تربعا من حي

اختلف اأهل العلم يف حكم الأ�سحية عن امليت ا�ستقالًل تربعا من حي، ولهم يف 

هذه امل�ساألة قولن: 

القول الأول: اأن الأ�سحية ل جتوز عن امليت ا�ستقالًل ولو كانت تربعا من حي، 

�سبق تخريجه.  )1(

اأخرجه اأبو داود يف �سننه، باب: فيمن مات وعليه �سيام، كتاب: ال�سوم )٢4٠1(، وابن اأبي �سيبة يف   )٢(

م�سنفه )1٢٥٩8(، و�سحح ابن حجر يف الفتح اإ�سناده ينظر الفتح: ٥84/11، والألباين يف �سحيح اأبي 

داود 1٦٣/٧. 

ل ي�سرتط لرباءة ذمة امليت كون النائب عنه يف العبادة وليه، واإمنا خرج خمرج الغالب، واإل فت�سبيه   )٣(

اأجنبيا،  الفاعل  كان  ولو  ترباأ  امليت  اأن ذمة  على  دال  يق�سى  الذي  بالدين  العبادات  كثري من  ق�ساء 

لالإجماع على اأن ق�ساء الدين يح�سل، ولو كان تربعا من اأجنبي. ينظر: الروح �ص1٢1.

ينظر يف ت�سبيهه بالدين حديث ابن عبا�ص  الذي �سبق تخريجه.  )4(
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قال  ال�سافعية،  عند  وامل�سهور   ،
)1(

احلنفية بع�ص  ووافقه  يو�سف،  اأبو  فمنعه 

“ول ت�سحية عن الغري بغري اإذنه. ول عن ميٍت اإن مل يو�ص   : النووي 

“ولي�ص   : اأن�ص  بن  مالك  الإمام  قال  املالكية،  اأكرث  وكرهها   ،
بها”)٢(

.
العمل اأن ي�سحي عن اأبويه وقد ماتا، ول يعجبني ذلك”)٣(

.
)4(

وكاأن ال�سيخ ابن عثيمني مييل للمنع

جمهور  قول  وهو  تربًعا،  ا�ستقالًل  امليت  عن  جتوز  الأ�سحية  اأن  الثاين:  القول 

، ون�ص بع�سهم على اإجماعهم على القول به، قال الفقيه ال�سندي 
)٥(

احلنفية

احلنفي : “هذا وقد منق علماوؤنا على اجلواز ففي »الولواجلية«: رجٌل 

.
�سحى عن امليت، جاز اإجماعا”)٦(

، واختاره 
)٩(

، وهو مذهب احلنابلة
)8(

، وبع�ص املالكية
)٧(

واأيده بع�ص ال�سافعية

.
)1٠(

ال�سيخ ابن باز

البحر الرائق لبن جنيم 8/٢٠٢.   )1(

منهاج الطالبني �ص٣٢1، وينظر اأي�سا: نهاية املحتاج للرملي 144/8، وحتفة املحتاج للهيتمي٩/٣٦8،   )٢(

ومغني املحتاج لل�سربيني 1٣٧/٦.

اجلامع مل�سائل املدونة لأبي بكر ال�سقلي 8٥٠/٥، وينظر اأي�سا يف كراهتها عند املالكية: خمت�سر خليل   )٣(

الكبري  ال�سرح  على  الد�سوقي  وحا�سية   ،٢4٧/٣ للحطاب  اجلليل  ومواهب   ،48٠/٢ املنح  مع  مطبوع 

1٢٢/٢، ومنح اجلليل ملحمد علي�ص 48٠/٢.

عثيمني  لبن  امل�ستقنع  زاد  على  املمتع  وال�سرح   ،1٧1/1٧ عثيمني  ابن  ور�سائل  فتاوى  جمموع  ينظر:   )4(

4٢٣/٧، واأحكام الأ�سحية لبن عثيمني �ص٣.

ينظر: بدائع ال�سنائع للكا�ساين ٧٢/٥، والبحر الرائق لبن جنيم ٢٠٢/8، وحا�سية ابن عابدين ٣٢٦/٦.  )٥(

حا�سية ال�سندي على م�سند الإمام اأحمد ٢٠٥/٢، ويبدو اأن املق�سود هنا بالإجماع اإجماع احلنفية.  )٦(

نقل النووي القول باجلواز عن العبادي من ال�سافعية: ينظر: رو�سة الطالبني ٢٠٢/٦، ونقله الدمريي   )٧(

عن الرافعي اأي�سا. ينظر: النجم الوهاج ٥٢٢/٩.

قال القرايف يف الذخرية 141/4: “قال �ساحب القب�ص -هو ابن العربي- ي�ستحب لالإن�سان اأن ي�سحي   )8(

عن وليه كما ي�ستحب له احلج وال�سدقة. ويف الرتمذي: قال علي : اأو�ساين ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن 

اأ�سحي عنه، قال: وعندي اأن امليت ي�سل اإليه كل عمل يعمله احلي”.

ينظر: الفروع لبن مفلح 1٠1/٦، واملبدع لبن مفلح ٢٧1/٣، والإن�ساف للمرداوي ٩/4٢1.  )٩(

)1٠( جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لل�سيخ ابن باز 18/4٠.
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اأدلة الأقوال: 

اأدلة القول الأول: 

ا�ستدل القائلون باملنع مبا يلي: 

الدليل الأول: قوله تعاىل : )مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب( ]النجم: ٣٩[.

من  كان  فيما  الإن�سان  ثواب  الآية  ح�سرت  الكرمية:  الآية  من  ال�ستدلل  وجه 

�سعيه، والأ�سحية من احلي واإن كانت عن امليت فلي�ست من عمل الإن�سان وك�سبه، فال 

.
)1(

ي�سل ثوابها املهدى

ونوق�س ما ذكر من ثالثة اأوجه: 

الوجه الأول: اأن هذه الآية حتتمل عدة احتمالت منها اأن املراد بالإن�سان الكافر 

ومو�سى،  اإبراهيم  قوم  قبلنا وهم  �سرع من  الآية يف  اأن  ومنها   ،
)٢(

امل�سلم ل 

من  وغريها   ،
)٣(

له �سعي  وما  �سعى،  ما  فله  ذلك  خالف  على  و�سرعنا 

الحتمالت، وبالحتمال ي�سقط ال�ستدلل.

اأجر الطاعات والعبادات ومنها الأ�سحية من قبيل ما يجري  اأن  الوجه الثاين: 

اأجره لت�سبب امليت فيه، »فاإن العبد باإميانه قد ت�سبب يف و�سول هذا العمل 

ال�سالح اإليه فكاأنه من �سعيه، يو�سحه اأن اهلل  جعل الإميان �سببا 

لنتفاع �ساحبه بدعاء اإخوانه من املوؤمنني و�سعيهم، فاإذا اأتى به فقد �سعى يف 

ال�سبب الذي يو�سل اإليه، وقد دل على ذلك قول النبي لعمرو بن العا�ص: »اإن 

 يعنى العتق الذي فعل عنه بعد موته، 
)4(

اأباك لو كان اأقر بالتوحيد نفعه ذلك«

ينظر ما ذكره احلافظ ابن كثري عند تف�سريه الآية يف تف�سريه ٢٥8/4.  )1(

 ،148/٢ 41٦/٧، وزاد امل�سري لبن اجلوزي �ص1٣٦٦، وك�ساف القناع للبهوتي  ينظر: تف�سري البغوي   )٢(

وروح املعاين لالألو�سي٢٧/٩4.

ينظر املراجع ال�سابقة.  )٣(

احلديث يرويه عمرو بن العا�ص  ملا اأراد اأن يويف بنذر اأبيه يف اجلاهلية، ولفظ احلديث: »اأما   )4(

اأبوك فلو كان اأقر بالتوحيد ف�سمت وت�سدقت عنه نفعه ذلك«. واأخرج احلديث الإمام اأحمد يف م�سنده 

)٦٧٠4(، و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )484(.
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ويوؤيده   .
)1(

العتق ثواب  اإليه  يو�سل  عمل  �سعى يف  قد  لكان  بال�سبب  اأتى  فلو 

حديث عبداهلل بن عمرو: »اإنه لو كان م�سلما فاأعتقتم عنه اأو ت�سدقتم عنه 

.
)٢(

اأو حججتم عنه بلغه ذلك«

حق،  وهذا  غريه  �سعي  ل  نف�سه  �سعي  اإل  ي�ستحق  ل  الإن�سان  اأن  الثالث:  الوجه 

لكن ل مينع ذلك اأن اهلل تعاىل يرحمه وينفعه بغري �سعيه، كما يدخل اأطفال 

املوؤمنني اجلنة بغري �سعيهم، وكما ين�سئ يف الآخرة خلًقا ي�سكنهم اجلنة بغري 

.
)٣(

�سعيهم، وكما ينتفع الإن�سان بدعاء غريه و�سفاعته

الدليل الثاين: اأن الأ�سحية عن امليت عبادة، والأ�سل يف العبادات التوقف حتى 

اأنهم �سحوا عن  اأ�سحابه  من  اأحد  ول عن  الكرمي  النبي  يرد عن  ومل  الدليل،  يرد 

.
)4(

اأمواتهم ا�ستقالًل، فلم جتز

وميكن اأن يجاب عما ذكر بجوابني: 

اجلواب الأول: ل ن�سلم لكم ما ذكر بدليل اإقرار النبي الكرمي الوارد يف حديث 

الرباء بن عازب والذي ا�ستدل به اأ�سحاب القول الثاين.

اجلواب الثاين: على فر�ص الت�سليم مبا ذكر من كون الأ�سحية عن امليت مل ترد 

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاإن ذلك ل يدل على املنع منها؛ لأن جن�ص الأ�سحية م�سروع، 

ويدخل اجلميع يف هذه امل�سروعية، فالتن�سي�ص على الأفراد غري لزم.

اإل باإذنه، وامليت ل يعلم  اأ�سحية الإن�سان عن غريه ل ت�سح  اأن  الدليل الثالث: 

.
)٥(

اإذنه؛ فلم ت�سرع يف حقه ا�ستقالًل

الروح لبن القيم �ص1٢8.  )1(

�سبق تخريجه.  )٢(

جامع امل�سائل لبن تيمية �ص٦٣.  )٣(

يف  ال�سنية  والدرر   ،4٢/٣ للخر�سي  خليل  خمت�سر  و�سرح   ،٣٧٧/4 للحطاب  اجلليل  مواهب  ينظر:   )4(

الأجوبة النجدية لبن معمر احلنبلي4٠1/٥، وال�سرح املمتع لبن عثيمني 4٢٣/٧.

مغني املحتاج لل�سربيني 1٣٧/٦، بت�سرف.  )٥(
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وميكن اأن يجاب عنه: اأن الأ�سحية عن امليت يف معنى ال�سدقة عنه، وال�سدقة 

، فاإن كانت كذلك فال ي�سرتط ل�سحتها اإذن 
)1(

عنه ت�سح اإجماعا كما �سبق البيان

امليت اأو غريه.

واملفاخرة  املباهاة  غالبا  الأموات  عن  الأ�ساحي  مق�سود  اأن  الرابع:  الدليل 

.
)٢(

فمنعت

وميكن اأن يجاب عنه من وجهني: 

الوجه الأول: اأن الأ�سل يف الأ�ساحي كونها عبادة يتقرب بها اإىل اهلل، والأ�سل 

يف الإهداء لالأموات نفعهم، فاعتبار �سالمة املق�سد، وبراءة الذمة مما ذكر 

هو الواجب.

النبي  اأهدى  اأن الأ�سحية ل تقييد فيها ولحد لها كالهدي، وقد  الثاين:  الوجه 

الكرمي يف حجته مائة من البدن، قا�سدا نفع الفقراء، ل املباهاة واملفاخرة، 

فال ينكر على اأمته كرثة الأ�ساحي احتجاجا مبا ذكر.

اأدلة القول الثاين: 

على  الدالة  الن�سو�ص  عموم  يف  داخلة  امليت  عن  الأ�سحية  اأن  الأول:  الدليل 

م�سروعيتها يف اجلملة.

الدليل الثاين: جاء يف حديث الرباء بن عازب  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه �سئل؛ 

لتُه  َعجَّ �سيء  »ذاك  فقال:  وقال:  قد  َن�سْكُت  عن  اْبٍن  يل؟  نيار،  بن  بردة  اأبو  �ساأله 

.
)٣(

؟ قال: »�سّح بها، فاإنها خري ن�سيكة« لأهلك«، قال: اإن عندي �َساًة خري من �ساَتنْيِ

٥٢٢/٩، وينظر الإجماع  ٢٠٢/٦، والنجم الوهاج للدمريي  ينظر الدليل يف: رو�سة الطالبني للنووي   )1(

على م�سروعية ال�سدقة يف املبحث الثاين من هذا البحث.

مواهب اجلليل للحطاب ٢4٧/٣، و�سرح خمت�سر خليل للخر�سي 4٢/٣.  )٢(

الكبري  املعجم  ويف   ،)1٩٦1( الأ�ساحي  كتاب:  وقتها،  باب:  �سحيحه،  يف  م�سلم  اأخرجه  احلديث   )٣(

للطرباين برقم: )٥٠٧( اأي�سا عن الرباء، عن خاله اأبي بردة بن نياٍر: اأنه عجل �ساًة ثم ذكرها للنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا ر�سول اهلل اإين عجلت �ساة ال�سبي لنا؟، فقال: »قبل ال�سالة«، قال: نعم، فقال: »تلك =
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وجه ال�ستدلل من احلديث ال�سريف: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأقره على الن�سك عن ولده، 

.
)1(

ومل ي�ستف�سل منه اأولده حي اأم ميت

الدليل الثالث: الن�سو�ص ال�سرعية الدالة على و�سول ثواب الأعمال لالأموات كما 

�سبق البيان، فنبه ال�سرع يف هذه الن�سو�ص على و�سول ثواب ال�سدقة للميت، وهي 

البدنية  عبادة مالية، وثواب ال�سوم له، وهو عبادة بدنية، ومثله احلج املركب من 

.
)٢(

واملالية؛ والأ�سحية عبادة ل تخرج عن اأحد هذه الأنواع الثالثة

كان  اإذا  الأ�سحية  ذبح  يف  ال�ستنابة  جواز  على  الفقهاء  اتفاق  الرابع:  الدليل 

، مع اإجماعهم على انتفاع امليت ب�سعي احلي يف القرب التي تدخلها 
)٣(

الذابح م�سلما

.
)4(

النيابة

اأن يحج  اأنه يجوز  بدليل  امليت،  التقرب عن  املوت ل مينع  اأن  الدليل اخلام�س: 

 .
)٥(

عنه

؛ 
)٦(

عنه ال�سدقة  جواز  على  امليت  عن  الأ�سحية  جواز  قيا�ص  ال�ساد�س:  الدليل 

= �ساة حلٍم«، قال: فاإن عندي جذعًة هي اأحب اإيل من م�سنٍة جتزئ عني؟، قال: »نعم، ولن جتزئ 

اإل عند  اأجدها  اأن الذبيحة عن ولده، وهذه الزيادة مل  اأي:  اأحٍد بعدك«، فقوله: »�ساة ال�سبي«،  عن 

الطرباين، ومل اأجد هذه الزيادة عند غريه من اأهل احلديث.

 ،18٩/18  دليال على جواز الأ�سحية عن امليت يف فتاوى نور على الدرب  ذكره ال�سيخ ابن باز   )1(

وال�سيخ ابن عثيمني يف جمموع الفتاوى والر�سائل ٢٥/٢8.

الروح �ص1٢٣. بت�سرف.  )٢(

قال ابن عبدالرب يف التمهيد 1٠٧/٢: “جائز اأن ينحر الهدي غري �ساحبها، األ ترى اأن علي بن اأبي   )٣(

طالب  نحر بع�ص هدي ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو اأمر ل خالف بني العلماء يف اإجازته”، وذكر نحوا 

منه يف ال�ستذكار ٣٠8/4.

وينظر يف التفاق على جواز النيابة يف ذبح الأ�سحية: بدائع ال�سنائع ٦٧/٥، وتبيني احلقائق ٩/٦، 

والإقناع   ،1٢٥-1٢4/٦ املحتاج  ومغني   ،1٣٢/8 املحتاج  ونهاية   ،٢٥1/٣ للحطاب  اجلليل  ومواهب 

للحجاوي مطبوع مع ك�ساف القناع 14/٣، وك�ساف القناع للبهوتي ٣/14. 

ينظر الإجماع املذكور يف م�ساألة انتفاع امليت بعمل احلي)املبحث الثاين من هذا البحث(.  )4(

بدائع ال�سنائع للكا�ساين ٧٢/٥.   )٥(

جمموع الفتاوى لبن تيمية ٣٠٦/٢٦.  )٦(
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لكونهما مما يتعدى نفعه، بل اإن بع�ص اأهل العلم عّد الأ�سحية من جملة ال�سدقات 

 .
)1(

التي اأجمع العلماء على و�سول ثوابها لالأموات

نوق�س: ل ي�سلم لكم ب�سحة قيا�ص الأ�سحية على ال�سدقة؛ لأن الأ�سحية تفعل 

.
)٢(

فداء للنف�ص، وال�سدقة لي�ست كذلك

وميكن اأن يجاب عنه بثالثة اأجوبة: 

اجلواب الأول: املنع؛ فاإن الأ�سحية يتحقق بها متليك الفقري فهي �سدقة بهذا 

املعنى.

فالعتق  فقط  للنف�ص  فداء  تفعل  اأنها  من  ذكر  ما  فر�ص  على  الثاين:  اجلواب 

كذلك، ومع ذلك ففعله عن امليت جائز باإجماع كما مرَّ يف املبحث الثاين من 

هذا البحث.

اأن الأ�سحية قربة بدنية حم�سة، فقد تقرر �سابًقا  الثالث: على فر�ص  اجلواب 

بالّن�ص ال�سرعي ال�سحيح اأن العبادات البدنية املح�سة ينتفع بها الأموات، 

وقد مرَّ يف املبحث الثاين من هذا البحث.

الرتجيح: 

اأعلم بال�سواب- هو القول بجواز الأ�سحية عن امليت ا�ستقالًل  الراجح- واهلل 

تربًعا من حي، �سواء كانت الأ�سحية الواحدة مليت واحد اأو لعدة اأموات، جاء يف مغني 

الأفهام: “وي�سن الت�سحية عن امليت وي�سل ثوابها اإليه، ويعمل فيها كاأ�سحية احلي، 

وجائز اأن ي�سحي عن اأموات عدة بواحدة اإذا مل تكن واجبة عن واحد منهم، وعن 

، و�سبب الرتجيح ما 
اأحياء واأموات؛ لأنه  ذبح عمن �سهد له بالبالغ”)٣(

يلي: 

ينظر: رو�سة الطالبني للنووي ٢٠٢/٦، والنجم الوهاج للدمريي ٥٢٢/٩.  )1(

نهاية املحتاج للرملي 144/8.  )٢(

مغني ذوي الأفهام لبن عبدالهادي احلنبلي �ص٢٠٩.  )٣(
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 .
)1(

اأن امليت عاجز عن حت�سيل الثواب مع احتياجه له، فجازت الأ�سحية عنه اأ- 

من  احلي  عن  الأ�سحية  يف  يتحقق  ما  فيها  يتحقق  امليت  عن  الأ�سحية  اأن  ب- 

التو�سعة على الفقراء، وتعظيم �سعرية اهلل واإظهارها، واإقامة ذكره، والتو�سعة 

، فال وجه ملنعها.
)٢(

على الأهل

�سبب اخلالف يف امل�ساألة: 

القرب  ثواب  وو�سول  احلي،  ب�سعي  امليت  انتفاع  م�ساألة  عن  فرع  امل�ساألة  هذه 

لالأموات، وبناء على اأن الأظهر يف الأ�سحية كونها من القرب التي مل يرد فيها ن�ص 

يقطع اخلالف فيها؛ كال�سدقة واحلج والدعاء وال�ستغفار، فهي من جملة القرب 

التي مل يرد فيها ن�ص �سريح �سحيح؛ فاخلالف فيها مرده عندي ل�سببني: 

عنها  م�سكوت  الأ�سحية  كون  يف  الختالف  مع  القيا�ص  من  املنع  الأول:  ال�سبب 

اأم هي من جملة ال�سدقات؛ فمن ل يرى انتفاع امليت بعمل احلي اأ�سال اإل 

من  منع  عنه  امل�سكوت  من  الأ�سحية  اأن  وراأى  ال�سرعية،  الأدلة  خ�سته  مبا 

الأ�سحية عن امليت، ومن اأجازها من هوؤلء كان قوله باجلواز لعتباره اإياها 

�سدقة من ال�سدقات فهي عنده مما خ�سه ال�سرع، فهي جائزة عنده حتى 

واإن كان ممن ل يرى اإحلاق امل�سكوت عنه باملن�سو�ص عليه.

ال�سبب الثاين: اخلالف يف نوع العبادة؛ وهوؤلء اعتربوا الأ�سحية مما �سكت عنه 

ال�سرع، ول ميانعون يف الأقي�سة يف القرب بح�سب اأنواعها، وخالفهم يف نوع 

عدها  فمن  امل�ساألة،  هذه  يف  اخلالف  اأثمر  هي  العبادات  اأي  من  الأ�سحية 

الأ�سحية  راأى جواز  بال�سدقة  اإحلاقها  منا�سبة  وراأى  م�ستقلة  مالية  عبادة 

اإذ اأحلقها باحلج  اأنها عبادة بدنية قوامها املال؛  عن امليت، ومثله من راأى 

بدنية حم�سة؛  اأنها عبادة  راأى  ومن  امليت،  م�سروعيته عن  املن�سو�ص على 

�سرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/٦1٢.  )1(

الرابط: حكم  الر�سمي على  وموقعه   ،4٠/18 ال�سيخ  فتاوى  ينظر: جمموع  باز.  ابن  لل�سيخ  فتوى  من   )٢(

.)binbaz.org.sa( الت�سحية عن امليت
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كونها اإراقة دم واملال جمرد و�سيلة لتح�سيلها تردد يف م�سروعيتها.

وعليه فمن منع الأ�سحية عن امليت اإما اأن يكون ممن يرى اأن الأ�سحية م�سكوت 

عنها فال ي�سح اإحلاقها باملن�سو�ص عليه مما ينتفع به امليت من �سعي احلي، واإما 

اأن يكون ممن يرى اإحلاق امل�سكوت عنه باملنطوق لكن الأ�سحية عنده من العبادات 

البدنية التي ل ي�سل ثوابها لالأموات.

ومن اأجازها اعتربها من اأنواع ال�سدقة املن�سو�ص على جوازها، اأو اأنها عبادة 

م�ستقلة م�سكوت عنها، لكن �سح اإحلاقها بالعبادات املالية، اأو املركبة من مال وبدن 

مما ن�ص ال�سارع على م�سروعيته.
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املبحث الرابع

االأكل، واالإهداء من اأ�شحية امليت

حترير حمل النـزاع يف امل�ساألة: 

ولو  اجلملة،  اأ�سحية احلي يف  من  والإهداء  الأكل  على جواز   
)1(

الفقهاء اتفق  اأوًل: 

اأ�سرك يف ثوابها امليت.

م�ستند التفاق: 

الدليل الأول: عن جابر ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال بعد نهيه عن اأكل حلوم 

.
)٢(

الأ�ساحي بعد ثالث: »كلوا، وتزودوا، وادخروا«

الدليل الثاين: عن قتادة بن النعمان  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ول تبيعوا حلوم 

اأطعمتم من حلومها  واإن  الهدي والأ�ساحي فكلوا، وت�سدقوا، وا�ستمتعوا بجلودها، 

.
)٣(

�سيئا فكلوه اإن �سئتم«

الدليل الثالث: عن اأبي هريرة ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اإذا �سحى اأحدكم 

.
)4(

فلياأكل من اأ�سحيته، ويطعم منها غريه«

ينظر: كن�ز الدقائق للن�سفي �ص٦٠4، وتبيني احلقائق للزيلعي 8/٦، وال�سرح الكبري للدردير 1٢٢/٢،   )1(

ومنح اجلليل ملحمد علي�ص 4٩1/٢، ورو�سة الطالبني للنووي ٢٢4/٣، ونهاية املحتاج للرملي141/8، 

وحا�سية ال�سربامل�سي 141/8، واملغني لبن قدامة ٣٧٩/1٣-8٠، والفروع لبن مفلح 1٠٢/٦.

اأول  الأ�ساحي بعد ثالث يف  اأكل حلوم  النهي عن  بيان ما كان من  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب:   )٢(

  الإ�سالم، كتاب الأ�ساحي )1٩٧٢(، واأخرج البخاري يف �سحيحه من حديث �سلمة بن الأكوع

الأ�ساحي )٥٥٦٩( وحديثه  يتزود منها، كتاب:  الأ�ساحي وما  يوؤكل من حلوم  نحوا منه يف باب: ما 

بلفظ: »كلوا، واطعموا، وادخروا«. 

اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سنده )1٦٢11(، و�سحح الهيثمي يف جممع الزوائد اإ�سناده. ينظر: املجمع   )٣(

.٢٦/4

املجمع  يف  الهيثمي  وقال  اإ�سناده،  امل�سند  حمققو  و�سعف   )٩٠٧8( م�سنده  يف  اأحمد  الإمام  اأخرجه   )4(

٢٥/4: )رجاله رجال ال�سحيح(، و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )٣٥٦٣(.
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وجه ال�ستدلل من الأحاديث ال�سريفة: اأمره ملسو هيلع هللا ىلص لأمته بالأكل، والتزود، والدخار، 

وقبول الهدية والأكل منها عام يف جميع الأ�ساحي، في�سمل بعمومه ما اأ�سرك فيها 

الأموات من اأ�ساحي الأحياء.

 القائلون بجواز الأ�سحية عن امليت ا�ستقالًل على جواز الأكل 
)1(

ثانًيا: اتفق الفقهاء

اإل من جوزها من  لأموات؛  اأو  بها من حي مليت  املتربع  الأ�سحية  والإهداء من 

، فاإنهم مع قولهم باجلواز مينعون الأكل منها ويوجبون الت�سدق بها.
)٢(

ال�سافعية

واإن �سح ما ن�سب اإىل عبداهلل بن املبارك حيث قال: اأحب اإيل اأن يت�سدق عنه، 

قوله  فاإن   ،
)٣(

كلها بها  ويت�سدق  �سيًئا،  منها  ياأكل  فال  واإن �سحى  عنه،  ي�سحى  ول 

يوافق قول ال�سافعية.

م�ستند التفاق: 

الدليل الأول: قوله تعاىل : )ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ھ(  ہ   ہ    ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   
]احلج: ٢8[، وقوله تعاىل : )ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ( ]احلج: ٣٦[.
جواز  على  دال  ۆ(  )ۆ   قوله:  اأن  الكرميتني:  الآيتني  من  ال�ستدلل  وجه 

الأكل لكل ما ذبح قربة هلل، ومن ذلك الأ�ساحي عن الأموات.

، فال 
)4(

الدليل الثاين: اأن الأجر واإن كان للميت اإجماعا، فاإن امللك باق للم�سحي

مينع من ملكه.

ينظر: العناية للبابرتي 1٦1/٣، وحا�سية ابن عابدين ٣٢٦/٦، واملغني لبن قدامة ٣٧8/1٣، و�سرح   )1(

الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي ٢٥/٧.

نقل عن القفال قوله: »ومتى جوزنا الت�سحية عن امليت فال توؤكل«. ينظر: نهاية املحتاج للرملي 144/8،   )٢(

وحا�سية ال�سربامل�سي 144/8، ومغني املحتاج لل�سربيني ٦/1٣4.

ذكره الرتمذي يف �سننه 84/4.  )٣(

ينظر: حا�سية ال�سندي على م�سند الإمام اأحمد ٢٠٥/٢، وحا�سية ابن عابدين ٣٢٦/٦.  )4(
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الدليل الثالث: اأن يوم العيد يوم �سيافة اهلل  بلحوم القرابني فيندب 

اإ�سراك الكل فيها، فيطعم الفقري والغني جميعا، لكون الكل اأ�سياف اهلل  يف 

، وذلك يف �سائر الأ�ساحي. 
)1(

هذه الأيام، وله اأن يهبه منهما جميعا

 على جواز الأكل من اأ�سحية امليت املو�سى بها ملن ن�صَّ امليت 
)٢(

ثالًثا: اتفق الفقهاء

على اإباحتها له، من ذابح، اأو ناظر وقف، ونحوهما.

بالإباحة،  اإل  تباح  ل  اأنها  النا�ص  اأموال  يف  الأ�سل  باأن  لهم:  ي�ستدل  اأن  وميكن 

والأ�سحية املو�سى بها مال للميت، فمتى اأباحه لأحد �سار حالل. 

اختلف الفقهاء يف الأ�سحية املو�سى بها من امليت اإن مل ين�ص على اإباحتها  رابًعا: 

لأحد على قولني: 

القول الأول: ل يجوز الأكل والإهداء منها لأحد، بل يت�سدق بجميعها، واإليه ذهب 

.
)٥(

، وهو مذهب ال�سافعية
)4(

، وبع�ص املالكية
)٣(

احلنفية

الأ�سحية املو�سى بها، وهو قول لبع�ص  الأكل والإهداء من  الثاين: يجوز  القول 

.
)٧(

، وظاهر كالم احلنابلة
)٦(

املالكية

بدائع ال�سنائع للكا�ساين ٥/81.  )1(

وظاهر كالم احلنابلة اأنه ل فرق بني كون الأ�سحية عن امليت و�سية من امليت، �سرط اأو مل ي�سرتط، اأو   )٢(

كانت تربعا من احلي، ففي احلالتني يرون اأنه يفعل بها ما يفعل بالأ�سحية عن احلي. ينظر: حا�سية 

ونهاية  علي�ص٢/488،  ملحمد  اجلليل  ومنح  الد�سوقي1٢٢/٢-1٢٣،  وحا�سية   ،٣٢٦  /٦ عابدين  ابن 

املحتاج للرملي 144/8، وحا�سيتا قليوبي وعمرية ٢٥٦/4، وحا�سية ال�سربامل�سي 144/8، واملغني لبن 

قدامة ٣٧8/1٣، و�سرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/٦1٢.

حا�سية ابن عابدين ٣٣٥/٦.  )٣(

ال�سرح الكبري للدردير)مطبوع مع حا�سية الد�سوقي( 1٢٢/٢، وحا�سية الد�سوقي 1٢٢/٢.  )4(

ينظر: نهاية املحتاج للرملي 144/8، ومغني املحتاج 1٣٧/٦، وحا�سيتا قليوبي وعمرية 4/٢٥٦.   )٥(

منح اجلليل ملحمد علي�ص ٢/488.  )٦(

ينظر: املغني لبن قدامة ٣٧8/1٣، واملبدع لبن مفلح ٢٧1/٣، و�سرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/٦1٢،   )٧(

وك�ساف القناع للبهوتي ٢٢/٣- ٢٣، ومطالب اأويل النهى للرحيباين 4٧٢/٢.
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اأدلة القول الأول: 

ملكه،  يف  داخلة  عنه،  واقعة  امليت  من  بها  املو�سى  الأ�سحية  اأن  الأول:  الدليل 

ال�سدقة  تعذر، فحرما، ووجبت  وقد  اإذنه،  والإهداء منها على  الأكل  فتوقف جواز 

.
)1(

بجميعها

وميكن مناق�سته: باملنع؛ فالذابح نائب املو�سي ووكيله، وقد قام مقامه يف ق�سمة 

الأ�سحية كما قام مقامه يف الذبح، فجاز له الأكل والإهداء دون اإذن.

الدليل الثاين: ميكن اأن ي�ستدل لهم باأن الأ�سحية املو�سى بها من اأعمال القرب 

املح�سة، ومما يرجى انتفاع امليت بثوابها، فوجب فعل الأحظ للميت، وهو الت�سدق 

بجميعها.

ال�سنة  ومادامت  ال�اأ�ساحي،  يف  ال�سنة  اتباع  للميت  الأنفع  اأن  مناق�سته:  وميكن 

الهدي  موافقة  للمو�سي  والأحظ  فالأوىل  و�سدقة  واإهداء  اأكال  الأ�سحية:  ق�سمة 

النبوي فيها.

اأدلة القول الثاين: 

ۈ   ۈ   ۆ   )ۆ   الأ�ساحي :  يف  تعاىل  قوله  عموم  الأول:  الدليل 

 يف كل اأ�سحية �سواء كانت 
)٢(

ٴۇ( ]احلج: ٣٦[، فالرخ�سة يف الأكل والإطعام عامة
عن حي اأو ميت، مو�سى بها، اأم تربعا من حي.

وال�سدقة يف كل  والفقراء من اجلريان،  البيت،  اأهل  اإطعام  اأن  الثاين:  الدليل 

.
)٣(

اأ�سحية مروي عن جمع من ال�سحابة، ومل يعرف لهم خمالف

ينظر: عار�سة الأحوذي لبن العربي ٢٩٠/٥، ونهاية املحتاج للرملي 144/8، والنجم الوهاج للدمريي   )1(

٥٢٣/٩، وحا�سيتا قليوبي وعمرية 4/٢٥٦.

ك�ساف القناع للبهوتي ٢٢/٣.  )٢(

ك�ساف القناع للبهوتي ٢٢/٣.  )٣(
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، فجاز اأكلهم 
)1(

الدليل الثالث: اأن ورثة امليت يقومون مقام مورثهم فيما له وعليه

واإهداوؤهم و�سدقتهم من اأ�سحيته.

قبل  فمات  اأ�سحية  َعنّي  من  على  بها  املو�سى  الأ�سحية  قيا�ص  الرابع:  الدليل 

.
)٢(

ذبحها يف م�سروعية الأكل من اجلميع

الدليل اخلام�س: ميكن اأن ي�ستدل لهذا القول اأي�سا باأن الأكل والإهداء وال�سدقة 

، فتقام ولو يف و�سية ميت.
)٣(

هي �سنة الأ�سحية

الراجح: 

يظهر -واهلل اأعلم- رجحان القول الثاين.

لأن الأ�سحية واإن كانت و�سية فال تخرج عن اأحكام الأ�ساحي، والذابح جمرد 

وكيل عن امليت يف الذبح؛ فيكون م�سرفها م�سرف الأ�سحية، وبناء على ذلك فال 

حرج من الأكل من هذه الأ�سحية، والإهداء منها، اإ�سافة اإىل ال�سدقة، ولأن الو�سية 

اأو تربعا؛ لأن اجلهات واإن اختلفت فهي يف  اأ�سحية احلي عن نف�سه  ل تختلف عن 

املعنى واحد؛ ومق�سودها جميًعا التقرب اإىل اهلل.

�سبب اخلالف يف امل�ساألة: 

يظهر يل -واهلل اأعلم بال�سواب- اأن �سبب اخلالف يف م�ساألة: الأكل والإهداء 

من الأ�سحية املو�سى بها هو خالفهم يف النائب اأو الو�سي هل يقوم مقام املو�سي يف 

املغني لبن قدامة ٣٧8/1٣.  )1(

ينظر: مواهب اجلليل ٢4٧/٣، ومنح اجلليل ٢/ 488، . بت�سرف.  )٢(

نقل التفاق على ذلك ابن حزم يف مراتب الإجماع �ص1٥٣، حيث قال: )واتفقوا اأن من اأكل اأ�سحيته،   )٣(

وت�سدق بثلثها، واأكل قبل انق�ساء اليوم الثالث من يوم النحر اأنه قد اأح�سن(.

ينظر يف �سنية الأكل والإطعام من الأ�سحية عموما: كن�ز الدقائق للن�سفي �ص٦٠4، وتبيني احلقائق 

1٢٢/٢، ورو�سة  للدردير  الكبري  وال�سرح  و4٩1،   4٧٥/٢ 8/٦، خمت�سر خليل ومنح اجلليل  للزيلعي 

الطالبني للنووي ٢٢4/٣، ونهاية املحتاج للرملي 141/8، واملغني لبن قدامة 1٣/ ٣٧٩-٣8٠، و�سرح 

الزرك�سي ٢٥/٧.
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كل �سيء مبا يف ذلك الإذن يف ق�سمة الأ�سحية، اأم هو جمرد وكيل يف الذبح فقط فال 

يقوم مقامه يف ذلك، فلم يبح منها �سيء؛ للجهالة باإذن املتوفى.

خام�ًسا: اختلف الفقهاء يف الأكل والإهداء من اأ�سحية امليت املنذورة، ولهم يف هذه 

امل�ساألة قولن: 

الت�سدق  ويجب  املنذورة،  الأ�سحية  من  والإهداء  الأكل  يجوز  ل  الأول:  القول 

، ووجه 
)1(

بجميعها، فاإن اأكل منها �سيئا غرم بدله، وهو اأحد القولني للحنفية

، ونقل اأ�سحاب 
)٣(

، وقول جمهور احلنابلة، واملذهب عندهم
)٢(

عند ال�سافعية

.
)4(

الإمام اأحمد اأن هذا القول هو ظاهر قوله

من  امل�سهور  وهو  املنذورة،  الأ�سحية  من  والإهداء  الأكل  يجوز  الثاين:  القول 

 ،
)٦(

، ومذهب املالكية
)٥(

مذهب احلنفية، ونقل الكا�ساين الإجماع على اجلواز

.
)8(

، وقال به بع�ص احلنابلة
)٧(

ووجه عند ال�سافعية

اأدلة القول الأول: 

اأن الأ�سحية املنذورة تعلق بها حق اهلل فلم يجز الأكل والإهداء  الدليل الأول: 

ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي 8/٦، والبحر الرائق لبن جنيم 8/٢٠٣.  )1(

 ،141/8 1٩8/٣، ونهاية املحتاج للرملي  للنووي  4٣٧/1، ورو�سة الطالبني  لل�سريازي  ينظر: املهذب   )٢(

ومغني املحتاج لل�سربيني 1٣٧/٦. 

 ،41٧/٩ للمرداوي  والإن�ساف   ،٢8  /٧ الزرك�سي  و�سرح   ،٣٩1-٣٩٠/1٣ قدامة  لبن  املغني  ينظر:   )٣(

والفروع لبن مفلح 1٠٣/٦، والرو�ص املربع للبهوتي �ص٢٩٢.

املغني لبن قدامة 1٣/٣٩٠-٣٩1.  )4(

بدائع ال�سنائع للكا�ساين 8٠/٥، ويبدو اأنه  ق�سد اإجماع احلنفية على هذا القول.  )٥(

الفواكه الدواين للنفراوي ٣8٣/1، حيث ن�سوا على جواز الأكل من املنذورة اإل اأن يعينها للم�ساكني   )٦(

بنذره فيمنع اأكلها.

 ،141/8 1٩8/٣، ونهاية املحتاج للرملي  للنووي  4٣٧/1، ورو�سة الطالبني  لل�سريازي  ينظر: املهذب   )٧(

ومغني املحتاج لل�سربيني 1٣٧/٦. 

للبهوتي  القناع  وك�ساف   ،41٧/٩ للمرداوي  والإن�ساف   ،٣٩1-٣٩٠/1٣ قدامة  لبن  املغني  ينظر:   )8(

.٢٢/٣-٢٣
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؛ كونها واجبة.
)٢(

، وجزاء ال�سيد ودماء اجلربان
)1(

منها، قيا�سا على الهدي املنذور

منها  �سيء  يجز  فلم  الت�سدق  املنذورة  الأ�سحية  �سبيل  اأن  الثاين:  الدليل 

.
)٣(

للمت�سدق

يبح  فلم  بنذره،  الناذر  ملك  من  خرجت  املنذورة  الأ�سحية  اأن  الثالث:  الدليل 

.
)4(

حلمها، كما لو اأعتق عبدا

اأدلة القول الثاين: 

ال�سرعية  الأ�سحية  من  واملعهود  املعهود،  على  حممول  النذر  اأن  الأول:  الدليل 

فاأكرث  وعليه   ،
)٥(

الإيجاب اإل  املنذور  �سفة  من  يغري  ل  والنذر  منها،  والأكل  ذبحها 

.
)٦(

مايف النذر التزام حكم الأ�سحية، ومن حكمها جواز الأكل

�سيئا،  املنذور  يغري من �سفة  ل  النذر  باأن  لكم  ي�سلم  ل  باأنه  يناق�س:  اأن  وميكن 

واحلرج  ال�سيق  اإىل  ال�سرعية  التكاليف  يف  والتي�سري  ال�سعة  من  املكلف  يخرج  لأنه 

فيما يوجبه املكلف على نف�سه مما مل يجب باأ�سل ال�سرع، واختالف م�سدر التكليف 

و�سورته توجب اختالف الأثر، وعليه فالأ�سحية املنذورة تعلق بجميعها حق اهلل، فلم 

يبح �سيء منها للناذر، بخالف الأ�سحية ال�سرعية حتى على راأي من يرى وجوبها.

الدليل الثاين: اأن الناذر تطوع بالنذر، ف�سار كتطوعه بالفعل؛ فجاز الأكل من 

.
)٧(

الأ�سحية املنذورة

وميكن مناق�سته: باأننا ل ن�سلم لكم اعتبار النذر تطوعا وتقربا م�سروعا بل من 

ينظر: املهذب لل�سريازي 4٣٧/1، واملغني لبن قدامة ٣٧٩/1٣-٣8٠، والرو�ص املربع للبهوتي ٢٩٢.  )1(

ينظر: احلاوي الكبري للماوردي 11٩/1٥، وكفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار للح�سيني �ص٥٣٣.  )٢(

حا�سية ابن عابدين ٣٢٧/٦.  )٣(

كفاية الأخيار للح�سيني �ص٥٣٣.  )4(

ينظر: املغني لبن قدامة ٣٩٠/1٣، وك�ساف القناع للبهوتي ٢٢/٣-٢٣.  )٥(

�سرح الزرك�سي ٧/٢8.  )٦(

احلاوي الكبري للماوردي 1٥/11٩.  )٧(



أ. د. أمل بنت إبراهيم بن عبد اهلل الدباسي

الـعـدد  الــســــتــون  269الـعـدد  الــســــتــون268

؛ ففارق الأ�سحية املتفق على �سنيتها واعتبارها من القربات.
)1(

الفقهاء من كرهه

والأ�سحية  الواجب  الهدي  على  املنذورة  الأ�سحية  قيا�ص  الثالث:  الدليل 

، فكما يباح الأكل والإهداء من دم التمتع والقران والأ�سحية املعهودة يباح 
)٢(

املعهودة

ذلك من الأ�ساحي املنذورة؛ باعتبار التقرب هلل يف اجلميع.

والقران،  التمتع  دم  اإذ  الفارق؛  مع  القيا�ص  باأن  الدليل:  هذا  مناق�سة  وميكن 

والأ�سحية املعهودة بح�سب من يرى وجوبها، واجبان باأ�سل ال�سرع، بخالف املنذور 

فاإمنا اأوجبه الناذر على نف�سه.

الراجح: 

اأميل اإىل ترجيح القول الأول، قول من مينع الأكل والإهداء من اأ�ساحي الأموات 

املنذورة، ويرى وجوب �سرفها للفقراء واملحاويج خا�سة؛ كونه الأحوط، ولوجاهة ما 

ا�ستدلوا به، وقدرتهم على مناق�سة اأدلة القول الثاين.

�سبب اخلالف يف امل�ساألة: 

الأ�سحية  من  الأكل  يف  اخلالف  �سبب  اأن  بال�سواب-  اأعلم  -واهلل  يل  يظهر 

من  والإطعام  الأكل  جواز  يف  العامة  الن�سو�ص  بني  الظاهر  التعار�ص  هو  املنذورة 

الهدايا وال�سحايا، وبني الن�سو�ص الدالة على اأن النذر دين هلل يحب�ص املنذور حلقه 

الوجه  باإخراجه كامال على  اإل  املدين  ول ترباأ ذمة  ب�سيء،  النتفاع منه  فال يجوز 

ال�سرعي املطلوب.

قال ابن قدامة يف املغني ٦٢1/1٣: “ول ي�ستحب، لأن ابن عمر روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه نهى عن النذر،   )1(

وقال: »اإنه ل ياأتي بخري واإمنا ي�ستخرج به من البخيل«. متفق عليه. وهذا نهي كراهة ل نهي حترمي، 

لأنه لو كان حراما ملا مدح املوفني لأن ذنبهم يف ارتكاب املحرم اأ�سد من طاعتهم يف وفائه، ولأن النذر 

لو كان م�ستحبا لفعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأفا�سل اأ�سحابه”. 

املهذب لل�سريازي 1/4٣٧.  )٢(
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اخلامتـة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، نبينا 

حممد، وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليما كثريا متتابعا اإىل يوم الدين.

وبعد...

هذا  يف  اإليها  تو�سلت  التي  واجلزئية  الكلية  النتائج  الكرمي  للقارئ  ف�ساأعر�ص 

البحث: 

اأوًل: النتائج الكلية: 

اأن الأ�سحية يف اأ�سلها واجبة على اأهل الي�سار والقدرة، اإل اأن ت�سحية النبي  اأ- 

ملسو هيلع هللا ىلص عمن مل ي�سح من اأمته اأ�سقطت الوجوب عن الأمة كونه ملسو هيلع هللا ىلص حتمله عنها 

املاأموم،  بفعله، كما يتحمل الإمام قراءة الفاحتة يف ال�سالة اجلهرية عن 

ملسو هيلع هللا ىلص،  اأن ُرفع عنها الوجوب باأ�سحيته  وتبقى �سنية الأ�سحية على الأمة بعد 

وهذا القول جامع بني الأقوال والأدلة التي ظاهرها التعار�ص.

اأن الأموات ينتفعون ب�سعي الأحياء كله لهم، �سواء ت�سببوا فيه، اأو اأهدي لهم،  ب- 

اإل ما منعه الدليل، ومن فرق بني عبادة من�سو�ص عليها، وعبادة م�سكوت 

عنها فقد فرق بني املتماثالت، ويلزمه الدليل.

ثانًيا: النتائج اجلزئية: 

اإن اأو�سى امليت باأ�سحية لنف�سه اأو نذرها؛ لزمت الوارث اإن ترك امليت مال،  اأ- 

واإل ا�ستحب لوارثه اإنفاذ و�سيته، والوفاء بنذره، واأن و�سية امليت بالأ�سحية 

خري من و�سيته مبطلق ال�سدقات.

ب- الأ�سل يف اأ�سحية احلي اأن تكون عن نف�سه، ويجوز اإ�سراك الأموات من اأهل 
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البيت، وغريهم يف ثوابها تبًعا؛ كجواز اإ�سراك الأحياء.

كما  ميت،  وبني  بينه  بها من حي  املتربع  الأ�سحية  الثواب يف  يجوز جتزئة  ج- 

يجوز اإهداء الثواب كاماًل لالأموات، بل هو اأوىل.

يجوز التربع بالأ�سحية عن امليت ا�ستقالًل، �سواء اعتربت من القربات املالية  د- 

القربات  اأو من  منها،  والتمليك  فيها،  والإتالف  فيها،  املال  لبذل  املح�سة؛ 

البدنية املح�سة؛ كونها اإراقة دم، اأو بدنية قوامها املال، فتكون مركبة منهما.

يجوز الأكل والإهداء من الأ�سحية املو�سى بها، ومن الأ�سحية املتربع بها من  ه�- 

حي عن ميت.

ليجوز الطعام والإطعام هدية من الأ�ساحي املنذورة؛ لتعلق حق اهلل بها. و- 

وختاًما اأ�ساأل اهلل اأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا مبا علمنا، ويرزقنا الإخال�ص يف 

طلب العلم، والعمل به، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
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قائمة امل�شادر واملراجع

القراآن الكرمي.. 1

اإحكام الإحكام �سرح عمدة الأحكام، لبن دقيق العيد، مطبعة ال�سنة املحمدية، بدون . ٢

طبعة وبدون تاريخ.

اأحكام الأ�سحية والذكاة )مطبوع �سمن كتاب ال�سيد الثمني يف ر�سائل ابن عثيمني(، . ٣

ملحمد بن �سالح بن حممد العثيمني )ت 14٢1ه�(، النا�سر: دار الثقة للن�سر والتوزيع، 

مكة املكرمة، ط: 1، 141٢ ه� / 1٩٩٢م.

اأحكام اجلنائز، لأبي عبدالرحمن حممد نا�سر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن اآدم، . 4

الأ�سقودري الألباين )ت 14٢٠ه�(، النا�سر: املكتب الإ�سالمي، ط: 4، 14٠٦ه�/ 1٩8٦م.

اأحكام القراآن، لأحمد بن علي اأبو بكر الرازي اجل�سا�ص احلنفي )ت ٣٧٠ه�(، املحقق: . ٥

 ،1 ط:  لبنان،   - بريوت  العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  �ساهني،  علي  حممد  عبدال�سالم 

141٥ه�/1٩٩4م.

اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، ملحمد نا�سرالدين الألباين، اإ�سراف: زهري . ٦

ال�ساوي�ص، املكتب الإ�سالمي، بريوت، ط: ٢، 14٠٥ه�.

ال�ستذكار، لأبي عمر يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب النمري القرطبي، حتقيق: �سامل . ٧

حممد عطا، وحممد علي معو�ص، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: 1.

الذهلي . 8 هبرية  بن  حممد  بن(  ة  )ُهَبرْيَ بن  ليحيى  ال�سحاح،  معاين  عن  الإف�ساح 

ال�سيبايّن، اأبو املظفر، عون الدين )ت ٥٦٠ه�(، املحقق: فوؤاد عبداملنعم اأحمد، النا�سر: 

دار الوطن- 141٧ه�.

تقي . ٩ تيمية  بن  الإ�سالم  ل�سيخ  اجلحيم،  اأ�سحاب  ملخالفة  امل�ستقيم  ال�سراط  اقت�ساء 

لبنان،  الكتب، بريوت،  النا�سر: دار عامل  العقل،  نا�سر بن عبدالكرمي  الدين، حتقيق: 

ط: ٧، 141٩ه� / 1٩٩٩م.

الفا�سي، . 1٠ احلمريي  الكتامي  عبدامللك  بن  حممد  بن  لعلي  الإجماع،  م�سائل  يف  الإقناع 
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اأبواحل�سن ابن القطان )ت ٦٢8 ه�(، حتقيق: ح�سن فوزي ال�سعيدي، النا�سر: الفاروق 

احلديثة للطباعة والن�سر، ط: 1، 14٢4ه�/ ٢٠٠4م.

الكتب . 11 عامل  الدين،  �سرف  املقد�سي  احلجاوي  مو�سى  بن  اأحمد  بن  ملو�سى  الإقناع، 

النا�سر: دار  ال�سبكي،  القناع(، حتقيق: عبداللطيف حممد مو�سى  )مطبوع مع ك�ساف 

املعرفة بريوت - لبنان.

�سليمان . 1٢ بن  علي  احل�سن  اأبو  الدين  لعالء  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف 

املرداوي الدم�سقي ال�ساحلي احلنبلي )ت 88٥ه�(، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، 

ط: ٢ - بدون تاريخ.

بابن . 1٣ املعروف  حممد،  بن  اإبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق،  كن�ز  �سرح  الرائق  البحر 

اآخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن ح�سني بن علي  ٩٧٠ه�(، ويف  جنيم امل�سري )ت 

الطوري احلنفي القادري )تويف بعد 11٣8ه�(، وباحلا�سية: منحة اخلالق لبن عابدين، 

النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، ط: ٢ - بدون تاريخ.

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، لعالء الدين، اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساين . 14

احلنفي )ت ٥8٧ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، ط: ٢، 14٠٦ه� / 1٩8٦م.

�سراج . 1٥ امللقن  لبن  الكبري،  ال�سرح  يف  الواقعة  والأثار  الأحاديث  تخريج  يف  املنري  البدر 

حتقيق:  8٠4ه�(،  )ت  امل�سري  ال�سافعي  اأحمد  بن  علي  بن  عمر  حف�ص  اأبو  الدين 

م�سطفى اأبو الغيط وعبداهلل بن �سليمان ويا�سر بن كمال، النا�سر: دار الهجرة للن�سر 

والتوزيع - الريا�ص-ال�سعودية، ط: 1، 14٢٥ه�/٢٠٠4م.

اأبو . 1٦ اجلويني،  حممد  بن  يو�سف  بن  عبداهلل  بن  لعبدامللك  الفقه،  اأ�سول  يف  الربهان 

املعايل، ركن الدين، امللقب باإمام احلرمني )ت 4٧8ه�(، حتقيق: �سالح بن حممد بن 

عوي�سة، النا�سر: دار الكتب العلمية بريوت - لبنان، ط: 1: 1418 ه� / 1٩٩٧ م.

ح�سني . 1٧ بن  اأحمد  بن  مو�سى  بن  اأحمد  بن  حممود  حممد  لأبي  الهداية،  �سرح  البناية 

الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )ت 8٥٥ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت، 

لبنان، ط: 1، 14٢٠ه� / ٢٠٠٠م.

، لعثمان بن علي بن حمجن البارعي، . 18 ْلِبيِّ تبيني احلقائق �سرح كن�ز الدقائق وحا�سية ال�سِّ

فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت ٧4٣ ه�(، احلا�سية: �سهاب الدين اأحمد بن حممد بن 
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ْلِبيُّ )ت 1٠٢1 ه�(، النا�سر: املطبعة الكربى  اأحمد بن يون�ص بن اإ�سماعيل بن يون�ص ال�سِّ

الأمريية - بولق، القاهرة، ط: 1، 1٣1٣ه�.

حتفة الأحوذي ب�سرح �سنن الرتمذي، ملحمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم املباركفوري، . 1٩

دار الكتب العلمية، بريوت.

ابن . ٢٠ الدين  �سم�ص  �سعد  بن  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  ملحمد  املولود،  باأحكام  املودود  حتفة 

قيم اجلوزية )ت ٧٥1ه�(، حتقيق: عبدالقادر الأرناوؤوط، النا�سر: مكتبة دار البيان - 

دم�سق، ط: 1، 1٣٩1ه�/1٩٧1م.

حتفة الفقهاء، ملحمد بن اأحمد بن اأبي اأحمد، اأبو بكر عالء الدين ال�سمرقندي )تويف . ٢1

نحو ٥4٠ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط: ٢، 1414ه�/1٩٩4 م.

التعريفات الفقهية، ملحمد عميم الإح�سان املجددي الربكتي، النا�سر: دار الكتب العلمية . ٢٢

)اإعادة �سف للطبعة القدمية يف باك�ستان 14٠٧ه� / 1٩8٦م(، ط: 1، 14٢4ه�/٢٠٠٣م.

81٦ه�(، حتقيق: . ٢٣ ال�سريف اجلرجاين )ت  الزين  علي  بن  بن حممد  لعلي  التعريفات، 

�سبطه و�سححه جماعة من العلماء باإ�سراف النا�سر، النا�سر: دار الكتب العلمية بريوت 

-لبنان، ط: 1 14٠٣ه� /1٩8٣م.

اأبوحممد . ٢4 ال�سنة،  ملحيي  القراآن(،  تف�سري  يف  التن�زيل  )معامل  امل�سمى:  البغوي،  تف�سري 

حتقيق:  ٥1٠ه�(،  )ت  ال�سافعي  البغوي  الفراء  بن  حممد  بن  م�سعود  بن  احل�سني 

عبدالرزاق املهدي، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي -بريوت، ط: 1، 14٢٠ه�.

الدين . ٢٥ وجالل  8٦4ه�(  )ت  املحلي  اأحمد  بن  حممد  الدين  جلالل  اجلاللني،  تف�سري 

عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي )ت ٩11ه�(، النا�سر: دار احلديث - القاهرة، ط: 1.

�سم�ص . ٢٦ حممد  بن  ر�سا  علي  بن  ر�سيد  ملحمد  املنار(،  )تف�سري  احلكيم  القراآن  تف�سري 

1٣٥4ه�(،  )ت  احل�سيني  القلموين  خليفة  علي  منال  بن  الدين  بهاء  حممد  بن  الدين 

النا�سر: الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، �سنة الن�سر: 1٩٩٠م.

القر�سي الب�سري ثم . ٢٧ اإ�سماعيل بن عمر بن كثري  الفداء  القراآن العظيم، لأبي   تف�سري 

الدم�سقي )ت ٧٧4 ه�(، حتقيق: حممد ح�سني �سم�ص الدين، النا�سر: دار الكتب العلمية، 

من�سورات حممد علي بي�سون - بريوت، ط: 1، 141٩ ه�.

بن . ٢8 علي  بن  اأحمد  الف�سل  لأبي  الكبري،  الرافعي  اأحاديث  تخريج  التلخي�ص احلبري يف 
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حممد بن اأحمد بن حجر الع�سقالين )ت 8٥٢ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، ط: 1، 

141٩ه�/ 1٩8٩م.

العلوي، . ٢٩ اأحمد  بن  القرطبي، حتقيق: م�سطفى  النمري  يو�سف  التمهيد، لبن عبدالرب 

وحممد ابن عبدالكبري البكري، وزارة عموم الأوقاف، املغرب، 1٣8٧ه�.

تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري ك�الم املنان، لل�سيخ: عبدالرحمن بن نا�سر ال�سع�دي، . ٣٠

العثيمني،  ال�سال�ح  حممد  وال�سيخ:  عقيل،  بن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  ال�سيخ  ل�ه:  قدم 

حتقيق: د. عبدالرحمن بن معال اللويحق، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط: 1، 14٢٣ه�.

جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، لأبي جعفر، حممد بن جرير الطربي )٢٢4 - ٣1٠ه�(، . ٣1

توزيع: دار الرتبية والرتاث - مكة املكرمة - �ص.ب: ٧٧8٠، الطبعة: بدون تاريخ ن�سر.

اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم ابن تيمية )٦٦1-. ٣٢ جامع امل�سائل، ل�سيخ الإ�سالم 

٧٢8ه�(، حتقيق: ج� 1 - ٦، 8 )حممد عزير �سم�ص(، ج� ٧ )علي بن حممد العمران(، 

ج� ٩ )عبدالرحمن بن ح�سن قائد(، راجعه: ج� 1 - 4، ٧ )�سليمان بن عبداهلل العمري، 

حممد  بن  جديع  العمري،  عبداهلل  بن  )�سليمان   ٦  ،٥ ج�  الإ�سالحي(،  اأجمل  حممد 

اجلديع، حممد اأجمل الإ�سالحي(، ج� ٩ )�سليمان بن عبداهلل العمري، على بن حممد 

 ٢ ط:  )بريوت(،  حزم  ابن  دار   - )الريا�ص(  العلم  عطاءات  دار  النا�سر:  العمران(، 

)للمجموعات من 1 - ٩(، 144٠ه� / ٢٠1٩ م )الأوىل لدار ابن حزم(.

القرطبي، حتقيق: . ٣٣ الأن�ساري  اأحمد  بن  لأبي عبداهلل، حممد  القراآن،  لأحكام  اجلامع 

 ،٢ ط:  القاهرة،   - امل�سرية  الكتب  دار  النا�سر:  اأطفي�ص،  واإبراهيم  الربدوين  اأحمد 

1٣84ه�/ 1٩٦4م.

ال�سقلي . ٣4 التميمي  يون�ص  بن  عبداهلل  بن  حممد  بكر  لأبي  املدونة،  مل�سائل  اجلامع 

البحوث  معهد  النا�سر:  دكتوراه،  ر�سائل  يف  باحثني  جمموعة  حتقيق:  4٥1ه�(،  )ت 

العلمية واإحياء الرتاث الإ�سالمي - جامعة اأم القرى )�سل�سلة الر�سائل اجلامعية املو�سى 

بطبعها(، توزيع: دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، ط: 1، 14٣4 ه�/٢٠1٣م.

املالكي . ٣٥ الد�سوقي  عرفة  بن  اأحمد  بن  ملحمد  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية   

)ت 1٢٣٠ه�(، النا�سر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

النجدي، . ٣٦ العا�سمي  قا�سم  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  لل�سيخ  املربع،  الرو�ص  حا�سية 

ط: 1، 1٣٩٧ه�.
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نور . ٣٧ ال�سندي،  التتوي  عبدالهادي  بن  ملحمد  اأحمد،  الإمام  م�سند  على  ال�سندي  حا�سية 

الدين اأبو احل�سن، طبعة دار الر�سالة.

حا�سية ال�سربامل�سي، لأبي ال�سياء نور الدين علي بن علي ال�سربامل�سي القاهري على . ٣8

واأوًلده )مطبوع مع نهاية  البابي احللبي  نهاية املحتاج ب�سرح املنهاج، طبعة م�سطفى 

املحتاج(.

حا�سية العدوي مطبوعة مع �سرح خمت�سر خليل للخر�سي، ملحمد بن عبداهلل اخلر�سي . ٣٩

املالكي اأبو عبداهلل )ت 11٠1ه�(، النا�سر: دار الفكر للطباعة - بريوت، الطبعة: بدون 

طبعة وبدون تاريخ.

للنووي، . 4٠ الطالبني  منهاج  على  املحلى  الدين  جالل  �سرح  على  وعمرية  قليوبي  حا�سيتا 

لإمامني ال�سيخ �سهاب الدين القليوبي، وال�سيخ عمرية، النا�سر: دار الفكر - بريوت

احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي وهو �سرح خمت�سر املزين، لأبي احل�سن . 41

علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�سري البغدادي، ال�سهري باملاوردي )ت 4٥٠ه�(، 

حتقيق: ال�سيخ علي حممد معو�ص - ال�سيخ عادل اأحمد عبداملوجود، النا�سر: دار الكتب 

العلمية، بريوت - لبنان، ط: 1، 141٩ه�/1٩٩٩م.

ني . 4٢ احِل�سْ حممد  بن  علي  بن  ملحمد  البحار،  وجامع  الأب�سار  تنوير  �سرح  املختار  الدر 

خليل  عبداملنعم  حتقيق:  1٠88ه�(،  )ت  احلنفي  احل�سكفي  الدين  بعالء  املعروف 

اإبراهيم، النا�سر: دار الكتب العلمية، ط: 1، 14٢٣ه�/ ٢٠٠٢م.

الدراري امل�سية، ملحمد بن علي بن حممد ال�سوكاين، النا�سر: دار الكتب العلمية، ط: 1، . 4٣

14٠٧ه�/1٩8٧م.

الأعالم من . 44 النجدية، جمموعة ر�سائل، وم�سائل علماء جند  الأجوبة  ال�سنية يف  الدرر 

بن  عبدالرحمن  ال�سيخ:  جمع  هذا،  ع�سرنا  اإىل  عبدالوهاب  بن  حممد  ال�سيخ  ع�سر 

حممد بن قا�سم العا�سمي النجدي احلنبلي، ط: ٦، 141٧ه�/1٩٩٦م.

الذخرية، لأبي العبا�ص �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص بن عبدالرحمن املالكي ال�سهري . 4٥

بالقرايف )ت ٦84ه�(، حتقيق: جزء 1، 8، 1٣: حممد حجي، جزء ٢، ٦: �سعيد اأعراب، 

جزء ٣ - ٥، ٧، ٩ - 1٢: حممد بو خبزة، النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي- بريوت، ط: 1، 

1٩٩4م.
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رد املحتار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار املعروفة بحا�سية ابن عابدين، ملحمد . 4٦

1٢٥٢ ه�(، �سركة مكتبة  الدم�سقي احلنفي )ت  اأمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين 

ومطبعة م�سطفى البابي احللبي واأوًلده مب�سر )و�سورتها دار الفكر - بريوت، ط: ٢، 

1٣8٦ه�/ 1٩٦٦م.

روح املعاين روح املعاين يف تف�سري القراآن العظيم وال�سبع املثاين، ل�سهاب الدين حممود . 4٧

بن عبداهلل احل�سيني الألو�سي )ت 1٢٧٠ه�(، حتقيق: علي عبدالباري عطية، النا�سر: 

دار الكتب العلمية - بريوت، ط: 1، 141٥ ه�.

بن . 48 وال�سنة، ملحمد  الكتاب  بالدلئل من  والأحياء  الأموات  اأرواح  الكالم على  الروح يف 

اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين، املعروف بابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، 

بريوت. 

اأحاديثه: . 4٩ خرج  البهوتي،  يون�ص  بن  من�سور  لل�سيخ  امل�ستقنع،  زاد  �سرح  املربع  الرو�ص 

عبدالقدو�ص حممد نذير، النا�سر: دار املوؤيد - موؤ�س�سة الر�سالة.

14٠8ه�، . ٥٠ بريوت،  الإ�سالمي،  املكتب  النووي،  لالإمام  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�سة 

وطبعة اأخرى للمكتب الإ�سالمي: ت: زهري ال�ساوي�ص، 141٢ه�.

بن حممد . ٥1 علي  بن  عبدالرحمن  الفرج  اأبو  الدين  التف�سري، جلمال  علم  امل�سري يف  زاد 

اجلوزي )ت ٥٩٧ه�(، حتقيق: عبدالرزاق املهدي، النا�سر: دار الكتاب العربي - بريوت، 

ط: 1، 14٢٢ ه�.

�سبل ال�سالم �سرح بلوغ املرام من جمع اأدلة الأحكام، ملحمد بن اإ�سماعيل بن �سالح بن . ٥٢

اإبراهيم، عز الدين، املعروف كاأ�سالفه  اأبو  حممد احل�سني، الكحالين ثم ال�سنعاين، 

بالأمري )ت 118٢ه�(، النا�سر: دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها، لأبي عبدالرحمن حممد نا�سر . ٥٣

الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن اآدم، الأ�سقودري الألباين )ت 14٢٠ه�(، النا�سر: 

مكتبة املعارف للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ط: 1، )مكتبة املعارف(، عام الن�سر: ج� 1 - 

4: 141٥ه� / 1٩٩٥م، ج� ٦: 141٦ ه� / 1٩٩٦م، ج� ٧: 14٢٢ ه� / ٢٠٠٢م.

الدين . ٥4 نا�سر  لل�سيخ:  الأمة،  يف  ال�سيئ  واأثرها  واملو�سوعة  ال�سعيفة  الأحاديث  �سل�سلة 

الألباين، مكتبة املعارف، الريا�ص، ط: 1، 141٢ه�/1٩٩٢م.
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�سنن ابن ماجه، ملحمد بن يزيد اأبي عبداهلل القزويني، حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي، . ٥٥

دار الفكر، بريوت. النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية - في�سل عي�سى البابي احللبي.

بن . ٥٦ اإ�سحاق  بن  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود،  لأبي  املعبود  عون  �سرحه  مع  داود  اأبي  �سنن 

ب�سري الأزدي ال�سج�ستاين )ت ٢٧٥( )وال�سرح »عون املعبود« ل�سرف احلق العظيم اآبادي 

11 ن�سخة، كلها من رواية اللوؤلوؤي اإل  بط ن�ص ال�سنن لأبي داود: على  1٣٢٩(، �سُ تويف 

واحدة من رواية ابن دا�سة غري تامة، وعند الختالف ُيرجع اإىل حتفة الأ�سراف للمزي 

وخمت�سر املنذري و�سرح اخلطابي وجامع الأ�سول وغري ذلك على املطبوع حوا�ٍص: كتبها 

ال�سيخ تلطف ح�سني الدهلوي )ت 1٣٣4 ه�(، النا�سر: املطبعة الأن�سارية بدهلي- الهند، 

عام الن�سر: 1٣٢٣ ه�.

�سنن اأبي داود، لأبي داود �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن عمرو . ٥٧

النا�سر:  عبداحلميد،  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  ٢٧٥ه�(،  )ت  ِج�ْستاين  ال�سِّ الأزدي 

املكتبة الع�سرية، �سيدا - بريوت.

�سنن الرتمذي، ملحمد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك، الرتمذي، اأبو عي�سى . ٥8

عبدالباقي  فوؤاد  وحممد   )٢ )ج�1،  �ساكر  حممد  اأحمد  وتعليق:  حتقيق  ٢٧٩ه�(،  )ت 

�سركة  النا�سر:   ،)٥ ال�سريف )ج�4،  الأزهر  املدر�ص يف  واإبراهيم عطوة عو�ص  )ج�٣( 

مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي - م�سر، ط: ٢، 1٣٩٥ه�/1٩٧٥م.

�سنن الدارقطني، لأبي احل�سن علي بن عمر بن اأحمد بن مهدي بن م�سعود بن النعمان . ٥٩

�سعيب  عليه:  وعلق  ن�سه  و�سبط  حققه  ٣8٥ه�(،  )ت  الدارقطني  البغدادي  دينار  بن 

الأرنوؤوط، ح�سن عبداملنعم �سلبي، عبداللطيف حرز اهلل، اأحمد برهوم، النا�سر: موؤ�س�سة 

الر�سالة، بريوت - لبنان، ط: 1، 14٢4 ه� / ٢٠٠4م.

اأبو . ٦٠ اخُل�ْسَرْوِجردي اخلرا�ساين،  الكربى، لأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى  ال�سنن 

بكر البيهقي )ت 4٥8ه�(، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، النا�سر: دار الكتب العلمية، 

الدكتور عبداهلل  اإىل: حتقيق:  بالإ�سافة  ٢٠٠٣ م،  14٢4 ه� /   ،٣ لبنان، ط:  بريوت - 

والإ�سالمية  العربية  والدرا�سات  للبحوث  النا�سر: مركز هجر  الرتكي،  بن عبداملح�سن 

)الدكتور / عبدال�سند ح�سن ميامة(، ط: 1، 14٣٢ ه�/٢٠11م.

ال�سنن الكربى، لأبي عبدالرحمن اأحمد بن �سعيب الن�سائي )ت ٣٠٣ ه�(، حققه وخرج . ٦1
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اأحاديثه: ح�سن عبداملنعم �سلبي، )مب�ساعدة مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�س�سة الر�سالة(، 

النا�سر:  الرتكي،  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  له:  قدم  الأرناوؤوط،  �سعيب  عليه:  اأ�سرف 

موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت، ط: 1، 14٢1 ه� / ٢٠٠1م.

عبداهلل . ٦٢ بن  حممد  بن  علي  بن  ملحمد  الأزهار،  حدائق  على  املتدفق  اجلرار  ال�سيل 

ال�سوكاين اليمني )ت 1٢٥٠ه�(، النا�سر: دار ابن حزم، ط: 1.

الزرقاين . ٦٣ يو�سف  بن  عبدالباقي  بن  ملحمد  مالك،  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �سرح 

 - الدينية  الثقافة  مكتبة  النا�سر:  �سعد،  عبدالروؤوف  طه  حتقيق:  الأزهري،  امل�سري 

القاهرة، ط: 1، 14٢4ه� / ٢٠٠٣م.

الزرك�سي . ٦4 عبداهلل  بن  حممد  الدين  ل�سم�ص  اخلرقي،  خمت�سر  على  الزرك�سي  �سرح 

امل�سري احلنبلي )ت ٧٧٢ه�(، النا�سر: دار العبيكان، ط: 1، 141٣ه� / 1٩٩٣م.

�سرح العقيدة الطحاوية، للقا�سي علي بن علي بن حممد اأبي العز الدم�سقي، حتقيق: د. . ٦٥

عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، وال�سيخ: �سعيب الأرناوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 

ط: 1٠، 141٧ه� / 1٩٩٧م.

ال�سرح الكبري على منت املقنع، لأبي الفرج عبدالرحمن بن حممد بن اأحمد بن قدامة . ٦٦

املقد�سي، حتقيق: د. عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، دار هجر للن�سر والطباعة، ط: 1، 

141٠ه�.

ال�سرح الكبري، لأحمد اأبي الربكات الدردير، )مطبوع مع حا�سية الد�سوقي(.. ٦٧

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع، لل�سيخ: حممد بن �سالح العثيمني، حتقيق: د. �سليمان . ٦8

ابن عبداهلل اأبا اخليل، ود. خالد بن علي امل�سيقح، دار الن�سر: دار ابن اجلوزي، ط: 1، 

14٢٢-14٢8ه�.

بن . ٦٩ اأحمد  بن  الأمني  املرابط: حممد  بن�سيحة  امل�سمى  املالكي،  اإ�سحاق  بن  �سرح خليل 

زيدان اجلكني ال�سنقيطي، )مطبوع مع منح اجلليل(.

بطال)ت . ٧٠ بابن  املعروف  عبدامللك  بن  خلف  بن  علي  للح�سن  البخاري،  �سحيح  �سرح 

ال�سعودية،   - الر�سد  الن�سر: مكتبة  دار  اإبراهيم،  بن  يا�سر  اأبو متيم  44٩ه�(، حتقيق: 

الريا�ص، ط: ٢، 14٢٣ه� / ٢٠٠٣م.

عبداهلل . ٧1 اأبو  املالكي  اخلر�سي  عبداهلل  بن  ملحمد  للخر�سي،  خليل  خمت�سر  �سرح 
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)ت 11٠1ه�(، النا�سر: دار الفكر للطباعة - بريوت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

٧٢ . ،1 لل�سيخ من�سور بن يون�ص البهوتي، عامل الكتب، بريوت، ط:  �سرح منتهى الإرادات، 

1414ه�/1٩٩٣ م.

�سعب الإميان، لأحمد بن احل�سني البيهقي، حتقيق: ب�سيوين زغلول، دار الكتب العلمية، . ٧٣

بريوت، ط: 1، 14٢1 ه� / ٢٠٠٠ م.

�سحيح ابن حبان، ملحمد بن حبان بن اأحمد التميمي الب�ستي، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط، . ٧4

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط: 1، 14٠8 ه� / 1٩88 م.

�سحيح البخاري، لأبي عبداهلل، حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية ابن بردزبه . ٧٥

الكربى  باملطبعة  ال�سلطانية،  الطبعة:  العلماء،  من  جماعة  حتقيق:  اجلعفي،  البخاري 

ّورها بعنايته:  الأمريية، ببولق م�سر، 1٣11 ه�، باأمر ال�سلطان عبداحلميد الثاين، ثم �سَ

14٢٢ ه� لدى دار طوق النجاة -  د. حممد زهري النا�سر، وطبعها الطبعة الأوىل عام 

لبع�ص  والإحالة  عبدالباقي،  فوؤاد  الأحاديث ملحمد  برتقيم  الهوام�ص  اإثراء  مع  بريوت، 

املراجع املهمة.

�سحيح م�سلم ب�سرح الإمام حميي الدين النووي، امل�سمى املنهاج �سرح �سحيح م�سلم ابن . ٧٦

بن  يحيى  الدين  زكريا حميي  لأبي  بن احلجاج،  م�سلم  �سرح �سحيح  املنهاج  احلجاج، 

�سرف النووي )ت ٦٧٦ه�(، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، ط: ٢، 1٣٩٢ه�. 

�سحيح م�سلم، لأبي احل�سني، م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري )٢٠٦ - ٢٦1ه�(، . ٧٧

حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي، النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية: في�سل عي�سى البابي 

ّورْتها: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت(. احللبي - القاهرة )و�سَ

موؤ�س�سة غرا�ص . ٧8 الألباين،  الدين  نا�سر  لل�سيخ: حممد  داود،  اأبي  �سنن  و�سعيف  �سحيح 

للن�سر والتوزيع، الكويت، ط: 1، 14٢٣ه� / ٢٠٠٢ م. 

�سعيف اجلامع ال�سغري وزيادته، ملحمد نا�سر الدين الألباين، املكتب الإ�سالمي، بريوت، . ٧٩

ط: ٢، 1٣٩٩ه�. 

عار�سة الأحوذي ب�سرح �سحيح الرتمذي، لأبي بكر بن العربي املالكي، ط: دار الكتب . 8٠

العلمية من املطبعة امل�سرية القدمية.

عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، لأبي حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد . 81
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بن ح�سني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )ت 8٥٥ه�(، النا�سر: دار اإحياء الرتاث 

العربي - بريوت.

العناية �سرح الهداية، ملحمد بن حممد بن حممود، اأكمل الدين اأبو عبداهلل ابن ال�سيخ . 8٢

�سم�ص الدين ابن ال�سيخ جمال الدين الرومي البابرتي )ت ٧8٦ ه�(، )مطبوع بهام�ص 

فتح القدير للكمال ابن الهمام(، مكتبة ومطبعة م�سفى البابي احللبي واأوًلده مب�سر، 

ّورتها دار الفكر، لبنان(، ط: 1، 1٣8٩ه�/1٩٧٠م. )و�سَ

عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود، ومعه حا�سية ابن القيم: تهذيب �سنن اأبي داود واإي�ساح . 8٣

علله وم�سكالته، ملحمد اأ�سرف بن اأمري بن علي بن حيدر، اأبو عبدالرحمن، �سرف احلق، 

ال�سديقي، العظيم اآبادي )ت 1٣٢٩ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت، ط: ٢، 

141٥ ه�.

بابن . 84 املعروف  الدين  تقي  عمرو،  اأبو  عبدالرحمن،  بن  لعثمان  ال�سالح،  ابن  فتاوى 

العلوم  مكتبة  النا�سر:  عبدالقادر،  عبداهلل  موفق  د.  حتقيق:  ٦4٣ه�(،  )ت  ال�سالح 

واحلكم ، عامل الكتب - بريوت، ط: 1، 14٠٧ه�.

وال�سوكاين، . 8٥ الع�سقالين،  حجر  وابن  احلراين،  تيمية  لبن  املنريية،  الر�سائل  الفتاوى 

وال�سنعاين، وغريهم، حتقيق: حممد منري الدم�سقي، املطبعة املنريية، 1٣4٣ه�.

دار . 8٦ عبدالفتاح،  بن  عبدالرحمن  حتقيق:  عبدال�سالم،  بن  العز  العلماء  �سلطان  فتاوى 

املعرفة، بريوت، ط: 14٠٦ه�، 1٩8٦م. 

)املكتبة . 8٧ 14٢1ه�(،  )ت  العثيمني  حممد  بن  �سالح  بن  ملحمد  الدرب،  على  نور  فتاوى 

ال�ساملة، تاريخ الن�سر بال�ساملة: 8 ذو احلجة 14٣1ه�.

الع�سقالين . 88 الف�سل  اأبو  حجر  بن  علي  بن  لأحمد  البخاري،  �سحيح  �سرح  الباري  فتح 

ال�سافعي، النا�سر: دار املعرفة - بريوت، 1٣٧٩، رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد فوؤاد 

عليه  اخلطيب،  الدين  حمب  طبعه:  على  واأ�سرف  و�سححه  باإخراجه  قام  عبدالباقي، 

تعليقات العالمة: عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز.

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري، لالإمام حممد بن علي . 8٩

ال�سوكاين، طبعة دار الفكر، بريوت.

فتح القدير على الهداية لكمال الدين حممد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي، املعروف بابن . ٩٠
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مب�سر  واأوًلده  احللبي  البابي  م�سفى  ومطبعة  مكتبة  �سركة  النا�سر:  احلنفي،  الهمام 

ّورتها دار الفكر، لبنان(، ط: 1، 1٣8٩ ه�/1٩٧٠م. )و�سَ

الفروع ومعه ت�سحيح الفروع لعالء الدين علي بن �سليمان املرداوي، ملحمد بن مفلح بن . ٩1

اأبو عبداهلل، �سم�ص الدين املقد�سي الرامينى ثم ال�ساحلي احلنبلي  حممد بن مفرج، 

)ت ٧٦٣ه�(، حتقيق: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، ط: 1 

14٢4ه� / ٢٠٠٣م.

موؤ�س�سة . ٩٢ الرتكي،  عبداهلل  حتقيق:  املقد�سي،  مفلح  بن  حممد  الدين  ل�سم�ص  الفروع، 

اأبو الزهراء حازم القا�سي،  14٢4ه�، وطبعة اأخرى: حتقيق:  الر�سالة، الطبعة الأوىل، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط: 1، 14٣18ه�.

للطباعة . ٩٣ املعرفة  دار  القرايف،  ال�سنهاجي  العبا�ص  اأبي  الدين  �سهاب  لالإمام  الفروق، 

والن�سر، بريوت، لبنان. النا�سر: عامل الكتب الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

النفراوي . ٩4 بن غنيم  اأحمد  لل�سيخ  القريواين،  زيد  اأبي  ابن  ر�سالة  الدواين على  الفواكه 

املالكي، دار الفكر، بريوت، 141٥ه�.

تاج . ٩٥ بن  بعبدالروؤوف  املدعو  حممد  الدين  لزين  ال�سغري،  اجلامع  �سرح  القدير  في�ص 

العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )ت 1٠٣1ه�(، النا�سر: 

املكتبة التجارية الكربى - م�سر، ط: 1، 1٣٥٦ه�.

حممد . ٩٦ حتقيق:  النمري،  القرطبي  عبدالرب  بن  عبداهلل  بن  يو�سف  عمر  لأبي  الكايف، 

حممد اأحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الريا�ص احلديثة، الريا�ص، اململكة العربية 

ال�سعودية، ط: ٢، 14٠٠ه�/1٩8٠م.

ك�ساف القناع عن منت الإقناع، ملن�سور بن يون�ص بن اإدري�ص البهوتى، راجعه وعّلق عليه: . ٩٧

النا�سر:  ال�سريف،  بالأزهر  والتوحيد  الفقه  اأ�ستاذ   - هالل  م�سطفى  م�سيلحي  هالل 

مكتبة الن�سر احلديثة بالريا�ص، ل�ساحَبيها: عبداهلل وحممد ال�سالح الرا�سد، الطبعة: 

بدون تاريخ طبع ]لكن اأّرخ ذلك د الرتكي يف 1٣88ه� / 1٩٦8م كما يف كتابه »امَلذهب 

ّورْتها: دار الفكر ببريوت، ودار عامل الكتب ببريوت(.  احلنبلي« ٢/ ٥1٠[، )و�سَ

كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار، تاأليف: لتقي الدين اأبي بكر بن حممد احل�سيني . ٩8

احل�سني الدم�سقي ال�سافعي، النا�سر: دار اخلري - دم�سق ط: 1، 1٩٩4م.
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البحر، . ٩٩ الن�سفي، مطبوع مع  اأحمد بن حممد  بن  الربكات عبداهلل  لأبي  الدقائق،  كن�ز 

دار الكتاب الإ�سالمي. حتقيق: اأ. د. �سائد بكدا�ص النا�سر: دار الب�سائر الإ�سالمية، دار 

ال�سراج ط: 1، 14٣٢ه�/٢٠11م.

ل�سان العرب، ملحمد بن مكرم بن على، اأبو الف�سل، جمال الدين ابن منظور الأن�ساري . 1٠٠

الرويفعى الإفريقى )ت ٧11ه�(، احلوا�سي: لليازجي وجماعة من اللغويني، النا�سر: دار 

�سادر - بريوت، ط: ٣، 1414 ه�.

املبدع يف �سرح املقنع، لإبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن حممد ابن مفلح، اأبو اإ�سحاق، . 1٠1

برهان الدين )ت 884ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط: 1، 1418ه�/ 

1٩٩٧م.

املب�سوط لل�سرخ�سي، دار املعرفة، بريوت تاريخ الن�سر: 1414ه� / 1٩٩٣م.. 1٠٢

جممع الزوائد، لعلي بن اأبي بكر الهيثمي، حتقيق: ح�سام الدين القد�سي، النا�سر: مكتبة . 1٠٣

القد�سي، القاهرة عام الن�سر: 1414 ه�/ 1٩٩4م.

احلراين . 1٠4 تيمية  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو  الدين  لتقي  الفتاوى،  جمموع 

فهد  امللك  جممع  النا�سر:  قا�سم،  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  حتقيق:  ٧٢8ه�(،  )ت 

الن�سر:  عام  ال�سعودية،  العربية  اململكة  النبوية،  املدينة  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة 

141٦ه�/1٩٩٥م.

املجموع �سرح املهذب )مع تكملة ال�سبكي واملطيعي(، لأبي زكريا حميي الدين يحيى بن . 1٠٥

�سرف النووي )ت ٦٧٦ه�(، النا�سر: دار الفكر.

جمع . 1٠٦ باز،  بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ:  لف�سيلة  الدرب  على  نور  فتاوى  جمموع 

وترتيب: حممد بن �سعد ال�سويعر، رئا�سة اإدارة البحوث العلمية والإفتاء، ط: ٣، 14٢٣ه�.

اإبراهيم . 1٠٧ بن  نا�سر  بن  فهد  وترتيب:  جمع  عثيمني  ابن  ال�سيخ  ور�سائل  فتاوى  جمموع 

ال�سليمان، النا�سر: دار الوطن - دار الرثيا الطبعة: الأخرية - 141٣ ه�.

علماء . 1٠8 لبع�ص  الثاين(،  الق�سم  الرابع،  )اجلزء  النجدية  وامل�سائل  الر�سائل  جمموعة 

النا�سر: دار  141٢ه�،  الثالثة،  1٣4٩ه�/الن�سرة  الأوىل، مب�سر  الأعالم، حتقيق:  جند 

العا�سمة، الريا�ص، اململكة العربية ال�سعودية. 

املحرر يف الفقه على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، لعبدال�سالم بن عبداهلل بن اخل�سر . 1٠٩
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بن حممد، ابن تيمية احلراين، اأبو الربكات، جمد الدين )ت ٦٥٢ه�(، ومعه: »النكت 

والفوائد ال�سنية على م�سكل املحرر« ل�سم�ص الدين ابن مفلح، ط: مطبعة ال�سنة املحمدية 

1٣٦٩ ه�.

املحلى بالآثار، لأبي حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي القرطبي الظاهري . 11٠

)ت 4٥٦ه�(، النا�سر: دار الفكر - بريوت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

بن . 111 ملحمد  ن�ستعني،  واإياك  نعبد  اإياك  منازل  بني  ال�سالكني  مدارج  ال�سالكني،  مدارج 

اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية )ت ٧٥1ه�(، حتقيق: حممد 

املعت�سم باهلل البغدادي، ط: دار الكتاب العربي - بريوت، ط: ٣، 141٦ه� / 1٩٩٦م.

11٢ . ،1 ط:  العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  الأ�سبحي،  اأن�ص  بن  مالك  الإمام  الكربى  املدونة 

141٥ه� / 1٩٩4م.

بن . 11٣ اأحمد  بن  علي  حممد  لأبي  والعتقادات،  واملعامالت  العبادات  يف  الإجماع  مراتب 

�سعيد بن حزم الأندل�سي القرطبي الظاهري )ت 4٥٦ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية 

- بريوت.

املذكور . 114 امل�سابيح  م�سكاة  وبهام�سه  القاري،  �سلطان  بن  علي  للعالمة  املفاتيح،  مرقاة 

للعالمة اخلطيب التربيزي، اأ�سح املطابع.

امل�ستدرك على ال�سحيحني، ملحمد بن عبداهلل اأبي عبداهلل احلاكم الني�سابوري، حتقيق: . 11٥

م�سطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: 1، 1411ه�.

امل�ست�سفى، لأبي حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي )ت ٥٠٥ه�(، حتقيق: حممد . 11٦

عبدال�سالم عبدال�سايف، النا�سر: دار الكتب العلمية، ط: 1، 141٣ه� / 1٩٩٣م.

م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، لالإمام اأحمد بن حنبل )1٦4-٢41 ه�(، حتقيق: �سعيب . 11٧

الأرنوؤوط - عادل مر�سد، واآخرون، اإ�سراف: د عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: 

موؤ�س�سة الر�سالة، ط: 1، 14٢1ه�/٢٠٠1م.

م�سند البزار املن�سور با�سم البحر الزخار، لأبي بكر اأحمد بن عمرو بن عبداخلالق بن . 118

خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار )ت ٢٩٢ ه�(، حتقيق: حمفوظ الرحمن زين 

اهلل )ج� 1 - ٩(، عادل بن �سعد )ج� 1٠ - 1٧(، �سربي عبداخلالق ال�سافعي )ج� 18(، 

النا�سر: مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة، ط: 1، )بداأت 1٩88م، وانتهت ٢٠٠٩م(.
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الربكات . 11٩ اأبو  الدين  جمد  اجلّد:  بت�سنيفها  ]بداأ  تيمية  لآل  الفقه،  اأ�سول  يف  امل�سودة 

بن  الدين عبداحلليم  �سهاب  الأب:  اإليها  واأ�ساف  ٦٥٢ه�(،  تيمية )ت  بن  عبدال�سالم 

تيمية )ت ٦8٢ه�(، ثم اأكملها البن احلفيد: �سيخ الإ�سالم تقي الدين اأبو العبا�ص اأحمد 

بن تيمية )٧٢8ه�([، جمعها وبي�سها: اأحمد بن حممد بن اأحمد بن عبدالغني احلراين 

الدم�سقي )ت ٧4٥ه�(، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، النا�سر: مطبعة املدين 

)و�سورته دار الكتاب العربي(.

امل�سنف يف الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبداهلل بن حممد بن اأبي �سيبة الكويف العب�سي . 1٢٠

)ت ٢٣٥ ه�(، تقدمي و�سبط: كمال يو�سف احلوت، لنا�سر: )دار التاج - لبنان(، )مكتبة 

الر�سد - الريا�ص(، ط: 1، 14٠٩ه� / 1٩8٩م.

مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى، مل�سطفى بن �سعد بن عبده ال�سيوطي �سهرة، . 1٢1

الإ�سالمي،  املكتب  النا�سر:  1٢4٣ه�(،  )ت  احلنبلي  الدم�سقي  ثم  مولدا  الرحيبانى 

ط: ٢، 141٥ه� / 1٩٩4م.

املطلع على األفاظ املقنع، ملحمد بن اأبي الفتح بن اأبي الف�سل البعلي، اأبو عبداهلل، �سم�ص . 1٢٢

الدين )ت ٧٠٩ه�(، حتقيق: حممود الأرناوؤوط ويا�سني حممود اخلطيب، مكتبة ال�سوادي 

للتوزيع، ط: 1، 14٢٣ه� / ٢٠٠٣ م.

اأبي داود(، للخطابي، حتقيق: حممد حامد الفقي، النا�سر: . 1٢٣ معامل ال�سنن )�سرح �سنن 

املطبعة العلمية - حلب، ط: 1، 1٣٥1ه� / 1٩٣٢م.

بن . 1٢4 عبداملح�سن   ، حممد  بن  اهلل  عو�ص  بن  طارق  حتقيق:  للطرباين،  الأو�سط  املعجم 

اإبراهيم احل�سيني النا�سر: دار احلرمني - القاهرة.

القا�سم . 1٢٥ اأبو  ال�سامي،  اللخمي  مطري  بن  اأيوب  بن  اأحمد  بن  ل�سليمان  الكبري،  املعجم 

٣٦٠ه�(، حتقيق: حمدي بن عبداملجيد ال�سلفي، دار الن�سر: مكتبة ابن  الطرباين )ت 

تيمية - القاهرة، ط: ٢.

)معجم( مقايي�ص اللغة، لأحمد بن فار�ص بن زكرياء القزويني الرازي، اأبو احل�سني )ت . 1٢٦

٣٩٥ه�(، حتقيق: عبدال�سالم حممد هارون، النا�سر: دار الفكر، عام الن�سر: 1٣٩٩ه�/ 

1٩٧٩م.

معرفة ال�سنن والآثار، لأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخُل�ْسَرْوِجردي اخلرا�ساين، . 1٢٧
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جامعة  النا�سرون:  قلعجي،  اأمني  عبداملعطي  حتقيق:  4٥8ه�(،  )ت  البيهقي  بكر  اأبو 

الدرا�سات الإ�سالمية )كرات�سي - باك�ستان(، دار قتيبة )دم�سق -بريوت(، دار الوعي 

)حلب - دم�سق(، دار الوفاء )املن�سورة - القاهرة(، ط: 1، 141٢ه� / 1٩٩1م.

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثرية يف الأحكام على مذهب الإمام املبجل اأحمد بن حنبل، . 1٢8

جلمال الدين يو�سف بن احل�سن بن عبدالهادي الدم�سقي احلنبلي، اعتنى به: اأ�سرف بن 

عبداملق�سود، مكتبة دار طربية، ومكتبة اأ�سواء ال�سلف، ط: 1: 141٦ه�/1٩٩٥م.

املغني عن حمل الأ�سفار يف الأ�سفار، يف تخريج ما يف الإحياء من الأخبار )مطبوع بهام�ص . 1٢٩

اإحياء علوم الدين(، لأبي الف�سل زين الدين عبدالرحيم بن احل�سني بن عبدالرحمن 

بن اأبي بكر بن اإبراهيم العراقي )ت 8٠٦ه�(، النا�سر: دار ابن حزم، بريوت - لبنان، 

ط: 1، 14٢٦ه� / ٢٠٠٥م.

مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، ل�سم�ص الدين، حممد بن اأحمد اخلطيب . 1٣٠

ال�سربيني ال�سافعي )ت ٩٧٧ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، ط: 1، 141٥ه�/ 1٩٩4م.

املقد�سي . 1٣1 قدامة  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  حممد  اأبو  الدين  ملوفق  املغني، 

اجلماعيلي الدم�سقي ال�ساحلي احلنبلي )٥41 - ٦٢٠ ه�(، حتقيق: الدكتور عبداهلل بن 

عبداملح�سن الرتكي، الدكتور عبدالفتاح حممد احللو، النا�سر: دار عامل الكتب للطباعة 

والن�سر والتوزيع، الريا�ص - اململكة العربية ال�سعودية، ط: ٣، 141٧ه�/1٩٩٧م.

ْيَداينُّ . 1٣٢ الزَّ الدين  مظهر  احل�سن،  بن  حممود  بن  للح�سني  امل�سابيح،  �سرح  يف  املفاتيح 

ودرا�سة:  حتقيق  ٧٢٧ه�(،  )ت  باملُْظِهري  امل�سهوُر  احَلَنفيُّ  ريازيُّ  ال�سِّ ريُر  ال�سَّ الكويف 

جلنة خمت�سة من املحققني باإ�سراف: نور الدين طالب، النا�سر: دار النوادر، وهو من 

اإ�سدارات اإدارة الثقافة الإ�سالمية - وزارة الأوقاف الكويتية، ط: 1، 14٣٣ه� / ٢٠1٢م.

الفقه . 1٣٣ يف  امل�سارك  الأ�ستاذ  عفانه،  الدين  ح�سام  للدكتور  الأ�سحية،  حكم  يف  املف�سل 

والأ�سول، كلية الدعوة واأ�سول الدين، جامعة القد�ص، مطبعة الأمل، ط: 1، 141٩ه�/ 

1٩٩٩م. )املكتبة ال�ساملة(.

املنتقى �سرح املوطاأ، لأبي الوليد �سليمان بن خلف بن �سعد بن اأيوب بن وارث التجيبي . 1٣4

حمافظة  بجوار   - ال�سعادة  مطبعة  النا�سر:  4٧4ه�(،  )ت  الأندل�سي  الباجي  القرطبي 

م�سر، ط: 1، 1٣٣٢ه�.
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الإرادات(، حتقيق: . 1٣٥ منتهى  �سرح  مع  الفتوحي، )مطبوع  النجار  الإرادات، لبن  منتهى 

عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، ط: 1، 141٩ه�/ 1٩٩٩م.

1٣٦ . - الفكر  دار  النا�سر:  علي�ص.  حممد  لل�سيخ  خليل،  �سيدي  خمت�سر  �سرح  اجلليل  منح 

بريوت، الطبعة: بدون طبعة تاريخ الن�سر: 14٠٩ه�/1٩8٩م.

حتقيق: . 1٣٧ املحتاج.  نهاية  مع  مطبوع  النووي،  �سرف  بن  يحيى  لالإمام  الطالبني،  منهاج 

عو�ص قا�سم اأحمد عو�ص النا�سر: دار الفكر ط: 1، 14٢٥ه�/٢٠٠٥م.

اأبي داود، ملحمود حممد خطاب ال�سبكي، عني . 1٣8 املنهل العذب املورود �سرح �سنن الإمام 

بتحقيقه وت�سحيحه: اأمني حممود حممد خطاب )ِمن بعد اجلزء ٦(، النا�سر: مطبعة 

ال�ستقامة، القاهرة - م�سر، ط: 1، 1٣٥1 - 1٣٥٣ه�.

ال�سريازي . 1٣٩ يو�سف  بن  علي  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  ال�سافعي  الإمام  فقة  يف  املهذب 

)ت 4٧٦ه�( النا�سر: دار الكتب العلمية.

اآل . 14٠ ح�سن  بن  م�سهور  عبيدة  اأبو  حتقيق:  ال�ساطبي،  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  املوافقات، 

�سلمان، تقدمي: بكر بن عبداهلل اأبو زيد النا�سر: دار ابن عفان ط: 1، 141٧ه�/1٩٩٧م.

بن عبدالرحمن . 141 لأبي عبداهلل حممد بن حممد  ل�سرح خمت�سر خليل،  مواهب اجلليل 

الطرابل�سي املغربي، املعروف باحلطاب، طبعة دار الفكر، بريوت. ط: ٣، 141٢ه�/1٩٩٢م

علي . 14٢ بن  عي�سى  بن  مو�سى  بن  حممد  الدين،  لكمال  املنهاج،  �سرح  يف  الوهاج  النجم 

جلنة  حتقيق:  )جدة(  املنهاج  دار  النا�سر:  8٠8ه�(  )ت  ال�سافعي  البقاء  اأبو  ِمريي  الدَّ

علمية ط: 1، 14٢٥ه� / ٢٠٠4م.

ن�سب الراية يف تخريج اأحاديث الهداية، لعبداهلل بن يو�سف احلنفي الزيلعي، حتقيق: . 14٣

حممد يو�سف البنوري، النا�سر: موؤ�س�سة الريان للطباعة والن�سر - بريوت -لبنان/ دار 

القبلة للثقافة الإ�سالمية- جدة - ال�سعودية، ط: 1، 1418ه�/1٩٩٧م.

احلنبلي . 144 مفلح  ابن  الدين  �سم�ص  ملوؤلفه  املحرر،  م�سكل  على  ال�سنية  والفوائد  النكت 

املقد�سي، مكتبة املعارف، الريا�ص، ط: ٢، 14٠4ه�.

الدين . 14٥ ل�سم�ص  ال�سافع�ي،  الإمام  الفقه على مذهب  املنهاج يف  �سرح  اإىل  املحتاج  نهاي�ة 

حممد بن اأبي العب�ا�ص اأحمد بن حمزة بن �سهاب الدين الرملي املنويف امل�سري، النا�سر: 

دار الفكر، بريوت، الطبعة: الأخرية، 14٠4ه�/1٩84م.
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النيابة يف الأعمال، خلالد ال�سادقي، ملف )Pdf( على �سبكة النرتنت.. 14٦

نيل الأوطار من اأ�سرار منتقى الأخبار، ملحمد بن علي بن حممد بن عبداهلل ال�سوكاين . 14٧

اليمني )ت 1٢٥٠ه�(، حتقيق: ع�سام الدين ال�سبابطي، النا�سر: دار احلديث، م�سر، 

ط: 1، 141٣ه� / 1٩٩٣م.

الهداية يف �سرح بداية املبتدي، لعلي بن اأبي بكر بن عبداجلليل الفرغاين املرغيناين، . 148

اأبو احل�سن برهان الدين )ت ٥٩٣ه�(، حتقيق: طالل يو�سف، النا�سر: دار احياء الرتاث 

العربي - بريوت - لبنان.

املواقع الإلكرتونية: 

موقع ف�سيلة ال�سيخ ابن باز، وموقع طريق الإ�سالم. . 1

الدوريات وال�سحف: 

الأنباء الكويتية )�سحيفة اإلكرتونية(.. 1
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فهر�ض املحتويات

املقدمة........................................................................  1٩٧

٢٠٣  ................ التمهيد: التعريف باملفاهيم الأ�سا�سية للبحث، وفيه  مبحثان:

٢٠4  ............................... املبحث الأول: تعريف الأ�سحية لغة، و�سرًعا

٢٠٥  .................................. املبحث الثاين: تعريف املوت لغة، و�سرًعا

٢٠٦  ............................... ف�سل: الأ�سحية عن امليت، وفيه اأربعة مباحث:

املبحث الأول: حكم الأ�سحية اإجمال.......................................  ٢٠٧

٢1٦  .................................... املبحث الثاين: انتفاع امليت بعمل احلي

٢٣٧  ................... املبحث الثالث: حكم الأ�سحية عن امليت، وفيه مطلبان:

٢٣٧  ............................ املطلب الأول: حكم الأ�سحية عن امليت تبًعا

٢4٢  ...................... املطلب الثاين: حكم الأ�سحية عن امليت ا�ستقالًل

املبحث الرابع: الأكل، والإهداء من اأ�سحية امليت..........................  ٢٦1

٢٦٩  ....................................................................... اخلامتة

٢٧1  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 
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املقدمة

الم على ر�سوله الأمني، وعلى اآله و�سحبه  الة وال�سَّ احلمد هلل ربِّ العاملني، وال�سَّ

اأجمعني، اأما بعد: 

ات، كما  فاإنَّ حتريَر اأقوال اأهل العلم، وحتقيَق ن�سبة القول لهم من الأمور املهمَّ

اأنه من مقت�سياِت الَعْدل والإن�ساف معهم ، وكثرًيا ما يقُع اخلطاأ اأو الوَهم يف 

، �سواًء من جهة الأتباع اأو من غريهم، ولهذا اأ�سباٌب يطول 
)1(

ن�سبة الأقوال لقائليها

.
)٢(

املقام بذكرها

يف  فون  يت�سرَّ “املتاأخرون  )ت٧٥1ه�(:  القيم  ابن  الإمام  يقول  هذا  مثل  ويف 

.
ن�سو�ص الأئمة وَيْبنونها على ما مل يخطر لأ�سحابها ببال، ول جرى لهم يف مقال”)٣(

ومن الأئمة الذين اْلَتب�ص القوُل يف مذهبه يف م�ساألة )حكم الوقف(؛ الإمام اأبو 

من  عدٌد  ذلك  يف  عنه  فروَي   ، )ت1٥٠ه�(  الكويفُّ  ثابٍت  بن  النعمان  حنيفة 

 ،
)4(

ه عليه غري واحٍد من اأهل العلم الأقوال، واختلَف النا�ص يف حكاية مذهِبه، كما نبَّ

ومل اأقف على َمن اأطال البيان يف حتقيق راأيه. 

عَقد العالمة ابُن حمداَن احلنبليُّ باًبا يف “معرفة عيوب التاأليف”، وذكر منها: اخلطاأ والوَهم يف ن�سبة   )1(

الأقوال لالأئمة. انظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي )�ص٣٥٩-٣٧٠(.

ْقل -ويدخل فيه الإخالل يف ن�سبة القول- الدكتور حممد  ن ا�ستق�سى كثرًيا من اأ�سباب الإخالل بالنَّ ممَّ  )٢(

 .)1٥٧-8٥/1( الفقه”  اأ�سول  م�سائل  يف  بالنقل  “الإخالل  النفي�سة:  ر�سالته  يف  الفوزان  طارق  بن 

ل لل�سيخ بكر اأبو زيد )1/11٩-1٢٦(. وانظر: املدخل املف�سَّ

الطرق احلكمية )٢/٦٠8(.  )٣(

لل�سيخ  الأوقاف  اأحكام   ،)٩٩/1٣( للتَّهانويِّ  ال�سنن  اإعالء   ،)4٢٣/٧( الهداية  �سرح  البناية  انظر:   )4(

رقا )�ص٢٢(، اأحكام الوقف يف ال�سريعة الإ�سالمية للدكتور حممد الكبي�سيِّ )1٠٦/1(، املعامالت  الزَّ

املالية اأ�سالة ومعا�سرة لل�سيخ دبيان الدبيان )1٦/٣٢(.
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  ُد يف حتقيق القول يف مذهب الإمام اأبي حنيفة ولذا؛ فهذه الكتابة تق�سِ

 .
ا، “بال ا�ستكراٍه ول عَجلة، وبال ذهاٍب مع اخلاطر الأول”)1( ي�سً يف هذه امل�ساألة خ�سِّ

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

ْقل . 1 النَّ ت�سحيح  فكان  امل�سلمني؛  فقهاء  بني    اأبي حنيفة  الإمام  منزلة 

عنه وحتريره و�َسرْبه من اأوجه تعظيم العلم والعلماء.

املن�سوبة . ٢ وامل�سائل  الأقوال  وتنقيح  بت�سحيح  املعنّية  الفقهية  الدرا�سات  ِقلَّة 

لالأئمة، �سواًء من جهة اأ�سحابهم واأتباعهم اأو من غريهم.

مل اأقف على َمن تناول راأي الإمام اأبي حنيفة  يف حكم الوقف على جهة . ٣

املنقول  التبا�ص  مع  �سيما  ل  ْقد،  والنَّ والتحليل  ال�ستقراء  ع، من حيث  التو�سُّ

عنه.

اأهداف البحث: 

حتقيق راأي الإمام اأبي حنيفة يف حكم الوقف.. 1

ْقل عن الإمام، وَمْن�ساأ قوله، واملوقف منه.. ٢ بيان �سبب اختالف النَّ

الدرا�سات ال�سابقة: 

مل اأقف -ح�سب بحثي- على َمن تناول هذا املو�سوع بالدرا�سة على جهة التحرير، 

ْقد، وغالب ما وقفُت عليه هو عر�ٌص موجٌز لراأي  من حيث ال�ستقراء والتحليل والنَّ

الإمام اأبي حنيفة يف اأوائل الدرا�سات والأبحاث املعنّية باجلانب الوقفيِّ دون مزيد 

بياٍن وحتريٍر، وغاية ما وقفُت عليه، ومنه �سَدر كثرٌي من الباحثني؛ ما ذكره الدكتور 

حممد بن عبيد الكبي�سيُّ يف كتابه النفي�ص: “اأحكام الوقف يف ال�سريعة الإ�سالمية”، 

، وقد اأجاد يف 
)٢(

حيث تناول حتقيق راأي الإمام اأبي حنيفة يف قرابة )٩( �سفحات

ر�سالة يف الطريق لثقافتنا لل�سيخ حممود �ساكر )�ص1٦(.   )1(

.)11٥-1٠٦/1(  )٢(
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ذلك، اإل اأنه مل يورد مزيَد دلئل على قوله، ول ذَكر �سبب اللَّب�ص يف قول الإمام، ول 

الإمام من احلنفية وغريهم،  النُّ�سو�ص احلاكية ملذهب  ع يف عر�ص  نوَّ ول  َمْن�ساأه، 

الإمام  راأي  وبكلِّ حال؛ فال ي�سريه ذلك؛ لأنَّ مق�سوَد بحثه ل ين�سبُّ على حتقيق 

اأ�سالًة.

تق�سيمات البحث: 

اأدرُت البحث على مقدمٍة ومتهيٍد و�ستِة مباحث، وخامتة، بيانها كالآتي: 

والدرا�سات  واأهدافه،  واأ�سباب اختياره،  املو�سوع  اأهمية  وت�ستمل على:  املقدمة: 

ال�سابقة، وتق�سيمات البحث، ومنهجه.

متهيد: يف مفهوم الوقف وحكمه.

. املبحث الأول: مفهوم الوقف عند الإمام اأبي حنيفة

املبحث الثاين: النُّ�سو�ص احلاكية ملذهب الإمام من داخل املدونة احلنفية.

املبحث الثالث: النُّ�سو�ص احلاكية ملذهب الإمام من خارج املدونة احلنفية.

املبحث الرابع: املوازنة والرتجيح.

. املبحث اخلام�ص: �سبب الختالف يف حكاية مذهب الإمام اأبي حنيفة

املبحث ال�ساد�ص: من�ساأ قول الإمام اأبي حنيفة  يف امل�ساألة، واملوقف منه.

اخلامتة: وفيها اأهمُّ النتائج والتو�سيات.

منهج البحث: 

بجمع  وذلك  وال�ستنباط،  والتحليل  ال�ستقراء  منهج  على  البحث  يف  اعتمدُت 

املدونة  داخل  من  امل�ساألة  يف    حنيفة  اأبي  الإمام  ملذهب  احلاكية  الن�سو�ص 

واب  ال�سَّ القول  وحتقيق  بينها،  واملوازنة  بتحليلها  قمُت  ثم  خارجها،  ومن  احلنفية 

فيما ظَهر يل.
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اأما اجلانب الإجرائي؛ فيمكن اإجماله بالآتي: 

مع . 1   حنيفة  اأبي  الإمام  راأي  حتقيق  يف  العلم  اأهل  ن�سو�ص  ا�ستقراء 

 . الرتكيز على ن�سو�ص ال�سادة احلنفية

عزو الآيات القراآنية بعد اإيراد الآية مبا�سرًة بذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية . ٢

بني معقوفَتني.

كان . ٣ فاإن  احلديث،  برقم  مكتفًيا  الأ�سلية  م�سادرها  من  الأحاديث  تخريج 

احلديث يف ال�سحيحني اأو اأحدهما اكتفيُت بتخريجه منهما، واإن مل يكن يف 

جه من امل�سادر الأخرى مع بيان حكمه. اأحدهما؛ فاإين اأخرِّ

مل اأترجم لالأعالم طلًبا لالخت�سار، مع اللتزام باإْتباع العَلم ب�سنة وفاته بني . 4

قو�سني.

توثيق الأقوال والنُّقول والتعريفات من م�سادرها الأ�سلية -قدر الإمكان-.. ٥

لإزالة . ٦ املوؤلِّف  ا�سم  معه  واأحياًنا  الكتاب،  ا�سم  اأذكر  والإحالة  التوثيق  عند 

اللَّب�ص، واأما املعلومات املتعلِّقة بامل�سادر، َفُتذكر يف ثَبت امل�سادر اآخَر البحث.

ا لوجهه الكرمي، و�سلَّى  له، ويجعله خال�سً واهلل امل�سوؤول اأن ينفع بهذا البحث ويتقبَّ

نا حممد، وعلى اآله و�سحبه. اهلل و�سلَّم على نبيِّ
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متهيد يف مفهوم الوقف وحكمه

�سينتظم احلديث يف هذا التمهيد يف النقاط الآتية: 

اأوًل: مفهوم الوقف لغًة: 

ا  د: وَقف، على وزن: فَعل، وُي�ستعَمل متعديًّ )الَوْقف(: م�سدٌر للفعل الثالثيِّ املجرَّ

فاإن كان  َوْقًفا،  الكلمة  وَوقْفُت  ة  الدابَّ َوقْفُت  تقول:   ، واملعنويِّ املح�سو�ص  ولِزًما، ويف 

اإىل  والفاء(  والقاف  )الواو  املادة  هذه  معاين  وترجع   ،
)1(

ُوُقوًفا وقْفُت  قلَت:  لِزًما 

.
ٍث يف �سيٍء، ثمَّ يقا�ُص عليه”)٢( “اأ�سل واحد يدلُّ على متكُّ

َدٍة، والذي ينا�سب املق�سود  وهذه املادة “وَقف” تاأتي يف اللغة ملعاٍن ومدلولٍت متعدِّ

 :
)٣(

هنا، معنيان

جل عن ال�سيء، اأي: منعُته عنه. اأحدهما: املنع، يقال: َوقْفُت الرَّ

ي الوقف منًعا؛ لأنَّ الواِقف مينع الت�سرُّف يف املوقوف. و�سمِّ

�سُتها.  والثاين: احَلْب�ص، يقال: َوقْفُت الدار على امل�ساكني وللم�ساكني، اأي: حبَّ

ومنه قوله تعاىل: )حبخب  مب  ىب( ]ال�سافات: ٢4[.

ِرَفت له. ف لغري ما �سُ ي الوقف حب�ًسا؛ لأن العني حمبو�سٌة عن الت�سرُّ و�سمِّ

ون يف مدوناتهم ب�: الوقف واحَلْب�ص والت�سبيل؛ وكلُّها مبعًنى عندهم. والفقهاء يعربِّ

له،  �سه، و�َسبَّ ْحَب�سه وَحبَّ
َ
ْوقَفه، وَحَب�سه واأ

َ
جاء يف “املطلع”: “يقال: وَقف ال�سيَء واأ

حاح )144٠/4-1441(، مقايي�ص اللغة )1٣٥/٦(. مادة: )وقف(. انظر: العني )٢٢٣/٥(، ال�سّ  )1(

مقايي�ص اللغة )1٣٥/٦(. مادة: )وقف(.  )٢(

العرو�ص )4٦٧/٢4-4٧٧(.  تاج  العرب )٣٥٩/٩-٣٦٢(،  ل�سان  انظر:  املادة؛  ع يف معاين هذه  للتو�سُّ  )٣(

مادة: )وقف(. 
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 .
كلُّه مبعًنى واحٍد”)1(

ثانًيا: مفهوم الوقف �سرًعا: 

ًرا حلقيقة الوقف؛ فقد جاء عن عمَر بِن اخلطاب  جاء اخلطاب ال�سرعيُّ مف�سِّ

ْب ماًل  �سِ
ُ
اأ التي بخيرَب، مل  �سهٍم  املئة  اإنَّ  يا ر�سوَل اهلل  اأنه قال:    )ت٢٣ه�( 

َلَها،  �سْ
َ
َق بها، فقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْحِب�ْص اأ َحبُّ اإيلَّ منها، وقد اأردُت اأن اأت�سدَّ

َ
قطُّ هو اأ

تعريف  يف  اأوردوا  املتاأخرين  �سيما  ل  مذهٍب  كلِّ  فقهاء  اأنَّ  اإل   ،
)٢(

َثَمَرَتَها« ْل  َو�َسبِّ

اأكمُل  ، والتعبري باخلطاب النبويِّ 
)٣(

الوقف ال�سروط التي ي�سحُّ بها الوقف عندهم

؛ اإذ 
)4(

ناعة من التعبري بغريه، ثم اإنِّ اإيراَد ال�سروط يف احلدود قبيٌح عند اأهل ال�سِّ

املطلوب يف احلدود هو بيان املاهية، ويف الكتفاء بالبيان النبويِّ يح�سل املق�سود، 

نعم لدى بع�ِص الفقهاء اأحكاًما و�سروًطا تخت�صُّ بالوقف؛ اإل اأنَّ ِقوام املعنى ال�سرعيِّ 

: )حتبي�ص الأ�سل وت�سبيل الثمرة(.
)٥(

للوقف هو

�ص اإذن: اأنَّ الوقف يف ال�سطالح ال�سرعيِّ هو: “حتبي�ص الأ�سل وت�سبيل الثمرة”. فتلخَّ

اأو  الأر�ص،  اأو  ال�سجر،  اأو  ار،  العني، كالدَّ اأي: حب�ص  الأ�سل(:  ومعنى: )حتبي�ص 

ال�سيارة، اأو النقود، وما اأ�سبه ذلك؛ لأنَّ الوقَف يكون يف املنقول والعقار على ال�سحيح.

ومعنى: )ت�سبيل الثمرة(: اأي: اإطالقها، واأن تكون على م�سرف.

اأو  ل املنفعة  وُي�سبِّ امِلْلك فيه،  َينقُل  املُوِقف يحب�ص الأ�سل عن كلِّ ما  اأنَّ  واملعنى: 

املطلع على األفاظ املقنع )�ص٣44(. وانظر: تهذيب الأ�سماء واللغات )1٩4/4(.   )1(

“امل�سند” )٦٦٧(، والن�سائيُّ )٣٦٠٣(،  “ال�سنن املاأثورة” )٥٣٢(، واحلميديُّ يف  اأخرجه ال�سافعيُّ يف   )٢(

وابن ماجه )٢٣٩٧(، من حديث: �سفيان بن عيينة، عن عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر 

حه الألباينُّ يف “الإرواء” )٣1/٦(. واأ�سله يف “ال�سحيحني” بلفظ:   به. واإ�سناده �سحيٌح، و�سحَّ

ْقت بها”.  �ْست اأ�سَلها، وت�سدَّ “اإن �سئت َحبَّ

املعتربة،  �ُسروِطه  مع   ، احَلدِّ بهذا  َحدَّ  َمن  واأراَد   : الزرك�سيُّ “قال   :)٣٦1/1٦( “الإن�ساف”  يف  جاء   )٣(

.” واأدخَل غرُيهم ال�سروَط يف احَلدِّ

انظر: معيار العلم للغزايلِّ )�ص٣٣٥-٣٣8(، اإعمال امل�سلحة يف الوقف لل�سيخ عبداهلل بن بّيه )�ص11(.   )4(

انظر: حما�سرات يف الوقف لل�سيخ اأبي َزهرة )�ص4٧(.  )٥(
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.
)1(

ْقد، وما اأ�سبه ذلك ْجرة البيت، والثمرة، والزرع، وربح النَّ
ُ
الثمرة -يعني الغلَّة- كاأ

ثالًثا: حكم الوقف: 

َلف وَمن  ب فيه �سرًعا، وهذا قول جمهور العلماء من ال�سَّ الوقف مندوٌب اإليه ومرغَّ

.
)٢(

بعدهم

وَمن  ال�سلف  من  العلم  اأهل  “اأكرُث   : )ت٦٢٠ه�(  قدامة  ابن  ق  املوفَّ قال 

.
بعدهم على القول ب�سحة الوقف”)٣(

ومن اأدلَّة م�سروعّيته: 

اأظهر الأدلَّة يف م�سروعّية الوقف، وبه ا�ستدلَّ  الدليل الأول: الإجماع، وهو من 

   
)4(

)ت٢41ه�( واأحمَد  )ت٢٠4ه�(،  وال�سافعيِّ  )ت1٧٩ه�(،  كمالٍك  الأئمُة؛ 

على َمن منع جوازه، وقد نَقل الإجماَع جمٌع من اأهل العلم: 

اأحًدا ذا مقدرٍة  اأعلُم  “فما  اأنه قال:    فعن جابر بن عبداهلل )ت٧8ه�( 

من اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من املهاجرين والأن�سار اإل حَب�ص ماًل من ماله �سدقًة 

.
موقوفًة ل ُت�سرَتى ول ُتوَرث ول ُتوَهب”)٥(

انظر: النهاية يف غريب احلديث )٣٣٩/٢(، النظم امل�ستعذب )8٦/٢(، ال�سرح املمتع )11/٥(.  )1(

انظر: الهداية يف �سرح البناية )1٥/٣(، حا�سية ابن عابدين )٣٣٩/4(، مواهب اجلليل )18/٦(، ال�سرح   )٢(

الكبري )٧٥/4(، الأم )٥٥/4(، نهاية املحتاج )٣٦٢/٥(، املغني )٢4/٦(، ك�ساف القناع )٢41/4(. 

خالًفا لأهل الكوفة، واأ�سهر َمن روي عنه القول بالبطالن منهم؛ القا�سي �سريح . انظر: اأحكام 

الوقف لهالل بن يحيى )�ص٥(، م�سنف عبدالرزاق )1٩٦/٩(، م�سنف ابن اأبي �سيبة )4/٣٥٠(.

املغني )٣/٦(.  )٣(

ل )�ص1٩(. انظر: اجلامع مل�سائل املدونة )٥٠8/1٩(، الأم )٦٠/4(، الوقوف للخالَّ  )4(

ور ف�ساأَل  َة فنَظر اإىل الدُّ ؟! ما مرَّ مبكَّ يقول الإمام اأحمد : “بَلَغني اأنَّ مالًكا قال: ما حجَّ �سريٌح قطُّ

[: مالٌك  اُر لفالٍن َحِبي�ٌص. قلُت ]اأي: امليموينُّ اُر لفالٍن. وهذه الدَّ ار لطلحَة َحِبي�ٌص. وهذه الدَّ عنها. هذه الدَّ

قاَله؟ قال: نعم؛ لأنه كان يقول بخالفه. مالٌك يرى هذه احُلُب�ص وذاك ل َيراها. قالوا له: َمن ذكَره؟ 

ل )�ص٢٠(. َم-: نعم. وهو اأول َمن �سمعُته احتجَّ بهذا”. الوقوف للخالَّ ؟ ف�سمعُته يقول -وَتَب�سَّ ال�سافعيُّ

، قال: حدثني  اف يف “اأحكام الأوقاف” )�ص1٥(، من حديث: حممد بن عمر الواقديِّ اأخرجه اخل�سَّ  )٥(

ُقدامة بن مو�سى، عن ب�سري موىل املازنيني، قال: �سمعت جابر بن عبداهلل  فذَكَره. واحلديث =
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وقال الإمام اأحمد )ت٢41ه�( : “قد اأوقَف اأ�سحاُب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهذه 

وقوفهم باملدينة اأبو بكٍر، وعمُر، والزبرُي، واأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقوفهم باملدينة 

ظاهرٌة معروفٌة؛ فمن ردَّ الوقف فاإمنا َيردُّ ال�سنة التي اأجازها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وفعَلها 

اأ�سحاُبه يف حياة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد وفاته مل يزل اأهُل املدينة واأهُل احلجاز على 

.
ذلك”)1(

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأ�سحاِب  “وِفْعل   : )ت٢٦1ه�(  اف  اخل�سَّ بكر  اأبو  وقال 

جائزٌة  الوقوف  اأنَّ  على  منهم  اإجماٌع  واأموالهم؛  عقاراتهم  من  فوه  وقَّ وما  ذلك  يف 

.
ما�سيٌة”)٢(

وقال اأبو املعايل اجلوينيُّ )ت4٧8ه�( : “واأجمع امل�سلمون على اأ�سل الوقف، 

 .
واإن اختلفوا يف التف�سيل”)٣(

ولذا قال ال�سوكاينُّ )ت1٢٥٠ه�( : “اعلم اأنَّ ثبوت الوقف يف هذه ال�سريعة، 

.
وثبوَت كونه قربًة؛ اأظهُر من �سم�ص النهار”)4(

الدليل الثاين: ما جاء عن اأبي هريرة )ت٥٧ه�(  اأنَّ ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»اإذا ماَت الإن�ساُن انقطع عنه عمله اإل من ثالثٍة: اإل من �سدقٍة جاريٍة، اأو علٍم ُينتفع 

.
)٥(

به، اأو ولٍد �سالٍح يدعو له«

وجه الدللة: 

بالوقوف؛  اإمنا تكون  الباقية، وهي  ة  امل�ستمرِّ اأنَّ ال�سدقَة اجلارية هي ال�سدقُة 

ال�سعفاء  انظر:  احلديث”.  “مرتوك   : البخاريُّ عنه  قال   ، الواقديُّ فيه:  ال�سعف،  �سديد  اإ�سناده   =

للُعقيليِّ )4/1٠8-1٠٧(. 

ل )�ص٢٠-٢1(. الوقوف للخالَّ  )1(

اأحكام الأوقاف )�ص18(.  )٢(

نهاية املطلب )8/٣4٠(.  )٣(

ال�سيل اجلرار )٣1٣/٣(.  )4(

اأخرجه م�سلم )1٦٣1(، من حديث: العالء بن عبدالرحمن، عن اأبيه، عن اأبي هريرة  به.  )٥(
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 .
)1(

فيدلُّ ذلك على جواز الوقف واحلب�ص

اأنَّ عمر بن اخلطاب   ، الدليل الثالث: ما جاء عن ابن عمر )ت٧٣ه�( 

ا بخيرَب فاأتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َي�ْسَتاأمَره فيها، فقال: يا ر�سول  )ت٢٣ه�(  اأ�ساب اأر�سً

به؟  تاأمُر  فما  منه،  عندي  اأنف�َص  قطُّ  ماًل  اأ�سْب  مل  بخيرَب،  ا  اأر�سً اأ�سبُت  اإين  اهلل 

َق بها عمر اأنه ل ُيباُع، ول  قَت بها«. قال: فت�سدَّ �سَت اأ�سلها وت�سدَّ قال: »اإن �سئت َحبَّ

ق بها يف الفقراء ويف القربى، ويف الرقاب، ويف �سبيل اهلل  ُيوَهُب، ول ُيورُث، وت�سدَّ

وابن ال�سبيل وال�سيف، ل جناح على َمن وليها اأن ياأكل منها باملعروف، ويطعم غري 

.
)٢(

ٍل ُمَتموِّ

وجه الدللة: 

قت بها” بياٌن حلقيقة الوقف؛ وهو  �ست اأ�سَلها وت�سدَّ اأنَّ قوله ملسو هيلع هللا ىلص: “اإن �سئت حبَّ

“وبه  للة على م�سروعية الوقف،  الدَّ الثمرة، فهو �سريٌح يف  حتبي�ص الأ�سل وت�سبيل 

 .
َيحتجُّ كلُّ َمن اأجاَز الأحبا�َص”)٣(

قال احلافظ ابن حجر )ت8٥٢ه�( : “حديث عمَر هذا اأ�سٌل يف م�سروعية 

.
الوقف”)4(

لأنه م�سبوٌق  به؛  يعتدُّ  امل�ساألة ل  اأنَّ اخلالف يف هذه  اإليه  الإ�سارة  ومما يح�سن 

باإجماع َمن م�سى من اأهل العلم.

يقول اأبو العبا�ص القرطبيُّ )ت٦٥٦ه�( : “وهذا خالٌف ل ُيلتَفُت اإليه، فاإنَّ 

 .
قائَله خَرق اإجماع امل�سلمني يف امل�ساجد، وال�سقايات؛ اإذ ل خالف يف ذلك”)٥(

انظر: اإكمال املعلم )٣٧٣/٥(، �سرح م�سلم للنوويِّ )11/8٥(.  )1(

  اأخرجه البخاريُّ )٢٧٣٧(، وم�سلٌم )1٦٣٢(، من حديث: ابن عوٍن، عن نافٍع، عن ابن عمَر   )٢(

فذكره.

التمهيد )1/٢1٣(.  )٣(

فتح الباري )4٠٢/٥(.  )4(

املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص م�سلم )1٥/٥٠(.   )٥(
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ويقول اأبو الفرج عبدالرحمن بن قدامة املقد�سي )ت٦8٢ه�( : “وحديُث 

َنْقٌل  ِته، وقوُل جابٍر  ُعَمَر حجٌة على َمن خالَفه، وهو �سريٌح يف احلكم مع �سحَّ ابِن 

.
لالإجماع، فال ُيلَتَفُت اإىل خالف ذلك”)1(

ولذا؛ فاخلالف يف �سحة الوقف اأو يف جوازه دون لزومه؛ غرُي معترٍب، وعلى هذا 

ا�ستقرَّ عمل امل�سلمني اإىل اليوم. 

“وامل�سائل التي اختلف فيها ال�سلف   : يقول الإمام ابن القيم )ت٧٥1ه�( 

.
نا �سحَة اأحد القولني فيها كثرٌي، مثل...: واأنَّ الوقف �سحيٌح لزم”)٢( واخلَلف وقد تيقَّ

ال�سرح الكبري )1٦/٣٦٢(.  )1(

اإعالم املوقعني )٢٣٢/4-٢٣٣( باخت�سار.  )٢(
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املبحث االأول

مفهوم الوقف عند االإمام اأبي حنيفة

هو  ذلك:  ومردُّ  ال�سطالح،  يف  للوقف  تعريفهم  عند  الفقهاء  عبارات  عْت  تنوَّ

العني  وبقاء  وعدمه،  الوقف  كلزوم  واأحكامه؛  الوقف  �سروط  بع�ص  يف  اختالُفهم 

موقوفًة على ِمْلك الواِقف اأو تخرُج عنه، ونحو ذلك من الأحكام التي اختلفت فيها 

اأنظارهم.

ولذا جاء تعريف كلِّ مذهٍب مالحًظا فيه الأحكام وال�سروط التي ينطبق عليها 

مفهوم امل�سطلح )الوقف( عنده.

وت�سبيل  الأ�سل  )حتبي�ص  هو:  للوقف  ال�سرعيِّ  املعنى  ِقوام  اأنَّ  بيان  وم�سى   

املبحث  اأنَّ هذا  اإل  والأحكام،  ال�سروط  وراء ذلك من  ا�ستطراٍد مبا  دون  الثمرة(، 

يراُد منه بيان مفهوم الوقف عند الإمام اأبي حنيفة على وجه اخل�سو�ص.

َجلنا النظَر يف مدونات ال�سادة احلنفية؛ جِنُد متاأخريهم يذكرون يف كتبهم 
َ
واإذا اأ

القول ب�سحة  اأبي حنيفة من  ُين�سب لالإمام  اأحدهما مما  الوقف،  راأيني يف تعريف 

الوقف دون لزومه على ما �سياأتي بيانه -باإذن اهلل-.

العني  َحْب�ص  هو  ال�سرع  “ويف  للوقف-:  تعريفه  “الإ�سعاف” -عند  �ساحب  يقول 

 .
ق باملنفعة على اختالف الراأَيني”)1( على حكم ِملك الواِقف اأو عن التمليك والت�سدُّ

يعني: عند اأ�سحابه احلنفية. 

وهذان الراأيان هما: 

ق  الراأي الأول: َمن يجعل ِمْلكية العني موقوفًة على ِمْلك الواِقف، واملنفعة ُيت�سدَّ

الإ�سعاف يف اأحكام الأوقاف للطرابل�سيِّ )�ص٣(.  )1(
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.
)1(

له اإمام املذهب اأبو حنيفة )ت1٥٠ه�(  وَمن وافقه من اأ�سحابه بها، وميثِّ

قال �ساحب “الهداية” -حاكًيا قول الإمام اأبي حنيفة-: “وهو يف ال�سرع عند اأبي 

.
ق باملنفعة”)٢( حنيفة: حب�ص العني على ِملك الواقف والت�سدُّ

عنَده  امِلْلك  اأنَّ  املتاأخرين-  -عند  حنيفة  اأبي  الإمام  مذهب  تقرير  اأنَّ  ه:  وينبَّ

.
)٣(

حمبو�ٌص على ِمْلك الواِقف ما مل َيْلزم؛ فاإذا لِزم �سار يف حكم ِمْلك اهلل

ِملك  ِملك اهلل تعاىل؛ فيزوُل  العنَي موقوفًة على حكم  الثاين: َمن يجعل  الراأي 

ة احلنفية. ، وعامَّ
)4(

له ال�ساحبان الواِقف عنها، وميثِّ

جاء يف “فتح القدير”: “وعندهما: َحْب�ص العني على حكم ِملك اهلل تعاىل؛ فيزوُل 

. وهذا الراأيُّ 
ِملك الواِقف عنها اإىل اهلل تعاىل على وجٍه تعود منفعته اإىل العباد”)٥(

.
)٦(

هو الذي ا�ستقرَّ عليه احلنفية وعليه الفتوى عندهم

فاإذن، الإمام اأبو حنيفة على هذا الراأي؛ يرى باأنَّ الوقف هو: “َحْب�ص العني على 

حياته،  يف  الوقف  عن  الرجوُع  عنده  “فللواقف  باملنفعة”،  ق  والت�سدُّ الواقف  ِملك 

.
ولورثته الرجوع بعد وفاته؛ لأنه ل ت�سقط عنه ملكيته”)٧(

باملنفعة؛ مبنزلة  ًقا  اأن يكون ت�سدُّ العني، ول يعدو  فالوقف عنَده ل يزيل ملكية 

وهو زفر بن الهذيل، ومل يوافقه من اأ�سحابه اإل هو. انظر: التجريد للقدوريِّ )٣٧٧1/8(.   )1(

ه ابن عابدين يف “رد املحتار” )٣٣٧/4(: على اأنَّ التعبري ب�“حب�ص  الهداية يف �سرح البداية )1٥/٣(. نبَّ  )٢(

العني على حكم ِمْلك الواقف” اأجوُد؛ ليكون تعريًفا للوقف الالزم، اإذ غري الالزم باٍق على ِمْلك الواقف 

عند اأبي حنيفة. وعليه؛ فالتعبري ب�“حب�ص العني على ِمْلك الواقف” ل ُينا�ِسب تعريَف غري الالزم اإذ ل 

َحْب�َص فيه؛ لأنه غرُي ممنوٍع عن بيعه ونحوه، بخالف الالزم فاإنه حمبو�ٌص حقيقًة.

انظر: الهداية يف �سرح البداية )1٥/٣-1٦(.  )٣(

يا بذلك؛ لأنهما  اأبو يو�سف، وحممد بن احل�سن، و�سمِّ ُيراد به: القا�سي  هذا امل�سطلح عند احلنفية   )4(

�سحبا الإمام اأبا حنيفة. انظر: املذهب احلنفيُّ للدكتور اأحمد النقيب )1/٣٢٠(.

فتح القدير )٢٠٣/٦(.  )٥(

انظر: املب�سوط )٢8/1٢(، الهداية يف �سرح البناية )1٥/٣(، تبيني احلقائق )٣٢٥/٣(، حا�سية ابن   )٦(

عابدين )٣٣8/4(.

رقا )�ص1٠٦(. اأحكام الأوقاف للزَّ  )٧(
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العارّية. ولذا تتابَع متاأخرو احلنفية على تو�سيف الوقف عند الإمام باأنه: عارّيٌة اأو 

.
)1(

مبنزلة العارّية

.
يقول َخواِهر زاَدْه )ت٦٥1ه�( : “فعند اأبي حنيفة : الوقف اإعارة”)٢(

وجاء يف “املب�سوط”: “]اأبو حنيفة[ يجعل الواقف حاب�ًسا العنَي على ملكه، �سارًفا 

.
اها، فيكون مبنزلة العارّية، والعارّية جائزٌة غري لزمة”)٣( املنفعة اإىل اجلهة التي �سمَّ

ٌع  تربُّ الوقف  اأنَّ   : “ولأبي حنيفة وهو قول زفر  الفقهاء”:  “زاد  وجاء يف 

.
باملنافع؛ فال َيْلزم ول يتاأبَّد، كالإعارة”)4(

؛  والتعبري بكون الوقف عند اأبي حنيفة “مبنزلة العارّية” ولي�ص عارّية حقيقة؛ اأدقُّ

لأنَّ الوقف ل ُي�سلَّم اإىل امل�ستويف للمنفعة، بل ُي�سلِّمه الواِقف للمتويلِّ اأو يجعَله يف يده 

.
)٥(

وي�سرف املنفعة اإىل َمن اأراد، واأما العارّية؛ فت�سلَّم اإىل َمن ي�ستويف منفعَتها

تبيني  النرّية )٩٧/4(، درر احلكام )1٣٢/٢(،  البناية )1٥/٣(، اجلوهرة  الهداية يف �سرح  انظر:   )1(

احلقائق )٣٢٥/٣(. 

�سرح م�سكالت القدوريِّ )٦٥/٢(.  )٢(

.)٢٧/1٢(  )٣(

زاد الفقهاء �سرح خمت�سر القدوريِّ لالإ�سبيجابيِّ )1/٦٦٢(.  )4(

انظر: فتح القدير )٢٠٣/٦(.  )٥(
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املبحث الثاين

الن�شو�ض احلاكية ملذهب االإمام من داخل املدونة احلنفية

 يف م�ساألٍة من امل�سائل؛ الرجوُع اإىل ن�سو�سه يف 
ٍ
من مقت�سى حتقيق قول اأيِّ اإمام

ذات امل�ساألة، والبحُث عن كالمه؛ حتى ُيوَقف له فيها على راأي ميكن ن�سبُته اإليه، بيد 

اأنَّ املقاَم هنا متعذٌر ملثل ذلك، فلي�ص هناك ن�سو�ٌص �سريحٌة عن الإمام اأبي حنيفة 

)ت1٥٠ه�(  يف هذه امل�ساألة ميكن من خاللها ا�ستجالُء مذهبه منها؛ فالإمام 

ًفا ُين�سب اإليه، واإمنا �سنَّف اأ�سحاُبه بعده على مذهبه  ن بنف�سه يف الفقه م�سنَّ “مل يدوِّ

لنا  ولي�ص  الأ�سحاب  اأبي حنيفة عن هوؤلء  �سناأخذ فقه  ا  “فاإنَّ ولذا؛   .
فوه”)1( ما �سنَّ

 .
طريق غري ذلك”)٢(

واملطالع يف مدونات ال�سادة احلنفية يجُد اأنَّ اأقوالهم قد اختلفْت يف حكاية قول 

ة  عامَّ كان  واإن  ومتاأخريهم،  احلنفية  متقدميِّ  بني  ًة  خا�سَّ امل�ساألة،  هذه  يف  الإمام 

بيانه  �سياأتي  كما  لالإمام،  اأ�سافوه  معنّيٍ  قوٍل  على  وا  ا�ستقرَّ قد  احلنفية  متاأخريِّ 

-باإذن اهلل-. 

ى كلِّ قوٍل، وهي بهذا  وقد راأيُت اأن اأذكر ن�سو�ص ال�سادة احلنفية باعتبار موؤدَّ

 :
)٣(

العتبار تنق�سم اإىل اجتاَهني

َزهرة  اأبي  لل�سيخ  وفقهه”  اآراوؤه  “حياته وع�سره،  اأبو حنيفة  وانظر:  العّز )�ص٣٦(.  اأبي  التباع لبن   )1(

)�ص٢11(، املذهب احلنفيُّ للدكتور اأحمد النقيب )1/٧٠(.

اأبو حنيفة “حياته وع�سره، اآراوؤه وفقهه” لل�سيخ اأبي َزهرة )�ص٢1٩(.   )٢(

وهذان الطريقان )كتب الإمام ور�سائله + طالبه واأ�سحابه( هما طريقا معرفة اأقوال الأئمة املجتهدين. 

لميِّ )�ص1٩(. وانظر: حترير املقال فيما ت�سحُّ ن�سبته للمجتهد من الأقوال للدكتور عيا�ص ال�سُّ

ح  جعلها الدكتور حممد الكبي�سيُّ ثالثَة اجتاهاٍت حتكي عن الإمام راأيه يف هذه امل�ساألة، اأحدها: َمن �سرَّ  )٣(

عنه بالبطالن، والثاين: بعدم اجلواز، والثالث: باجلواز دون اللُّزوم. انظر: اأحكام الوقف يف ال�سريعة 

الإ�سالمية )1/1٠٦- 1٠8(. =
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الجتاه الأول: ن�سبة بطالن الوقف وعدم جوازه: 

الإمام، وي�ستثنى من ذلك ما  الوقف باطٌل ول ي�سحُّ عند  اأنَّ  واملق�سود بذلك: 

ح بذلك الإماُم حممد بن احل�سن  . ومن اأقدم َمن �سرَّ كان من باب الو�سية؛ في�سحُّ

)ت18٩ه�( ، بقوله: “كان اأبو حنيفة  ل ُيِجيز �سيًئا من احَلْب�ص على وجٍه 

ي بخدمة عبٍد، اأو ب�ُسكنى  من الوجوه اإل يف خ�سلٍة واحدٍة يف الو�سية عند املوت ُيو�سِ

ي بالغلَّة للفقراء وامل�ساكني؛  ته، اأو بغلَّة اأر�سه لرجل بعينه، اأو ُيو�سِ داره، اأو بظهر دابَّ

 .
فاإنه كان ُيِجيز هذا من الثُّلث، فاأما ما �سوى ذلك فاإنه كان يراُه باطاًل”)1(

: اإذا قال الرجل: داري حب�ٌص على فالن  اأبو حنيفَة  “قال   : ويقول 

وَعِقبه من ولِده ل ُيَباع ول ُيوَرث؛ فهذا باطٌل، وللذي جعَلها َحْب�ًسا اأن يرجع فيها، واإن 

.
مات كان مرياًثا لورثِته واحَلْب�ص باطٌل”)٢(

ووافقه تلميذه هالل بن يحيى )ت٢4٥ه�( ، حيث نقل عنه: “قلُت: اأراأيَت 

ى حدوَدها- �سدقٌة موقوفٌة، ثم مل يزْد على ذلك �سيًئا.  رجاًل قال: اأر�سي هذه -و�سمَّ

قال اأبو حنيفة : هذا كلُّه باطٌل ل يجوز، ول يكون وقًفا، وله اأن ُيحِدث فيه ما 

.
ة من اأهل الكوفة”)٣( بدا له بعد ذلك، وهذا قول العامَّ

يجوز  “ول  حنيفة-:  اأبي  مذهب  -حاكًيا    )ت٣٢1ه�(  حاويُّ  الطَّ ويقول 

ه، ول وْقَفه لهما، ول �سدقَته لهما، واإن جَعل اآخرهما هلل  حتبي�ص الرجل داَره ول اأر�سَ

، يف قول اأبي حنيفة ، اإل اأن يكون فَعل ذلك يف مر�سه الذي مات فيه؛ 

.
فُيخَرج خمرَج الو�سايا ويجوز كما جتوز الو�سايا”)4(

ة كتب  = والأظهر اأنَّ مردَّ الجتاَهني الأول والثاين واحٌد، ولي�ص اأحدهما ق�سيًما لالآخر، وعلى هذا عامَّ

روايَتني  اأو  تابعه،  وَمن  احل�سن  بن  الإمام حممد  ك�سنيع  واحدًة؛  روايًة  يوردون  اإما  فاإنهم  احلنفية؛ 

راح واأ�سحاب احلوا�سي ونحوهم. حون بينهما؛ كاأكرث ال�سُّ ويرجِّ

احلجة على اأهل املدينة )٥٦/٣(.  )1(

احلجة على اأهل املدينة )4٦/٣(.  )٢(

اأحكام الوقف لهالل بن يحيى )�ص٥(.  )٣(

خمت�سر الطحاويُّ )�ص1٣٦(.  )4(
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اأبو  “قال  قوَله:  زياد )ت٢٠4ه�(،  بن  اف )ت٢٦1ه�( عن احل�سن  ونقل اخل�سَّ

.
حنيفة: ل يجوز الوقف اإل ما كان على طريق الو�سايا”)1(

وقد كان راأُي القا�سي اأبي يو�سف )ت18٢ه�(  موافًقا ملذهب الإمام اأوَل 

.
)٢(

 رَجع عن قول اأبي حنيفة  الأمر، ولكنه ملا حجَّ وراأى وقوف ال�سحابة

يقول ال�سرخ�سيُّ )ت48٣ه�( : “وكان اأبو يو�سف  يقول اأوًل بقول اأبي 

حنيفة ، ولكنه ملا حجَّ مع الر�سيد  فراأى وقوف ال�سحابة -ر�سوان اهلل 

 .
عليهم- باملدينة ونواحيها رَجع”)٣(

ا، حيث رَوى لنا الإمام  وقد ناظر الإماَم مالًكا )ت1٧٩ه�( يف هذه امل�ساألة اأي�سً

اأمري  عند  يو�سف  واأبو  مالٌك  “اجتمع  بقوله:  اخلرَب،    )ت٢٠4ه�(  ال�سافعيُّ 

املوؤمنني فتكلما يف الوقوف وما يحب�سه النا�ص، فقال يعقوب: هذا باطٌل، قال �ُسريٌح: 

جاء حممٌد ملسو هيلع هللا ىلص باإطالق احَلْب�ص، فقال مالٌك: اإمنا جاء حممٌد ملسو هيلع هللا ىلص باإطالق ما كانوا 

اِئَبة، فاأما الوقوف: فهذا وقف عمَر بن اخلطاب  يحب�سونه لآلهتهم من الَبِحرية وال�سَّ

وقف  وهذا  ثمرَتها«،  ل  و�سبِّ اأ�سَلها  »احب�ص  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  ا�ستاأذن  حيث   

.
الزبري. فاأعجَب اخلليفَة ذلك منه، وَبِقي يعقوب”)4(

بل قال اأبو يو�سف )ت18٢ه�( -ملا بَلَغه حديث عمر )ت٢٣ه�(  يف الوقف-: 

اف )�ص11٠(. اأحكام الأوقاف للخ�سَّ  )1(

حاويُّ يف “خمت�سر اختالف العلماء” )1٥8/4(: “حكى  وُحِكي يف �سبب رجوعه غرُي ذلك، يقول الطَّ  )٢(

ث بحديث ابن عوٍن عن نافٍع الذي ذكرنا، فلم يعرفه،  عي�سى بن اأبان اأنَّ اأبا يو�سف ملا قِدم بغداد فُحدِّ

ثه اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن ُعليَّة، فقال هذا ل  ثنا بهذا عن ابن عون؟ فحدَّ وقال: كيف لنا مبن يحدِّ

ي�سُع اأحٌد خالَفه، ولو تناهى هذا اإىل اأبي حنيفة لقال به وملا خالفه”. ومثُله قال املاورديُّ يف “احلاوي 

الكبري” )٥11/٧(. واأيًّا ما كان الباعُث على ذلك، فرجوع اأبي يو�سف ثابٌت من غري وجٍه.

والثانية:  اإحداها: هذه،  م�سائل:  رَجع يف ثالث  يو�سف  اأبا  اأنَّ  ال�سرخ�سيُّ  وذكر  املب�سوط )٢8/1٢(.   )٣(

تقدير ال�ساع بثمانية اأرطاٍل، والثالثة: اأذان الفجر قبل طلوع الفجر. وانظر: جمموع فتاوى ابن تيمّية 

.)٣٠4/٢٠(

البيهقيُّ يف  ومن طريقه  ومناقبه” )�ص1٥1-1٥٢(،  ال�سافعيِّ  “اآداب  اأبي حامت يف  ابُن  الق�سة  روى   )4(

. “الكربى” )٢٦٩/٦( واللفظ له. واخلرب �سحيٌح اإىل الإمام ال�سافعيِّ
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.
“لو بَلَغ هذا احلديُث اأبا حنيفة لرَجع”)1(

-ومل    )ت1٥8ه�(  الُهَذيل  بن  ُزَفُر  ذلك:  على  حنيفة  اأبا  الإماَم  ووافق 

حاويُّ )ت٣٢1ه�( : “فذهب قوٌم اإىل  ، يقول الطَّ
)٢(

يوافقه من اأ�سحابه اإل هو-

اأنَّ الرجل اإذا اأوقف داَره على ولده وولد ولده، ثم َمن بعدهم يف �سبيل اهلل؛ اأنَّ ذلك 

اإىل  ، ول �سبيل له بعد ذلك  اإىل اهلل  ِمْلكه  واأنها قد خرجْت بذلك من  جائٌز، 

ن قال بذلك: اأبو يو�سف وحممد بن احل�سن  وا يف ذلك بهذه الآثار. وممَّ بيعها، واحتجُّ

اآخرون  الب�سرة. وخالفهم يف ذلك  واأهل  املدينة  اأهل  رحمة اهلل عليهما، وهو قول 

منهم: اأبو حنيفة وزفر ابن الهذيل رحمة اهلل عليهما فقالوا: هذا كلُّه مرياٌث ل َيخرُج 

.
من ِمْلك الذي اأوقَفه بهذا ال�سبب”)٣(

وترى مما �سبق من النُّ�سو�ص اأنَّ احلاكني هذا الراأي عن الإمام؛ هم من طبقة 

مني؛ كاأبي يو�سف )ت18٢ه�(، وحممد بن احل�سن  تالميذ الإمام اأبي حنيفة املتقدِّ

كهالل  تالميذهم؛  طبقة  اأو  )ت٢٠4ه�(.  اللوؤلوؤيِّ  زياد  بن  واحل�سن  )ت18٩ه�(، 

القوَل مبنع  ين�سبون لالإمام  اف )ت٢٦1ه�(، وكلُّهم  بن يحيى )ت٢4٥ه�(، واخل�سَّ

الوقف وعدم جوازه.

ولذا يقول الزيلعيُّ )ت٧4٣ه�( : “الوقف ل يجوُز عند اأبي حنيفة اأ�ساًل، 

.
وهو املذكور يف )الأ�سل(”)4(

ابن حجر  �سياق اعرتا�سه على احلافظ   -يف  العينيُّ )ت8٥٥ه�(  ويقول 

 معقودٌة جلواز وقف املنقول واملخاِلف 
)٥(

)ت8٥٢ه�(-: “وقال بع�سهم: هذه الرتجمة

الإ�سعاف يف اأحكام الأوقاف )�ص٣(.  )1(

انظر: التجريد للقدوريِّ )٣٧٧1/8(. يقول احلافظ ابن حجر: “وقال اأبو حنيفة: ل َيْلزُم وخالَفه جميُع   )٢(

اأ�سحابه اإل ُزفَر بَن الُهذيل”. فتح الباري )4٠٢/٥-4٠٣(.

�سرح معاين الآثار )4/٩٥(.   )٣(

تبيني احلقائق )٣٢٥/٣(. وانظر: الهداية يف �سرح البداية )1٥/٣(، حا�سية ابن عابدين )٣٣4/4(.  )4(

َق، اأو وَقَف بع�َص ماله، اأو بع�َص  اأي قول الإمام البخاريِّ يف “�سحيحه” يف كتاب الو�سايا: “باٌب اإذا ت�سدَّ  )٥(

ه؛ فهو جائٌز”. رقيقه، اأو دوابِّ
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فيه اأبو حنيفة. انتهى. قلُت: املذهب فيه تف�سيٌل، فال ُيقال: املخالف فيه اأبو حنيفة، 

كذا جزاًفا. اأما مذهب اأبي حنيفة: فاإنه ل يرى الوقف اأ�ساًل، ف�ساًل عن �سحة وقف 

.
املنقول”)1(

الجتاه الثاين: ن�سبة جواز الوقف دون لزومه: 

. ويرتتَّب 
ٍ
واملق�سود بذلك: اأنَّ الوقف جائٌز �سحيٌح عند الإمام، اإل اأنَّه غري لزم

اأو هبِته ونحوهما من  ِمْلك الواقف، وجواز بيِعه  اللُّزوم بقاُء الأ�سل على  على عدم 

اأ�سباب الإزالة. 

ا�ص )ت٣٧٠ه�( : “الوقف جائٌز يف قول اأبي حنيفة، اإل اأنه ل  يقول اجل�سَّ

فه فيها، من  تخرُج الأر�ص املوقوفة عن ِمْلك �ساحبها، ول مَينُع وقُفه اإيَّاها جواَز ت�سرُّ

بيٍع وهبٍة وغري ذلك، ول انتقال امِلْلك فيها اإىل الوارث باملوت. ومو�سع اخلالف بينه 

.
فه”)٢( وبني خمالفيه، اإمنا هو يف زوال ِمْلكه بالوقف، وجواز ت�سرُّ

حنيفة  اأبي  علمائنا  عند  جائٌز  “وهو   : )ت٩٢٢ه�(  الطرابل�سيُّ  وقال 

فاأخذ  الوقف  يجيز  ل    حنيفة  اأبو  كان  “الأ�سل”:  يف  وذكر    واأ�سحابه 

بع�ص النا�ص بظاهر هذا اللفظ وقال ل يجوز الوقف عنده...، وال�سحيح اأنه جائٌز 

.
، واإمنا اخلالف بينهم يف اللُّزوم وعدمه”)٣( عند الكلِّ

عبارة  يف  جاء  ما  م  توهَّ َمن  -معاتًبا  فيقول    )ت48٣ه�(  ال�سرخ�سيُّ  اأما 

اأنه غرُي جائٍز على قول    “وظنَّ بع�ُص اأ�سحابنا  )الأ�سل( من عدم اجلواز-: 

، فنقول: اأما اأبو حنيفة -ر�سي اهلل تعاىل 
)4(

اأبي حنيفة واإليه ي�سري يف ظاهر الرواية

عمدة القاري )14/٥٢(.  )1(

حاويِّ )4/٥(. �سرح خمت�سر الطَّ  )٢(

الإ�سعاف يف اأحكام الأوقاف )�ص٣( باخت�سار.  )٣(

؛ كما اأ�سار لذلك البابرتيُّ يف “العناية” )٢٠٣/٦(  يعني: كتاب “املب�سوط” ملحمد بن احل�سن ال�سيباينِّ  )4(

راح.  وغرُيه من ال�سُّ

قال ابن عابدين يف “عقود ر�سم املفتي” )�ص٢٥(: “وكثرًيا ما يقولون: ذكره حممٌد يف “الأ�سل”، وانظر 

راح ب�“املب�سوط”؛ فُعلم اأنَّ الأ�سل = ره ال�سُّ كالمه يف الأ�سل، )٩٦/1٢( طبعة دار ابن حزم. ويف�سِّ
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عنه- فكان ل ُيجيُز ذلك ومراُده اأن ل يجعَله لزًما، فاأما اأ�سُل اجلواز ثابٌت عنَده؛ 

اها؛  لأنه يجعُل الواِقف حاب�ًسا للعني على ِملكه �سارًفا للمنفعة اإىل اجلهة التي �سمَّ

فيكون مبنزلة العارّية والعارّية جائزٌة غرُي لزمة؛ ولهذا قال: لو اأو�سى به بعد موته 

.
يكون لزًما مبنزلة الو�سية باملنفعة بعد املوت”)1(

؛ فيح�سن بيان موقِفه من هذه الق�سية  وحيث ُذِكر ال�سرخ�سيُّ )ت48٣ه�( 

على وجٍه من القت�ساب؛ فاإنَّ ل�سم�ص الأئمة قدًرا زائًدا عن غريه من فقهاء احلنفية من 

، حتى اإنَّ القارئ ملا ذكَره يف 
)٢(

جهة النت�سار ملذهب اإمامه والدفاع عنه يف هذه امل�ساألة

فه يف توجيه مذهبه. به لراأي اإمامه، وتع�سُّ ر بجالء تع�سُّ كتابه “املب�سوط” ُيب�سِ

 : انت�سار ال�سرخ�سيِّ

نتيجًة ملا َذَكره الإمام حممد بن احل�سن )ت18٩ه�(  يف كتاب “الأ�سل”، 

من قوله: “باأنَّ الإمام اأبا حنيفة كان ل يجيز الوقف”؛ فقد انتف�َص الإمام ال�سرخ�سيُّ 

القالة  هذه  يحكي  َمن  كلِّ  على  ُف  ُيَذفِّ ب�سالحه  واأخذ  لذلك،    )ت48٣ه�( 

وين�سبها لالإمام اأبي حنيفة.

وميكن اإبراز انت�سار ال�سرخ�سيِّ يف هذه الق�سية من وجوه: 

د ظنَّ ل اأكرث. ر عدم اجلواز بعدم ال�سحة، واأنَّ قوَله هذا جمرُّ اأحدها: تخطئة َمن ف�سَّ

 اأنه غرُي جائٍز على قول اأبي حنيفة  “وظنَّ بع�ُص اأ�سحابنا   : يقول 

= مفرًدا هو املب�سوط، ا�سُتهر به من باقي كتب الأ�سول”. 

املب�سوط )٢٧/1٢(. ذكر الربهان ابُن مفلح : اأنَّ من الغرائب ما حكاه �ساحب “املب�سوط”: اأنَّ   )1(

ًة! انظر: املبدع )1٥٢/٥(. و�ساحب “املب�سوط” حَكى ذلك عن  لزوم الوقف من الأنبياء خا�سَّ

ره.  غريه من اأهل العلم، ثم نظَّ

حاويُّ ؛ فقد انت�سَر لراأي اإمامه يف امل�ساألة، وطِفق يورد تاأويالٍت بعيدًة على  ي�سابهه يف ذلك الطَّ  )٢(

الآثار الدالَّة على امل�سروعّية. انظر: �سرح معاين الآثار )٩٥/4-٩٧(. يقول احلافظ ابن حجر: “ومع 

ل الثمرة” ل  �ص الأ�سل و�سبِّ حاويِّ هذا؛ فقد انَت�سر كعادته فقال: قوله يف ق�سة عمر: “حبِّ حكاية الطَّ

ة اختياره لذلك اه�. ول يخفى �سعُف هذا التاأويل، ول ُيفهم  ي�ستلزم التاأبيَد، بل يحتمل اأن يكون اأراد مدَّ

ح بال�سرط عند َمن يذهب اإليه، وكاأنه مل يقف على  من قوله “وقفت” “وحبَّ�ست” اإل التاأبيد حتى ي�سرَّ

الرواية التي فيها حبي�ٌص ما دامت ال�سماوات والأر�ص؟!”. فتح الباري )4٠٣/٥(.
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واإليه ي�سري يف ظاهر الرواية، فنقول: اأما اأبو حنيفة -ر�سي اهلل تعاىل عنه- فكان ل 

.
ُيجيُز ذلك ومراُده اأن ل يجعَله لزًما، فاأما اأ�سُل اجلواز ثابٌت عنَده”)1(

اأ�ساًل،  الوقف  مبنع  تقول  روايٌة  حنيفَة  اأبي  لالإمام  يكون  اأن  ينفي  فهو  وعليه؛ 

ويجعل املنقول عنه واحًدا ل غري، وهو القول باجلواز دون اللُّزوم.

مني  وهذا القدر فيه تكلٌُّف منه ، وخمالفٌة ملا جاء عن اأئمة احلنفية املتقدِّ

من تالميذ الإمام وَمن بعدهم، ف�ساًل عن كونه مل يبنيِّ دليَل هذا التاأويل.

ُي�سلَّم له، واأقلُّ ما  اإليه ال�سرخ�سيُّ مل  “ما ذهب   : يقول الدكتور حممد الكبي�سيُّ

ُيقال فيه: اإنه حتميٌل للن�صِّ ما ل يحتمل؛ لأنه مل يربهن على اأنَّ املراد ب�“ل يجيز”: 

اأنه غري جائز. فاإذا ما علمنا: اأنَّ الذي عربَّ عن راأي اأبي حنيفة، بقوله: “ل يجيز” ما 

هو اإل �ساحُبه: حممد بن احل�سن -الذي هو َعَلٌم من اأعالم اللُّغة، واإماٌم من اأئمتها- 

، واقت�ساره على رواية واحدٍة، وهي:  د يف قبول تاأويل ال�سرخ�سيِّ كان هذا مدعاًة للرتدُّ

.
اجلواز غري الالزم”)٢(

ا ن�صُّ هالل بن يحيى )ت٢4٥ه�( ، وَنْقله عن الإمام القوَل  وقد مرَّ اأي�سً

ببطالن الوقف، “ولو فِهم حممٌد وهالٌل من راأي اأبي حنيفة ما فهَمه ال�سرخ�سيُّ ملا 

بعد  ي�سُعنا  بالبطالن وعدم اجلواز، فال  القوَل  اأطلقا  اأَما وقد  امتنع عليهما ذكُره، 

.
ر”)٣( ذلك اأن نقبل تاأويل ال�سرخ�سيِّ وتف�سرَيه لذلك، وهو املتاأخِّ

والثاين: اإنكاره على الإمام حممد بن احل�سن ا�ستبعاَد قول الإمام اأبي حنيفة: 

]اأي  لهذا  “الكتاب”  اأبي حنيفة يف  قوَل    ا�ْسَتبعَد حممٌد  “وقد   : يقول 

املب�سوط )٢٧/1٢(. ذكر الربهان ابُن مفلح : اأنَّ من الغرائب ما حكاه �ساحب “املب�سوط”: اأنَّ   )1(

ًة! انظر: املبدع )1٥٢/٥(. و�ساحب “املب�سوط” حَكى ذلك عن  لزوم الوقف من الأنبياء خا�سَّ

ره. انظر: املب�سوط )1٢/٢٧(. غريه من اأهل العلم، ثم نظَّ
لل�سيخ  ومعا�سرة  اأ�سالة  املالية  املعامالت  وانظر:   .)11٠/1( الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  الوقف  اأحكام   )٢(

دبيان الدبيان )1٦/٣٢(. 

انظر: اأحكام الوقف يف ال�سريعة الإ�سالمية للدكتور حممد الكبي�سيِّ )111/1(.  )٣(
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ٍة. فقال: “ما اأخذ  ًما على النا�ص من غري حجَّ اه حتكُّ لالآثار الواردة بجواز الوقف[، و�سمَّ

م على النا�ص. فاإذا كانوا هم الذين  النا�ص بقول اأبي حنيفة واأ�سحابه اإل برتكهم التحكُّ

مون على النا�ص بغري اأثٍر، ول قيا�ٍص مل ُيقلِّدوا هذه الأ�سياء، ولو جاز التقليد كان  يتحكَّ

َمن م�سى من قبل اأبي حنيفة مثُل: احل�سن الب�سريِّ واإبراهيم النخعيِّ  اأحرى 

ن من  اأن ُيقلَّدوا”، ومل ُيحَمد على ما قال. وقيل ب�سبب ذلك انقطع خاطُره، فلم يتمكَّ

كوك، وا�ستكرث اأ�سحاُبه من بعده من تفريع  تفريع م�سائل الوقف حتى خا�ص يف ال�سُّ

اف وهالل ، ولو كان اأبو حنيفة -ر�سي اهلل تعاىل عنه-  م�سائل الوقف كاخل�سَّ

ر عليه؛ فاإنه كما قال مالٌك -ر�سي اهلل تعاىل عنه- راأيُت  يف الأحياء حني قال ما قال لدمَّ

.
)٢(”)1(

رجاًل لو قال هذه الأ�سطوانة من ذهٍب لدلَّ عليه، ولكن كل جَمٍر يف اخلالء ُي�سرُّ

احل�سن  بن  حممد  قاَله  ما    )ت48٣ه�(  ال�سرخ�سيُّ  َيحِمد  مل  َنعْم، 

)ت18٩ه�( ، واأنكر عليه �سنيَعه هذا مع �سيخه بل اأخرَب: “لو كان اأبو حنيفَة يف 

.
ر عليه”)٣( الأحياء حني قال ما قال لدمَّ

ب وحمّية النت�سار  وهذا من ال�سرخ�سيِّ  فرٌع عما اعرتاه من �َسْورة التع�سُّ

د ا�ستبعاد القوِل، وبيان �سعفه -ل �سيما مع جميء  لراأي الإمام يف امل�ساألة، واإل فمجرُّ

اأهل  ة  وهي جادَّ فيه،  �سيَء  ل  ولزومه-؛  الوقف  على جواز  الدالَّة  ال�سحيحة  الآثار 

! العلم قدمًيا متى ما ا�ستبان لهم احلقُّ

به؛ ما ذكره ال�سيخ التَّهاَنويُّ )ت1٣٦٢ه�(  وي�سابه �سنيَع الإمام ال�سرخ�سيِّ يف تع�سُّ

واق�سعرَّ  �َسْعري  وَقف  لقد  “ولعمري!  بقوله:  الكالم،  هذا  على  علَّق  حيث   ،

ِجْلدي حني راأيُت ما يف “املب�سوط” لل�سرخ�سيِّ اأنَّ حممًدا قد ا�ستبعَد قول اأبي حنيفة 

قال الع�سكريُّ يف “جمهرة الأمثال” )14٢/٢(: “َقْولهم: )كل جَمٍر باخلالء ي�سّر(: ُي�سرب مثاًل للرجل   )1(

ُيعَجب بالف�سيلة تكون منه من غري اأن يقي�َسها بف�سائل غريه؛ فُي�سرُّ مبا يرى من �سرعته ولعلَّه اإذا ُقِرن 

ه”. بغريه تبنّي نق�سُ

املب�سوط )٢8/1٢(.  )٢(

َم عليه”. ومعنى: 
َ
وجاء يف “البحر الرائق” )٢٠٩/٥(: “لو كان اأبو حنيفَة يف الأحياء حني ما قال؛ َلَزاأ  )٣(

َم عليه”، اأي: اأكرَهه عليه. انظر: تهذيب اللغة )1٣/18٧(.
َ
“َزاأ
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ه يف كالمه  اإحلاٌق قد د�سَّ اأ�ساًل، بل  اأنَّ هذا لي�ص من كالم حممٍد  هذا...، وظني: 

ة على  حا�سٌد اأو معانٌد؛ لأنه قد اأيَّد قول اأبي حنيفة يف احلجج له ]يعني: كتاب احلجَّ

ْقل والَعْقل، وردَّ على اأهل املدينة...،  َظر والنَّ اه و�سيَّده بالآثار والنَّ اأهل املدينة[، وقوَّ

، فاإما اأن يكون الد�صُّ قد وَقع يف )مب�سوط  ول اأظنُّ اأنَّ ما حكاه ال�سرخ�سيُّ عنه قطُّ

.
( اأو يف )مب�سوط حممد(، واهلل اأعلم”)1( ال�سرخ�سيِّ

ودعوى عدم ثبوت ذلك عنه، اأو اأنها اإحلاٌق من غريه؛ بعيدٌة؛ فقد نَقل ذلك غري 

اإنَّ ترك ال�ساحَبني لقول الإمام معروٌف  ، ثم 
)٢(

واحٍد من احلنفية غرَي ال�سرخ�سيِّ

م�سهوٌر.

احل�سن  بن  حممد  َلِقي  ممن  -وهو    )ت٢٠4ه�(  ال�سافعيُّ  الإمام  يقول 

ا عليه مبا ذكرنا واأكرث منه، وقال:  وَخرَبه-: “َفَعاَب هذا القوَل عليه �ساحباُه واحَتجَّ

، �سدقاُت امل�سلمني يف القدمي واحلديث اأ�سهُر من اأن ينبغي اأن يجهَلها 
)٣(

هذا جهٌل

.
وِر والأر�سنَي على ما اأجزناها”)4( مات يف الدُّ عامٌل، واأجازوا ال�سدقاِت املحرَّ

املنت�سرين لأبي حنيفة كالَم حممد بن احل�سن -ال�سابق- على  اأورد بع�ص  بل 

اأنها من مناقب اأ�سحابه، بقوله: “فدلَّ قول �ساحَبيه على اأنَّ اأ�سحاب اأبي حنيفة ل 

.
يحابوَنه فيما ظَهر خطوؤه فيه، وهكذا يكون الإخال�ُص يف العلم”)٥(

والثالث: الن�سُّ على وجاهة قول الإمام من حيث املعنى: 

بعد اأنَّ �ساق  اأدلَّة الإمام اأبي حنيفة على قوله يف عدم لزوم الوقف، علَّق 

الآثار، فاأما من  با�ستهار  اإل  امل�ساألة  اأبي حنيفَة يف  ياأخذوا قوَل  “والنا�ُص مل  بقوله: 

اإعالء ال�سنن )11٥/1٣-11٦( باخت�سار.  )1(

انظر: التنبيه على م�سكالت الهداية )٣٣1/4(، البحر الرائق )٢٠٩/٥(.  )٢(

هكذا قال الإمام ، والذي و�سلنا عن اأبي يو�سف غرُي ذلك، بل اعتذَر له بقوله: “لو بَلغ احلديث   )٣(

اأبا حنيفة لرَجع”. 

الأم )٦1/4(.  )4(

ث عن ردود ابن اأبي �سيبة على اأبي حنيفة للكوثريِّ )�ص41(. النُّكت الطريفة يف التحدُّ  )٥(
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، وهو َيحِمُل الآثاَر على الوقف امل�ساف اإىل ما بعد املوت، اأو  حيُث املعنى كالُمه قويٌّ

.
املنفعة يف احلياة، وبعد املوت”)1(

بعٌد،  فيه  والنظر  املعنى  جهة  من  ا  اأي�سً حنيفة  اأبي  الإمام  كالم  اأنَّ  يخفى  ول 

ولي�ص فيه اإل ما قام به اأتباعه من �سلوك َم�ْسلك التاأويل ملا جاء يف حديث وقف عمر 

، “والذي يدلُّ 
)٢(

 ونحوه من الأخبار الدالَّة على م�سروعّية الوقف )ت٢٣ه�( 

على بطالن تاأويالتهم تواتر الآثار من ال�سحابة يف الوقف، قال جابٌر: مل يكن ذو 

ف فيه الورثة، وهي  مقدرٍة من ال�سحابة اإل وقف وقًفا، وبقي وقُفه بعد موته مل يت�سرَّ

، ولذا، فهذا احلمل خمالٌف ل�سنيع ال�سحابة  يف 
قائمٌة اإىل يومنا هذا”)٣(

زًة. فوها، فقد كانت كلُّها لزمًة منجَّ اأوقافهم التي وقَّ

يقول ابُن اأبي العّز احلنفيُّ )ت٧٩٢ه�( : “وقد انحرف يف �ساأن اأبي حنيفة 

طائفتان: فطائفٌة قد غَلت يف تقليده فلم ترتك له قوًل واأنزلوه منزلة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، 

.
ورد عليهم ن�صٌّ خمالُف قوله تاأولوه على غري تاأويله ليدفعوه عنهم”)4(

ُ
واإن اأ

ولذا يقول ابن الهمام )ت8٦1ه�( : “وباجلملة: فال يبعُد اأن يكوَن اإجماُع 

 .
َح خالُفه”)٥( ال�سحابة العمليُّ وَمن بعَدهم ُمتوارًثا على خالف قوله؛ فلذا ترجَّ

زه عند املوت على اأنه من باب الو�سية،  م- جوَّ ثم اإنَّ الإمام اأبا حنيفة -كما تقدَّ

ال )ت44٩ه�(  يقول: “يقال  ة، وهذا ما جعل ابن بطَّ زه يف حال ال�سحَّ ومل يجوِّ

ة: اإنَّ �سريًحا مل يقل:  مات يف ال�سحَّ للمحتجِّ بقول �سريٍح يف اإبطال ال�سدقات املحرَّ

ق يف حال  ة، فكيف وَجب اأن تكون �سدقة املت�سدِّ ل حب�ص عن فرائ�ص اهلل يف ال�سحَّ

ة من احلب�ص عن فرائ�ص اهلل ول يجب اأن تكون �سدقة يف مر�سه الذى ميوت  ال�سحَّ

املب�سوط )1٢/٣٠(.  )1(

حاويِّ ؛ فقد طِفق يورد تاأويالٍت بعيدًة على الآثار الدالَّة على امل�سروعّية. انظر: �سرح  ك�سنيع الطَّ  )٢(

معاين الآثار )4/٩٥-٩٧(.

حت�سني املاآخذ )٥٦/٣(.  )٣(

التباع )�ص٣٠(.  )4(

فتح القدير )٢٠٧/٦(.  )٥(
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فيه، اأو يف و�سيته من احلب�ص عن فرائ�ص اهلل؟ ومعنى ال�سدقَتني واحٌد، وما الربهان 

على اأنَّ التي اأجزَت هي اجلائزة والتي اأبطلَت هي الباطلة؟ فاإن قال: اإنَّ للرجل يف 

مر�سه اإخراج ثلث ماله فيما �ساء ول اعرتا�ص للورثة عليه فيه. قيل: وكذلك له يف 

ته اإخراج جميع ماله فيما �ساء ولي�ص للورثة عليه �سبيل، وملا كان ما يفعله  حال �سحَّ

الرجل يف ثلثه ل يدخل يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: “ل حب�ص عن فرائ�ص اهلل” عند اجلميع كان ما 

.
ته اأْوىَل بذلك ملن اأن�سف”)1( يفعله الرجل يف �سحَّ

اأبي حنيفة يف  لقول  -ملا عر�ص     )ت4٥٦ه�( 
ٍ
ابن حزم اأبا حممد  اإنَّ  بل 

اأيَّده  ول  �سنٌة،  به  تاأِت  مل  لأنَّه  ف�ساده؛  من  اإيراُده  يكفي  قوٌل  “وهذا  قال:  الوقف-، 

.
قيا�ٌص، ول ُيعَرُف عن اأحٍد قبَله، وتفريٌق فا�سٌد ف�َسَقَط جملًة”)٢(

وال�ساأن، كما قال الإمام ابن دقيق )ت٧٠٢ه�( ، وهو اأن “ ُيجعَل الراأيُّ هو 

اإليه، وت�سمُّ الآراء املنت�سرُة حتى تقَف بني  املوؤمتُّ والن�صُّ هو الإِمام، وُتردُّ املذاهُب 

يديه، واأما اأن ُيجعَل الفرُع اأ�ساًل، بردِّ الن�صِّ اإليه بالتكلُّف والتحيُّل، وُيحمَل على اأبعَد 

لوُل، ويعمَل  املحامل بلطافة الوَهم و�َسَعِة التخيُّل، وُيركَب يف تقرير الآراء ال�سعُب والذَّ

من التاأويالت ما تنفُر عنه النفو�ُص وت�ستنكره العقوُل، فذلك عندنا من اأرداأ مذهٍب 

.
ُل معه الن�سيحُة للدين على احلقيقة”)٣( واأ�سواأ طريقة، ول ُيعتَقُد اأنه حَت�سُ

هذه الوجوه الثالثة هي اأبرز انت�سارات الإمام ال�سرخ�سيِّ على َمن خالف الإمام 

ْف�ص يف ن�سرة  اأبا حنيفة يف قوله، وهي كما راأيَت فيها قدٌر من الإ�سراف وجماراة النَّ

الإمام -رحم اهلل اجلميع-.

وَنْنَعِطُف الآن على غر�سنا، فاأقول: 

ال�سابَقني  الجتاَهني  حكاية  على  تتابعوا  احلنفية  متاأخريِّ  اأكرث  اأنَّ  ترى  اإذن، 

ق بالغلَّة املعدومة ل يجوز عند  �سرح �سحيح البخاريِّ )1٩٦/8(. وقد يقال بالفرق بينهما؛ لأنَّ الت�سدُّ  )1(

ق  الت�سدُّ ي�سحُّ  فال  ال�سحة؛  حال  بخالف  الو�سية،  باب  من  لأنه  املوت؛  عند  اإل  حنيفة  اأبي  الإمام 

باملعدوم فيها. وانظر: الختيار لتعليل املختار )٣/41(. 

املحلَّى )8/14٩(.  )٢(

�سرح الإملام )1/٦(.  )٣(
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احلاكي  الأول  لالجتاه  نفيٍّ  دون  اللُّزوم  وعدم  باجلواز  القول  وترجيح  الإمام،  عن 

، مع اإ�سارتهم اإىل اأنَّ حملَّ اخلالف بني الإمام اأبي حنيفة وخمالفيه؛ هو يف 
)1(

للمنع

م عن ال�سرخ�سيِّ )ت48٣ه�(  من حكاية  اللُّزوم من عدمه فقط، �سوى ما تقدَّ

الوجه الواحد عن الإمام.

حب�ص  حنيفة:  اأبي  عند  ال�سرع  يف  “وهو   : )ت٥٩٣ه�(  املْرِغيَناينُّ  يقول 

ق باملنفعة مبنزلة العارية. ثم قيل املنفعة معدومٌة  العني على ِمْلك الواقف والت�سدُّ

، فال يجوز الوقف اأ�ساًل عنده، وهو امللفوظ يف “الأ�سل”.  ق باملعدوم ل ي�سحُّ فالت�سدُّ

.
 مبنزلة العارّية”)٢(

ٍ
والأ�سحُّ اأنه جائٌز عنَده اإل اأنه غري لزم

ويقول الزيلعيُّ )ت٧4٣ه�( : “الوقف ل يجوُز عند اأبي حنيفة اأ�ساًل، وهو 

املذكور يف “الأ�سل”. وقيل: يجوُز عنَده اإل اأنه ل َيْلزُم مبنزلة العاريَّة حتى َيرِجع فيه 

.
)٣(” اأيَّ وقٍت �ساء وُيوَرُث عنه اإذا مات، وهو الأ�سحُّ

ومع ن�سبة هوؤلء القوَل باجلواز لالإمام، اإل اأنهم ذكروا ثالَث �سوٍر يكون الوقف 

فيها لزًما ويزول ِمْلك الأ�سل عن الواقف، وهي: 

1 . .
)4(

اأن يحكم حاكٌم بلزوم الوقف

٢ ..
)٥(

اأن يخرج الوقف خمرَج الو�سية

٣ ..
)٦(

اأن يكون املوقوف م�سجًدا

كما هو �سنيع ُجلِّ �سراح “الهداية”.  )1(

الهداية يف �سرح البداية )1٥/٣(.  )٢(

تبيني احلقائق )٣٢٥/٣(.   )٣(

اأن يرِجَع عنه فُينازَعُه  اإىل املُتويلِّ ثم يريد  ُي�سلَِّم الواِقُف ما وَقَفه  اأن  “�سورُة احلكم:   : قال البابرتيُّ  )4(

بعدم اللُُّزوم فيخت�سمان اإىل القا�سي فيق�سي بلزومه”. العناية )٢٠٧/٦(.

به  واأو�سيت  موؤبَّدة  موقوفًة  اأر�سي هذه �سدقًة  يقول: جعلُت  اأن  به:  الو�سية  “وتف�سري  َمازْه:  ابن  قال   )٥(

بعد موتي، فاإذا قال ذلك يكون لزًما، حتى ل ميلك بيَعه قبل املوت ول يورث عنه”. املحيط الربهاينُّ 

.)1٠٩/٦(

ه وقًفا عنَده، واإمنا من باب التحرير. انظر: املب�سوط )1٢/٣٠(. اإل اأنه ل يعدُّ  )٦(
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ون على ال�سورَتني الأولَيني  ة احلنفية ين�سُّ وهذا على �سبيل التف�سيل، واإل فعامَّ

.
)1(

دون الثالثة

قال البابرتيُّ )ت٧8٦ه�( : “ول يلزُم اإل بطريَقني: ق�ساء القا�سي بلزومه 

لكونه جمتهًدا فيه، واإخراجه خمرَج الو�سية باأن يقول: اأو�سيُت بغلَّة داري، فحينئٍذ 

.
َيْلزم”)٢(

وقال املو�سليُّ )ت٦8٣ه�( : “قال اأبو حنيفة وزفُر: �سرُط جوازه اأن يكون 

ى به، اأو يقول: اإذا ِمتُّ فقد وقفُته، حتى لو مل يو�ِص به ل ي�سحُّ ويبقى على ِمْلكه  مو�سً

ُث عنه اإل اأن ُيِجيَزُه الورثة في�سري جائًزا ويتاأبَّد، ولو ق�سى القا�سي  يجوُز بيُعه وُيورَّ

.
َتِهٍد ومل يكن لغريه اإبطاُله”)٣( بلزومه َلِزَم ونَفذ؛ لأنه ق�ساٌء يف جُمْ

“املحيط  يف  جاء  ولذا  اجلواز،  ل   
ِ
للزوم �سرٌط  بيَّنُت-  -كما  ور  ال�سُّ وهذه 

” -يف عبارٍة اأكرث بياًنا-: “الإ�سافة اإىل ما بعد املوت اأو الو�سية عند اأبي  الربهاينِّ

 ،
ٍ
لزم غرُي  لكنه  ذلك،  بدون  عنَده  جائٌز  الوقف  فاإنَّ  للجواز؛  ب�سرٍط  لي�ست  حنيفة 

واإمنا ي�سري لزًما بالإ�سافة اإىل ما بعد املوت، اأو بالو�سية به. وهذا؛ لأنَّ اأبا حنيفة 

اها، فيكون  يجعل الواِقف حاب�ًسا العني على ِمْلكه، �سارًفا املنفعة اإىل اجلهة التي �سمَّ

مبنزلة العارّية، والعارّية جائزٌة غري لزمة، ومعنى اجلواز: جواز �سرف الغلَّة اإىل 

.
تلك اجلهة”)4(

القدير )٢٠٣/٦(، حا�سية  الهداية )٢٠٣/٦(، فتح  العناية �سرح  انظر: بدائع ال�سنائع )٦/٢18(،   )1(

ابن عابدين )٣٣8/4(. 

يف  يِقف  اأن  وهي:  احلنفية،  فقهاء  بع�ص  يذكرها  رابعًة  �سورًة    رقا  الزَّ م�سطفى  ال�سيخ  ونَقل 

ب قائاًل: “وهذه  حياته وبعد مماته، باأن يقول: وقفُت داري يف حياتي وبعد موتي، على كذا وكذا. ثم عقَّ

ال�سورة يذكرها الفقهاء، على اأنها حالٌة م�ستقلٌِّة من اأحوال لزوم الوقف عند اأبي حنفية، ولكنها َتكراٌر 

ل�سابقتها ]يعني بذلك: اإذا خرج الوقف خمرَج الو�سّية[”. اأحكام الأوقاف )�ص1٠٩(.

العناية �سرح الهداية )٢٠٣/٦(.  )٢(

الختيار لتعليل املختار )٣/41(.  )٣(

املحيط الربهاين لبن ماَزْه )1٠٩/٦(.   )4(
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ور ال�سابقة مل َيْلزم يف جميعها من حيث هو وقٌف بل لت�ساله  وبكلِّ حال، فال�سُّ

باأمٍر اآخَر: 

زاع، “فاللُّزوم  	 َفِفي ق�ساء القا�سي بلزومه؛ فالأنه ق�ساٌء يف جمتَهٍد فريفع النِّ

 .
)1(” عر�سيٌّ ل ذاتيٌّ

	 .
)٢(

ويف وقف امل�سجد؛ فلالإجماع على خروجه عن ِمْلك �ساحبه

ويف الإ�سافة اإىل ما بعد املوت؛ فلكونه و�سيًة و“الو�سية باملنافع جلهة اخلري  	

.
ج على اأنه و�سيٌة”)٣( جتوز، فالوقف يف ال�سورة الثانية ُيخرَّ

اإذا كان  اأبي حنيفة يعود اإىل خ�سلٍة واحدٍة: وهو  اأنَّ لزوم الوقف عنَد  والأ�سبه 

، اأما الواِقف 
)4(

ى به، على اأنَّ اللُّزوم هنا اإمنا هو يف حقِّ الورثة على ال�سحيح مو�سً

فيجوز له الرجوع عنه ما دام حيًّا، و�سبب ذلك: اأنَّ “هذا بناًء على اأنَّ الوقَف عنَدُه 

ِق بثمرِته وَغلَِّته املعدومَة  ى قوله: َوَقْفُت، والت�سدُّ َحْب�ُص العني على ِملكه؛ عماًل مُبْقَت�سَ

ق باملعدوم اإل بالو�سية”؛ كما يقول املو�سليُّ )ت٦8٣(  على امل�ساكني، ول ي�سحُّ الت�سدُّ

.
)٥(



عن  امِلْلك  يزول  ل  وزفر:  حنيفة  اأبو  “قال   : )ت4٢8ه�(  القدوريُّ  يقول 

.
الوقف بالقول اإل اأن يخرجه خمرَج الو�سايا”)٦(

ا جاز الوقف بالو�سّية األ يدلُّ على جوازه بدون الو�سّية؟  وقد ُيقال: ل�مَّ

جاز  “واإمنا  بقوله:  الإيراد-،  هذا  -دافًعا    )ت٥8٧ه�(  الكا�ساينُّ  يجيب 

خمرَج  اأخرجه  فقد  املوت؛  بعد  ما  اإىل  اأ�سافه  ملا  لأنه  املوت؛  بعد  ما  اإىل  م�ساًفا 

اأحكام الوقف يف ال�سريعة الإ�سالمية للدكتور حممد الكبي�سيِّ )114/1(.  )1(

اف )�ص18(. انظر: اأحكام الأوقاف للخ�سَّ  )٢(

حما�سرات يف الوقف لل�سيخ اأبي َزهرة )�ص4٧(.  )٣(

انظر: الإ�سعاف يف اأحكام الأوقاف )�ص4(.  )4(

الختيار )٣/41(.  )٥(

التجريد )٣٧٧1/8(.  )٦(
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ل  على جوازه  يدلُّ  ل  الو�سّية  بطريق  لكن جواُزه  الو�سايا،  ك�سائر  فيجوز  الو�سّية، 

َق بثلث ماله على  بطريق الو�سّية، األ ترى لو اأو�سى بُثُلث ماله للفقراء جاز، ولو ت�سدَّ

َق بالثمرة والَغلَّة املعدومَة على امل�ساكني ل  . بناًء على اأنَّ الت�سدُّ
الفقراء ل يجوز”)1(

.
)٢(

م-  ، اإل اإذا كان بطريق الو�سية -كما تقدَّ ي�سحُّ

هذا من حيث لزوم الأ�سل وعدمه، وهل َين�سحُب ذلك على الفرع )الغلَّة(؟ 

يقول الكا�ساينُّ )ت٥8٧ه�( : “ل خالَف بني العلماء يف جواز الوقف يف حقِّ 

ه يلزُمه  ق بالفرع ما داَم الواقُف حيًّا، حتى اأنَّ َمن وَقف داره اأو اأر�سَ وجوب الت�سدُّ

.
ق بالغلَّة”)٣( ْذر بالت�سدُّ ار والأر�ص، ويكون ذلك مبنزلة النَّ ُق بغلَّة الدَّ الت�سدُّ

جواز  يجوز    حنيفة  اأبي  “فعند   : )ت٩٢٢ه�(  الطرابل�سيُّ  ويقول 

الإعارة فُت�سَرف منفعُته اإىل جهة الوقف مع بقاء العني على حكم ِمْلك الواقف، ولو 

 .
رَجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة، ويورث عنه”)4(

ذر؛ فيكون  النَّ َقبيل  الغلَّة، هل هو من  تو�سيَفني لطبيعة �سرف  اأنَّ هناك  فرتى 

.
)٥(

واجًبا، اأو من َقبيل العارّية؛ فيكون جائًزا؟ اأكرث احلنفية على الثاين

الراأَيني،  بني  التوفيق    )ت1٣٩4ه�(  َزهرة  اأبو  حممد  ال�سيخ  حاول  وقد 

�ساحب  وجدنا  لقد  جائٌز؟  اأو  حنيفة  اأبي  عند  واجٌب  الغلَّة  �سرف  “وهل  بقوله: 

احلنفية:  كتب  عبارات  بع�ص  يف  وجاء  الإعارة،  جواز  جائٌز  اإنه  يقول:  “الإ�سعاف” 

ذر، وقد ذكر ذلك �ساحب “البدائع”، واحلقُّ اأنه اإذا كان الوقف  اأنه واجٌب وجوب النَّ

رف عليها واجًبا وجوب النذر، مبعنى اأنه يجب ديانًة  على جهة برٍّ ابتداًء يكون ال�سَّ

بدائع ال�سنائع )٢1٩/٦(.  )1(

الختيار )٣/41(.  )٢(

القاري  عمدة   ،)٦٦/٢( زاده  خَلواِهر  الُقدوريِّ  م�سكالت  �سرح  وانظر:   .)٢18/٦( ال�سنائع  بدائع   )٣(

للعينيِّ )٢4/14(.

الإ�سعاف يف اأحكام الأوقاف )�ص٣(.  )4(

انظر: املب�سوط )٢8/1٢(، الهداية يف �سرح البداية )1٥/٣(، �سرح م�سكالت الُقدوريِّ خَلواِهر زاده   )٥(

)٦٥/٢(، حا�سية ابن عابدين )٣٣8/4(. 
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ول يجب ق�ساًء، واإذا كان الوقف لي�ص على جهة برٍّ ابتداًء؛ كالوقف على فالٍن؛ فاإنه 

.
يكون غرَي لزم، ويكون جائًزا جواز الإعارة”)1(

وقبل ذلك هل ي�سحُّ هذا التفريق؟ وهو اللُّزوم يف الغلَّة دون الأ�سل.

عن  الرواية  ينقال  اأن  الفقيهان  “حاول  فقد  منهما؛  اجتهاٌد  ذلك  اأنَّ  احلقيقة 

كما  دة،  املحدَّ ور  ال�سُّ بع�ص  معاجلة  اإىل  مطلًقا،  بالبطالن  القول  من  حنيفة  اأبي 

ينعقد  التي  يغ  ال�سِّ من  واحدٍة  �سيغٍة  على  اقت�سر  فقد  “الإ�سعاف”،  �ساحب  فعل 

الوقف  اأبا حنيفة يقول بجواز  اأنَّ  الوقف، و�سكت عن �سائرها. مما يفهم منه:  بها 

اإنَّ ال�سدقة بهذه ال�سيغة تكون نذًرا بالغلَّة ل بالعني اأخًذا من كلمة  حينئٍذ، وقال: 

.
“موقوفة”)٢( )٣(

و�سفوة القول: اأنَّ اأ�سحاب هذا الجتاه يرمون من قو�ٍص واحدة، ولي�ص عنَدهم 

ما ي�ستدلُّون عليه اإل تاأويَلهم لراأي الإمام الوارد عن حممد بن احل�سن )ت18٩ه�( 

اللُّزوم ل املنَع من  “الأ�سل”، وحملهم عدم اجلواز فيها على عدم   يف كتاب 

.
)4(

الوقف، وهذا قول معظم فقهاء احلنفية املتاأخرين

حما�سرات يف الوقف )�ص48-4٩(.   )1(

ة  عامَّ عند  لزًما  جاز  موؤّبدة؛  موقوفٌة  �سدقٌة  هذه  اأر�سي  قال:  “فلو  قوله:   ، الطرابل�سيِّ كالم  و�سياق   )٢(

العلماء...، وعند اأبي حنيفة  يكون نذًرا بال�سدقة بغلَّة الأر�ص، ويبقى ِمْلكه على حاله، فاإذا مات 

  تورث عنه. ولو قال: �سدقٌة موقوفٌة موؤّبدة يف حياتي وبعد وفاتي؛ جاز عندهم اإل اأنَّ اأبا حنيفة

ق بالغلَّة، وكان عليه الوفاء مبا نَذر، ولو رَجع عنه  قال ما دام الواقف حيًّا كان ذلك نذًرا منه بالت�سدُّ

جاز”. الإ�سعاف )�ص1٠-11( باخت�سار.

اأحكام الوقف يف ال�سريعة الإ�سالمية للدكتور حممد الكبي�سيِّ )1/11٢(.   )٣(

انظر: الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف للقا�سي عبدالوهاب )٢/ ٦٧٠(، املنتقى للباجيِّ )1٢٢/٦(،   )4(

ُجَزيٍّ )�ص٢4٣(،  الفقهية لبن  القوانني  دات )٢/418(،  املمهِّ مات  املقدِّ للِعْمراينِّ )٥8/8(،  البيان 

اأ�سالة  املالية  املعامالت   ،)1٠8/1( الكبي�سيِّ  حممد  للدكتور  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  الوقف  اأحكام 

ومعا�سرة لل�سيخ دبيان الدبيان )1٦/٣٢(.
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املبحث الثالث

الن�شو�ض احلاكية ملذهب االإمام من خارج املدونة احلنفية

حنيفة  اأبي  الإمام  راأي  تقرير  يف  احلنفية  ال�سادة  لآراء  ال�سابق  العر�ص  بعد 

من  الفقهاء  ة  بقيَّ ذكره  ما  لعر�ص  الآن  ناأتي  امل�ساألة،  هذه  يف    )ت1٥٠ه�( 

خارج املذهب احلنفيِّ ل �سيما ما جاء يف املدونات الكربى التي اعتنْت بذكر امل�سائل 

لئل عليها واحِلَجاج فيها. اخلالفية بني الأئمة وا�ستعرا�ص الدَّ

ويح�سن بيان اأنَّ اخلالف الدائر يف اأو�ساط ال�سادة احلنفية حول ن�سبة راأي الإمام 

يف حكم الوقف؛ انعك�ص على غريهم من اأهل العلم من خارج الدائرة احلنفية، واإن 

كانت دائرة اخلالف هنا اأقلَّ ات�ساًعا.

ومن امللحوظات البارزة لكلِّ من يطالع اأوائل ُكُتب الوقف يف املدونات الفقهية؛ يجد 

اأبي  الإمام  راأَي  واإيرادهم  الوقف،  للخالف يف حكم  العلم عند ذكرهم  اأهل  ة  عامَّ اأنَّ 

ده وخمالفة �ساحَبيه اأو اأ�سحاِبه  حنيفة )ت1٥٠ه�( ؛ فاإنهم يوردونه على جهة تفرُّ

 . مع الت�سعيف لقوله وبيان �سذوذه وخمالفته لالآثار وعمل ال�سحابة ،
)1(

له

فيه  خالَف  بقوٍل  حنيفة  اأبو  “واأتى   : )ت4٥٦ه�(  حزم  ابن  الإمام  يقول 

م وال�سنَة واملعقوَل، فقال: احَلْب�ُص جائٌز يف ال�سحة، ويف املر�ص، اإل اأنَّ  كلَّ َمن تقدَّ

للُمْحِب�ص اإبطاُله متى �ساَء، وبيُعه وارجتاُعه بنق�ِص احَلْب�ص الذي عَقد فيه، ول يجوُز 

ا، وهذا اأ�سهر اأقواله -وُرِوَي عنه: اأنَّه ل يجوُز اإل بعد املوت، ثم اختلفوا  بعد املوت اأي�سً

عنه اأيجوز للورثة اإبطاله -وهذا هو الأ�سهُر عنه- اأم ل يجوز؟ وهذا قوٌل يكفي اإيراُده 

اأحٍد قبَله، وتفريٌق  ُيعَرُف عن  اأيَّده قيا�ٌص، ول  تاأِت به �سنٌة، ول  من ف�ساده؛ لأنَّه مل 

.
فا�سٌد- ف�َسَقَط جملًة”)٢(

م من موافقة زفر لراأيه. �سوى ما تقدَّ  )1(

املحلَّى )8/14٩(.  )٢(
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ويقول ابن قدامة )ت٦٢٠ه�( : “وذهب اأبو حنيفَة اإىل اأنَّ الوقف ل َيْلزُم 

ي به بعد موته، فيلزُم، اأو َيحُكَم بلزومه  ِده، وللواِقف الرجوُع فيه، اإل اأن ُيو�سِ مُبَجرَّ

 .
حاكٌم...، وخاَلفه �ساحباه، فقال كقول �سائر اأهل العلم”)1(

ثم اإنَّ الفقهاء اختلفْت عباراتهم عند �سياقهم اخلالف يف حكم الوقف، وعر�سهم 

لراأي الإمام اأبي حنيفة يف امل�ساألة، فاأكرثهم على ذكر راأيه باعتبار ما ا�ستقرَّ عليه 

متاأخرو احلنفية من القول باجلواز دون اللُّزوم، ومنهم َمن بنيَّ اأنَّ الأ�سل عند الإمام 

اللُّزوم هو  القول باجلواز دون  ن�سبة  واأنَّ  الوقف ومينع منه،  اأنه ل يرى  اأبي حنيفة 

قوٌل اأحدَثه متاأخرو احلنفية حاولوا فيه تاأويَل قول اإمامهم، و�ساأ�سوق اأبرَز الن�سو�ص 

ًما  ، ومن غري اإطالٍة يف احل�سد والجتالب، مقدِّ احلاكية ذلك من غري ترتيٍب معنيَّ

اآراء  عن  ت�سوٍُّر  اإعطاء  ذلك  من  والغر�ص  احلنابلة،  ثم  ال�سافعية  ثم  املالكية  راأي 

فقهاء املذاهب جتاه موقف الإمام اأبي حنيفة من الوقف.

ن�سو�س ال�سادة املالكية: 

اأبي حنيفة منُعه،  “امل�سهور عن   : القا�سي عبدالوهاب )ت4٢٢ه�(  يقول 

، واأ�سحابه يحكون عنه يف هذا الع�سر اأنه جائٌز، ولكن ل َيْلزم 
ٍ
واأّنه غري جائٍز ول لزم

اإل باأحد اأمرين: اإما اأن يحكم به حاكٌم، اأو باأن يو�سي يف مر�سه اأن ُيوِقف بعد موته؛ 

في�سحُّ ويكون من ثلثه كالو�سية، اإل اأن يكون م�سجًدا اأو �سقاية؛ فاإنَّ وقف ذلك ي�سحُّ 

.
ول يحتاج اإىل حكم حاكٍم به”)٢(

ال )ت44٩ه�( : “وقال اأبو حنيفة وزفر: احلب�ص باطٌل، ول  ويقول ابن بطَّ

به  يحكم  اأن  اإل  عنده  الوقف  َيْلزم  ول  ورثُته،  ويرُثه  اأوقَفه،  الذي  مالك  يخرُج عن 

.
احلاكم وينفذه، اأو يو�سي به بعد موته، واإذا اأو�سى به اعُترب من الثلث”)٣(

املغني )٣/٦(.  )1(

ًحا بعدم اجلواز من  الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف )٦٧٠/٢(. وهو اأقدُم َمن وقفُت عليه م�سرِّ  )٢(

غري احلنفية.

�سرح �سحيح البخاريِّ )1٩4/8(.  )٣(
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ويقول اأبو الوليد الباجيُّ )ت4٧4ه�( : “وامل�سهور عن اأبي حنيفة اأنه ل يجوز 

ول َيْلزم، واأ�سحابه املتاأخرون يحكون عنه اأنه جائٌز، ولكن ل َيْلزم اإل باأحد اأمرين: 

ثلثه،  ويكون من  بعد موته؛ في�سحُّ  يوقف  اأو  يو�سي يف مر�سه،  اأو  اإما بحكم حاكٍم، 

.
كالو�سية، اإل اأن يكون م�سجًدا اأو �سقايًة؛ فاإنَّ ذلك َيْلزم ول يفتقر اإىل حكم حاكٍم”)1(

حنيفة  اأبي  اأ�سحاُب  امتنع  “وقد   : )ت٥٢٠ه�(  اجلد  ر�سد  ابن  ويقول 

املتاأخرون من اإطالق القول باإبطال احَلْب�ص، وقالوا هو جائٌز، ولكن ل َيْلزم اإل باأحد 

اأمرين: اإما اأن يحكم به حاكٌم، اأو يو�سي به يف مر�سه اأن يوقف بعد موته؛ في�سحُّ 

ويكون من ثلث ماله كالو�سية، اإل اأن يكون م�سجًدا، اأو �سقاية؛ فاإنَّ وقف ذلك، ي�سحُّ 

.
ول يحتاج اإىل حكم حاكم”)٢(

مالٍك  ]اأي  الإماَمني  عند  جائٌز  “وهو   : )ت٧41ه�(  ُجَزيٍّ  ابن  ويقول 

يو�سف  اأبو  �ساحُبه  ذلك  عن  رَجع  وقد  حنيفة،  لأبي  خالًفا  وغريهما،   ] وال�سافعيِّ

ملا ناظره مالٌك، وا�ستدلَّ باأحبا�ص ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال�سحابة والتابعني ر�سوان اهلل 

رون من احلنفيَّة ينكرون منَع اإمامهم ويقولون مذهبه  عليهم اأجمعني، و�سار املتاأِخّ

.
اأنه جائٌز ولكن ل َيْلزم”)٣(

اأما ال�سادة ال�سافعية: 

يف   
)4(

النا�ص بع�ص  “فخالَفنا   : )ت٢٠4ه�(  ال�سافعيُّ  الإمام  فيقول 

باطٌل،  َلها فال�سدقُة  و�سبَّ مٍة  َق ب�سدقٍة حُمرَّ َمن ت�سدَّ ماِت، وقال:  املحرَّ ال�سدقات 

َق بها عليه، اأو مل  ها َمن ت�سدَّ ق يف حياته ولوارثه بعد موته، َقَب�سَ دِّ وهي ِمْلٌك للُمَت�سَ

.
ها”)٥( َيْقِب�سْ

املنتقى )1٢٢/٦(.  )1(

دات )٢/418(. مات املمهِّ املقدِّ  )٢(

القوانني الفقهية )�ص٢4٣(.  )٣(

. والظاهر اأنه يق�سد بذلك الإمام اأبا حنيفة  )4(

الأم )٥4/4(.  )٥(
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ويقول املاورديُّ )ت4٥٠ه�( : “وقال اأبو حنيفة: اإن حَكم احلاكم بالوقف 

لِزم، واإن مل يحُكْم به مل َيْلزم، وكان الواقف باخليار اإن �ساء باعه اأو وهبه، واإن مات 

.
وِرَثه ورثُته، واإن اأو�سى بالوقف يلزم يف الُثُلث”)1(

حنيفة-:  اأبي  مذهب  -حملِّاًل    )ت4٧8ه�(  اجلوينيُّ  املعايل  اأبو  ويقول 

ومن  الفوائد،  به متليَك  املق�سود  كان  اإذا  الوقف  ردُّ  اأبي حنيفة:  “وحقيقة مذهب 

ج على اتباع ق�ساء القا�سي يف مواقع اخلالف،  ، وهذا يخرَّ
)٢(

اأ�سله اأنه َيْلزم بالت�سجيل

وُنقل عنه اأنه األزم الو�سية بالوقف اإذا َخَرجت من الثلث، وهذا عنده مبثابة الو�سية 

.
باملنافع والثمار”)٣(

اأبي حنيفة ل يلزم ما مل  “عند  مَعاينُّ )ت48٩ه�(:  ر ال�سَّ اأبو املظفَّ ويقول 

ديٌن؛  يظهر  ول  له،  الثلث  وي�سع  الو�سايا  خمرَج  يخرجه  اأو  بلزومه  القا�سي  يق�ِص 

.
فحينئٍذ ي�سري وقًفا اأبًدا ل رجوع فيه لأحد”)4(

ح اأبو حامٍد الغزايلُّ )ت٥٠٥ه�( -يف بيان موقف اأبي حنيفة من  وقد �سرَّ

.
الوقف-، بقوله: “والوقف عند اأبي حنيفة باطٌل”)٥(

متاأخريِّ  وموقف  حنيفة،  اأبي  الإمام  قوَل    )ت٥٥8ه�(  الِعْمراينُّ  وبنيَّ 

الوقف  ي�سحُّ  )ل  حنيفة:  اأبو  “وقال  بقوله:  امل�ساألة،  يف  اإمامهم  راأي  من  احلنفية 

َيْلزم، بل له  اأ�سحابه ا�ست�سنعوا هذا، فقالوا: ي�سحُّ الوقف، ولكن ل  اأ�ساًل(، ولكنَّ 

الواقف  يو�سي  اأو  به احلاكم،  يحكم  اأن  اإما  اإل يف مو�سعني:  َيْلزم  ول  وهبُته.  بيُعه 

.
به”)٦(

احلاوي الكبري )٥1٢/٧(.  )1(

رقا  للزَّ الأوقاف  اأحكام  وانظر:  لزومه.  يرى  َمن  عند  ق�ساًء  الوقف  اإثبات  بالت�سجيل  واملق�سود   )٢(

)�ص1٠8(.

نهاية املطلب يف دراية املذهب )٣41/8(. وانظر: مغيث اخللق يف ترجيح القول احلق )�ص1٩(.  )٣(

ال�سطالم )٢/٦44(.  )4(

حت�سني املاآخذ )٣/٥4(.  )٥(

البيان يف مذهب الإمام ال�سافعيِّ )٥8/8(.  )٦(
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واأما ال�سادة احلنابلة: 

فيقول الإمام اأحمد )ت٢41ه�(  -ملا �ُسئل عن الرجل ُيوِقف-: “جائٌز، مل 

بري، وهذه وقوُفُهم  والزُّ اب، وعثماُن، وطلحُة،  امل�سلمون يفعلوَنه عمُر بن اخلطَّ يزِل 

باملدينة.

قال ]اأي: الإمام اأحمد[: وقال �سريٌح: ل َحْب�َص عن فرائ�ص اهلل.

قال: فَبَلغ مالًكا، فقال: ما َحجَّ �ُسَرْيٌح فريى وقوف اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟!

قال: وهذا ]اأي: قول �سريٍح[ يدفع اخلرب عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا مذهب اأهل 

 .
الكوفة”)1(

َثهم قال: �ُسئل اأبو عبداهلل  ل )ت٣11ه�( : “اأنَّ اأبا طالٍب حدَّ ورَوى اخلالَّ

عن الوقف ُيوِقفه على نف�سه فاإذا ماَت فعلى امل�ساكني؟ قال: ل اأعرُف الوقف اإل ما 

يه اإذا اأوقَفه عليه حتى ميوت،  اأخرَجه هلل اأو اأوقَفه على امل�ساكني ويف �سبيل اهلل مُي�سِ

 اأخرجوه من ِمْلكهم هلل، فاأما 
ٍ
فال اأعرف اأنَّ ما اأوقَف اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على قوم

اأن ُينِفق على نف�سه فهو لي�ص وقًفا، هذا يعدُّ ِمْلًكا. ل اأعرُف هذا فعَله اأحٌد، اإمنا هذا 

.
قوُل اأبي حنيفة حيلٌة و�سَعها”)٢(

اء )ت4٥8ه�( : “وي�سحُّ الوقف واإن مل  ويقول القا�سي اأبو يعلى ابن الفرَّ

 .
يحكم به حاكٌم، ول اأخرَجه خمرَج الو�سايا”)٣(

وقوله: “واإن مل يحكم به حاكٌم، ول اأخرجه خمرَج الو�سايا”: اإ�سارٌة اإىل خالف 

الإمام اأبي حنيفة يف امل�ساألة.

الوقوف )�ص٢٠(. والإمام اأبو حنيفة -كما هو معلوٌم- من جملة فقهاء الكوفة الكبار. انظر: ت�سمية   )1(

فقهاء الأم�سار من اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وَمن بعدهم للن�سائيِّ )�ص1٢8(، ر�سالة يف ت�سمية فقهاء 

الأم�سار لبن عبدالرب )�ص48(.

! الوقوف )�ص٢٧(. هكذا قال الإمام  )٢(

اجلامع ال�سغري )�ص٣٦8(.  )٣(
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د القول من  ويقول اأبو املواهب الُعْكرَبيُّ )ت4٣٩ه�( : “ي�سحُّ الوقف مبجرَّ

ته،  غري حكم حاكٍم، خالًفا لأبي حنيفة يف قوله: ل ي�سحُّ اإل اأن يحكم احلاكم ب�سحَّ

.
اأو َيخُرج خمرَج الو�سيَّة”)1(

بغري  الوقف  َيْلزم  “م�ساألٌة:   : )ت٥٩٧ه�(  اجلوزي  ابن  الفرج  اأبو  ويقول 

خمرج  ُيخرَجه  اأو  حاكٌم  به  يحكم  اأن  اإل  ي�سحُّ  ل  حنيفة:  اأبو  وقال  احلاكم.  حكم 

.
الو�سيَّة. و�ساحباه معنا”)٢(

وا بال�سحة ل اللُّزوَم،  ونلحظ اأنَّ القا�سَي واأبا املواهب وابَن اجلوزي  عربَّ

 . مما ُي�سِعر اأنهم يحكون ن�سبَة املنع من �سحة الوقف لأبي حنيفة

متاأخريِّ  طريقة  على  باللُّزوم  فعربَّ    )ت٦٢٠ه�(  قدامة  ابن  ق  املوفَّ واأما 

ِده، وللواقف  احلنفية يف ذلك، فقال: “وذهب اأبو حنيفَة اإىل اأنَّ الوقف ل َيْلزُم مُبجرَّ

.
َي به بعد موته، فيلزم، اأو يحكم بلزومه حاكٌم”)٣( الرجوُع فيه، اإل اأن ُيو�سِ

م هو طائفٌة من ن�سو�ص ال�سادة الفقهاء من خمتلف املذاهب حول راأي  ما تقدَّ

الإمام اأبي حنيفة يف امل�ساألة، و�سبقه عر�ُص اآراء فقهاء احلنفية، واملقام الآن يقت�سي 

. املوازنة والرتجيح بينها، فلتفرد بنظٍر م�ستقلٍّ

روؤو�ص امل�سائل اخلالفية )1٠٣٦/٣(.  )1(

التحقيق يف م�سائل اخلالف )٢٢٦/٢(.  )٢(

املغني )٣/٦(.  )٣(
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املبحث الرابع

املوازنة والرتجيح

م�سموُن هذا املبحث ي�ستدعي َنْخَل النُّ�سو�ص ال�سابقة من َمْطَلِعها اإىل َمْقَطِعها 

ٍر؛ لُيخَل�ص من وراءها -باإذن اهلل- اإىل الراأي الراجح لالإمام اأبي حنيفة  بتدبٍُّر وتفكُّ

يف حكم الوقف.

وميكن بيان اأبرز نقاط املوازنة بني الن�سو�ص ال�سابقة يف الآتي: 

اأبي . 1 لالإمام  مذهًبا  الوقف  جواز  حكاية  على  وغريهم  احلنفية  فقهاء  اتَّفق 

حنيفة اإذا خَرج على �سبيل الو�سية. يقول الإمام حممد بن احل�سن )ت18٩ه�( 

: “كان اأبو حنيفة  ل ُيِجيز �سيًئا من احَلْب�ص على وجٍه من الوجوه 

اإل يف خ�سلٍة واحدٍة يف الو�سية عند املوت...، فاأما ما �سوى ذلك فاإنه كان يراُه 

م بيان اأنَّ ذلك يكون من باب الو�سية ل الوقف. . وتقدَّ
باطاًل”)1(

ْغديُّ )ت4٦1ه�( : “اعلم -اأيَّدك اهلل- اأنَّ الوقف على  ولذا يقول ال�سُّ

وجَهني: 

اأحدهما: قبل الوفاة. والثاين بعد الوفاة. فالذي بعد الوفاة؛ فهو جائٌز، وهو 

من ثلث املال، وهو و�سيَّة بال خالٍف. واأما الذي قبل الوفاة؛ فهو من جميع 

وابن  عبداهلل،  واأبي  وحممد،  يو�سف،  اأبي  قول  يف  جائٌز  ا  اأي�سً وهو  املال، 

.
�سربمة، والأوزاعي، وابن اأبي ليلى، واحل�سن بن �سالح”)٢(

لالإمام . ٢ ين�سب  كلُّهم  عليه-  وقفُت  -فيما  مني  املتقدِّ اأبي حنيفة  اأ�سحاب  اأنَّ 

حون عنه  ي�سحِّ فاإنهم  املتاأخرين  الوقف وعدم جوازه، بخالف  القوَل مبنع 

احلجة على اأهل املدينة )٥٦/٣(. باخت�سار  )1(

النُّتف يف الفتاوى )1/٥٢٣(.  )٢(
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القول باجلواز دون اللُّزوم مع اختالفهم يف طبيعة اإخراج الغلَّة، هل هو من 

ذر اأو العارّية. باب النَّ

مذهب . ٣ ن�سبة  يف  احلنفية  فقهاء  لختالف  تبًعا  املذاهب  بقية  اآراء  اختلفت 

الإمام اأبي حنيفة يف حكم الوقف، واإن كانت ل تخرج عما �سبق من الجتاَهني 

حترير  جهة  من  غريهم  عن  امتياًزا  املالكية  لفقهاء  اأنَّ  وراأينا  املذكوَرين، 

مذهب اأبي حنيفة وبيان اختالف اأ�سحابه املتاأخرين. 

م؛ اأنَّ الإمام اأبا حنيفة يرى بطالن الوقف وعدم  والأظهر -واهلل اأعلم- مما تقدَّ

جوازه، بيان ذلك من وجوه: 

اأبي  الإمام  تالميذ  مي احلنفية من طبقة  متقدِّ قول  هو  ذلك  اأنَّ  الأول:  الوجه 

مني؛ كاأبي يو�سف )ت18٢ه�(، وحممد بن احل�سن )ت18٩ه�(، واحل�سن  حنيفة املتقدِّ

بن زياد اللوؤلوؤيِّ )ت٢٠4ه�(. وطبقة تالميذهم؛ كهالل بن يحيى )ت٢4٥ه�(، واأبي 

اف )ت٢٦1ه�(، وكلُّهم ين�سبون لالإمام القوَل مبنع الوقف وعدم جوازه. بكر اخل�سَّ

باأقواله  والعارفني  له،  املالزمني  الإمام  تالميذ  من  مني  املتقدِّ قوَل  اأنَّ  ومعلوٌم 

قة، ل�سيما واأنَّ “كلَّ واحٍد من هوؤلء الأ�سحاب اإماٌم يف  واآرائه؛ اأحرى بال�سواب والدِّ

ذاته، فاأبو يو�سف اإماٌم جليٌل ذو �ساأن، وكان قا�سي ق�ساة الدولة ردًحا غري ق�سري، 

.
وحممٌد اإماٌم جَمع -كاأبي يو�سف- بني فقه الراأي وفقه احلديث”)1(

قي اأهل العلم من خمتلف املذاهب قد اعتمد هذه  ولأجل هذا راأينا جملًة من حمقِّ

ة يف بيان راأي اأبي حنيفة وترك ما ذكره غريهم.  احلجَّ

اأبي حنيفة منُعه،  “امل�سهور عن   : القا�سي عبدالوهاب )ت4٢٢ه�(  يقول 

.
، واأ�سحابه يحكون عنه يف هذا الع�سر اأنه جائٌز”)٢(

ٍ
واأّنه غري جائٍز ول لزم

مالٍك  ]اأي  الإماَمني  عند  جائٌز  “وهو   : )ت٧41ه�(  ُجَزيٍّ  ابن  ويقول 

اأبو حنيفة “حياته وع�سره، اآراوؤه وفقهه” لل�سيخ اأبي َزهرة )�ص٢1٧(.   )1(

الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف )٦٧٠/٢(.   )٢(
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يو�سف  اأبو  �ساحُبه  ذلك  عن  رَجع  وقد  حنيفة،  لأبي  خالًفا  وغريهما،   ] وال�سافعيِّ

ملا ناظره مالٌك، وا�ستدلَّ باأحبا�ص ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال�سحابة والتابعني ر�سوان اهلل 

رون من احلنفيَّة ينكرون منَع اإمامهم ويقولون مذهبه  عليهم اأجمعني، و�سار املتاأِخّ

 .
اأنه جائٌز ولكن ل َيْلزم”)1(

الوجه الثاين: اأنَّ القول باجلواز دون اللُّزوم يِرد عليه اأمران: 

الأمر الأول: اأنه ل قائل باجلواز دون اللُّزوم، بل َمن حَكم باجلواز حكم باللُّزوم.

على  الوقف  �سحة  اإىل  اأحٌد  يذهب  “مل   : )ت٥٠٥ه�(  الغزايلُّ  يقول 

اجلواز؛ بل َمن حَكم بال�سحة حَكم باللُّزوم، واأبو حنيفة مل يحُكْم ب�سحته 

.
اأ�ساًل”)٢(

الع، ومل اأقف  قة، ويدلُّ على �سعة اطِّ وهذا الإلزام من الغزايلِّ يف غاية الدِّ

نه اأكرث:  ح بذلك قبله، ومما يبيَّ على َمن �سرَّ

وهبًة  بيًعا  بالعني  ف  فالت�سرُّ اللُّزوم،  دون  للجواز  معنى  ل  اأنه  الثاين:  الأمر 

؛ فلم ي�سف لفُظ  الوقف وبعده، ومن ثمَّ القول قبل  باٍق على هذا  ونحوهما 

ا قبل الوقف وبعده! ٌق اأي�سً ق باملنفعة، وهذا الأمر متحقِّ الوقف �سيًئا اإل الت�سدُّ

مل  “واإذا  فقال:  لذلك،    )ت8٦1ه�(  الهمام  ابن  الكمال  ن  تفطَّ وقد 

يزل عند اأبي حنيفة قبل احلكم يكون ُموَجب القول املذكور َحْب�ُص العني على 

ق باملنفعة، ولفظ:  ق باملنفعة، وحقيقُته لي�ص اإل الت�سدُّ ِمْلك الواقف والت�سدُّ

“َحْب�ص اإىل اآخره” ل معنى له؛ لأنَّ له بيَعه متى �ساء وِمْلكه م�ستمرٌّ فيه، كما 

ق مبنفعته، وله  ق مبنفعته، فلم ُيحِدث الواقف اإل م�سيئة الت�سدُّ لو مل يت�سدَّ

اأن يرتك ذلك متى �ساء، وهذا القدُر كان ثابًتا له قبل الوقف بال ذكر لفظ 

.
الوقف؛ فلم يفد لفظ الوقف �سيًئا”)٣(

القوانني الفقهية )�ص٢4٣(.  )1(

حت�سني املاآخذ )٥٥/٣(.  )٢(

فتح القدير )٢٠٣/٦(.  )٣(
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ح بهذا الإيراد على  قي احلنفية، وقد �سرَّ اأحد حمقِّ اأنَّ هذا اعرتاٌف من  وترى 

قول اإمامه ولزومه.

به بقوله: “وفيه نظٌر؛  لكنَّ ابن جنيٍم )ت٩٧٠ه�(  مل ُي�سلِّم له بذلك؛ فتعقَّ

لأنَّ قوَله: مل يفد الوقف �سيًئا غرُي �سحيح؛ لأنه ي�سحُّ احلكم به، ولول �سحة الوقف 

، ويثاب الواقف  ته مل يحلَّ مل ي�سحَّ احلكم به، ويحلُّ للفقري اأن ياأكل منه، ولول �سحَّ

ته ما اأثيب، فكيف ُيقال مل يفد �سيًئا؟! ويف “البزازية”: معنى اجلواز:  عليه، ولول �سحَّ

فاإذا  عليه.  املتويلِّ  ن�سب  وي�سحُّ  �سرطه،  ويتبع  اجلهة  تلك  اإىل  الغلَّة  �سرف  جواز 

.
ثبتْت هذه الأحكام كيف ُيقال مل يفد �سيًئا، اأو اأنه مل يثبت به حكٌم مل يكن؟!”)1(

اجلواز  على  فيه  دليل  ل  ق�ساًء  به  احلكم  ب�سحة  القوَل  باأنَّ  عنه:  يجاب  لكن 

اأنَّ الجتهاد ل ُينق�ص بالجتهاد،  اأبي حنيفة؛ لأنَّ مبنى ذلك على  على قول الإمام 

ته بعد َجَريانه، فاأما الأمر به فلي�ص ق�ساًء  “ثم ذلك اإذا قال القا�سي: ق�سيُت ب�سحَّ

ْمُر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ل ُيحمل اإل على ال�سحيح قطًعا، اأما الباطل الذي 
َ
ُملِزًما، كيف واأ

.
يظنُّ �سحُته ل ياأمر به ال�سارع، والوقف عند اأبي حنيفة باطٌل”)٢(

اأبي  ابُن  الإمام  فيها  ردَّ  التي  امل�سائل  اأحَد  الوقف  اأبي حنيفة يف  قول  كان  وقد 

حيث  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  عن  الوارد  الأثَر  ملخالفته  وانتقدها؛  عليه  )ت٢٣٥ه�(  �سيبة 

. فانتقد عليه القوَل 
وا ذلك”)٣( قال: “وُذِكر اأنَّ اأبا حنيفة قال: يجوز للورثة اأن يردُّ

بعدم اللُّزوم!

القا�سي  راأي  على  الوقوف  بنى مذهبه يف  اأبا حنيفة  الإمام  اأنَّ  الثالث:  الوجه 

املزيّن  نقله  كما  الوقف،  يف  �سريح  بخرب  احتجَّ  فقد   ،
)4(

 )ت٧8ه�(  �ُسَريح 

وجوب  وهو  اآخر:  معًنى   )٣٣4/4( “حا�سيته”  يف  عابدين  ابن  واأ�ساف   .)٢٠٩/٥( الرائق  البحر   )1(

ق عند َمن يرى ذلك. ق بالغلَّة باعتبار كونها نذًرا بالت�سدُّ الت�سدُّ

حت�سني املاآخذ )٣/٥4(.  )٢(

امل�سنف )٢٢٥/٢٠(.  )٣(

عبدالرزاق  م�سنف   ،)٥4/4( الأم   ،)٦٠/٣( املدينة  اأهل  على  احلجة  يف:    �سريح  قول  انظر   )4(

)1٩٦/٩(، م�سنف ابن اأبي �سيبة )4/٣٥٠(.
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 بحديث �سريٍح 
)1(

)ت٢٦4ه�( عن الإمام ال�سافعيِّ )ت٢٠4ه�(، بقوله: “واحتجَّ حمتجٌّ

-لو  باإطالقه  جاء  الذي  احُلُب�ص   : ال�سافعيُّ فقال  احُلُب�ص،  باإطالق  جاء  حممًدا  اأنَّ 

يلة واحلام؛  ب�ص من الَبِحرية والَو�سِ كان حديُثك ثابًتا- كان على ما كانت العرب حَتْ

لأنها كانت اأْحبا�سهم، ل نعلم جاهليًّا حَب�ص داًرا على ولٍد ول يف �سبيل اهلل ول على 

م�ساكني، واأجاز ر�سوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعمَر احَلْب�ص على ما َروينا، والذي جاء باإطالقه غري 

. ومقت�سى هذا ال�ستدلل: بطالن الوقف ل جواَزه.
احَلْب�ص الذي اأجازه ملسو هيلع هللا ىلص”)٢(

اأبو  والإمام  الكوفة،  اأهل  قول  هو  جوازه؛  وعدم  الوقف  ببطالن  القول  اأنَّ  كما 

حنيفة متبٌع لهم، ومقتٍف لأثرهم يف ذلك.

جاء عن هالل بن يحيى )ت٢4٥ه�( : “قلُت: اأراأيَت رجاًل قال: اأر�سي هذه 

 : ى حدودها- �سدقٌة موقوفٌة، ثم مل يزْد على ذلك �سيًئا. قال اأبو حنيفة -و�سمَّ

هذا كلُّه باطٌل ل يجوز، ول يكون وقًفا، وله اأن ُيحِدث فيه ما بدا له بعد ذلك، وهذا 

 .
ة من اأهل الكوفة”)٣( قول العامَّ

“وهذا  قال:  الوقف،  يف  �سريٍح  قول  حَكى  ملا    )ت٢41ه�(  اأحمد  والإمام 

 .
مذهب اأهل الكوفة”)4(

اللُّزوم ذكروا �سوًرا  القول باجلواز دون  الإمام  اأنَّ احلاكني عن  الرابع:  الوجه 

م ذكرها، وبيان اأنه مل َيْلزم يف جميعها من حيث هو وقٌف  يلزم فيها الوقف، وقد تقدَّ

، وهذه قرينة تدلُّ -مرًة اأخرى- 
)٥(” بل لت�ساله باأمٍر اآخَر، “فاللُّزوم عر�سيٌّ ل ذاتيٌّ

على اأنه ل يرى جواز الوقف اأ�ساًل! 

. اأما املناظرة فلعلها كانت بينه وبني الإمام حممد بن احل�سن . لعله يق�سد الإمام اأبا حنيفة  )1(

خمت�سر املزينِّ )1/٦٩٢(.  )٢(

اأحكام الوقف لهالل بن يحيى )�ص٥(.  )٣(

ل )�ص٢٠(.  الوقوف للخالَّ  )4(

اأحكام الوقف يف ال�سريعة الإ�سالمية للدكتور حممد الكبي�سيِّ )114/1(  )٥(
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املبحث اخلام�ض

�شبب االختالف يف حكاية قول االإمام

�ص ل�سبب اخلالف يف حكاية قول الإمام اأبي حنيفة يف هذه امل�ساألة؛ يِجُد اأنَّ  املتلمِّ

 الوارد عن حممد بن احل�سن 
ِ
بدايَته ن�ساأْت من تاأويل متاأخريِّ احلنفية لراأي الإمام

)ت18٩ه�(  يف كتاب “الأ�سل”، وحملهم عدم اجلواز فيها على عدم اللُّزوم ل 

مو احلنفية فال ُت�سعفك امل�سادر يف حكايتهم اجلواَز مذهًبا  بطالن الوقف. اأما متقدِّ

م- يحكون املنع عنه. لالإمام اأبي حنيفة بل كلُّهم -كما تقدَّ

القول  ال�سنيع من متاأخريِّ احلنفية: هو �سذوذ  الباعث على هذا  اأنَّ  والظاهر 

الإمام،  راأي  توجيه  يف  اآخر  م�سلًكا  ي�سلكون  جعلهم  مما  و�سعفه،  الوقف  ببطالن 

وينكرون ن�سبة املنع عنه.

يقول الِعْمراينُّ )ت٥٥8ه�( : “وقال اأبو حنيفة: )ل ي�سحُّ الوقف اأ�ساًل(، 

ولكنَّ اأ�سحابه ا�ست�سنعوا هذا، فقالوا: ي�سحُّ الوقف، ولكن ل َيْلزم، بل له بيُعه وهبُته. 

 .
ول َيْلزم اإل يف مو�سَعني: اإما اأن يحكم به احلاكم، اأو يو�سي الواقف به”)1(

حنيفة  اأبي  اأ�سحاُب  امتنع  “وقد   : )ت٥٢٠ه�(  اجلد  ر�سد  ابن  ويقول 

املتاأخرون من اإطالق القول باإبطال احَلْب�ص، وقالوا هو جائٌز، ولكن ل َيْلزم اإل باأحد 

اأمرين: اإما اأن يحكم به حاكٌم، اأو يو�سي به يف مر�سه اأن يوقف بعد موته؛ في�سحُّ 

ويكون من ثلث ماله كالو�سية، اإل اأن يكون م�سجًدا، اأو �سقاية؛ فاإنَّ وقف ذلك، ي�سحُّ 

.
ول يحتاج اإىل حكم حاكم”)٢(

رون من احلنفية ينكرون منَع  ويقول ابن ُجَزيٍّ )ت٧41ه�( : “�سار املتاأِخّ

.
اإمامهم ويقولون مذهبه اأنه جائٌز ولكن ل َيْلزم”)٣(

البيان يف مذهب الإمام ال�سافعيِّ )٥8/8(.  )1(

دات )٢/418(. مات املمهِّ املقدِّ  )٢(

القوانني الفقهية )�ص٢4٣(.  )٣(
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املبحث ال�شاد�ض

من�شاأ قول االإمام اأبي حنيفة يف امل�شاألة، واملوقف منه

كما  العلم،  يف  ال�سوُت  بهم  ذهب  الذين  امل�سلمني  اأئمة  اأحد  حنيفة  اأبو  الإمام 

ُمقِباًل على  فيها،  الفقه  لأئمة  ًما  وقد كان معظِّ الكبار،  الكوفة  اأنه من جملة فقهاء 

 .
)1(

التخريج وتفريع امل�سائل على اأقوالهم

األزمَهم    حنيفة  اأبو  “وكان   : )ت11٧٦ه�(  ْهليُّ  الدِّ اهلل  ويلُّ  يقول 

مبذهب اإبراهيم واأقرانه ل يجاوزه اإل ما �ساء اهلل، وكان عظيم ال�ساأن يف التخريج 

واإن  اإقبال،  اأمتَّ  الفروع  على  مقباًل  التخريجات  وجوه  النَّظر يف  دقيق  على مذهبه، 

ملحمد  )الآثار(  كتاب  من  اإبراهيم  اأقوال  �ْص  َفلخِّ قلناه؛  ما  حقيقة  تعلم  اأن  �سئَت 

، و)جامع عبدالرزاق(، و)م�سنف اأبي بكر بن اأبي �سيبة(، ثم قاي�سه مبذهبه 

ا ل يخرج  ة اإل يف موا�سع ي�سرية، وهو يف تلك الي�سرية اأي�سً جتده ل يفارُق تلك املحجَّ

.
ا ذَهب اإليه فقهاء الكوفة”)٢( عمَّ

�ُسَريح  القا�سي  راأي  على  الوقوف  يف  مذهبه  بنى  فقد  كذلك؛  ال�ساأن  كان  وملا 

)ت٧8ه�( ، وجعله الأ�سل الذي قامت عليه �ساق فروعه.

يقول العالمة املعلميُّ )ت1٣8٦ه�( : “كان ]اأبو حنيفة[ ياأخذ براأي رجٍل 

.
من التابعني، فيجعله اأ�ساًل لباٍب عظيٍم من اأبواب ال�سرع، ك�ُسريٍح يف الوقف”)٣(

تفريع  يف  حنيفة.  اأبي  على  عياٌل  فهو  الفقه  اأراد  َمن   : ال�سافعيُّ قال  “ولهذا  تيمّية:  ابن  الإمام  يقول   )1(

لئل”. ف�سائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كلُّ اإمام من الف�سيلة )�ص1٢(. امل�سائل ل يف معرفة الدَّ

الإن�ساف يف بيان اأ�سباب الختالف )�ص٣٩(. ولل�سيخ اأبي َزهرة انتقاٌد على العبارة الأخرية من كالم   )٢(

، واأنَّ فيها ه�سًما ملكان اأبي حنيفة يف الفقه. انظر: اأبو حنيفة “حياته وع�سره، اآراوؤه وفقهه”  ْهلويِّ الدِّ

)�ص٢٥٣-٢٥٦(.

التنكيل )1/٢٢(.  )٣(
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وهذا ما جعل الإمام ال�سافعيَّ )ت٢٠4ه�(  يعيب طريقة الإمام اأبي حنيفة 

بن  “الربيع  عن    )ت٣٢٧ه�(  حامت  اأبي  ابن  رَوى  فقد   ، )ت1٥٠ه�( 

، يقول: اأبو حنيفة ي�سُع اأوَل امل�ساألة خطاأ، ثم  ، قال: �سمعُت ال�سافعيَّ �سليمان املراديِّ

.
يقي�ص الكتاَب كلَّه عليها”)1(

اعتماده  امل�ساألة هو   يف  اأبي حنيفة )ت1٥٠ه�(  الإمام  قول  من�ساأ  فاإذن، 

، ومعلوٌم اأنَّ قوله خمالٌف لالآثار 
)٢(

 )٧8على ما جاء عن القا�سي �سريح )ت

الثابتة عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واإجماع ال�سحابة  جياًل بعد جيل. 

والظاهر -واهلل اأعلم- اأنَّ الإمام اأبا حنيفة مل تبلغه الآثار الواردة يف الباب، فاإنه 

 يبعد عنه اأن تبلغه الآثار الدالَّة على امل�سروعية، ثم ين�سرف عنها اإىل قول 

.
)٣(

اأحٍد من النا�ص

ر بن حممد املروزيُّ )ت18٣ه�(  -من اأ�سحاب الإمام-: “مل اأَر  �سْ يقول النَّ

 .
رجاًل األزم لالأثر من اأبي حنيفة”)4(

اأَجلُّ   -وهو  اأبو يو�سف  “قال   : ويقول الإمام ابن تيمّية )ت٧٢8ه�( 

ب قا�سي الق�ساة- ملا اجتمَع مبالٍك و�ساأله عن هذه  اأ�سحاب اأبي حنيفة واأول من لقِّ

امل�سائل واأجابه مالٌك بنقل اأهل املدينة املتواتر؛ رَجع اأبو يو�سف اإىل قوله وقال: لو راأى 

�ساحبي مثل ما راأيُت لرَجع مثَل ما رجعُت. فقد نَقل اأبو يو�سف اأنَّ مثل هذا النقل 

حجٌة عند �ساحبه اأبي حنيفة، كما هو حجٌة عند غريه، لكن اأبو حنيفة مل يبلغه هذا 

ْقل كما مل يبلغه ومل يبلغ غريه من الأئمة كثرٌي من احلديث، فال لوم عليهم يف ترك  النَّ

ما مل يبلغهم ِعْلمه. وكان رجوع اأبي يو�سف اإىل هذا النقل كرجوعه اإىل اأحاديث كثريٍة 

اأو غفل عن  ال�سنة  يبلغه من  “هذا فيما مل  البيهقي قائاًل:  يعلق  ال�سافعيِّ ومناقبه )�ص٢1٦(،  اآداب   )1(

مو�سع احلجة”. مناقب ال�سافعيِّ )1/1٧٠(.

انظر: تاأنيب اخلطيب للكوثريِّ )�ص٢٧٢(.  )٢(

انظر: التنكيل )1/٢٢(.   )٣(

اجلواهر امل�سية )٥٥٦/٣(.  )4(
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بَعها هو و�ساحُبه حممد وتركا قول �سيخهما؛ لعلمهما باأنَّ �سيَخهما كان يقول: اإنَّ  اتَّ

ت لكن مل تبلغه. ومن ظنَّ باأبي حنيفة اأو غريه من  ٌة اإن �سحَّ ا حجَّ هذه الأحاديث اأي�سً

دون خمالفَة احلديث ال�سحيح لقيا�ٍص اأو غريه؛ فقد اأخطاأ  اأئمة امل�سلمني اأنهم يتعمَّ

.
عليهم وتكلَّم اإما بظنٍّ واإما بهوى”)1(

د على هذا املعنى احلافظ ابن حجر )ت8٥٢ه�( ، بقوله: “واأح�سُن ما  واأكَّ

 .
ه ما قال اأبو يو�سف؛ فاإنه اأعلُم باأبي حنيفَة من غريه”)٢( ن ردَّ ُيعتَذُر به عمَّ

ويقول العالمة املعلميُّ )ت1٣8٦ه�( : “انفراد ال�سحابيِّ مقبول على كلِّ 

حاٍل؛ واإمنا مل ياأخذ ]اأبو حنيفة[ ببع�ص الأحاديث؛ لأنه مل يبلغه من وجٍه يثبت، اأو 

براأي رجٍل من  ياأخذ  واإذا كان  اأرجح منه.  راآه  ال�سرعية ما  الأدلة  لأنه عار�سه من 

التابعني، فيجعله اأ�ساًل لباٍب عظيٍم من اأبواب ال�سرع، ك�ُسريٍح يف الوقف، واإبراهيَم 

.
د بع�ص ال�سحابة بها؟”)٣( يف املزارعة؛ فكيف يرغب عن �سنٍة لتفرُّ

ال�سبب  هو  احلديث  بلوغ  عدم  اأنَّ    )ت٧٢8ه�(  تيمّية  ابن  الإمام  واأخرب 

“الغالب على اأكرث ما يوجد من اأقوال ال�سلف خمالًفا لبع�ص الأحاديث؛ فاإنَّ الإحاطة 

.
ة”)4( بحديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل تكن لأحٍد من الأمَّ

د  َيتعمَّ ا-  عامًّ َقبوًل  ة  الأمَّ عند  -املقبولني  الأئمة  من  اأحٌد  لي�ص  “اأنه  على  ه  ونبَّ

ِته دقيٍق ول جليل؛ فاإنهم متَّفقون اتفاًقا يقينيًّا  خمالفة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف �سيء من �سنَّ

اإل  وُيرتك  قوله  ُيوؤخذ من  النا�ص  اأحٍد من  كلَّ  اأنَّ  وعلى  الر�سول،  اتباع  على وجوب 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن اإذا ُوِجد لواحٍد منهم قوٌل قد جاء حديٌث �سحيٌح بخالفه، فال 

.
بُّد له من عذٍر يف تركه”)٥(

جمموع الفتاوى )٢٠/٣٠4(.  )1(

فتح الباري )4٠٣/٥(  )٢(

التنكيل )1/٢٢(.  )٣(

رفع املالم عن الأئمة الأعالم )�ص٧4(.  )4(

رفع املالم عن الأئمة الأعالم )�ص٦٠(.  )٥(
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ن دونه من اأهل العلم فيما  ؛ “فال يجوز اأن ُيقال عن اأبي حنيفة ول عمَّ ومن ثمَّ

يوجد من اأقواله خمالًفا للن�صِّ اأنه خالف الر�سوَل ق�سًدا، بل اإما اأن يقال: اإنَّ الن�صَّ 

ه عنده دليٌل اآخر، اأو غري  مل يبلغه، اأو مل يظهر له دليٌل على ذلك احلكم، اأو عار�سَ

.
ذلك من الأعذار”)1(

وما اأح�سن ما قاله الإمام الغزايلُّ )ت٥٠٥ه�( : “ن�سيحة: اأو�سيك يا اأخي 

ا بالعلماء، ومن جملة اإح�سان الظنِّ بالعلماء اأن  باإح�سان الظنِّ بالنا�ص كافًة خ�سو�سً

.
تطلب لكالمهم وجًها وعذًرا ما اأمكن”)٢(

ل  امل�ساألة  يف    )ت1٥٠ه�(  حنيفة  اأبي  الإمام  عن  جاء  ما  اأنَّ  واحلا�سل: 

من اخلالف املعترب؛ لأنَّ قوله  مل ي�سادف حمالًّ لالجتهاد مع  ي�سحُّ اعتباره �سِ

ثبوت الن�صِّ واآثار ال�سحابة  يف الباب، وهو معذوٌر اإن �ساء اهلل.

الأقواُل  ُيَعدُّ يف اخلالف  “اإمنا   : ال�ساطبيُّ )ت٧٩٠ه�(  اإ�سحاق  اأبو  يقول 

ال�سادرُة عن اأدلٍة معتربٍة يف ال�سريعة، كانت مما يقوى اأو ي�سعف، واأما اإذا �سدرت 

د خفاء الدليل اأو عدم م�سادفته فال، فلذلك قيل: اإنه ل ي�سحُّ اأن ُيعَتدَّ بها  عن جُمرَّ

َيْعَتدَّ ال�سلُف ال�سالح باخلالف يف م�ساألة ربا الف�سل، واملتعة،  يف اخلالف، كما مل 

خالف  َمن  على  الأدلة  فيها  َخِفَيْت  التي  امل�سائل  من  واأ�سباِهها  الن�ساء،  وحما�سي 

.
فيها”)٣(

ويقول الإمام ابن القيم )ت٧٥1ه�( : “وامل�سائل التي اختلف فيها ال�سلف 

.
نا �سحَة اأحد القولني فيها كثرٌي، مثل...: واأنَّ الوقف �سحيٌح لزم”)4( واخلَلف وقد تيقَّ

التباع لبن اأبي العّز )�ص٣٠(.  )1(

حقيقة القولني )�ص٦٦(. وانظر: جامع بيان العلم وف�سله )1٠8٠/٢( )111٣/٢(، طبقات ال�سافعية   )٢(

الكربى )٢٧8/٢(، اخلريات احل�سان يف مناقب اأبي حنيفة النعمان للهيتميِّ )�ص٩-1٠(.

املوافقات )1٣٩/٥(.  )٣(

اأعالم املوقعني )٢٣٢/4-٢٣٣( باخت�سار.  )4(
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اخلامتة

اأن هّياأ يل اإمتام هذا البحث،  احلمد هلل الذي بنعمته تتمُّ ال�ساحلات، اأحمُده 

واأ�ساأله اأن يغفر ما وَقع فيه من ال�سهو والغَلط، هذا، وقد ظهر يل يف ختامه عدٌد من 

النتائج والتو�سيات، من اأبرزها: 

الوقف يف ال�سطالح ال�سرعيِّ هو: “حتبي�ص الأ�سل وت�سبيل الثمرة”.. 1

م�سروعيته . ٢ يف  الأدلَّة  اأظهر  ومن  �سرًعا،  فيه  ب  ومرغَّ اإليه  مندوٌب  الوقف 

لزومه  وعدم  ببطالنه  والقول  بعدهم،  فَمن  ال�سحابة  من  العمليُّ  الإجماع 

قوٌل �ساٌذ مهجور.

الواقف . ٣ ِملك  على  العني  “َحْب�ص  هو:  الوقف  باأنَّ  حنيفة  اأبو  الإمام  يرى 

يكون  اأن  يعدو  العني، ول  يزيل ملكية  فالوقف عنده ل  باملنفعة”،  ق  والت�سدُّ

ًقا باملنفعة؛ مبنزلة العارّية. ت�سدُّ

اختلف فقهاء احلنفية يف حكاية مذهب الإمام اأبي حنيفة يف حكم الوقف، . 4

ًة بني متقدميِّ احلنفية ومتاأخريهم، على اجتاهني:  خا�سَّ

ن�سبة بطالن الوقف وعدم جوازه:  	

واملق�سود بذلك: اأنَّ الوقف باطٌل ول ي�سحُّ عند الإمام، وي�ستثنى من ذلك 

. واحلاكني هذا الراأي عن الإمام؛ هم من  ما كان من باب الو�سية؛ في�سحُّ

وكلُّهم  اأو طبقة تالميذهم،  مني،  املتقدِّ اأبي حنيفة  الإمام  طبقة تالميذ 

ين�سبون لالإمام القوَل مبنع الوقف وعدم جوازه.

ن�سبة جواز الوقف دون لزومه:  	

 .
ٍ
واملق�سود بذلك: اأنَّ الوقف جائٌز �سحيٌح عند الإمام، اإل اأنَّه غري لزم

اأو  ِمْلك الواقف، وجواز بيِعه  اللُّزوم بقاُء الأ�سل على  ويرتتَّب على عدم 
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احلنفية،  متاأخريِّ  اأكرث  هذا  وعلى  الإزالة.  اأ�سباب  من  ونحوهما  هبِته 

حون القوَل  اأنهم يحكون مع هذا القول وجًها اآخر باملنع منه ثم يرجِّ اإل 

الإمام  بني  اخلالف  حملَّ  اأنَّ  اإىل  اإ�سارتهم  مع  اللُّزوم،  وعدم  باجلواز 

اللُّزوم من عدمه فقط، �سوى ما جاء عن  اأبي حنيفة وخمالفيه؛ هو يف 

ال�سرخ�سيِّ )ت48٣ه�(  من حكاية اجلواز وجًها واحًدا عن الإمام، 

واأنَّ حكاية القول باملنع عن الإمام غري �سحيحة.

مع ن�سبة متاأخريِّ احلنفية القوَل باجلواز لالإمام، اإل اأنهم ذكروا ثالَث �سوٍر . ٥

يكون الوقف فيها لزًما ويزول ِمْلك الأ�سل عن الواقف، وهي: 

اأن يحكم حاكٌم بلزوم الوقف.  	

اأن يخرج الوقف خمرَج الو�سية. 	

اأن يكون املوقوف م�سجًدا. 	

َيْلزم يف جميعها من حيث هو وقٌف بل لت�ساله  ور مل  اأنَّ هذه ال�سُّ والواقع 

. والأ�سبه اأنَّ لزوم الوقف عنَد اأبي  باأمٍر اآخَر؛ فاللُّزوم فيها عر�سيٌّ ل ذاتيٌّ

ى به، على اأنَّ اللُّزوم هنا  حنيفة يعود اإىل خ�سلٍة واحدٍة: وهو اإذا كان مو�سً

اإمنا هو يف حقِّ الورثة على ال�سحيح.

مذهب . ٦ ن�سبة  يف  احلنفية  فقهاء  لختالف  تبًعا  املذاهب  بقية  اآراء  اختلفْت 

الإمام اأبي حنيفة يف حكم الوقف، واإن كانت ل تخرج عما �سبق من الجتاَهني 

حترير  جهة  من  غريهم  عن  امتياًزا  املالكية  لفقهاء  اأنَّ  وراأينا  املذكوَرين، 

مذهب اأبي حنيفة وبيان اختالف اأ�سحابه املتاأخرين.

تبنيَّ من البحث اأنَّ الإمام اأبا حنيفة يرى بطالن الوقف وعدم جوازه؛ لأمور: . ٧

اأبي  الإمام  تالميذ  طبقة  من  احلنفية  مي  متقدِّ قول  هو  ذلك  اأنَّ  اأحدها: 

مني من تالميذ الإمام املالزمني  مني، ومعلوٌم اأنَّ قوَل املتقدِّ حنيفة املتقدِّ

قة. له، والعارفني باأقواله واآرائه؛ اأحرى بال�سواب والدِّ
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والثاين: اأنَّ القول باجلواز دون اللُّزوم يِرد عليه اأمران: 

اأحدهما: اأنه ل قائل باجلواز دون اللُّزوم، بل َمن حَكم باجلواز حكم باللُّزوم. 

كما قاله اأبو حامٍد الغزايلُّ )ت٥٠٥ه�(.

ف بالعني بيًعا وهبًة ونحوهما  والآخر: اأنه ل معنى للجواز دون اللُّزوم، فالت�سرُّ

؛ فلم ي�سف لفُظ الوقف  باٍق على هذا القول قبل الوقف وبعده، ومن ثمَّ

ا قبل الوقف وبعده! ٌق اأي�سً ق باملنفعة، وهذا الأمر متحقِّ �سيًئا اإل الت�سدُّ

والثالث: اأنَّ الإمام اأبا حنيفة بنى مذهبه يف الوقوف على راأي القا�سي �ُسَريح 

هذا  ومقت�سى  الوقف،  يف  �سريح  بخرب  احتجَّ  فقد   ، )ت٧8ه�( 

ال�ستدلل: بطالن الوقف ل جواَزه!

كما اأنَّ القول ببطالن الوقف وعدم جوازه؛ هو قول اأهل الكوفة، والإمام 

اأبو حنيفة مّتبٌع لهم، ومقتٍف لأثرهم يف ذلك.

والرابع: اأنَّ احلاكني عن الإمام القول باجلواز دون اللُّزوم ذكروا �سوًرا يلزم 

م ذكرها، وبيان اأنه مل َيْلزم يف جميعها من حيث  فيها الوقف، وقد تقدَّ

، وهذه قرينة  اآخَر، فاللُّزوم عر�سيٌّ ل ذاتيٌّ باأمٍر  هو وقٌف بل لت�ساله 

تدلُّ على اأنه ل يرى جواز الوقف اأ�ساًل!

�ص ل�سبب اخلالف يف حكاية قول الإمام اأبي حنيفة يف هذه امل�ساألة؛ يِجُد . 8 املتلمِّ

 الوارد عن حممد 
ِ
اأنَّ بدايَته ن�ساأْت من تاأويل متاأخريِّ احلنفية لراأي الإمام

بن احل�سن )ت18٩ه�(  يف كتاب “الأ�سل”، وحملهم عدم اجلواز فيها 

مو احلنفية فال ُت�سعفك امل�سادر  على عدم اللُّزوم ل بطالن الوقف. اأما متقدِّ

م- يحكون  يف حكايتهم اجلواَز مذهًبا لالإمام اأبي حنيفة بل كلُّهم -كما تقدَّ

املنع عنه.

�سذوذ  هو  احلنفية:  متاأخريِّ  من  ال�سنيع  هذا  على  الباعث  اأنَّ  والظاهر 

توجيه  يف  اآخر  م�سلًكا  ي�سلكون  جعلهم  مما  و�سعفه،  الوقف  ببطالن  القول 
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راأي الإمام، وينكرون ن�سبة املنع عنه.

من�ساأ قول الإمام اأبي حنيفة )ت1٥٠ه�(  يف حكم الوقف؛ هو اعتماده . ٩

على ما جاء عن القا�سي �سريح )ت٧8ه�( ؛ اإذ من جملة فقهاء الكوفة 

وتفريع  التخريج  على  ُمقِباًل  فيها،  الفقه  لأئمة  ًما  معظِّ كان  وقد  الكبار، 

الوقوف  مذهبه يف  بنى  فقد  كذلك؛  ال�ساأن  كان  وملا  اأقوالهم.  على  امل�سائل 

على راأي القا�سي �ُسَريح )ت٧8ه�( ، وجعله الأ�سل الذي قامت عليه 

�ساق فروعه.

الظاهر -واهلل اأعلم- اأنَّ الإمام اأبا حنيفة مل تبلغه الآثار الواردة يف الباب؛ . 1٠

ين�سرف  ثم  امل�سروعية،  على  الدالَّة  الآثار  تبلغه  اأن  عنه  يبعد    فاإنه 

عنها اإىل قول اأحٍد من النا�ص، ولذا فهو معذوٌر -اإن �ساء اهلل- فيما ذهب 

اإليه. وقد قال تلميذه اأبو يو�سف )ت18٢ه�( -ملا بَلَغه حديث عمر )ت٢٣ه�( 

.
 يف الوقف-: “لو بَلَغ هذا احلديُث اأبا حنيفة لرَجع”)1(

لأ�سل كالمهم يف  والتتبُّع  العلم،  اأهل  اأقوال  بتحرير  ة  التامَّ بالعناية  اأو�سي  كما 

امل�ساألة اأو كالم تالميذهم املالزمني لهم، دون الكتفاء مبا يِرد يف كتب املتاأخرين؛ 

لأمور: 

ع لكثرٍي من امل�سائل تاريخًيا يظهر له اأنَّ كثرًيا من متاأخري الفقهاء . 1 اأنَّ املتتبِّ

ن �َسَبقهم دون مزيد حتقيٍق اأو نقٍد. يتتابعون على حكاية القول عمَّ

يقول ابن عابدين )ت٧٢8ه�( : “وقد يتَّفق نقُل قوٍل يف نحو ع�سرين 

، اأخطاأ به اأول وا�سٍع له، فياأتي َمن 
ً
كتاًبا من كتب املتاأخرين ويكون القول خطاأ

.
هم عن بع�ص”)٢( بعده وينقله عنه، وهكذا ينقل بع�سُ

ْقل ال�سحيح عن الأئمة، وذلك مبعرفة ماأخذ . ٢ اأنَّ ذلك معنٌي يف التخريج والنَّ

الإ�سعاف يف اأحكام الأوقاف )�ص٣(.  )1(

عقود ر�سم املفتي )�ص1٣(  )٢(
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الإمام ومدركه، والأ�سل الذي بنى عليه فروعه الفقهية يف الباب.

املعرفة باأ�سباب اخلالف يف امل�سائل ومن�سئها، واإعذار الأئمة فيما ذهبوا اإليه . ٣

من اجتهاٍد جانبوا فيه ال�سواب.

و�سلَّى اهلل و�سلَّم على خامت النبيني وعلى اآله و�سحبه..
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قائمة امل�شادر واملراجع

اأبو حنيفة حياته “وع�سره - اآراوؤه وفقهه”، ال�سيخ حممد بن اأحمد اأبو َزهرة )ت: 1٣٩4(، . 1

دار الفكر العربي.

اأحكام الأوقاف، اأبو بكر اأحمد بن عمرو ال�سيباين )ت: ٢٦1(، �سبطه: حممد عبدال�سالم . ٢

�ساهني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأوىل 14٢٠.

اأحكام الأوقاف، ال�سيخ م�سطفى بن اأحمد الزرقا )ت: 14٢٠(، دار عمار، الطبعة الأوىل . ٣

.1418

4 . - الر�ساد  الكبي�سي، مطبعة  عبيد  بن  د. حممد  الإ�سالمية،  ال�سريعة  الوقف يف  اأحكام 

بغداد 1٣٩٧.

اأحكام الوقف، هالل بن يحيى بن م�سلم الراأي الب�سري )ت٢1٥(، مطبعة جمل�ص دائرة . ٥

املعارف العثمانية - حيدر اآباد الدكن، 1٣٥٥.

اآداب ال�سافعي ومناقبه، اأبو حممد عبدالرحمن بن اأبي حامت الرازي )ت: ٣٢٧(، حتقيق: . ٦

حممد بن علي البي�ساين، دار النا�سر املتميز، الطبعة الأوىل 14٣٩.

اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، ال�سيخ حممد بن نا�سر الدين الألباين )ت: . ٧

14٢٠(، املكتب الإ�سالمي. 

اإعالء ال�سنن، ظفر اأحمد العثماين التَّهانوي )ت: 1٣٦٢(، حتقيق: حممد تقي عثماين، . 8

ن�سر: اإدارة القراآن والعلوم الإ�سالمية - باك�ستان، 1418.

اأعالم املوقعني عن رب العاملني، اأبو عبداهلل حممد بن اأبي بكر بن اأيوب ابن قيم اجلوزية . ٩

قني، دار عامل الفوائد الطبعة الأوىل 14٣٧. )ت: ٧٥1(، حتقيق: جمموعة من املحقِّ

اإعمال امل�سلحة يف الوقف، د. عبداهلل بن بّيه، موؤ�س�سة الريان، الطبعة الأوىل 14٢٦.. 1٠

قه وعلَّق . 11 التباع، القا�سي �سدر الدين علّي بن علّي ابن اأبي العز احلنفي )ت: ٧٩٢(، حقَّ

عليه: ال�سيخ حممد عطا اهلل حنيف - د. عا�سم القريوتي، عامل الكتب، الطبعة الثانية 

.14٠٥
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الختيار لتعليل املختار، اأبو الف�سل عبداهلل بن حممود بن مودود املو�سلي احلنفي )ت: . 1٢

٦8٣(، مطبعة احللبي - القاهرة، 1٣٥٦.

قل يف م�سائل اأ�سول الفقه، د. حممد بن طارق الفوزان، دار اأ�سفار - الكويت، . 1٣ الإخالل بالنَّ

الطبعة الأوىل 1441.

الإ�سعاف يف اأحكام الأوقاف، اإبراهيم بن مو�سى بن اأبي بكر ابن ال�سيخ علي الطرابل�سي . 14

)ت: ٩٢٢(، طبع مبطبعة هندية ب�سارع املهدي بالأزبكية مب�سر، الطبعة الثانية 1٣٢٠.

اأبو حممد عبدالوهاب بن علي بن ن�سر . 1٥ الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف، القا�سي 

البغدادي املالكي )ت: 4٢٢(، حتقيق: احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة الأوىل 

.14٢٠

الأم، اأبو عبداهلل حممد بن اإدري�ص ال�سافعي )ت: ٢٠4(، دار املعرفة - بريوت.. 1٦

هلوي )ت: 11٧٦(، راجعه وعلَّق عليه: . 1٧ الإن�ساف يف بيان اأ�سباب اخلالف، ويل اهلل الدِّ

ال�سيخ عبدالفتاح اأبو غدة، دار النفائ�ص، الطبعة الثالثة 14٠٦.

البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، زين الدين بن اإبراهيم ابن جنيم امل�سري )ت: ٩٧٠(، . 18

دار الكتاب الإ�سالمي، الطبعة الثانية بدون تاريخ.

البناية �سرح الهداية، بدر الدين حممود بن اأحمد العيني احلنفي )ت: 8٥٥(، دار الكتب . 1٩

العلمية - بريوت، الطبعة الأوىل 14٢٠.

اليمني . ٢٠ العمراين  اخلري  اأبي  بن  يحيى  احل�سني  اأبو  ال�سافعي،  الإمام  مذهب  يف  البيان 

ال�سافعي )ت: ٥٥8(، حتقيق: قا�سم حممد النوري، دار املنهاج - جدة، الطبعة الأوىل 

.14٢1

4٢8(، حتقيق: مركز الدرا�سات . ٢1 اأحمد بن حممد القدوري )ت:  اأبو احل�سني  التجريد، 

الفقهية والقت�سادية، اأ. د حممد اأحمد �سراج - اأ. د علي جمعة حممد، دار ال�سالم - 

القاهرة، الطبعة الثانية 14٢٧.

التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد، اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب )ت: . ٢٢

4٦٣(، وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية - املغرب 1٣8٧. 

التنبيه على م�سكالت الهداية، القا�سي �سدر الدين علّي بن علّي ابن اأبي العز احلنفي . ٢٣
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)ت: ٧٩٢(، حتقيق ودرا�سة: عبداحلكيم بن حممد �ساكر - اأنور �سالح اأبو زيد، مكتبة 

الر�سد، الطبعة الأوىل 14٢4.

التنكيل مبا يف تاأنيب الكوثري من الأباطيل، ال�سيخ العالمة عبدالرحمن بن يحيى املعلمي . ٢4

1٣8٦(، حتقيق: علي بن حممد العمران - حممد اأجمل الإ�سالحي، دار  اليماين )ت: 

عامل الفوائد، الطبعة الأوىل 14٣4.

اجلامع ال�سغري يف الفقه على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، القا�سي حممد بن احل�سني . ٢٥

اء )ت: 4٥8(، حتقيق: اأبي جنة احلنبلي،  البغدادي احلنبلي ال�سهري باأبي يعلى ابن الفرَّ

دار املنهاج القومي، الطبعة الأوىل 14٣٩. 

اجلامع مل�سائل املدونة، اأبو بكر حممد بن عبداهلل بن يون�ص التميمي ال�سقلي )ت4٥1(، . ٢٦

حتقيق: جمموعة باحثني يف ر�سائل دكتوراه، ن�سر: معهد البحوث العلمية واإحياء الرتاث 

الإ�سالمي - جامعة اأم القرى، توزيع: دار الفكر، الطبعة الأوىل 14٣4.

اجلواهر امل�سية يف طبقات احلنفية، عبدالقادر بن حممد بن ن�سر اهلل القر�سي احلنفي . ٢٧

)ت: ٧٧٥(، حتقيق: عبدالفتاح احللو، دار هجر، الطبعة الثانية 141٣.

اد )ت: 8٠٠(، حتقيق: اأ.د. �سائد بكدا�ص، اأروقة، . ٢8 ة، اأبو بكر بن علي احلدَّ اجلوهرة النريِّ

الطبعة الأوىل 14٣٦.

احلاوي الكبري، اأبو احل�سن علي بن حممد ال�سهري باملاوردي )ت: 4٥٠(، حتقيق: ال�سيخ . ٢٩

علي حممد معو�ص - ال�سيخ عادل اأحمد عبداملوجود، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة 

الأوىل 141٩. 

18٩(، حتقيق: . ٣٠ اأبو عبداهلل حممد بن احل�سن ال�سيباين )ت:  ة على اأهل املدينة،  احلجَّ

مهدي ح�سن الكيالين القادري، عامل الكتب - بريوت، الطبعة الثالثة 14٠٣.

اخلريات احل�سان يف مناقب اأبي حنيفة النعمان، �سهاب الدين اأحمد بن حجر الهيتمي . ٣1

املكي )ت: ٩٧٢(، مطبعة ال�سعادة.

ال�سنن الكربى، اأبو بكر اأحمد بن احل�سني البيهقي )ت: 4٥8(، حتقيق: حممد عبدالقادر . ٣٢

عطا، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة الثالثة 14٢4.

ال�سنن املاأثورة لل�سافعي، اإ�سماعيل بن يحيى بن اإ�سماعيل املزين )ت: ٢٦4(، حتقيق: د. . ٣٣

عبداملعطي اأمني قلعجي، دار املعرفة - بريوت، الطبعة الأوىل 14٠٦.
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)ت: . ٣4 ال�سوكاين  حممد  بن  علي  بن  حممد  الأزهار،  حدائق  على  املتدفق  اجلرار  ال�سيل 

1٢٥٠(، دار ابن حزم، الطبعة الأوىل.

ال�سرح الكبري على خمت�سر خليل، اأبو الربكات اأحمد بن حممد العدوي املعروف بالدردير . ٣٥

)ت: 1٢٠1(، دار الفكر، دون مزيد بيان عن الطبعة.

ال�سرح الكبري على منت املقنع، عبدالرحمن بن حممد بن اأحمد بن قدامة املقد�سي )ت: . ٣٦

دار  احللو،  عبدالفتاح حممد  د.   - الرتكي  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  د.  ٦8٢(، حتقيق: 

هجر، الطبعة الأوىل 141٥.

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع، اأبو عبداهلل حممد بن �سالح العثيمني )ت: 14٢1(، دار . ٣٧

ابن اجلوزي، الطبعة الأوىل 14٢8.

٣8 . - للماليني  العلم  دار   ،)٣٩٣ )ت:  اجلوهري  حماد  بن  اإ�سماعيل  ن�سر  اأبو  ال�سحاح، 

بريوت، الطبعة الرابعة 14٠٧.

حتقق: . ٣٩  ،)٣٢٢ )ت:  العقيلي  حماد  بن  مو�سى  بن  عمرو  بن  حممد  الكبري،  ال�سعفاء 

عبداملعطي اأمني قلعجي، دار املكتبة العلمية - بريوت، الطبعة الأوىل 14٠4.

الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، اأبو عبداهلل حممد بن اأبي بكر بن اأيوب ابن قيم . 4٠

اجلوزية )ت: ٧٥1(، حتقيق: د. نايف بن اأحمد احلمد، دار عامل الفوائد الطبعة الأوىل 

.14٢8

دار . 41  ،)٧8٦ )ت:  البابرتي  الرومي  حممود  بن  حممد  بن  حممد  الهداية،  �سرح  العناية 

الفكر، دون مزيد بيان عن الطبعة.

٧41(، دون مزيد . 4٢ الغرناطي )ت:  الكلبي  اأحمد ابن جزي  الفقهية، حممد بن  القوانني 

بيان عن الطبعة.

)ت: . 4٣ مفلح،  ابن  عبداهلل  بن  حممد  بن  اإبراهيم  الدين  برهان  املقنع،  �سرح  يف  املبدع 

884(، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة الأوىل 1418.

املب�سوط، حممد بن اأحمد ال�سرخ�سي )ت: 48٣(، دار املعرفة - بريوت 1414.. 44

املحلَّى بالآثار، اأبو حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي القرطبي الظاهري . 4٥

)ت: 4٥٦(، دار الفكر، دون مزيد بيان عن الطبعة. 
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املحيط الربهاين يف الفقه النعماين، اأبو املعايل برهان الدين حممود بن اأحمد ابن َماَزْه . 4٦

العلمية،  الكتب  دار  �سامي اجلندي،  ٦1٦(، حتقيق: عبدالكرمي  البخاري احلنفي )ت: 

الطبعة الأوىل 14٢4.

املخت�سر، اأبو اإبراهيم اإ�سماعيل بن يحيى املزين )ت: ٢٦4(، حتقيق: اأبي عامر عبداهلل . 4٧

�سرف الدين الداغ�ستاين، دار مدارج، الطبة الأوىل 144٠.

ل اإىل فقه الإمام اأحمد بن حنبل وتخريجات الأ�سحاب، ال�سيخ د. بكر بن . 48 املدخل املف�سَّ

عبداهلل اأبو زيد، دار العا�سمة، الطبعة الأوىل.

املذهب احلنفي، د. اأحمد النقيب، مكتبة الر�سد، الطبعة الأوىل 14٢٢.. 4٩

٢٣٥(، حتقيق: كمال يو�سف . ٥٠ اأبي �سيبة )ت:  اأبو بكر بن  امل�سنف يف الأحاديث والآثار، 

احلوت، مكتبة الر�سد - الريا�ص، الطبعة: الأوىل، 14٠٩.

٢11(، حتقيق: حبيب . ٥1 ال�سنعاين )ت:  اليماين  بكر عبدالرزاق بن همام  اأبو  امل�سنف، 

الرحمن الأعظمي، املكتب الإ�سالمي - بريوت، الطبعة الثانية 14٠٣.

املطلع على األفاظ املقنع، حممد بن اأبي الفتح بن اأبي الف�سل الَبْعلي )ت: ٧٠٩(، حتقيق: . ٥٢

حممود الأرناوؤوط ويا�سني حممود اخلطيب، مكتبة ال�سوادي، الطبعة الأوىل 14٢٣.

املعامالت املالية اأ�سالة ومعا�سرة، ال�سيخ دبيان بن حممد الدبيان، الطبعة الثانية 14٣4.. ٥٣

مكتبة . ٥4 النا�سر   ،)٦٢٠ )ت:  املقد�سي  قدامة  ابن  اأحمد  بن  عبداهلل  حممد  اأبو  املغني، 

القاهرة 1٣88.

املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم، اأبو العبا�ص اأحمد بن عمر بن اإبراهيم القرطبي . ٥٥

قني، دار ابن كثري - بريوت، الطبعة الأوىل 141٧. )ت: ٦٥٦(، حتقيق: جمموعة من املحقِّ

املقدمات املمهدات، اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي )ت: ٥٢٠(، حتقيق: . ٥٦

الدكتور حممد حجي، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت - لبنان، الطبعة الأوىل 14٠8.

املنتقى �سرح املوطاأ، اأبو الوليد �سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندل�سي )ت: 4٧4(، . ٥٧

مطبعة ال�سعادة، الطبعة الأوىل 1٣٣٢.

املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج، اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي . ٥8

)ت: ٦٧٦(، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، الطبعة الثانية 1٣٩٢.
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ْغدي احلنفي )ت: 4٦1ه�(، . ٥٩ النُّتف يف الفتاوى، اأبو احل�سن علي بن احل�سني بن حممد ال�سُّ

الطبعة  الأردن،  عمان   - الفرقان  دار  الناهي،  الدين  �سالح  الدكتور  املحامي  حتقيق: 

الثانية 14٠4ه�.

ال . ٦٠ النظم امل�ستعذب يف تف�سري غريب األفاظ املهذب، اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد ابن بطَّ

)ت: ٦٣٣ه�(، حتقيق: د. م�سطفى عبداحلفيظ �سامل، املكتبة التجارية - مكة املكرمة.

بن . ٦1 زاهد  اأبي حنيفة، حممد  �سيبة على  اأبي  ابن  ردود  ث عن  التحدُّ الطريفة يف  النُّكت 

احل�سن الكوثري )ت: 1٣٧1ه�(، من�سورات اإدارة القراآن والعلوم الإ�سالمية - باك�ستان، 

141٥ه�.

النهاية يف غريب احلديث والأثر، ملجد الدين اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري . ٦٢

ابن الأثري )ت: ٦٠٦(، حتقيق: طاهر اأحمد الزاوي - حممود حممد الطناحي، املكتبة 

العلمية - بريوت 1٣٩٩ه�.

الهداية يف �سرح بداية املبتدي، علي بن اأبي بكر بن عبداجلليل املرغيناين )ت: ٥٩٣ه�(، . ٦٣

دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.

ل )ت: . ٦4 الوقوف من اجلامع مل�سائل الإمام اأحمد بن حنبل، اأبو بكر اأحمد بن حممد اخَلالَّ

٣11ه�(، حتقيق: �سيد ك�سروي ح�سن، دار الكتب العلمية، الطبعة الأوىل 141٥ه�.

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، اأبو بكر بن م�سعود الكا�ساين احلنفي )ت: ٥8٧ه�(، . ٦٥

دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية 14٠٦ه�.

بيدي . ٦٦ تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، حممد بن حممد بن عبدالرّزاق احل�سيني الزَّ

)ت: 1٢٠٥ه�(، النا�سر: دار الهداية، دون مزيد بيان عن الطبعة. 

تاأنيب اخلطيب على ما �ساقه يف ترجمة اأبي حنيفة من الأكاذيب، حممد زاهد بن احل�سن . ٦٧

النا�سرة،  الدار  اأحمد خريي، دون مزيد معلومات عن  1٣٧1ه�(، تعليق:  الكوثري )ت: 

141٠ه�.

حترير املقال فيما ت�سحُّ ن�سبته للمجتهد من الأقوال، د. عيا�ص بن نامي ال�سلمي، الطبعة . ٦8

الأوىل 141٥ه�.

حت�سني املاآخذ، اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل )ت: ٥٠٥ه�(، حتقيق: د. عبداحلميد . ٦٩

بن عبداهلل املجلي، د. حممد م�سفر، اأ�سفار، الطبعة الأوىل 14٣٩د.
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ت�سمية فقهاء الأم�سار من اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وَمن بعدهم، اأبو عبدالرحمن اأحمد . ٧٠

حلب،   - الوعي  دار  زايد،  اإبراهيم  حممود  حتقيق:  ٣٠٣ه�(،  )ت:  الن�سائي  �سعيب  بن 

الطبعة: الأوىل 1٣٦٩ه�.

تهذيب الأ�سماء واللغات، اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي )ت: ٦٧٦ه�(، . ٧1

دار الكتب العلمية، بريوت.

٣٧٠ه�(، حتقيق: حممد . ٧٢ الأزهري )ت:  بن  اأحمد  بن  من�سور حممد  اأبو  اللغة،  تهذيب 

عو�ص مرعب، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، الطبعة الأوىل، ٢٠٠1م.

جامع بيان العلم وف�سله، اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب )ت: 4٦٣ه�(، حتقيق: . ٧٣

اأبي الأ�سبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، الطبعة الأوىل 1414ه�.

جمهرة الأمثال، اأبو هالل احل�سن بن عبداهلل الع�سكري )ت: نحو ٣٩٥ه�(، دار الفكر - . ٧4

بريوت.

م�سلم . ٧٥ د.  حتقيق:  ٥٠٥ه�(،  )ت:  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  اأبو  القولني،  حقيقة 

الدو�سري، اأ�سفار، الطبعة الأوىل 14٣8ه�.

)ت: . ٧٦ خ�سرو  مبال  ال�سهري  علي  بن  فرامرز  بن  حممد  الأحكام،  غرر  �سرح  احلكام  درر 

88٥ه�(، دار اإحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ.

اأمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين . ٧٧ ابن عابدين حممد  الدر املختار،  ردُّ املحتار على 

احلنفي )ت: 1٢٥٢ه�(، دار الفكر - بريوت، الطبعة الثانية 141٢.

ر�سالة يف الطريق اإىل ثقافتنا، اأبو فهر حممود بن حممد �ساكر )ت: 1418ه�(، مطبعة . ٧8

اخلاجني، 14٠٧.

ر�سالة يف ت�سمية فقهاء الأم�سار، اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب )ت: 4٦٣ه�(، . ٧٩

قها وعلَّق عليها: عبدالرحمن العو�ص، دار ر�سالة البيان، الطبعة الأوىل 14٣٩ه�. حقَّ

رفع املالم عن الأئمة الأعالم، اأبو العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم ابن تيمية احلراين )ت: . 8٠

٧٢8ه�(، حتقيق: عبدالرحمن اجلميزي، دار العا�سمة، الطبعة الأوىل 14٣4ه�.

العكربي . 81 املواهب احل�سني بن حممد  اأبو  الفقهاء،  امل�سائل اخلالفية بني جمهور  روؤو�ص 

احلنبلي )ت: 4٣٩ه�(، حتقيق: د. خالد بن �سعد اخل�سالن - د. نا�سر بن �سعود ال�سالمة، 
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دار اإ�سبيليا، الطبعة الأوىل 14٢1ه�.

زاد الفقهاء �سرح خمت�سر القدوري، اأبو املعايل بهاء الدين حممد بن اأحمد الإ�سبيجابي . 8٢

)ت: ٥٩1ه�(، حتقيق: يا�سر بن علي القحطاين، ر�سالة دكتوراه يف ق�سم الفقه بجامعة 

اأم القرى.

�سنن ابن ماجه، اأبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني )ت: ٢٧٣ه�(، حتقيق: حممد فوؤاد . 8٣

عبدالباقي، دار اإحياء الكتب العربية.

اأبو الفتح حممد بن علي الق�سريي املعروف . 84 �سرح الإملام باأحاديث الأحكام، تقي الدين 

ج اأحاديثه: حممد خلوف العبداهلل،  قه وعلَّق عليه وخرَّ بابن دقيق العيد )ت: ٧٠٢ه�(، حقَّ

دار النوادر - �سوريا، الطبعة الثانية 14٣٠ه�.

�سرح �سحيح البخاري، ابن بطال اأبو احل�سن علي بن خلف بن عبدامللك )ت: 44٩ه�(، . 8٥

حتقيق: اأبو متيم يا�سر بن اإبراهيم، مكتبة الر�سد، الطبعة الثانية 14٢٣.

�سرح عقود ر�سم املفتي، ابن عابدين حممد اأمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين احلنفي . 8٦

)ت: 1٢٥٢ه�(، مكتبة الب�سرى - باك�ستان، الطبعة الأوىل 14٣٠.

�سرح خمت�سر الطحاوي، اأحمد بن علي اأبو بكر الرازي اجل�سا�ص احلنفي )ت: ٣٧٠ه�(، . 8٧

حتقيق: د. ع�سمت اهلل عنايت اهلل حممد - اأ. د. �سائد بكدا�ص - د. حممد عبيد اهلل 

خان - د. زينب حممد ح�سن فالتة، دار الب�سائر الإ�سالمية، الطبعة الأوىل 14٣1ه�.

، بدر الدين حممد بن حممود بن عبدالكرمي الكردري ال�سهري . 88 �سرح م�سكالت القدوريِّ

مكتبة  علمية،  ر�سائل  يف  قني  املحقِّ من  جمموعة  حتقيق:  ٦٥1ه�(،  )ت:  زاده  بخواهر 

الإمام الذهبي، الطبعة الأوىل 14٣8ه�.

قه . 8٩ �سرح معاين الآثار، اأبو جعفر اأحمد بن حممد بن �سالمة الطحاوي )ت: ٣٢1ه�(، حقَّ

الأوىل  الطبعة  الكتب،  عامل  احلق،  جاد  �سيد  حممد   - النجار  زهري  حممد  له:  م  وقدَّ

1414ه�.

احلراين . ٩٠ حمدان  بن  �سبيب  بن  حمدان  بن  اأحمد  الدين  جنم  وامل�ستفتي،  املفتي  �سفة 

احلنبلي )ت٦٩٥ه�(، حتقيق: اأبو جنة احلنبلي، دار ال�سميعي، الطبعة الأوىل 14٣٦ه�.

طبقات ال�سافعية الكربى، تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ال�سبكي )ت: ٧٧1ه�(، . ٩1

حتقيق: د. حممود حممد الطناحي د. عبدالفتاح حممد احللو، دار هجر، الطبعة الثانية 
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141٣ه�.

عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، حممود بن اأحمد بدر الدين العيني احلنفي )ت: . ٩٢

8٥٥ه�(، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.

ف�سائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كلُّ اإمام من الف�سيلة، اأبو العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم . ٩٣

ابن تيمية احلراين )ت: ٧٢8ه�(، اعتناء: فواز العو�سي، من�سور على ال�سبكة.

1٧٠ه�(، . ٩4 )ت:  الب�سري  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  عبدالرحمن  اأبو  العني،  كتاب 

حتقيق: د. مهدي املخزومي، د. اإبراهيم ال�سامرائي، دار ومكتبة الهالل، دون مزيد بيان 

عن الطبعة.

الكتب . ٩٥ دار  1٠٥1ه�(،  )ت:  البهوتي  يون�ص  بن  من�سور  الإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف 

العلمية.

ل�سان العرب، حممد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الأن�ساري )ت: ٧11ه�(، . ٩٦

دار �سادر - بريوت، الطبعة الثالثة 1414د.

ابن . ٩٧ بن عبداحلليم  اأحمد  العبا�ص  اأبو  تيمية،  ابن  الإ�سالم  �سيخ  ور�سائل  فتاوى  جمموع 

تيمية احلراين )ت: ٧٢8(، جمع: ال�سيخ عبدالرحمن بن قا�سم العا�سمي النجدي وابنه 

ال�سيخ حممد، دار القا�سم، الطبعة الثانية.

خمت�سر اختالف العلماء، اأبو جعفر اأحمد بن حممد بن �سالمة الطحاوي )ت: ٣٢1ه�(، . ٩8

حتقيق: د. عبداهلل نذير اأحمد، دار الب�سائر الإ�سالمية - بريوت، الطبعة الثانية 141٧ه�.

٣٢1ه�(، . ٩٩ )ت:  الطحاوي  �سالمة  بن  حممد  بن  اأحمد  جعفر  اأبو  الطحاوي،  خمت�سر 

حتقيق: اأبو الوفا الأفغاين، جلنة اإحياء املعارف النعمانية بحيدر اآباد الدكن بالهند.

م�سند احلميدي، اأبو بكر عبداهلل بن الزبري بن عي�سى القر�سي الأ�سدي احلميدي )ت: . 1٠٠

اَرايّن، دار ال�سقا، دم�سق -  ق ن�سو�سه وخرج اأحاديثه: ح�سن �سليم اأ�سد الدَّ ٢1٩ه�(، حقَّ

�سوريا، الطبعة الأوىل 1٩٩٦م.

جدة، . 1٠1  - املنهاج  دار  ٥٠٥ه�(،  )ت:  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  اأبو  العلم،  معيار 

الطبعة الأوىل 14٣٧ه�.

مقايي�ص اللغة، اأبو احل�سني اأحمد بن فار�ص بن زكريا القزويني )ت: ٣٩٥ه�(، دار الفكر . 1٠٢
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1٣٩٩ه�.

)ت: . 1٠٣ بال�ساطبي  ال�سهري  الغرناطي  اللخمي  مو�سى  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبو  املوافقات، 

٧٩٠ه�(، حتقيق: اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأوىل 

141٧ه�.

اأبو عبداهلل حممد بن حممد بن عبدالرحمن . 1٠4 مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، 

عيني املالكي )ت: ٩٥4ه�(، دار الفكر، الطبعة الثالثة  الطرابل�سي، املعروف باحلطاب الرُّ

141٢ه�.

نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج، حممد بن اأبي العبا�ص الرملي )ت: 1٠٠4ه�( ، دار الفكر . 1٠٥

14٠4ه�.

نهاية املطلب يف دراية املذهب، اأبو املعايل عبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف اجلويني )ت: . 1٠٦

4٧8ه�(، حتقيق: د. عبدالعظيم حممود الّديب، دار املنهاج، الطبعة الأوىل 14٢8ه�.
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تضمني السائق اخلاص يف تلفيات السيارات  

دراسة فقهية معاصرة
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املستخلص

هذا بحث، بعنوان )ت�سمني ال�سائق اخلا�ص يف تلفيات ال�سيارات درا�سة فقهية 

معا�سرة(، بحثت فيه حكم تغرمي ال�سائق اخلا�ص ما يح�سل يف ال�سيارة التي حتت يده 

من تلف ب�سببه، واأحوال ت�سرفاته واأحكامها، وهو بحث يرتكز على املنهج التحليلي 

وال�ستقرائي، بينت فيه التكييف الفقهي لعقد عمل ال�سائق اخلا�ص وما يلحقه من 

اأحكام، مع درا�سة حكم ما يكيف به، واأتبعت ذلك بتطبيقات فقهية معا�سرة على 

ال�سور  على  وتخريجها  فقهًيا،  وتكييفها  لل�سيارات،  حت�سل  التي  الإتالفات  �سور 

امل�سابهة التي ذكرها الفقهاء املتقدمون يف كتبهم، ثم بيَّنت حكم ال�سمان فيها.

ال�سائق اخلا�ص عقد على عمل مبني على املدة، وهو  اأن عقد  اإىل  تو�سلت فيه 

عقد اإجارة على عمل، وُيكّيف عمله عند �ساحب العمل على اأنه اأجري خا�ص ل�ساحب 

العمل، وعقده عقد اإجارة خا�سة، ويتبعه كل ما يتعلق به من اأحكام العمل والأجرة 

ط فح�سل تلف اأنه  وال�سمان وغريها، واأنه ل خالف يف اأن الأجري اإذا تعّدى اأو فرَّ

ا، واأن الأجري اخلا�ص ل ي�سمن ما  ي�سمن، وذلك �سواء اأكان اأجرًيا م�سرتًكا اأم خا�سً

تلف بعمله اأو ب�سببه اإل بالتعدي والتفريط وهو قول جمهور اأهل العلم. 

باأن تكون عقود عمل ال�سائق اخلا�ص م�ستملة على حتديد مهام عمله،  واأو�سي 

وما ُيَعدُّ تعّدًيا اأو تفريًطا من ال�سائق اخلا�ص، وما يرتتب على اإتالفاته من �سمان، 

واأو�سي بالبحث يف مو�سوع حدود ا�ستعمال م�ستاأجر ال�سيارة لل�سيارة امل�ستاأجرة من 

مكاتب تاأجري ال�سيارات، وما يحق له النتفاع به وما ل يحق، ومقارنتها مبا يوجد من 

اأنظمٍة، وعقوِد تاأجرٍي واقعية. 

الكلمات املفتاحية: )ت�سمني- تلفيات - ال�سيارات - ال�سائق - اخلا�ص(.
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املقدمة

ومن  اأنف�سنا  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  اإّن احلمد هلل 

�سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل اإله 

اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبداهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد: 

يفو�سوا غريهم يف مهامهم  اأن  النا�ص يف حياتهم ومعا�سهم  فاإن مما يحتاجه 

اخلا�سة بهم ليق�سوا حوائجهم؛ لأنه ل يتاأتى لكل فرد من النا�ص اأن يقوم بكل �سيء 

ت�ساعد  التي  العقود  بع�ص  �ُسرعت  لذا  بنف�سه؛  به  القيام  يح�سن  ل  ورمبا  بنف�سه، 

الوكالة  ف�سرعت  مبهامهم،  القيام  على  وتعينهم  م�ساحلهم،  حتقيق  على  النا�ص 

وهو  عليهم،  وتي�سري  النا�ص  على  تخفيف  فيه  وهذا  ذلك،  ونحو  والإجارة  وال�سركة 

من ي�سر ال�سريعة و�سماحتها، و�سالحها لكل زمان ومكان، وهذه العقود لها �سوابط 

ال�سريعة وقواعدها  الفقهاء من ن�سو�ص  ا�ستنبطها  و�سروط وحدود وقواعد عامة، 

جوا عليها، لكي تكون �ساحلة لكل زمان،  العامة واعتنوا بها وناق�سوها ومثلوا لها وخرَّ

فلي�ست الأحكام مقيدة ب�سور اأو اأمّثلة حمدودة، بل تتجدد يف كل زمان ومكان وح�سب 

حاجة الزمان واملكان، وح�سب ما ي�ستجد فيه من �سور وتعامالت، ومن هذه العقود 

امل�ستجدة عقد ال�سائق اخلا�ص، وهو عقد من العقود التي مل تكن موجودة يف الزمن 

واأن  ال�سائق،  مع  النا�ص  يتعاقد  اأن  الالزم  من  و�سار  العقد  هذا  �ساع  وقد  ال�سابق، 

ينتفع النا�ص منه، وهذا العمل املتعاقد عليه واملراد منه النتفاع، ل ي�سفو من وجود 

خلل اأو خطاأ ينتج عنه ف�ساد اأو تلف.
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تلفيات  يف  اخلا�ص  ال�سائق  ت�سمني  وهو  البحث،  مو�سوع  هو  هذا  كان  ولذا 

ال�سيارات، واملق�سود منه درا�سة حكم تغرمي ال�سائق اخلا�ص ما يح�سل يف ال�سيارة 

التي حتت يده من تلف ب�سببه، ودرا�سة اأحوال ت�سرفاته واأحكامها. 

التكييف  اأدر�ص  باأن  معا�سرة،  فقهية  درا�سة  البحث  درا�سة  تكون  اأن  وق�سدت 

الفقهي لعمل ال�سائق اخلا�ص وما يلحقه من اأحكام، مع درا�سة حكم ما يكيف به، 

ثم اأتبع ذلك بتطبيقات فقهية على �سور الإتالفات التي حت�سل لل�سيارات، وتكييفها 

فقهًيا، وتخريجها على ال�سور امل�سابهة التي ذكرها الفقهاء املتقدمون يف كتبهم، ثم 

بيان حكم ال�سمان فيها.

اأهمية املو�سوع و�سبب اختياره: 

ال�سائق اخلا�ص . 1 بني  ب�سبب وجود اخلالفات  املو�سوع؛  لهذا  املا�سة  احلاجة 

لالإتالفات  اخلا�ص  ال�سائق  ت�سمني  يف  ال�سيارة  مالك  وهو  العمل  و�ساحب 

حترير  اإىل  يحتاج  وهذا  فيها،  ت�سبب  اأو  عملها  التي  املالك  �سيارة  يف  التي 

وجتلية لبيان اأحكامه.

مل اأجد درا�سة مف�سلة مل�سائل اإتالفات ال�سيارات التي ح�سلت ل�سيارة املالك . ٢

بفعل ال�سائق اخلا�ص اأو بت�سببه فيها، وما وجدته اإمنا هو درا�سات يف ت�سمني 

�سائق ال�سيارة جتاه غريه، وهذه لي�ست هي مو�سوع درا�سة البحث.

اأهداف املو�سوع: 

بيان حكم ت�سمني ال�سائق اخلا�ص يف تلفيات ال�سيارات.. 1

تكييف عقد عمل ال�سائق اخلا�ص يف الواقع املعا�سر تكييًفا فقهًيا.. ٢

التي . ٣ الفقهية  امل�سائل  املعا�سرة على  ال�سائق اخلا�ص  اإتالفات  تخريج �سور 

ن�ص عليها الفقهاء.

وبيان . 4 اخلا�ص،  ال�سائق  عمل  عقد  عليها  املكيف  الفقهية  امل�سائل  درا�سة 

حكمها عند الفقهاء.
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الدرا�سات ال�سابقة: 

من خالل البحث يف املو�سوع مل اأجد اإل درا�سات متعلقة ب�سمان �سائق ال�سيارة 

طرف  �سيارات  يف  حت�سل  التي  الإتالفات  وهي  غريه،  جتاه  تكون  التي  لالإتالفات 

اأجد  ومل  ال�سيارة،  ملالك  ا  خا�سً �سائًقا  اأو  لل�سيارة،  مالًكا  ال�سائق  كان  �سواء  اآخر، 

درا�سة مل�سائل اإتالفات ال�سائق اخلا�ص التي تكون بفعله اأو ب�سببه، يف �سيارة املالك 

التي حتت يده، وهو ما اأردت بحثه هنا، والدرا�سات التي وجدتها، وهي غري متعلقة 

ب�سمان ال�سائق اخلا�ص يف �سيارة املالك وهي ما يلي: 

الأحكام الفقهية املتعلقة بال�سيارات، للدكتور علي بن اأحمد الكندري، ر�سالة . 1

الإمام حممد بن �سعود  ال�سريعة جامعة  بكلية  الفقه  دكتوراه مقدمة لق�سم 

الإ�سالمية عام 14٣٠ه�.

للدكتور عبدالعزيز . ٢ الإ�سالمي،  الفقه  وتاأ�سيلها يف  ال�سيارة  �سائق  م�سوؤولية 

عمر اخلطيب، بحث من�سور يف جملة العدل عام 14٢٧ه�.

كمال . ٣ الدكتور  لالأ�ستاذ  الإ�سالمي  الفقه  قواعد  �سوء  يف  ال�سياقة  اأحكام 

احلادية  للدورة  الدويل،  الإ�سالمي  الفقه  ملوؤمتر  مقدم  بحث  يزيدي،  بو 

والع�سرين. 

الأ�سباب املوجبة للم�سوؤولية يف حوادث املرور للدكتور ثقيل بن �ساير ال�سمري، . 4

بحث مقدم ملوؤمتر الفقه الإ�سالمي الدويل، للدورة احلادية والع�سرين.

لالأ�ستاذ . ٥ والإهمال،  ال�سرعة  ب�سبب  املركبات  قائد  على  اجلنائية  امل�سوؤولية 

الفقه  ملوؤمتر  مقدم  بحث  النجيمي،  ح�سن  بن  يحيى  بن  حممد  الدكتور 

الإ�سالمي الدويل، للدورة احلادية والع�سرين.

امل�سوؤولية اجلنائية على قائدي املركبات ب�سبب ال�سرعة والالمبالة لالأ�ستاذ . ٦

الإ�سالمي  الفقه  ملوؤمتر  مقدم  بحث  ال�سواط،  عبداهلل  بن  حممد  الدكتور 

الدويل، للدورة احلادية والع�سرين.
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اإبراهيم اأحمد عثمان، بحث . ٧ امل�سوؤولية اجلنائية لقائدي املركبات، للدكتور 

مقدم ملوؤمتر الفقه الإ�سالمي الدويل، للدورة احلادية والع�سرين.

امل�سوؤولية اجلنائية لقائدي املركبات، للباحث اأحمد بن �سعود ال�سيابي، بحث . 8

مقدم ملوؤمتر الفقه الإ�سالمي الدويل، للدورة احلادية والع�سرين.

تركي . ٩ بن  �سعد  الدكتور  لالأ�ستاذ  املركبات،  قائدي  على  اجلنائية  امل�سوؤولية 

احلادية  للدورة  الدويل،  الإ�سالمي  الفقه  ملوؤمتر  مقدم  بحث  اخلثالن، 

والع�سرين.

للدكتورة . 1٠ الإ�سالمي،  الفقه  يف  عليها  املرتتبة  والأحكام  ال�سري  حوادث 

زمزم عبداللطيف اأحمد م�سطفى، بحث من�سور يف حولية كلية الدرا�سات 

الإ�سالمية والعربية للبنات بالزقازيق عام ٢٠1٦م.

مقارنة، . 11 فقهية  درا�سة  الإ�سالمي  اجلنائي  الت�سريع  يف  ال�سيارات  حوادث 

الفقه، مقدمة  اأطروحة ماج�ستري يف  للباحث ناجح حممد ح�سن ع�سيدة، 

لكلية الدرا�سات العليا يف جامعة النجاح الوطنية عام ٢٠1٠م.

حوادث ال�سري يف الفقه الإ�سالمي للدكتور عبداهلل با�سودان، كتاب من�سور . 1٢

يف الإنرتنت.

منهج البحث: 

يرتكز البحث على املنهج التحليلي وال�ستقرائي، وذلك بدرا�سة التكييف الفقهي 

لعمل ال�سائق اخلا�ص وما يلحقه من اأحكام، مع درا�سة حكم ما يكيف به، وهي امل�سائل 

الفقهية املتعلقة مبو�سوع البحث والتي ن�ّص عليها الفقهاء يف كتبهم درا�سة فقهية 

مقارنة، ثم اأتبع ذلك بتطبيقات فقهية على �سور الإتالفات التي حت�سل لل�سيارات، 

وتكييفها فقهًيا، وتخريجها على ال�سور امل�سابهة التي ذكرها الفقهاء املتقدمون يف 

كتبهم، ثم بيان حكم ال�سمان فيها.
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خطة البحث: 

ي�ستمل البحث على مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة.

املقدمة: وت�ستمل على اأهداف املو�سوع واأهميته و�سبب اختياره والدرا�سات ال�سابقة 

ومنهج البحث وخطته.

التمهيد: وفيه التعريف مبفردات العنوان وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: املق�سود بالت�سمني.

املطلب الثاين: املق�سود بال�سائق اخلا�ص.

املطلب الثالث: املق�سود بتلفيات ال�سيارات.

املبحث الأول: عمل ال�سائق اخلا�ص والأحكام املتعلقة به، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: عالقة عمل ال�سائق اخلا�ص بالإجارة وحكم عمله.

املطلب الثاين: التكييف الفقهي لعمل ال�سائق اخلا�ص.

املطلب الثالث: املق�سود بالأجري اخلا�ص وت�سمينه.

املطلب الرابع: حكم ت�سمني الأجري اخلا�ص.

املبحث الثاين: تطبيقات فقهية على �سور اإتالفات ال�سائق اخلا�ص وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: اإتالفات ال�سائق اخلا�ص لل�سيارات الناجتة عن حوادث ال�سري.

املطلب الثاين: اإتالفات ال�سائق اخلا�ص لل�سيارة الناجتة عن غري حوادث ال�سري.

اخلامتة وفيها اأبرز النتائج والتو�سيات.

فهر�ص امل�سادر واملراجع.
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التمهيد

ويحتوي على التعريف مبفردات العنوان وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول

املق�شود بالت�شمني

تعريف ال�سمان يف اللغة: 

وهما  َماًنا،  �سَ ِمْنُت  �سَ و  ت�سميًنا،  نته  �سمَّ فيقال  م�سدران  وال�سمان  الت�سمني 

اإىل  يرجعان  وهما  يحويه،  �سيٍء  يف  يء  ال�سَّ َجْعل  اأ�سلها  معان  على  يدلن  اللغة  يف 

اأ�سل واحد وهو كلمة )�سمن( قال ابن فار�ص: “ال�ساد وامليم والنون اأ�سٌل �سحيح، 

، ويطلقان ويراد بهما الكفالة اأو التغرمي، جاء 
يء يف �سيٍء يحويه”)1( وهو َجْعل ال�سَّ

َله...  َكفَّ اإِياه:  َنه  مَّ ِبِه، و�سَ َكَفل  َماًنا:  ْمًنا و�سَ َوِبِه �سَ ِمَن ال�سيَء  “�سَ يف ل�سان العرب: 

.
ْمُته”)٢( ي: ِمْثُل َغرَّ نه َعنِّ مَّ ِميًنا فَت�سَ نته ال�سيَء َت�سْ مَّ و�سَ

تعريف ال�سمان يف ا�سطالح الفقهاء: 

يطلق الفقهاء لفظ ال�سمان يف موا�سع كثرية من كتبهم ويريدون به يف اجلملة 

معنى حتميل الذمة، لكن يختلف �سببه واملق�سود منه، ويف كل مو�سع يق�سد به معنى 

الكفالة  باب  اأو  ال�سمان،  باب  ال�سمان يف  لفظ  الفقهاء  يطلق  ولذا عندما  يخ�سه، 

ل، اأو �سم ذمة ال�سامن  فيق�سدون به حتمل الإن�سان ما على ذمة غريه تربًعا من املتحمِّ

، الذي هو من عقود التوثيقات، 
)٣(

اإىل امل�سمون عنه، ويجعلونه من جن�ص التربعات

مقايي�ص اللغة، ابن فار�ص )٣٧٢/٣(.  )1(

ل�سان العرب، ابن منظور )1٣/٢٥٧(.  )٢(

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )٥/٦(؛ الختيار لتعليل املختار، املو�سلي )1٦٧/٢(؛ التاج =  )٣(
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وعرفوه بتعريفات متقاربة تدور حول هذا املعنى، ولكن عند احلنفية ي�سمونه الكفالة 

، ويعنون بالكفالة 
باملال، ولذا يقولون “الكفالة نوعان: كفالة بالنف�ص، وكفالة باملال”)1(

، ويعرفون الكفالة باأنها: �سم ذمة الكفيل اإىل 
)٢(

باملال �سمان ما على غريه من ديون

املطالبة  يف  الأ�سيل  ذمة  اإىل  الكفيل  ذمة  �سم  باأنها:  و   
)٣(

املطالبة يف  الأ�سيل  ذمة 

، وعند املذاهب الثالثة املالكية وال�سافعية واحلنابلة، 
)4(

مطلقا بنف�ص اأو بدين اأو عني

، وعرفها 
ف املالكية ال�سمان باأنه “�سغل ذمة اأخرى باحلق”)٥( ي�سمونها ال�سمان، فعرَّ

عني  اأو  عليه  هو  من  اإح�سار  اأو  غريه،  ذمة  يف  ثابت  حق  “التزام  باأنها:  ال�سافعية 

، وعرفها احلنابلة: “باأنها �سم ذمة ال�سامن اإىل ذمة امل�سمون عنه يف 
م�سمونة”)٦(

 .
 اأو “التزام من ي�سح تربعه ما وجب على غريه”)8(

التزام احلق”)٧(

يدور حول  والكفالة  ال�سمان  باب  املذكور يف  لل�سمان  تعريفهم  اأن  يتبني  وبهذا 

حتمله ما على ذمة غريه، و�سمه اإىل ذمته تربًعا، وهذا املعنى لي�ص هو املراد مبعنى 

الذي  ال�سمان  معنى  هو  هنا  بال�سمان  املراد  واإمنا  البحث،  هذا  يف  هنا  ال�سمان 

تربًعا،  ولي�ص  اإلزام  وهو  الغرم،  مبعنى  وهو  الغ�سب،  باب  مثل  يف  الفقهاء  يذكره 

ل اإل اأّن بينهما فرًقا، فال�سمان  واإن كان املعنيان متقاربني ويدلن على معنى التحمُّ

هناك التزام من ال�سامن دفع ما وجب على غريه من مال ونحوه تربًعا، وال�سمان 

هنا اإلزام ال�سامن ما وجب عليه لغريه ب�سبب جنايته اأو خطئه، ومعنى ال�سمان هنا 

= والإكليل، حممد املواق )٣1/٧(؛ �سرح خمت�سر خليل، اخلر�سي )٢٢/٦(؛ اأ�سنى املطالب، زكريا 

ك�ساف  )4٠٥/4(؛  قدامة  ابن  املغني،  )1٩٩/٣(؛  ال�سربيني  املحتاج،  مغني  )٢٣٦/٢(؛  الن�ساري 

القناع، البهوتي )٣٦٢/٣(.

ينظر: املب�سوط، ال�سرخ�سي )1٦٢/1٩(؛ فتح القدير، ابن الهمام)٧/1٦4(.  )1(

ينظر: فتح القدير، ابن الهمام)٧/181(.  )٢(

ينظر: الختيار لتعليل املختار، املو�سلي )1٦٦/٢(.  )٣(

ينظر: الدر املختار، احل�سكفي )٥/٢81(.  )4(

خمت�سر خليل )1٧٦(.  )٥(

اأ�سنى املطالب، زكريا الأن�ساري )٢٣٥/٢(.  )٦(

املغني، ابن قدامة )4/٣٩٩(.  )٧(

حا�سية الرو�ص املربع، ابن قا�سم )٩٧/٥(.  )8(
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 حيث اإن العني املبيعة اإذا 
)1(

هو معنى ال�سمان يف قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اخلراج بال�سمان«

ردت اإىل البائع ب�سبب عيب، فال يلزم امل�سرتي قيمة ال�ستغالل وقت ا�ستعماله لها؛ 

، لذا يكون املق�سود 
)٢(

لأن امل�سرتي �سامن للعني املبيعة لو تلفت يف وقت حيازته لها

الذي  النق�ص  اأو  التلف  قيمة  اخلا�ص  ال�سائق  تغرمي  وهو  التغرمي،  هنا  بالت�سمني 

ح�سل يف ال�سيارة بفعله اأو ب�سببه. 

املطلب الثاين

املق�شود بال�شائق اخلا�ض 

عند  املهنة  هذه  ويزاول  ال�سيارات،  قيادة  مهنته  �سخ�ص  هو  اخلا�ص  ال�سائق 

�ساحب العمل فقط وهو مالك ال�سيارة، اأو له يد عليها، وذلك باأن يقود �سيارة �ساحب 

العمل ح�سب العقد املربم مع �ساحب العمل املبني على املدة، وذلك باأن يعمل بقيادة 

�سيارة �ساحب العمل مدة �سهر اأو �سنة اأو اأكرث اأو اأقل مقابل اأجر حمدد، دون النظر 

لعدد امل�ساوير، اأو اجلهات التي يذهب لها. 

 )٢٧٢/4٠(، برقم )٢4٢٢4(، واأخرجه اأبو داود  اأخرجه اأحمد يف م�سنده، يف م�سند عائ�سة   )1(

برقم  به عيًبا �سفحة )٥٠٥(،  ثم وجد  فا�ستعمله  ا�سرتى عبًدا  باب فيمن  الإجارة،  �سننه، كتاب  يف 

)٣٥٠8(، والرتمذي يف جامعه، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن ي�سرتي العبد وي�ستغله ثم يجد به عيًبا 

بال�سمان  باب اخلراج  البيوع،  ال�سغرى، كتاب  �سننه  والن�سائي يف  برقم )1٢8٥(،  �سفحة )٣1٣(، 

�سفحة )٦٢1(، برقم )44٩٥(، وابن ماجه يف �سننه، كتاب التجارات، باب اخلراج بال�سمان �سفحة 

)٣٢1(، برقم )٢٢4٣(، وقال الرتمذي بعد تخريجه للحديث يف �سننه: “قال اأبو عي�سى: هذا حديث 

عل 
ُ
اأهل العلم”، واأ ح�سن �سحيح، وقد روي هذا احلديث من غري هذا الوجه، والعمل على هذا عند 

احلديث باأن م�سلًما بن خالد الزجني قد تفرد به عن ه�سام عن اأبيه، ورد عليه ابن امللقن باأنه قد تابعه 

عمر بن علي املقدمي، واأن م�سلًما وثقه يحيى بن معني، و�سحح احلديث ابن القطان ينظر: البدر املنري 

)٥41/٦-٥٥٥(، قال ابن حجر: “و�سعفه البخاري، واأبو داود و�سححه الرتمذي، وابن خزمية، وابن 

اجلارود، وابن حبان، واحلاكم، وابن القطان”. ينظر: بلوغ املرام من اأدلة الأحكام )٢41(، وقال يف 

التلخي�ص احلبري: “و�سححه ابن القطان، وقال ابن حزم: ل ي�سح”. ينظر: )٥1/٣( و املحلى بالآثار، 

ابن حزم )٥٧/4( و)٦/4٣1(.

ينظر: معامل ال�سنن، اخلطابي )14٧/٣(؛ عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، العيني )٢٧1/11(.  )٢(
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املطلب الثالث

املق�شود بتلفيات ال�شيارات 

وهو ما ينتج عن ت�سرفات ال�سائق اخلا�ص من �سرر يف ال�سيارة التي حتت يده، 

ا جلهة �سخ�سية، اأو كان جلهة اعتبارية، و�سواء اأكان ب�سبب  �سواء كان �سائًقا خا�سً

حوادث ال�سري، اأم باأ�سباب اأخرى.

باأ�سباب  اأو  ال�سري،  حوادث  حتت  يدخل  وهذا  القيادة،  ب�سبب  اإما  والت�سرفات 

ناجتة عن غري حوادث ال�سري.
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املبحث االأول

عمل ال�شائق اخلا�ض واالأحكام املتعلقة به

فقهًيا،  عمله  تكييف  مبعرفة  مرتبطة  اخلا�ص  ال�سائق  ت�سمني  م�ساألة  كانت  ملا 

واأحكام املكيف به فقهًيا، �سار من الأهمية بحث امل�سائل املرتبطة بها، وقد بداأتها اأوًل 

ببحث عالقة عمل ال�سائق اخلا�ص بالإجارة وحكم عمله، ثم م�ساألة التكييف الفقهي 

لعمل ال�سائق اخلا�ص، ثم بحث اأحكام ما يكيف به، وذلك ح�سب املطالب الآتية: 

املطلب االأول

عالقة عمل ال�شائق اخلا�ض باالإجارة وحكم عمله

حيث اإن عمل ال�سائق اخلا�ص عمل مقابل اأجرة، والإجارة كذلك يف اأحد نوعيها، 

لذا تربز اأهمية بيان عالقة الإجارة بعمل ال�سائق اخلا�ص، ووجه التفاق بني عمله 

والإجارة التي ذكرها الفقهاء يف كتبهم، ولإي�ساح العالقة ووجه التفاق بينهما لبد 

من بيان معنى الإجارة يف اللغة وا�سطالح الفقهاء.

 واجلزاء على العمل، وهي من اأجر 
)1(

فالإجارة يف اللغة من الأجر وهو الثواب

، قال ابن فار�ص: “)اأجر( الهمزة 
)٢(

ياأجر، وهو ما ُيعطى الإن�سان من اأجر يف عمل

واجليم والراء اأ�سالن ميكن اجلمع بينهما باملعنى، فالأول الكراء على العمل، والثاين 

.
جرب العظم الك�سري”)٣(

واأما معنى الإجارة يف ا�سطالح الفقهاء فعرفت عند الفقهاء بعدة تعريفات وهي 

كما يلي: 

ينظر: ال�سحاح، اجلوهري )٥٧٦/٢(.  )1(

ينظر: ل�سان العرب، ابن منظور )4/1٠(.  )٢(

مقايي�ص اللغة، ابن فار�ص )1/٦٢(.  )٣(



د. عبدالرمحن بن حممد بن عبد العزيز الرميح

الـعـدد  الــســــتــون 367الـعـدد  الــســــتــون366

	 .
عرفها احلنفية: “عقد على املنافع بعو�ص”)1(

عرفها املالكية: “بيع منفعة ما اأمكن نقله غري �سفينة ول حيوان ل يعقل بعو�ص  	

.
غري نا�سئ عنها بع�سه يتبع�ص بتبعي�سها”)٢(

والإباحة  	 للبذل  قابلة  معلومة  منفعة مق�سودة  على  “عقد  ال�سافعية:  عرفها 

.
بعو�ص معلوم”)٣(

عرفها احلنابلة: “عقد على منفعة مباحة معلومة من عني معينة اأو مو�سوفة  	

.
يف الذمة مدة معلومة، اأو عمل معلوم بعو�ص معلوم”)4(

فمدار التعريفات على اأن العقد يقع على املنفعة دون الرقبة لكّن بع�ص الفقهاء 

اإجارة  الإجارة  من  وُيخرج  عمله،  وهي  الآدمي  منفعة  على  بالعقد  الإجارة  يخ�ص 

، وغريهم يجعل لفظ 
)٥(

الدور والدواب وال�سفن وامل�ساقاة ونحو ذلك، وي�سميه كراًء

اإجارة  ي�سمي  َمن  ومنهم   ،
)٦(

وكراًء اإجارة  عليهما جميًعا  ويطلق  ي�سملهما،  الإجارة 

الدور والدواب ونحوها اإجارة منفعة، وي�سمي اإجارة الآدمي اإجارة عمل، وهو اختالف 

، واخلال�سة مما 
)٧(

ا�سطالحي وكلها ترجع اإىل مق�سد واحد وهو حت�سيل املنفعة

ذكره الفقهاء اأنَّ الإجارة عقد على منفعة، وعقد عمل ال�سائق اخلا�ص هو عقد على 

منفعته التي هي عمله، وهي قيادة ال�سيارة، وهي منفعة الآدمي التي يذكرها الفقهاء، 

فالعالقة بينهما اأن كالًّ من عقد الإيجار وعقد عمل ال�سائق اخلا�ص عقد على منفعة، 

املب�سوط، ال�سرخ�سي )٧4/1٥(؛ فتح القدير، ابن الهمام)٩/٥8(.  )1(

الر�ساع )٣٩٢(؛ مواهب اجلليل، احلطاب )٣8٩/٥(؛ منح اجلليل، حممد  ابن عرفة،  �سرح حدود   )٢(

علي�ص )٧/4٣1(. 

اأ�سنى املطالب، زكريا الأن�ساري )4٠٣/٢(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني)٣/4٣8(.  )٣(

منتهى الإرادات، الفتوحي )٦4/٣(؛ الرو�ص املربع، البهوتي)٦٩٠/٢(.  )4(

ينظر: �سرح حدود ابن عرفة، الر�ساع )٣٩٢(؛ مواهب اجلليل، احلطاب )٣8٩/٥(؛ �سرح خمت�سر   )٥(

خليل، اخلر�سي )٢/٧(؛ منح اجلليل، حممد علي�ص )٧/4٣1(.

ينظر: فتح القدير، ابن الهمام)٥8/٩(؛ رو�سة الطالبني، النووي )1٧٣/٥(؛ حا�سية الرو�ص املربع،   )٦(

ابن قا�سم )٥/٢٩4(.

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )1٧4/4(؛ فتح القدير، ابن الهمام)٩/٥8(.   )٧(
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لذا يكيَّف عقد عمل ال�سائق اخلا�ص باأنه اإجارة. 

حكم عمل ال�سائق اخلا�س.

ملا كان عمل ال�سائق اخلا�ص ُيكّيف باأنه اإجارة، فاإن حكم عمله ياأخذ حكم الإجارة 

التي ُكيف بها، والإجارة جائزة، وقد دل الكتاب وال�سنة والإجماع على جوازها، وهي 

كما يلي: 

اأوًل: الكتاب: 

والأجور . 1  ،]٦ ]الطالق:  ڤ(  ٹ   ٹ   ٹ   )ٹ   تعاىل:  اهلل  قول 

فدل  الإر�ساع،  بح�سول  م�سروط  الأجور  وا�ستحقاق  الإر�ساع،  مقابل  هنا 

ا�ستحقاق الأجرة يف مقابل الإر�ساع، اأن الإر�ساع اإجارة والأمر بدفع الأجرة 

.
)1(

دليل على اجلواز

قول اهلل تعاىل: )ہ  ھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  . ٢

ڭڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  
ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  
٢٦-٢٧[. وهذا دليل على اجلواز؛ لأن  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ( ]الق�س�ص: 
مو�سى عمل اأجرًيا، وعمله دليل على اجلواز، و�سرع من قبلنا �سرع لنا ما مل 

.
)٢(

يرد �سرعنا بخالفه

ڇ  . ٣ ڇ     ڇ   چچ    چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ       )ڃ   تعاىل:  اهلل  قول 

ڇ  ڍ  ڍ( ]الكهف: ٧٧[، وقوله: لو �سئت لتخذت عليه اأجًرا يف مقابل 
 .

)٣(

بناء اجلدار، يدل على جواز اأخذ الأجرة على البناء

زكريا  املطالب،  اأ�سنى  )٢/٧(؛  العدوي  للخر�سي،  خليل  خمت�سر  �سرح  على  العدوي  حا�سية  ينظر:   )1(

الأن�ساري )4٠٣/٢(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )4٣٩/٣(.

ابن قدامة  املغني،  ال�سرخ�سي )٧4/1٥(؛ �سرح خمت�سر خليل، اخلر�سي )٢/٧(؛  املب�سوط،  ينظر:   )٢(

.)٣٢1/٥(

ينظر: املغني، ابن قدامة )٥/٣٢1(.   )٣(
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ثانًيا: ال�سنة: 

حديث عائ�سة  قالت: »وا�ستاأجر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأبو بكر، رجاًل من . 1

 وا�ستئجاره ملسو هيلع هللا ىلص دليل على اجلواز.
)٢(

»
)1(

بني الديل هادًيا خريًتا

حديث اأبي هريرة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »قال اهلل : ثالثة اأنا . ٢

خ�سمهم يوم القيامة؛ رجل اأعطى بي ثم غدر، ورجل باع حًرا فاأكل ثمنه، 

، فمخا�سمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
)٣(

ورجل ا�ستاأجر اأجرًيا فا�ستوفى منه ومل يعطه اأجره«

ملن مل يوِف الأجر يف يوم القيامة، دليل على جواز عقد الإجارة. 

ثالًثا: الإجماع: 

نقل الفقهاء الإجماع على جواز الإجارة، وبينوا اأن من خالف يف جواز الإجارة 

فال عربة مبخالفته، ملعار�سته الن�سو�ص ال�سحيحة ال�سريحة، ول عربة للتعليالت 

.
)4(

يف مقابل الن�ص

املطلب الثاين

التكييف الفقهي لعمل ال�شائق اخلا�ض 

عند بحثي يف عقد ال�سائق اخلا�ص وجدت اأنه عقد على عمل مبني على املدة، 

فهو ُيلزم ال�سائق بالعمل مدة حمددة، ك�سنة اأو �سنتني اأو اأقل اأو اأكرث، عند �ساحب 

اخلريت هو املاهر بالدللة، و�سمي خريًتا؛ لأنه يهتدي ملثل خّرت الإبرة، ول يخفى عليه من الطريق   )1(

�سيء، ينظر: غريب احلديث، ابن قتيبة )٣8٦/1(؛ الغريبني يف القراآن واحلديث، الهروي )٥4٠/٢(؛ 

غريب احلديث، ابن اجلوزي )1/٢٧٠(. 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الإجارة، باب اإذا ا�ستاأجر اأجرًيا ليعمل له بعد ثالثة اأيام، اأو بعد �سهر،   )٢(

اأو بعد �سنة، جاز، وهما على �سرطهما الذي ا�سرتطاه اإذا جاء الأجل، �سفحة )٣٦٠(، برقم )٢٢٦4(.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الإجارة، باب اإثم من باع حًرا، �سفحة )٣٥٥( برقم )٢٢٢٧(.  )٣(

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )1٧٣/4(؛ البحر الرائق، ابن جنيم )٣/8(؛ بداية املجتهد، ابن   )4(

 )4٣٩/٣( ال�سربيني  املحتاج،  مغني  )4٠٣/٢(؛  الأن�ساري  زكريا  املطالب،  اأ�سنى  )٥/4(؛  ر�سد 

املغني، ابن قدامة )٥/٣٢1(.
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العمل على عدد  التفاق يف عقد  دون  له، من  ال�سيارة  بقيادة  يقوم خاللها  العمل، 

امل�ساوير، اأو اجلهات التي يذهب لها، اأو نحو ذلك، واإمنا العقد على اأن يقود ال�سيارة 

ل�ساحب العمل يف كل �سيء خالل هذه املدة، ول يحق له اأن يعمل عند اأي طرف اآخر 

غري �ساحب العمل، فهذه املدة كلها خمت�سة ب�ساحب العمل، وبهذا يتبني اأن هذا 

العقَد عقُد اإجارة على عمل، وهذه القيود هي قيود الأجري اخلا�ص التي ن�ّص عليها 

الفقهاء يف كتبهم، والتي مّثلوا له باأجري اخلدمة، وهو امل�ستاأجر للخدمة اإجارة باملدة، 

، وبناء عليه ُيكّيف عمل 
)1(

وبالراعي الذي يعمل بالرعي اإجارة عمل باملدة، ونحوهم

ال�سائق اخلا�ص عند �ساحب العمل على اأنه اأجري خا�ص ل�ساحب العمل، وعقده عقد 

اإجارة خا�سة، ويتبعه كل ما يتعلق به من اأحكام العمل والأجرة وال�سمان وغريها.

املطلب الثالث

املق�شود باالأجري اخلا�ض وت�شمينه

امل�ساألة الأوىل: املق�سود بالأجري اخلا�س

من خالل ما �سبق من التعريفات وما ذكره الفقهاء، يتبني اأن اإجارة العني تق�سم 

اإجارة الدور والدواب ونحوهما، واإجارة الآدمي، فالأول مثل ا�ستئجار  اإىل ق�سمني: 

الآدمي  واإجارة  ونحو ذلك،  للركوب مدة حمددة  دابة  اأو  لل�سكنى مدة حمددة  دار 

اأو  رعي  اأو  زراعة  اأو  اأو جنارة  بعمل من خياطة  القيام  على  �سخ�ص  ا�ستئجار  مثل 

اإجارة  اإىل  تنق�سم  العمل  اإجارة  اأو  الآدمي  واإجارة   ،
)٢(

عمله به  واملق�سود  خدمة، 

خا�سة واإجارة م�سرتكة، ولذا فالعامل يف اإجارة العمل اأو الآدمي ينق�سم اإىل ق�سمني؛ 

ف  ، ويعرَّ
)٣(

ا، وي�سمى منفرًدا، واإما اأن يكون اأجرًيا م�سرتًكا اإما اأن يكون اأجرًيا خا�سً

ينظر: فتح القدير، ابن الهمام )1٢8/٩(؛ احلاوي الكبري، املاوردي )4٢٥/٧(؛ املغني، ابن قدامة   )1(

.)٣88/٥(

ينظر: رو�سة الطالبني، النووي )1٧٣/٥(؛ اأ�سنى املطالب، زكريا الأن�ساري )4٠٣/٢(؛ نهاية املحتاج،   )٢(

الرملي )٢٦4/٥(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )4/٥(.

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )184/4(؛ الدر املختار، احل�سكفي )٦4/٦(؛ �سرح خمت�سر خليل، =  )٣(
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للعمل  ينت�سب  مل  الذي  هو  وقيل:   ،
)1(

باملدة نفعه  قدر  من  باأنه  اخلا�ص  الأجري 

، وقيل: الذي ن�سب 
)٣(

ف الأجري امل�سرتك باأنه من قدر نفعه بالعمل ، وُيعرَّ
)٢(

للنا�ص

، فالأجري اخلا�ص مثل: اأن يعمل �سخ�ص عند �ساحب مزرعة 
)4(

نف�سه للعمل للنا�ص

العمل  عقد  ويكون  �سنة،  ملدة  زراعتها  باأعمال  يقوم  بحيث  حمددة،  مدة  بالزراعة 

وتكون  واأنواعها،  النظر عن عددها  بغ�ص  ال�سنة  الزراعة خالل  القيام مبهام  على 

منفعة كامل املدة ملًكا ل�ساحب املزرعة، اأو يعمل مثاًل عند �ساحب م�سنع ملدة �سنة 

بدوام ثمان �ساعات يف خم�سة اأيام بالأ�سبوع، فعقد الإجارة يكون على املدة التي يعمل 

فيها الأجري، بغ�ص النظر عن مقدار العمل كرثة وقلة، وتكون منفعة هذه املدة كاملة 

خمت�سة ب�ساحب امل�سنع، ول يحق للعامل يف الإجارة اخلا�سة اأن يعمل عند غريه يف 

، اأما الأجري امل�سرتك فهو مثل اأن 
)٥(

وقته اإل باإذنه؛ لأن الوقت ملك ل�ساحب العمل

يعمل �سخ�ص بالزراعة يف مزرعة �سخ�ص، ويقوم باأعمال زراعتها املحددة يف العقد، 

ويكون عقد العمل على القيام مبهام الزراعة املحددة، ول عالقة ل�ساحب املزرعة 

بوقت العامل ول بعقوده الأخرى، ومثل اأن يتعاقد �سخ�ص مع اآخر على خياطة ثوب، 

)٢٢8/٥(؛  النووي  الطالبني،  رو�سة  )4٢٥/٧(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  )٢8/٧(؛  اخلر�سي   =

املغني، ابن قدامة )٣88/٥(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )4/٥(.

النووي  الطالبني،  رو�سة  )٢4٣/٣(؛  املرغيناين  الهداية،  )8٠/1٥(؛  ال�سرخ�سي  املب�سوط،  ينظر:   )1(

الإن�ساف،  )٣11/٥(؛  الرملي  املحتاج،  نهاية  )4٧٧/٣(؛  ال�سربيني  املحتاج،  مغني  )٢٢8/٥(؛ 

املرداوي )٧٠/٦(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )4/٥(.

علي�ص  حممد  خليل،  خمت�سر  �سرح  اجلليل  منح  )1٧/4(؛  احلفيد  ر�سد  ابن  املجتهد،  بداية  ينظر:   )٢(

.)٥1٥/٧(

النووي  الطالبني،  رو�سة  )٢4٢/٣(؛  املرغيناين  الهداية،  )8٠/1٥(؛  ال�سرخ�سي  املب�سوط،  ينظر:   )٣(

الإن�ساف،  )٣11/٥(؛  الرملي  املحتاج،  نهاية  )4٧٧/٣(؛  ال�سربيني  املحتاج،  مغني  )٢٢8/٥(؛ 

املرداوي )٧1/٦(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )4/٥(.

علي�ص  حممد  خليل،  خمت�سر  �سرح  اجلليل  منح  )1٧/4(؛  احلفيد  ر�سد  ابن  املجتهد،  بداية  ينظر:   )4(

.)٥1٥/٧(

ابن  القدير،  فتح  )184/4(؛  الكا�ساين  ال�سنائع،  بدائع  )٢18/1٢(؛  ال�سرخ�سي  املب�سوط،  ينظر:   )٥(

الهمام )1٢8/٩(؛ رو�سة الطالبني، النووي )٢٢8/٥(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )4٧٧/٣(؛ املغني، 

ابن قدامة )٥/٣88(.
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فالعقد على اإجناز العمل، وهو خياطة اخلياط للثوب فقط، ولذا ل تكون مدة عمل 

اخلياط خمت�سة ب�ساحب العمل، فقد يتعاقد مع �ساحب الثوب خلياطته ويف الوقت 

ول  الثوب،  بخياطة  القيام  على  بينهما  العقد  لأن  اآخرين؛  ع�سرة  مع  يتعاقد  نف�سه 

عالقة ل�ساحب العمل باملدة التي جتري فيها اخلياطة ول بغريه من العقود.

وي�سمى الأجري اخلا�ص باخلا�ص وباملنفرد ملا ياأتي: 

ي�سمى اأجرًيا منفرًدا لنفراده بالعمل لدى �ساحب العمل، ول يحق له العمل . 1

.
)1(

لغريه يف وقت �ساحب العمل

ا لخت�سا�سه بالعمل لدى �ساحب العمل يف وقت عمله، . ٢ ي�سمى اأجرًيا خا�سًّ

.
)٢(

ول يحق له العمل عند غريه يف وقته

وي�سمى الأجري امل�سرتك بامل�سرتك؛ لأمرين: 

الأجري مب�ستاأجر . 1 يخت�ص  فال  ولغريه،  للم�ستاأجر  يعمل  امل�سرتك  الأجري  اأن 

واحد، بل ي�سرتك غريه معه.

 اأن وقت العمل يف الإجارة امل�سرتكة، م�سرتك فيه بني امل�ستاأجرين ول يخت�ص . ٢

.
)٣(

به اأحدهم

وبهذا يتبني الفرق بني الأجري اخلا�ص اأو املنفرد وبني الأجري امل�سرتك.

امل�ساألة الثانية: املق�سود بت�سمني الأجري اخلا�س

واأما املق�سود بت�سمني الأجري-اأيًّا كان نوعه- فهو اأن يتحمل قيمة ما تلف ب�سبب 

عمله وكان حتت يده، وذلك مثل لو اأن العامل يف املزرعة اأتلف الزرع، اأو اأن العامل 

ينظر: مغني املحتاج، ال�سربيني )4٧٧/٣(؛ نهاية املحتاج، الرملي )٥/٣11(.  )1(

البهوتي  القناع،  ك�ساف  ابن جنيم )٣4/8(؛  الرائق،  البحر  املرغيناين )٢4٣/٣(؛  الهداية،  ينظر:   )٢(

.)٥/4(

ينظر: الهداية، املرغيناين )٢4٢/٣(؛ البحر الرائق، ابن جنيم )٣٠/8(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني   )٣(

)4٧٧/٣(؛ نهاية املحتاج، الرملي )٣11/٥(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )4/٥(.
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يف امل�سنع اأتلف اآلة من الآلت، اأو اأن اخلياط اأتلف الثوب املراد خياطته، فاحلكم 

بتحميل العامل يف املزرعة قيمة الزرع التالف، ومطالبته بدفع قيمته ل�ساحب املزرعة، 

هذا هو املق�سود بالت�سمني، وكذا حتميل العامل قيمة الآلة التالفة، ومطالبته بدفع 

بدفع  ومطالبته  التالف،  الثوب  قيمة  اخلياط  حتميل  اأو  امل�سنع،  ل�ساحب  قيمتها 

قيمته ل�ساحب الثوب، فهذا هو املق�سود بالت�سمني، وهذا كله خمت�ص مبا تلف من 

مال �ساحب العمل، واأما ما تلف من مال غريه ب�سبب الأجري، فال يدخل يف حكم هذه 

.
)1(

امل�ساألة، واإمنا هو متعلق بنف�ص الأجري

املطلب الرابع

حكم ت�شمني االأجري اخلا�ض

اإن ت�سمني الأجري اخلا�ص لقيمة املتَلف مرتبط بت�سببه فيه، ولكن لي�ص كل ت�سبب 

ينبني عليه ت�سمينه بقيمة املتَلف، وعند النظر يف ت�سرفات الأجري اخلا�ص واأعماله، 

جند اأّن خطاأه يف عمله الذي ت�سبب يف التلف ل يخرج عن حالني: اإما اأن يكون خطاأ 

ناجًتا عن تعّد وتعمد، اأو تفريط واإما اأن يكون من غري تعد ول تعمد ول تفريط.

اإّن م�ساألة ت�سمني الأجري من عدمه -اأيًّا كان نوعه- من حيث الأ�سل مبنية على 

اأحد اجتاهني، والجتاهان هما ما يلي: 

الجتاه الأول:

اأن الأجري اخلا�ص اأو امل�سرتك ل ي�سمنان فيما ت�سببا فيه من تلف من غري تعّد، 

ن على خالف الأ�سل من باب  مِّ اأو تفريط من حيث الأ�سل، واأن الأجري امل�سرتك �سُ

ال�ستح�سان وامل�سلحة العامة، واأنه ي�سمن خطاأ فعله، اأو ما كان ب�سببه حتى واإن مل 

وا�ستدلوا   ،
)٢(

لذلك واملالكية  احلنفية  بع�ص  �سمنه  وقد  ا�ستح�ساًنا،  يفرط  اأو  يتعد 

ينظر: فتح الوهاب، زكريا الأن�ساري )٢٠٦/٢-٢٠٧(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )٥4٢/٥(؛ ك�ساف   )1(

القناع، البهوتي )4/1٢٦(.

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )٢11/4(؛ البحر الرائق، ابن جنيم )٣4/8(؛ املدونة، الإمام مالك =  )٢(
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لهذا الجتاه بعدة اأدلة: 

ق�سيا . 1 حيث    طالب  اأبي  بن  وعلي  اخلطاب  بن  عمر  عن  ورد  ما 

ناع الذين انت�سبوا للنا�ص   فروي عن عمر  اأنه �سمن ال�سُّ
)1(

بت�سمينه

، وروي عن علي  اأنه كان ي�سمن 
)٢(

يف اأعمالهم ما اأهلكوا يف اأيديهم

.
)٣(

الق�سار وال�سواغ، وقال: »ل ُي�سِلح النا�ص اإل ذلك«

اأفراد . ٢ العمل من  يتقبل  الذي  اأن  ب�سبب  بذلك  اإل  النا�ص  ُلح عمُل  َي�سْ ل  اأنه 

احلفظ  عن  يعجز  وقد  والكرثة،  التعدد  ب�سبب  للخطاأ  عر�سة  فهو  متعددة 

.
)4(

فيح�سل التلف

يف . ٣ طمًعا  الإتقان  يف  يت�ساهل  قد  متعددة  اأفراد  من  العمل  يتقبل  الذي  اأن 

= )4٠٠/٣(؛ الكايف يف فقه اأهل املدينة، ابن عبدالرب )٧٥٧/٢(؛ التاج والإكليل ملخت�سر خليل، املواق 

)٥٥٧/٧(؛ مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، احلطاب )4٣٠/٥(؛ منح اجلليل �سرح خمت�سر 

خليل، حممد علي�ص )٥1٣/٧(.

ينظر: املب�سوط، ال�سرخ�سي )8٠/1٥(؛ فتح القدير، ابن الهمام)1٢٢/٩(؛ بداية املجتهد، ابن ر�سد   )1(

)1٧/4(؛ احلاوي الكبري، املاوردي )4٢٦/٧(؛ ال�سرح الكبري، الرافعي )14٧/٦(؛ املغني، ابن قدامة 

)٣8٩/٥(؛ دقائق اأويل النهى �سرح منتهى الإرادات، البهوتي )٢/٢٧1(.

)٢1٧/8(؛  بيده،  يعمل  الذي  الأجري  �سمان  باب  يف  م�سنفه،  يف  ال�سنعاين  عبدالرزاق  اأخرجه   )٢(

اأبي �سيبة يف م�سنفه يف باب يف الق�سار وال�سباغ وغريه، )٣٦٠/4(؛ برقم  برقم )14٩4٩(؛ وابن 

.)٢1٠٥٠(

اأخرجه عبدالرزاق ال�سنعاين يف م�سنفه، يف باب �سمان الأجري الذي يعمل بيده، )٢1٧/8(؛ برقم   )٣(

)14٩٥٠(؛ اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه يف باب يف الق�سار وال�سباغ وغريه، )٣٦٠/4(؛ برقم 

)٢1٠٥1(، واأخرجه البيهقي يف م�سنفه معرفة ال�سنن والآثار يف باب ت�سمني الأجراء، )٣٣8/8(، 

برقم )٣8٠4( وقال ال�سافعي: »وقد روى فيه �سيء عن عمر وعلي لي�ص يثبت عند اأهل احلديث عنهما« 

مت هذه املرا�سيل بع�سها اإىل بع�ص اأخذت قوة«،  الأم )٣٧/4(، وقال البيهقي بعد نقل �سعفه: »واإذا �سُ

ونقل �سعفه ابن امللقن يف البدر املنري )4٥/٧(، و�سعف الزيلعي اأثر علي يف ن�سب الراية )141/4(، 

و�سعف الأثرين الألباين يف اإرواء الغليل )٣1٩/٥(.

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )٢11/4(؛ تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، الزيلعي )1٣8/٥(؛   )4(

فتح القدير، ابن الهمام )1٢٩/٩(؛ املدونة لالإمام مالك )4٠٠/٣(؛ التاج والإكليل ملخت�سر خليل، 

املواق )٥٥٧/٧(؛ منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل، حممد علي�ص )٥1٣/٧(.
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اإل  النا�ص  عمُل  ُلح  َي�سْ فال  يق�سر  اأو  يت�ساهل  ل  حتى  ن  مِّ ف�سُ الربح،  كرثة 

.
)1(

بالت�سمني

الجتاه الثاين:

اأن الأجري امل�سرتك �سامن يف الأ�سل؛ بخالف الأجري اخلا�ص، وهذا الجتاه هو 

، وا�ستدلوا لهذا الجتاه بعدة اأدلة: 
)٣(

 واملذهب عند احلنابلة
)٢(

قول عند ال�سافعية

ما ورد عن عمر وعلي  حيث ق�سيا بت�سمينه، ال�سابق ذكره يف اأدلة . 1

.
)4(

الجتاه الأول

اأن الأجري امل�سرتك يعمل ملنفعة نف�سه، بخالف الأجري اخلا�ص فهو يعمل يف . ٢

اإل  مال املوؤجر نيابة عنه، فهو كالوكيل عن وكيله، والوكيل اأمني، ل ي�سمن 

.
)٥(

بالتعدي اأو التفريط

من . ٣ فيه  املعمول  تلف  ولو  بالعمل،  اإل  الأجر  ي�ستحق  ل  امل�سرتك  الأجري  اأن 

حرزه بعد العمل مل ي�ستحق اأجرة العمل، بخالف الأجري اخلا�ص في�ستحق 

الأجر بالعمل يف املدة املتفق عليها واإن مل يح�سل العمل، ما دام اأمكن نف�سه 

 .
)٦(

من العمل

وكال الجتاهني حا�سلهما ت�سمني الأجري امل�سرتك، اإل اأنه يف بع�ص �سور عمل 

.
)٧(

الأجري امل�سرتك ل يرون ت�سمني الأجري امل�سرتك فيها

املراجع ال�سابقة.  )1(

الرافعي  الكبري،  ال�سرح  )4٢٦/٧(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  )٣٧/4(؛  ال�سافعي  الأم،  ينظر:   )٢(

)14٧/٦(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )4٧٧/٣(؛ نهاية املحتاج، الرملي )٥/٣11(.

ينظر: املغني، ابن قدامة )٣8٩/٥(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )٣٣/4(؛ �سرح منتهى الإرادات، البهوتي   )٣(

.)٢٧1/٢(

ينظر: املغني، ابن قدامة )٣8٩/٥(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )4/٣٣(.  )4(

القناع،  ك�ساف  )4٧٧/٣(؛  ال�سربيني  املحتاج،  مغني  )٩٣٩/٢(؛  امللقن  ابن  املحتاج،  عجالة  ينظر:   )٥(

البهوتي )4/٣٣(.

ينظر: املغني، ابن قدامة )٣8٩/٥(.  )٦(

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )٢11/4(؛ ال�سرح ال�سغري، الدردير، مع حا�سية ال�ساوي )4٦/4(؛ =  )٧(
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وما ذكرته من الجتاهني هو على راأي من ي�سمن الأجري امل�سرتك، دون الأجري 

اخلا�ص، واإل فاإن ت�سمني الأجري امل�سرتك، من امل�سائل التي وقع فيها خالف ولكن 

لي�ص هذا حمل ب�سطه، فلي�ص هو مق�سود البحث، واإمنا اأ�سرت لالجتاهني يف م�ساألة 

ت�سمني الأجري من عدمه لرتباط تعليل عدم ت�سمني الأجري اخلا�ص بت�سمني الأجري 

امل�سرتك.

حترير حمل النزاع يف حكم ت�سمني الأجري اخلا�س: 

بناء على ما �سبق عر�سه يقال يف حترير حكم ت�سمني الأجري اخلا�ص ما يلي: 

اأكان  �سواء  وذلك  ي�سمن،  اأنه  تلف  فح�سل  ط  فرَّ اأو  تعّدى  اإذا  الأجري  اإن  اأوًل: 

 .
)1(

ا، ومل اأجد من خالف يف ذلك اأجرًيا م�سرتًكا اأم خا�سً

ط فيه قولن:  ثانًيا: اإن الأجري اخلا�ص الذي مل يتعّد اأو ُيفرِّ

القول الأول: اأن الأجري اخلا�ص ل ي�سمن ما تلف بعمله اأو ب�سببه، اإل بالتعدي اأو 

.
)٢(

التفريط وهو قول جمهور اأهل العلم

وا�ستدل اأ�سحاب هذا القول على عدم ت�سمني الأجري اخلا�ص مبا يلي: 

املوؤجر . 1 مال  يف  يعمل  فهو  للوكيل،  مل�سابهته  اأمني،  اخلا�ص  الأجري  اأن 

نيابة عنه، والوكيل اأمني، ل ي�سمن اإل بالتعدي اأو التفريط، وهذا تعليل 

= رو�سة الطالبني، النووي )٢٢٩/٥(؛ املغني، ابن قدامة )٣٩8/٥(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )٣4/4(؛ 

�سرح منتهى الإرادات، البهوتي )٢/٢٧1(.

الكايف  )٦٥/٦(؛  عابدين  ابن  وحا�سية  املختار  الدر  )٢11/4(؛  الكا�ساين  ال�سنائع،  بدائع  ينظر:   )1(

يف فقه اأهل املدينة، ابن عبدالرب )٧٥٧/٢(؛ احلاوي الكبري، املاوردي )4٢٦/٧(؛ رو�سة الطالبني، 

النووي )٢٢8/٥(؛ عجالة املحتاج، ابن امللقن )٩٣٩/٢(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )4/٣٣(. 

الرائق، ابن جنيم  البحر  الهداية، املرغيناين )٢4٣/٣(؛  ال�سرخ�سي )٢18/1٢(؛  ينظر: املب�سوط،   )٢(

ر�سد احلفيد )1٧/4(؛  ابن  املجتهد،  بداية  عابدين )٧٠/٦(؛  ابن  وحا�سية  املختار  الدر  )٣4/8(؛ 

�سرح خمت�سر خليل، اخلر�سي )٢8/٧(؛ منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل، حممد علي�ص )٥1٥/٧(؛ 

املرداوي  الإن�ساف،  )٢٢8/٥(؛  النووي  الطالبني،  رو�سة  )4٢٦/٧(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي 

)٧1/٦(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )4/٣٣(.
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.
)1(

ال�سافعية يف قول عندهم واحلنابلة يف املذهب

على . ٢ �سمنه  امل�سرتك  الأجري  �سّمن  ومن  الأ�سل،  يف  اأمني  الأجري  اأن 

اخلا�ص  الأجري  فيبقى  العامة،  وامل�سلحة  لال�ستح�سان  الأ�سل،  خالف 

على الأ�سل فال ي�سمن اإل بالتعدي اأو التفريط، وهذا تعليل َمن �سمنه 

.
)٢(

يف مذهب احلنفية واملالكية

اأن ما حتت يد الأجري اخلا�ص اأمانة يف يده؛ لأنه قب�ص باإذن �ساحبه، فال . ٣

.
)٣(

ي�سمن ما ح�سل فيها من تلف اإل بالتعدي اأو التفريط

، وقول 
)4(

القول الثاين: اأن الأجري اخلا�ص ي�سمن مطلًقا، وهو قول عند ال�سافعية

التلف  كان  اإذا  باأنه  القول،  احلنابلة  عند  رواية  وَقيدت   ،
)٥(

احلنابلة عند 

 .
“باأمر خفي ل يعلم اإل من جهته”)٦(

بني  فرق  ل  باأنه  اخلا�ص،  الأجري  ت�سمني  على  القول  هذا  اأ�سحاب  ا�ستدل 

الأجري اخلا�ص وامل�سرتك، فكما اأنه ي�سمن الأجري امل�سرتك فكذلك الأجري 

 .
)٧(

اخلا�ص

املحتاج،  مغني  )14٧/٦(؛  الرافعي  الكبري،  ال�سرح  )4٢٦/٧(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  ينظر:   )1(

ال�سربيني )4٧٧/٣(؛ نهاية املحتاج، الرملي )٣11/٥(؛ املغني، ابن قدامة )٣8٩/٥(؛ ك�ساف القناع، 

البهوتي )٣٣/4(؛ �سرح منتهى الإرادات، البهوتي )٢/٢٧1(.

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )٢11/4(؛ فتح القدير، ابن الهمام)1٢٩/٩(؛ الكايف يف فقه اأهل   )٢(

اجلليل  مواهب  )٥٥٧/٧(؛  املواق  خليل،  ملخت�سر  والإكليل  التاج  )٧٥٧/٢(؛  عبدالرب  ابن  املدينة، 

علي�ص  حممد  خليل،  خمت�سر  �سرح  اجلليل  منح  )4٣٠/٥(؛  احلطاب  ابن  خليل،  خمت�سر  �سرح  يف 

.)٥1٣/٧(

ينظر: فتح القدير، ابن الهمام )1٢٩/٩(.  )٣(

ينظر: رو�سة الطالبني، النووي )٢٢8/٥(؛ قوت املحتاج، الأذرعي )4٥٥/٣(.  )4(

ينظر: �سرح الزرك�سي على منت اخلرقي )٥8٧/٢(؛ الإن�ساف، املرداوي )٧1/٦(؛ �سرح الوجيز، علي   )٥(

البغدادي )4/11٦(.

�سرح الزرك�سي على منت اخلرقي )٥8٧/٢(.  )٦(

ينظر: �سرح الزرك�سي على منت اخلرقي )٥8٧/٢(؛ الإن�ساف، املرداوي )٧1/٦(؛ �سرح الوجيز، علي   )٧(

البغدادي )4/11٦(. 
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ويجاب عليهم باأنه ل ي�سلم اأنه لي�ص بينهما فرق، بل بينها فرق، وهو كما �سبق 

ذكره يف اأدلة القول الأول، وهي ما يلي: 

نيابة . 1 املوؤجر  مال  يف  يعمل  فهو  وكيله،  عن  كالوكيل  اخلا�ص  الأجري  اأن 

 .
)1(

عنه، بخالف الأجري امل�سرتك فاإنه يعمل ملنفعة نف�سه

فيه . ٢ املعمول  تلف  ولو  بالعمل،  اإل  الأجر  ي�ستحق  ل  امل�سرتك  الأجري  اأن 

اخلا�ص  الأجري  بخالف  العمل،  اأجرة  ي�ستحق  مل  العمل  بعد  حرزه  من 

في�ستحق الأجر بالعمل يف املدة املتفق عليها واإن مل يح�سل العمل، ما دام 

.
)٢(

اأمكن نف�سه من العمل

ن من . ٣ اأن الأ�سل عدم ت�سمني الأجري عموًما، واأن الأجري امل�سرتك �سمِّ

.
)٣(

باب ال�ستح�سان وامل�سلحة العامة

الرتجيح

فال  اأمني،  اخلا�ص  الأجري  باأن  القول  هو  ال�سحيح  اأن  اأعلم-  -واهلل  يظهر يل 

ي�سمن ما تلف بفعله اأو ب�سببه اإل بالتعدي اأو التفريط.

الت�سرفات التي ُتَعدُّ تعّدًيا اأو تفريًطا: 

عندما رجح جمهور الفقهاء اأن الأجري اخلا�ص ل ي�سمن اإل بالتعدي اأو التفريط، 

الإف�ساد  تعمد  بالأولوية  فيه  اأنه يدخل  تفريًطا، وحا�سل ذلك  اأو  تعّدًيا  ُيَعدُّ  ما  بحثوا 

واإن مل  فيه،  له  يوؤذن  اأو  له،  يحق  ل  ما  فعل  والتفريط  التعدي  ويدخل يف  والإتالف، 

يق�سد الإف�ساد والإتالف، ويدخل يف التعدي والتفريط ترك ما يت�سبب يف ف�ساد اأو تلف، 

ينظر: ك�ساف القناع، البهوتي )4/٣٣(.  )1(

ينظر: املغني، ابن قدامة )٣8٩/٥(.  )٢(

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )٢11/4(؛ فتح القدير، ابن الهمام)1٢٩/٩(؛ الكايف يف فقه اأهل   )٣(

اجلليل  مواهب  )٥٥٧/٧(؛  املواق  خليل،  ملخت�سر  والإكليل  التاج  )٧٥٧/٢(؛  عبدالرب  ابن  املدينة، 

علي�ص  حممد  خليل،  خمت�سر  �سرح  اجلليل  منح  )4٣٠/٥(؛  احّلطاب  ابن  خليل،  خمت�سر  �سرح  يف 

.)٥1٣/٧(
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اأو الإهمال، وما جرى  اأو الت�سرف بال اإذن،  فما نتج من تلف ب�سبب تعمد الإتالف، 

جمراها، فهو م�سمون على الأجري اخلا�ص، بخالف ما مل يثبت فيه �سيء من ذلك، 

وهذه الأمور عليها مدار النظر والدرا�سة يف تطبيقات ال�سور الواقعة؛ لأن احلكم على 

الفعل باأنه من التعدي اأو التفريط هو الذي يبني ت�سمني الأجري اخلا�ص من عدمه.

فاإنه  ال�سيارات،  تلفيات  ال�سائق اخلا�ص يف  ت�سمني  وهو  البحث  م�ساألة هذا  ويف 

ل ي�سمن ما ح�سل من تلف يف ال�سيارة التي حتت يده؛ لأنه اأجري خا�ص، اإل اإذا ثبت 

اأو غري ماأذون له فيه؛ فت�سبب يف تلف  اأو فعل �سيًئا ل يحق له فعله،  تعمده الإف�ساد، 

، اأو ترك ما يجب عليه فح�سل فيه تلف لأنه مفرط، وما عدا ذلك  ال�سيارة؛ لأنه متعدٍّ

ُيَعدُّ  وبع�سها  متعددة  ال�سائق  ت�سرفات  اأن  مبا  لكن  تلف،  اأي  ي�سمن  ول  يتحمل  فال 

تعمًدا واإف�ساًدا، وبع�سها ت�سرًفا غري ماأذون له فيه، وبع�سها ترًكا ملا يجب عليه فعله، 

ال�سيارة  �ساحب  بني  نزاع  فيها  ويح�سل  فعله،  عليه  واجًبا  لي�ص  لفعل  ترًكا  وبع�سها 

وال�سائق اخلا�ص لها، ويختلفون يف اعتبارها من التعدي اأو التفريط اأو عدم اعتبارها، 

كان من املهم ذكر بع�ص التطبيقات وال�سور الواقعة وت�سويرها، وبحث كونها تعدًيا اأو 

تفريًطا، وبيان حكم ال�سمان فيها، ويف نهاية هذا املبحث اأورد بع�ص الأمثلة التي ن�ّص 

ج عليها ت�سرفات ال�سائق اخلا�ص، ومنها ما يلي:  عليها الفقهاء، والتي ميكن اأن تخرَّ

اأو . 1 الراعي اخلا�ص ل ي�سمن ما ح�سل من تلف يف املا�سية، فلو ماتت �ساة 

مل  ما  اأمني  لأنه  ؛ 
)1(

الراعي على  �سمان  فال  نهر  يف  غرقت  اأو  �سبع  اأكلها 

يتعّد اأو يفّرط، ومن التفريط نوم الراعي اأو غيبته عن املا�سية فتتلف ب�سبب 

ذلك، ومن التعدي الإ�سراف ب�سربها اأو �سلوك طريق يت�سبب يف تلفها فتتلف 

، ومن التعدي والتفريط خمالفة كالم �ساحب املا�سية كما 
)٢(

املا�سية ب�سببه

لو “نهاه عن الرعي قبل ارتفاع الندى عن النبات، اأو نهاه عن الرعي مبو�سع 

.
يخاف وحو�سه فتلفت املا�سية فاإن الراعي ي�سمن”)٣(

ينظر: البحر الرائق، ابن جنيم )٣4/8(؛ حا�سية ابن عابدين )٦/٧1(.  )1(

ينظر: �سرح منتهى الإرادات، البهوتي )٢٧٠/٢(.  )٢(

ينظر: �سرح خمت�سر خليل، اخلر�سي )٧/٢8(.  )٣(
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ال اخلا�ص اإذا زلق يف اأر�ص َزِلقة اأو عرثت رجله ف�سقط وتلف ما يحمله، . ٢ احلمَّ

فال �سمان عليه مامل يتعد اأو يفرط، كاأن يعلم اأنها اأر�ص َزِلقة فيم�سي فيها 

فيزلق ثم ي�سقط ما حمله ويتلف فيكون �سامًنا، ولو زحمه النا�ص حتى �سقط 

وتلف ما يحمله ل ي�سمن من باب اأوىل؛ لأنه ل ميكن اأن يحفظ نف�سه، ولو اأنه 

.
)1(

هو من زحم النا�ص في�سمن؛ لأنه متعّد

اخلباز اخلا�ص ل ي�سمن ما اأف�سده من خبز بال تعّد ول تفريط، ومن التعدي . ٣

اأو ترك  فتلف،  وقته  قبل  لزقه  اأو  تلف  الوقود فح�سل  اأ�سرف اخلباز يف  لو 

.
)٢(

اخلبز يف النار حتى احرتق، في�سمن التلف

ُي�ستاأجر مدة للخدمة، فاإنه ل ي�سمن ما تلف ب�سببه . 4 اخلادم اخلا�ص الذي 

اأف�سد من الأطعمة  اأو   فال ي�سمن ما ك�سر من الأواين 
)٣(

اأو تفريط بال تعد 

.
)4(

والأ�سربة اإل بالتعدي والتفريط

احلار�ص اخلا�ص للدكان ل ي�سمن لو ك�سر قفل الباب و�سرق متاع الدكان، . ٥

 ،
)٥(

في�سمن فهو مفرط  فيها  املاأذون  اأو غيبته غري  نومه  ك�سر حال  لو  لكن 

 ،
)٦(

ومثله حار�ص النخل اأو الدور ونحوها، فال ي�سمن اإل اإذا تعدى اأو فرط

وقيل: ل ي�سمن ب�سبب عدم و�سع احلار�ص يده على املال امل�سروق، فاملال يف 

.
)٧(

يد مالكه، ولي�ص لأنه اأجري خا�ص

ي�ستاأجر . 	 دكان  يف  كاخلياط  ا،  خا�سً اأجرًيا  امل�سرتك  الأجري  ا�ستاأجر  “اإذا 

اإىل  الدكان خياطة ثوب، ودفعه  ي�ستعمله فيها، فتقبل �ساحب  اأجرًيا مدة، 

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )٢11/4(.  )1(

ينظر: مغني املحتاج، ال�سربيني )4٧8/٣(؛ املغني، ابن قدامة )٥/٣٩1(.  )٢(

ينظر: الهداية، علي املرغيناين )٢4٣/٣(؛ الدر املختار، احل�سكفي )٦٩/٦(.  )٣(

ينظر: املدونة، الإمام مالك )4٥٧/٣(.  )4(

ينظر: حا�سية ابن عابدين )٦/٧1(.  )٥(

ينظر: منح اجلليل، حممد علي�ص )٥٠٩/٧(.  )٦(

ينظر: مغني املحتاج، ال�سربيني )4٧8/٣(؛ نهاية املحتاج، الرملي )٥/٣11(.  )٧(
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�ساحب  وي�سمنه  خا�ص،  اأجري  لأنه  ي�سمنه؛  مل  اأف�سده،  اأو  فخرقه  اأجريه، 

 وهذا مامل يكن متعّدًيا اأو مفرًطا.
الدكان؛ لأنه اأجري م�سرتك”)1(

قدامة  ابن  املغني،  )٥1٠/٧(؛  علي�ص  حممد  اجلليل،  منح  )4٠1/٣(؛  مالك  الإمام  املدونة،  ينظر:   )1(

.)٣٩1/٥(
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املبحث الثاين

تطبيقات فقهية على �شور اإتالفات ال�شائق اخلا�ض

بع�ص  ب�سببها  ويح�سل  املعا�سرة،  املهن  من  اخلا�ص  ال�سائق  مهنة  كانت  ملا 

التلفيات، مما ينتج عنه خالف ونزاع بني �ساحب العمل والعامل الذي هو ال�سائق 

ا واأنه تتنوع  اخلا�ص، لذا كان من املهم درا�سة اأحكام �سمان هذه املتلفات، خ�سو�سً

�سورها، وتختلف احلالت التي ُت�سبب التلف، فمنها ما ُيَعدُّ تعّدًيا وعمًدا اأو تفريًطا، 

ومنها ما لي�ص بتعّد ول عمد ول تفريط، ومنها ما ُن�ص يف اأنظمة املرور باأنه خمالفة، 

ويعد فاعله متعدًيا اإذا ح�سل تلف ب�سببه، وحيث اإن التلفيات تتنوع من حيث �سببها، 

فمنها ما هو ب�سبب حوادث ال�سري، ومنها ما هو لي�ص ب�سببها، لذا ق�سمت هذا املبحث 

اإىل مطلبني، ويف كل مطلب اأذكر فيه اأبرز احلالت التي اأراها موجودة يف الواقع، 

مبيًنا حكم ال�سمان فيها، وخمّرًجا لها على ما ينا�سبها من الأمثلة التي ن�ّص عليها 

فقهاء املذاهب، وذلك بناء على ما رّجحه جمهور اأهل العلم، اأن الأجري اخلا�ص ل 

ي�سمن اإل بالتعدي اأو التفريط ح�سب ما َبّيَنته يف املبحث ال�سابق.

املطلب االأول

اإتالفات ال�شائق اخلا�ض لل�شيارات الناجتة عن حوادث ال�شري

اإن ما يتعلق مبا ينتج عن حادث ال�سري من تلفيات يف ال�سيارة التي حتت ت�سرف 

ال�سائق اخلا�ص، اإما اأن يكون َتِلف ب�سبب ال�سائق اخلا�ص، اأو ب�سبب طرف اآخر، وما 

كان ب�سببه فاإما اأن يكون عن تعّد اأو تفريط اأو ل يكون، واملق�سود بالتلف هنا هو الذي 

يح�سل يف �سيارة املالك، اأما ما يتلف يف �سيارة غريه ب�سبب ال�سائق فهو من �سمان 

ا ول مبالك ال�سيارة؛ لأن ال�سائق هو  ال�سائق، ول عالقة له بكون ال�سائق اأجرًيا خا�سً
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املبا�سر لالإتالف، ولي�ص املالك مبا�سًرا ول مت�سبًبا، وكون ال�سيارة لي�ست ملًكا للمتلف 

ن من حتت  ِمّ ل عالقة له يف الإتالف، وقد ن�ص فقهاء ال�سافعية واحلنابلة اأنه اإذا �سُ

اأو  م�ستعرًيا  اأو  م�ستاأجًرا  اأو  اأجرًيا  كان  ولو  ي�سمن  فاإنه  الدابة،  اأتلفته  ما  دابة  يده 

، وامل�سائل التي ناق�سها الفقهاء يف 
)1(

غا�سًبا، ول يخت�ص ذلك باملالك؛ لأنها حتت يده

ت�سمني الأجري اخلا�ص هي التي يكون الإتالف فيها يف مال املالك، الذي هو �ساحب 

العمل، فاإذا كان التلف يف �سيارة غريه ب�سبب ال�سائق فهو من �سمان ال�سائق؛ لأنه هو 

ا ل�ساحب ال�سيارة، ول عالقة لكون  اأجرًيا خا�سً املبا�سر ول عالقة له بكون ال�سائق 

ال�سيارة مملوكة لغري ال�سائق، اإل اإذا كان مالك ال�سيارة قد ت�سبب يف ح�سول احلادث 

فهذا له حكم اآخر، ويدخل يف م�سائل �سمان املبا�سر واملت�سبب، وله تف�سيله وحكمه.

وعليه فت�سمني ال�سائق اخلا�ص، ما يتلف من �سيارة مالك ال�سيارة، ب�سبب حادث 

ال�سري مف�سل على اأحوال كما �سياأتي: 

اأن ل يكون �سبب حادث ال�سري من ال�سائق اخلا�ص، واإمنا هو ب�سبب طرف . 1

اآخر، فيتحمل ذلك الطرف التلف احلا�سل يف ال�سيارة التي حتت يد ال�سائق 

ب�سبب  ال�سري  حادث  كان  لو  كما  اخلا�ص،  ال�سائق  على  �سيء  ول  اخلا�ص، 

ففي هذه احلالة  لالإ�سارة،  ب�سبب قطعه  اأو  الزائدة،  الآخر  الطرف  �سرعة 

ال�سائق  ي�سمن  فال  وعليه  ب�سببه،  ول  ال�سائق اخلا�ص  باأنه خطاأ  يو�سف  ل 

اأن الأجري امل�سرتك ل ي�سمن ما  الفقهاء  التلف، وقد ن�ّص جمهور  اخلا�ص 

 والأجري اخلا�ص من باب اأوىل، 
)٢(

تلف بفعل غريه مما ل ميكن الحرتاز عنه

بل حكى ابن عابدين الإجماع على اأن الأجري اخلا�ص ل ي�سمن ما تلف بغري 

ينظر: فتح الوهاب، زكريا الأن�ساري )٢٠٦/٢-٢٠٧(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )٥4٢/٥(؛ ك�ساف   )1(

القناع، البهوتي )4/1٢٦(.

القدير،  فتح  )٢4٢/٣(؛  املرغيناين  علي  الهداية،  )٢11/4(؛  الكا�ساين  ال�سنائع،  بدائع  ينظر:   )٢(

املدونة،  ابن عابدين )٦٥/٦(؛  ابن جنيم )٣1/8(؛ حا�سية  الرائق،  البحر  الهمام )1٢٢/٩(؛  ابن 

الإمام مالك )4٠4/٣(؛ رو�سة الطالبني، النووي )٢٣1/٥(؛ الكايف يف فقه الإمام اأحمد، ابن قدامة 

النجار  ابن  الإرادات،  منتهى  �سرح  النهى  اأويل  معونة  )٧٣/٦(؛  املرداوي  الن�ساف،  )18٥/٢(؛ 

)1٩٣/٦(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )٣4/4(.
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ال اخلا�ص لو زحمه النا�ص  ، ومما ُمثِّل به يف الأجري اخلا�ص اأن احلمَّ
)1(

�سنعه

.
)٢(

حتى �سقط وتلف ما يحمله ل ي�سمن بالإجماع

اأن يكون حادث ال�سري ب�سبب ال�سائق اخلا�ص، ويكون ب�سبب تعد اأو تفريط، . ٢

اإ�سارة  اأو قطع  مثاًل  ال�سرعة  ب�سبب خمالفة مرورية، كمجاوزة  كان  لو  كما 

ونحو ذلك، وهذه تخرج على م�سائل مثل م�ساألة الراعي الذي �سلك باملا�سية 

 ،
)٣(

طريًقا يت�سبب يف تلفها فتلفت، فالراعي ي�سمن تلف املا�سية؛ لأنه تعدى

ال اإذا كان هو من زحم النا�ص فح�سل تلف ب�سببه في�سمن  ومثل م�ساألة احلمَّ

، ويف هذه احلالة يكون �سامًنا للتلف؛ لأنه تعدى، واملتعدي �سامن 
)4(

التلف

.
)٥(

ومل اأجد َمن خالف يف ذلك

املبا�سر، . ٣ اخلا�ص  ال�سائق  ت�سرف  عن  خارج  ب�سبب  ال�سري  حادث  يكون  اأن 

كما لو ح�سل يف ال�سيارة عطٌل اأو انفجاُر اإطاٍر اأثناء ال�سري فح�سل حادث، 

ال اإذا حمل على  فهذا ل ي�سمن ما تلف ب�سببه، وهذه تخرج على م�ساألة احلمَّ

دابته، فانقطع احلبل الذي ربط به املحمول ف�سقط فتلف، اأو رب�ست دابته 

ف�سقط املحمول فتلف، اأو زاحمت دابته �سيًئا فتلف املحمول فال ي�سمن، اإل 

ر يف رباطه، اأو مال هو بدابته فزحمت غريه، اأو يعلم  اإذا كان يعلم اأنه مق�سِّ

ال زلق يف اأر�ص َزِلقة ومل  ، ومثل ذلك لو اأن احلمَّ
)٦(

اأن دابته ربو�ص في�سمن

يعلم عنها، ف�سقط هو و�سقط ما كان يحمله فتلف فال �سمان عليه؛ لأنه مل 

اأر�ص زلقة  اأنها  لو كان يعلم  َزِلقة، لكن  اأر�ص  اأنها  يتعد يف ذلك، ومل يعلم 

ينظر: حا�سية ابن عابدين )٧٠/٦(.  )1(

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )٢11/4(؛ املدونة، الإمام مالك )4٩٩/٣(.   )٢(

ينظر: �سرح منتهى الإرادات، البهوتي )٢٧٠/٢(.  )٣(

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )4/٢1٢(.  )4(

الكايف  )٦٥/٦(؛  عابدين  ابن  وحا�سية  املختار  الدر  )٢11/4(؛  الكا�ساين  ال�سنائع،  بدائع  ينظر:   )٥(

يف فقه اأهل املدينة، ابن عبدالرب )٧٥٧/٢(؛ احلاوي الكبري، املاوردي )4٢٦/٧(؛ رو�سة الطالبني، 

النووي )٢٢8/٥(؛ عجالة املحتاج، ابن امللقن )٩٣٩/٢(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )4/٣٣(. 

ينظر: املدونة، الإمام مالك )٣/4٥8(.  )٦(
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ج على هذه امل�سائل لو كان ح�سول العطل  وم�سى عليها في�سمن التلف، وُيخرَّ

اأو انفجار الإطار ب�سبب تفريٍط، اأو اإهماٍل من ال�سائق اخلا�ص، كعلمه بوجود 

خلل يف الإطارات، اأو اأدوات ال�سالمة، ومل يقم باإ�سالحها، اأو اإخبار مالك 

ال�سيارة، فهذا ُمفّرط وي�سمن ما تلف ب�سببه.

اأن يكون حادث ال�سري ب�سبب ال�سائق اخلا�ص وهو متعدٍّ لكن تعديه لي�ص بفعل . 4

�سبب اأدى حل�سول احلادث، واإمنا تعديه بقيادته لل�سيارة وهو غري ماأذون 

له فيها، وذلك مثل لو قاد ال�سيارة يف وقت َمَنَعه مالك ال�سيارة من القيادة 

فيه، اأو قاد يف مكان منعه مالك ال�سيارة من الذهاب له، اأو ا�ستعمل ال�سيارة 

يف م�سلحة �سخ�سية غري ماأذون له فيها، فح�سل حادث �سري يف تلك احلال 

ا�ستعمال  له يف  التلف؛ لأنه ح�سل احلادث وهو بحال غري ماأذون  في�سمن 

املاأذون  غري  فعل  اإذا  اخلا�ص  الأجري  اأن  على  احلنفية  ن�ص  وقد  ال�سيارة، 

ي�سمن  فالغا�سب  الغا�سب،  ويكون حكمه حكم   ،
)1(

عنه تولد  ما  فيه �سمن 

، وعليه ل يكون ت�سرفه ت�سرف الأمني، ففي 
)٢(

ما تلف ولو مل يتعد اأو يفرط

يف  الرعي  من  املا�سية  �ساحب  نهاه  الذي  الراعي  م�ساألة  على  يخرج  الأول 

وقت معني، في�سمن ما تلف من املا�سية ب�سبب رعيه خارج الوقت املاأذون له 

، ويف الثاين يخرج على م�ساألة الراعي الذي نهاه �ساحب املا�سية من 
)٣(

فيه

الذهاب باملا�سية اإىل مكان معني، في�سمن ما تلف من املا�سية ب�سبب رعيه يف 

، والثالث ي�سمن لأنه كالغا�سب الذي تلفت العني 
)4(

غري املكان املاأذون له فيه

ينظر: حا�سية ابن عابدين )٧٠/٦(.  )1(

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )14٣/٧(؛ فتح القدير، ابن الهمام)٣٢٣/٩(؛ التاج والإكليل، املواق   )٢(

النجم  )8٠/٧(؛  علي�ص  حممد  اجلليل،  منح  )٢٧٦/٥(؛  احلطاب  ابن  اجلليل،  مواهب  )٣11/٧(؛ 

)1٧٧/٥(؛  قدامة  ابن  املغني،  )٣٣8/٣(؛  ال�سربيني  املحتاج،  مغني  )1٧1/٥(؛  الدمريي  الوهاج، 

ك�ساف القناع، البهوتي )1٠٦/4(؛ اإل اأن احلنفية يقيدون ت�سمني الغا�سب مبا تلف من املنقول نف�سه 

دون منائه، الذي اأزال الغا�سب عنه يد املالك، وهذه امل�ساألة داخلة فيه.

ينظر: �سرح خمت�سر خليل، اخلر�سي )٧/٢8(.  )٣(

ينظر: �سرح خمت�سر خليل، اخلر�سي )٧/٢8(.  )4(
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مل�سلحة  ال�سيارة  ا�ستعمل  الذي  اخلا�ص  وال�سائق  الغا�سب  فكالهما  بيده، 

َيا على حق غريهما بغري حق، في�سمنان ما تلف حتت  نف�سه ومل يوؤذن له، َتَعدَّ

يدهما يف تلك احلال؛ لأنه ارتفع و�سف الأمانة عنهما.

املطلب الثاين

اإتالفات ال�شائق اخلا�ض لل�شيارة الناجتة عن غري حوادث ال�شري

لي�ص  لكن  تلف  بها  يح�سل  قد  اخلا�ص  ال�سائق  ت�سرف  حتت  التي  ال�سيارة  اإن 

ب�سبب  اأو  ال�ستخدام،  عن  ناجًتا  يكون  اأن  اإما  التلف  وذلك  ال�سري،  حوادث  ب�سبب 

احلالت  وهذه  ذلك،  ونحو  وقوفها،  مكان  ب�سبب  اأو  ال�سيارة،  �سيانة  يف  التق�سري 

وغريها، ل تخرج عن كونها عمًدا اأو تعدًيا اأو تفريًطا اأو اأنه لي�ص فيها �سيء من ذلك.

وقد جعلت درا�سة هذه الإتالفات وحكم ال�سمان فيها، من خالل ذكر احلالت 

التي ينتج عنها التلف واأمثلتها، وبيان ما يدخل منها حتت و�سف التعدي، اأو التفريط، 

وما ل يدخل، وهذه احلالت لي�ست ح�سًرا، واإمنا هي اأبرز ما َتبنيَّ يل وهي كما يلي: 

ا�ستعماًل . 1 كان  فاإن  لل�سيارة،  وال�ستعمال  ال�ستخدام  ب�سبب  التلف  ح�سول 

�سمان  فال  ب�سببه  تلف  فما  ا�ستعمال،  ب�سوء  يو�سف  ل  ومعتاًدا  فيه  ماأذوًنا 

فيه على ال�سائق اخلا�ص، ل �سيما ما كان معروًفا اأنه مما ي�ستهلك ويف�سد 

دام  ما  ي�سمن،  فال  ال�ستعمال  كرثة  ب�سبب  كان  واإن  حتى  ال�ستعمال،  يف 

ا�ستعماًل معتاًدا ماأذوًنا له فيه، وقريب من هذا ما ذكره فقهاء احلنفية فيما 

اأتلفه امل�ستاأجر يف العني امل�ستاأجرة من اأنه “لو ا�ستاأجر رجل دابة لريكبها، 

فلب�ص من الثياب مثل ما يلب�ص النا�ص اإذا ركبوا، فتلفت الدابة، مل ي�سمن، 

واإن كان اأكرث من ذلك �سمن بقدر ما زاد؛ لأن امل�ستحق مبطلق العقد ما هو 

، واأما اإن ح�سل �سوء يف ال�ستعمال فنتج عنه تلفيات يف ال�سيارة 
املتعارف”)1(

املب�سوط، ال�سرخ�سي )1٦/1٥(.  )1(
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مثل لو ا�ستخدم ال�سيارة بطريقة ت�سببت يف تعطل حمرك ال�سيارة، اأو ف�ساد 

حامل العجالت، اأو لو مل يراع التعليمات املتعلقة با�ستخدام ال�سيارة يف وقت 

ل ال�سيارة من الأحمال فوق طاقتها فاأثر على حامل العجالت،  الربد، اأو حمَّ

فيها  خلل  ح�سول  يف  ت�سبب  مما  الوعرة  الأماكن  يف  بالقيادة  يرفق  مل  اأو 

ونحو ذلك، فهذه ي�سمنها ال�سائق اخلا�ص؛ لأنه هو املت�سبب يف ذلك بتعديه 

فالتلف ح�سل ب�سبب �سوء ا�ستخدامه، وهذه تخرج على م�سائل، مثل اخلباز 

 ،
)1(

التلف في�سمن  اخلبز،  يف  تلف  فح�سل  الوقود  ا�ستعمال  يف  اأ�سرف  اإذا 

ومثل الراعي لو �سلك طريًقا يت�سبب يف تلف املا�سية فتلفت املا�سية ب�سببه، 

 .
)٢(

في�سمن التلف، اأو خالف ما �ُسِرط فتلف ب�سببه في�سمن

ح�سول تلف متعلق ب�سيانة ال�سيارة، وهذا قد يكون ب�سبب فعل اأو ترك، اأما . ٢

اأهل املعرفة بال�سيانة، فال �سمان  الفعل فاإن كان ماأذوًنا له فيه، وهو من 

عليه ما ح�سل من تلف فيها ب�سبب �سيانته، وهذا مثل اخلياط اخلا�ص اأو 

تعدٍّ فال  منه  الثوب ومل يح�سل  اأف�سد  اإذا  ا�ستاأجره اخلياط،  الذي  الأجري 

، واأما الرتك وهو ما يو�سف باأنه اإهمال يف ال�سيانة، فما 
)٣(

ي�سمن ما اأتلفه

ينتج عنه من تلف لها فاإن كان ب�سبب ال�سائق اخلا�ص في�سمنه ال�سائق، وهذا 

له مالك ال�سيارة بتغيريه  مثل لو اأن ال�سائق ترك تغيري زيت املحرك وقد وكَّ

اأو  الرتك،  ب�سبب  لل�سيارة  تلف  الوكالة، فح�سل  وَقِبل  تغيري  اإىل  احتاج  اإذا 

فاأهمله  �سا�سة املحرك بوجود عطل  اإ�سارة يف  اأو ظهور  لحظ بداية عطل، 

حتى تلفت ال�سيارة، فهذا ي�سمنه ال�سائق اخلا�ص؛ لأنه هو املت�سبب يف ذلك 

بتعديه وتفريطه، فالتلف ح�سل ب�سبب اإهماله، فال�سيارة حتت يد ال�سائق، 

وهو هنا كالوكيل عن �ساحب ال�سيارة، والوكيل اأمني فال ي�سمن يف التلف اإل 

ينظر: رو�سة الطالبني، النووي )٢٢٩/٥(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )٣/4٧8(.  )1(

ينظر: �سرح خمت�سر خليل، اخلر�سي )٧/٢8(.  )٢(

الإمام مالك )4٠1/٣(؛ منح اجلليل، حممد  الكا�ساين )٢11/4(؛ املدونة،  ال�سنائع،  ينظر: بدائع   )٣(

علي�ص )٥1٠/٧(؛ املغني، ابن قدامة )٥/٣٩1(.
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، بل اإن الأجري اخلا�ص عّده ال�سافعية واحلنابلة حكمه 
)1(

بالتعدي والتفريط

، وهنا ملا علم ح�سول التلف و�سكت وهو نائب عن املالك يكون 
)٢(

حكم الوكيل

ي�سمن  يتلفها  لها  برتكه  اأنه  يعلم  وهو  ال�سيانة  ترك  وكذا  للتلف،  �سامًنا 

لتعديه، فهو كالوكيل يف مال املوكل الذي تعدى اأو فرط حتى تلف املال. 

ح�سول تلف ب�سبب متعلق مبكان وقوف ال�سيارة، فاإن كان ال�سائق قد اأوقفها . ٣

يف مكان �سحيح لي�ص عر�سة للتلف، فح�سل فيها تلف فال ي�سمن ما ح�سل 

اأمانة؛ لأن ما يكون حتت  ال�سيارة يف يده  الفعل لي�ص ب�سببه، ولأن  لها، لأن 

اأو  اإل بالتعدي  ، فال ي�سمن ما مل يفعله، ول ي�سمن 
)٣(

اأمانة يد الأجري فهو 

ب�سببه تلف في�سمن  اأوقفها يف مكان غري �سحيح فح�سل  لو  اأما  التفريط، 

معر�ص  مكان  يف  اإيقافها  مثل  وذلك  تلف،  من  ب�سببه  ح�سل  ما  ال�سائق 

لل�سرقة كما لو اأوقفها يف مكان مهجور مدة ثم �سرقت ال�سيارة ب�سبب ذلك، 

في�سمن ال�سائق اخلا�ص ما ت�سبب فيه، اأو اأوقفها يف مكان م�سم�ص مع توفر 

مكان فيه ظل، فت�سبب يف ح�سول تلف لل�سيارة في�سمن ما تلف، اأو اأوقفها 

في�سمن  بها  اأ�سر  من  فاأتى  �سدمها،  اأو  يف حتككها  فت�سبب  �سيق  يف ممر 

في�سمن  فاحرتقت  للحريق،  عر�سة  مكان  يف  اأو  ال�سرر،  اخلا�ص  ال�سائق 

ال�سائق اخلا�ص تلفها، وهذه كلها ي�سمنها ال�سائق اخلا�ص؛ لأنه هو املت�سبب 

يف ذلك بتفريطه فالتلف ح�سل ب�سبب اإهماله، وهذه الأمثلة كلها ترجع اإىل 

�سها للتلف، وهذا تعدٍّ في�سمن حتى واإن مل يبا�سر  اأنه عرَّ معنى واحد وهو 

الإتالف بنف�سه، وهذا مثل الراعي الذي يرعى باملا�سية يف مكان يعرف اأن 

ابن  الرائق،  البحر  الهمام)1٢٩/٩(؛  ابن  القدير،  الكا�ساين )٣4/٦(؛ فتح  ال�سنائع،  بدائع  ينظر:   )1(

جنيم )٣4/8(؛ بداية املجتهد، ابن ر�سد )8٧/4(؛ مواهب اجلليل، ابن احلطاب )٢1٢/٥(؛ رو�سة 

الطالبني، النووي )٣٢٥/4(؛ املغني، ابن قدامة )٧٥/٥(.

ك�ساف  الهيتمي )18٠/٦(؛  ابن حجر  املحتاج،  امللقن )٩٣٩/٢(؛ حتفة  ابن  املحتاج،  ينظر: عجالة   )٢(

القناع، البهوتي )4/٣٣(.

ينظر: فتح القدير، ابن الهمام )1٢٩/٩(؛ البحر الرائق، ابن جنيم )٣4/8(؛ التاج والإكليل، املواق   )٣(

)٥٥٣/٧(؛ منح اجلليل، حممد علي�ص )٥٠٧/٧(؛ الكايف، ابن قدامة )18٥/٢(.
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التلف الذي  اأو يف مكان يخاف فيه من �سراق ونحوه، في�سمن  فيه �سباًعا، 

.
)1(

يح�سل يف املا�سية ب�سببه

ح�سول التلف ب�سبب متعلق بحماية ال�سيارة ِمن تعّدي غريه عليها اأو التلف، فاإن . 4

فعل ال�سائق اخلا�ص ما جرت به العادة، ومل يظهر منه تق�سري، فتعدى عليها 

من اأتلف فيها �سيًئا، اأو �سرقها، فال �سمان على ال�سائق اخلا�ص؛ لأنه �سيء خارج 

عن فعله ومل يت�سبب فيه، وهي يف يده اأمانة فال ي�سمن اإل بالتعدي اأو التفريط، 

مثل  وهو  ي�سمن،  �سرقتها فال  اأو  تلفها  يت�سبب يف  ملا  يعر�سها  اأنه مل  دام  وما 

، اأما لو ت�سبب يف ح�سول هذا التلف اأو 
)٢(

املودع اإذا و�سع الوديعة فيحفظ مثلها

ال�سرقة كما لو ترك ال�سيارة مفتوحة الأبواب فاأتى من اأف�سد بداخلها �سيًئا، اأو 

ترك حمرك ال�سيارة يعمل وذهب عنها، فاأتى من حركها و�سدم بها، اأو �سرقها، 

ال�سيارة،  فاحرتقت  ال�سم�ص  حرارة  عند  لال�ستعال  قاباًل  �سيًئا  فيها  ترك  اأو 

في�سمن ما تلف ب�سببه؛ لأنه هو املت�سبب يف ذلك بتفريطه، فالتلف ح�سل ب�سبب 

اإهماله، وهذه الأمثلة كلها تعود اإىل ترك احلفظ اأو التق�سري فيه، وترك احلفظ 

ُيذِهب و�سف الأمانة، فالأجري وهو ال�سائق اخلا�ص ملا قب�ص امل�ستاأجر فيه وهي 

ال�سيارة فقد التزم حفظها، وهي يف يده اأمانة؛ لأن ما قب�سه الأجري اخلا�ص فهو 

، وتركه حلفظها �سبب لوجوب ال�سمان، كالوديعة اإذا فرط املوَدع 
)٣(

اأمانة يف يده

.
)4(

بحفظها حتى �ساعت فيكون غري اأمني وي�سمن التلف

ينظر: احلاوي الكبري، املاوردي )4٢٧/٧(.  )1(

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )٢11/4(.  )٢(

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )٢11/4(؛ فتح القدير، ابن الهمام)1٢٩/٩(؛ منح اجلليل، حممد   )٣(

علي�ص )٥٠٧/٧(؛ الكايف، ابن قدامة )18٥/٢(. 

ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )٢11/4(؛ بداية املجتهد، ابن ر�سد )٩4/4(؛ التاج والإكليل، املواق   )4(

ابن  املغني،  )1٢٩/4(؛  ال�سربيني  املحتاج،  مغني  )٣48/٦(؛  الدمريي  الوهاج،  النجم  )٢٧٧/٧(؛ 

قدامة )4٣٦/٦(؛ �سرح منتهى الإرادات، البهوتي)٢٦٩/٢(.
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اخلامتة

يف ختام هذا البحث اأحمد اهلل اأن ي�سر يل اإمتام هذا البحث، واأ�ساأل اهلل اأن ينفع 

به، وفيما يلي اأبرز النتائج: 

عقد ال�سائق اخلا�ص عقد على عمل مبني على املدة، مع اخت�سا�سه بالعمل . 1

عند �ساحب العمل خالل املدة، ويتبني بهذا اأن العقد عقد اإجارة على عمل، 

كتبهم،  الفقهاء يف  عليها  ن�ّص  التي  الأجري اخلا�ص  قيود  القيود هي  وهذه 

اأجري  اأنه  على  العمل  �ساحب  عند  اخلا�ص  ال�سائق  عمل  ُيكّيف  عليه  وبناء 

خا�ص ل�ساحب العمل، وعقده عقد اإجارة خا�سة، ويتبعه كل ما يتعلق به من 

اأحكام العمل والأجرة وال�سمان وغريها.

حيث اإن الإجارة عقد على منفعة، وعقد عمل ال�سائق اخلا�ص هو عقد على . ٢

منفعة عمله، وهي قيادة ال�سيارة، وهي منفعة الآدمي التي يذكرها الفقهاء، 

ال�سائق اخلا�ص عقد  الإيجار وعقد عمل  اأّن كالًّ من عقد  بينهما  فالعالقة 

على منفعة، لذا ُيكّيف عقد عمل ال�سائق اخلا�ص باأنه اإجارة.

ملا كان عمل ال�سائق اخلا�ص يكيف باأنه اإجارة، فاإن حكم عمله ياأخذ حكم . ٣

والإجماع  وال�سنة  الكتاب  وقد دل  والإجارة جائزة،  بها،  َف  ُكيِّ التي  الإجارة 

على جوازها.

ر . 4 ر نفعه باملدة، والأجري امل�سرتك من ُقدِّ ف الأجري اخلا�ص باأنه من ُقدِّ يعرَّ

نفعه بالعمل.

املق�سود بت�سمني الأجري، هو اأن يتحمل قيمة ما تلف ب�سبب عمله وكان حتت . ٥

يده.

وذلك . ٦ ي�سمن،  اأنه  تلف  ط فح�سل  فرَّ اأو  تعدى  اإذا  الأجري  اأن  ل خالف يف 

ا. �سواء اأكان اأجرًيا م�سرتًكا اأم خا�سً
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الأجري اخلا�ص ل ي�سمن ما تلف بعمله اأو ب�سببه اإل بالتعدي والتفريط، وهو . ٧

قول عامة اأهل العلم، وهو الذي يرتجح لدّي، وقول عند ال�سافعية واحلنابلة 

اأنه ي�سمن.

باأنه اأجري خا�ص، فاإنه ل ي�سمن ما . 8 بناء على تكييف عمل ال�سائق اخلا�ص 

ح�سل من تلف يف ال�سيارة التي حتت يده اإل اإذا ثبت تعمده الإف�ساد، اأو فعل 

�سيًئا غري ماأذون له فيه فت�سبب يف تلف، اأو فّرط وترك ما يجب عليه فح�سل 

فيه تلف، وما عدا ذلك فال يتحمل ول ي�سمن اأّي تلف.

اإّن ت�سرفات ال�سائق متعددة، فبع�سها ُيَعدُّ تعمًدا واإف�ساًدا، وبع�سها ت�سرًفا . ٩

غري ماأذون له فيه، وبع�سها ترًكا ملا يجب عليه فعله، وبع�سها ترًكا لفعل لي�ص 

واجًبا عليه فعله، ويح�سل فيها نزاع بني �ساحب ال�سيارة وال�سائق اخلا�ص 

له، ويختلفون يف اعتبارها من التعدي اأو التفريط.

اأو ناجتة عن . 1٠ ال�سري  تكون ناجتة عن حوادث  اأن  اإما  ال�سيارات  التلفيات يف 

غري حوادث ال�سري، فما نتج من حوادث ال�سري وكان ب�سبب خطاأ طرف اآخر 

كان  واإن  يده،  التي حتت  ال�سيارة  تلف  ال�سائق اخلا�ص يف  على  فال �سمان 

ب�سببه وهو متعدٍّ كال�سرعة مثاًل في�سمن، وكذا لو كان ب�سبب تفريطه كقيادة 

ال�سيارة مع علمه اأّن بها عطاًل قد ي�سبب تلًفا في�سمن، اأما ما عدا ذلك ومل 

يح�سل منه ما يو�سف باأنه تعدٍّ اأو تفريط فال ي�سمن.

التلفيات يف ال�سيارات الناجتة عن غري حوادث ال�سري، اإّما اأن تكون متعلقة . 11

بال�ستعمال، اأو بال�سيانة، اأو مبكان وقوف ال�سيارة، اأو بحفظها اأو نحو ذلك، 

فما تلف ب�سبب واحد من هذه الأمور فينظر؛ اإن مل يكن الت�سرف ماأذوًنا له 

فيه، اأو كان منهًيا عنه، اأو ُو�سف فعله بالتعدي اأو التفريط في�سمن، اأما اإذا 

مل يح�سل �سيء مما ذكر، وَفَعَله على ح�سب املعتاد املتعارف عليه، فح�سل 

تلف فال ي�سمن.
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التو�سيات: 

اأو�سي باأن تكون عقود عمل ال�سائق اخلا�ص م�ستملة على حتديد مهام عمله، . 1

وما ُيَعدُّ تعّدًيا اأو تفريًطا من ال�سائق اخلا�ص، وما يرتتب على اإتالفاته من 

�سمان.

لل�سيارة . ٢ ال�سيارة  م�ستاأجر  ا�ستعمال  حدود  مو�سوع  يف  بالبحث  اأو�سي 

امل�ستاأجرة من مكاتب تاأجري ال�سيارات، وما يحق له النتفاع به وما ل يحق، 

ومقارنتها مبا يوجد من اأنظمٍة، وعقوِد تاأجرٍي واقعية.

مت البحث وهلل احلمد، و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
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قائمة املراجع وامل�شادر

جمد . 1 البلدحي  املو�سلي  مودود  بن  حممود  بن  عبداهلل  تاأليف:  املختار،  لتعليل  الختيار 

)د.ط(،  القاهرة،  احللبي،  مطبعة  النا�سر:  )ت٦8٣ه�(،  احلنفي،  الف�سل  اأبي  الدين 

تاريخ الن�سر: 1٣٥٦ه�/1٩٣٧ م.

الألباين، . ٢ الدين  نا�سر  حممد  تاأليف:  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 

 ،٢ ط:  بريوت،  الإ�سالمي،  املكتب  النا�سر:  ال�ساوي�ص،  زهري  حتقيق:  )ت14٢٠ه�(، 

14٠٥ه� /1٩8٥م.

بن . ٣ زكريا  تاأليف:  الكبري،  الرملي  حا�سية  ومعه  الطالب  رو�ص  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى 

دار  النا�سر:  ال�سنيكي، )ت٩٢٦ه�(،  يحيى  اأبي  الدين  زين  الأن�ساري  زكريا  بن  حممد 

الكتاب الإ�سالمي، )د.م(، )د.ط(، )د.ت(.

�سافع . 4 بن  عثمان  بن  العبا�ص  بن  اإدري�ص  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  ال�سافعي  تاأليف:  الأم، 

بن عبداملطلب بن عبد مناف املطلبي القر�سي املكي، )ت٢٠4ه�(، النا�سر: دار املعرفة، 

بريوت، )د.ط(، �سنة الن�سر: 1٣٩٣ه�.

تاأليف: . ٥ الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف )املطبوع مع املقنع وال�سرح الكبري(، 

حتقيق:  ه�(،  )ت88٥  امَلْرداوي،  اأحمد  بن  �سليمان  بن  علي  احل�سن  اأبي  الدين  عالء 

النا�سر:  احللو،  حممد  عبدالفتاح  والدكتور  الرتكي،  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  الدكتور 

 ،1 ط:  العربية،  م�سر  جمهورية   - القاهرة  والإعالن،  والتوزيع  والن�سر  للطباعة  هجر 

141٥ه�/1٩٩٥ م.

اأحمد . ٦ بن  م�سعود  بن  بكر  اأبي  الدين  عالء  تاأليف:  ال�سرائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع 

14٠٦ه�/   ،٢ العلمية، )د.م(، ط:  الكتب  النا�سر: دار  الكا�ساين احلنفي، )ت٥8٧ه�(، 

1٩8٦م.

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، تاأليف: اأبي الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن . ٧

ر�سد القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد، )ت٥٩٥ه�(، النا�سر: دار احلديث، القاهرة، 

)د.ط(، تاريخ الن�سر: 14٢٥ه�/٢٠٠4م.
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امللقن . 8 ابن  تاأليف:  الكبري،  ال�سرح  يف  الواقعة  والآثار  الأحاديث  تخريج  يف  املنري  البدر 

�سراج الدين اأبي حف�ص عمر بن علي بن اأحمد ال�سافعي امل�سري، )ت8٠4ه�(، حتقيق: 

اأبو الغيط وعبداهلل بن �سليمان ويا�سر بن كمال، النا�سر: دار الهجرة للن�سر  م�سطفى 

والتوزيع، الريا�ص-ال�سعودية، ط: 1، 14٢٥ه�/٢٠٠4م.

البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، تاأليف: زين الدين بن اإبراهيم بن حممد املعروف بابن . ٩

الرائق ملحمد بن ح�سني بن علي  البحر  تكملة  اآخره:  امل�سري، )ت٩٧٠ه�(، ويف  جنيم 

الطوري احلنفي القادري، )تويف بعد 11٣8ه�(، وباحلا�سية: منحة اخلالق لبن عابدين، 

النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، )د.م(، ط: ٢، )د.ت(.

بن . 1٠ اأحمد  ال�سيخ  تاأليف:  َماِلٍك،   
ِ
َمام اْلإِ مِلَْذَهِب  امل�سالك  اأقرب  لكتاب  ال�سغري  ال�سرح 

حممد الدردير، )ت1٢٠1ه�(، مطبوع مع بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك املعروف بحا�سية 

ال�سهري  اخللوتي  حممد  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبي  تاأليف:  ال�سغري،  ال�سرح  على  ال�ساوي 

بال�ساوي املالكي، )ت1٢41ه�(، النا�سر: دار املعارف، )د.م(، )د.ط(، )د.ت(.

بن علي بن حمجن . 11 تاأليف: عثمان   ، ْلِبيِّ ال�سِّ وحا�سية  الدقائق  كنز  �سرح  تبيني احلقائق 

بن  اأحمد  الدين  �سهاب  الزيلعي احلنفي، )ت٧4٣ ه�(، احلا�سية:  الدين  البارعي فخر 

، )ت1٠٢1ه�(، النا�سر: املطبعة  ْلِبيُّ حممد بن اأحمد بن يون�ص بن اإ�سماعيل بن يون�ص ال�سِّ

الكربى الأمريية، بولق، القاهرة، ط: 1، 1٣1٣ه�.

الهيتمي، . 1٢ حجر  بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  تاأليف:  املنهاج،  �سرح  يف  املحتاج  حتفة 

حممد،  م�سطفى  ل�ساحبها  م�سر،  الكربى،  التجارية  املكتبة  النا�سر:  )ت٩٧4ه�(، 

)د.ط(، عام الن�سر: 1٣٥٧ه�/1٩8٣م.

التلخي�ص احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري، تاأليف: اأبي الف�سل اأحمد بن علي . 1٣

بن  ح�سن  عا�سم  اأبي  حتقيق:  )ت8٥٢ه�(،  الع�سقالين،  حجر  بن  اأحمد  بن  حممد  بن 

عبا�ص بن قطب، النا�سر: موؤ�س�سة قرطبة، م�سر، ط: 1، 141٦ه�/1٩٩٥م.

الدين . 14 اأبي عمرو جمال  يون�ص،  بن  بكر  اأبي  بن  تاأليف: عثمان بن عمر  الأمهات،  جامع 

ابن احلاجب الكردي املالكي، )ت٦4٦ه�(، حتقيق: اأبي عبدالرحمن الأخ�سر الأخ�سري، 

النا�سر: اليمامة للطباعة والن�سر والتوزيع، )د.م(، ط: ٢، 14٢1ه� /٢٠٠٠م.

جامع الرتمذي، ت�سنيف: اأبي عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة الرتمذي، )ت ٢٧٩ه�(، . 1٥

اإ�سراف معايل ال�سيخ �سالح اآل ال�سيخ، دار ال�سالم، الريا�ص، )د.ط(، 14٢٠ه�. 
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قا�سم . 1٦ بن  حممد  بن  عبدالرحمن  تاأليف:  امل�ستقنع،  زاد  �سرح  املربع  الرو�ص  حا�سية 

العا�سمي احلنبلي النجدي، )ت1٣٩٢ه�(، )د.ن(، )د.م(، ط: 1، 1٣٩٧ه�. 

عبدالرحمن . 1٧ بن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  تاأليف:  املربع،  الرو�ص  على  العنقري  حا�سية 

العنقري احلنبلي النجدي، )ت1٣٧٣ه�(، حتقيق: اأحمد بن عبدالعزيز اجلماز، النا�سر: 

)دار اأطل�ص اخل�سراء(، )د.م(، ط: 1، 14٣٧ه�.

اأبي . 18 تاأليف:  املزين،  �سرح خمت�سر  وهو  ال�سافعي  الإمام  فقه مذهب  الكبري يف  احلاوي 

باملاوردي،  ال�سهري  البغدادي  الب�سري  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  علي  احل�سن 

عبداملوجود،  اأحمد  عادل  ال�سيخ   - معو�ص  حممد  علي  ال�سيخ  حتقيق:  )ت4٥٠ه�(، 

النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط: 1، 141٩ ه�/1٩٩٩ م.

حممد . 1٩ بن  علي  بن  حممد  تاأليف:  البحار،  وجامع  الأب�سار  تنوير  �سرح  املختار  الدر 

عبداملنعم  احلنفي، )ت1٠88ه�(، حتقيق:  الدين احل�سكفي  بعالء  املعروف  ني  احِل�سْ

خليل اإبراهيم، النا�سر: دار الكتب العلمية، )د.م(، ط: 1، 14٢٣ه�/٢٠٠٢م.

بن . ٢٠ من�سور  تاأليف:  الإرادات،  منتهى  ب�سرح  املعروف  املنتهى  ل�سرح  النهى  اأويل  دقائق 

اإدري�ص البهوتي احلنبلي، )ت1٠٥1ه�(، النا�سر:  يون�ص ابن �سالح الدين بن ح�سن بن 

عامل الكتب، )د.م(، ط: 1، 1414ه�/1٩٩٣م.

عبدالعزيز . ٢1 بن  بن عمر  اأمني  عابدين حممد  ابن  تاأليف:  املختار،  الدر  على  املحتار  رد 

عابدين الدم�سقي احلنفي، )ت1٢٥٢ه�(، النا�سر: دار الفكر، بريوت، ط: ٢، 141٢ه�/ 

1٩٩٢م.

رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، تاأليف: اأبي زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي، . ٢٢

)ت٦٧٦ه�(، حتقيق: زهري ال�ساوي�ص، النا�سر: املكتب الإ�سالمي، بريوت- دم�سق- عمان، 

ط: ٣، 141٢ه�/1٩٩1م.

القزويني، . ٢٣ ماجه  ابن  الربعي  يزيد  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  ت�سنيف:  ماجه،  ابن  �سنن 

)د.ط(،  الريا�ص،  ال�سالم،  دار  ال�سيخ،  اآل  �سالح  ال�سيخ  معايل  اإ�سراف  )ت٣٧٣ه�(، 

14٢٠ه�.

�سنن اأبي داود، ت�سنيف: �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين، )ت٢٧٥ه�(، اإ�سراف معايل . ٢4

ال�سيخ �سالح اآل ال�سيخ، دار ال�سالم، الريا�ص، )د.ط(، 14٢٠ه�. 
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�سرح الزرك�سي على منت اخلرقي، تاأليف: �سم�ص الدين اأبي عبداهلل حممد بن عبداهلل . ٢٥

الزرك�سي امل�سري احلنبلي، )ت٧٧٢ه�(، النا�سر: مكتبة الأ�سدي، مكة املكرمة، ط: 1، 

14٣٠ه�/٢٠٠٩م.

�سرح خمت�سر خليل للخر�سي، تاأليف: حممد بن عبداهلل اخلر�سي املالكي اأبي عبداهلل، . ٢٦

)ت11٠1ه�(، النا�سر: دار الفكر للطباعة، بريوت، )د.ط(، )د.ت(.

ال�سحاح؛ تاج اللغة و�سحاح العربية، تاأليف: اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري، )ت٣٩٣ه�(، . ٢٧

النا�سر: دار العلم للماليني، بريوت، ط: 4، 14٠٧ه�/1٩8٧م.

ال�سالم، . ٢8 دار  ه�(،  )ت٢٥٦  البخاري،  اإ�سماعيل  بن  حممد  ت�سنيف:  البخاري،  �سحيح 

الريا�ص، )د.ط(، 14٢٠ ه�.

عجالة املحتاج اإىل توجيه املنهاج، تاأليف: �سراج الدين اأبي حف�ص عمر بن علي بن اأحمد . ٢٩

املعروف ب� »ابن النحوي« وامل�سهور ب� »ابن امللقن«، )ت8٠4 ه�(، حتقيق: عز الدين ه�سام 

الن�سر:  عام  )د.ط(،  الأردن،   - اإربد  الكتاب،  دار  النا�سر:  البدراين،  عبدالكرمي  ابن 

14٢1 ه� /٢٠٠1 م. 

العزيز �سرح الوجيز املعروف بال�سرح الكبري، تاأليف: عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي . ٣٠

اأحمد  اأبي القا�سم الرافعي القزويني، )ت٦٢٣ه�(، حتقيق علي حممد معو�ص - عادل 

عبداملوجود، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط: 1، 141٧ه�/1٩٩٧ م.

عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، تاأليف: اأبي حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن . ٣1

اإحياء  دار  النا�سر:  )ت8٥٥ه�(،  العيني،  الدين  بدر  احلنفي  الغيتابي  ح�سني  بن  اأحمد 

الرتاث العربي، بريوت، )د.ط(، )د.ت(.

غريب احلديث، تاأليف: اأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن حممد بن علي بن عبيد اهلل . ٣٢

بن حمادي بن اأحمد بن جعفر اجلوزي، )ت٥٩٧ ه�(، حتقيق: د.عبداملعطي اأمني قلعجي، 

النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت، ط: 1، 1٩8٥م.

غريب احلديث، تاأليف: عبداهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري اأبو حممد، )ت٢٧٦ه�(، د. . ٣٣

عبداهلل اجلبوري، النا�سر: مطبعة العاين، بغداد، ط: 1، 1٣٩٧م.

الغريبني يف القراآن واحلديث، تاأليف: اأبي عبيد اأحمد بن حممد الهروي، )ت4٠1ه�(، . ٣4

حتقيق ودرا�سة: اأحمد فريد املزيدي، النا�سر: مكتبة نزار م�سطفى الباز، اململكة العربية 

ال�سعودية، ط: 1، 141٩ه�/1٩٩٩م.
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فتح القدير، تاأليف: كمال الدين حممد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي املعروف بابن الهمام، . ٣٥

)ت8٦1ه�(، النا�سر: دار الفكر، )د. م(، )د.ط(، )د.ت(.

فتح امللك العزيز ب�سرح الوجيز، تاأليف: علي بن البهاء البغدادي احلنبلي، )ت٩٠٠ه�(، . ٣٦

حتقيق: اأ.د: عبدامللك بن عبداهلل بن دهي�ص، النا�سر: دار خ�سر للطباعة والن�سر، بريوت 

- لبنان، ط: 1، 14٢٣ه�.

قوت املحتاج يف �سرح املنهاج، تاأليف: �سهاب الدين اأحمد بن حمدان الأذرعي ال�سافعي، . ٣٧

)ت٧8٣ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، )د.م(، ط: 1، ٢٠1٥م.

الكايف يف فقه الإمام اأحمد، تاأليف: اأبي حممد موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن حممد . ٣8

املقد�سي،  قدامة  بابن  ال�سهري  احلنبلي  الدم�سقي  ثم  املقد�سي  اجلماعيلي  قدامة  بن 

)ت٦٢٠ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، )د.م(. ط: 1، 1414ه�/1٩٩4 م.

اأبي عمر يو�سف بن عبداهلل بن حممد بن عبدالرب . ٣٩ اأهل املدينة، تاأليف:  الكايف يف فقه 

ماديك  ولد  اأحيد  حممد  حممد  حتقيق:  )ت4٦٣ه�(،  القرطبي،  النمري  عا�سم  بن 

ال�سعودية، ط:  العربية  اململكة  الريا�ص -  الريا�ص احلديثة،  النا�سر: مكتبة  املوريتاين، 

1، 1٣٩8ه�/1٩٧8م.

ك�ساف القناع عن منت الإقناع، تاأليف: من�سور بن يون�ص بن �سالح الدين ابن ح�سن بن . 4٠

العلمية، )د.م(، )د.ط(،  الكتب  دار  النا�سر:  البهوتي احلنبلي، )ت1٠٥1ه�(،  اإدري�ص 

)د.ت(.

كنز الدقائق، تاأليف: اأبي الربكات عبداهلل بن اأحمد بن حممود حافظ الدين الن�سفي، . 41

)ت٧1٠ه�(، حتقيق: اأ.د: �سائد بكدا�ص، النا�سر: دار الب�سائر الإ�سالمية، دار ال�سراج، 

)د.م(، ط: 1، 14٣٢ه�/٢٠11م.

منظور . 4٢ ابن  الدين  جمال  الف�سل  اأبي  علي  بن  مكرم  بن  حممد  تاأليف:  العرب،  ل�سان 

الأن�ساري الرويفعي الإفريقي، )ت٧11ه�(، النا�سر: دار �سادر، بريوت، ط: ٣، 1414 ه�.

اأبي �سهل �سم�ص الأئمة ال�سرخ�سي، )ت48٣ه�(، . 4٣ اأحمد بن  تاأليف: حممد بن  املب�سوط، 

النا�سر: دار املعرفة، بريوت، )د.ط(، تاريخ الن�سر: 1414ه�/1٩٩٣م.

املدونة، تاأليف: مالك بن اأن�ص بن مالك بن عامر الأ�سبحي املدين، )ت1٧٩ه�(، النا�سر: . 44

دار الكتب العلمية، )د.م(، ط: 1، 141٥ه�/1٩٩4م.
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املحلى بالآثار، تاأليف: اأبي حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي القرطبي . 4٥

الظاهري، )ت4٥٦ه�(، النا�سر: دار الفكر، بريوت، )د.ط(، )د.ت(.

خمت�سر العالمة خليل، تاأليف: خليل بن اإ�سحاق بن مو�سى �سياء الدين اجلندي املالكي . 4٦

 ،1 ط:  القاهرة،  احلديث،  دار  النا�سر:  جاد،  اأحمد  حتقيق:  )ت٧٧٦ه�(،  امل�سري، 

14٢٦ه�/٢٠٠٥م�.

خمت�سر املزين )مطبوع ملحًقا بالأم لل�سافعي(، تاأليف: اإ�سماعيل بن يحيى بن اإ�سماعيل . 4٧

الن�سر:  �سنة  )د.ط(،  بريوت،  املعرفة،  دار  النا�سر:  )ت٢٦4ه�(،  املزين،  اإبراهيم  اأبي 

141٠ه�/1٩٩٠م.

م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، ت�سنيف: اأبي عبداهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل . 48

واآخرون  مر�سد،  عادل   - الأرنوؤوط  �سعيب  حتقيق:  )ت٢41ه�(،  ال�سيباين،  اأ�سد  بن 

اإ�سراف: د. عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، )د.م(، ط: 1، 

14٢1 ه�/٢٠٠1 م.

ال�سنعاين، . 4٩ اليماين  نافع احلمريي  بن  بكر عبدالرزاق بن همام  اأبي  تاأليف:  امل�سنف، 

)ت٢11ه�(، حتقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، النا�سر: املجل�ص العلمي، الهند، املكتب 

الإ�سالمي، بريوت، ط: ٢، 14٠٣ه�، عدد الأجزاء: 11.

امل�سنف يف الأحاديث والآثار، ت�سنيف: اأبي بكر عبداهلل بن حممد بن اأبي �سيبة الكويف، . ٥٠

 ،1 ط:  الريا�ص،  الر�سد،  مكتبة  النا�سر:  احلوت،  يو�سف  كمال  حتقيق:  )ت٢٣٥ه�(، 

14٠٩ه�.

اإبراهيم بن . ٥1 اأبي �سليمان حمد بن حممد بن  تاأليف:  اأبي داود،  معامل ال�سنن �سرح �سنن 

اخلطاب الب�ستي املعروف باخلطابي، )ت٣88ه�(، النا�سر: املطبعة العلمية، حلب، ط: 1، 

1٣٥1ه�/1٩٣٢م.

معجم مقايي�ص اللغة، تاأليف: اأبي احل�سني اأحمد بن فار�ص بن زكريا، )ت٣٩٥ه�(، حتقيق: . ٥٢

عبدال�سالم حممد هارون، النا�سر: دار الفكر، )د.م(، )د.ط(، 1٣٩٩ه�/1٩٧٩م. 

معرفة ال�سنن والآثار، تاأليف: اأحمد بن احل�سني البيهقي، )ت4٥8ه�(، حتقيق: عبداملعطي . ٥٣

اأمني قلعجي، النا�سر: جامعة الدرا�سات الإ�سالمية - دار الوعي - دار قتيبة، كرات�سي 

بباك�ستان - حلب - دم�سق، ط: 1، 141٢ه�، 1٩٩1م.
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الفتوحي احلنبلي . ٥4 اأحمد  الدين حممد بن  تاأليف: تقي  املنتهى،  النهى �سرح  اأويل  معونة 

النا�سر:  دهي�ص،  بن  عبداهلل  بن  عبدامللك  حتقيق:  )ت٩٧٢ه�(،  النجار،  بابن  ال�سهري 

مكتبة دار البيان، دم�سق، ط: 4، ط: 1، 14٢8ه�. 

املغني لبن قدامة، تاأليف: اأبي حممد موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة . ٥٥

اجلماعيلي املقد�سي ثم الدم�سقي احلنبلي ال�سهري بابن قدامة املقد�سي، )ت٦٢٠ه�(، 

النا�سر: مكتبة القاهرة، )د.ط(، تاريخ الن�سر: 1٣88ه�/1٩٦8م. 

اأحمد . ٥٦ بن  حممد  الدين  �سم�ص  تاأليف:  املنهاج،  األفاظ  معاين  معرفة  اإىل  املحتاج  مغني 

 ،1 اخلطيب ال�سربيني ال�سافعي، )ت٩٧٧ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، )د.م(، ط: 

141٥ه�/1٩٩4م.

بابن . ٥٧ ال�سهري  احلنبلي  الفتوحي  اأحمد  بن  حممد  الدين  تقي  تاأليف:  الإرادات،  منتهى 

النجار، )ت٩٧٢ه�(، حتقيق: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، 

)د.م(، ط: 1، 141٩ه�/1٩٩٩م.

اأبي . ٥8 علي�ص  حممد  بن  اأحمد  بن  حممد  تاأليف:  خليل،  خمت�سر  �سرح  اجلليل  منح 

الن�سر:  تاريخ  )د.ط(،  بريوت،  الفكر،  دار  النا�سر:  )ت1٢٩٩ه�(،  املالكي،  عبداهلل 

14٠٩ه�/1٩8٩م.

مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، تاأليف: �سم�ص الدين اأبي عبداهلل حممد بن حممد . ٥٩

املالكي، )ت٩٥4ه�(،  عيني  الرُّ باحلطاب  املعروف  املغربي  الطرابل�سي  عبدالرحمن  بن 

النا�سر: دار الفكر، )د.م(، ط: ٣، 141٢ه�/1٩٩٢م.

النجم الوهاج يف �سرح املنهاج، تاأليف: كمال الدين حممد بن مو�سى بن عي�سى بن علي . ٦٠

النا�سر: دار املنهاج،  ال�سافعي، )ت8٠8ه�(، حتقيق: جلنة علمية،  اأبي البقاء  ِمريي  الدَّ

جدة، ط: 1، 14٢٥ه�/٢٠٠4م.

بن . ٦1 يو�سف  بن  اأبو حممد عبداهلل  الدين  تاأليف: جمال  الهداية،  لأحاديث  الراية  ن�سب 

للطباعة  الريان  موؤ�س�سة  النا�سر:  عوامة،  حممد  حتقيق:  )ت٧٦٢ه�(،  الزيلعي،  حممد 

 ،1 ط:  ال�سعودية،   - جدة  الإ�سالمية،  للثقافة  القبلة  دار  لبنان،  بريوت-  والن�سر، 

1418ه�/1٩٩٧م.
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شرح األقوال الناظرة إلى قواعد المناظرة
للشيخ عطاء اهلل بن أحمد بن عطاء اهلل بن أحمد 

المصري األزهري )ت 1186هـ(
دراسة وتحقيًقا

اإعداد: 

د. اأحمد بن جنيب بن عبدالعزيز ال�سويلم

الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم اأ�سول الفقه يف كلية ال�سريعة

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية



د. أمحد بن جنيب بن عبد العزيز السويلم

الـعـدد  الــســــتــون 403الـعـدد  الــســــتــون402



شرح األقوال الناظرة إىل قواعد املناظرة

للشيخ عطاء اهلل بن أمحد املصري األزهري

الـعـدد  الــســــتــون 403الـعـدد  الــســــتــون402

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني، حممد بن عبداهلل 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، اأما بعد: 

فمن توفيق اهلل تعاىل لأهل الإ�سالم وهدايته لهم ما فتحه عليهم من علوم دينية 

ودنيوية، فاقوا بها الأمم، وحازوا بها ق�سب ال�سبق، وتقدموا بها على معارف ال�سرق 

والغرب. 

ومذ بداأ التدوين والت�سنيف والعلوم تتو�سع وتتفرع بح�سب ما تقت�سيه احلاجة، 

الأزمان  يف  واأفردت  غريها،  عن  العلوم  بع�ص  ا�ستقلت  حتى  امل�سلحة،  اإليه  وتدعو 

املتاأخرة بالدر�ص والت�سنيف. 

ومن تلك العلوم النافعة التي اأفردت بالت�سنيف للحاجة علم البحث واملناظرة؛ 

وذلك اأنه »مل�ا كان باب املناظرة يف الّرّد والقبول مّت�سًعا، وكل واحد من املتناظرين 

يف ال�ستدلل واجلواب ير�سل ِعنانه يف الحتجاج، ومنه ما يكون �سواًبا ومنه ما يكون 

خطاأ؛ فاحتاج الأئّمة اإىل اأن ي�سعوا اآداًبا واأحكاًما يقف املتناظران عند حدودها يف 

اأن يكون م�ستدلًّ  الّرّد والقبول، وكيف يكون حال امل�ستدّل واملجيب، وحيث ي�سوغ له 

عليه  يجب  واأين  معار�سته،  اأو  اعرتا�سه  وحمّل  منقطًعا،  خم�سوًما  يكون  وكيف 

.
ال�ّسكوت، وخل�سمه الكالم وال�ستدلل”)1(

زاده  طا�سكربي  عده  بل  الفقه،  اأ�سول  بعلم  املتعلقة  العلوم  من  املناظرة  وعلم 

تاريخ ابن خلدون )1/٥٧٩(.  )1(



د. أمحد بن جنيب بن عبد العزيز السويلم

الـعـدد  الــســــتــون 405الـعـدد  الــســــتــون404

.
)1(

 )ت٩٦8ه�( من فروع علم اأ�سول الفقه

له  وم�سابهة  به،  عالقة  ذو  اأنه  ريب  فال  ل؛  اأو  الأ�سول  لعلم  فرًعا  كان  و�سواء 

  املرع�سي  يف بع�ص مباحثه، فبينهما عموم وخ�سو�ص من وجه، ولذلك قال 

الأ�سوليون  الفن يقارب ما ذكره  املناظرة: »وهذا  يتكلم عن فن  )ت114٥ه�( وهو 

املنطقي  الدليل  على  ينطبق  الفن  هذا  اإذ  بعينه،  لي�ص  لكنه  القيا�ص،  باب  يف 

بع�ص  يف  تخالفا  بينهما  اأن  مع  الفقهي  القيا�ص  على  منطبق  الأ�سوليون  ذكره  وما 

.
ال�سطالحات”)٢(

وقال ال�سنقيطي  )ت1٣٩٣ه�(: “ومرادنا  بهذا  التف�سيل  بني فن الأ�سول 

وفن البحث واملناظرة واملنطق اأن تعلم اأن ما كلُّ ما يبطل الدليل يف البحث واملناظرة 

ا  �سً يبطُله يف الأ�سول، بل قد يبطله يف البحث واملناظرة ملناق�سته له، ويكون خم�سِّ

با�سمه  م�سمى  جاء  الذي  اأن  ذلك...واعلم  فافهم  له،  مبطاًل  ل  الأ�سول  فن  يف  له 

من القوادح الأ�سولية فيما ذكرنا يف طرق البحث واملناظرة ثالثُة قوادَح فقط، هي 

اأ�سماوؤها يف البحث واملناظرة مطاِبقَة لأ�سمائها يف مبحث القوادح يف  التي ُذكرت 

.
الأ�سول: وهي النق�ص، واملنع املعروف باملناق�سة، واملعار�سة”)٣(

هذا وقد ي�سر اهلل يل الوقوف على كتاب خمطوط يف فن املناظرة مل اأقف على 

من حققه واأخرجه، فا�ستعنت اهلل تعاىل يف العمل على حتقيقه واإخراجه، وهو كتاب: 

�سرح الأقوال الناظرة اإىل قواعد املناظرة، لل�سيخ عطاء اهلل بن اأحمد الأزهري املكي 

 )ت 118٦ه�(.

طالب  به  ينفع  واأن  تعاىل  لوجهه  ا  خال�سً التحقيق  يكون  اأن  تعاىل  اهلل  واأ�ساأل 

العلم، اإنه �سميع جميب.

مفتاح ال�سعادة لطا�سكربي زاده )1/٥٥٥(.  )1(

ترتيب العلوم للمرع�سي )141(.  )٢(

اآداب البحث واملناظرة لل�سنقيطي )٢٩٥(.  )٣(



شرح األقوال الناظرة إىل قواعد املناظرة

للشيخ عطاء اهلل بن أمحد املصري األزهري

الـعـدد  الــســــتــون 405الـعـدد  الــســــتــون404

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

كون علم املناظرة من العلوم ذات العالقة بعلم اأ�سول الفقه، املكملة لبع�ص . 1

مباحثه.

قلة الت�سانيف املطبوعة واملتداولة يف علم املناظرة، وهذا يوؤكد اأهمية تتبع . ٢

املخطوطات يف هذا العلم وحتقيقها لينتفع بها طالب العلم.

٣ . ، اإخراج بع�ص الرتاث العلمي لل�سيخ عطاء اهلل بن اأحمد الأزهري املكي

 ومل يطبع منها �سوى كتاب 
)1(

حيث توجد خمطوطات بخطه يف علوم متنوعة

.
)٢(

واحد فيما اأعلم وح�سبما وقفت عليه

الدرا�سات ال�سابقة: 

قواعد  اإىل  الناظرة  الأقوال  كتاب  تناول  من  على  اأقف  مل  والتتبع  البحث  بعد 

املناظرة لل�سيخ عطاء اهلل بن اأحمد الأزهري بالتحقيق والدرا�سة.

خطة البحث: 

وفق اخلطة  والآخر حتقيقي على  درا�سي  اأحدهما  ق�سمني،  البحث  لهذا  جعلت 

التالية: 

اأوًل: الق�سم الدرا�سي، وفيه مبحثان: 

املبحث الأول: التعريف باملوؤلف، وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب الأول: ا�سمه ون�سبه.

املطلب الثاين: حياته العلمية.

املطلب الثالث: مذهبه الفقهي والعقدي. 

ذكر الزركلي يف الأعالم )٢٣٦/4( اأن جملة من موؤلفاته بخطه يف دار الكتب امل�سرية.  )1(

وهو كتاب: نهاية الأرب يف �سرح لمية العرب، طبع يف جمل�ص الن�سر العلمي بجامعة الكويت بتحقيق   )٢(

د. عبداهلل عي�سى الغزايل، 141٢ه�/1٩٩1م.



د. أمحد بن جنيب بن عبد العزيز السويلم

الـعـدد  الــســــتــون 407الـعـدد  الــســــتــون406

املطلب الرابع: موؤلفاته.

املطلب اخلام�ص: وفاته.

املبحث الثاين: التعريف بالكتاب، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: �سبب تاأليف الكتاب وتاريخه.

املطلب الثاين: منهج املوؤلف يف كتابه.

املطلب الثالث: م�سادره وطريقة ال�ستفادة منها.

املطلب الرابع: تقومي الكتاب.

الق�سم التحقيقي: وي�سمل ما يلي: 

اأوًل: مقدمات التحقيق: وفيها ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: ن�سبة الكتاب ملوؤلفه.

املطلب الثاين: ذكر الن�سخة اخلطية وو�سفها. 

املطلب الثالث: منهج التحقيق.

ثانًيا: الن�ص املحقق

منهج البحث: 

�سرت يف البحث على �سوء املنهج الآتي: 

وموؤلفاته . 1 العلمية  وحياته  املوؤلف  عن  فيها  حتدثت  درا�سية  مبقدمة  قدمت 

ووفاته، كما حتدثت فيها عن الكتاب ومنهجه وحما�سنه واأبرز ال�سلبيات عليه 

يف نظري.

و�سعت منهج التحقيق واملقابلة بعد ذكر الن�سخ اخلطية وو�سفها يف الق�سم . ٢

التحقيقي.



شرح األقوال الناظرة إىل قواعد املناظرة

للشيخ عطاء اهلل بن أمحد املصري األزهري

الـعـدد  الــســــتــون 407الـعـدد  الــســــتــون406

منهج العزو والتوثيق: . ٣

اأعزو الآيات بذكر ال�سورة ورقم الآية.. 4

مبعناه . ٥ كان  وما  مبا�سرة،  م�سدره  اإىل  اأحيل  فاإين  بن�سه  امل�سنف  نقله  ما 

فاإين اأقول: انظر كذا.

اأكتفي يف تخريج الأحاديث الواردة بعزوها اإىل ال�سحيحني حيث مل يرد يف . ٦

الكتاب �سوى حديثني، كالهما يف �سحيح البخاري.

واملعاين . ٧ اللغة،  معاجم  من  املخطوط  يف  الواردة  اللغوية  املعاين  اأوثق 

ال�سطالحية من كتب اأهل الفن الذي ترجع اإليه.

اأترجم لالأعالم غري امل�سهورين الوارد ذكرهم يف املخطوط فقط.. 8

هذا وقد بذلت جهدي يف حتقيق هذا الكتاب، فما كان من �سواب فمن اهلل وحده 

امل�ستعان، وعليه  وال�سيطان، واهلل  نف�سي  �سبحانه، وما كان من تق�سري وخلل فمن 

التكالن، ول حول ول قوة اإل باهلل.



د. أمحد بن جنيب بن عبد العزيز السويلم

الـعـدد  الــســــتــون 409الـعـدد  الــســــتــون408

الق�شم الدرا�شي

وفيه مبحثان: 

املبحث االأول

التعريف باملوؤلف

وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب االأول

ا�شمه ون�شبه

، الأديب 
)٣(

 املكّي
)٢(

ْزَهري
َ
، الأ

)1(

هو  عطاء  اهلل  بن  اأحمد بن  عطاء  اهلل  بن  اأحمد

 .
)4(

النحوي البياين

هكذا جاء ا�سمه يف طرة ال�سرح ويف خامتته.  )1(

ن�سبة اإىل الأزهر حيث در�ص بها.   )٢(

لكحالة  املوؤلفني  ومعجم   ،)٦٦4/1( للبغدادي  العارفني  وهدية   ،)٢٣٦/4( للزركلي  الأعالم  انظر: 

طوران  واأحمد  الر�سا  لعلي  العامل  مكتبات  يف  الإ�سالمي  والرتاث  التاريخ  ومعجم   ،)٢8٣/٦(

.)1٣٣٥/٢(

ن�سبة اإىل مكة، حيث نزل وجاور بها.  )٣(

والرتاث  التاريخ  ومعجم   ،)٢8٣/٦( لكحالة  املوؤلفني  ومعجم   ،)٢٣٦/4( للزركلي  الأعالم  انظر:   

الإ�سالمي يف مكتبات العامل )1٣٣٥/٢(.

زاد هذه الأو�ساف موؤلفو معجم التاريخ والرتاث الإ�سالمي يف مكتبات العامل )1٣٣٥/٢(.   )4(



شرح األقوال الناظرة إىل قواعد املناظرة

للشيخ عطاء اهلل بن أمحد املصري األزهري

الـعـدد  الــســــتــون 409الـعـدد  الــســــتــون408

املطلب الثاين

حياته العلمية

العلمية  للتعرف على احلياة  كافية  وتتبعتها  عليها  وقفت  التي  امل�سادر  تكن  مل 

للموؤلف، و�سيوخه الذين اأخذ عنهم العلم، �سوى اأنه در�ص يف الأزهر، والأزهر يف تلك 

.
)1(

الفرتة يف القرن الثاين ع�سر كان مق�سًدا لطالب العلم، زاخًرا بالعلماء

وممن وقفت عليه من تالميذه: 

املعروف . 1 اإبراهيم  بن  عبدالرزاق  بن  عثمان  بن  عبدالرحمن  بن  عثمان 

عن  اأخذه  كان  11٩٣ه�،  �سنة  واملتوفى  احللبي،  ال�سافعي  العمري  بالعقيلي 

عن  فيها  واأخذه  احلج  اإىل  رحلته  يف  الأزهري  اأحمد  بن  اهلل  عطاء  ال�سيخ 

.
)٢(

علماء احلرمني �سنة 11٧٦ه�

اليمني، . ٢ احل�سيني  حممد  بن  مرت�سى  حممد  الفي�ص  اأبو  امل�سند  العالمة 

املتوفى �سنة 1٢٠٥ه�، ذكر يف معجم �سيوخه يف جملة من اأخذ عنهم العلم: 

.
)٣(

عطاء اهلل بن اأحمد امل�سري ال�سافعي

املطلب الثالث

مذهبه الفقهي والعقدي

.
)4(

اتفقت امل�سادر التي ترجمت للموؤلف باأنه كان �سافعي املذهب

ذكر املرادي يف �سلك الدرر يف اأعيان القرن الثاين ع�سر جملة منهم، كاأحمد اجلوهري واملّلوي وعطية   )1(

الأجهوري وال�سهاب اأحمد الدمنهوري وغريهم من �سيوخ الأزهر كثري.

انظر: �سلك الدرر يف اأعيان القرن الثاين ع�سر للمرادي )1٥٠/٣(.  )٢(

انظر: معجم �سيوخ ال�سيد مرت�سى الزبيدي، خمطوط يف مكتبة احلرم املكي برقم )٧4٥ /٦٥( ونقله   )٣(

عنه الكتاين يف فهر�ص الفهار�ص )1/٥٣٢(.

للزركلي  والأعالم  للباباين،  كالهما   )٦٦4/1( العارفني  وهدية   ،)1٣٩/4( املكنون  اإي�ساح  انظر:   )4(

.)٢٣٦/4(



د. أمحد بن جنيب بن عبد العزيز السويلم

الـعـدد  الــســــتــون 411الـعـدد  الــســــتــون410

واأما عقيدته فالذي يظهر اأنه كان على معتقد الأ�ساعرة، كما يظهر من تعريفه 

لالإميان، وقوله يف �سفة اخللق اإنها �سفة اإ�سافية حادثة، وهو مذهب الأ�سعرية.

املطلب الرابع

موؤلفاته

اأّلف العالمة عطاء اهلل الأزهري  عدًدا من الكتب يف فنون خمتلفة، والتي 

له  تدل على تنوع علومه، وكان كثرًيا ما ي�سع املتون وي�سرحها بنف�سه، واملرتجمون 

فهار�ص  اأ�سحاب  ذكرها  له  خمطوطات  ُوِجَدْت  وقد  ت�سانيفه،  ذكر  يف  متفاوتون 

املخطوطات مل يذكرها املرتجمون له. 

وجملة ما ذكر من م�سنفاته ما يلي: 

1 ..
)1(

غاية الرفع اإىل ذروة الو�سع، و�سرحه

ر والبادي ومق�سد . ٢ ا�سِ الفرائد احل�سان يِف َقَواِعد امْلِيَزان، و�سرحه منطق احْلَ

الرابح والغادي. 

٣ ..
)٢(

ِقيَقة َوامْلَجاز، و�سرحه ِنَهاَية الإيجاز يِف احْلَ

نفحة اجلود يف وحدة الوجود.. 4

منطق احلا�سر والبادي.. ٥

�سرح الأ�سول املهمة يف مواريث الأمة، بخطه �سنة 118٦ه�.. ٦

طريق الر�ساد اإىل حتقيق بانت �سعاد، اخت�سره من �سرح اآخر له �سماه ح�سن . ٧

ال�سري.

8 ..
)٣(

نهاية الأرب يف �سرح لمية العرب، مطبوع

ذكره الباباين يف اإي�ساح املكنون )1٣٩/4(، وهدية العارفني )٦٦4/1(.  )1(

الثاين والثالث ذكرهما يف هدية العارفني )٦٦4/1(.  )٢(

ن�سر يف جملة الن�سر العلمي بجامعة الكويت، احلولية الثانية ع�سرة/الر�سالة الرابعة وال�سبعون، درا�سة =  )٣(
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٩ ..
)1(

�سرح لمية ابن الوردي

1٠ ..
)٢(

حتفة اخلالن ب�سرح ن�سيحة الخوان، فرغ من تاأليفها �سنة 11٧٠ه�

11 ..
)٣(

ك�سف الغيب عن مفاتيح الغيب

ر�سالة يف �سورة طه، من اآية ٦: )ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   . 1٢

.
)4(

ڳ  ڳ  ڳ( اإىل اآخرها
�سرح القول املبدع يف تلخي�ص املقنع يف علم اجلرب واملقابلة، يف احل�ساب.. 1٣

�سرح على منية احل�ساب لبن غازي العثماين.. 14

الق�سطا�ص . 1٥ وتهذيب  حترير  امل�ستقيم،  الق�سطا�ص  لتقومي  القومي  امليزان 

.
)٥(

امل�ستقيم للغزايل

و�سياأتي . 1٦ هذا،  كتابنا  وهو   ،
)٦(

املناظرة قواعد  اإىل  الناظرة  الأقوال  �سرح 

الكالم فيه.

املطلب اخلام�ض

وفاته

 
)٧(

اختلفت امل�سادر يف �سنة وفاة امل�سنف ، فذكر �ساحب اإي�ساح املكنون

= وحتقيق/الدكتور عبداهلل حممد عي�سى الغزايل، 141٢ه�/1٩٩1م.

من الرابع اإىل التا�سع ذكرها الزركلي يف الأعالم )٢٣٦/4( وذكر اأنها كلها خمطوطة بخط املوؤلف يف   )1(

دار الكتب.

ذكره حكالة يف معجم املوؤلفني )٢8٣/٦(.  )٢(

فهر�ص املخطوطات العربية يف املكتبة الوطنية النم�ساوية )٣٠(.  )٣(

فهر�ص املخطوطات العربية يف املكتبة الوطنية النم�ساوية )٣1(.  )4(

الثالث ع�سر والرابع ع�سر واخلام�ص ع�سر ذكرها اأ�سحاب معجم تاريخ الرتاث الإ�سالمي )1٣٣٥/٢(.  )٥(

فهر�ص املخطوطات مبركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية )٩٣1/118(.  )٦(

انظر: اإي�ساح املكنون للباباين )4/1٣٩(.  )٧(
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اأنه تويف عام 11٦1ه� وهذا يتنافى مع ما �سبق من اأن تلميذه عثمان العقيلي رحل اإىل 

احلج واأخذ عنه �سنة 11٧٦ه�، كما اأنه يتعار�ص مع ما ذكر من اأنه فرغ من تاأليف 

بع�ص كتبه �سنة 11٧٠ه�، و�سنة 118٦ه�.

. 
)1(

ومل يذكر �ساحب معجم املوؤلفني وفاته، لكنه ذكر اأنه كان حًيا �سنة 11٧٠ه�

، ولعل هذا اأقرب ما 
)٢(

وذكر �ساحب كتاب الأعالم اأنه وفاته كانت بعد 118٦ه�

قيل يف وفاته، وهو الذي يتفق مع ما �سبق من القرائن التي تفيد اأنه عا�ص اإىل نحو 

هذا العام، حيث قيد كتابه �سرح الأ�سول املهمة يف مواريث الأمة بخطه �سنة 118٦ه�.

انظر: معجم املوؤلفني لكحالة )٢8٣/٦(.  )1(

انظر: الأعالم للزركلي )4/٢٣٦(.  )٢(
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املبحث الثاين

التعريف بالكتاب 

وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول

�شبب تاأليف الكتاب وتاريخه

اإىل  الناظرة  ب�الأقوال  امل�سماة  ملقدمته  �سرًحا  الكتاب  و�سع  اأنه  امل�سنف  ذكر 

قواعد املناظرة، واأنه ق�سد به النفع ملن يريد حت�سيل قواعد املناظرة، والراغبني 

فيها.

واأما تاريخ تاأليفه فلم يوجد يف الكتاب ما يدل على تاريخه، ل يف طرته، ول يف 

اآخره، ول يف اأثنائه؛ اإذ مل ي�سر امل�سنف اإىل �سيء من كتبه التي قد يعلم منها تقدم 

هذا التاأليف اأو تاأخره.

املطلب الثاين

منهج املوؤلف يف كتابه

ميكن اإجمال منهج امل�سنف يف اجلمل الآتية: 

ي�سرح امل�سنف املنت الذي األفه يف قواعد املناظرة كلمة كلمة، �سرًحا ممزوًجا . 1

باملنت، وقد مّيز املنت بخط اأحمر فوقه.

الواردة . ٢ للم�سطلحات  وال�سطالحية  اللغوية  املعاين  ببيان  امل�سنف  يعتني 

يف املنت، حتى الكلمات التي وردت يف خطبة الكتاب، ورمبا ذكر العرتا�ص 

واجلواب عليها.
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الفوائد البالغية كلما �سنح له املقام، كقوله: »وحمل . ٣ يعتني امل�سنف بذكر 

قاله  كما  حتكم،  البع�ص  دون  البع�ص  على  اخلطابي  املقام  يف  املطلق 

ال�سكاكي”، وقوله وهو يتكلم عن بع�ص جمل املنت: “.. ففيهما احتباك وبراعة 

ا ا�ستعارة ت�سريحية تبعية”، و“فا�ستعمل فيه كلمة  ا�ستهالل”، و“.. فيه اأي�سً

)هذه( على طريقة ال�ستعارة الت�سريحية الأ�سلية”. 

اإن تعددت، كقوله . 4 حني يبني املعنى اللغوي يذكر جميع املعاين امل�ستق منها 

يف تعريف الوحدانية: “و�سرًعا: التفرد بالألوهية؛ اإما مبعنى وجوب الوجود 

الأ�سنام”،  لعبدة  خالًفا  العبادة؛  ا�ستحقاق  مبعنى  واإما  للمجو�ص،  خالًفا 

وقوله يف تعريف املناظرة لغة: “من قولهم: فالن نظري فالن يف العلم مثاًل؛ 

لل�سواب،  اإظهاًرا  ويقاومه  الآخر  يكافئ  اأن  ينبغي  املتناظرين  من  كل  اإذ 

ويجوز اأن تكون من املقابلة؛ اإذ كل من املتناظرين يقابل الآخر غالًبا، ويجوز 

اأن تكون من النظر مبعنى الإب�سار؛ اإذ كل منهما ينظر اإىل �ساحبه ويب�سره 

الآخر  كالم  ينتظر  منهما  كالًّ  لأن  النتظار؛  من  تكون  اأن  ويجوز  غالًبا، 

ويرتقبه غالًبا”. 

من . ٥ يدفعها  ما  ويبني  التعريفات  على  الواردة  العرتا�سات  امل�سنف  يذكر 

قيود التعريف، كما فعل يف تعريف املناظرة ا�سطالًحا.

ذكر املوؤلف عدة تعريفات ا�سطالحية ويبني الأوىل منها كما فعل يف تعريف . ٦

الدليل.

ميثل امل�سنف اإىل ما يحتاج اإىل متثيل ويو�سح املثال، كما يف �سرحه للنق�ص . ٧

التف�سيلي، وال�سند احللي وغري ذلك.

يعزو امل�سنف الأقوال اإىل اأ�سحابها اإذا �سرح بالقول، كما نقل عن ابن �سينا . 8

والقطب الرازي يف الف�سل هل هو علة للجن�ص اأو ل.

ونقل . ٩ البخاري،  ال�سحيحة من �سحيح  الأحاديث  ببع�ص  امل�سنف  ا�ست�سهد 

عنه يف مو�سعني.
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املطلب الثالث

م�شادره وطريقة اال�شتفادة منها

الكتب التي �سرح بها املوؤلف: 

مفتاح العلوم لل�سكاكي.. 1

الأذكار للنووي.. ٢

املتو�سط �سرح كافية ابن احلاجب لركن الدين ال�سرتاباذي . ٣

�سحيح البخاري.. 4

املحاكمات بني �سرحي الطو�سي والرازي لالإ�سارات.. ٥

والعلماء الذين �سرح بذكرهم وعزا لهم بع�ص الآراء غري من تقدمت كتبهم: 

ابن �سينا.. 1

ن�سري الدين الطو�سي.. ٢

ال�سريف اجلرجاين.. ٣

م�سعود الرومي.. 4

واأما امل�سادر املتعلقة بالبحث واملناظرة والتي اجتمع له منها مادة املنت وال�سرح 

والتي يظهر يل ا�ستفادته الكبرية منها، واإن مل ي�سرح بالإحالة اإليها فهي ما يلي: 

�سرح مال حنفي على الر�سالة الع�سدية يف البحث واملناظرة.. 1

�سرح الآداب ال�سمرقندية للم�سعودي، وهو م�سعود الرومي الذي تقدم ذكره.. ٢

فتح الوهاب ب�سرح الآداب لل�سيخ زكريا الأن�ساري.. ٣

ر�سالة ال�سيد اجلرجاين يف اآداب البحث واملناظرة.. 4
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املطلب الرابع

تقومي الكتاب

اأوًل: اأبرز حما�سن الكتاب: 

تنوع امل�سادر التي اعتمد عليها والتي نقل منها، وح�سن ال�ستفادة منها.. 1

عنايته باإي�ساح املنت اأمت اإي�ساح، وحل عباراته، وتعليله لكل ما يحتاج لتعليل . ٢

.
)1(

ودليل

تنويع الأمثلة بني الأمثلة املنطقية والفقهية وغريها.. ٣

ثانًيا: اأبرز ال�سلبيات: 

امل�سائل الكالمية وتطويله فيها مع . 1 متثيله يف بع�ص م�سائل املناظرة ببع�ص 

اإمكان التمثيل مبا هو اأظهر من الأمثلة الفقهية.

واملعار�سة . ٢ واملناق�سة  النق�ص  فتعريف  خلل،  نوع  الكتاب  م�سائل  ترتيب  يف 

وكان  البدء،  اإليها يف  القارئ حمتاج  اأن  ال�سرح، مع  ثنايا  وامل�ستند جاء يف 

ر�سالته  اأول  يف  ف�ساًل  عقد  الذي  ال�سمرقندي  فعل  كما  يفعل  اأن  الأجدر 

.
)٢(

للتعريفات، وكذلك فعل ال�سريف اجلرجاين

انظر مثال: �سرحه لتعريف املناظرة لغة وا�سطالًحا )٢٦(، والدليل )٣1(، والنق�ص التف�سيلي )٣4(.  )1(

انظر: �سرح الآداب ال�سمرقندية )٦٥( وما بعدها، و�سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )1٣( وما   )٢(

بعدها.
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الق�شم التحقيقي

وي�سمل ما يلي: 

اأواًل: مقدمات التحقيق

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول

ن�شبة الكتاب اإىل موؤلفه

اأهم ما ي�ستدل به على ن�سبة الكتاب لل�سيخ عطاء اهلل بن اأحمد الأزهري هو ما 

�سرح به يف اآخره حيث قال: “وقد حتررت هذه القواعد، وتقررت هذه الفوائد، على 

يد موؤلفها فقري عفو ربه امللك الأجمد، عطاء اهلل بن اأحمد بن عطاء اهلل بن اأحمد”.

كما اأنه جاء يف طرة الكتاب: »كتاب �سرح الأقوال الناظرة اإىل قواعد املناظرة 

ملوؤلفها فقري عفو ربه امللك الأجمد عطاء اهلل بن اأحمد بن عطاء اهلل بن اأحمد«.

وكذا جاء يف الن�سخة الثانية: »ملوؤلفها العالمة املحقق ال�سيخ عطاء اهلل بن اأحمد 

الأزهري نزيل احلرمني«.

واأما مرتجموه -وهم قّلة - فقد فاتهم فيما يظهر الوقوف على كتابه هذا.

املطلب الثاين

ذكر الن�شخ اخلطية وو�شفها

حت�سل يل بتوفيق اهلل تعاىل ن�سختان من الكتاب، وو�سفها كما يلي: 



د. أمحد بن جنيب بن عبد العزيز السويلم

الـعـدد  الــســــتــون 419الـعـدد  الــســــتــون418

الن�سخة الأوىل: ورمزت لها برمز: )اأ(

مركز  يف  �سورة  ولها   .)٣44 )خ  ورقمها:  الكويتية  الأوقاف  مكتبة  ن�سخة  وهي 

امللك في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية، و  رقم احلفظ: ٢٧٣٩-٢-ف.

عدد الأوراق: 8 ق.

عدد الأ�سطر: ٢٣ �ص.

كتبت بخط ن�سخ وا�سح. 

اأعلم”، وعليه قيد متلك   واهلل  “هذه الأوراق بقلم م�سنفها  وعليها قيد: 

لل�سيد اأبي بكر بن عبداهلل.

والن�سخة تامة وعليها ت�سحيحات.

“وقد حتررت هذه القواعد وتقررت هذه الفوائد على يد موؤلفها فقري  اآخرها: 

ومل�سايخه  له  اهلل  غفر  اهلل،  عطاء  بن  اأحمد  بن  اهلل  عطاء  الأجمد  امللك  ربه  عفو 

ولوالديه ووالدينا وامل�سلمني اأجمعني، اآمني”.

ولي�ص على الن�سخة ما يدل على تاريخ كتابتها.

واأما النا�سخ: فلم يتبني يل نا�سخ املخطوط بيقني، ويحتمل اأنه هو املوؤلف نف�سه 

كما يف القيد الذي على �سفحة العنوان، ورمبا يوؤيد ذلك و�سفه لنف�سه يف �سفحة 

عفو  فقري  ملوؤلفها  املناظرة  قواعد  اإىل  الناظرة  الأقوال  �سرح  »كتاب  باأنه:  العنوان 

ربه...” على عادة اأهل العلم يف التوا�سع عند التعريف باأنف�سهم، بخالف ما �سياأتي 

يف الن�سخة الثانية من و�سفه بالعالمة املحقق ال�سيخ... اإلخ.كما اأن اآخرها مل يذكر 

فيه النا�سخ، والعادة اأن الن�ساخ يذكرون اأ�سماءهم وتاريخ الن�سخ.

لكن ي�سكل عليه اأنه جاء يف الدعاء يف اآخرها: “غفر اهلل له ومل�سايخه ولوالديه 

ووالدينا وامل�سلمني اأجمعني”، فكاأن النا�سخ غري امل�سنف! ول �سيما اأن هذا الدعاء 

غري موجود يف الن�سخة الأخرى.
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الن�سخة الثانية: ورمزت لها برمز: )ب(

وهي ن�سخة مكتبة جامعة اأم القرى مبكة املكرمة ورقمها: )1٦٧8(.

عدد الأوراق: ٧ ق.

عدد الأ�سطر: ٢٥ �ص.

كتبت بخط ن�سخ وا�سح، وميز املنت فيها عن ال�سرح باحلرب الأحمر.

وهي ن�سخة تامة، ويف اآخرها رطوبة ي�سرية مل توؤثر فيها.

اآخرها: “وقد كمل كتابنا هذا حتبريا وحتريرا، ومتت م�سائله ت�سوًرا وتقريًرا، 

على يد موؤلفها فقري عفو ربه امللك الأوحد، عطاء اهلل بن اأحمد ابن عطاء اهلل بن 

اأحمد.

 بكرين، غفر 
)1(]...[ نقلها لنف�سه الفقري اإىل عفو ربه عبُده: عبدالرحمن ابن 

اهلل له ولوالديه وجلميع امل�سلمني، اآمني”.

ولي�ص على الن�سخة ما يدل على تاريخ كتابتها.

املطلب الثالث

منهج التحقيق

اتخذت الن�سخة )اأ( اأ�ساًل يف التحقيق لكونها اأتقن يف اجلملة، ولتقدمها فيما 

يظهر يل، وقيام بع�ص القرائن على كونها بخط امل�سنف، ثم �سرت يف التحقيق كما 

يلي: 

على . 1 نقلته  ما  قابلت  ثم  اأ�ساًل،  اتخذتها  التي  الن�سخة  من  الن�ص  نقلت 

املخطوط املنقول منها حتى اأحتقق من عدم وجود خلل عند النقل.

مل اأ�ستطع قراءة ال�سم.  )1(
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اأقابل ما مت نقله من الن�سخة )اأ( على الن�سخة الثانية )ب(، مع مراعاة ما . ٢

يلي: 

اإذا وجد فرق بني الن�سختني وكان ما يف ن�سخة الأ�سل �سحيًحا، اأثبت ما  	

يف الأ�سل واإن كان ما يف الن�سخة الأخرى اأوىل منه، واأثبت ما يف الن�سخة 

الأخرى يف احلا�سية.

اإذا ح�سلت زيادة بني الن�سختني اأتبع الآتي:  	

اإن كانت ن�سخة الأ�سل هي الزائدة فاإين اأكتفي بالتنبيه يف احلا�سية - 

بقويل: كذا لي�ست يف )ب(. 

الأ�سل، -  الن�سخة  اإىل  اأ�سفتها  الزائدة  هي  )ب(  الن�سخة  كانت  واإن 

واأ�سري يف احلا�سية   ،]....[ حم�سورة بني عالمتني حا�سرتني هكذا 

اإليها بقويل: زيادة من )ب(.

اإذا اختلف ال�سياق بني الن�سختني بحيث ل ميكن اجلمع بينهما اأثبت ما  	

يف الأ�سل، واأنبه على ذلك يف احلا�سية بقويل: هكذا ال�سياق يف )اأ(، ويف 

)ب( جاء ال�سياق هكذا: ]....[ ثم اأذكره بتمامه بني حا�سرتني.
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ثانًيا: الن�ض املحقق

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

)1(

وبه ن�ستعني

 حتاك باأ�سنان الأقالم، حمُد 
)٢(

اإن اأبهى درر ُتنَظم ِببَنان الأفهام، واأزهى ِحرَبٍ

من  على  وال�سالم  وال�سالة  اآلوؤه،  تواترت  مف�سال  و�سكُر  اأ�سماوؤه،  تعاظمت  اإله 

اأر�سله باحلق ب�سرًيا ونذيًرا، وداعًيا للنا�ص باإذنه و�سراًجا منرًيا، وعلى اآله م�سابيح 

الدجى، واأ�سحابه اأئمة الهدى، ما قام جمتهد باأعباء الدلئل، ولهج مانع يف البكور 

والأ�سائل، وبعد: 

اإىل  الناظرة  ب�الأقوال  امل�سماة  فهذا �سرح لطيف، ومنهج منيف، على مقدمتي 

قواعد املناظرة، واهلل اأ�ساأل من ف�سله اأن ينفع به كاأ�سله، اإنه قريب جميب، وقا�سده 

ل يخيب.

 من ال�سمو، وهو العلو، 
)ب�سم اهلل الرحمن الرحيم( اأي اأوؤلف، وال�سم ]م�ستق[)٣(

على  وت�سغريه  اأ�سماء،  على  الأوَل جمُعه  ح  ورجَّ العالمة،   
)4(

وهو الو�سم،  وقيل: من 

.
)٥(

�ُسَمّي

]وبه ن�ستعني[ لي�ست يف )ب(.  )1(

جمع ِحرَبة، على وزن عنبة، وهي نوع من الثياب، من برود اليمن، من حرّبت ال�سيء اأي ح�سنته.  )٢(

انظر: م�سارق الأنوار للقا�سي عيا�ص )1٧٥/1(، والنهاية لبن الأثري )٣٢8/1(، ول�سان العرب لبن 

منظور)1٥٩/4( مادة )حرب(.

زيادة من )ب(.  )٣(

يف )ب(: ]مبعنى[.  )4(

النحويني  مذاهب  عن  والتبيني   ،)8( لالأنباري  النحويني  بني  اخلالف  م�سائل  يف  الإن�ساف  انظر:   )٥(

للعكربي )1٣٢(.
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، والرحمن 
واهلل: علم على الذات الواجب الوجود، ]وامل�ستحق جلميع املحامد[)1(

]ب�سم  “َفُعَل”  باب  اإىل  نقله  بعد  رِحَم  من  م�ستقتان  م�سبهتان  �سفتان  والرحيم: 

.
)٣(

، اأو تنزيله منزلة الالزم
العني[)٢(

؛ لأن زيادة 
)4(

ومعنى الأول: املنعم بجالئل النعم، ومعنى الثاين: املنعم بدقائقها

َع.  البناء تدل على زيادة املعنى، كما يف قَطَع وقطَّ

.
)٥(

وُنِق�َص بحِذر وحاَذر. واأجيب: باأن القاعدة اأغلبية، اأو م�سروطة باحتاد النوع

)نحمدك( اأي: نثني عليك بجميع �سفاتك يا اهلل؛ اإذ احلمد هو الثناء باجلميل، 

دون  البع�ص  على  اخلطابي  املقام  يف  املطلق  وحمل  جميل،  تعاىل  �سفاته  من  وكل 

.
)٧(

اكي  قاله ال�سَكّ
)٦(

البع�ص حتكم، كما

واإمنا اختار اجلملة الفعلية املفيدة للتجدد واحلدوث ]يف جانب احلمد وال�سالة 

زيادة من )ب(.  )1(

زيادة من )ب(.  )٢(

انظر: لوامع الأنوار البهية لل�سفاريني )٣1/1(.  )٣(

 يف  اآثار الرحمة، فتف�سري ال�سم باأنه املنعم فيه ق�سور ل يخفى، قال ال�سعدي  الإنعام اأثر من   )4(

تف�سريه )٣٩(: ),  -( ا�سمان دالن على اأنه تعاىل  ذو  الرحمة الوا�سعة العظيمة التي و�سعت كل 

�سيء، وعمت كل حي، وكتبها للمتقني املتبعني لأنبيائه ور�سله، فهوؤلء لهم الرحمة املطلقة، ومن عداهم 

فلهم ن�سيب منها...فالنعم كلها، اأثر من اآثار رحمته”.

وانظر ما ورد عن ال�سلف من تف�سري الرحمن الرحيم: جامع البيان للطربي )1٢4/1(، وتف�سري القراآن 

العظيم لبن كثري )1٢4/1(، واأ�سواء البيان لل�سنقيطي )48/1(.

انظر: لوامع الأنوار البهية لل�سفاريني )٣1/1(، وحا�سية ال�سهاب على تف�سري البي�ساوي )1/٦٥(.  )٥(

لي�ست يف )ب(.  )٦(

ذكره مبعناه يف مفتاح العلوم )٢1٦(.  )٧(

العالمة  اخلوارزمي،  احلنفي،  ال�سكاكي،  يعقوب  اأبو  حممد  بن  بكر  اأبي  بن  يو�سف  هو:  وال�سكاكي 

والعرو�ص  والبيان  املعاين  ا يف علمي  وكان متبحًرا يف عدة فنون، خ�سو�سً ٥٥4ه�،  �سنة  ولد  املتفنن، 

وال�سعر، و�سنف )مفتاح العلوم( �سمنه اثني ع�سر علًما، تويف حمبو�ًسا �سنة ٦٢٦ه�.

انظر: معجم الأدباء للحموي )٢84٦/٦(، وتاج الرتاجم لبن قطلوبغا )٣1٧(، و�سلم الو�سول حلاجي 

خليفة )4٢٥/٣(.
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 على اجلملة ال�سمية ال�سائعة يف ذلك املقام، املفيدة للدوام وال�ستمرار؛ 
وال�سالم[)1(

.
)٢(

نظًرا اإىل الأ�سل، ولقدرته على الإتيان مب�سمون الأوىل دون الثانية

)يا( حرف لنداء البعيد حقيقة اأو حكًما كما هنا؛ لبعد رتبة املخلوق املنغم�ص يف 

اأكدار النقائ�ص، عن رتبة اخلالق املنزه عنها، واإن كان اأقرب اإليه من حبل الوريد 

باعتبار اآخر.

تعاىل  اهلل  على  املبهمات  واإطالق  الذي،  مبعنى  مو�سول  ا�سم   
]هو[)٣( )مَن( 

 ،
ٹ()٦( ٹ   ٿ   ٿ   )ٿ   تعاىل  قال   ،

)٥(

املتو�سط ل�ساحب  خالًفا   ،
)4(

جائز

 اإِح�َساٍن، َيا َمْن َل 
روى الإمام النووي يف اأذكاره املاأثورة: “َيا َمْن اإِح�َساُنُه َفوَق ُكلِّ

)٧(

و

.
ُيْعِجُزُه �َسيٌء”)8(

زيادة من )ب(.  )1(

يف )ب( ]....عن م�سمون الثانية[.   )٢(

زيادة من )ب(.   )٣(

املراد باملبهمات الأ�سماء املو�سولة واأ�سماء الإ�سارة، وبيان املعنى فيها ل يح�سل بذاتها ولكن مبا تدخل   )4(

عليه بعدها. 

انظر: �سرح املف�سل لبن يعي�ص )٣/٣48(.

واإطالقها على اهلل تعاىل وارد يف كتابه الكرمي، كما يف قوله تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

كالمه  يف  ذلك  ووقوع   ،]1٧ ]النحل:  ٹ(  ٹ   ٿ   ٿ   )ٿ   تعاىل:  وقوله   ،]1 ]الإ�سراء:  پ(  پ  
�سبحانه دليل على جوازه.

انظر: حا�سية الد�سوقي على خمت�سر املعاين )1/٢٣(.  

املتو�سط �سرح كافية ابن احلاجب يف النحو لركن الدين ال�سرتاباذي، خمطوط، وانظر: ك�سف الظنون   )٥(

.)1٣٧٠/٢(

وقد عزى القول اإليه حفيد التفتازاين يف حوا�سيه على املطول �سرح تلخي�ص املفتاح جلده �سعد الدين 

التفتازاين فقال: )ق٢/اأ(: “بقي بحث وهو اأن �ساحب املتو�سط ذكر يف باب املنادى اأنه مل يرد الإذن 

ال�سرعي يف اإطالق املبهمات عليه تعاىل...”.

 وانظر: حا�سية ال�سهاب على تف�سري البي�ساوي )1/14٣(.

الآية لي�ست يف )ب(، وهي الآية رقم 1٧ من �سورة النحل.  )٦(

الواو لي�ست يف )ب(.   )٧(

الأذكار للنووي )٢11(، ومل اأقف على تخريجه.  )8(
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الكالم  و�سياأتي  قيا�ص،   غري 
)1(

على دليل  تباعدت )دلئل( جمع  اأي  )تنزهْت( 

، و�سرًعا: التفرد بالألوهية؛ 
)٣(

 )وحدانيته( هي لغة: التفرد بال�سيء مطلًقا
)٢(

عليه

خالًفا  العبادة؛  ا�ستحقاق  مبعنى  واإما  للمجو�ص،  خالًفا  الوجود  وجوب  مبعنى  اإما 

.
)4(

لعبدة الأ�سنام، واملراد هنا: املعنيان مًعا اإعماًل للم�سرتك يف معنييه

عليهما  الكالم  و�سياأتي   
واملدافعة[)٦( الإبطال  ]اأي  واملناق�سة(   

(5(
النق�س )عن 

 )و�سلمت( اأي َخَلْت )اأوامره( جمع اأمر، وهو القول الطالب 
]بح�سب ال�سطالح[)٧(

.
)8(

لفعل املكلف طلًبا جازًما، قيل: اأو راجًحا، على اخلالف يف �سيغة: افعل

اخلالف  ]على   
)1٠(

كذلك  
)٩(

للرتك الطالب  القول  وهو  نهي،  جمع  )ونواهيه( 

 و�سياأتي معناهما، 
 )عن املمانعة واملعار�سة( ]اأي املدافعة[)1٢(

يف �سيغة ل تفعل[)11(

لي�ست يف )ب(.   )1(

اأي على الدليل وتعريفه وما يدخل فيه.  )٢(

العلوم  و�سم�ص   ،)٣٢٣/٢( للزخم�سري  البالغة  واأ�سا�ص   ،)1٢٥/٥( لالأزهري  اللغة  تهذيب  انظر:   )٣(

للحمريي)٧٠٩٢/11( مادة )وحد(.

ال�سحيح اأن معنى التفرد بالألوهية هو الثاين، وهو اأنه امل�ستحق للعبادة  وحده دون �سواه،   )4(

واأما تف�سريه باأنه واجب الوجود فتف�سري كالمي فل�سفي، هو واإن كان من لوازم الوحدانية لكن ل يتم به 

معنى توحيد الألوهية الذي بعث به الر�سل عليهم ال�سالم. 

تيمية  لبن  ال�سنة  ومنهاج   ،)1٥1( لالآمدي  املرام  وغاية   ،)1٧٢( للغزايل  العقائد  قواعد  انظر: 

)٢٩٥/٣(، ورفع ال�ستباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي )٣٣٩/٢-٣41(.

يف )ب(: ]النق�ص[.   )٥(

زيادة من )ب(.   )٦(

زيادة من )ب(.  )٧(

 ،)٩٠٠/٣( لالآمدي  والإحكام   ،)1٧/٢( للرازي  واملح�سول   ،)٥8( لالإ�سمندي  النظر  بذل  انظر:   )8(

لل�سبكي  والإبهاج   ،)٣4٧/٢( للطويف  الرو�سة  خمت�سر  و�سرح   ،)814/٣( للهندي  الو�سول  ونهاية 

.)٩8٧/4(

يف )ب(: ]لرتك فعل املكلف[.  )٩(

للزرك�سي  املحيط  والبحر   ،)٩٩٦/٣( لالآمدي  والإحكام   ،)1٣8/1( لل�سمعاين  الأدلة  قواطع  )1٠( انظر: 

)٣٦٥/٣(، والتقرير والتحبري لبن اأمري حاج )٣٢8/1(.

)11( زيادة من )ب(.  

)1٢( زيادة من )ب(.
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 الثانية، 
، وحذف من الفقرة الأوىل املعار�سة لدللة ]الفقرة[)٢(

)1(

والعطف للتف�سري

 براعة 
 و]فيه[)٥(

)4(

 احتباك
)٣(

ومن الثانية النق�ص واملناق�سة لدللة الأوىل، ففيهما

.
ا[)٧(  ]اأي�سً

)٦(

ا�ستهالل

من  )ون�سلم(   
)8(

بالرحمة الدعاء  وهي  بها  املاأمور  ال�سالة  من  )ون�سلي( 

)1٠( ]وجملة احلمد 

 املاأمور به، وهو الدعاء بال�سالمة من الآفات والنقائ�ص
)٩(

ال�سالم

 
)1٢(

مثبت اأي  موؤ�س�س(  )على   
معنًى[)11( اإن�سائيٌة  لفًظا،  خربية  وال�سالم  وال�سالة 

، و�سرًعا: ت�سديُقه ملسو هيلع هللا ىلص يف جميع ما جاء 
)الإميان( وهو لغة الت�سديق ]مطلًقا[)1٣(

يف )ب(: ]والعطف للتف�سري، و�سياأتي معنى املعار�سة بح�سب ال�سطالح[.  )1(

زيادة من )ب(.  )٢(

يف )ب(: ]ففي الكالم[.   )٣(

الحتباك هو: اأن ُيْحَذَف من الأوائل ما جاء نظريه اأو مقابلة يف الأواخر، وُيْحَذَف من الأواخر ما جاء   )4(

نظريه اأو مقابلة يف الأوائل.

انظر: �سرح عقود اجلمان لل�سيوطي )1٣٣(، والتعريفات للجرجاين )1٢(، والبالغة العربية للميداين 

.)٥4/٢(

زيادة من )ب(.  )٥(

البتداء بكالم م�ستمل على  وقيل: هي  للمق�سود،  الكالم منا�سًبا  ابتداء  ال�ستهالل: هي كون  براعة   )٦(

اإ�سارة اإىل ما �سيق لأجله.

انظر: �سرح عقود اجلمان لل�سيوطي )1٧٣(، والتعريفات للجرجاين )4٥(، والبالغة العربية للميداين 

.)٥٥٩/٢(

زيادة من )ب(.   )٧(

انظر: ال�سحاح للجوهري )٢4٠٢/٦(، وجممل اللغة لبن فار�ص )٥٣8(، ول�سان العرب لبن منظور   )8(

)4٦٥/14( مادة )�سال(.

يف )ب(: ]الت�سليم[.  )٩(

امل�ستعذب لبن  والنظم  الأثري )٣٩٢/٢(،  والنهاية لبن  لالأزهري )1٢/٣٠٩(،  اللغة  تهذيب  )1٠( انظر: 

بطال )٢٠٣/1( مادة )�سلم(.

)11( زيادة من )ب(. 

)1٢( يف )ب(: ]مثبته ومقويه[. 

)1٣( زيادة من )ب(.

وانظر: تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى للزجاج )٣1(، وتهذيب اللغة لالأزهري )٣٦8/1٥(، واملخ�س�ص   

لبن �سيده )٥4/4(.
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.
)٢( )1(

به، الالزُم من ت�سديق جميع الر�سل فيما اأر�سلوا به لأممهم

 )العقلية( 
)٣(

)بالرباهني( جمع برهان، وهو دليل موؤلف من مقدمات كلها قطعية

ففيه   )الإ�سالم( 
)٥(

اأي مظهر ال�سحيح )وُم�ِسيِد(  العقل  نظر   
)4(

امل�ستفادة من اأي 

 ،
]مطلقا[)8( النقياد  لغة:   

)٧(

والإ�سالم  ،
)٦(

تبعية ت�سريحية  ا�ستعارة  قبله  وفيما 

 )بالدلئل 
)1٩( )٠(

وحج وغريها وزكاة  الظاهرة من �سالة  الأعمال  اأحكام  و�سرًعا: 

يف )ب(: ]من ت�سديق الر�سل يف جميع ما اأر�سلوا به اإىل اأممهم[.   )1(

انظر: العتقاد لبن اأبي يعلى )٢٣(، وغاية املرام لالآمدي )٣٠٩(.   )٢(

وامل�سنف اقت�سر يف تعريف الإميان �سرًعا على الت�سديق، ومل يتعر�ص للقول والعمل، وهذه طريقة 

الأ�سعرية ومن نحا نحوهم، ومذهب اأهل ال�سنة واجلماعة اأن الإميان لي�ص جمرد ت�سديق بالقلب، بل 

ي�سمل القول بالل�سان، وعمل اجلوارح، وحكى ابن عبدالرب  اإجماع اأهل الفقه واحلديث عليه.

الكربى لبن بطة  والإبانة  للمزين )٧٧(،  ال�سنة  للخالل )11٧(، و�سرح  اأحمد  الإمام  اعتقاد  انظر: 

)8٠٣/٢(، والتمهيد لبن عبدالرب )٣٧٦/٦(، والنت�سار يف الرد على املعتزلة للعمراين )٧٣٧/٣(، 

والإميان لبن تيمية )1٣٧(.

انظر: امل�ست�سفى للغزايل )8٥/1(، ورو�سة الناظر لبن قدامة )٧٩/1(، وتقريب الو�سول لبن جزي   )٣(

.)148(

يف )ب(: ]املعول فيها على[.   )4(

يف )ب(: ]وم�سيد الإ�سالم: اأي مظهره ومعليه[.   )٥(

ال�ستعارة الت�سريحية هي التي ذكر فيها امل�سبه به دون امل�سبه، فاإن كان اللفظ امل�ستعار ا�سًما جامًدا   )٦(

فهي اأ�سلية، واإن اللفظ امل�ستعار فيها م�ستًقا اأو حرًفا فهي تبعية.

العربية  والبالغة   ،)٢81( للها�سمي  البالغة  وجواهر   ،)٣4٠( للتفتازاين  املعاين  خمت�سر  انظر:   

للميداين )٢٣٧/٢(.

يف )ب(: ]وهو[.   )٧(

زيادة من )ب(.  )8(

العرب  ول�سان   ،)٢18/٢( لعيا�ص  الأنوار  وم�سارق   ،)٩٠/٣( فار�ص  لبن  اللغة  مقايي�ص  وانظر:   

)٢٩٣/1٢( مادة )�سلم(.

اأو  اأ�سلية كانت  ]و�سرًعا: النقياد الباطني اإىل ما �سرعه اهلل من الأحكام  هكذا يف )اأ(، ويف )ب(:   )٩(

فرعية[.

)1٠( الإ�سالم اإذا اأطلق دخل فيه الإميان، واإذا اجتمع مع الإميان اأريد به الأعمال الظاهرة، كما يف حديث 

جربيل  ملا �ساأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الإ�سالم والإميان والإح�سان.

البهية  الأنوار  ولوامع   ،)٥٥( للطويف  الأربعني  �سرح  والتعيني   ،)1٥( تيمية  لبن  الإميان  انظر:   

لل�سفاريني)4٣8/1(. 
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 الأحكام 
)٢(

 النبي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص، واأ�سار بالإميان اإىل
)1(

النقلية( اأي ال�سرعية الآتي بها

 الأحكام الفرعية ]العملية، جماز بقرينة 
)4(

، وبالإ�سالم اإىل
الأ�سلية ]العتقادية[)٣(

اإ�سافة  وجه  عليك  يخفى  فال   
)٦(

وح  ،
الثاين[)٥( يف  والت�سييد  الأول،  يف  التاأ�سي�ص 

التاأ�سي�ص بالرباهني العقلية اإىل الأول، والت�سييد بالدلئل النقلية اإىل الثاين.

 
]وهو[)8(  ،

)٧(

َويل
ُ
واأ َهيل 

ُ
اأ على  ت�سغريه  بدليل  ْول، 

َ
اأ اأو  ْهل 

َ
اأ اأ�سله:  اآله(  )وعلى 

، كما يقت�سيه 
)11(

 اجلارين على منواله
)٩( ]و[)1٠(

ا�سم جن�ص مبعنى ال�سائرين ب�سريته

 املت�سفني ب�سفاته اجلميلة، واملّت�سمني ب�سماته 
)1٢(

قوله )املتحلِّني باأحواله( مبعنى

ا ا�ستعارة ت�سريحية تبعية. اجلليلة، وفيه اأي�سً

، و�سرًعا مبعنى 
)1٣(

)واأ�سحابه( جمع �ساحب، وهو لغة: من له �سحبة بغريه مطلًقا

 )املحررين 
)14(

ال�سحابي؛ وهو من اجتمع بنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص اجتماًعا متعارًفا موؤمًنا به

يف)ب(: ]اأي الثابتة عن[.   )1(

هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]واملراد من الإميان هاهنا[.   )٢(

زيادة من )ب(.   )٣(

هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]ومن الإ�سالم[.   )4(

زيادة من )ب(.  )٥(

هكذا يف )اأ(: “وح”، ولي�ست يف )ب(. وهو اخت�سار لكلمة: “حينئٍذ” وقد تكررت عنده يف موا�سع.  )٦(

العرب  ول�سان   ،)٩٦٣( للفريوزاآبادي  املحيط  والقامو�ص   ،)٣1٩/1( �سيده  لبن  املخ�س�ص  انظر:   )٧(

)٣8/11( والقول البديع يف ال�سالة على احلبيب ال�سفيع لل�سخاوي )88(.

زيادة من )ب(.   )8(

يف )ب(: ]ب�سريه[.   )٩(

)1٠( زيادة من )ب(.

)11( هذا قول جماعة من اأهل العلم اأن الآل كل من اتبعه باإح�سان، ويف امل�ساألة اأقوال اأخرى كثرية.

انظر: جالء الأفهام لبن القيم )٢٣٦(، والدر املن�سود لبن حجر الهيتمي )1٢٢(.

)1٢( يف)ب(: ]اأي[. 

)1٣( انظر: مقايي�ص اللغة )٣٣٥/٣(، و جمهرة اللغة لبن دريد )٢8٠/1(، وال�سحاح للجوهري )1٦1/1( 

مادة )�سحب(.

)14( انظر: الإحكام لبن حزم )8٩/٥(، والعدة لأبي يعلى )٩88/٣(، والإحكام لالآمدي )8٠٠/٢(، وعلوم 

احلديث لبن ال�سالح )٢٩1(، وفتح املغيث )8/4(، وحتقيق منيف الرتبة للعالئي )٣٠(، وتدريب 

الراوي لل�سيوطي )٢/٢٢4(.
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لأقواله( اأي املبينني ملعانيها وما اأريد منها ح�سبما يقت�سيه النظر ال�سحيح ]والنقل 

َقت امل�سائُل( جمع م�ساألة،   )ما( م�سدريٌة حقيقًة، ظرفيٌة جماًزا )ُحقِّ
ال�سريح[)1(

، وحتقيق امل�سائل: 
)٣(

، وعرًفا: مطلوب خربي يربهن عليه يف العلم
)٢(

وهي لغة: ال�سوؤال

 وحتريرها: تقوميها والذب عنها 
 الدلئُل( ]جمع دليل[)٥(

(4(
َرت اإثباتها باأدلتها )وُحرِّ

 الدنيا ل تخلو عن ذلك، حلديث: »َلْن َتَزاَل 
)٦(

بدفع العرتا�سات وال�سبه، وما بقيت

 اأي ال�ساعة، قال البخاري: 
)٧(

ْمُر اهلِل«
َ
ِتي َظاِهِريَن َعلَى احَلقِّ َحَتى َياأِْتي اأ مَّ

ُ
َطاِئَفٌة ِمْن اأ

ُيَفِقْهُه  َخرًيا  ِبِه   
ُ
ُيِرد اهلل »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اأي لبتداء احلديث بقوله   ،

العلم”)8( اأهل  “وهم 

 ا�ستنباط ح�سن، وا�ستخراج نفي�ص، كيف ل وهو طبيب احلديث، 
)٩(

ْيِن«، وهو يِف الدِّ

غثه و�سمينه، نفعنا اهلل به اآمني.
العارف ب�سحيحه و�سقيمه، و]الفارق بني[)1٠(

 “اأما” املحذوفة؛ 
)11(

)وبعُد( هو من الظروف املنقطعة عن الإ�سافة، والعامل فيه

لنيابة الواو عنها، ومن ثم ل يجمع بينهما.

زيادة من )ب(.   )1(

العرب  ول�سان   ،)1٢4/٣( فار�ص  لبن  اللغة  ومقايي�ص   ،)1٧٢٣/٥( للجوهري  ال�سحاح  انظر:   )٢(

)٣18/11( مادة )�ساأل(.

مب�سمون  والت�سريح   ،)٢1٦/1( للبابرتي  والنقود  والردود   ،)٢1٢( للجرجاين  التعريفات  انظر:   )٣(

التو�سيح لالأزهري )14/1(.

نهاية الورقة 2 من )اأ(.  )4(

زيادة من )ب(.  )٥(

يف)ب(: ]دامت[.  )٦(

ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تزال طائفة من اأمتي ظاهرين على احلق..«  اأخرجه بلفظ البخاري، كتاب العلم، باب قوله   )٧(

)1٠1/٩( برقم )٧٣1٢(، واأخرجه م�سلم يف كتاب الإمارة، باب قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تزال طائفة من اأمتي 

ظاهرين على احلق..« )1٥٢4/٣( برقم )1٠٣٧(.

ذكره البخاري يف �سحيحه يف كتاب العت�سام بالكتاب وال�سنة )1٠1/٩(، قال:  “باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:   )8(

ِتي َظاِهِريَن َعَلى احَلقِّ ُيَقاِتُلوَن« وهم اأهل العلم”.  مَّ
ُ
»َل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمن اأ

نهاية الورقة 2 من )ب(.   )٩(

)1٠( زيادة من )ب(.

)11( يف )ب(: ]فيها[. 
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فالواو   
..اإلخ”)٢(  

)1(

الأ�سلني فاإن خال�سة  بعد:  “واأما  املفتاح:  واأما قول �ساحب 

 عاطفة ل نائبة. 
)٣(

فيه

ل لقوة ا�ستح�ساره منزلة  ، نزِّ
)فهذه( اإ�سارة اإىل ما يف الذهن ]من العبارات[)4(

 ال�ستعارة الت�سريحية 
)٥(

املح�سو�ص امل�ساهد، فا�ستعمل فيه كلمة »هذه« على طريقة

.
)٦(

الأ�سلية

، دون ما �سهب اأو   ]وخري الكالم ما قَلّ ودَلّ
)٧(

)ر�سالة( قليلة املبنى، كثرية املعنى

 ،
)1٠(

( جمع فائدة
)٩(

 )لطيفة( ل�سال�سة مبانيها، وان�سجام معانيها )وفوائد
)8(] اأخَلّ

: ما ا�ستفدَته من علم 
وهي ]لغًة: ا�سم فاعل من اأفادته اإذا اأ�سابت فوؤاده، وعرًفا[)11(

.
)14(

 اإذا فاقه وزاد عليه
)1٣(

 )منيفة( من اأناف على غريه
)1٢(

اأو مال

.
)1٥(

)�سميتها بالأقوال الناظرة اإىل قواعد املناظرة( ليطابق ا�سمها معناها

]الأ�سلني[ لي�ست يف )ب(.  )1(

مفتاح العلوم لل�سكاكي )414(.  )٢(

لي�ست يف )ب(.  )٣(

زيادة من )ب(.  )4(

يف )ب(: ]طريق[.   )٥(

�سبق بيان املراد بال�ستعارة الت�سريحية.  )٦(

يف )ب(: ]قليلة املباين كثرية املعاين[.   )٧(

زيادة من )ب(.  )8(

يف )ب(: ]وفائدة[.  )٩(

)1٠( ]جمع فائدة[ لي�ست يف )ب(. 

)11( زيادة من )ب(.

)1٢( انظر: ال�سحاح )٥٢1/٢(، ومقايي�ص اللغة )4٦4/4(، مادة )فيد(.

)1٣( يف )ب(: ]ال�سيء[. 

)14( انظر: مقايي�ص اللغة )٣٧4/٥(، والنهاية لبن الأثري )141/٥( مادة )نيف(.

)1٥( هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]فطابق ا�سمها م�سماها، ووافق دليلها فحواها[ 



د. أمحد بن جنيب بن عبد العزيز السويلم

الـعـدد  الــســــتــون 433الـعـدد  الــســــتــون432

�سد  النفع  من  اأ�ساأل،  مفعول   
)٢(

ينفع( )اأن   
)1(

منه اأطلب  اأي:  اهلل(  )اأ�ساأل 

 )بها( اأي بتلك الر�سالة )املح�سلني( اأي املريدين لتح�سيل قواعد املناظرة، 
)٣(

ال�سر

)ڱ   تعاىل:  قوله  طريق  ]على   
)٥(

امل�سبب با�سم  لل�سبب  ت�سميًة   ،
)4(

مر�سل جماز 

ه اإليها(   )واأن يوجِّ
 اأي اإذا اأردَت قراءته فافعل ذلك[)٧(

ں  ں   ڻ  ڻ()٦(
 )الراغبني( جمع راغب من الرغبة يف ال�سيء؛ مبعنى امليل 

]اأي اإىل تلك الر�سالة[)8(

اإليه، ل من الرغبة عن ال�سيء مبعنى امليل عنه، فاملقام خم�س�ص، وحذف ال�سلة 

غري ُملِب�ص، وتوجيههم اإليها كناية عن رفع املوانع عنها، وتوفيقهم لها.

وملا كان الواجب على كل طالب ل�سيء اأن يت�سوره اأوًل ليكون على ب�سرية يف طلبه، 

واأن يت�سور فائدته؛ لأنها ال�سبب احلامل على ال�سروع فيه، ]واأن يت�سور مو�سوعه؛ لأن 

متايز العلوم بتمايز املو�سوعات، ولأن من عرف مو�سوع العلم فقد وقف على جميع 

ا ملعناها  ؛ بداأ بتعريف املناظرة على وجه يت�سمن فائدتها، متعر�سً
م�سائله اإجماًل[)٩(

 اإظهاًرا للمنا�سبة بني املعنيني فقال: 
اللغوي ]قبل التعر�ص ملعناها ال�سطالحي[)1٠(

)وها( حرف تنبيه، واإمنا ينبه عليه ما يعتنى ب�ساأنه من الأحكام )نحن ن�سرع 

هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]واهلل مفعول اأول لقوله اأ�ساأل اأي اأطلب منه، قدم عليه لالخت�سا�ص واهتماًما   )1(

ب�ساأنه لأنهم يقدمون ما هو اأهم، وهم بيانه اأعني[ هكذا !

يف )ب(: ]واأن ينفع[ بزيادة الواو، ول وجه لها.  )٢(

هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]من النفع �سد ال�سر، مفعوله الثاين[.   )٣(

يف )ب(: ]جماًزا مر�ساًل[.  )4(

واملجاز املر�سل: هو الذي تكون عالقته امل�سححة غري امل�سابهة.

العربية  والبالغة   ،)٢٦٥( للها�سمي  البالغة  وجواهر   ،)٢٣٢( للتفتازاين  املعاين  خمت�سر  انظر: 

للميداين )٢/٢٢4(.

يف )ب(: ]من باب ت�سمية ال�سيء با�سم م�سببه[  )٥(

من الآية ٩8 من �سورة النحل.  )٦(

زيادة من )ب(.  )٧(

زيادة من )ب(.  )8(

زيادة من )ب(.  )٩(

)1٠( زيادة من )ب(.
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يف املق�سود( اأي نتلب�ص مبا نق�سد بيانه من قواعد املناظرة )فنقول: اعلم( تنبيه 

قولهم:  من   
)٣(

املكافاأة( لغة:  املناظرة  )اأن   
)٢(

اإيقاظ بعد  واإيقاظ  تنبيه،   
)1(

ِغبَّ

 ينبغي اأن يكافئ الآخر 
)٥(

؛ اإذ كل من املتناظرين
)4(

فالن نظري فالن يف العلم مثاًل

ويقاومه اإظهاًرا لل�سواب، ويجوز اأن تكون من املقابلة؛ اإذ كل من املتناظرين يقابل 

 ينظر اإىل 
)٦(

الآخر غالًبا، ويجوز اأن تكون من النظر مبعنى الإب�سار؛ اإذ كل منهما

 ينتظر كالم 
)٧(

�ساحبه ويب�سره غالًبا، ويجوز اأن تكون من النتظار؛ لأن كالًّ منهما

 .
)٩(

 غالًبا
)8(

الآخر ويرتقبه

، واملناظرة 
)1٠(

واإمنا اختار الأول ل�سموله مناظرة احلا�سر للغائب، واحلي للميت

الك�سف  واأرباب   
)1٢(

الإ�سراقيني للحكماء  كما   
)11(

تكلم غري  من  وباملفاكرة  بالكالم 

ي َبْعَده”.
َ
مر اأ

َ
غب هنا مبعنى بعد، قال ابن منظور يف ل�سان العرب )٦٣٥/1(: “وجئُته ِغبَّ الأ  )1(

جملة: ]تنبيه غب تنبيه واإيقاظ بعد اإيقاظ[ هنا يف )اأ(، وجاءت يف )ب( يف مو�سع متاأخر من املنت،   )٢(

و�ساأ�سري اإليه هنالك.

منظور  لبن  العرب  ول�سان   ،)148/٧( �سيده  لبن  واملحكم   ،)٦8/1( للجوهري  ال�سحاح  انظر:   )٣(

)1٣٩/1( مادة )كفو(.

كذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]يف العلم اأو غريه[.  )4(

يف )ب(: ]املناظرين[.  )٥(

من قوله: ]ينبغي اأن يكافئ الآخر...[ اإىل هنا �ساقط من )ب(.  )٦(

يف )ب(: ]من املناظرين[.  )٧(

يف )ب(: ]ويرتقبه[.  )8(

زكريا  لل�سيخ  الآداب  ب�سرح  الوهاب  فتح   ،)٦٥( ال�سمرقندية  الآداب  على  امل�سعودي  �سرح  انظر:   )٩(

للجرجاين  والتعريفات  الولدية )1٥(،  الر�سالة  على  الآمدي  عبدالوهاب  و�سرح  الأن�ساري )٢٢٦(، 

)٢٣1(، و�سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )1٣(.

)1٠( يف )ب(: ]احلي للميت واحلا�سر للغائب[.

)11( قوله: ]من غري تكلم[ لي�ست يف )ب(.

من  الإ�سراق  وحكمة  واأتباعهم،  وال�ّسهروردّي  كاأفالطون  الإ�سراق،  حكمة  اأهل  الإ�سراقيون  )1٢( احلكماء 

العلوم الفل�سفية التي تقوم على الريا�سات واملجاهدات يف معرفة املبداأ واملعاد و�سفات ال�سانع وغري 

اأن  اإل  امل�سرب،  ال�سحيح- يف  الك�سف  -اأرباب  امل�سنف  �سماهم  الذين  ال�سوفية  مع  ويتفقون  ذلك، 

ال�سوفية وافقوا يف ريا�ساتهم اأحكام ال�سرع، واحلكماء الإ�سراقيني مل يوافقوا اأحكام ال�سرع، كذا قيل 

يف التفريق بينهم. =
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.
ال�سحيح ]من عباد اهلل ال�ساحلني[)1(

)وا�سطالًحا: النظر( مبعنى التفات النف�ص اإىل املعاين، كما يدل عليه التقييد بقوله 

)بالب�سرية( وهي للقلب مبنزلة الب�سر للعني )من اجلانبني( اأي جانبي املتخا�سمني 

 بح�سب متفاهم عرفهم، واإن كان بح�سب اللغة اأعم.
)٢(

يف احلكم ثبوًتا وانتفاًء

 )يف الن�سبة( ]وهي اإ�سناد اأمر اإىل اآخر اإيجاًبا و�سلًبا، اأو ربط 
)٣(

واإمنا قيد بقوله

؛ لأن النظر بني املتخا�سمني ل يكون اإل 
ن�سبة باأخرى لزوًما واعتماًدا اأو غريهما[)4(

عليه،  املحكوم  اأحدهما  اللذين  ال�سيئني(  )بني  بقوله  الن�سبة  تقييده  وهكذا  فيها، 

 والن�سبة بينهما اإما حملية، 
والآخر املحكوم به ]اأو اأحدهما املقدم والآخر التايل[)٥(

 .
)٧(

، اإيجابية اأو �سلبية
)٦(

اأو ات�سالية، اأو انف�سالية

= وانظر: املفردات يف غريب القراآن لالأ�سفهاين )٣٢(، وك�سف الظنون حلاجي خليفة )1/٦٧٦(، 

واأبجد العلوم ل�سديق خان )٣٧8( وك�ساف ا�سطالحات الفنون للتهانوي )1/٧٠٢(.

يف  منهم  طوائف  وقع  بل  نظر؛  فيه  ال�سرع  اأحكام  وافقوا  ال�سوفية  باأن  القول  اإطالق  اأن  يخفى  ول 

جماهدات وريا�سات بدعية، حتى و�سل بع�سهم اإىل النحالل والزندقة، ن�ساأل اهلل العافية، وقد تكلم 

�سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف جملة من مقالتهم املنكرة يف كتابه )الفرقان بني اأولياء الرحمن واأولياء 

ال�سيطان(.

زيادة من )ب(.  )1(

يف )ب(: ]اأو نفًيا[.  )٢(

قوله: ]واإمنا قيد بقوله[ لي�ست يف )ب(.  )٣(

ا: ]وقّيد بهما... اإلخ[، لكن يغني عنها ما تقدم يف )اأ( حني  زيادة من )ب(. وبعدها هنا زيادة اأي�سً  )4(

قال: ]واإمنا قّيد بقوله[، واإثبات الن�سختني هنا يخل بال�سياق. وانظر لتعريف الن�سبة: حترير القواعد 

املنطقية للقطب الرازي )٣٣(.

زيادة من )ب(.  )٥(

يف )ب(: ]واإما ات�سالية واإما انف�سالية[.  )٦(

قوله: ]اإيجابية اأو �سلبية[ لي�ست يف )ب(.  )٧(

الق�سية احلملية: هي التي يكون طرفاها مفردين، ويكون احلكم فيها باإثبات �سيء ل�سيء اأو نفيه عنه، 

ويقابلها ال�سرطية: وهي التي يكون طرفاها جملتني، ويكون احلكم فيها باإثبات الرتباط بني اجلملتني 

على �سبيل الت�سال اأو النف�سال.

وكل من الق�سية احلملية وال�سرطية قد تكون موجبة وقد تكون �سالبة.

انظر: تهذيب املنطق والكالم للتفتازاين )1٩1(، وحترير القواعد املنطقية للقطب الرازي )٢٢٢(، =
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 احرتاز عما ل يكون الغر�ص منه اإظهار ال�سواب، 
)1(

وقوله: )اإظهاًرا لل�سواب(

 .
)٢(

بل هدم اأي و�سع كان، وحفظ اأي و�سع كان، وهو علم اجلدل

املذكور ل يوجب ح�سوله  النظر  ا من  ال�سواب غر�سً اإظهار  اأن كون  ول يخفى 

.
)٣(

ا معه بناء على جواز تعدد العلة الغائية عقب ذلك، ول ينايف كون �سيء اآخر غر�سً

:
)٦(

 عليه
)٥(

 من حتقيق قيود هذا التعريف اندفاع عدة اأ�سئلة اأوردوها
)4(

وُعِلم

لأن  ال�سند؛  عن  املجرد  املنع  على  �سدقه  لعدم  جامع؛  غري  التعريف  اأن  اأولها: 

.
)٩(

: ترتيب اأمور معلومة للتاأدي اإىل املجهول
)8(

 الفكر؛ مبعنى
النظر ]مبعنى[)٧(

: اإن كان املراد من اجلانبني املعلل وال�سائل فال دللة للفظ عليه؛ اإذ 
)1٠(

وثانيهما

ل دللة للعام على اخلا�ص باإحدى الدللت الثالث، واإن كان املراد ما هو اأعم كما هو 

ظاهر اللفظ؛ مل يكن التعريف مانًعا؛ ل�سدقه على الفكر الواقع بني املعلم واملتعلم يف 

= واآداب البحث واملناظرة لل�سنقيطي )٦٥(، و�سوابط املعرفة للميداين )٧8(.

انظر لتعريف املناظرة ا�سطالحا: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )٦٥(، فتح الوهاب ب�سرح   )1(

ور�سالة   ،)14( ال�سريفية  الر�سالة  على  الر�سيدية  و�سرح   ،)٢٢8( الأن�ساري  زكريا  لل�سيخ  الآداب 

الآداب اآداب البحث واملناظرة لطا�سكربي زاده )٢٦(، والتعريفات للجرجاين )٢٣٢(، والتوقيف على 

مهمات التعاريف للمناوي )٣1٦(، والكليات للكفوي )84٩(.

يف )ب(: ]كما لعلم اجلدل[.  )٢(

العلوم للمرع�سي  وانظر لتعريف علم اجلدل: فتح الوهاب ب�سرح الآداب لالأن�ساري )4٥٠(، ترتيب 

)14٢(، واأبجد العلوم ل�سديق خان )٣٥٥(.

انظر: �سرح الآداب ال�سمرقندية للم�سعودي )٦٦(.  )٣(

يف )ب(: ]فُعلم[.  )4(

يف )ب(: ]اندفاع م�ساألة اأوردها[   )٥(

ذكر الأ�سئلة جميًعا امل�سعودي يف �سرح الآداب ال�سمرقندية )٦٧( وعنه نقل امل�سنف.  )٦(

زيادة من )ب(.  )٧(

يف )ب(: وهو.  )8(

انظر: حا�سية ابن عرفة على فتح الوهاب )٢٣٢(، و�سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )1٥(،   )٩(

و�سرح عبدالوهاب الآمدي على الر�سالة الولدية )1٧(.

)1٠( هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]وثانيها[ وهو اأوىل؛ لأن الأ�سئلة املعدودة اأكرث من اثنني.
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 على الفكر الواقع بني �سخ�سني متوافقني اأو متخالفني 
)1(

اأحد جانبي احلكم فقط، و

.
من غري تكلم ]على وجه املدافعة[)٢(

وثالثها: اأنه قد يكون الغر�ص من النظر املذكور زيادًة على اإظهار ال�سواب اإلزاُم 

.
)٣(

اخل�سم وتغليُطه

.
)4(

ورابعها: اأنه قد ل يكون املناظر م�سيًبا

اأربع: علٍة مادية؛  له من علل  اأن كل مركب �سادر عن فاعل خمتار لبد  واعلم 

 ،
]لل�سرير[)٥( كِقَطع اخل�سب بالن�سبة اإىل ال�سرير، وعلٍة �سورية؛ كالهيئة ال�سريرية 

 ،
)٧(

عليه كاجللو�ص  غائية؛  وعلة  لل�سرير،  كالنجار  فاعلية؛  وعلة   ،
)٦(

فيه داخلتني 

.
)8(

خارجتني عنه

فقولنا: “كل مركب” احرتاز عن الب�سيط، فلي�ص له علة مادية ول علة �سورية.

 
)1٠(

باأنف�سها تركبت  التي  املركبات  عن   
)٩(

احرتاز فاعل”  عن  “�سادر  وقولنا: 

الواو لي�ست يف )ب(.  )1(

زيادة من )ب(.  )٢(

على  الآمدي  عبدالوهاب  و�سرح   ،)1٥( ال�سريفية  الر�سالة  على  الر�سيدية  �سرح  لالعرتا�ص:  وانظر 

الر�سالة الولدية )1٧(.

انظر: حا�سية ابن عرفة على فتح الوهاب )٢41(، و�سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )1٥(.  )٣(

انظر: �سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )1٥(.  )4(

وقد وقع يف ن�سخة )ب( ال�سوؤال الثالث موقع الرابع، والرابع موقع الثالث.

زيادة من )ب(.  )٥(

يف )ب(: ]وهاتان داخلتان يف املركب[.  )٦(

يف )ب(: ]على ال�سرير بالقيا�ص اإليه[.   )٧(

وهنا نهاية الورقة 3 من )اأ(.

يف )ب(: ]وهاتان خارجتان عن املركب[.  )8(

وانظر لأنواع العلل: معيار العلم للغزايل )٣٣1(، وتهذيب املنطق والكالم للتفتازاين )٢4٣(، و�سرح 

للمرداوي  والتحبري   ،)8٧٥/٢( للربماوي  ال�سنية  والفوائد   ،)4٢1/1( للطويف  الرو�سة  خمت�سر 

.)1٠٥٦/٢(

يف )ب(: ]احرتاًزا[  )٩(

)1٠( لي�ست يف )ب(.
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.
بان�سمام بع�ص اأجزائها اإىل بع�ص، فلي�ص لها علة فاعلية ]ول علة غائية[)1(

الإيجاب،  بطريق  الفاعل  ال�سادرة عن  املركبات  احرتاز عن  “خمتار”  وقولنا: 

فلي�ص لها علة غائية.

وما   ،
)٣(

عنها خال  مما  اأح�سن  واحدة   
]علة[)٢( على  التعاريف  من  ا�ستمل  وما 

 اأح�سن مما ا�ستمل على واحدة، وما ا�ستمل على ثالث اأح�سن 
)4(

ا�ستمل على اثنتني

؛ 
)٥(

مما ا�ستمل على ثنتني، وما ا�ستمل على اأربع فهو غايتها يف احل�سن كهذا التعريف

والن�سبة  الفاعلية،  العلة  اإىل  اإ�سارة  واجلانبني  ال�سورية،  العلة  اإىل  اإ�سارة  فالنظر 

.
)٧(

، واإظهار ال�سواب اإ�سارة اإىل العلة الغائية
)٦(

اإ�سارة اإىل العلة املادية

تعريًفا،  اإليها وجتعل  بالقيا�ص  توؤخذ معان حممولة  اأن  بالعلل:  التعريف  ومعنى 

!
)1٠(

، فكيف ي�سح التعريف بها
)٩(

 فالعلل مباينة للمعلول
)8(

واإل

 ،
)11(

])ومو�سوعها( اأي املناظرة، مو�سوع كل علم: ما يبحث عن اأعرا�سه الذاتية

 الغريبة، وهي ما يلحقه 
)1٢(

وهي التي تلحقه لذاته اأو جلزئه اأو مل�ساويه، دون العوار�ص

لأمر اأخ�ص اأو اأعم اأو مباين )الدليل من حيث املنع( اأي: ورود العرتا�سات عليه من 

زيادة من )ب(.  )1(

زيادة من )ب(.  )٢(

هنا يف )ب( كلمة مل اأتبينها، ويحتمل اأنها: راأ�ًسا.  )٣(

يف )ب(: ]ثنتني[.  )4(

هكذا يف )اأ(، واأما يف )ب( فاجلملة فيها اختالف هكذا: ]وما ا�ستمل على اأربع اأح�سن مما ا�ستمل على   )٥(

ثالث، وهذا التعريف قد ا�ستمل على العلل الأربع باأ�سرها[.

يف )ب(: ]والن�سبة اإ�سارة اإىل العلة الفاعلية والن�سبة اإ�سارة اإىل العلة املادية[.  )٦(

انظر: فتح الوهاب ب�سرح الآداب )٢4٢(، و�سرح عبدالوهاب الآمدي على الر�سالة الولدية )1٧(.  )٧(

]واإل[ تكررت يف )ب(.  )8(

يف )ب(: ]للمعول[.  )٩(

)1٠( انظر: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )٦8(.

)11( انظر لتعريف املو�سوع: التعريفات للجرجاين )٢٣٦(، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )٣1٩(.

نهاية الورقة 3 من )ب(.  (12(
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نق�ص ومناق�سة ومعار�سة، )والدفع( اأي لتلك العرتا�سات على ما يجيء تف�سيله، 

العرتا�سات  اأن  اأو  املجاز،  اإما على طريق  العرتا�سات عليها  فورود  واأما احلدود 

الواردة عليها واردة يف احلقيقة على ت�سديقات �سمنية، واأدلة مرعية كما �سن�سري 

.
اإليه[)1(

 
)٣(

التنبيه اأو  بالدليل  املدعى  لإثبات  نف�سه  ن�سب  من  وهو  املعلِّل(  اأقام   
(2(

)فاإذا

 ،
)4(

له والذاكر  لذلك،  والنا�سب  الإر�ساد،  به  وما  املر�سد،  ]لغة:  وهو  )الدليل( 

، وقيل: 
)٦(

: قول موؤلف من ق�سايا متى �سلم لزم عنه لذاته قول اآخر
وا�سطالًحا[)٥(

، وقيل: ما ميكن التو�سل ب�سحيح النظر فيه 
)٧(

ما يلزم من العلم به العلم ب�سيء اآخر

اإذ يرد ظاهًرا على طرده املعرفات  الثاين؛  اأوىل من  ، والأول 
)8(

اإىل مطلوب خربي

ما بني املعقوفني كله من )ب(.  )1(

وقد وقع هنا زيادة يف )ب(: ])وها( حرف تنبيه، واإمنا ينبه عليه ما يعتنى ب�ساأنه من الأحكام )نحن 

ن�سرع يف املق�سود( اأي نتلب�ص مبا نق�سد بيانه من قواعد املناظرة )فنقول: اعلم( تنبيه ِغبَّ تنبيه، 

واإيقاظ بعد اإيقاظ[ وهذه الفقرة برمتها تقدمت يف )اأ( قبل تعريف املناظرة.

يف )ب(: ]اأنه اأي ال�ساأن اإذا[.  )٢(

ا. انظر: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )1٠1(، و�سرح مال حنفي على  وي�سمى املدعي اأي�سً  )٣(

الر�سالة الع�سدية )٩(، و�سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )18(، و�سرح عبدالوهاب الآمدي 

على الر�سالة الولدية )1٦(، والتعريفات للجرجاين )٢٢٠(. 

التعاريف  مهمات  على  والتوقيف   ،)1٠4( للجرجاين  والتعريفات   ،)٥٠1/٢8( العرو�ص  تاج  انظر:   )4(

.)1٦٧(

زيادة من )ب(.  )٥(

الرو�سة  خمت�سر  و�سرح   ،)٣٠8٠/٧( للقرايف  الأ�سول  نفائ�ص  انظر:  املنطقي.  القيا�ص  هو  وهذا   )٦(

)٦/٢(، وتهذيب املنطق للتفتازاين )٢٠٧(، وحترير القواعد املنطقية للقطب الرازي )٣8٣(، واآداب 

البحث واملناظرة لل�سنقيطي )1٠٣(.

انظر: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )٦8(، وفتح الوهاب ب�سرح الآداب )٢٥٠(، والتعريفات   )٧(

الأنيقة  واحلدود   ،)٧٧( لل�سيوطي  والر�سوم  احلدود  يف  العلوم  مقاليد  ومعجم   ،)1٠4( للجرجاين 

والتعريفات الدقيقة لالأن�ساري )8٠(.

الو�سول والأمل لبن احلاجب  الإحكام لالآمدي )1٠٠/1(، ومنتهى  الأ�سوليني. انظر:  وهذا تعريف   )8(

جمع  على  املحلي  و�سرح   ،)1٥1/1( للربماوي  ال�سنية  والفوائد   ،)1٩/1( مفلح  ابن  واأ�سول   ،)4(

اجلوامع )1٦1/1(. 
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الأخ�ص،  باملعنى  نة  البيِّ لوازمها  اإىل  بالن�سبة  وامللزومات  معرفاتها،  اإىل  بالن�سبة 

واأن�سب من  ال�سورة،  الفا�سدة  والأقي�سة  الإنتاج،  البينة  الغري  الأقي�سة  وعلى عك�سه 

الثالث بقواعد هذا الفن كما ل يخفى على من له دربة فيها.

الأول  وقد يخ�ص   ،
)1(

والإينِّ ي  واللمِّ والظني،  القطعي  ي�سمل  الأول  التعريف  ثم 

با�سم  والرابع  التعليل،  با�سم  والثالث  الأمارة،  با�سم  والثاين  الربهان،  با�سم 

ال�ستدلل.

)اأو التنبيه( وهو �سورة دليل يفيد التفاًتا اإىل حكم �سروري حا�سل يف الذهن، 

عاه( النظري اأو ال�سروري )بعد   )على مدَّ
)٢(

ولي�ص بدليل يفيد ح�سول حكم جمهول

 للمدعى، وفيه تنبيه على 
 للدليل اأو التنبيه )والتحقيق( ]اأي[)4(

التحرير( ]اأي[)٣(

ثم  تنبيهه،  اأو  دليله  ويحرر  عاه،  مدَّ املعلل  يحقق  حتى  يتمهل  اأن  لل�سائل  ينبغي  اأنه 

 يتعر�ص له؛ حتا�سًيا عن اخلبط والت�سوي�ص )فال�سائل( وهو من ن�سب 
)٥(

يتعر�ص ملا

 :
)٦(

نف�سه لالعرتا�ص على الدليل اأو املدعى بدليل يدل على خالفه

اأن ل بحث ول مناظرة؛ لتفاقهما   
]اأي فوا�سح[)٧( )اإن مل مينع �سيًئا فظاهر( 

على �سحة الدليل، الالزم منها �سحة املدعى من غري عك�ص. 

الدليل اللمي: هو الذي يكون احلد الأو�سط فيه علة للن�سبة يف الذهن والواقع، ويقال: هو الذي يكون   )1(

ال�ستدلل فيه بالعلة على املعلول، كال�ستدلل بالنار على وجود احلرارة. 

والدليل الإين: هو الذي يكون احلد الأو�سط فيه علة للن�سبة يف الذهن فقط، ويقال: هو الذي يكون 

ال�ستدلل فيه باملعلول على العلة، كال�ستدلل بالدخان على وجود النار. 

انظر: حترير القواعد املنطقية للقطب الرازي )4٦٠(، والتعريفات للجرجاين )44(، وحا�سية العطار 

على �سرح املحلي )1٦٩/1(، وحا�سية ال�سبان على �سرح املّلوي على ال�سلم )٥٥٠(.

انظر ملعنى التنبيه: �سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )٢٥(.   )٢(

زيادة من )ب(.  )٣(

زيادة من )ب(.  )4(

يف )ب(: ]ل[.  )٥(

انظر لتعريف ال�سائل: �سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )٢٠(، و�سرح عبدالوهاب الآمدي على   )٦(

الر�سالة الولدية )1٦(، وك�ساف ا�سطالحات الفنون )1/٩٢٠(.

زيادة من )ب(.  )٧(
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)التعيني(  �سبيل  على(  كلها  اأو  املقدمات،  بع�س  مينع  اأن  فاإما  منع؛  )واإن 

هاهنا:  املقدمة  من  واملراد  ممنوعة(  دليلك  كربى  يقول:  )كاأن  ؛ 
)1(

والتف�سيل

كاإيجابها  �سرًطا  اأو  كال�سغرى،  جزًءا  كان  �سواء   ،
)٢(

الدليل �سحة  عليه  يتوقف  ما 

الثاين  على  يرد  املنع  اإذ  الأول؛  ال�سكل   
)4(

يف  
]بالقيا�ص[)٣( الكربى  وكلية  وفعليتها 

-كقول ال�سائل: ل ن�سلم اأن �سغراه موجبة معدولة املحمول تقت�سي وجود املو�سوع، مل 

؟ اأو ل ن�سلم 
)٦(

 ت�سدق مع نفيه
ل يجوز اأن تكون �سالبة ]اأو موجبة �سالبة املحمول[)٥(

اأنها فعلية، مل ل يجوز اأن تكون ممكنة؟ اأو ل ن�سلم اأن كرباه كلية، مل ل يجوز اأن تكون 

.
)٧(

مهملة يف قوة اجلزئية؟- كما يرد على الأول، وقد مر

)وهو( اأي ذلك املنع )م�سموع)8) مع ال�سند: وهو( اأي ال�سند )ما يذكر لتقوية 

 اأي �سواء كان مفيًدا يف الواقع 
)1٠(

 واإن مل يكن مفيًدا يف الواقع(
املنع ]بزعم املانع[)9)

اأو غري مفيد له؛  اأو اأخ�ص منه،  اإذا كان ال�سند م�ساوًيا للمنع  اإياه؛ فيما  وم�ستلزًما 

 كان ال�سند اأعم منه مطلًقا، اأو من وجه.
)11(

فيما اإذا

يف )ب(: ]اأي التف�سيل[.  )1(

انظر: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )٩٠(، و�سرح مال حنفي على الع�سدية )1٢(، و�سرح   )٢(

الر�سيدية )٣٠(.

زيادة من )ب(.  )٣(

يف )ب(: ]اإىل[.  )4(

زيادة من )ب(.  )٥(

يف )ب(: ]مع نفي املو�سوع[.  )٦(

يف )ب(: ]على ما مر بيانه[. وقد مّر عند تعريف املناظرة حني قال: “)النظر من اجلانبني يف الن�سبة   )٧(

بني ال�سيئني( اللذين اأحدهما املحكوم عليه، والآخر املحكوم به...اإلخ”.

انظر �ص )٢٧(.

يف )ب(: ]ي�سمع[.  )8(

زيادة من )ب(.  )٩(

)1٠( انظر لتعريف ال�سند: �سرح مال حنفي على الع�سدية )18(، وفتح الوهاب ب�سرح الآداب لالأن�ساري 

)٣٦٣(، و�سرح الر�سيدية للر�سالة ال�سريفية )٣1(، ور�سالة الآداب واملناظرة ملحيي الدين عبداحلميد 

.)٥8(

)11( تكررت يف )ب(.
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 ،
)٣(

 حالية عند البع�ص الآخر
)٢(

: عاطفة عند بع�ص العلماء، و
)1(

ومثل هذه الواو

كونه  حال  الثاين:  وعلى  مفيًدا،  يكن  مل  واإن  مفيًدا  كان  اإن  الأول:  على  والتقدير 

عند  وي�سمى   ،
)٥(

موافقة مفهوم  فاملفهوم   ،
)4(

مفيًدا كان  اإذا  وبالأوىل  مفيد،  غري 

، وماآل الوجهني واحد. 
)٧(

 دللة الن�ص
)٦(

احلنفية

 )بدونه( اأي ال�سند. 
)8(

)و( م�سموع

 )نوع يقال له احَلل؛ وهو منع ما بني من 
)٩(

)ومنه( اأي املنع الوارد على املقدمات

 اأي الغلط، ول 
)11(

 )مع تعيني مو�سعه(
)1٠(

املقدمات على غلط( والتبا�ص حق بباطل

ي�سرتط ذلك يف �سائر اأق�سام هذا النوع.

اأمر   مربد لالأبدان، وكل 
)1٢(

“ال�سقمونيا اأن يقول ال�سائل بعد قول املعلل  مثاله: 

يعني الواو يف قوله: واإن مل يكن مفيًدا.  )1(

الواو لي�ست يف )ب(.  )٢(

مل اأقف على ن�سبة للقائلني باأن مثل هذه الواو عاطفة اأو حالية.  )٣(

جملة: ]وعلى الثاين: حال كونه غري مفيد، وبالأوىل اإذا كان مفيًدا[ لي�ست يف )ب(.  )4(

اأي على الوجه الثاين، ومفهوم املوافقة هو: اأن يكون احلكم يف امل�سكوت عنه موافًقا للحكم يف املنطوق   )٥(

به اإما بالأولوية اأو الت�ساوي.

مفلح  ابن  واأ�سول   ،)1٣44/٣( للقرايف  الأ�سول  ونفائ�ص   ،)٢٩8/1( للجويني  الربهان  انظر:   

)1٠٥٩/٣(، ومفتاح الو�سول للتلم�ساين )٥٥٢(، والفوائد ال�سنية للربماوي )٩8٣/٣(. 

يف )ب(: ]وي�سميه احلنفية[.  )٦(

اإن كل من  اأي بحيث  وا�ستنباًطا،  لغة، ل اجتهاًدا  الن�ص  باأنها: ما ثبت مبعنى  الن�ص  ويعرفون دللة   )٧(

يعرف اللغة يفهم اأن احلكم يف املنطوق لأجل ذلك املعنى. 

وك�سف   ،)٢٦٥/1( لل�سغناقي  البزدوي  �سرح  والكايف   ،)٣٩٩( لل�سمرقندي  الأ�سول  ميزان  انظر: 

الأ�سرار للبخاري )٢1٩/٢(.

يف )ب(: وي�سمع  )8(

هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]اأي من املنع املذكور[.  )٩(

)1٠( هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]اأي القيا�ص باطل بحق[.

)11( ويقال له ال�سند احَلّلي. انظر: �سرح عبدالوهاب الآمدي على الر�سالة الولدية )٩1(، واآداب البحث 

واملناظرة لل�سنقيطي )٢11(، ور�سالة الآداب واملناظرة ملحيي الدين عبداحلميد )٥8(.

)1٢( ال�سقمونيا: َنَبات ي�ْسَتْخرج ِمْنُه َدَواء م�سهل للبطن ومزيل لدوده.

انظر: املعجم الو�سيط )1/4٣٧(.
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جهة  من  بالعَر�ص  مربدة  لأنها  الكربى؛  ن�سلم  ل  بالطبع”:  بارد  فهو  ذلك  �ساأنه 

دون  الثاين  هو  للحكم  وامل�ستلزم  بالذات،  ل  لالأبدان،  ِة  امل�ُ�ِحرَّ ال�سفراء  انتقا�سها 

الأول.

 
)1(

)واأما اإبطاله( اأي ال�سائل )املقدمة بدليل ابتداء( اأي قبل اإقامة املعلل للدليل

دام  ما  املعلل  لأن  النظار؛  عرف  يف  م�سموع(  غري  )فغ�سب  لها  ال�سائل  منع  بعد 

، )وي�سمى( ]اأي املنع املذكور حاًل كان اأو غريه يف عرف 
)٢(

معلاًل يكون التعليل حقه

؛ لتعيني مورده( هو علة لت�سميته بال�سم 
(4(

ا تف�سيلًيا  )مناق�سة اأو نق�سً
ار[)٣( النظَّ

اأن  الواو:  دون   
للجمع[)٥( ]املانعة  “اأو”  ب�  بعده  وفيما  فيه  العطف  ووجه  الأخري، 

على طريق  منهما  بكل  ل  النفراد،  على طريق   
)٦(

الأمرين باأحد  تقع  اإمنا  الت�سمية 

الجتماع، ول مبجموعهما.

ل  حادث”:  متغري  وكل  متغري،  “العامل  املعلل:  قول  بعد  ال�سائل  يقول  اأن  مثاله: 

وجوابه  ال�سند،  بدون  ال�سرورية  املقدمة  ملنع  مثال  وهو  متغري،  العامل  اأن   
)٧(

ن�سلم

باإثباتها بالتنبيه عليها باأنا ن�ساهده منتقاًل من حالة ]العدم اإىل حالة الوجود ومن 

 الوجود اإىل حالة العدم، ومن حالة ال�سحة اإىل حالة املر�ص ]ومن املر�ص 
حالة[)8(

يف )ب(: ]الدليل عليها[.  )1(

لأن التعليل وال�ستدلل وظيفة املعلل، وال�سائل وظيفته املنع اأو الت�سليم، فاإذا ا�ستدل ال�سائل بدليل على   )٢(

انتفاء املقدمة املمنوعة قبل اأن يقيم املعلل الدليل عليها كان غا�سًبا ملن�سب املعلل.

انظر: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )1٠٧-1٠8(، وفتح الوهاب ب�سرح الآداب )٣٦٦(، 

الولدية  الر�سالة  على  الآمدي  عبدالوهاب  �سرح   ،)٦٧( ال�سريفية  الر�سالة  على  الر�سيدية  و�سرح 

الدين  ملحيي  واملناظرة  الآداب  ور�سالة   ،)٢٣1( لل�سنقيطي  واملناظرة  البحث  واآداب   ،)1٠٥(

عبداحلميد )٦1(. 

زيادة من )ب(.  )٣(

انظر: فتح الوهاب ب�سرح الآداب )٣1٣(، وحا�سية ال�سيد �سريف على حترير القواعد املنطقية )٦4(،   )4(

واآداب البحث واملناظرة لل�سنقيطي )٢٠٣(.

زيادة من )ب(.  )٥(

يف )ب(: ]باأحدهما[.  )٦(

نهاية الورقة 4 من )اأ(.  )٧(

زيادة من )ب(.  )8(
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، ومن حالة النوم اإىل حالة اليقظة ]ومن حالة اليقظة اإىل حالة 
اإىل حالة ال�سحة[)1(

، وغري ذلك مما ل يتناهى.
النوم[)٢(

 يقول بعد قوله: “العامل حادث، وكل حادث فله �سانع”: ل ن�سلم اأن العامل 
)٣(

اأو

ال�سند،  مع  النظرية  املقدمة  ملنع  مثال  وهو  قدمًيا؟  يكون  اأن  يجوز  ل  مل  حادث، 

وهذا  حادث،  متغري  وكل  متغري،  العامل  يقال:  باأن  عليها  بالدليل  باإثباتها  وجوابه 

امل�ساوي  ال�سند  لإبطال  وي�سلح  تقرر،  كما  املمنوعة  املقدمة  لإثبات  ي�سلح  املثال 

للمنع، امل�ستلزم لإبطال املنع، واملاآل واحد من اإثبات املقدمة املمنوعة، اإل اأنه �سريح 

املقدمتني  كلتا  اأو  الكربى  منع  القيا�ص  وعلى هذا  الثاين،  التزامي على  الأول،  على 

 يفهم باملثال الواحد ما ل يفهمه الغبي باألف �ساهد، 
)4(

مع ال�سند وبدونه؛ اإذ الذكي

)اإن  التعيني؛  على   
املذكور[)٥( املنع  ]اأي  )وجوابه(  بقوله:  اأ�سار  كله  ذلك  واإىل 

بالدليل(  )اإما   :
]املمنوعة[)٦( املقدمات(  اأو  املقدمة  باإثبات  )املعلل  املنع  اأي   ) �سرَّ

 
)8(

وملا كان هنا  
)٧(

بالتنبيه( عليها )اإن كانت �سرورية( اأو  كانت نظرية،  عليها )اإن 

املنع  يتوجه  فكيف  اأمرها،  يخفى  ل   
)٩(

جليَّات ال�سروريات  اأن  وهو  �سوؤال؛  مظنة 

ملعار�سة  العقل؛  على  تخفى(  قد  ال�سروريات  )اإذ  بقوله:  جوابه  اإىل  اأ�سار  عليها؟ 

زيادة من )ب(.  )1(

زيادة من )ب(.  )٢(

يف )ب(: ]و[.   )٣(

يف )ب(: ]فالذكي[.   )4(

زيادة من )ب(.  )٥(

زيادة من )ب(.  )٦(

الآداب  ب�سرح  الوهاب  وفتح   ،)114( ال�سمرقندية  الآداب  على  امل�سعودي  �سرح  املعلل:  جلواب  انظر   )٧(

)٣81-٣8٢(، و�سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )41(، ور�سالة الآداب لطا�سكربي زاده )٢٧(، 

و�سرح عبدالوهاب الآمدي على الر�سالة الولدية )٩٣(، واآداب البحث واملناظرة لل�سنقيطي )٢٢٣(، 

ور�سالة الآداب واملناظرة ملحيي الدين عبداحلميد )٦٠(.

يف )ب(: ]هاهنا[.   )8(

يف )ب(: ]جلية[.  )٩(
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ال�ستباه( على  �سلطانه عليه، )فيقع فيها  وغلبة   ،،
]له[)1( الكاذب يف حكمه  الوهم 

العقل، كما يف قولنا: الكل اأعظم من اجلزء، فهذه مقدمة �سرورية قد ينازع فيها 

اإ�سبع  باأن   
]قائاًل[)٢( الكل،  من  اأعظم  يكون  قد  اجلزء  باأن  ويحكم  العقَل،  الوهُم 

، زاعًما متيز كل منهما 
)٥(

 اأعظم منه
)4(

 مثاًل قد تكون كاجلبل، فتكون
)٣(

ال�سخ�ص

الإ�سبع  عن  عبارة  الكل  اأن  عن  وذاهاًل  والبن،  كالأب  عنه،  وانفراده  الآخر  عن 

.
)٧(

، وهو اأعظم من ذلك اجلزء وحده
وغريها، ]من بقية بدنه[)٦(

 باأن 
، ]وذلك[)٩(

)8(

وقوله: )اإن �سرَّ املعلل( اإ�سارة اإىل اأن املنع قد ل ي�سر باملعلل

ا، فال يتعني جوابه باإثبات املقدمة املمنوعة، بل  اأي�سً يكون املنع م�ستلزًما للمطلوب 

فهو  للواقع  مطابًقا  منعك  يكون  اأن  اإما  يخلو  ل  يقول:  باأن  بالرتديد  اجلواب  يكفي 

ي�ستلزم مطلوبنا، ول علينا من ف�ساد الدليل، واإما اأن يكون غري مطابق للواقع فدليلنا 

 
�سامل عن املنع وي�ستلزم مطلوبنا، كما اإذا قيل يف اإثبات حدوث الأعيان ]املمكنة[)1٠(

 
)11(

املوجودة يف اخلارج: اإنها ل تخلو عن احلادث، وكل ما ل يخلو عن احلادث فهو

باأن الأعيان ل تخلو عن احلركة وال�سكون، وهما حادثان،  َنت ال�سغرى  حادث، وبيَّ

وبنَيّ عدم اخللو باأن الأعيان ل تخلو عن الكون يف حيز، فاإن كانت من هذه اجلهة 

اآخر يف  واإن مل تكن م�سبوقة بكون  اآخر يف ذلك احليز فهي �ساكنة،  م�سبوقة بكون 

زيادة من )ب(.  )1(

زيادة من )ب(.  )٢(

يف )ب(: ]الإن�سان[.   )٣(

يف )ب( ]فيكون[.   )4(

نهاية الورقة 4 من )ب(.  (5(

زيادة من )ب(.  )٦(

هكذا يف )اأ( ويف )ب(: ]وذلك املجموع اأعظم من ذلك اجلزء وحده[.   )٧(

هكذا يف )اأ( ويف )ب(: ]ل ي�سره[.  )8(

زيادة من )ب(.  )٩(

)1٠( زيادة من )ب(.

)11( لي�ست يف )ب(. 
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ذلك احليز بل يف حيز اآخر فهي متحركة.

وقال املانع: ل ن�سلم ذلك النح�سار، مل ل يجوز اأن ل تكون م�سبوقة بكون اآخر 

اإما  املعلل: ل يخلو  اآن حدوثها، فال تكون متحركة ول �ساكنة، فيقول  اأ�ساًل كما يف 

يلزم  واإل  �سامل،  فالدليل   
]الأول[)1( كان  فاإن  ل،  اأو  ثابًتا  النح�سار  ذلك  يكون  اأن 

.
)٢( )٣(

املطلوب ل�ستلزام املنع اإياه

منع  لأن  املنع؛  منع  ينفعه  ل  كما  مطلًقا،  ال�سند(  )منع  املعلل  اأي  ينفعه(  )ول 

 ما هو واجب عليه من اإثبات املقدمة املمنوعة؛ اإذ 
)٥(

 ومنع ما يتاأيد به ل يفيد
)4(

املنع

 ال�سيء بطالنه.
)٦(

ل يلزم من منع

، اإ�سارة اإىل ما تقدم من اأن هذا النوع ي�سمع 
وقوله )اإن كان( اأي وجد]ال�سند[)٧(

 اأي ال�سند )بالدليل( مطلًقا، )اإل اإذا كان م�ساوًيا 
)8(

مع ال�سند وبدونه، )ول اإبطاله(

 رفع املنع( واأداء ما هو 
(9(

للمنع( بحيث يلزم من انتفائه انتفاء املنع؛ )ل�ستلزامه ح

واجب عليه من اإثبات املقدمة املمنوعة، واأما اإذا كان اأخ�ص فال يفيده؛ اإذ ل يلزم 

 واإن لزم من اإبطاله اإبطال 
)1٠(

من رفع الأخ�ص رفع الأعم، واأما اإذا كان اأعم فاإنه

 الأخ�ص؛ اإل اأنه يعود على املعلل بال�سرر؛ ل�سدق 
)11(

املنع، لأن رفع الأعم ي�ستلزم رفع

زيادة من )ب(.  )1(

هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]واإن كان الثاين يلزم املطلوب ل�ستلزام املنع اإياه[.  )٢(

انظر: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )1٢٢-1٢٣(، و�سرح عبدالوهاب الآمدي على الر�سالة   )٣(

الولدية )1٠٢-1٠٣(.

]لأن منع املنع[ لي�ست يف )ب(.  )4(

يف)ب(: يفيده.   )٥(

لي�ست يف )ب(.  )٦(

زيادة من )ب(.  )٧(

يف )ب(: ]اإبطال[.  )8(

هكذا يف الن�سختني »ح« وهي اخت�سار لكلمة »حينئٍذ«، وقد تقدم مثلها، و�سياأتي مثلها كذلك.  )٩(

نه[. 
َ
)1٠( يف )ب(: ]فالأ

)11( لي�ست يف )ب(.
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 باملقدمة املمنوعة؛ حتقيًقا ملعنى العموم، فيكون اإبطاله اإبطاًل لها، وعنه 
)1(

ال�سند ح

 .
)٢(

احرتز بقوله: )من غري �سرر يعود عليه(

كذا قالوه، واأنت خبري باأنه على اإطالقه غري �سحيح؛ اإذ يجوز اأن يكون ال�سند 

اإبطال  من  يلزم   
)4(

وح وجه،  من   
]املمنوعة[)٣( املقدمة  ومن  مطلًقا،  املنع  من  اأعم 

ال�سند بالدليل اإبطال املنع دون املقدمة، فال يعود عليه بال�سرر، فيختل احل�سر يف 

امل�ساوي، اللهم اإل اأن يجعل احل�سر اإ�سافًيا ل حقيقًيا، و�سكتوا عن املباين؛ لأنه ل 

.
)٥(

ي�سلح لل�سندية والتاأييد اأ�ساًل

)ولل�سائل اأن يتعر�س لدليل تلك املقدمة باأحد املنوع الثالثة( وي�سمى مناق�سة، 

اأي   
)٧(

الدليل( مينع  اأن  )واإما  دليلها  يف  اأي   ،
)٦(

املقدمة يف  معار�سة  اأو  ا،  نق�سً اأو 

 البع�ص دون البع�ص )ول ي�سمع( 
)8(

جمموع مقدماته ال�سادق مبنع كل واحدة، ومنع

.
)1٠(

 )اإل مع ال�سند( وقد مر بيانه يف املناق�سة
]اأي ذلك املنع[)٩(

 
)1٢(

ال�سند مع  ي�سمع   
]حيث[)11( املناق�سة،  من  قبله(  ما  وبني  بينه  )والفرق 

لي�ست يف )ب(، وهي اخت�سار لكلمة “حينئٍذ”.  )1(

انظر ملا ينفع ال�سائل وما ل ينفعه: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )٩٦-٩٧(، و�سرح عبدالوهاب   )٢(

واآداب   ،)٥4( ال�سريفية  الر�سالة  على  الر�سيدية  و�سرح   ،)118-11٦( الولدية  الر�سالة  على  الآمدي 

البحث واملناظرة لل�سنقيطي )٢1٧-٢٢٢(، ور�سالة الآداب واملناظرة ملحيي الدين عبداحلميد )٦1(.

زيادة من )ب(.  )٣(

كذا يف الن�سختني، وهو اخت�سار لكلمة »حينئٍذ«.  )4(

انظر: حا�سية ال�سبان على �سرح مال حنفي على الع�سدية )٢٥(.  )٥(

كالم  يف  ف�سياأتي  الإجمايل  النق�ص  واأما  التف�سيلي،  النق�ص  ت�سمى  والتي  املناق�سة،  تعريف  تقدم   )٦(

امل�سنف، و�سياأتي تعريف املعار�سة يف كالمه.

نهاية الورقة 5 من )اأ(.  (7(

يف )ب(: ]ومبنع[.   )8(

زيادة من )ب(.  )٩(

)1٠( انظر ما �سبق �ص )٣4(.

)11( زيادة من )ب(.

)1٢( لي�ست يف )ب(.
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الدعوى  ت�سمع  الدليل(، ول  ع ف�ساد  النق�ص )مدَّ اأي يف   )
(1(

ال�سائل هنا وبدونه )اأن 

 )مكابرة( اأي منازعة 
)٢(

اإل بدليل، )فال بد له من ال�سند، ومنعه بدونه( اأي ال�سند

املناق�سة  يف  اأي  )وهناك(   ،
)4(

النظار عرف  يف  م�سموعة(  )غري   
)٣(

بنفع تعود  ل 

طالب  اأي  )م�سرت�سد(  وف�سادها  املقدمة  ب�سحة  عامل  غري  اأي  )جاهل(  ال�سائل 

منه  يطلب  حتى  دعوى  فال  احلال،  ظاهر  باعتبار  �سحتها  على  والوقوف  للر�ساد 

الدليل عليها )طالب لإثبات تلك املقدمة اأو املقدمات( هو مبعنى ما قبله )وي�سمى( 

وقوله   ،
)٦(

)اإجمالًيا( بكونه  مقيًدا  ا(  نق�سً )اأو  مطلًقا،  ا(  )نق�سً  
املنع[)٥( هذا  ]اأي 

 علة لت�سميته بال�سم الأخري.
)لعدم تعيني مورده( ]هو[)٧(

وقوله: )كاأن يقول( متثيل ملا يدل عليه من العبارات: )دليلك ممنوع( �سحُته، 

 دليلك لي�س �سحيًحا بجميع مقدماته( اإما خللل فيها اأو يف 
(9(

 )اأو
)8(

وفا�سٌد اعتباُره

بع�سها، وبنَيّ وجه اخللل بقوله: )ل�ستلزامه( اأي الدليل )الف�ساد( امل�ستلزم لوجود 

: )كتخلف احلكم عنه( اأي 
)1٠(

اخللل املذكور، ومثل للف�ساد ببع�ص جزئياته يف قوله

عن الدليل )يف بع�س املوارد( اأي ال�سور التي يجري فيها الدليل، وتخلف احلكم عن 

يف )ب(: ]ها هنا[.   )1(

]اأي ال�سند[ لي�ست يف )ب(.   )٢(

يف )ب(: ]بطائل[.  )٣(

الآداب  على  امل�سعودي  و�سرح   ،)18( الع�سدية  الر�سالة  على  حنفي  مال  �سرح  املكابرة:  يف  انظر   )4(

الدين  ملحيي  واملناظرة  الآداب  ور�سالة   ،)٣1٥( الآداب  ب�سرح  الوهاب  وفتح   ،)111( ال�سمرقندية 

عبداحلميد )٦1(.

زيادة من )ب(.  )٥(

الآداب  على  امل�سعودي  و�سرح   ،)18( الع�سدية  الر�سالة  على  حنفي  مال  �سرح  الإجمايل:  للنق�ص  انظر   )٦(

ال�سمرقندية )111(، وفتح الوهاب ب�سرح الآداب )٣14(، و�سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )٣٢(.

زيادة من )ب(.  )٧(

هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]اأي �سحة، وف�ساد اعتباره[.   )8(

يف )ب(: ]و[.   )٩(

)1٠( يف )ب( تكرر هنا قوله: ]ل�ستلزامه اأي الدليل الف�ساد[. 
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.
)٢( )1(

الدليل اآية ف�ساده؛ لكون الدليل ملزوًما واملدلول لزًما

واأفهم كالُمه: اأن ال�سند ل ينح�سر يف التخلف املذكور، بل مداره على ا�ستلزام 

.
)٣(

الدليل الف�ساد على اأي وجه كان، وهو احلق، خالًفا ملن زعم خالفه

 العطف للتف�سري؛ 
]و[)4( )وجوابه( اأي النق�ص: )بتقومي الدليل ودفع ف�ساده( 

]بني  )كاأن يبني اأن احلكم يف ال�سورة املذكورة موجود كالدليل( املتفق على وجوده 

 ،
نفيه]بينهما[)8( على  املتفق  كاحلكم(  منتٍف   

(7(
فيها الدليل   

(6(
)اأو  ،

اخل�سمني[)٥(

وعلى كال التقديرين ينتفي التخلف والفرتاق، وذلك كثري يف كالمهم، )اأو باإيراد 

 
(9(

وح ال�سند،  ذلك  )على  واملعار�سة  والنق�ص  املناق�سة  من  الثالثة(  املنوع  اأحد 

]يف قوله:  العطف 
]و[)11(  

)1٠(

املعلل �سائاًل، وال�سائل معلاًل( ينقلب املن�سب، وي�سري 

، مثاله: اأن يقول 
)1٣(

 للتف�سري، ول يكون ذلك من الغ�سب يف �سيء
وي�سري.. اإلخ[)1٢(

 يف قوله 
)14(

امل�ستدل على اأن الكالم �سفة هلل تعاىل اأزلية: اإنه اأ�سنده اإىل ذاته تعاىل

هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]لأن الدليل ملزوم واملدلول لزم[.  )1(

انظر: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )11٢(.  )٢(

ب�سرح  الوهاب  وفتح   ،)٢٧( عليه  ال�سبان  وحا�سية  الع�سدية  الر�سالة  على  حنفي  مال  �سرح  انظر:   )٣(

الآداب )٣٣4(.

زيادة من )ب(.  )4(

زيادة من )ب(.  )٥(

يف )ب(: ]و[.   )٦(

يف )ب(: ]فيه[.   )٧(

زيادة من )ب(.  )8(

كذا يف الن�سختني، وهو اخت�سار لكلمة “حينئذ”.  )٩(

)1٠( انظر: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )111(، وفتح الوهاب ب�سرح الآداب لالأن�ساري )٣٧٥(. 

)11( زيادة من )ب(.

)1٢( زيادة من )ب(.

)1٣( انظر: �سرح عبدالوهاب الآمدي على الر�سالة الولدية )1٠٩(.

)14( هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]اإنه تعاىل اأ�سند اإىل ذاته[.

والكالم عند اأهل ال�سنة من ال�سفات الذاتية الفعلية هلل تعاىل، فهي �سفة له قائمة بذاته، ومل يزل   

�سبحانه متكلًما كيف �ساء واإذا �ساء. =
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�سفة  فهو  ذاته  اإىل  تعاىل  اأ�سنده  ما  وكل   
چ()1( چ    چ   )ڃ   تعاىل: 

يف  عنه  احلكم  لتخلف  ممنوع؛  هذا  دليلك  ال�سائل:  فيقول  اأزلية،   
تعاىل[)٢( ]له 

اخللق، اإذ يجري فيه الدليل املذكور باأن يقال: اإنه اأ�سنده اإىل ذاته يف قوله تعاىل: 

 اأزلية 
]له[)4(  وكل ما اأ�سنده اإىل ذاته فهو �سفة 

)ھ  ے  ے  ۓ()٣(

مع تخلف احلكم املذكور عنه؛ لكون اخللق �سفة اإ�سافية حادثة باتفاق اأهل ال�سنة 

 كما تقرر يف 
)٧(

، واإمنا النزاع يف مبدئها، اأعني التكوين
)٦(

 واملاتريدية
)٥(

الأ�سعرية

علم الكالم. 

يوجب رفع  الالزم  رفع  لأن  الدليل؛  الالزم منه منع  املدلول(  اأن مينع  )واإما 

واإن كانت يف احلقيقة واردة  املدلول  املعار�سة على   ورود 
)8(

واإمنا اعترب امللزوم، 

= انظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية )1٥٧/٦(، ولوامع الأنوار البهية لل�سفاريني )1/1٣٣(.  

من الآية 1٦4 من �سورة الن�ساء.  )1(

زيادة من )ب(.  )٢(

من الآية 44 من �سورة العنكبوت.  )٣(

زيادة من )ب(.  )4(

يف)ب(: ]الأ�ساعرة[.  )٥(

حكاية التفاق حمل نظر؛ فقد حكى التفتازاين -وهو على طريقة املاتريدية- اخلالف يف ذلك بني   )٦(

املاتريدية والأ�سعرية.

قال يف �سرح العقائد الن�سفية )41(: “)والفعل والتخليق( عبارة عن �سفة اأزلية ت�سمى التكوين...ومثل   

التخليق والتزريق والت�سوير والإحياء والإماتة وغري ذلك مما اأ�سند اىل اهلل تعاىل: كل منها راجع اىل 

�سفة حقيقية اأزلية قائمة بالذات، هي التكوين، ل كما زعم الأ�سعري من اأنها اإ�سافات و�سفات لالأفعال”.

نهاية الورقة 5 من )ب(.   )٧(

واملراد بالتكوين هو احلا�سل بنحو قوله تعاىل: )ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ( ]ي�ص 

عليه  فالذي  غريه؟  اأو  املخلوق  هو  اخللق  هل  اأي  غريه؟  اأو  املكون  هو  التكوين  هل  اختلفوا:  وقد   ]8٢

الأ�سعرية اأن اخللق هو املخلوق، واأنه �سفة ن�سبية اإ�سافية لفعل اهلل تعاىل، ولي�ست �سفة قائمة بذاته. 

والذي عليه جمهور ال�سلف واأهل ال�سنة واجلماعة اأن اخللق �سفة زائدة على املخلوق، فكونه خالًقا �سفة 

ذاتية له قائمة به �سبحانه تعاىل يف الأزل، واأما املخلوق فحادث اإذا اأراد اهلل خلقه وتكوينه. 

انظر: تاأويالت اأهل ال�سنة للماتريدي )٥٠٦/٦(، واأبكار الأفكار لالآمدي )٢٣٢/٢(، وجمموع الفتاوي   

لبن تيمية )٢٧1/٦(، والرد على املنطقيني )41٢(، ومنهاج ال�سنة )٢/٣٩1(.

يف )ب(: ]اعتربوا[.   )8(
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على الدليل كما تقرر بناء على الظاهر؛ اإذ املعار�ص حني يقول: دليلك واإن دل على 

 بح�سب الظاهر )باإثبات 
)1(

مدعاك فعندنا ما يدل على ما ينافيه: م�سلم للدليل

اأو  �سدين،  اأو  نقي�سني،  كونهما  باعتبار   
)٢(

بينهما املنافاة  كانت  �سواء  منافيه( 

؛ )اإما بدليل املعلل بعينه( كذا قالوه، والتحقيق: اأنه 
)٣(

مت�سايفني، اأو عدًما وملكة

ل بد من نوع احتاد بينهما يف خ�سو�ص ال�سورة وبع�ص املادة كال�سغرى اأو الكربى 

اأو املو�سوعني،  �سرورة اختالف احلكمني وتنافيهما املوجب لختالف املحمولني 

 لقلبه 
)٥(

 )وي�سمى: معار�سة بالقلب(
)4(

املوجب لختالف الكربيني اأو ال�سغريني

 عليه، مثاله اأن يقول احلنفي: العتكاف يف امل�سجد 
دليل املعلل ]وجعله دلياًل[)٦(

 بذلك 
)٧(

لبث كالوقوف بعرفة، وكل اأمر �ساأنه ذلك فال يكون مبجرده ُقربة، كانًيا

ل   
)8(

لبًثا لكونه  بعرفة  الوقوف  اأن  كما  يعني  العتكاف،  ال�سوم يف  ا�سرتاط  عن 

يف)ب(: ]الدليل[.   )1(

لي�ست يف )ب(.   )٢(

هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]باعتبار كونهما �سدين اأو نقي�سني اأو غري ذلك[.  )٣(

وما اأ�سار اإليه امل�سنف هو اأنواع التقابل، وهي اأربعة:   

تقابل النقي�سني؛ وهو املقابلة بني ال�سلب والإيجاب، نحو: زيد كاتب بالفعل، لي�ص بكاتب بالفعل.   

وتقابل ال�سدين؛ وهو املقابلة بني اأمرين وجوديني ل يتوقف تعقل اأحدهما على الآخر، كال�سواد والبيا�ص.

وتقابل املت�سايفني؛ وهو املقابلة بني اأمرين وجوديني يتوقف تعقل اأحدهما على تعقل الآخر؛ كالأبوة والبنوة.

وتقابل العدم وامللكة؛ وهو املقابلة بني اأمرين وجودي وعدمي ب�سرط كون العدمي �سلًبا للوجودي عن حمل 

قابل له، كالعلم واجلهل.

انظر: ت�سهيل املنطق لعبدالكرمي مراد )٢4(، واآداب البحث واملناظرة لل�سنقيطي )4٣(.

من قوله: ]اأو الكربى[ اإىل قوله: ]اأو ال�سغريني[ هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]ومن نوع مغايرة بينهما يف   )4(

بع�ص املادة كال�سغرى، ومن نوع مغايرة بينهما كالكربى، �سرورة اختالف احلكمني املوجب لختالف 

املحمولني املوجب لختالف الكربيني مثاًل[.

انظر للمعار�سة بالقلب: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )٩٢(، و�سرح مال حنفي على الر�سالة   )٥(

الع�سدية )٢٩(، وفتح الوهاب ب�سرح الآداب )٣٢4(، و�سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )٣4(، 

و�سرح عبدالوهاب الآمدي على الر�سالة الولدية )1٢٧(، واآداب البحث واملناظرة للنقيطي )٣1٩(. 

زيادة من )ب(.  )٦(

من الكناية.  )٧(

يف )ب(: ]اإثباًتا[.   )8(
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اإليه غريه من بقية  اأن يقع يف �سمن ن�سك، م�سموًما  ، بل لبد 
)1(

يتفرد بالُقربيَّة

هو  اإذ  ال�سوم،  من  معه  لبد  العتكاف  كذلك  وال�سعي،  كالطواف   
)٢(

الأعمال

ا عما ل ينبغي ارتكابه �سرًعا،  املنا�سب له دون �سائر العبادات، لكون كل منها كفًّ

فيقول ال�سافعي: العتكاف يف امل�سجد لبث كالوقوف بعرفة، وكل اأمر �ساأنه ذلك 

 ي�سرتط فيه ال�سوم.
)٣(

ل

 مادًة، ]بقرينة 
 )بغريه( ]اأي بغري دليل املعلل، اأي[)٥(

)واإما( ]اأن مينع املدلول[)4(

 متاثال( ]اأي دليل املعلل ودليل املعار�ص[ )يف ال�سورة؛ كاأن يكونا 
(7(

: )ثم اإن
قوله[)٦(

اقرتانيني( من اأحد الأ�سكال الأربعة القرتانية، )اأو ا�ستثنائيني( من اأحد القيا�سني 

 لتماثلهما يف ال�سورة واإن 
)1٠(

 اأي ت�سمى بذلك
)٩(

؛ )فمعار�سة باملثل(
)8(

ال�ستثنائيني

اختلفا يف املادة، مثاله: اأن يقول الفل�سفي: العامل م�ستغٍن عن املوؤثر، وكل م�ستغٍن عن 

 قدمي، فيقول املتكلم: العامل متغري، وكل متغري حادث، اأو يقول الفل�سفي: 
)11(

املوؤثر

م مثله،   كان م�ستغنًيا عن املوؤثر، والتايل باطل، فاملقدَّ
)1٢(

لو مل يكن العامل قدمًيا ملا

يف )ب(: ]بالقرينة[.   )1(

يف )ب(: ]اأعمال احلج[.   )٢(

يف )ب(: ]فال[.   )٣(

زيادة من )ب(.  )4(

زيادة من )ب(.  )٥(

زيادة من )ب(.  )٦(

يف )ب(: ]اإمنا[.   )٧(

القرتانية  الأ�سكال  واحد من  نوع  ا�ستثنائيني من  اأو  اقرتانيني  يكونا  ]كاأن  )اأ(، ويف )ب(:  هكذا يف   )8(

وال�ستثنائية[.

انظر للمعار�سة باملثل: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )٩٢(، و�سرح مال حنفي على الر�سالة   )٩(

الع�سدية )٢٩(، وفتح الوهاب ب�سرح الآداب )٣٢٥(، و�سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )٣4(، 

و�سرح عبدالوهاب الآمدي على الر�سالة الولدية )1٢٩(، ور�سالة اآداب البحث واملناظرة ملحيي الدين 

عبداحلميد )٦٣(.

)1٠( هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]ي�سمى ذلك املنع بذلك[.

)11( ]وكل م�ستغن عن املوؤثر[ لي�ست يف )ب(.

)1٢( لي�ست يف )ب(. 
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 حادًثا ملا كان متغرًيا، والتايل باطل، فاملقدم 
)٢(

 العامل
)1(

فيقول املتكلم: لو مل يكن

مثله.

)كاأن   ،
املادة[)٣( يف  تخالفا  ]كما  ا(  )اأي�سً ال�سورة  يف  اأي  فيها(  تخالفا  )واإن 

ال�سكل  من  اقرتانًيا  اأحدهما  يكون  اأو  ا�ستثنائًيا(  والآخر  اقرتانًيا  اأحدهما  يكون 

 
)٥(

 اأي ت�سمى بذلك
)4(

الأول، والآخر اقرتانًيا من ال�سكل الثاين؛ )فمعار�سة بالغري(

، واأمثلة هذا النوع غري خافية عليك بعد الإحاطة مبا 
لتغايرهما مادة و�سورة]مًعا[)٦(

الدليلني  اأحد  ملعار�سة  الثالثة: )معار�سة؛  باأق�سامها  املعار�سة   )و�سميت( 
)٧(

تقدم

)وجوابها(  للتف�سري،  والعطف  احلكم،  اأي   
)٩(

مقت�ساه( يف   
(8(

اإياه وممانعته  الآخر 

لي�ست يف )ب(.   )1(

نهاية الورقة 6 من )اأ(.  (2(

زيادة من )ب(.  )٣(

انظر للمعار�سة بالغري: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )٩٢(، و�سرح مال حنفي على الر�سالة   )4(

الع�سدية )٢٩(، وفتح الوهاب ب�سرح الآداب )٣٢٥(، و�سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )٣4(، 

و�سرح عبدالوهاب الآمدي على الر�سالة الولدية )1٢٩(، ور�سالة اآداب البحث واملناظرة ملحيي الدين 

عبداحلميد )٦٣(.

هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]ي�سمى ذلك املنع بذلك[.  )٥(

زيادة من )ب(.  )٦(

مثال املعار�سة بالغري: اأن يقول املعلل: العامل حمتاج اإىل املوؤثر، وكل حمتاج اإىل املوؤثر حادث، فيقول   )٧(

ال�سائل: لو كان حادًثا ملا كان م�ستغنًيا، لكنه م�ستغٍن، فلي�ص بحادث. فهذه معار�سة بالغري؛ لأن قيا�ص 

املعلل حملي، وقيا�ص ال�سائل ا�ستثنائي، واأما اختالف املادة فظاهر.

انظر: �سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )٣٥(.

ومثالها يف الفقهيات: اأن يقول غري احلنفي: الطهارة من احلدث قربة، وكل قربة ت�سرتط لها النية، 

فالطهارة من احلدث ي�سرتط له النية، فيقول احلنفي: لو كانت الطهارة من احلدث ي�سرتط فيها النية 

ل�سرتطت يف طهارة اخلبث، لكنها ل ت�سرتط فيها اإجماًعا، فهي ل ت�سرتط يف طهارة احلدث. انظر: 

اآداب البحث واملناظرة لل�سنقيطي )٢٥1(.

زيادة من )ب(.  )8(

هذا �سبب الت�سمية، واأما �سابطها العام فهو: اإقامة الدليل على خالف ما اأقام اخل�سم الدليل عليه.  )٩(

انظر للمعار�سة: �سرح امل�سعودي على الآداب ال�سمرقندية )٩٢(، وفتح الوهاب ب�سرح الآداب )٣٢1(، 

و�سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )٣4(، واآداب البحث واملناظرة لل�سنقيطي )٢44(، ور�سالة 

اآداب البحث واملناظرة ملحيي الدين عبداحلميد )٦٢(. 
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؛ )اإما مبناق�سة دليل املعار�ص، اأو نق�سه، 
 باإيراد اأحد املنوع ]الثالثة[)٢(

]مطلقا[)1(

املعار�سة  اأي  فيها(  املن�سب  )لنقالب  الثالثة؛  وجوهها  اأحد  على  معار�سته(  اأو 

.
)٣(

ا( اأي كما ينقلب يف النق�ص، وقد مرَّ )اأي�سً

معار�سة   
)4(

يف اأي  فيها(  الفائدة  لعدم  تعاَر�س  ل  املعار�سة  اإن  قيل:  )وما 

كالم  يف  فلُوقوعها  نقاًل  اأما   )
(5(

ونقــاًل عقــاًل  بـه؛  يعتدُّ  ل  )فــاأمر  املعار�سة 

 -عامله اهلل تعاىل بعدله- 
)٧(

 ن�سري الدين الطو�سي
)٦(

املحققني، مثل الفيل�سوف

 -عاملهما اهلل تعاىل 
)٩(

 و�سارح الآداب م�سعود الرومي
)8(

ومثل ال�سيد اجلرجاين

زيادة من )ب(.  )1(

زيادة من )ب(.  )٢(

انظر ما �سبق �ص )4٠(.  )٣(

لي�ست يف )ب(.  )4(

يف )ب(: ]نقاًل وعقاًل[.   )٥(

يف )ب(: ]كالفيل�سوف[.   )٦(

�سنة  ولد  الراف�سي،  الفيل�سوف  عبداهلل  الطو�سي  ُبو 
َ
اأ احْل�سن  ن�سري  الّدين  بن  د  مَّ حُمَ بن  د  مَّ حُمَ هو   )٧(

٥٩٧ه�، وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عند هولكو قاتله اهلل، وكان يطيعه فيما ي�سري به عليه، 

وله ت�سانيف كثرية منها: “ التجريد يف املنطق” و “ر�سالة يف الإمامة” و”قواعد العقائد”، وتويف �سنة 

٦٧٢ه�.

انظر: الوايف بالوفيات لل�سفدي )14٧/1(، وفوات الوفيات لبن �ساكر )٢4٦/٣(، واإنباء الأمراء لبن 

طولون )1٠٢(.

هو علي بن حممد بن علي ال�سيد زين الدين اأبو احل�سن احل�سيني  اجلرجايّن احلنفي، يعرف بال�سيد   )8(

 ال�سريف، العالمة املحقق، ولد بجرجان �سنة ٧4٠ه�، وبرع يف العربية والعلوم العقلية، وت�سدى لالإقراء 

والت�سنيف والفتيا، وتخرج به الطلبة، ومن ت�سانيفه: “التعريفات”، و“�سرح املواقف للع�سد”، و“�سرح 

املفتاح لل�سكاكي” و“حا�سية على �سرح ال�سم�سية”، تويف �سنة 81٦ه�.

انظر: بغية الوعاة لل�سيوطي )1٩٦/٢(، والبدر الطالع لل�سوكاين )488/1(، والفوائد البهية يف تراجم 

احلنفية للكنوي )1٢٥(.

التفتازاين  الدين  �سعد  على  تتلمذ  ال�سريازي،  ال�سرواين  الرومي  ح�سني  بن  م�سعود  الدين  كمال  هو   )٩(

وال�سيد �سريف اجلرجاين، وله �سرح الآداب ال�سمرقندية يف البحث واملناظرة، و�سرح الر�سالة الو�سعية 

لالإيجي، تويف �سنة ٩٠٥ ه�، وم�سادر ترجمته �سحيحة جًدا.

الآداب  ل�سرح  التحقيق  ومقدمة   ،)٣٣1/٣( خليفة  حلاجي  الفحول  طبقات  يف  الو�سول  �سلم  انظر:   

ال�سمرقندية )1٥(.
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مادة  اأظهر  يكون  اأن  يجوز  للمعلل  الثاين  الدليل  فالأن  عقاًل  واأما   ،-
)1(

بف�سله

 م�سلًما عنده ابتداًء، 
، اأو ]يكون[)٣(

)٢(

و�سورة من دليله الأول، في�سلِّمه املعار�ص

فيعر�ص  خفاء،  بال  منه  م�ستفاًدا   
]الأول[)٥( املعار�ص  دليل  اختالل   

)4(

يكون اأو 

 عن املعار�سة.
)٦(

املعار�ص

ا: اإذا ان�سم اإىل دليل املعلل دليل اآخر كان راجًحا على دليل املعار�ص فتكون  واأي�سً

.
)8(

 مفيدة، فال يكون ال�سلب الكلي على ما ينبغي
]معار�سة املعار�سة[)٧(

على  الدليل،  بجزء  لتعلقها  املناق�سة؛  مقدًما  املنوع هكذا  امل�سنف  رتب  تنبيه: 

النق�ص لتعلقه مبجموع الدليل، واجلزء مقدم على الكل، وقدمهما لتعلقهما بالدليل، 

.
)٩(

على املعار�سة لتعلقها باملدلول، والأول مقدم بح�سب التعقل على الثاين

 رتَّب على وجه اآخر لعتبار اآخر، ول 
)11(

 يف املحاكمات
)1٠(

وبع�سهم كالإمام الرازي

]والعالمة  )اأ(، ويف )ب(:  بف�سله[ هكذا يف  ]عاملهما اهلل  قوله:  اإىل  بعدله[  ]عامله اهلل  قوله:  من   )1(

الثاين م�سعود التفتازاين، وال�سيد ال�سند اجلرجاين[.

هنا يف )ب( زيادة ]الأول[.  )٢(

زيادة من )ب(.  )٣(

يف )ب( تكررت ]اأو يكون[.  )4(

زيادة من )ب(.  )٥(

لي�ست يف )ب(.   )٦(

زيادة من )ب(.  )٧(

انظر هذه التعليالت يف: �سرح مال حنفي وحا�سية ال�سبان عليه )٣٠(.  )8(

التنبيه يف )ب( جاء ب�سياق خمتلف هكذا: ]رتب امل�سنف املنوع هكذا مقدًما املناق�سة على النق�ص؛   )٩(

وتعلقها  بالدليل  لتعلقهما  املعار�سة  على  وقدمهما  الدليل،  جملة  على  املقدم  الدليل  بجزء  لتعلقها 

باملدلول، والأول مقدم بح�سب التعقل على الثاين[.

ال�سيخ  بالتحتاين،  املعروف  حممد  الرازي  بن  حممد  الدين  قطب  عبداهلل  اأبو  هنا:  بالرازي  )1٠( املراد 

العالمة، كان بارًعا يف الأ�سول واملنطق واملعقولت، م�سارًكا يف علوم العربية، وله »�سرح مطالع الأنوار« 

و«�سرح الر�سالة ال�سم�سية« و“�سرح احلاوي ال�سغري” و“املحاكمات بني �سرحي الإ�سارات«، تويف يف ذي 

القعدة �سنة ٧٦٦ه�.

والأعالم   ،)٢٩٩/٢( رافع  لبن  والوفيات   ،)1٣٦/٣( �سهبة  قا�سي  لبن  ال�سافعية  طبقات  انظر:   

للزركلي )٧/٣8(.

)11( املحاكمات بني �سرَحي الإ�سارات، وهو كتاب حاول فيه التوفيق بني اآراء الفخر الرازي ون�سري الدين =
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.
)1(

م�ساحة يف ذلك؛ لأن النكات ل تتزاحم

: )اإما اإفحام املعلل( وذلك بعجزه عن رد 
)٢(

)وماآلها( اأي ما توؤول اإليه املناظرة

اإلزام ال�سائل(  اآخر على مدعاه، )اأو  اإقامة دليل   عن 
)٣(

املنوع الواردة على دليله، و

�سرورية  مقدمات  اإىل  ينتهي  باأن  وذلك  املعلل؛  لدليل  التعر�ص  عن  بعجزه  وذلك 

 ينتهي 
)٦(

 خروًجا عن طور العقل، اأو
، بحيث يكون اإنكارها ]مكابرة و[)٥(

]القبول[)4(

، وهو اإقامة كل 
)8(

 م�سلمة عنده، )والحتمال الثالث مردود(
)٧(

اإىل مقدمات نظرية

الذهن  واإحاطة  به(  الب�سرية  الطاقة  وفاء  انقطاع؛ )لعدم  وظائفه من غري  منهما 

.
)٩(

مبعان غري متناهية

 يتكلم على التعريفات فقال: )ثم املنع يطلق 
)1٠(

وملا اأنهى الكالم على الأدلة �سرع

على منع التعريفات( بطريق املجاز وال�سرتاك اللفظي، والأول اأظهر ]كما اأ�سار اإليه 

ا( اأي كما يطلق على منع الأدلة.  )اأي�سً
يف بيان مو�سوع املناظرة[)11(

اأقف عليه مطبوًعا، وانظر:  = الطو�سي يف �سرحيهما على كتاب الإ�سارات لبن �سينا، خمطوط، مل 

ك�سف الظنون )81/1(.

يف  الرازي  املحقق  ذكره  ما  على  املنوع  ترتيب  اأن  “واعلم   :)٣٠( الع�سدية  �سرح  يف  حنفي  مال  قال   )1(

النق�ص على  امل�سنف  فلو قدم  املعار�سة،  املناق�سة، وهي على  النق�ص مقدم على  اأن  املحاكمات هو 

املناق�سة لوافق الو�سع الطبع”.

يف )ب(: ]املناظرة اإليه[.   )٢(

لي�ست يف )ب(.  )٣(

زيادة من )ب(.  )4(

زيادة من )ب(.  )٥(

يف )ب(: ]و[.   )٦(

يف )ب(: ]نظريية[.  )٧(

]مردود[ يف )ب( جاءت متاأخرة بعد قوله: ]من غري انقطاع[.  )8(

انظر ما توؤول اإليه املناظرة: �سرح الآداب ال�سمرقندية للم�سعودي )11٦(، وفتح الوهاب ب�سرح الآداب   )٩(

)٣8٥( وما بعدها.

)1٠( يف )ب(: ]�سرح[. 

)11( زيادة من )ب(.
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]والتعريفات: جمع تعريف، وهو ما يقال على ال�سيء لإفادة ت�سوره، ثم اإن كان 

مع  باخلا�سة  كان  واإن  ناق�ص،  فحد  ببع�سها  كان  واإن  تام،  فحد  الذاتيات  بجمع 

.
اجلن�ص القريب فر�سم تام، واإل فر�سم ناق�ص[)1(

يف  ]داخل  )جن�س(  جن�ًسا  جعلته  ما  اأي  هذا(  اأن  ن�سلم  ل  ال�سائل:  يقول  )كاأن 

 )اأو( ل ن�سلم اأن هذا 
ا عاًما ]خارًجا عنها[)٣(  مل ل يجوز اأن يكون عر�سً

املاهية[)٢(

)ف�سل( داخل يف املاهية، مل ل يجوز اأن يكون خا�سًة خارجة عنها، )اأو( ل ن�سلم اأن 

هذا )خا�سة �ساملة( بل هي خا�سة ببع�ص اأفراد املخ�سو�ص.

 مانع 
)اأو يقول: ل ن�سلم اأن هذا التعريف �سحيح لكونه غري مطرد( اأي ]غري[)4(

منعك�س(  غري  )اأو   ،
)٦(

لالإن�سان تعريًفا  املا�سي  كاحليوان   ،
)٥(

بالأعم التعريف  يف 

تعريًفا  بالفعل  ال�ساحك  كاحليوان   ،
)8(

بالأخ�ص التعريف  يف  جامع   
اأي]غري[)٧(

، كاحليوان 
)1٠(

، )اأو غري �سادق على �سيء من اأفراد املعرف( يف التعريف باملباين
)٩(

له

 .
)11(

ال�ساهل تعريًفا له

 اآخر( 
(12(

)اأو يقول: ما ذكرَته واإن �سلم اأنه حد( كا�سف عن احلقيقة )فعندنا حد

وتهذيب   ،)٢1٢-٥1٢( املنطقية  القواعد  حترير  واأنواعها:  التعريفات  يف  وانظر  )ب(.  من  زيادة   )1(

املنطق للتفتازاين )188(، واآداب البحث واملناظرة لل�سنقيطي )٥٦-٥٧(.

زيادة من )ب(.  )٢(

زيادة من )ب(.  )٣(

زيادة من )ب(.  )4(

يف )ب(: ]لكونه تعريًفا بالأعم[.  )٥(

قوله ]كاحليوان املا�سي تعريًفا لالإن�سان[ لي�ست يف )ب(.  )٦(

زيادة من )ب(.  )٧(

يف )ب(: ]لكونه تعريًفا بالأخ�ص[.  )8(

قوله: ]كاحليوان ال�ساحك بالفعل تعريًفا له[ لي�ست يف )ب(.  )٩(

)1٠( يف )ب(: ]لكونه تعريفا باملباين[.

)11( قوله: ]كاحليوان ال�ساهل تعريًفا له[ لي�ست يف )ب(.

نهاية الورقة 6 من )ب(.  (12(
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.
)٢(

 كناية عن احلديث كذيت وذيت
)1(

كا�سف عنها )وهو كيت وكيت( هو

ال�سبيهة  التعريف  اأجزاء  على  لوروده  الدلئل؛  يف  املناق�سة(  ي�سبه  )والأول 

مبقدمات الدليل )والثاين ي�سبه النق�س( فيها؛ لوروده على جملة التعريف ال�سبيهة 

 
)٣(

بالدليل )والثالث ي�سبه املعار�سة( فيها؛ لوروده على املعرف ال�سبيه باملدعى ببيانه

بحد اآخر.

])وجوابها( اأي املنوع الثالثة الواردة على التعريفات: )باإثبات كون ما ذكر جن�ًسا 

اأو ف�ساًل بيان كونه ذاًتا( بكون املاهية ل تعقل بدونه، واإمنا ترفع بارتفاعه، )وبيان 

.
كونه جامًعا باإثبات م�ساواة التعريف للمعرف([)4(

من  امل�ستفادة  املنوع  تعريفات  ظاهر  لأن  ؛ 
)٥(

منها ل  بها  �سبيهة  جعلها  واإمنا 

التق�سيمات ال�سابقة يفيد اخت�سا�سها بالدلئل، واأنت خبري باأن ما هو �سبيه باملعار�سة 

على   
)٦(

بناء ذاتيان،  مميزان  للماهية  يكون  اأن  لمتناع  الذاتية؛  باحلدود  يخت�ص 

علتني  توارد  وميتنع  للجن�ص،  تامة  علة  الف�سل  اأن  من   
)٧(

�سينا ابن  اإليه  ذهب  ما 

.
)8(

م�ستقلتني على معلول واحد

لي�ست يف )ب(.  )1(

انظر لالعرتا�سات على التعريفات: �سرح عبدالوهاب الآمدي على الر�سالة الولدية )41-44(، واآداب   )٢(

البحث واملناظرة لل�سنقيطي )18٦-18٩(، ور�سالة البحث واملناظرة ملحيي الدين عبداحلميد )٣4-

٣4(، و�سوابط املعرفة للميداين )٣84-٣٩٣(.

يف )ب(: ]باإثبات خالفه[.  )٣(

زيادة من )ب(.  )4(

هكذا يف )اأ(، ويف )ب(: ]واإمنا جعل هذه املنوع �سبيهة باملناق�سة والنق�ص واملعار�سة ل منها[.  )٥(

لي�ست يف )ب(.  )٦(

ولد  الرئي�ص،  بال�سيخ  امللقب  الفيل�سوف،  البلخي،  َعلّي  بن  �سينا  بن  بن عبداهلل  �َسنْي  احْلُ َعلّي  ُبو 
َ
اأ ُهَو   )٧(

�سنة ٣٧٠ه�، وا�ستغل بالطب والفل�سفة واملنطق، وبّرز فيها، و�سنف فيها الت�سانيف، ومنها: “ال�سفاء”، 

و“القانون” و“الإ�سارات والتنبيهات”، تويف �سنة 4٢8ه�.

اأبي  لبن  الأطباء  طبقات  يف  الأنباء  وعيون   ،)٣٠٣( للقفطي  احلكماء  باأخبار  العلماء  اإخبار  انظر:   

اأ�سيبعة )4٣٧(، و�سري اأعالم النبالء للذهبي )٥٣1/1٧(.

انظر ال�سفاء لبن �سينا )املنطق/٧8/1-8٢(.  )8(
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، بل هما معلولن ل�سيء 
)1(

واأما على ما ذهب اإليه الإمام الرازي من اأنه لي�ص علة له

 اأن يكون لل�سيء الواحد ف�سول 
)٢(

اآخر، فال جتري فيها املعار�سة كالر�سوم؛ اإذ يجوز ح

 
)٣(

متعددة يحد بكل واحد منها، كما يجوز اأن يكون له خوا�ص متعددة ير�سم بكل واحدة

.
)4(

منها، فتاأمل فيه، ففيه ما فيه!

وملا اأنهى الكالم على التعريفات �سرع يتكلم على النقل واملدعى فقال: )واإذا نقل 

 كان اأو كتاًبا )فال يتوجه عليه اإل طلب ت�سحيح 
)٦(

 اأمًرا عن الغري( �سيًخا
(5(

الناقل

بيان ن�سبته اإليه، دون اإثباته بالدليل؛ 
)8(

ن نقل عنه، و ( اأي املنقول عمَّ
(7(

ذلك النقل

كاأن  دلياًل(  النقل  يف  ذكر  )�سواء   
)1٠(

�سحته يلتزم  مل   
ناقل[)٩( هو  حيث  ]من  لأنه 

ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  واجبٌة؛  الو�سوء  يف  النية  عنه:   
)11(

تعاىل اهلل  ر�سي  ال�سافعي  قال  قال: 

الوتر  عنه:  اهلل  ر�سي  ال�سافعي  قال  قال:  كاأن  ل(  )اأم   
)1٢(

ِبالنِّيَّاِت( ْعَماُل 
َ
الأ ا  )اإِمنَّ

لي�ست يف )ب(.  )1(

كذا يف )اأ( اخت�ساًرا، ويف )ب(: ]حينئٍذ[ بغري اخت�سار.  )٢(

يف )ب(: ]واحد[.  )٣(

قوله: ]فتاأمل فيه، ففيه ما فيه[ لي�ست يف )ب(.  )4(

انظر: حترير القواعد املنطقية للقطب الرازي وحا�سية ال�سريف عليه )1٥٠-1٥٢(

نهاية الورقة 7 من )اأ(.  (5(

يف )ب(: ]اإن�ساًنا[.  )٦(

عرف ال�سيد ال�سريف النقل بقوله: “النقل: هو الإتيان بقول الغري على ما هو عليه بح�سب املعنى مظهًرا   )٧(

اأنه قول الغري”.

وعرف ت�سحيح النقل بقوله: »ت�سحيح النقل: هو بيان �سدق ن�سبة ما ن�سب اإىل املنقول عنه«.

انظر: �سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية )18-1٧(.

لي�ست يف )ب(.  )8(

زيادة من )ب(.  )٩(

لل�سنقيطي  واملناظرة  البحث  واآداب   ،)8( ال�سبان  بحا�سية  الع�سدية  على  حنفي  مال  �سرح  )1٠( انظر: 

.)٢٦٣(

)11( ]تعاىل[ لي�ست يف )ب(.

)1٢( اأخرجه البخاري يف ال�سحيح، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )1/٦( 

ْعَماُل 
َ
ا  الأ برقم )1(، واأخرجه م�سلم يف ال�سحيح ولفظه )بالنّية(، كتاب الإمارة، باب قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإِمنَّ

ِة« واأنه يدخل فيه الغزو وغريه من الأعمال )1٥1٥/٣( برقم )1٩٠٧(. يَّ  ِبالنِّ
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اإليه  اأ�سار  مندوب، )ول يتوجه املنع على ذلك الدليل(؛ لأنه مل يلتزم �سحته، كما 

 
بقوله: )لأنه بالن�سبة اإليه لي�س بدليل، بل حمكي عن الغري حم�س( ]اأي خال�ص[)1(

َعى( حال كون  ل ي�سوبه �سيء من التزام ال�سحة، )كما ل يتوجه( اأي املنع )على املدَّ

وبه  املدعى،  ذلك  خالف  على  الدال  الدليل  اأي  اخلالف(  دليل  عن  )جمرًدا  املنع 

با�سم  املطلق  ت�سمية  قبيل  ]من   مر�ساًل، 
]اأي[)٢( املعار�سة )اإل جماًزا(  احرتز عن 

الدليل  اإما طلب  الطلب،   )مبعنى مطلق 
)4(

اخلا�ص با�سم  للعام  وت�سميًة   
املقيد[)٣(

اإىل  بالن�سبة  النقل(  اإىل منع املدعى )اأو طلب ت�سحيح ذلك  بالن�سبة  على املدعى( 

.
)٥(

منع النقل

 )اإىل كل ف�سيلة( 
)٧(

 )عن كل رذيلة( وخ�سلة ذميمة
)نقلنا اهلل( ]اأي باعدنا[)٦(

 جميل.
)٩(

، اأ�سلوب جليل، واختتام
)8(

وخ�سلة حميدة

: �سكت امل�سنف عن اآداب املناظرة مقت�سًرا على الأهم من 
)11(

 ح�سنة
)1٠(

خامتة

بيان وظائف املعلل وال�سائل وما يتعلق بذلك، ول باأ�ص بالتعر�ص لها تتميًما للفوائد، 

، فنقول: 
)1٢(

وتكثرًيا للعوائد

زيادة من )ب(.  )1(

زيادة من )ب(.  )٢(

زيادة من )ب(.  )٣(

قوله: ]وت�سميًة للعام با�سم اخلا�ص[ لي�ست يف )ب(.  )4(

انظر يف منع توجه املنع على النقل واملدعى: �سرح مال حنفي على الر�سالة الع�سدية بحا�سية ال�سبان   )٥(

الر�سالة  على  الر�سيدية  و�سرح   ،)11٢( الولدية  الر�سالة  على  الآمدي  عبدالوهاب  و�سرح   ،)11(

ال�سريفية )48(. 

زيادة من )ب(.  )٦(

يف )ب(: ]اأي خ�سلة ذميمة[.  )٧(

يف )ب(: ]اأي خ�سلة حميدة[.  )8(

يف )ب(: ]وختام[.  )٩(

)1٠( يف الن�سختني حمربة باللون الأحمر، ولي�ست من املنت.

)11( ]ح�سنة[ لي�ست يف )ب(.

)1٢( يف )ب(: ]متيًما للفائدة وتكثرًيا للعائدة[.
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منها: اأنه ينبغي للمناظر -معلاًل كان اأو �سائاًل- التحرز عن الإيجاز املخل؛ لئال 

يكون اإلغاًزا وتعمية مفوًتا لغر�ص اإظهار ال�سواب.

امل�اَلل  اإىل  يوؤدي  لئال  الكالم؛  الإطناب يف  التحرز عن   
)1(

له ينبغي  اأنه  ومنها: 

املفوت للمق�سود.

يوؤدي  لئال  الغريبة؛  الألفاظ   
]ا�ستعمال[)٣( عن  التحرز   

)٢(

له ينبغي  اأنه  ومنها: 

اإىل ع�سر الفهم املفوت للمق�سود.

؛ لئال يوؤدي 
)٥(

 التحرز عن اللفظ املجمل من غري بيان له
)4(

ومنها: اأنه ينبغي له

 للمق�سود.
)٦(

اإىل الرتدد يف املعنى املفوت

باملعنى  �سوؤاًل  ه  وعدُّ  ،
)٧(

بال�ستف�سار باأ�ص  فال  غريب  اأو  جممل  لفظ  وقع  فاإن 

 
)٩(

، ول يجوز ال�ستف�سار اإل اإذا
)8(

اللغوي ل ال�سطالحي؛ لنح�ساره يف املنوع الثالثة

“ما يوجد فيه   قيل: 
)1٠(

كان هناك ما يوجبه، واإل لكان عبًثا مفوًتا للمق�سود، وقد

.
ال�ستبهام يح�سن فيه ال�ستفهام”)11(

لي�ست يف )ب(.  )1(

لي�ست يف )ب(.  )٢(

زيادة من )ب(.  )٣(

لي�ست يف )ب(.  )4(

لي�ست يف )ب(.  )٥(

لي�ست يف )ب(.  )٦(

انظر: ر�سالة اآداب البحث واملناظرة لطا�سكربي زاده )٢٧(.  )٧(

وقد منع ذلك بع�ص الأ�سوليني، واأثبتوا جدوى ال�ستف�سار، واأنه �سوؤال باملعنى ال�سطالحي ل اللغوي.   )8(

قال ال�سفي الهندي يف نهاية الو�سول )٣٥٧٢/8(: “وهذا ال�سوؤال متجه، واإن كان بع�ص املتاأخرين من 

اجلدليني اأنكره؛ لأن الت�سديق فرع الت�سور، فلو مل يكن معنى اللفظ معلوًما عنده مل ميكنه منع دللة 

الدليل على املتنازع فيه، ول ن�سلمهما؛ لأن املنع اأو الت�سليم عن عماية باطل، ومن هذا نعرف اأن هذا 

ال�سوؤال مقدم بالرتبة على غريه الأ�سئلة فال جرم ا�ستحق التقدمي و�سًعا”. 

يف )ب(: ]حيث[.  )٩(

)1٠( يف )ب(: ]كما[.

)11( هذه الكلمة تعزى للقا�سي اأبي بكر الباقالين ، عزاها له الآمدي يف الإحكام )1٩٣٦/٥(، =
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 والرمي بالعيب يف كالم اخل�سم قبل فهم 
)1(

ومنها: اأنه ينبغي التحرز عن الدْخل

مراده؛ لئال يلزم منه ال�سالل عن البحث، املفوت للمق�سود، ول باأ�ص بالإعادة اإن 

افتقر الفهم اإليها؛ لأن عدم فهم الكالم اأقبح من الإعادة، بل ل قبح فيها اإذا اقت�ساها 

.
)٢(

احلال، فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يكرر الكلمة ثالًثا كي تعقل عنه كما ورد يف ال�سحيح

 ل دخل له يف املق�سود؛ لئال يكون ذلك 
)4(

التحرز عما  
)٣(

اأنه ينبغي له ومنها: 

.
)٥(

مفوًتا له

ال�سوت،  ورفع  ال�سحك  عن  التحرز  املناظرة  حال   
]له[)٦( ينبغي  اأنه  ومنها: 

 من البط�ص وحتريك اليد، وما يدل على ال�سفاهة من اأو�ساف اجلهال 
)٧(

واأمثالهما

 قال بع�ص الفقهاء: 
التي ي�سرتون بها جهلهم، ]كما[)8(

حج��ًة األزمت��ه  اإذا  يل  والقهقه��ْةم��ا  ْح��ك  بال�سِ قابلن��ي 

فقهه من  املرء  ْحك  �سِ كان  اإن 
)1(

فالدب يف ال�سحراء ما اأفقهه

ومنها: اأنه ينبغي له التحرز عن مناظرة اأهل املهابة والحرتام؛ لئال يكون جاللة 

قدره م�سقطة حلدة ذهنه، فيفوت املق�سود.

ا )8/٣٥٧٢(،  = وابن احلاجب يف منتهى الو�سول والأمل )1٩٢(، وانظر: نهاية الو�سول للهندي اأي�سً

والفوائد ال�سنية للربماوي )٢٠٧٠/٥(.

الدْخل ب�سكون اخلاء العيب. انظر: العني )٢٥8/٣(، وتهذيب اللغة )8٥/٥(. مادة )دخل(.  )1(

ُه َكاَن اإَِذا َتَكلََّم ِبَكِلَمٍة  نَّ
َ
اأخرج البخاري يف �سحيحه من حديث اأن�ص بن مالك  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأ  )٢(

 َف�َسلََّم َعَلْيِهْم �َسلََّم َعَلْيِهْم َثاَلًثا«.
ٍ
َتى َعَلى َقْوم

َ
َعاَدَها  َثاَلًثا َحتَّى ُتْفَهَم َعْنُه، َواإَِذا اأ

َ
 اأ

انظر: �سحيح البخاري، كتاب العلم،   باب من اأعاد احلديث ثالثا ليفهم عنه، )٣٠/1( برقم )٩4(.  

لي�ست يف )ب(.  )٣(

يف )ب(: ]عن التعر�ص ملا[.  )4(

يف )ب(: ]للمق�سود[.  )٥(

زيادة من )ب(.  )٦(

يف )ب(: ]واأمثالها[.  )٧(

زيادة من )ب(.  )8(

البيتان ين�سبان لأبي زيد الدبو�سي ، كما يف وفيات الأعيان )48/٣(، وتاج الرتاجم لبن قطلوبغا   )1(

)1٩٢(، والفوائد البهية يف تراجم احلنفية )1٠٩(.
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 التحرز عن مناظرة غري الأكفاء يف العلوم؛ لكون ذلك 
ومنها: اأنه ينبغي ]له[)1(

العدم،  اإىل القوي يف منزلة  بالن�سبة  اإذ ال�سعيف  ال�سخ�ص نف�سه؛  مبنزلة مناظرة 

.
)٣(

 اإىل ذلك اإ�سارة يف اأول الكتاب
)٢(

وقد مرَّ

 اآخر؛ لأنه 
)٥(

 مبحث قبل متامه اإىل مبحث
)4(

ومنها: اأنه ينبغي له اأن ل ينتقل من

.
يف�سي اإىل الت�سوي�ص والنت�سار ]املفوت للمق�سود[)٦(

 
ن�سر اهلل لنا يف اخلافقني ذكًرا، ورفع لنا يف الدارين قدًرا، بالنبي ]�سيد الأنام[)٧(

 .
)8(

واآله و�سحبه عليهم ال�سالة وال�سالم

واهلل اأعلم بال�سواب، واإليه املرجع واملاآب.

وقد حتررت هذه القواعد، وتقررت هذه الفوائد، على يد موؤلفها فقري عفو ربه 

امللك الأجمد، عطاء اهلل بن اأحمد بن عطاء اهلل بن اأحمد، غفر اهلل له ومل�سايخه 

.
)٩(

ولوالديهم ولوالدينا وامل�سلمني اأجمعني، اآمني

زيادة من )ب(.  )1(

يف )ب(: ]�سبق[.  )٢(

�سبق عند تعريف املناظرة يف اللغة، يف قوله: “اإذ كل من املتناظرين ينبغي اأن يكافئ الآخر ويقاومه   )٣(

اإظهاًرا لل�سواب”.

يف )ب(: ]عن[.  )4(

نهاية الورقة 7 من )ب(.  (5(

زيادة من )ب(.  )٦(

واملناظرة  البحث  اآداب  ور�سالة   ،)٣4٥( الآداب  ب�سرح  الوهاب  فتح  جميًعا:  الآداب  لهذه  وانظر 

لطا�سكربي زاده )٢٧(.

زيادة من )ب(.  )٧(

يف)ب(: ]واأ�سحابه الكرام[ ولي�ص فيها ]عليهم ال�سالة وال�سالم[.  )8(

ويف عبارة امل�سنف تو�سل ممنوع بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص واآله و�سحبه، فاإن امل�سروع هو التو�سل بدعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف   

حياته و�سفاعته، واأما ال�سوؤال بذاته كما يجري كالم كثري من املتاأخرين فهذا مل ترد به ال�سنة، ومل 

يعرف عن اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

انظر: قاعدة جليلة يف التو�سل والو�سيلة ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية )8٦(.  

هكذا خامتة )اأ(، وجاء يف )ب(: ]وقد كمل كتابنا هذا حتبريا وحتريرا، ومتت م�سائلة ت�سورا وتقريرا،   )٩(

على يد موؤلفها فقري عفو ربه امللك الأوحد عطاء اهلل بن اأحمد بن عطاء اهلل بن اأحمد.
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قائمة امل�شادر واملراجع

الإبانة الكربى، لأبي عبداهلل عبيداهلل بن حممد بن حممد بن حمدان الُعْكرَبي املعروف . 1

٣8٧ه�(، حتقيق جمموعة باحثني، دار الراية للن�سر والتوزيع،  ة العكربي )ت  َبطَّ بابن 

الريا�ص، ط: 1. 

اأبجد العلوم لأبي الطيب حممد �سديق خان بن ح�سن بن علي ابن لطف اهلل احل�سيني . ٢

البخاري الِقَنّوجي )ت 1٣٠٧ه�(، دار ابن حزم ط: 1، 14٢٣ه�/ ٢٠٠٢م.

 اأبكار الأفكار يف اأ�سول الدين، لأبي احل�سن علي بن حممد بن �سامل التغلبي، �سيف الدين . ٣

الآمدي )ت٦٣1ه�(، حتقيق: اأ. د. اأحمد حممد املهدي، دار الكتب والوثائق القومية - 

القاهرة، ط: 14٢4/٢ ه� /٢٠٠4م.

الإبهاج يف �سرح املنهاج، لتقي الدين اأبو احل�سن علي بن عبدالكايف ال�سبكي )ت٧٥٦ه�( . 4

وولده تاج الدين اأبو ن�سر عبدالوهاب بن علي ال�سبكي )ت٧٧1ه�(، دار الكتب العلمية 

- بريوت، 141٦ه� / 1٩٩٥م.

الإحكام يف اأ�سول الأحكام، لأبي احل�سن �سيف الدين علي بن اأبي علي بن حممد بن �سامل . ٥

الثعلبي الآمدي )ت٦٣1ه�(، حتقيق جمموعة من الباحثني، دار الف�سيلة-الريا�ص، ط: 

1 14٣٧ه�/٢٠1٦م.

الأندل�س�ي . ٦ حزم  بن  �سعيد  بن  اأحمد  بن  علي  حممد  لأبي  الأحكام،  اأ�سول  يف  الإحكام 

القرطبي الظاهري )ت 4٥٦ه�( حتقيق: ال�سيخ اأحمد حممد �ساكر، النا�سر: دار الآفاق 

اجلديدة/بريوت - لبنان.

اإبراهيم . ٧ بن  يو�سف  بن  علي  احل�سن  اأبو  الدين  جمال  احلكماء،  باأخبار  العلماء  اإخبار 

ال�سيباين القفطي )٦4٦ ه�(، املحقق: اإبراهيم �سم�ص الدين، دار الكتب العلمية، بريوت 

- لبنان، ط: 1، 14٢٦ه� / ٢٠٠٥م.

ال�سنقيطي . 8 اجلكني  املختار  حممد  بن  الأمني  حممد  لل�سيخ  واملناظرة،  البحث  اآداب 

نقلها لنف�سه الفقري اإىل عفو ربه عبده: عبدالرحمن بن... بكرين غفر اهلل له ولوالديه وجلميع امل�سلمني   

اآمني[.
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)ت1٣٩٣ه�(، حتقيق �سعود بن عبدالعزيز العريفي، دار عامل الفوائد - مكة املكرمة، 

ط: 1، 14٢٦ه�.

الأذكار، لأبي زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي )ت ٦٧٦ه�(، حتقيق: عبدالقادر . ٩

، النا�سر: دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان، طبعة  الأرنوؤوط 

جديدة منقحة، 1414ه� / 1٩٩4م.

الزخم�س�ري . 1٠ اهلل  جار  اأحمد،  بن  عمرو  بن  حممود  القا�سم  لأبي  البالغة،  اأ�سا�ص 

)ت٥٣8ه�(، حتقيق: حممد با�سل عيون ال�سود، النا�سر: دار الكتب العلمية / بريوت-

لبنان، ط: 1، 141٩ه� /1٩٩8م.

اأ�سماء اهلل احل�سنى، لإبراهيم بن ال�سري بن �سهل، اأبي اإ�سحاق الزجاج )ت ٣11ه�(، . 11

املحقق: اأحمد يو�سف الدقاق، النا�سر: دار الثقافة العربية.

اأ�سول الفقه، ل�سم�ص الدين حممد بن مفلح املقد�سي احلنبلي )ت٧٦٣(، حتقيق الأ�ستاذ . 1٢

الدكتور فهد ال�سدحان، مكتبة العبيكان، ط: 1 14٢٠ه�.

اجلكني . 1٣ املختار  حممد  بن  الأمني  حممد  بالقراآن،  القراآن  اإي�ساح  يف  البيان  اأ�سواء 

1441ه�/   ،٥ ابن حزم ط:  العلم )الريا�ص( - دار  النا�سر: دار عطاءات  ال�سنقيطي، 

٢٠1٩م.

الدين . 14 عز  عبدالعزيز  املحقق:  اخلالل،  بكر  اأبي  رواية  حنبل  بن  اأحمد  الإمام  اعتقاد 

ال�سريوان، النا�سر: دار قتيبة - دم�سق، ط: 1، 14٠8ه�.

العتقاد، لأبي احل�سني ابن اأبي يعلى، حممد بن حممد )ت ٥٢٦ه�(، املحقق: حممد بن . 1٥

عبدالرحمن اخلمي�ص، النا�سر: دار اأطل�ص اخل�سراء، ط: 1، 14٢٣ه� / ٢٠٠٢م.

الدم�سقي . 1٦ ِركلي  الزِّ فار�ص،  بن  علي  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خلري  الأعالم، 

)ت1٣٩٦ه�(، النا�سر: دار العلم للماليني، ط: 1٥، ٢٠٠٢م.

طولون . 1٧ بن  خمارويه  بن  علي  بن  حممد  الدين  �سم�ص  الوزراء،  باأنباء  الأمراء  اإنباء 

دار  النا�سر:  املهّنا،  حمد  مهّنا  املحقق:  )ت٩٥٣ه�(،  احلنفي  ال�ساحلي  الدم�سقي 

الب�سائر ال�سالمية، بريوت، ط: 1، 1418ه� / 1٩٩8م.

اأبي اخلري بن . 18 اأبو احل�سني يحيى بن  النت�سار يف الرد على املعتزلة القدرية الأ�سرار، 

اخللف،  عبدالعزيز  بن  �سعود  املحقق:  ٥٥8ه�(،  )ت  ال�سافعي  اليمني  العمراين  �سامل 
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النا�سر: اأ�سواء ال�سلف، الريا�ص، اململكة العربية ال�سعودية، ط: 1، 141٩ه�/1٩٩٩م.

بن . 1٩ لعبدالرحمن  والكوفيني،  الب�سريني  النحويني:  بني  اخلالف  م�سائل  يف  الإن�ساف 

حممد بن عبيد اهلل الأن�ساري، اأبو الربكات، كمال الدين الأنباري )ت٥٧٧ه�(، النا�سر: 

املكتبة الع�سرية، ط: 1 14٢4ه�/ ٢٠٠٣م.

�سليم . ٢٠ بن مري  اأمني  بن حممد  اإ�سماعيل  الظنون،  ك�سف  على  الذيل  املكنون يف  اإي�ساح 

حممد  املوؤلف:  ن�سخة  على  وطبعه  بت�سحيحه  عنى  1٣٩٩ه�(،  )ت  البغدادي  الباباين 

�سرف الدين بالتقايا، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت - لبنان.

املحقق: . ٢1 )٧٢8ه�(  تيمية  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  الدين  تقي  الإ�سالم  ل�سيخ  الإميان، 

حممد نا�سر الدين الألباين، النا�سر: املكتب الإ�سالمي، عمان، الأردن، ط: ٥، 141٦ه�.

بهادر . ٢٢ بن  بن عبداهلل  الدين حممد  بدر  لأبي عبداهلل  الفقه،  اأ�سول  املحيط يف  البحر 

الزرك�سي )ت ٧٩4ه�(، النا�سر: دار الكتبي، ط: 1، 1414ه�/1٩٩4م.

عبداهلل . ٢٣ بن  حممد  بن  علي  بن  ملحمد  ال�سابع،  القرن  بعد  من  مبحا�سن  الطالع  البدر 

ال�سوكاين اليمني )ت1٢٥٠ه�(، النا�سر: دار املعرفة - بريوت، م�سورة عن طبعة مطبعة 

ال�سعادة، 1٣48ه�.

اأبي . ٢4 الدين  جلالل  املحلي(،  ب��)�سرح  امل�سهور  اجلوامع  جمع  حل  يف  الطالع  البدر 

اأحمد املحلي ال�سافعي )ت8٦4ه�(، حتقيق: مرت�سى علي املحمدي  عبداهلل حممد بن 

الداغ�ستاين، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة نا�سرون/دم�سق، ط: 1، 14٢٦ه�.

بذل النظر يف الأ�سول، ملحمد بن عبداحلميد الإ�سمندي احلنفي )ت٥٥٢ه�(، حتقيق: . ٢٥

141٢ه�/  ط:1،  الرتاث-القاهرة،  دار  مكتبة  النا�سر:  عبدالرب،  زكي  حممد  الدكتور 

1٩٩٢م.

اأبي املعايل عبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف . ٢٦ اأ�سول الفقه، لإمام احلرمني  الربهان يف 

اجلويني )ت4٧8ه�( حتقيق: الدكتور عبدالعظيم الديب، النا�سر: دار الوفاء/م�سر-

املن�سورة، ط: ٢، 1418ه�/1٩٩٧م.

الدين . ٢٧ جالل  بكر،  اأبي  بن  لعبدالرحمن  والنحاة،  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية 

الع�سرية -  املكتبة  النا�سر:  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  ال�سيوطي )ت٩11ه�( حتقيق حممد 

لبنان /�سيدا، ط: ٢، 1٣٩٩ه�/1٩٧٩م.
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امليداين، . ٢8 تاأليف عبدالرحمن ح�سن حبنكة  اأ�س�سها وعلومها وفنونها،  العربية،  البالغة 

دار القلم، دم�سق، 14٢8ه�/٢٠٠٧م.

ال�سودوين، )ن�سبة . ٢٩ ُقطُلوبغا  بن  قا�سم  العدل  اأبو  الدين  زين  الفداء  لأبي  الرتاجم،  تاج 

اإىل معتق اأبيه �سودون ال�سيخوين( اجلمايل احلنفي )ت 8٧٩ه�(، حتقيق: حممد خري 

رم�سان يو�سف، النا�سر: دار القلم - دم�سق، ط: 1، 141٣ه�/1٩٩٢م.

تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، ملحّمد بن حمّمد بن عبدالرّزاق احل�سيني، اأبو الفي�ص، . ٣٠

دار  النا�سر:  املحققني،  من  جمموعة  حتقيق:  )ت1٢٠٥ه�(  بيدي  الزَّ مبرت�س�ى  امللّقب 

الهداية- بريوت، الطبعة 1٣8٥ه� .

من . ٣1 عا�سرهم  ومن  والرببر  العرب  تاريخ  واخلرب يف  املبتداأ  )ديوان  ابن خلدون  تاريخ 

ذوي ال�ساأن الأكرب(، لعبدالرحمن بن حممد بن حممد، ابن خلدون احل�سرمي الإ�سبيلي 

)ت8٠8ه�(، املحقق: خليل �سحادة، دار الفكر بريوت، ط: ٢، 14٠8ه�/1٩88م.

من�سور . ٣٢ اأبو  حممود،  بن  حممد  بن  ملحمد  املاتريدي(  )تف�سري  ال�سنة  اأهل  تاأويالت 

املاتريدي )ت ٣٣٣ه�(، املحقق: د. جمدي با�سلوم، دار الكتب العلمية - بريوت، لبنان، 

ط: 1. 14٢٦ه�/٢٠٠٥م.

التبيني عن مذاهب النحويني الب�سريني والكوفيني، لأبي البقاء عبداهلل بن احل�سني بن . ٣٣

عبداهلل العكربي البغدادي حمب الدين )ت ٦1٦ه�(، حتقيق: د. عبدالرحمن العثيمني، 

دار الغرب الإ�سالمي، ط: 1، 14٠٦ه�/1٩8٦م.

حتقيق . ٣4 املرداوي،  �سليمان  بن  علي  الدين  عالء  احل�سن،  لأبي  التحرير،  �سرح  التحبري 

جمموعة من الباحثني، مكتبة الر�سد-الريا�ص، ط: 1، 14٢1ه�/٢٠٠٠م.

حممد . ٣٥ بن  حممد  الدين  لقطب  ال�سم�سية،  الر�سالة  �سرح  يف  املنطقية  القواعد  حترير 

الرازي، ومعه )حا�سية ال�سيد �سريف اجلرجاين(، ت�سحيح: حم�سن بيدارفر، من�سورات 

بيدار-ايران، ط: ٥، 14٣٢ه�. 

بن . ٣٦ �سعيد خليل  اأبي  الدين  ل�سالح  ال�سحبة،  �سريف  له  ثبت  ملن  الرتبة  منيف  حتقيق 

اأحمد  حممد  عبدالرحيم  حتقيق  )ت٧٦1ه�(،  العالئي  الدم�سقي  عبداهلل  بن  كيكلدي 

الق�سقري، دار العا�سمة- الريا�ص، ط: 1، 141٠ه�.

تدريب الراوي يف �سرح تقريب النواوي، لعبدالرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي . ٣٧
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)ت٩11ه�( حتقيق: اأبي قتيبة نظر حممد الفاريابي، النا�سر: دار طيبة، ط: ٥، 14٢٢ه�.

ترتيب العلوم، حممد بن اأبي بكر املرع�سي ال�سهري ب�ساجقلي زاده )ت114٥ه�(، املحقق: . ٣8

 ،1 ط:  بريوت،   - الإ�سالمية  الب�سائر  دار  النا�سر:  اأحمد،  ال�سيد  اإ�سماعيل  بن  حممد 

14٠8 ه� / 1٩88 م.

ت�سهيل املنطق، لعبدالكرمي بن مراد الأثري، مطابع �سجل العرب، 14٠٢ه�/1٩8٢م.. ٣٩

حتقيق: . 4٠ )ت81٦ه�(،  اجلرجاين  ال�سريف  الزين  علي  بن  حممد  بن  لعلي  التعريفات، 

جماعة من العلماء باإ�سراف النا�سر، النا�سر: دار الكتب العلمية/بريوت -لبنان ط: 1، 

14٠٣ه� /1٩8٣م.

التعيني �سرح الأربعني، ل�سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرمي الطويف ال�سر�سري، اأبو . 41

الربيع، جنم الدين )ت ٧1٦ ه�(، املحقق: اأحمد َحاج حمّمد عثمان، النا�سر: موؤ�س�سة 

الريان، املكَتبة املكّية ط: 1، 141٩ه�.

لل�سيخ . 4٢ املنان(،  كالم  تف�سري  يف  الرحمن  الكرمي  ب�)تي�سري  امل�سمى  ال�سعدي  تف�سري 

عبدالرحمن بن نا�سر بن عبداهلل ال�سعدي )ت 1٣٧٦ه�(، حتقيق عبدالرحمن بن معال 

اللويحق، موؤ�س�سة الر�سالة، 14٢٠ه�.

تف�سري الطربي )جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن( لالإمام حممد بن جرير بن يزيد، . 4٣

اأبو جعفر الطربي )ت٣1٠ه�( حتقيق: الدكتور عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي بالتعاون 

عبدال�سند ح�سن ميامة،  الدكتور  بدار هجر  الإ�سالمية  والدرا�سات  البحوث  مركز  مع 

النا�سر: دار هجر للطباعة والن�سر، ط: 1، 14٢٢ ه�/٢٠٠1 م.

ثم . 44 الب�سري  القر�سي  كثري  بن  بن عمر  اإ�سماعيل  الفداء  لأبي  العظيم،  القراآن  تف�سري 

الدم�سقي )املتوفى: ٧٧4ه�( حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة، النا�سر: دار طيبة للن�سر 

والتوزيع-الريا�ص، ط: ٢، 14٢٠ه�/1٩٩٩ م.

الكلبي . 4٥ ُجزي  بن  اأحمد  بن  حممد  القا�سم  لأبي  الأ�سول،  علم  اإىل  الو�سول  تقريب 

الإ�سالمي-اجلزائر،  الغرناطي )ت٧41ه�(، حتقيق: حممد علي فركو�ص، دار الرتاث 

ط: 1، 141٠ه�/1٩٩٠م.

التقرير والتحبري �سرح التحرير، لأبي عبداهلل، �سم�ص الدين حممد بن حممد بن حممد . 4٦

املعروف بابن اأمري حاج ويقال له ابن املوقت احلنفي )ت8٧٩ه�(، النا�سر: دار الكتب 

العلمية، ط: ٢، 14٠٣ه�/1٩8٣م.
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التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد، لأبي عمر يو�سف بن عبداهلل بن حممد بن . 4٧

اأحمد  بن  م�سطفى  حتقيق:  4٦٣ه�(  )املتوفى:  القرطبي  النمري  عا�سم  بن  عبدالرب 

العلوي حممد عبدالكبري البكري، النا�سر: وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية - 

املغرب، عام الن�سر: 1٣8٧ ه�.

اأبو من�سور )ت٣٧٠ه�(، حتقيق: . 48 الهروي،  الأزهري  اأحمد بن  اللغة، ملحمد بن  تهذيب 

حممد عو�ص مرعب، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، ط: 1، ٢٠٠1م.

تهذيب املنطق والكالم، للعالمة �سعد الدين التفتازاين )٧٩1ه�(، حتقيق د. عماد ال�سهيلي، . 4٩

وم�سعود �سعيدي، دار الر�ساد احلديثة، املغرب، ودار ال�سياء، الكويت، ط: 1، 14٣8ه�.

التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين حممد املدعو بعبدالروؤوف بن تاج العارفني . ٥٠

بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )ت1٠٣1ه�(، حتقيق: عبداخلالق 

ثروت، النا�سر: عامل الكتب-القاهرة، ط: 1، 141٠ه�/1٩٩٠م.

جالء الأفهام يف ف�سل ال�سالة على حممد خري الأنام، ملحمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن . ٥1

�سعد �سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية )ت٧٥1ه�(، حتقيق زائد بن اأحمد الن�سريي، دار 

عامل الفوائد -مكة، ط: ٢، 14٢٦ه�. 

جمهرة اللغة، لأبي بكر حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي )ت٣٢1ه�( حتقيق: رمزي . ٥٢

منري بعلبكي، النا�سر: دار العلم للماليني - بريوت، ط: 1، 1٩8٧م.

املعرفة، . ٥٣ دار  ال�سالح،  �سليمان  حتقيق  ال�سامي،  اأحمد  ال�سيد  تاأليف  البالغة،  جواهر 

بريوت/لبنان، ط: 1، 14٢٦ه�/٢٠٠٥م.

حا�سية ال�سهاب على تف�سري البي�ساوي، ل�سهاب الدين اأحمد بن حممد بن عمر اخلفاجي . ٥4

امل�سري احلنفي )ت 1٠٦٩ه�(، دار �سادر بريوت.

حا�سية ال�سبان على ال�سرح ال�سغري على ال�سلم املنورق، تاأليف اأبي العرفان حممد بن . ٥٥

علي ال�سبان )1٢٠٦ه�(، حتقيق ماهر ح�سن بن ر�سوان احل�سيني، دار حتقيق الكتاب، 

لبنان، ٢٠٢٠م.

حا�سية العطار على �سرح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع، حل�سن بن حممد بن حممود . ٥٦

العطار ال�سافعي )ت1٢٥٠ه�(، دار الكتب العلمية / بريوت - لبنان.

احلدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، لزكريا بن حممد بن اأحمد بن زكريا الأن�ساري، . ٥٧
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زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )ت٩٢٦ه�(، حتقيق: د. مازن املبارك، النا�سر: دار الفكر 

املعا�سر- بريوت، ط: 1، 1411ه�.

الدر املن�سود يف ال�سالة وال�سالم على �ساحب املقام املحمود، اأحمد بن حممد بن علي بن . ٥8

حجر الهيتمي ال�سعدي الأن�ساري، �سهاب الدين �سيخ الإ�سالم، اأبو العبا�ص )ت٩٧4ه�(، 

عني به: بوجمعة عبدالقادر مكري وحممد �سادي م�سطفى عرب�ص، النا�سر: دار املنهاج 

- جدة، الأوىل 14٢٦ه�.

ابن . ٥٩ اأحمد بن عبداحلليم  الدين  الإ�سالم تقي  العبا�ص �سيخ  الرد على املنطقيني، لأبي 

تيمية )٧٢8ه�( النا�سر: دار املعرفة، بريوت، لبنان.

البابرتي . ٦٠ اأحمد  بن  حممود  بن  ملحمد  احلاجب،  ابن  خمت�سر  �سرح  والنقود  الردود 

مكتبة  النا�سر:  الدو�سري،  وترحيب  العمري  اهلل  �سيف  حتقيق:  )ت٧8٦ه�(،  احلنفي 

الر�سد- الريا�ص، ط: 1، 14٢٦ه�.

اأحمد . ٦1 اخلري  اأبي  الدين  ع�سام  تاأليف  واملناظرة،  البحث  اآداب  علم  يف  الآداب  ر�سالة 

م�سطفى خليل، املعروف بطا�سكربي زاده )ت٩٦8ه�( حتقيق حايف نبهان. 

ر�سالة الآداب يف علم اآداب البحث واملناظرة، تاأليف حممد حميي الدين عبداحلميد، . ٦٢

دار الطالئع، القاهرة، 14٣٩ه�/٢٠٠٩م.

رفع ال�ستباه عن معنى العبادة والإله، لعبدالرحمن بن يحيى املَُعلِّمي اليماين )1٣8٦ه�(، . ٦٣

عثمان بن معلم حممود بن �سيخ علي، دار عامل الفوائد للن�سر والتوزيع، ط: 1، 14٣4ه�.

رو�سة الناظر وجنة املناظر، لأبي حممد موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن . ٦4

النا�سر:  اإ�سماعيل،  حممد  �سعبان  د.  حتقيق:  )ت٦٢٠ه�(،  احلنبلي  املقد�سي  قدامة 

موؤ�س�سة الرّيان، ط: ٢، 14٢٣ه�/٢٠٠٢م.

�سلك الدرر يف اأعيان القرن الثاين ع�سر، حممد خليل بن علي بن حممد بن حممد مراد . ٦٥

ابن حزم،  الإ�سالمية، دار  الب�سائر  النا�سر: دار  1٢٠٦ه�(،  الف�سل )ت  اأبو  احل�سيني، 

ط: ٣، 14٠8 ه� / 1٩88 م.

�سلم الو�سول اإىل طبقات الفحول، مل�سطفى بن عبداهلل الق�سطنطيني العثماين املعروف . ٦٦

ب� »كاتب جلبي« وب� »حاجي خليفة« )ت1٠٦٧ ه�(، حتقيق حممود عبدالقادر الأرناوؤوط، 

النا�سر: مكتبة اإر�سيكا، اإ�ستانبول - تركيا، ٢٠1٠م.
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َقامْياز . ٦٧ بن  بن عثمان  اأحمد  بن  اأبو عبداهلل حممد  الدين  ل�سم�ص  النبالء،  اأعالم  �سري 

النا�سر:  الأرناوؤوط،  �سعيب  ال�سيخ  باإ�سراف  جمموعة  حتقيق:  )ت٧48ه�(  الذهبي 

موؤ�س�سة الر�سالة، ط: ٣، 14٠٥ ه� /1٩8٥ م.

ال�سبان، . ٦8 علي  بن  حممد  ال�سيخ  العالمة  حا�سية  ومعها  حنفي  ملال  البحث  اآداب  �سرح 

املكتبة الأزهرية للرتاث، واجلزيرة للن�سر والتوزيع، 14٣4ه�/٢٠1٣م.

واملناظرة، . ٦٩ البحث  اآداب  يف  امل�سعودية  الآداب  امل�سمى  هو  ال�سمرقندية،  الآداب  �سرح 

مروان  حتقيق:  )ت٩٠٥(،  ال�سرواين  الرومي  ح�سني  بن  م�سعود  الدين  كمال  تاأليف 

ال�ساذيل حممد العوي�سي، دار ال�سياء، الكويت 144٢ه�/٢٠٢1م.

بن . ٧٠ خلالد  النحو،  يف  التو�سيح  مب�سمون  الت�سريح  اأو  التو�سيح  على  الت�سريح  �سرح 

٩٠٥ه�(  اأبي بكر بن حممد اجلرجاوّي الأزهري، وكان يعرف بالوقاد )ت  عبداهلل بن 

دار الكتب العلمية/بريوت-لبنان، ط: 1، 14٢1ه�/٢٠٠٠م.

�سرح الر�سيدية على الر�سالة ال�سريفية يف اآداب البحث واملناظرة، لل�سيخ عبدالر�سيد . ٧1

اجلونغوري الهندي، حتقيق علي م�سطفى الغرابي، دار الإميان للطباعة والن�سر. 

�سرح ال�سنة، لإ�سماعيل بن يحيى بن اإ�سماعيل، اأبي اإبراهيم املزين )ت ٢٦4ه�(، املحقق: . ٧٢

جمال عزون، النا�سر: مكتبة الغرباء الأثرية - ال�سعودية، ط: 1، 141٥ه� / 1٩٩٥م.

املكتبة . ٧٣ )ت٧٩٣ه�(،  التفتازاين  عمر  بن  م�سعود  الدين  ل�سعد  الن�سفية،  العقائد  �سرح 

الأزهرية للرتاث، القاهرة - م�سر )بدون رقم وتاريخ(.

تاأليف عبدالوهاب . ٧4 اآداب البحث واملناظرة،  �سرح عبدالوهاب على الر�سالة الولدية يف 

بن ويل الدين الآمدي، حتقيق مرعي ح�سن الر�سيد، دار نور ال�سباح- تركيا، ٢٠1٢م.

�سرح عقود اجلمان لل�سيوطي يف علم املعاين والبيان، للحافظ جالل الدين عبدالرحمن . ٧٥

ال�سيوطي )٩11ه�(، مطبعة البابي احللبي مب�سر 1٣٥8ه�/1٩٣٩م.

�سرح خمت�سر الرو�سة، ل�سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرمي الطويف ال�سر�سري، اأبو . ٧٦

الربيع، جنم الدين )املتوفى: ٧1٦ه�( حتقيق: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: 

موؤ�س�سة الر�سالة، ط: 1، 14٠٧ه�/1٩8٧م.

ال�سفاء، لأبي علي ابن �سينا، حتقيق جمموعة من الباحثني، املطبعة الأمريية، القاهرة، . ٧٧

وزارة املعارف العمومية، 1٣٧4م.



شرح األقوال الناظرة إىل قواعد املناظرة

للشيخ عطاء اهلل بن أمحد املصري األزهري

الـعـدد  الــســــتــون 471الـعـدد  الــســــتــون470

اليمني . ٧8 احلمريى  �سعيد  بن  لن�سوان  الكلوم،  من  العرب  كالم  ودواء  العلوم  �سم�ص 

)ت٥٧٣ه�(، حتقيق: د.ح�سني بن عبداهلل العمري واآخرون، دار الفكر املعا�سر-بريوت، 

ودار الفكر -دم�سق، ط: 1، 14٢٠ه�/1٩٩٩م.

ال�سحاح )تاج اللغة و�سحاح العربية( لأبي ن�سر اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي . ٧٩

بريوت،   - للماليني  العلم  دار  النا�سر:  عطار،  عبدالغفور  اأحمد  حتقيق:  )ت٣٩٣ه�( 

ط: 4، 14٠٧ ه� /1٩8٧م.

ملسو هيلع هللا ىلص . 8٠ اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  )اجلامع  البخاري  الإمام  �سحيح 

و�سننه واأيامه( لالأمام حممد بن اإ�سماعيل اأبي عبداهلل البخاري اجلعفي )ت٢٥٦ه�( 

حتقيق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر، النا�سر: دار طوق النجاة، ط: 1، 14٢٢ه�.

�سحيح الإمام م�سلم )امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�سول اهلل . 81

ملسو هيلع هللا ىلص( مل�سلم بن احلجاج اأبو احل�سني الق�سريي الني�سابوري )ت٢٦1ه�(، حتقيق: حممد 

فوؤاد عبدالباقي، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي / بريوت - لبنان.

�سوابط املعرفة واأ�سول ال�ستدلل واملناظرة، لعبدالرحمن حبنكة امليداين، دار القلم - . 8٢

دم�سق، ط: 4، 1414ه� /1٩٩٣م.

طبقات ال�سافعية، لأبي بكر بن اأحمد بن حممد بن عمر الأ�سدي ال�سهبي الدم�سقي، تقي . 8٣

الدين ابن قا�سي �سهبة )ت8٥1ه�(، حتقيق د. احلافظ عبدالعليم خان، عامل الكتب - 

بريوت، ط: 1، 14٠٧ ه�.

اأبي يعلى، حممد بن احل�سني بن حممد بن خلف ابن . 84 اأ�سول الفقه، للقا�سي  العدة يف 

الفراء )ت4٥8ه�( حققه وعلق عليه: د اأحمد بن علي بن �سري املباركي، ط: ٣، 1414ه�/ 

1٩٩٣م. 

عيون الأنباء يف طبقات الأطباء، لأحمد بن القا�سم بن خليفة بن يون�ص اخلزرجي موفق . 8٥

الدين، اأبي العبا�ص ابن اأبي اأ�سيبعة )ت ٦٦8ه�( املحقق: الدكتور نزار ر�سا، النا�سر: 

دار مكتبة احلياة - بريوت.

اأبي علي بن . 8٦ غاية املرام غاية املرام يف علم الكالم، لأبي احل�سن �سيد الدين علي بن 

حممد بن �سامل الثعلبي الآمدي )ت٦٣1ه�(، حتقيق ح�سن حممود عبداللطيف، النا�سر: 

املجل�ص الأعلى لل�سئون الإ�سالمية - القاهرة.

عبدالرحمن . 8٧ بن  حممد  اخلري  اأبي  الدين  ل�سم�ص  احلديث،  األفية  ب�سرح  املغيث  فتح 
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النا�سر:  اآل فهيد،  ال�سخاوي )ت٩٠٢ه�(، حتقيق: د. عبدالكرمي اخل�سري، ود. حممد 

مكتبة دار املنهاج- الريا�ص، ط: 1، 14٢٦ه�. 

 فتح الوهاب ب�سرح الآداب، ل�سيخ الإ�سالم زكريا بن حممد الأن�ساري )ت٩٢٦ه�( ومعه . 88

عرفة  د.  حتقيق  )ت1٢٣٠ه�(،  الد�سوقي  عرفة  بن  اأحمد  بن  حممد  العالمة  حا�سية 

عبدالرحمن اأحمد النادي، دار ال�سياء، الكويت، ط: 1، 14٣٥ه�/٢٠14م.

فهر�ص الفهار�ص والأثبات ومعجم املعاجم وامل�سيخات وامل�سل�سالت، حممد َعْبداحَلّي بن . 8٩

)ت1٣8٢ه�(،  الكتاين  بعبداحلي  املعروف  الإدري�سي،  احل�سني  حممد  ابن  عبدالكبري 

املحقق: اإح�سان عبا�ص، النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي، ط: ٢، 1٩8٢م.

فوات الوفيات ملحمد بن �ساكر بن اأحمد بن عبدالرحمن بن �ساكر بن هارون بن �ساكر . ٩٠

امللقب ب�سالح الدين )ت٧٦4ه�( حتقيق: اإح�سان عبا�ص، النا�سر: دار �سادر - بريوت، 

ط: 1، 1٩٧4م.

اللكنوي . ٩1 عبداحلي  بن  حممد  احل�سنات  لأبي  احلنفية،  تراجم  يف  البهية  الفوائد 

)ت1٣٠4ه�(، حتقيق: ال�سيد حممد بدر الدين النع�ساين، دار املعرفة - بريوت.

الربماوي . ٩٢ عبدالدائم  بن  حممد  الدين  ل�سم�ص  الألفية،  �سرح  يف  ال�سنية  الفوائد 

 ،1 ط:  املنورة،  الن�سيحة-املدينة  دار  مو�سى،  رم�سان  عبداهلل  حتقيق  )ت8٣1ه�(، 

14٣٦ه�/٢٠1٥م.

قاعدة جليلة يف التو�سل والو�سيلة، ل�سيخ الإ�سالم تقي الدين اأحمد بن عبداحلليم ابن . ٩٣

تيمية احلراين )ت٧٢8ه�(، مكتبة الفرقان، حتقيق ربيع مدخلي، ط: 1، 144٢ه�.

الفريوزاآبادى )ت81٧ه�( . ٩4 يعقوب  بن  اأبي طاهر حممد  الدين  املحيط، ملجد  القامو�ص 

حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�س�سة الر�سالة، باإ�سراف: حممد نعيم العرق�ُسو�سي، 

النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت - لبنان، ط: 8، 14٢٦ه�.

ال�سمعاين املروزي )ت48٩ه�(، حتقيق: . ٩٥ قواطع الأدلة، لأبي املظفر من�سور بن حممد 

حممد ح�سن ا�سماعيل ال�سافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: 1، 1418ه�/1٩٩٩م.

حتقيق: . ٩٦ )ت٥٠٥ه�(،  الطو�سي  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  لأبي  العقائد،  قواعد 

مو�سى حممد علي، عامل الكتب - لبنان، ط: ٢، 14٠٥ه�/1٩8٥م.

بن . ٩٧ حممد  اخلري  اأبي  الدين  ل�سم�ص  ِفيِع،  ال�َسّ احَلِبيِب  َعَلى  الِة  ال�سَّ يف  الَبِديُع  الَقوُل 
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عبدالرحمن بن حممد ال�سخاوي )ت ٩٠٢ه�(، دار الريان للرتاث. 

الكايف �سرح البزدوي، حل�سام الدين ح�سني بن علي بن حجاج ال�سنغاقي )ت٧14ه�(، . ٩8

حتقيق: فخر الدين �سيد حممد قانت، النا�سر: مكتبة الر�سد-الريا�ص، ط: 1، 14٢٢ه�.

ك�ساف ا�سطالحات الفنون والعلوم، حممد بن علي ابن القا�سي حممد حامد بن حمّمد . ٩٩

مكتبة  علي دحروج،  د.  11٥8ه�(، حتقيق:  بعد  التهانوي )ت  الفاروقي احلنفي  �سابر 

لبنان نا�سرون - بريوت، ط: 1، 1٩٩٦م.

الدين . 1٠٠ عالء  حممد،  بن  اأحمد  بن  لعبدالعزيز  البزدوي،  اأ�سول  �سرح  الأ�سرار  ك�سف 

البخاري احلنفي )ت٧٣٠ه�( النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي/القاهرة.

ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون، مل�سطفى بن عبداهلل كاتب جلبي الق�سطنطيني . 1٠1

بغداد   - املثنى  مكتبة  )ت1٠٦٧ه�(،  خليفة  احلاج  اأو  خليفة  حاجي  با�سم  امل�سهور 

)و�سورتها عدة دور لبنانية، بنف�ص ترقيم �سفحاتها( 1٩41م.

الكليات، لأيوب بن مو�سى احل�سيني القرميي الكفوي، اأبو البقاء احلنفي )ت 1٠٩4ه�(، . 1٠٢

املحقق: عدنان دروي�ص - حممد امل�سري، موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت. 

الكمال يف اأ�سماء الرجال، لأبي حممد عبدالغني بن عبدالواحد املقد�سي )ت ٦٠٠ ه�(، . 1٠٣

للعناية  العامة  الهيئة  النا�سر:  نعمان،  اآل  �سامل  بن  حممد  بن  �سادي  وحتقيق:  درا�سة 

للن�سر  �سركة غرا�ص   - الكويت  وعلومها،  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  ون�سر  بطباعة 

والتوزيع، الكويت ط: 1، 14٣٧ ه� / ٢٠1٦ م.

الرازي . 1٠4 الدولبي  الأن�ساري  حماد  بن  اأحمد  بن  حممد  ِب�ْسر  لأبي  والأ�سماء،  الكنى 

)ت٣1٠ه�(، حتقيق اأبي قتيبة نظر حممد الفاريابي، النا�سر: دار ابن حزم - بريوت/

لبنان، ط: 1، 14٢1 ه� / ٢٠٠٠م.

ل�سان العرب، ملحمد بن مكرم بن على، اأبو الف�سل، جمال الدين ابن منظور الأن�ساري . 1٠٥

الرويفعى الإفريقى )ت: ٧11ه�( النا�سر: دار �سادر - بريوت، ط: ٣، 1414ه�.

لوامع الأنوار البهية و�سواطع الأ�سرار الأثرية ل�سرح الدرة امل�سية يف عقد الفرقة املر�سية، . 1٠٦

اأحمد بن �سامل ال�سفاريني احلنبلي )ت1188ه�(،  اأبو العون حممد بن  ل�سم�ص الدين، 

النا�سر: موؤ�س�سة اخلافقني ومكتبتها - دم�سق، ط: ٢، 14٠٢ه�/1٩8٢ م.

احل�سني . 1٠٧ اأبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فار�ص  بن  لأحمد  فار�ص،  لبن  اللغة  جممل 
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بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  �سلطان،  عبداملح�سن  زهري  وحتقيق:  درا�سة  )ت٣٩٥ه�(، 

ط: ٢، 14٠٦ه� / 1٩8٦م.

احلراين . 1٠8 تيمية  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبي  الدين  لتقي  الفتاوى،  جمموع 

امللك فهد  النا�سر: جممع  ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم،  )ت٧٢8ه�( جمع: 

لطباعة امل�سحف ال�سريف، املدينة النبوية، 141٦ه�/1٩٩٥م.

املح�سول، لأبي عبداهلل حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني التيمي الرازي امللقب . 1٠٩

بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت٦٠٦ه�( حتقيق: الدكتور طه جابر فيا�ص العلواين، 

النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، ط: ٣، 1418ه� /1٩٩٧م.

 خمت�سر املعاين، للعالمة �سعد الدين التفتازاين )٧٩٢ه�(، حتقيق خليل اإبراهيم خليل، . 11٠

دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط: 1 14٣٧ه�/٢٠1٦م.

املخ�س�ص، لأبي احل�سن علي بن اإ�سماعيل بن �سيده املر�سي )ت: 4٥8ه�(، حتقيق: خليل . 111

اإبراهم جفال، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، ط: 1، 141٧ه�/1٩٩٦م. 

امل�ست�سفى يف علم الأ�سول، لأبي حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي )ت٥٠٥ه�(، . 11٢

 ،1 ط:  لبنان،  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  النا�سر:  الأ�سقر،  �سليمان  بن  حممد  حتقيق: 

141٧ه�/1٩٩٧م.

اليح�سبي . 11٣ عيا�ص  بن  مو�سى  بن  عيا�ص  للقا�سي  الآثار،  �سحاح  على  الأنوار  م�سارق 

العتيقة/تون�ص، ودار الرتاث/م�سر.  املكتبة  النا�سر:  الف�سل )ت٥44ه�(،  اأبو  ال�سبتي، 

)بدون تاريخ(.

ال�سهري . 114 م�سطفى  بن  لأحمد  العلوم،  مو�سوعات  يف  ال�سيادة  ومفتاح  ال�سعادة  م�سباح 

بطا�سكربي زاده )ت٩٦8ه�(، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط: 1 14٠٥ه�.

امل�سنف، لأبي بكر بن اأبي �سيبة، عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم بن عثمان بن خوا�ستي . 11٥

العب�سي )ت ٢٣٥ه�( حتقيق: كمال يو�سف احلوت، النا�سر: مكتبة الر�سد - الريا�ص، ط: 

1، 14٠٩ه�.

ياقوت . 11٦ اأبي عبداهلل  الدين  ل�سهاب  الأديب(،  اإىل معرفة  الأريب  الأدباء )اإر�ساد  معجم 

بن عبداهلل الرومي احلموي )ت ٦٢٦ه�(، حتقيق: اإح�سان عبا�ص، النا�سر: دار الغرب 

الإ�سالمي، بريوت، ط: 1، 1414ه�/1٩٩٣م.
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الرتاث . 11٧ اإحياء  دار  - بريوت،  املثنى  مكتبة  النا�سر:  ر�سا كحالة،  لعمر  املوؤلفني،  معجم 

العربي بريوت.

املعجم الو�سيط، جمموعة من املوؤلفني، جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.. 118

معجم �سيوخ ال�سيد مرت�سى الزبيدي، خمطوط مبكتبة احلرم املكي.. 11٩

معرفة اأنواع علوم احلديث )مقدمة ابن ال�سالح(، لعثمان بن عبدالرحمن، اأبي عمرو، . 1٢٠

دار  النا�سر:  عرت،  الدين  نور  حتقيق:  )ت٦4٣ه�(،  ال�سالح  بابن  املعروف  الدين  تقي 

الفكر- �سوريا/دار الفكر املعا�سر - بريوت، 14٠٦ه�/1٩8٦م.

معيار العلم يف فن املنطق، لأبي حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي )ت٥٠٥ه�(، . 1٢1

حتقيق: الدكتور �سليمان دنيا، دار املعارف، م�سر، 1٩٦1 م.

مفتاح العلوم، ليو�سف بن اأبي بكر بن حممد بن علي ال�سكاكي اخلوارزمي احلنفي اأبي . 1٢٢

يعقوب )ت ٦٢٦ه�( حتقيق: نعيم زرزور، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 

ط: ٢، 14٠٧ ه� /1٩8٧م.

اأحمد احل�سني . 1٢٣ بن  لأبي عبداهلل حممد  الأ�سول،  الفروع على  بناء  اإىل  الو�سول  مفتاح 

التلم�ساين )ت ٧٧1(، حتقيق حممد علي فركو�ص، املكتبة املكية - مكة املكرمة، موؤ�س�سة 

الريان - بريوت )لبنان(، 141٩ ه� / 1٩٩8م.

املفردات يف غريب القراآن، لأبي القا�سم احل�سني بن حممد املعروف بالراغب الأ�سفهانى . 1٢4

)ت٥٠٢ه�( حتقيق: �سفوان عدنان الداودي، النا�سر: دار القلم، الدار ال�سامية - دم�سق 

بريوت، ط: 1، 141٢ه�.

ال�سيوطي . 1٢٥ الدين  اأبي بكر، جالل  لعبدالرحمن بن  والر�سوم،  العلوم يف احلدود  مقاليد 

 ،1 ط:  القاهرة،   - الآداب  مكتبة  عبادة،  اإبراهيم  حممد  د.  اأ.  حتقيق:  )ت٩11ه�(، 

14٢4ه� /٢٠٠4 م.

مقايي�ص اللغة، لأحمد بن فار�ص بن زكرياء القزويني الرازي، اأبي احل�سني )ت٣٩٥ه�( . 1٢٦

حتقيق: عبدال�سالم حممد هارون، دار الفكر-بريوت، 1٣٩٩ه�/1٩٧٩م 

اأبي . 1٢٧ الدين  الأ�سول واجلدل، جلمال  والأمل( يف علمي  ال�سوؤل  الو�سول )منتهى  منتهى 

الكتب  دار  )ت٦4٦ه�(،  احلاجب  بابن  املعروف  بكر  اأبي  بن  عمرو  بن  عثمان  عمرو 

العلمية-بريوت، 14٠٥ه�/1٩8٥م.
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منهاج ال�سنة النبوية يف نق�ص كالم ال�سيعة القدرية، لتقي الدين اأبي العبا�ص اأحمد بن . 1٢8

حممد  حتقيق:  ٧٢8ه�(،  )ت  احلنبلي  احلراين  تيمية  ابن  عبدال�سالم  بن  عبداحلليم 

ر�ساد �سامل، النا�سر: جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، ط: 1، 14٠٦ه� /1٩8٦م.

ال�سمرقندي . 1٢٩ اأحمد  بن  حممد  بكر  اأبي  الدين  لعالء  العقول،  نتائج  يف  الأ�سول  ميزان 

)ت٥٣٩ه�(، حتقيق: الدكتور حممد زكي عبدالرب، النا�سر: مكتبة دار الرتاث/القاهرة، 

ط: ٢، 1418ه�.

النظم امل�ستعذب يف تف�سري غريب األفاظ املهذب، ملحمد بن اأحمد بن حممد بن �سليمان . 1٣٠

وتعليق:  وحتقيق  درا�سة  ٦٣٣ه�(  )ت  ببطال  املعروف  عبداهلل،  اأبي  الركبي،  بطال  بن 

د. م�سطفى عبداحلفيظ �َسامِل، النا�سر: املكتبة التجارية، مكة املكرمة.

نفائ�ص الأ�سول يف �سرح املح�سول، ل�سهاب الدين اأبي العبا�ص اأحمد بن اإدري�ص القرايف . 1٣1

)ت٦84ه�(، حتقيق: عادل اأحمد عبداملوجود، وعلي حممد معو�ص، النا�سر: مكتبة نزار 

الباز-مكة املكرمة، ط: ٢، 1418ه�/1٩٩٧ه�.

نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول، ل�سفي الدين حممد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي . 1٣٢

املكتبة  النا�سر:  ال�سويح،  �سعد  ود.  اليو�سف،  �سالح  د.  حتقيق:  )ت٧1٥ه�(،  ال�سافعي 

التجارية - مكة املكرمة. )بدون تاريخ(.

النهاية يف غريب احلديث والأثر، ملجد الدين اأبي ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد . 1٣٣

بن حممد ابن عبدالكرمي ال�سيباين اجلزري ابن الأثري )ت٦٠٦ه�( حتقيق: طاهر اأحمد 

الّزاوى - حممود حممد الطناحي، النا�سر: املكتبة العلمية - بريوت، 1٣٩٩ه� /1٩٧٩م.

الوايف بالوفيات، ل�سالح الدين خليل بن اأيبك بن عبداهلل ال�سفدي )ت٧٦4ه�( حتقيق: . 1٣4

اأحمد الأرناوؤوط وتركي م�سطفى، النا�سر: دار اإحياء الرتاث / بريوت، 14٢٠ه�/٢٠٠٠م.

بن . 1٣٥ حممد  بن  اأحمد  الدين  �سم�ص  العبا�ص  لأبي  الزمان،  اأبناء  واأنباء  الأعيان  وفيات   

اإبراهيم بن اأبي بكر ابن خلكان الربمكي الإربلي )ت٦81ه�(، حتقيق: اإح�سان عبا�ص، 

النا�سر: دار �سادر - بريوت، ط: 1، 1٩٩4م.

الوفيات، لتقي الدين حممد بن هجر�ص بن رافع ال�سالمي )ت٧٧4ه�(، حتقيق: �سالح . 1٣٦

مهدي عبا�ص، و د. ب�سار عواد معروف، موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت، ط: 1، 14٠٢ه�.
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األحكام الفقهية
المتعلقة بأجنة الخيل

اإعداد: 

د. ماجد بن عبدالرحمن اآل فريان

الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم الفقه يف كلية ال�سريعة 

بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية



د.   ماجد بن عبدالرمحن آل فريان

العدد  الــســــتــون  481العدد  الــســــتــون 480



األحكام الفقهية املتعلقة بأجنة اخليل

العدد  الــســــتــون  481العدد  الــســــتــون 480

املقدمة

اأنف�سنا ومن  اإن احلمد هلل، نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور 

�سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل 

اإله اإّل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، �سلى اهلل عليه وعلى 

اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين.

من  اخليول  يف  الأجنة  نقل  عمليات  يف  وجنح  احلديث  الطب  تطور  فقد  وبعد، 

اأهل اخليل،  لدى  اأفرا�ص حا�سنة مما عالج حاجات حقيقية  اإىل  املانحة  الأفرا�ص 

منها: الإنتاج من الأفرا�ص امل�سنة، والأفرا�ص التي تعاين من ا�سطرابات الإجناب، 

التي  النادرة  والأفرا�ص  ال�سباقات،  ميادين  يف  اأ�سحابها  يحتاجها  التي  والأفرا�ص 

ي�سعب امتالكها ويرغب الكثريون يف اإنتاجها، وهذا التقدم الطبي �ساَحَبه م�سائل 

فقهية حتتاج اإىل بحث وبيان، وبحكم امتالكي للخيل العربية ودخويل يف تفا�سيل 

و�سئلت  يتعلق مبو�سوعاتها،  التعرف على كثري مما  اأتيحت يل فر�سة  فقد  تربيتها 

عن كثري من م�سائلها، ومنها م�سائل متعلقة بنقل الأجنة يف اخليول، ولذلك راأيت اأن 

اأكتب بحًثا خمت�سرا حول هذا املو�سوع يو�سح امل�سائل املتعلقة به. 

وقد جعلته بعنوان: الأحكام الفقهية املتعلقة باأجنة اخليل

اأ�ساأل اهلل تعاىل اأن ينفع به كاتبه، وقارئه، واأن يجعله من العلم النافع، والذخر 

الباقي. 
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اأهمية املو�سوع: 

تظهر اأهمية املو�سوع يف النقاط الآتية: 

ي�سمح . 1 ا حيث  العربية خ�سو�سً اأهل اخليل  املو�سوع عند  بهذا  البلوى  عموم 

اإىل  املانحة  الأ�سلية  الفر�ص  من  اجلنني  ونقل  ال�سناعي،  بالتلقيح  فيها 

الفر�ص البديلة احلا�سنة مبا ل يزيد على ثالث مرات يف املو�سم الواحد مما 

جعل الأجنة جتارة مبفردها؛ حيث تباع البوي�سة قبل تخلقها، وبعد تخلقها، 

وقبل تلقيحها، وبعد تلقيحها، وقبل نقلها، وبعد نقلها، وتباع لوحدها وتباع 

مع حا�سنتها، وغريها من ال�سور التي �سيتعر�ص لها هذا البحث. 

راأيت . ٢ حيث  الأجنة،  بهذه  املتعلقة  الأحكام  معرفة  اإىل  اخليل  اأهل  حاجة 

بطون  يف  ي�سرتيها  من  ومنهم  الأمهات،  بطون  يف  الأجنة  ي�سرتي  بع�سهم 

احلا�سنات، ومنهم من ي�سرتيها مع احلا�سنات دون تفريق بينها يف الأحكام 

كما اأن منهم من يعمد اإىل مالك لفر�ص متميزة، ويطلب منه �سراء بوي�سة 

من فر�سه، ويغريه باملال، ويقوم مالك الفر�ص ب�سوؤال الفقهاء يف امل�ساألة، فال 

يجد من يت�سور هذه امل�سائل على وجهها. 

من . ٣ كثري  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اخليل  تنا�سليات  مراكز  جناح 

عمليات نقل الأجنة يف اخليل مما جعل العملية ت�ستهر، وتزدهر وت�سل اإىل 

الطبقة املتو�سطة من النا�ص مما جعل ال�سوؤال يكرث عنها. 

و�سياأتي . 4 اخليل  الأجنة يف  نقل  لعمليات  املنطقية  والأهداف  املربرات  وجود 

تف�سيلها لحًقا.

اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

تظهر اأ�سباب اختياري هذا املو�سوع يف النقاط الآتية: 

درا�سة . 1 على  اأقف  مل  حيث  الفقهي؛  للتاأ�سيل  الأجنة  نقل  تطبيقات  احتياج 

فقهية خمت�سة تعالج مو�سوعاته وت�ساوؤلته. 
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للخيل . ٢ لمتالكي  املو�سوع؛  م�سائل  ت�سور  على  تعاىل-  اهلل  -بحمد  قدرتي 

باأهل  وعالقاتي  خيلي،  بع�ص  على  الأجنة  نقل  عمليات  وتطبيقي  العربية، 

اخليل، ومراكز التلقيح ال�سناعي والتنا�سليات. 

حر�سي على بحث امل�سائل املتعلقة باخليل لكرثة ال�سوؤال عنها يف حميطي؛ . ٣

وهي متعددة وهذا اأحدها. 

اأهداف املو�سوع: 

يهدف البحث يف هذا املو�سوع اإىل ما ياأتي: 

ت�سوير امل�سائل املتعلقة باأجنة اخليل وتطبيقاتها املعا�سرة. . 1

بغر�ص احل�سول على . ٢ الأفرا�ص  واإجارة  الأجنة  وبيع  الأجنة  نقل  بيان حكم 

الأجنة. 

املذاهب . ٣ عند  الفقهية  امل�سائل  من  ي�سابهها  ما  على  الأجنة  م�سائل  تخريج 

الأربعة.

اإثراء املكتبة الفقهية مبو�سوعات مل ي�سبق التعمق فيها مع م�سي�ص احلاجة . 4

لها. 

الدرا�سات ال�سابقة: 

بع�ص  على  وقفت  واإمنا  البحث،  مو�سوع  يف  متخ�س�سة  درا�سة  على  اأقف  مل 

الدرا�سات املو�سعة التي اأ�سارت ملو�سوع البحث تبًعا، ومنها: 

اأحكام اخليل يف ال�سريعة الإ�سالمية، للباحث: منر عمر �سفوري، وهو بحث . 1

ماج�ستري مقدم جلامعة النجاح الوطنية يف فل�سطني، عام ٢٠1٦م، يقع يف 

ال�ساد�ص من  املطلب  الدابة يف  بيع احلمل يف بطن  وتكلم عن  ٢14 �سفحة 

احلمل  بيع  حكم  فيه  وبني  الر�سالة،  من  الثاين  الف�سل  من  الأول  املبحث 

الفر�ص  عني  بيع  وحكم  منف�سلني،  بعقدين  احلمل  مع  الفر�ص  وبيع  لوحده 

دون احلمل. 
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تكميلي . ٢ بحث  وهو  الرا�سد،  �سليمان  بن  اأحمد  للباحث  اخليل،  تلقيح  نوازل 

الإمام،  بجامعة  ال�سريعة  كلية  الفقه يف  لق�سم  املوازي مقدم  املاج�ستري  يف 

وقد تناول املو�سوع يف املبحث ال�ساد�ص وال�سابع من الف�سل الثالث فذكر يف 

املبحث ال�ساد�ص مطلبني: الأول: حكم نقل الأجنة، والثاين: الإجارة على نقل 

الأجنة، وعنون للمبحث ال�سابع با�ستئجار الرحم املتعلقة باخليل.

التلقيح ال�سناعي للبهائم واملعاو�سة عليه، للباحث د. خالد بن عبدالرحمن . ٣

الع�سكر، وهو بحث حمكم ومن�سور يف جملة العلوم ال�سرعية واللغة العربية 

بجامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز، يف العدد ال�ساد�ص، ومل يتطرق ملو�سوع 

نقل الأجنة. 

بن . 4 �سعد  د.  اأ.  للباحث  الأنابيب(،  )اأطفال  الطبيعي  غري  التلقيح  اأحكام 

كلية  يف  الفقه  لق�سم  مقدمة  ماج�ستري  ر�سالة  وهو  ال�سويرخ،  عبدالعزيز 

يف  ومطبوعة  14٢1ه�،  عام  �سعود،  بن  حممد  الإمام  بجامعة  ال�سريعة 

جملدين، واأفرد الف�سل اخلام�ص يف مو�سوع الأجنة املجمدة وحكمها والأثر 

املرتتب على ذلك، ولكنه اقت�سر على اأجنة الإن�سان ومل يتطرق للحيوان. 

نوازل احليوان، للباحث د. عا�سم بن من�سور اأباح�سني، وهو ر�سالة ماج�ستري . ٥

مقدمة لق�سم الفقه يف كلية ال�سريعة بجامعة الإمام حممد بن �سعود، عام 

الف�سل  من  الثاين  املبحث  الباحث  واأفرد  جملد،  يف  ومطبوعة  14٣1ه�، 

الثاين يف مو�سوع نقل الأجنة، حيث عرفه واألقى نظرة تاريخية عليه، وذكر 

اأهدافه، وحكمه. 

منهج البحث: 

اأخذت يف اإعداد البحث باملنهج الآتي: 

ر امل�ساألة املراد بحثها ت�سويًرا دقيًقا قبل بيان حكمها، ليت�سح املق�سود  اأوًل: اأ�سوِّ

من درا�ستها.
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توثيق  مع  بدليلها،  حكمها  فاأذكر  التفاق،  موا�سع  من  امل�ساألة  كانت  اإذا  ثانًيا: 

التفاق من كتب املذاهب الأربعة.

ثالًثا: اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف، فاأتبع ما يلي: 

اأحرر حمل اخلالف، اإذا كانت بع�ص �سور امل�ساألة حمل خالف، وبع�سها . 1

حمل اتفاق.

بنّي من قال بها من اأهل العلم، واأقت�سر على . ٢
ُ
اأذكر الأقوال يف امل�ساألة، واأ

املذاهب الفقهية املعتربة. 

اأوثق الأقوال من كتب اأهل املذهب نف�سه.. ٣

الأدلة . 4 من  ال�ستدلل  وجه  بيان  مع  اأمكن،  ما  الأقوال  اأدلة  ا�ستق�سي 

النقلية، وذكر ما يرد على الأدلة من مناق�سات، وما يجاب به عنها.

اأوازن بني الأقوال واأدلتها واأرجح ما اأرى رجحانه، مع بيان �سببه وذكر . ٥

ثمرة اخلالف.

رابًعا: اأعتمد على اأمهات امل�سادر واملراجع يف التحرير والتوثيق والتخريج واجلمع.

خام�ًسا: اأعتني ب�سرب الأمثلة؛ وخا�سة الواقعية.

�ساد�ًسا: اأرقم الآيات، واأبني �سورها.

اإن مل   - ال�ساأن يف درجتها  اأهل  واأبني ما ذكره  والآثار  الأحاديث  اأخرج  �سابًعا: 

تكن يف ال�سحيحني اأو اأحدهما - فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئٍذ بتخريجها 

منهما.

ثامًنا: اأعرف بامل�سطلحات، واأ�سرح الغريب الوارد يف �سلب املو�سوع.

تا�سًعا: اأتبعت البحث بخامتة تلخ�ص ما فيه، وتعطي فكرة وا�سحة عما ت�سمنه، 

مع اإبراز اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها من خالل هذا البحث.
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عا�سًرا: اأْتبعت البحث بفهر�ٍص للم�سادر واملراجع، وفهر�ٍص للمو�سوعات.

تق�سيمات البحث: 

انتظمت خطة البحث يف مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، وفهار�ص.

ال�سابقة،  والدرا�سات  واأهدافه،  اختياره،  واأ�سباب  املو�سوع،  اأهمية  وفيها:  املقدمة: 

ومنهج البحث، وتق�سيماته. 

التمهيد: حقيقة نقل الأجنة يف اخليل، وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف نقل الأجنة. 

املطلب الثاين: �سورة نقل اأجنة اخليل. 

املطلب الثالث: اأ�سباب نقل اأجنة اخليل.

املطلب الرابع: اأركان نقل اأجنة اخليل. 

املطلب اخلام�ص: تاأريخ نقل اأجنة اخليل.

املبحث الأول: حكم نقل اأجنة اخليل، و�سوابطه، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: حكم نقل اأجنة اخليل.

املطلب الثاين: �سوابط نقل اأجنة اخليل.

املبحث الثاين: حكم بيع اأجنة اخليل، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: حكم بيع اجلنني يف بطن اأمه.

املطلب الثاين: حكم بيع اجلنني يف بطن احلا�سنة، وفيه فرعان: 

الفرع الأول: حكم بيع اجلنني دون احلا�سنة.

الفرع الثاين: حكم بيع اجلنني مع احلا�سنة. 

املبحث الثالث: حكم تاأجري الأفرا�ص بهدف اأخذ الأجنة منها، و�سوابطه، وفيه مطلبان: 
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املطلب الأول: حكم تاأجري الأفرا�ص بهدف اأخذ الأجنة منها. 

املطلب الثاين: �سوابط تاأجري الأفرا�ص لأخذ الأجنة منها. 

اخلامتة، وفيها: خال�سة البحث، واأبرز النتائج، واأهم التو�سيات.

الفهار�ص، وفيها: ف�هر�ص امل�سادر واملراجع، وفهر�ص املو�سوعات.
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التمهيد

حقيقة نقل االأجنة يف اخليل

وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب االأول

تعريف نقل االأجنة

وفيه ثالث م�سائل: 

امل�ساألة الأوىل: تعريف النقل: 

اأوًل: النقل يف اللغة: 

حتويل ال�سيء من مو�سع اإىل مو�سع ومن مكان اإىل مكان.

قال ابن فار�ص: “النون والقاف والالم: اأ�سٌل �سحيح يدلُّ على حتويل �سيٍء من 

.
ع ذلك. يقال: نَقْلُته اأْنُقله َنْقاًل. ونَقَل الفر�ص قواِئَمه َنْقاًل”)1( مكاٍن اإىل مكان، ثم يفرَّ

َنْقاًل  َيْنُقله  َنَقله  اإِىل مو�سع  ال�سيء من مو�سع  ْقُل حتويُل  “النَّ وقال ابن منظور: 

 .
كرث نقله”)٢(

َ
له َتْنِقياًل اإِذا اأ ل التحوُّل وَنقَّ َنقُّ فانَتَقل والتَّ

ثانًيا: النقل ا�سطالًحا: 

ل يختلف ا�ستعمال الفقهاء للنقل عن املعنى اللغوي، فعرفوا النقالني باأنهم الذين 

ينتقل  التي  اأنها  ال�سجاج:  لة من  املنقِّ وعرفوا  اإىل مكان،  ينقلون اخل�سب من مكان 

مقايي�ص اللغة )4٦٣/٥(.  )1(

ل�سان العرب )11/ ٦٧4(.   )٢(
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، وبوب املالكية يف كتاب ال�سهادات: باب 
)1(

منها فرا�ص العظام وهو رقاقها يف الراأ�ص

.
النقل، ويريدون به: اإخبار ال�ساهد عن �سماعه �سهادة غريه اأو �سماعه اإياه لقا�ص”)٢(

امل�ساألة الثانية: تعريف اجلنني. 

اأوًل: اجلنني يف اللغة: 

الولد يف بطن اأمه، ماأخوذ من اجَلنِّ وهو ال�سرت.

 . والت�سرتُّ رْت  ال�سَّ وهو  واحد،  اأ�سل  والنون  اجليم  “)جن(   :
)٣(

فار�ص ابن  قال   

اليوَم. واجَلّنة  امل�سلمون يف الآخرة، وهو ثواب م�ستوٌر عنهم  اإليه  ة ما ي�سري  فاجلنَّ

ّمه. واجلنني: 
ُ
الب�ستان، وهو ذاك لأّن ال�سجر ِبَوَرقه َي�سرُت... واجلنني: الولد يف بطن اأ

ة”.  الح فهو ُجنَّ : الرت�ُص. وكلُّ ما ا�سُترت به من ال�سِّ املقبور. واجَلَنان: الَقْلب. وامِلَجنُّ

ا �َسرَته وكلُّ �سيء �ُسرت عنك  : “)جنن( َجنَّ ال�سيَء َيُجنُّه َجنًّ
)4(

وقال ابن منظور

ه  َجنَّ
َ
واأ ُجنوًنا  بال�سم  َيُجنُّ  وَجنَّ عليه  وُجنوًنا  ا  َجنًّ َيُجنُّه  الليُل  ه  وَجنَّ ُجنَّ عنك  فقد 

�َسرَته وبه �سمي اجِلنُّ ل�ْسِتتاِرهم واْخِتفائهم عن الأب�سار ومنه �سمي اجَلننُي ل�ْسِتتاِره 

ُة ُظْلمِته”. ه وِجنُّ الليل وُجنوُنه وَجناُنه �سدَّ مِّ
ُ
يف بطِن اأ

: “مادام الولد يف بطِن اأمه فهو َجننٌي وقد َجنَّ يف الرحِم َيِجنُّ 
)٥(

وقال ابن �سيده

ْت واإمنا �سمي جنيًنا لأنه اْجنَتَّ اأي اْكنَتَّ يف بطن اأمه ولذلك  ِت املراأُة واأَجنَّ ا وَجنَّ َجنًّ

واأْجنُنٌ وقد يكوُن اجَلننُي يف غري  ٌة  اأِجنَّ �سمي القلُب َجناًنا. الأ�سمعي: جمُع اجَلِننِي 

النا�ِص. �ساحب العني: فاإذا وَلَدْتُه فهو َوِلٌيد �ساعَة َتِلُدُه والأنثى َوليَدٌة”. 

امل�سباح املنري )٦٢٣/٢(، املغرب )4٧٣/1(، وينظر: الختيار لتعليل املختار )41/٥(، بداية املجتهد   )1(

)٢٠٢/4(، البيان للعمراين )٣٦٠/11(، الكايف يف فقه الإمام اأحمد )٢1/4(، الرو�ص املربع )4٥٧(.

�سرح حدود ابن عرفة )4٦1/1(، وينظر: �سرح اخلر�سي )٢1٧/٧(.  )٢(

مقايي�ص اللغة )4٢1/1-4٢٢(  )٣(

ل�سان العرب )٩٢/1٣(. وينظر: تاج العرو�ص )٣4/٣٦4(.  )4(

املخ�س�ص )1/٥٦(.   )٥(



د.   ماجد بن عبدالرمحن آل فريان

العدد  الــســــتــون  491العدد  الــســــتــون 490

ٌة( مثل  ِجنَّ
َ
: “اجَلِننُي: و�سف له ما دام يف بطن اأمه واجلمع )اأ

)1(

وقال الفيومي

ٍة، وقيل: �سّمي بذلك ل�ستتاره، فاإذا ولد فهو منفو�ص”. دليٍل واأِدلَّ

ثانًيا: اجلنني ا�سطالًحا: 

ل يختلف ال�سطالح الفقهي للجنني عن معناه اللغوي، حيث يطلق على الولد يف 

بطن اأمه. 

: “اجلنني هو على وزن فعيل مبعنى مفعول جمنون، اأي م�ستور من 
)٢(

قال العيني

جنه اإذا �سرته من باب طلب، واجلنني ا�سم الولد يف بطن الأم ما دام فيه، واجلمع 

اأجنة، فاإذا ولد ي�سمى ولًدا ثم ر�سيًعا، اإىل غري ذلك على ما عرف يف مو�سعه”

: “ومن املدونة اجلنني ما علم اأنه حمل، واإن كان م�سغة، اأو علقة، 
)٣(

اق وقال املوَّ

اأو م�سورا”.

: “ا�سم للولد ما دام يف البطن ماأخوذ من الجتنان وهو اخلفاء، 
)4(

وقال قليوبي

ومنه اجلن خلفائهم عنا”.

: “واجلنني: الولد يف البطن من الإجنان، وهو ال�سرت؛ لأنه اأجنه 
)٥(

وقال البهوتي

بطن اأمه، اأي: �سرته”. 

امل�ساألة الثالثة: تعريف نقل الأجنة مركًبا.

بناء على تعريف النقل وتعريف الأجنة يت�سح اأن املراد بنقل الأجنة يف اخليل هو: 

حتويل الولد املتخلق يف بطن الفر�ص من رحمها اإىل رحم فر�ص اأخرى بطريقة معينة؛ 

لإكمال منوه فيه، ثم تلده الفر�ص الأخرى وتر�سعه. 

امل�سباح املنري )111/1(.   )1(

البناية �سرح الهداية )٢18/1٣(.  )٢(

التاج والإكليل )8/٣٣٣(.  )٣(

حا�سية قليوبي )4/1٦٠(.   )4(

دقائق اأويل النهى )٣/٣٠4(.   )٥(
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املطلب الثاين

�شورة نقل اأجنة اخليل

مترُّ عملية نقل الأجنة بعدة مراحل: 

املرحلة الأوىل: مزامنة فرتة التبوي�ص بني الفر�ص املتربعة اأو املانحة والأفرا�ص 

املتلقية اأو احلا�سنة، ويف�سل جتهيز ما ل يقل عن فر�سني جاهزتني ومتزامنتني مع 

الفر�ص املانحة، وذلك حت�سًبا لوجود اأكرث من جنني في�ستفاد منها مبا�سرة يف فر�سني 

بدل من اأخذ فرتة تبوي�ص جديدة وعمليات جديدة.

املختار  الفحل  من  املنوية  باحليوانات  املختارة  الفر�ص  تلقيح  الثانية:  املرحلة 

بطريقة طبيعية اأو �سناعية والغالب هو التلقيح ال�سناعي. 

املرحلة الثالثة: بداية من اليوم ال�ساد�ص اإىل اليوم الثامن من التخ�سيب وتلقيح 

البوي�سة يتم غ�سل رحم الفر�ص املانحة بحًثا عن جنني، فاإن كتب اهلل لقاًحا فاإنهم 

يجدون فيما يخرجونه من الرحم جنيًنا �سغرًيا دخل طور النمو، ويكون يف جودته 

على درجات متفاوتة، فقد يكون من الدرجة الأوىل التي تقوى احتمالية جناح نقله، 

وقد يكون من الثانية اأو الثالثة، وميكن اإخراج اجلنني مع غ�سيل الرحم؛ لأن البوي�سة 

يف  جمال  فهناك  املانحة،  الفر�ص  رحم  يف  مبا�سرة  التلقيح  بعد  تنغر�ص  ل  امللقحة 

الأيام الأوىل لإخراج اجلنني من الرحم. 

املرحلة الرابعة: بعد ا�ستخراج اجلنني الذي بداأ مرحلة النمو واأخذ فيها ثمانية 

اإدخاله من  قبل  بو�سائط خا�سة، وميكن حفظه  امل�ستخرج  تعقيم اجلنني  يتم  اأيام 

1٢-٢4 �ساعة، وذكر الباحثون اأن ما زاد على ذلك وكذلك التجميد لالأجنة جناحه 

حمدود. 

الفر�ص  اإىل  املانحة  الفر�ص  من  امل�ستخرج  اجلنني  نقل  يتم  اخلام�سة:  املرحلة 

.
)1(

احلا�سنة التي �ستكمل فرتة احلمل كاملة

ينظر: �سحيفة الأ�سالة على الرابط: http://alassalah.com/rJoGg، موقع عيادة �ساللة عيادة =  )1(
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يف  ا�ستمراره  من  والتاأكد  احلا�سنة  الفر�ص  يف  اللقاح  تثبيت  ال�ساد�سة:  املرحلة 

بطنها ملدة اأربعة اأ�سهر بفح�سها الأ�سبوعي مع اإعطائها مثبتات اللقاح. 

املطلب الثالث

اأ�شباب نقل اأجنة اخليل

ترجع اأ�سباب نقل اأجنة اخليل اإىل الأمور التالية: 

اأوًل: الإنتاج من الأفرا�ص امل�سنة، التي ينهكها ويجهدها احلمل والر�ساع، وهذا 

ب�سبب  �سديًدا  امل�سنة بكرثة؛ حيث ي�سعف ج�سمها �سعًفا  موجود يف اخليل 

احلمل والر�ساع، وميكن تاليف ذلك بنقل اجلنني يف بداياته اإىل فر�ص اأخرى.

ثانًيا: الإنتاج من الأفرا�ص التي تعاين من ا�سطرابات الإجناب، فبع�ص اخليل 

ي�سقط منها احلمل با�ستمرار، ويف كثري من الأحيان ل يتمكن املخت�ص من 

الأجنة عالًجا لذلك، كذلك  نقل  فتاأتي عملية  العالج،  اأو  الأ�سباب؛  معرفة 

الأفرا�ص امل�سابة بالتهابات يف عنق الرحم، اأو التي �سبق اأن اأجري لها عملية 

جراحية ب�سبب املغ�ص، فهذه ميكن اأن حتمل لكن لي�ص من املوؤكد اأن ي�ستمر 

احلمل يف بطنها اإىل نهاية فرتته باأمان. 

ثالًثا: الإنتاج من الأفرا�ص التي يحتاجها اأ�سحابها يف ميادين ال�سباقات؛ حيث اإن 

عمر الأفرا�ص التناف�سي قليل، واإذا انقطعت عن املناف�سات من اأجل الإنتاج 

جوائزها  املناف�سات  بع�ص  اأن  ا  خ�سو�سً املالك  على  خ�سارة  ذلك  يف  كان 

بع�سرات املاليني، وبهذه الطريقة مبجرد ما حتمل الفر�ص ي�سحب اجلنني يف 

اليوم الثامن من احلمل اإىل فر�ص اأخرى، وتكون الفر�ص متاحة لل�سباقات.

الكثريون يف  التي ي�سعب امتالكها ويرغب  النادرة  الأفرا�ص  الإنتاج من  رابًعا: 

 https://sulalaclinic.com/services/embryo-transfer/ الرابط:  على  اخليل  لطب  ا�ست�سارية   =

بتاريخ 1441/1٠/٢٦ه�، جملة اجلواد العربي عدد )نوفمرب/٢٠1٢( �ص )٣٦-٣8(.
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للمالك،  وفرًيا  ربًحا  ر  َيدُّ اإنتاجاتها  وبيع  اإنتاجاتها،  �سراء  اأو  منها،  الإنتاج 

فعملية نقل الأجنة حتقق هذه الرغبة، حيث ميكن اأخذ اأكرث من جنني من 

وقت  اأ�سرع  يف  للفر�ص  كثرية  اإنتاجات  وتوفري  الواحدة،  ال�سنة  يف  الفر�ص 

ولكن  ذلك،  من  اأكرث  وميكن   ،
)1(

ال�سنة يف  اإنتاجات  ثالثة  ومبعدل  ممكن 

امل�سموح وامل�سرح به يف مركز امللك عبدالعزيز للخيل العربية الأ�سيلة هو 

 .
)٢(

ثالثة اإنتاجات يف ال�سنة الواحدة

عائالت  وتو�سيع  وتكثري  مبكًرا،  بالنقرا�ص  املهددة  ال�ساللت  انقاذ  خام�ًسا: 

ال�ساللت الطيبة ذات الدماء النادرة يف جميع الخت�سا�سات من ال�سرعة 

واجلمال والقفز والتحمل وغريها. 

مناف�سات  �سلب  دخول  الفر�ص  ملالك  ميكن  حيث  واملال  الوقت  ربح  �ساد�ًسا: 

اخليول املتنوعة يف وقت قيا�سي وق�سري، كما ميكنه معرفة الفحل املنا�سب 

مو�سم  مواليد من فحول خمتلفة يف  لفر�سه من خالل احل�سول على عدة 

واحد، وهذا ي�سرع فر�سته يف معرفة الفحل املنا�سب لفر�سه بدل اأن ينتظر 

عدة �سنوات ليجرب يف كل �سنة فحاًل على فر�سه. 

على  قادرة  دامت  ما  ا  �ِسنًّ الأ�سغر  الأفرا�ص  من  الإنتاج  على  القدرة  �سابًعا: 

التبوي�ص ولو مل تكن مكتملة الن�سج، وجنحت عمليات كثرية بهذه الطريقة 

.
)٣(

يف �ِسنِّ �سنٍة و�َسَنٍة ون�سف

ينظر: املراجع ال�سابقة، وينظر املراجع التالية باللغة الجنليزية:   )1(

 https://thehorse.com/111595/embryo-transfer-from-one-mare-to-another/ -1

https://www.vetstream.com/treat/equis/freeform/embryo-transfer -٢

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427944/-٣

ن�ص منوذج )طلب ت�سريح نقل اأجنة من فر�ص عربية م�سجلة( ال�سادر عن املركز على: “ي�سمح خالل   )٢(

املو�سم الواحد بنقل عدد ٣ اأجنة كحد اأق�سى من الفر�ص الواحدة لالأفرا�ص �سعودية الأ�سل واملن�ساأ، 

٢ جنني لالأفرا�ص غري ال�سعودية” ينظر: موقع مركز امللك عبدالعزيز للخيل العربية الأ�سيلة  وعدد 

 http://kaahcfao.com/ :بديراب على الرابط

ينظر املراجع التالية باللغة الجنليزية: =  )٣(
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املطلب الرابع

اأركان نقل اأجنة اخليل

اأربعة  اأنها تقوم على  الأجنة يف اخليل تبني  التعرف على �سورة نقل  من خالل 

اأركان: 

الأول: الفر�ص املانحة، وهي: الأم احلقيقية �ساحبة البوي�سة التي مت نقل اجلنني 

من رحمها.

الثاين: الفر�ص احلا�سنة، وهي: الأم امل�ستقبلة التي يغر�ص اجلنني يف رحمها بعد 

مزامنة دورات ال�سبق وتتوىل بقية احلمل مع الر�ساع. 

الثالث: الفحل، وهو: �ساحب املاء الذي يتم تلقيح الأم املانحة منه، وغالًبا يكون 

من الأبطال الذين ينا�سبون الأم املانحة ويتوقع من تلقيحها منه اإنتاج اأبطال 

يف ال�سرعة اأو يف اجلمال، اأو غريها.

الرابع: اجلنني، وهو: حمل الفر�ص املانحة من الفحل الذي يتم نقله اإىل الفر�ص 

احلا�سنة، يف وقت حمدد وبطريقة معينة.

املطلب اخلام�ض

تاأريخ نقل اأجنة اخليل

تاأخرت عن  اأن عملية نقل الأجنة يف اخليل  الباحثون يف تنا�سليات اخليل  ذكر 

غريها مبا يقارب مائة �سنة، واأن اأول عملية ناجحة لنقل اأجنة اخليل كانت يف عام 

1٩٧4م، حيث مت اإنتاج اأول مهر عرب نقل الأجنة وذلك يف اليابان. ويف عام 1٩٧٦م 

جنحت عملية نقل اأجنة بعيدة املدى )من مدينة اإىل اأخرى( وذلك يف اإجنلرتا. ويف 

 https://thehorse.com/111595/embryo-transfer-from-one-mare-to-another/ -1 =

https://www.vetstream.com/treat/equis/freeform/embryo-transfer -٢

.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427944/ -٣
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1٩84م مت  اليابان. ويف عام  اأول مهر من جنني جممد يف  1٩8٢م متت ولدة  عام 

بنجاح اإنتاج تواأم من الفر�ص املانحة، وذلك بتق�سيم اأجنتها على فر�سني حا�سنتني 

وذلك يف مدينة )كولورادو( الأمريكية. ويف عام 1٩8٧م �سدر تقرير بنجاح تقنية 

ا. ويف عام 1٩٩1م وحتديًدا يف فرن�سا جنح  تربيد اأجنة اخليول يف )كولورادو( اأي�سً

اإنتاج اأول مهر من عملية تخ�سيب بالأنابيب يعني اأن التخ�سيب كان خارج الرحم. 

٢٠٠٢م �سدر تقرير عن اإنتاج مهرين من عملية نقل بوي�سات جممدة يف  ويف عام 

.
)1(

كولورادو

الحرتافية،  من  كبري  وبقدر  جًدا  معتادة  العملية  اأ�سحت  احلا�سر  الوقت  ويف 

الأفرا�ص  اأف�سل  من  اإل  الإنتاج  عدم  اأوروبا  يف  الإنتاج  مراكز  بع�ص  يف  راأيت  بل 

لديهم وحتويل بقية الأفرا�ص اإىل حا�سنات مبعنى اأن املركز مثاًل يت�سمن عدد ٢٠٠ 

فر�ص لقح ولكن البوي�سات لعدد حمدود من الأفرا�ص الالتي لهن �سجل حافل يف 

املناف�سات، ومبا ل يزيد عن القدر امل�سموح به من الفر�ص الواحدة. 

ينظر: درا�سة باللغة الجنليزية بعنوان تاريخ نقل الأجنة �سادرة عن جامعة ولية كولورادو على الرابط   )1(

http://csu-cvmbs.colostate.edu/Documents/Learnmares11-ET-history-apr09.pdf :التايل
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املبحث االأول

حكم نقل اأجنة اخليل، و�شوابطه

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول

حكم نقل اأجنة اخليل

ميكن التو�سل اإىل احلكم ال�سرعي لنقل اأجنة اخليل من خالل بع�ص املعطيات 

املتقدمة ومنها: 

اأن نقل الأجنة له اأ�سباب منطقية وحاجة ظاهرة وا�ستعمالت نافعة، ول يعترب . 1

من اإ�ساعة املال؛ ملا فيه من الفوائد الكبرية ل�ساحب الفر�ص وملجتمع اخليل 

الباحث عن النوعيات املتميزة، كما تقدم يف مطلب اأ�سباب نقل الأجنة.

نقل الأجنة اإذا طبق باأيٍد متخ�س�سة، فال �سرر فيه على الفر�ص املانحة، ول . ٢

.
)1(

الفر�ص احلا�سنة، كما اأ�سارت اإىل ذلك جميع الدرا�سات ال�سابقة

نقل الأجنة يف اخليل ل يت�سمن تغيرًيا خللق اهلل تعاىل، ول تهجيًنا للخيل . ٣

العربي مع غريه، واإمنا هو مكاثرة للخيل العربي املتميز. 

وبناء على ذلك ل يرى الباحث مانًعا من هذه العملية بناء على اأن اهلل تعاىل خلق 

هذا احليوان و�سخره لالإن�سان لالنتفاع به ب�سائر اأنواع النتفاع التي ل تت�سمن اإيذاءه 

ينظر الدرا�سات التالية باللغة الجنليزية:   )1(

 https://thehorse.com/111595/embryo-transfer-from-one-mare-to-another/ -1

https://www.vetstream.com/treat/equis/freeform/embryo-transfer -٢

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427944/. -٣
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، ومقت�سى امللك جواز النتفاع به فيما مُيكن، وتكثري ن�سله بهذه الطريقة 
)1(

اأو تعذيبه

 .
)٢(

ممكن، ول يت�سمن �سررا؛ فكان مباحا

ومما يدل على ت�سخريه واإباحة النتفاع به ما يلي: 

قول اهلل تعاىل: )ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  . 1

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ىائ    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  
ٿ    ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ  

ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ( ]النحل: ٥ - 8[.
قول اهلل تعاىل: )يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  . ٢

مث  ىث  يث( ]اجلاثية: 1٣[.

ڀ   . ٣ پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعاىل:  اهلل  قول 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ( ]النحل: 8٠[.

ېئ        . 4 ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   )ەئ    تعاىل:  اهلل  قول 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی     ی  ی  ی( ]البقرة: ٢٩[.

املطلب الثاين

�شوابط نقل اأجنة اخليل

ميكن تطبيق ال�سوابط ال�سرعية العامة على نقل الأجنة يف اخليول، ومما ينطبق 

عليها ما يلي: 

الفواكه   ،)٢٠8/4( اجلليل  مواهب   ،)٥٧٣/1( الهندية  الفتاوى   ،)٩٥/٢( النرية  اجلوهرة  ينظر:   )1(

املحتاج  حتفة  على  العبادي  قا�سم  ابن  حا�سية   ،)٢4٢-٢41/٧( املحتاج  نهاية   ،)٣٧٥/1( الدواين 

)٣٧1/8(، الفروع )٦1٢/٥(، الإن�ساف )41٥/٩(، املو�سوعة الفقهية )٢٩٦/٢٢(.

ينظر: نوازل احليوان. د. عا�سم اأباح�سني )1٢٠(، اأحكام اخليل يف ال�سريعة الإ�سالمية، للباحث منر   )٢(

�سفوري )٥٢(. 
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اأو  املانحة  بالفر�ص  الإ�سرار  اإىل  الأجنة  نقل  عملية  توؤدي  األ  الأول:  ال�سابط 

الفر�ص احلا�سنة، كما لو كانت الزيادة يف ذلك ت�سرها اأو توؤثر على رحمها 

، وملا اتفق عليه الفقهاء من 
اأو تقطع ن�سلها؛ حلديث: “ل �سرر ول �سرار”)1(

.
)٢(

اأن ال�سرر يزال

ال�سابط الثاين: األ يكون يف الن�سل املنتج بوا�سطة عملية نقل الأجنة اأي اأ�سرار 

على الإنتاج اأو تغري جينات اأو �سعف ن�سل، ملا تقدم. 

اإ�ساعة  من  كان  واإل  ظاهرة،  منفعًة  الأجنة  نقل  يف  يكون  اأن  الثالث:  ال�سابط 

 .
)٣(

املال، واإجهاد احليوان مبا ل نفع فيه

�سعيب  ال�سيخ  وح�سنه   ،)٢8٦٥( برقم   )٥٥/٥( امل�سند  يف  اأحمد  عبا�ص:  ابن  حديث  من  اأخرجه   )1(

ورقم   )٦٦/٢( امل�ستدرك  يف  احلاكم   : اخلدري  �سعيد  اأبي  حديث  من  واأخرجه  الأرناوؤوط. 

)٢٣4٥(، واأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى )٦٩/٦( ورقم )11٧1٧(، والدار قطني يف )٥1/4( 

برقم )٣٠٧٩(. و�سححه احلاكم ووافقه الذهبي فقال: على �سرط م�سلم. 

. وقد ورد احلديث باأ�سانيد ل تخلو من مقال من حديث اأبي هريرة وعائ�سة وجابر واأبي لبابة

قال النووي عن رواية اأبي �سعيد: “حديث ح�سن... وله طرق َيْقَوى بع�سها ببع�ص”، وقال ابن رجب يف 

جامع العلوم واحلكم )٢1٠/٢(: “وهو كما قال”، وقال ال�سيخ �سعيب الأرناوؤوط: “حديث ح�سن بطرقه 

و�سواهده”.

بهذا احلديث،  اأحمد  الإمام  ا�ستدل  “وقد  واحلكم )٢1٠/٢-٢11(:  العلوم  ابن رجب يف جامع  قال 

وقال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل �سرر ول �سرار«. وقال اأبو عمرو بن ال�سالح: هذا احلديث اأ�سنده الدارقطني 

من وجوه، وجمموعها يقوي احلديث ويح�سنه، وقد تقبله جماهري اأهل العلم، واحتجوا به، وقول اأبي 

داود: اإنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها ي�سعر بكونه غري �سعيف واهلل اأعلم”.

ينظر: الأ�سباه والنظائر لبن جنيم )٧٢(، املنتقى �سرح املوطاأ )4٠/٦(، الأ�سباه والنظائر لل�سبكي   )٢(

)41/1(، التحبري �سرح التحرير )8/٣84٦(.

اإحكام  للقرايف )4/٣٣(،  الفروق  اأنواء  الربوق يف  اأنوار  للكا�ساين )1/٦٢(،  ال�سنائع  بدائع  ينظر:   )٣(

الأحكام لبن دقيق العيد )٣٢1/1(، املغني لبن قدامة )4٥٠/٦(.
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املبحث الثاين

حكم بيع اأجنة اخليل

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول

حكم بيع اجلنني يف بطن اأمه

�سورة امل�ساألة:

اأن يتم بيع اجلنني يف بطن اأمه بعد اأن يثبت حملها دون الأم، فالأم تبقى يف ملك 

اأو  ا�ستقالًل،  احلمل  على  العقد  فيكون  للم�سرتي،  مملوًكا  احلمل  ويكون  �ساحبها، 

يقوم م�سرتي اجلنني بنقله حلا�سنة مملوكة له.

حكم امل�ساألة:

.
)1(

اأجمع الفقهاء على اأن بيع اجلنني يف بطن اأمه حمرم، واأن البيع باطل

 ،
جائز”)٢( غري  وامل�سامني  املالقيح  بيع  اأن  على  اأجمعوا  “وقد  املنذر:  ابن  قال 

وقال ابن قدامة: “م�ساألة؛ قال: وكذا بيع احلمل غري اأمه، واللنب يف ال�سرع. معناه، 

.
بيع احلمل يف البطن، دون الأم. ول خالف يف ف�ساده”)٣(

ينظر: بدائع ال�سنائع )14٥/٥(، البحر الرائق )8٠/٦(، البناية �سرح الهداية )14٦/8(، رد املحتار   )1(

)٦٢/٥(، املقدمات املمهدات )٧1/٢(، �سرح اخلر�سي )٧1/٥(، ال�سرح الكبري للدردير )٥٧/٣(، 

حا�سية الد�سوقي )٥٧/٣(، الأم لل�سافعي )118/٣(، احلاوي للماوردي )418/٦(، املجموع للنووي 

)٣1٩/٩(، اأ�سنى املطالب لالأن�ساري )٣٠/٢(، نهاية املحتاج للرملي )44٩/٣(، املغني )4/1٥٧(، 

الإن�ساف )٣٠٠/4(، ك�ساف القناع )1٦٦/٣(.

نقله عنه ابن قدامة يف املغني )4/1٥٧(.   )٢(

)٣( املغني )1٥٧/4(. وينظر: حتفة املحتاج )٢٩٣/4(، الإن�ساف )٣٠٠/4(، ك�ساف القناع )1٦٦/٣(.
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 وا�ستدلوا بالأدلة التالية: 

بيع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  “نهى  قال:    هريرة  اأبو  روى  ما  الأول:  الدليل 

 .
احل�ساة وعن بيع الغرر”)1(

حال  عن  يدري  ل  لأنه  الغرر؛  من  اأمه  بطن  يف  اجلنني  بيع  اأن  ال�ستدلل:  وجه 

: “والأمر عندنا اأن من املخاطرة 
)٣(

. قال الإمام مالك
)٢(

اجلنني، وحاله موؤثر يف �سعره

والغرر ا�سرتاء ما يف بطون الإناث من الن�ساء والدواب؛ لأنه ل يدرى اأيخرج اأم ل يخرج 

ا اأم ذكًرا اأم اأنثى، وذلك كله  فاإن خرج مل يدر اأيكون ح�سًنا اأم قبيًحا اأم تاًما اأم ناق�سً

الإمام  واإن كان على كذا فقيمته كذا”، وقال  اإن كان على كذا فقيمته كذا،  يتفا�سل 

: “ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما لي�ص عندك وبيع احلمل يف بطن اأمه”.
)4(

ال�سافعي

ال�سارع احلكيم  لو كان غرًرا لكتفى  بيع احلمل  باأن  بالغرر:  ونوق�ص ال�ستدلل 

 .
)٥(

بدخوله يف النهي عن الغرر، ومل ين�ص على حترميه

واأجيب من وجهني: 

الوجه الأول: الن�ص على هذا النوع من البيع تاأكيد على حترميه مع دخوله يف الغرر. 

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )11٥٣/٣(، برقم )1٥1٣(، كتاب البيوع، باب بطالن بيع احل�ساة والبيع   )1(

الذي فيه غرر. 

ينظر: البحر الرائق لبن جنيم )8٠/٦(، البناية �سرح الهداية للعيني )148/8(، الفواكه الدواين   )٢(

للنفراوي )٩٣/٢(، احلاوي للماوردي )418/٦(، قال ابن تيمية يف الفتاوى الكربى )4/1٦-1٧(: 

“والغرر هو املجهول العاقبة، فاإن بيعه من املي�سر، وذلك اأن العبد اإذا اأبق، والبعري اأو الفر�ص اإذا �سرد 
اإمنا يبيعه خماطرة، في�سرتيه امل�سرتي بدون ثمنه بكثري، فاإن ح�سل له، قال  اإذا باعه  فاإن �ساحبه 

بال  الثمن  واأخذت  قمرتني  امل�سرتي:  قال  يح�سل،  واإن مل  قليل،  بثمن  مايل  واأخذت  قمرتني  البائع: 

عو�ص، فيف�سي اإىل مف�سدة املي�سر التي هي اإيقاع العداوة والبغ�ساء، مع ما فيه من اأكل املال بالباطل، 

ملسو هيلع هللا ىلص من  عنه  نهى  ما  الغرر  نوع  ومن  وبغ�ساء،  وعداوة  الغرر ظلم  بيع  ففي  الظلم،  نوع من  هو  الذي 

الثمرة قبل بدو �سالحها، وبيع املالم�سة  اللنب، وبيع  بيع حبل احلبلة واملالقيح وامل�سامني، ومن بيع 

واملنابذة ونحو ذلك”.

املوطاأ مع �سرحه املنتقى )4٢/٥(.  )٣(

الأم )8/18٥(.   )4(

ينظر: احلاوي )٦/418(.  )٥(
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اجلاهلية  يف  ماألوفا  كان  لأنه  البيع؛  من  النوع  هذا  على  الن�ص  الثاين:  الوجه 

فخ�سه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالنهي؛ حتى ل يجعلوا العادة املاألوفة عندهم خم�س�سة 

.
)1(

لعموم النهي عن بيع الغرر

الدليل الثاين: ما روى اأبو هريرة وابن عبا�ص  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »نهى عن 

الأجنة.  البطون، وهي  اأبو عبيد: املالقيح: ما يف  . قال 
)٢(

امل�سامني، واملالقيح« بيع 

.
)٣(

وامل�سامني: ما يف اأ�سالب الفحول

عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »نهى  قال:   ، اخلدري  �سعيد  اأبو  روى  ما  الثالث:  الدليل 

 .
)4(

�سراء ما يف بطون الأنعام حتى ت�سع«

الدليل الرابع: اأنه بيع جمهوٍل منفرد، وهو �سورة من �سور الغرر واأفرد لأهميته، 

ولأن الفقهاء يفردونه، فاملجهول لو كان تابعا مع اأمه لقبلت اجلهالة، ولكنها ل تقبل 

: “جهالته، فاإنه ل تعلم �سفته ول حياته”. 
)٥(

يف البيوع مع النفراد. قال ابن قدامة

املرجع ال�سابق.   )1(

 ،)11٥81( برقم   )٢٣٠/11( الكبري  املعجم  يف  الطرباين   : عبا�ص  ابن  حديث  من  اأخرجه   )٢(

والبزار كما يف ك�سف الأ�ستار )8٧/٢( برقم )1٢٦8(، واأخرجه من حديث اأبي هريرة : البزار 

كما يف ك�سف الأ�ستار )8٧/٢( برقم )1٢٦٧(.

تخريج  الدراية يف  اأي�سا يف  وقال  اإ�سناده �سعف”،  “وفى  املرام )٣1٥(:  بلوغ  ابن حجر يف  قال احلافظ 

اأحاديث الهداية )٢/ 14٩(: “واأخرجه الطرباين والبزار من حديث ابن عبا�ص ويف اإ�سناده �سعف. وروى 

اإ�سحاق والبزار عن اأبي هريرة نحوه وفيه �سالح بن اأبي الأخ�سر وهو �سعيف”، وقال الهيثمي يف جممع 

الزوائد ومنبع الفوائد )1٠4/4( تعليقا على رواية ابن عبا�ص: “وفيه اإبراهيم بن اإ�سماعيل بن اأبي حبيبة 

وثقه اأحمد و�سعفه جمهور الأئمة”. و�سححه الألباين. ينظر: �سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته )11٦٦/٢(.

ينظر: غريب احلديث )٢٠8/1(.  )٣(

اأخرجه عبدالرزاق يف امل�سنف )14٩٢٣، 14٣٧٥(، وابن اأبي �سيبة يف امل�سنف )٦٠/٥(، واأحمد يف   )4(

الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي   ،)1٥/٣( ال�سنن  يف  والدارقطني   ،)11٣٧٧( برقم   )4٧٠/1٧( امل�سند 

)٣٣8/٥( برقم )1٠٦٣٠( وغريهم، من طرٍق عن جه�سم، به. 

قال احلافظ يف بلوغ املرام )٣14(: “اإ�سناده �سعيف”، وقال الألباين يف الإرواء )1٣٢/٥(: “�سعيف”. 

وقال البيهقي يف ال�سنن الكربى )٣٣8/٥(: “وهذه املناهي واإن كانت يف هذا احلديث باإ�سناٍد غري قوي، 

فهي داخلة يف بيع الغرر الذي نهى عنه يف احلديث الثابت عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص”.

املغني )1٥٧/4(، وينظر: دقائق اأويل النهى للبهوتي )1٣/٢(.  )٥(
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: “وهذا ل بيع عني، ول �سفة ومن بيوع الغرر، ول يحل”، وقال ابن 
)1(

وقال ال�سافعي

 .
مفلح: “ول ي�سح بيع جمهول مفرد كحمٍل”)٢(

واجلهالة والغرر عند الفقهاء تكون يف �سبعة اأ�سياء، وكثري منها متحقق يف احلمل 

اإذا كان يف بطن اأمه، وهذه الأ�سياء ال�سبعة هي: 

اجلهالة يف الوجود كبيع العبدالهارب، وقد يقال باأن احلمل ميكن التاأكد من . 1

وجوده وحياته بالأجهزة احلديثة. 

اجلهالة يف احل�سول كالطائر يف الهواء هل يرجع اأو ل يرجع، وينطبق ذلك . ٢

تتع�سر  ورمبا  ولدته،  قبل  الدابة  تنفق  ورمبا  يح�سل،  فرمبا  احلمل،  على 

ولدته وميوت، ونحو ذلك من العوار�ص بخالف املولود اخلارج من بطن اأمه، 

فيمكنك فح�سه وتقييم و�سعه ال�سحي، واتخاذ قرار ر�سيد ب�سرائه اأو عدم 

�سرائه بخالف احلمل يف البطن. 

اجلهالة يف اجلن�ص، فرمبا يكون ذكرا ورمبا يكون اأنثى، وهذا موؤثر يف ال�سعر، . ٣

فالأنثى يف اخليل هي املرغوبة، وقيمتها �سعف الذكر واأحيانا اأ�سعاف قيمة 

َعَقَد على جمهول م�ستقل،  الذكر، والذي ي�سرتي احلمل يف البطن منفردا 

وينتظر حظه الذي ل يعلمه اأثناء عقد ال�سفقة. 

اجلهالة يف النوع، وهذا ل ينطبق على بيع اجلنني، لأن الأم والأب معروفان . 4

عربي،  غري  اأو  عربي  ح�سان  هو  هل  احلمل  نوع  يتبني  وبهما  وم�سروطان، 

ويتبني هل هو خط �سرعة اأم جمال اأم قفز. 

اجلهالة يف املقدار وهذا ينطبق على بيع احلمل عند عدم ا�ستخدام الأجهزة . ٥

الأم )118/٣(. ومعنى كالم ال�سافعي  اأن بيع احلمل يف بطن اأمه لي�ص بيع عني ُيرى ول مو�سوف؛   )1(

لأنه ل ميكن و�سفه، حيث مل ي�ساهده اأحد، وبذلك يخالف ال�سرط املتفق عليه يف املبيع وهو اأن يكون 

معلوما بروؤية اأو �سفة، فلذلك �سار املبيع جمهول. 

الفروع لبن مفلح )4/٢٥(.  )٢(
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احلديثة فال ُيعلم ما يف بطن الأنثى من العدد، حمل واحٌد اأو تواأم، وميكن 

معرفة ذلك من خالل الأجهزة احلديثة.

اجلهالة يف التعيني، وهذه اجلهالة تنطبق على احلمل، لأن عينه غري معلومة، . ٦

فامل�سرتي ل يعلم تركيبته اجل�سمانية، ول �سالمة قوائمه، ول �سكل راأ�سه، ول 

غريها من الأمور املوؤثرة يف ال�سعر عند اأهل اخليل، ول يعلم اإل اأن اأمه فالنة 

واأن اأباه فالن، فهو كما قال ال�سافعي: “وهذا ل بيع عني، ول �سفة ومن بيوع 

 .
الغرر، ول يحل”)1(

هناك . ٧ لأن  يجوز  ل  فهو  بدو �سالحها،  قبل  الثمرة  كبيع  البقاء  اجلهالة يف 

بقائها، وينطبق ذلك على احلمل، فالعقد عليه قبل ولدته عقد  جهالة يف 

الت�سليم  الأم قبل  تنفق  الت�سليم، فرمبا  اإىل وقت  البقاء  على �سيء جمهول 

.
)٢(

ورمبا ميوت احلمل يف بطن اأمه قبل اإمكان ت�سليمه، فهو جمهول البقاء

وينطبق على ما تقدم قول الإمام مالك: “والأمر عندنا اأن من املخاطرة والغرر 

ا�سرتاء ما يف بطون الإناث من الن�ساء والدواب؛ لأنه ل يدرى اأيخرج اأم ل يخرج فاإن 

ا اأم ذكًرا اأم اأنثى، وذلك كله  خرج مل يدر اأيكون ح�سًنا اأم قبيًحا اأم تاًما اأم ناق�سً

 .
يتفا�سل اإن كان على كذا فقيمته كذا، واإن كان على كذا فقيمته كذا”)٣(

يلحق  ب�سرر  اإل  العقد  اأثناء  ت�سليمه  مبيع غري مقدور على  اأنه  الدليل اخلام�س: 

البائع اأو امل�سرتي مبوت احلمل اأو مبوت الأم جراء ف�سل احلمل عن اأمه، ومن �سروط 

�سحة البيع القدرة على الت�سليم؛ لأن ما ل يقدر على ت�سليمه �سبيه باملعدوم، واملعدوم ل 

؛ ولأن ال�سرر املذكور ل ي�ستحق بالعقد ول يلَزُم بالتزام 
)4(

ي�سح بيعه، فكذا ما اأ�سبهه

العاقد اإل �سرر ت�سليم املعقود عليه فقط، فاأما ما وراءه من اإخراج احلمل من بطن 

الأم )٣/118(.   )1(

ينظر: الذخرية )141/4(، املو�سوعة الفقهية )1٦8/1٦(.  )٢(

املوطاأ مع �سرحه املنتقى )4٢/٥(.  )٣(

املغني )1٥٧/4(، املبدع )٢٢/4-٢٣(. وينظر: دقائق اأويل النهى للبهوتي )1٣/٢(.  )4(
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اأمه يف غري وقته الذي فيه �سرر على البائع وامل�سرتي واملبيع فهذا غري م�ستحق بالعقد، 

 .
)1(

فكان هذا على هذا التقدير بيع ما ل يجب ت�سليمه �سرًعا فيكون فا�سًدا

الدليل ال�ساد�س: اأن احلمل يف البطن لي�ص مبال، وما لي�ص مبال ل يحل بيعه، قال 

: “ول ينعقد بيع املالقيح، وامل�سامني الذي ورد النهي عنه؛ لأن امل�سمون 
)٢(

الكا�ساين

اأي�سا  ما يف �سلب الذكر، وامللقوح ما يف رحم الأنثى، وذلك لي�ص مبال، وعلى هذا 

ج على  ج بيع ع�سب الفحل؛ لأن الع�سب هو ال�سراب، واأنه لي�ص مبال، وقد يخرَّ يخرَّ

هذا بيع احلمل اأنه ل ينعقد؛ لأن احلمل لي�ص مبال”.

املتفق  البيع  �سحة  �سروط  بع�ص  عليه  تنطبق  ل  احلمل  بيع  اأن  ال�سابع:  الدليل 

، ومنها: العلم باملبيع والقدرة على الت�سليم. 
)٣(

عليها

وبناء على اتفاق الفقهاء والأدلة التي ا�ستدلوا بها فاإنه ل يجوز بيع احلمل يف بطن 

الفر�ص دون الأم؛ للغرر، واجلهالة، وعدم العلم باملبيع وعدم القدرة على الت�سليم. 

املطلب الثاين

حكم بيع اجلنني يف بطن احلا�شنة

 وفيه فرعان: 

الفرع الأول: حكم بيع اجلنني دون احلا�سنة.

�سورة امل�ساألة:

اأن يتم بيع اجلنني بعد نقله من رحم الأم وثبوته يف رحم احلا�سنة، ويكون بيعه 

لوحده م�ستقاًل عن احلا�سنة، مبعنى اأن احلا�سنة تكون مملوكة ملركز تنا�سليات اأو 

ل�ساحب اجلنني فتعود اإىل مالكها بعد الولدة والر�ساعة. 

ينظر: بدائع ال�سنائع )٥/1٦8(.  )1(

بدائع ال�سنائع )14٥/٥(.   )٢(

حتفة املحتاج )٢٩٣/4(، مغني املحتاج )٣8٠/٢(.   )٣(
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حكم امل�ساألة:

احلكم؛  حيث  من  اأمه  بطن  يف  احلمل  بيع  م�ساألة  عن  تختلف  ل  امل�ساألة  هذه 

ف�سواء كان البيع للجنني دون الأم اأو دون احلا�سنة ل فرق، فالغرر موجود واجلهالة 

القول  ميكن  ولذلك  م�ستحيلة،  العقد  اأثناء  الت�سليم  على  القدرة  وكذلك  موجودة، 

.
)1(

باإجماع الفقهاء على اأن بيع اجلنني يف بطن احلا�سنة حمرم، واأن البيع باطل

وي�ستدل على ذلك بنف�ص الأدلة املتقدمة يف املطلب الأول. 

الفرع الثاين: حكم بيع اجلنني مع احلا�سنة. 

�سورة امل�ساألة:

اأن يتم بيع اجلنني يف بطن احلا�سنة ويكون بيعه مع احلا�سنة يف عقد واحد، 

الفحل  من  بطنها حمال  فر�ًسا حتمل يف  �سي�سرتي  احلمل  لهذا  امل�سرتي  اأن  مبعنى 

الفالين والفر�ص الفالنية، فهو ي�سرتي احلا�سنة ب�سرط اأنها حامل اأو حتت�سن حمال 

من الفحل الفالين والفر�ص الفالنية. 

وينطبق على هذه امل�ساألة حكم بيع الفر�ص احلامل، ويتعلق بها �سورتان: 

ال�سورة الأوىل: بيع الفر�س احلامل بدون �سرط.

�سورة امل�ساألة: اأن يبيع مالك الفر�ص احلامل فر�سه على غريه دون اأن ي�سرتط له 

�ص للحمل من عدمه كما يعرب بع�ص الفقهاء. اأنها حامل، ودون تعرُّ

 ،
)٢(

حكم امل�ساألة: اتفق الفقهاء على جواز بيع الفر�ص احلامل دون �سرط احلمل

اأقف على خمالف يف  ، ومل 
)٣(

اأنه يت�سمن غررا، ولكنه غرٌر مغتفر اتفقوا على  كما 

هذه امل�ساألة.

ينظر: نف�ص مراجع املطلب الأول.   )1(

اخلر�سي  �سرح   ،)٣1٩/٥( الرائق  البحر   ،)1٦4/٥( ال�سنائع  بدائع   ،)٧/٢( الختيار  ينظر:   )٢(

للنووي )٣٩1/٩(، مغني  )٧٥/٥(، حا�سية الد�سوقي )٣٧٦/4(، الفواكه الدواين )8/٢(، املجموع 

املحتاج )٣88/٢(، املغني )٧٠/4(، القواعد لبن رجب )٢٩8(، ك�ساف القناع )1٦٦/٣(. 

ينظر: املراجع ال�سابقة.   )٣(
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وا�ستدلوا بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: اأن التابع ل�سيء يف الوجود تابع له يف احلكم؛ لقاعدة التابع تابع؛ 

.
)1(

فيغتفر يف التبعية ما ل يغتفر يف ال�ستقالل

الدليل الثاين: اأن املق�سود من املعقود عليه وهو الفر�ص ظاهر اأمام امل�سرتي، 

في�ستطيع فح�ص قوائمها، و�سكلها، ولونها، وغري ذلك، واحلمل تابع للفر�ص فيكون 

واإمنا على  العقد لي�ص عليه  العقد، ولأن  ُيق�سد يف  الغرر يف احلمل ي�سرًيا؛ لأنه مل 

 .
)٢(

اأمه

الدليل الثالث: احلاجة داعية اإىل بيع احلامل، ومنعه فيه م�سقة وتعطيل مل�سالح 

 .
)٣(

النا�ص

الدليل الرابع: قيا�ص احلمل يف البطن على اللنب يف �سرع البهيمة، و�سفار البي�ص، 

 .
)4(

واأ�سا�ص الدار، بجامع اأن الغرر ل ميكن الحرتاز عنه فيقا�ص عليه يف احلكم

البيع لت�سالها  البهيمة، فهي تدخل يف  اأطراف  الدليل اخلام�س: القيا�ص على 

 .
)٥(

بالبهيمة، فيدخل احلمل يف البيع بجامع الت�سال يف كل منهما

الدليل ال�ساد�س: ي�ستدل على اأنه ل يجوز اأن يعقد عليه مع اأمه بجميع الأدلة التي 

 .
)٦(

تدل على منع بيع احلمل

وبناء على هذه امل�ساألة فاإذا بيعت الفر�ص احلا�سنة جلنني يف بطنها دون �سرط 

احلمل، اأو اأنها حا�سنة حلمل، فيجوز هذا البيع باتفاق املذاهب الأربعة. 

ينظر: مغني املحتاج )٣88/٢(، املنثور يف القواعد للزرك�سي )٣٧٦/٣(، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي   )1(

)1٢٠(، القواعد لبن رجب )٢٩8(، ك�ساف القناع )1٦٦/٣(.

ينظر: املغني )٧٠/4(، املجموع للنووي )٣٩1/٩(، ك�ساف القناع )1٦٦/٣(.  )٢(

ينظر: �سرح اخلر�سي )٧٥/٥(، حا�سية الد�سوقي )٣٧٦/4(، الفواكه الدواين )٢/8(.  )٣(

ينظر: املجموع للنووي )٣٩1/٩(، ك�ساف القناع )1٦٦/٣(.  )4(

ينظر: بدائع ال�سنائع )٥/1٦4(.  )٥(

ينظر: ك�ساف القناع )1٦٦/٣(.  )٦(
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ال�سورة الثانية: بيع الفر�س احلامل ب�سرط احلمل. 

�سورة امل�ساألة: اأن يبيع مالك الفر�ِص احلامِل اأو احلا�سنة فر�َسه على غريه مع ا�سرتاط 

اأنها حامل، وهو يعلم اأن هذا ال�سرط يزيد يف ثمنها. 

حكم امل�ساألة: اختلف العلماء يف بيع احليوان ب�سرط احلمل على قولني: 

القول الأول: منع بيع احليوان ب�سرط احلمل، وبطالن ال�سرط.

 .
)٣(

، وال�سافعية يف قول
)٢(

، واملالكية
)1(

ذهب اإىل هذا القول احلنفية

القول الثاين: جواز بيع احليوان مع ا�سرتاط احلمل، و�سحة ال�سرط. 

مذهب  يف  القولني  واأ�سح   ،
)4(

حنيفة اأبي  عن  زياد  بن  احل�سن  رواية  وهو 

.
)٦(

، واملذهب عند احلنابلة
)٥(

ال�سافعية

الأدلة واملناق�سات: 

اأدلة القول الأول: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول القائلون مبنع ا�سرتاط احلمل وبطالن ال�سرط باأدلة 

منها: 

الدليل الأول: اجلهالة يف ال�سرط فما يف البطن ل تعلم حقيقته، فا�سرتاطه من 

.
)٧(

ا�سرتاط زيادة جمهولة يف املبيع، وهذا ل يجوز

وميكن مناق�سته: باأنه لو مل يجز ا�سرتاطه يف املبيع ملا جاز ا�سرتاطه يف الديات 

بدائع ال�سنائع )٥/ 1٦8(، رد املحتار )4/ ٥88(.  )1(

اخلر�سي )٥/ 8٥(.  )٢(

املجموع )٩/ ٣٩٢(، املنثور يف القواعد للزرك�سي )8٠/٢(.   )٣(

بدائع ال�سنائع )٥/ 1٦8(.  )4(

اأ�سنى املطالب )٢/ ٣٥، ٣٦(، حا�سيتا قليوبي وعمرية )٢/ ٢٢4(، املنثور يف القواعد )٢/ 8٠(.  )٥(

املغني )11٧/4(، الكايف )٥٣/٢(، املبدع يف �سرح املقنع )٥٢/4(، ك�ساف القناع )٣/ 1٩٠(، مطالب   )٦(

اأويل النهي )٦٧/٣-٦8(. 

حا�سية ابن عابدين )4/ ٥88(.  )٧(
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اأربعني خلفة يف  ملسو هيلع هللا ىلص يف قتيل عمد اخلطاأ، مائة من الإبل، منها  وقد ا�سرتط النبي 

، ولو كان احلمل جمهول ملا ا�سرتطه النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
)1(

بطونها اأوًلدها

الدليل الثاين: الغرر يف ال�سرط؛ فاحلمل امل�سروط يحتمل الوجود والعدم، ول 

لعار�ص  اأن يكون  البطن والتحرك يحتمل  ِعَظم  الوقوف عليه يف احلال؛ لأن  ميكن 

 .
)٢(

داٍء، اأو غريه، فكان يف وجوده غرٌر يوجب ف�ساد البيع

ونوق�ص: باأن معرفة كون احليوان حاماًل اأمر يعرفه اأهل اخلربة، ولو مل يت�سح 

اأن الدابة لي�ست حاماًل،  لأهل اخلربة فاإن اأجهزة الطب احلديثة تك�سفه، ولو تبني 

.
)٣(

فللم�سرتي خيار الرد

الدليل الثالث: اأن احلمل ل حكم له ول ياأخذ ق�سطا من الثمن فال ي�سح اأن يفرد 

 .
)4(

بال�سرط

ويناق�ص: باأن احلمل له حكم خا�ص به، واأدلة ذلك �ستاأتي يف اأدلة القول الثاين. 

الدليل الرابع: اأن بيع الفر�ص احلامل مع ا�سرتاط حملها يعترب من بيع الأجنة 

.
)٥(

اإذا كان احلمل ظاهرا

تابع؛  التابع  لقاعدة  احلكم؛  يف  له  تابع  الوجود  يف  ل�سيء  التابع  باأن  ويناق�ص: 

.
)٦(

فيغتفر يف التبعية ما ل يغتفر يف ال�ستقالل، واجلنني تابع ومل يعقد عليه لذاته

ال�سوط  قتيل  اخلطاأ،  عمد  قتيل  اإن يف  »األ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأن    عمر  بن  عبداهلل  حديث   )1(

والع�سا، مائة من الإبل، منها اأربعون خلفة يف بطونها اأوًلدها« رواه اأحمد )4٥8٣، ٥8٠٥(، والن�سائي 

يف املجتبى )4٢/8(، برقم )4٧٩٩(، كتاب الق�سامة، باب الختالف على خالد احلذاء، وابن ماجه يف 

�سننه )8٧8/٢( برقم )٢٦٢8(، كتاب الديات، باب دية �سبه العمد مغلظة وغريهم، و�سعف اإ�سناده 

ال�سيخ �سعيب الأرناوؤوط، و�سححه الألباين. ينظر: اإرواء الغليل )٢٥٦/٧-٢٥8(.

وينظر: البيان يف مذهب ال�سافعي للعمراين )٢٠٦/٣(، املنثور يف القواعد للزرك�سي )8٣/٢(. 

بدائع ال�سنائع )٥/ 1٦8(.  )٢(

ينظر: بدائع ال�سنائع )٥/ 1٦٩(، املعامالت املالية، لدبيان الدبيان )4/٦٠-٦1(.  )٣(

الكايف )٥٣/٢(، املغني )118/4(.  )4(

الفواكه الدواين )٢/84(.  )٥(

ينظر: مغني املحتاج )٣88/٢(، املنثور يف القواعد للزرك�سي )٣٧٦/٣(، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي =  )٦(
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اأدلة القول الثاين: 

ال�سرط  و�سحة  احلمل  ا�سرتاط  بجواز  القائلون  الثاين  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 

باأدلة منها: 

بها،  الوفاء  الثمن، وميكن  موؤثرة يف  اأن احلمل �سفة مق�سودة،  الأول:  الدليل 

والرغبات تختلف باختالف وجود احلمل وعدمه، في�سح ا�سرتاطه، كال�سناعة وكما 

لو ا�سرتط العبد كاتًبا، والدابة لبوًنا، ولو مل ي�سح ا�سرتاط ذلك لفاتت احلكمة التي 

 .
)1(

�سرع لأجلها البيع

به جاز  له حكم خا�ص  واإذا كان   ،
)٢(

به ا  للحمل حكًما خا�سً اأن  الثاين:  الدليل 

ا به الأدلة التالية:  ا�سرتاطه يف املبيع. ومما يدل على اأن له حكًما خا�سً

	 .
)٣(

حكم النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الدية باأربعني خلفة يف بطونها اأوًلدها

	 .
)4(

منع اأخذ احلوامل يف الزكاة

= )1٢٠(، القواعد لبن رجب )٢٩8(، ك�ساف القناع )1٦٦/٣(.

ينظر: بدائع ال�سنائع )٥/ 1٦8، 1٦٩(، املغني )118/4(، املبدع لبن مفلح )4/٥٠-٥٢(.  )1(

املغني )118/4(، القواعد لبن رجب )1/188-18٧(.   )٢(

تقدم تخريجه.   )٣(

وذهب اإىل العمل به جمهور العلماء وخالف احلنفية. ينظر: تبيني احلقائق )1٢٦/٦(، التاج والإكليل 

)٣٣٢/8(، الأم )٣٥٠/8(، املغني )8/٣٧٢(.

اأتعد  فقالوا:  بال�سخل،  النا�ص  يعد على  فكان  بعث م�سدًقا،    بن اخلطاب  اأن عمر  لذلك  يدل   )4(

علينا بال�سخل ول تاأخذ منه �سيئا، فلما قدم على عمر بن اخلطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: “نعم تعد 

عليهم بال�سخلة يحملها الراعي ول تاأخذها، ول تاأخذ الأكولة ول الربى ول املاخ�ص ول فحل الغنم، 

وتاأخذ اجلذعة والثنية، وذلك عدل بني غذاء الغنم وخياره” اأخرجه مالك يف املوطاأ )٢٦٥/1( برقم 

يف  ال�سافعي  طريقه  ومن  ال�سدقة،  يف  ال�سخل  من  به  يعتد  فيما  جاء  ما  باب  الزكاة:  كتاب   ،)٢٦(

امل�سند )٢٣8/1(، والبيهقي يف ال�سنن الكربى )1٠٠/4- 1٠1( كتاب الزكاة: باب ال�سن التي توؤخذ 

من الغنم. قال النووي يف املجموع )٣٩٩/٥(: “وهذا عن عمر  �سحيح”. 

 ،)٢٩٩/1٧( والتح�سيل  البيان   ،)1٧٧/1( الهندية  الفتاوى   ،)1٢٠/1( النرية  اجلوهرة  وينظر: 

الإن�ساف   ،)14٠/٢( البهية  الغرر   ،)٣٩8/٥( املهذب   ،)٣4٥/1( للنفراوي  الدواين  الفواكه 

)٦٥/٣(، مطالب اأويل النهى )4٠/٢(.
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	  .
)1(

منع وطء احلباىل امل�سبيات

	 .
)٢(

اأن اهلل تعاىل جعل عدة احلامل و�سع حملها وذلك بخالف غري احلامل

	 .
)٣(

اأنه ُرخ�ص للحامل اأن تفطر يف رم�سان اإذا خافت على نف�سها اأو ولدها

	  .
)4(

اتفاق الفقهاء على منع القت�سا�ص من احلامل اأثناء حملها

فلقوا  اأوطا�ص  اإىل  جي�سا  بعث  حنني  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  “اأن  اخلدري:  �سعيد  اأبي  حديث  لذلك  يدل   )1(

ملسو هيلع هللا ىلص حترجوا  اأ�سحاب ر�سول اهلل  نا�سا من  �سبايا فكاأن  لهم  واأ�سابوا  عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم 

)ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    يف ذلك  فاأنزل اهلل  امل�سركني  اأزواجهن من  اأجل  من غ�سيانهن من 

پ  پ( ]التوبة: 118[” رواه م�سلم يف �سحيحه برقم )14٥٦( )1٠٧8/٢(: “كتاب الر�ساع، باب 
جواز وطء امل�سبية بعد ال�سترباء واإن كان لها زوج انف�سخ نكاحها بال�سبي”، وروى اأبو داود يف �سننه 

  ٢1٣/٢( برقم )٢1٥٩( كتاب النكاح، باب يف وطء ال�سبايا، من حديث اأبى �سعيد اخلدري(

ورفعه اأنه قال يف �سبايا اأوطا�ص: “ل توطاأ حامل حتى ت�سع ول غري ذات حمل حتى حتي�ص حي�سة”. 

قال احلاكم يف امل�ستدرك )1٩٥/٢ ح ٢٧٩٠(: هذا حديث �سحيح على �سرط م�سلم ومل يخرجاه، وقال 

ابن حجر يف التلخي�ص )441/1(: اإ�سناده ح�سن.

املب�سوط  ينظر:  ت�سع.  حتى  حامل  توطاأ  ل  قالوا:  فجميعهم  العلم  اأهل  به  العمل  على  اأجمع  وقد 

الأم  الدواين )٦٢/٢(،  الفواكه  اجلليل )4/1٦٦(،  مواهب  ال�سنائع )٢٦٩/٢(،  بدائع   ،)14٥/٣(

)1٠٣/٥-1٠4(، اأ�سنى املطالب )4٠٩/٣(، املغني )148/٥(، ك�ساف القناع )٢٦8/4(. 

لقوله تعاىل: )ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]الطالق: 4[. ينظر: بدائع ال�سنائع )1٩٢/٣(، البحر   )٢(

الأم )٢٣٥/٥(،  للدردير )٢/٦٧1(،  ال�سغري  ال�سرح  املجتهد )٣/1٠8(،  بداية  الرائق )14٥/٥(، 

احلاوي )18٧/14(، املغني )٩٧/8(، الرو�ص املربع )4٢٢(. 

يدل لذلك حديث اأن�ص بن مالك الكعبي  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اهلل و�سع عن امل�سافر ال�سوم   )٣(

و�سطر ال�سالة، وعن احلامل اأو املر�سع ال�سوم اأو ال�سيام« اأخرجه الرتمذي يف جامعه )٩4/٣( برقم 

)٧1٥( كتاب ال�سوم، باب الرخ�سة يف الإفطار للحبلى واملر�سع، وقال: ح�سن. واأخرجه الن�سائي يف 

املجتبى )18٠/4(، برقم )٢٢٧٥(، كتاب ال�سيام، باب ما يكره من ال�سيام يف ال�سفر، وابن ماجه 

ال�سنن )٥٣٣/1(، برقم )1٦٦٧(، كتاب ال�سيام، باب ما جاء يف الإطار للحامل واملر�سع، واأحمد يف 

امل�سند )٣٩٢/٣1( برقم )1٩٠4٧(، وجّود اإ�سناده ابن تيمية يف جمموعة الر�سائل وامل�سائل )٢٩٣/٢(، 

وقال ابُن كثري يف اإر�ساد الفقيه )٢8٣/1(: جيد، وح�سنه ابن حجر يف موافقة اخلرب اخلرب )4٣/٢(.

ال�سامت  واأبو عبيدة بن اجلراح وعبادة بن  ملا روى عبدالرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل   )4(

و�سداد بن اأو�ص قالوا: اإن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا قتلت املراأة عمدا فال تقتل حتى ت�سع ما يف بطنها اإن 

كانت حامال وحتى تكفل ولدها، واإن زنت مل ترجم حتى ت�سع ما يف بطنها، وحتى تكفل ولدها«. اأخرجه 

ابن ماجه يف �سننه )8٩8/٢( برقم )٢٦٩4(، كتاب الديات، باب احلامل يجب عليها القود، والطرباين 

يف املعجم الكبري )٢8٠/٧(، برقم )٧1٣8(. قال البو�سريي يف م�سباح الزجاجة )18٣/٣(: =
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	 .
)1(

اتفاق الفقهاء على منع اإقامة احلد على احلامل من اأجل حملها

	 .
)٢(

ورود العقود على احلامل كالبيع والهبة والو�سية والإ�سداق

يف  احلامل  اأخذ  جواز  عدم  بدليل  الدابة،  يف  زيادة  احلمل  اأن  الثالث:  الدليل 

.
)4(

، ووجوب دفع احلامل يف دية العمد تغليظا على القاتل
)٣(

الزكاة اإل اأن ي�ساء ربها

الدليل الرابع: اأن ا�سرتاط احلمل ل يتعلق باإن�ساء اأمر م�ستقبلي يتجدد، بل هو 

.
)٥(

التزام �سفة ناجزة، فال يوؤدي اإىل املنازعة

الدليل اخلام�س: اأن احلمل ياأخذ ق�سًطا من الثمن، قيا�ًسا للحمل يف البطن على 

 .
)٦(

الثمرة يف الكمام، واللنب يف ال�سرع، فاإذا اأخذ ق�سًطا من الثمن جاز ا�سرتاطه

الرتجيح: 

بعد النظر يف اأدلة القولني وما نوق�ست به الأدلة، وما اأجيب به عن تلك املناق�سات 

تبني يل رجحان القول الثاين القائل بجواز ا�سرتاط احلمل يف الدواب، لالأمور الآتية: 

قوة ما ا�ستدلوا به واإمكان مناق�سة اأدلة القول الأول. . 1

= “هذا اإ�سناد فيه ابن اأنعم، وا�سمه عبدالرحمن بن زياد، وهو �سعيف، وكذا الراوي عنه عبداهلل بن 

لهيعة”، و�سعفه الألباين كما يف اإرواء الغليل )٢8٢/٧(. 

ينظر: املب�سوط )8٠/٢٧(، البحر الرائق )4٢٦/8(، الذخرية )٧1/1٠(، منح اجلليل )٧4/٩(، الأم 

)٣4٦/8(، اأ�سنى املطالب )٣8/4-٣٩(، الإن�ساف )484/٩(، ك�ساف القناع )٥٣٥/٥(. 

ينظر: املراجع ال�سابقة.   )1(

البحر   ،)1٦4/٥( ال�سنائع  بدائع   ،)٧/٢( الختيار  وينظر:   .)188-18٧/1( رجب  لبن  القواعد   )٢(

الرائق )٣1٩/٥(، �سرح اخلر�سي )٧٥/٥(، حا�سية الد�سوقي )٣٧٦/4(، الفواكه الدواين )٢/8(، 

املجموع للنووي )٣٩1/٩(، مغني املحتاج )٣88/٢(، ك�ساف القناع )1٦٦/٣(. 

 ،)٢٩٩/1٧( والتح�سيل  البيان   ،)1٧٧/1( الهندية  الفتاوى   ،)1٢٠/1( النرية  اجلوهرة  ينظر:   )٣(

الإن�ساف   ،)14٠/٢( البهية  الغرر   ،)٣٩8/٥( املهذب   ،)٣4٥/1( للنفراوي  الدواين  الفواكه 

)٦٥/٣(، مطالب اأويل النهى )4٠/٢(.

ينظر: البيان يف مذهب ال�سافعي للعمراين )٢٠٦/٣(، املنثور يف القواعد للزرك�سي )8٣/٢(.  )4(

ينظر: املجموع )٩/ ٣٩٢(، املنثور يف القواعد )٢/ 8٠(.  )٥(

ينظر: املنثور يف القواعد )٢/ 8٠(.  )٦(
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اأن امل�سرتي ل ي�سرتط �سفة يف احلمل واإمنا ي�سرتط كون الدابة حاماًل، وهذا . ٢

اأمر بني يعرفه اأدنى من له خربة يف البيع وال�سراء بالدواب. 

اأن احلاجة داعية اإىل بيع احلامل وا�سرتاط احلمل، ومنعه فيه م�سقة وتعطيل . ٣

مل�سالح النا�ص.

من�ساأ اخلالف: 

يرجع اخلالف يف م�ساألة ا�سرتاط احلمل اإىل م�سائل فقهية اأخرى، ومنها: 

اأجاز . 1 اأم ل؟، فمن قال له حكم خا�ص به  م�ساألة هل للحمل حكم خا�ص به 

قلنا:  اإن  عقيل:  وابن  القا�سي  “قال  رجب:  ابن  قواعد  يف  جاء  ا�سرتاطه. 

للحمل حكم فهو داخل يف العقد وياأخذ ق�سطا من العو�ص، واإن قلنا: ل حكم 

له مل ياأخذ ق�سطا من العو�ص وكان بعد و�سعه حكمه حكم النماء املنف�سل... 

ويتخرج على هذا الأ�سل م�ساألة ا�سرتاط احلمل يف البيع وال�سلم يف احليوان 

 .
احلامل وغري ذلك”)1(

ميكن . ٢ ل  قال:  فمن  ل؟،  اأم  بال�سرط  الوفاء  ميكن  فهل  احلمل  ا�سرتط  اإذا 

التحقق  باإمكانية  قال  ا�سرتاطه، ومن  بعدم جواز  قال  التحقق من احلمل، 

مق�سودة  �سفة  اأنه  “ولنا،  املغني:  يف  قدامة  ابن  قال  ا�سرتاطه،  اأجاز  منه 

 .
ميكن الوفاء بها، ف�سح �سرطه”)٢(

الثمن . ٣ من  ق�سطا  ياأخذ  قال  فمن  الثمن؟  من  ق�سطا  احلمل  ياأخذ  هل 

قال  ا�سرتاطه.  منع  الثمن  من  ق�سطا  ياأخذ  ل  قال:  ومن  ا�سرتاطه،  اأجاز 

اأ�سحهما ي�سح  كونها حامال، فقولن  ب�سرط  الدابة  باع  “ولو   :
)٣(

الزرك�سي

وهما مبنيَّان على اأن احلمل هل ياأخذ ق�سطا من الثمن؟ وفيه قولن اأ�سحهما 

نعم، قاله الرافعي يف كالمه على الرد بالعيب”. 

القواعد لبن رجب )1/188-18٧(.  )1(

ينظر: املغني )118/4(.   )٢(

يف املنثور يف القواعد )8٣/٢(.  )٣(
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هل احلمل نق�ص يف الدابة اأو زيادة؟ فمن قال باأن احلمل زيادة يف الدابة . 4

قال  ا�سرتاطه.  منع  الدواب  يف  نق�ص  باأنه  قال  ومن  ا�سرتاطه،  اأجاز 

: “اخُتلف يف اأنه نق�ص اأو زيادة، وذكر املتاأخرون فيه ا�سطراًبا 
)1(

الزرك�سي

والتحقيق خالفه، بل احلمل يف البهائم زيادة، بدليل قبولها يف الزكاة، واأن 

ديات الإبل تغلظ بها، وتخفف بعدمه”. 

ثمرة اخلالف: 

اأن من منع  بيع اجلنني مع احلا�سنة  يتعلق بحكم  ينتج عن هذا اخلالف فيما 

ا�سرتاط  اأجاز  ومن  حملها،  ا�سرتاط  مع  احلا�سنة  بيع  مينع  فاإنه  احلمل  ا�سرتاط 

احلمل وهو القول الثاين اأجاز بيع احلا�سنة مع ا�سرتاط حملها. وبناء على اأدلتهم 

والفر�ص  الفالين  الفحل  من  حامال  تكون  اأن  ال�سرط  اإىل  ي�ساف  اأن  يجوز  فاإنه 

الفالنية، فاحلمل من اأفحل واأفرا�ص معينة �سفة مق�سودة، موؤثرة يف الثمن، وميكن 

الوفاء بها، في�سح ا�سرتاطها وكذلك فاإن احلمل اإذا كان من اأفحل واأفرا�ص مميزة 

التزام �سفة  اأمر م�ستقبلي يتجدد، بل هو  باإن�ساء  يتعلق  الدابة، ول  يعترب زيادة يف 

ناجزة، فاملوجود يف بطن احلا�سنة حمل حمدد ومعلوم اأبوه واأمه، ويتم فح�سه بعد 

اإل  الولدة يف خمتربات عاملية بوا�سطة حتليل )DNA(، ول ت�سدر �سهادة امليالد 

بذلك. 

يف املنثور يف القواعد )8٣/٢(.  )1(
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املبحث الثالث

حكم تاأجري االأفرا�ض بهدف اأخذ االأجنة منها، و�شوابطه

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول

حكم تاأجري االأفرا�ض بهدف اأخذ االأجنة منها

�سورة امل�ساألة:

ثم  الأفحل،  اأحد  من  بتلقيحها  ليقوم  على غريه  فر�سه  الفر�ص  مالك  يوؤجر  اأن 

ياأخذ اجلنني اإىل الفر�ص احلا�سنة، ثم يعيد الفر�ص امل�ستاأجرة اإىل �ساحبها الأول، 

وميتلك امل�ستاأجر اجلنني الذي اأخذه من الفر�ص امل�ستاأجرة. 

حكم امل�ساألة:

ج هذه امل�ساألة  مل اأقف على من ن�ّص على �سورة هذه امل�ساألة، ولكن ميكن اأن تخرَّ

الناقة  اأو  البقرة  اأو  ال�ساة  كاإجارة  نتاجه،  ال�سيء لأخذ عني من  اإجارة  على م�ساألة 

ج عليه  لأخذ لبنها، وكاإجارة ال�سجرة لأخذ ثمرتها واإجارة البئر لأخذ مائها، وتخرَّ

م�ساألتنا، وهي اإجارة الفر�ص مو�سًما كاماًل اأو مو�سمني لأخذ حملها، اأو اأخذ اأجنة من 

بطنها ونقلها اإىل حوا�سن، ثم اإعادتها، واجلامع يف جميع ال�سور اأنها اأعيان حتدث 

�سيًئا ف�سيًئا مع بقاء اأ�سلها.

وم�ساألة اإجارة ال�سيء لأخذ عني من نتاجه م�ساألة خمتلف فيها، وبيان ذلك فيما 

يلي: 
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حترير حمل النزاع: 

1 ..
)1(

اتفق الفقهاء على جواز اإجارة منافع العني دون اأجزائها

٢ ..
)٢(

اتفق الفقهاء على جواز اإجارة منافع احليوان

اختلف الفقهاء يف اإجارة ال�سيء لأخذ عني من نتاجه على قولني: . ٣

القول الأول: منع اإجارة ال�سيء لأخذ عني من نتاجه. 

 ،
)٥(

، وال�سافعية
)4(

، واملالكية
)٣(

وهو مذهب جمهور العلماء من: احلنفية

.
)٦(

واحلنابلة

القول الثاين: جواز اإجارة ال�سيء لأخذ �سيء من نتاجه.

، واختيار ابن تيمية وابن 
)8(

، وبع�ص احلنابلة
)٧(

وهو قول لبع�ص احلنفية

.
)٩(

القيم

 ،)٢/4( للدردير  الكبري  ال�سرح   ،)1٧٥-1٧4/4( ال�سنائع  بدائع   ،)٧4/1٥( املب�سوط  ينظر:   )1(

القناع  اأ�سنى املطالب )41٧/٢(، املغني )٣٢1/٥(، ك�ساف  �سرح اخلر�سي )٢/٧(، الأم )4/1٢(، 

.)٥4٦/٣(

�سرح   ،)٥٥٠/٧( والإكليل  التاج   ،)٢٦٢/1( النرية  اجلوهرة   ،)18٣/4( ال�سنائع  بدائع  ينظر:   )٢(

اخلر�سي )٣4/٧(، الأم )٣٦/4(، اأ�سنى املطالب )41٥/٢(، املغني )٣٧٩/٥، ٣8٥(، ك�ساف القناع 

.)٥/4(

41٩(، البحر الرائق: )٢4/8(، جممع  1٧٥(، �سرح فتح القدير: )٦/  ينظر: بدائع ال�سنائع: )4/   )٣(

الأنهر: )٣8٦/٢(. 

ال�سرح   ،)1٠8/٢( للنفراوي  الدواين  الفواكه   ،)٥4٥/٧( والإكليل  التاج   ،)٣٦/٥( الذخرية  ينظر:   )4(

الكبري للدردير )٢٠/4(، حا�سية الد�سوقي )4/٢٠(.

ينظر: اأ�سنى املطالب )٢/ 4٠٦(، مغني املحتاج )4٦٢/٣(، حا�سية قليوبي )٧٣/٣(.  )٥(

ينظر: املغني )٣٢٢/٥-٣٢٣(، الإن�ساف )٣1/٦(، املبدع )418/4-41٩(، ك�ساف القناع )٣/ ٥٦٢(.  )٦(

ينظر: املب�سوط )118/1٥-11٩(.  )٧(

منهم ابن عقيل. ينظر: الإن�ساف )٦/ ٣1(، املبدع )418/4-41٩(، ك�ساف القناع )٣/ ٥٦٢(.  )8(

ينظر: املراجع ال�سابقة، الفتاوى الكربى لبن تيمية )4٢/4(، اإعالم املوقعني )1/٢1٠، ٣/٢، 1٢(،   )٩(

زاد املعاد: )8٢٣/٥(. 
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الأدلة واملناق�سات: 

اأدلة القول الأول: 

نتاجه  ال�سيء لأخذ عني من  اإجارة  القائلون مبنع  الأول  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 

باأدلة منها: 

العني، ومن �سروط  واملق�سود هنا  النفع،  الإجارة  اأن مورد عقد  الأول:  الدليل 

.
)1(

عقد الإجارة اأن يعقد على نفع العني دون اأجزائها

ونوق�ص من اأربعة اأوجه: 

الوجه الأول: عدم الت�سليم فاقت�سار عقد الإجارة على النفع مل يثبت بدليل من 

.
)٢(

الكتاب اأو ال�سنة اأو الإجماع

الوجه الثاين: عدم الت�سليم، فال ن�سلم اأن الإجارة ل تكون اإل على املنافع فقط؛ 

بل الإجارة تكون على الأعيان التي حتدث �سيئا ف�سيئا مع بقاء اأ�سلها، كمياه 

.
)٣(

البئر، وثمر ال�سجر، ولنب احليوان

الوجه الثالث: على فر�ص الت�سليم باأن الإجارة ل تكون اإل على املنافع فقط، فيقال: 

“اإن الأعيان نوعان: نوع ل ي�ستخلف �سيئا ف�سيئا، بل اإذا ذهب، ذهب جملة، 

ونوع ي�ستخلف �سيئا ف�سيئا كلما ذهب منه �سيء خلفه �سيء مثله، فهذا رتبة 

و�سطى بني املنافع وبني الأعيان التي ل ت�ستخلف، فينبغي اأن ينظر يف �سبهه 

.
باأي النوعني، فيلحق به، ومعلوم اأنه �سبهه باملنافع اأقوى، فاإحلاقه بها اأوىل”)4(

41٩(، البحر الرائق: )٢4/8(، جممع  1٧٥(، �سرح فتح القدير: )٦/  ينظر: بدائع ال�سنائع: )4/   )1(

الأنهر: )٣8٦/٢(، الذخرية )٣٦/٥(، التاج والإكليل )٥4٥/٧(، الفواكه الدواين للنفراوي )٢/1٠8(، 

ال�سرح الكبري للدردير )٢٠/4(، حا�سية الد�سوقي )٢٠/4(، اأ�سنى املطالب )٢/ 4٠٦(، مغني املحتاج 

)4٦٢/٣(، حا�سية قليوبي )٧٣/٣(، املغني )٣٢٢/٥-٣٢٣(، الإن�ساف )٣1/٦(، املبدع )418/4-

41٩(، ك�ساف القناع )٣/ ٥٦٢(.

جمموع فتاوى ابن تيمية )1٩٩/٣٠(، اإعالم املوقعني )1٢/٢(، زاد املعاد )8٢٥/٥(.  )٢(

املراجع ال�سابقة.   )٣(

زاد املعاد )8٢٦/٥(.  )4(
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فقط،  املنافع  على  اإل  تكون  ل  الإجارة  باأن  الت�سليم  فر�ص  على  الرابع:  الوجه 

ال�سجر  ومنفعة  اللنب،  ال�سرع  فمنفعة  بح�سبه،  �سيء  كل  منفعة  اإن  فيقال: 

 .
)1(

الثمر، ومنفعة البئر املاء، ومنفعة الرحم احلمل

الدليل الثاين: اأنه بيع معدوم، فهو يت�سمن بيع عني قبل وجودها، وهذا ل ي�سح؛ 

.
)٢(

لأنه غرر

ونوق�ص من وجهني: 

الوجه الأول: ل ن�سلم اأنه من بيع املعدوم بل هو مما يتجدد ويحدث وي�ستخلف 

.
)٣(

بدله مع بقاء العني

لي�ص كله  بيع املعدوم، فبيع املعدوم  باأنه من  الت�سليم  الثاين: على فر�ص  الوجه 

ممنوًعا، بل منه ما يجوز كبيع الثمرة بعد بدو �سالحها مع اأن الأجزاء التي 

.
)4(

مل تخلق بعُد معدومة

اأدلة القول الثاين: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين القائلون بجواز اإجارة ال�سيء لأخذ عني من نتاجه 

باأدلة منها: 

الدليل الأول: القيا�ص على اإجارة الظئر الثابت بالن�ص والإجماع، فكما جتوز اإجارة 

.
)٥(

الظئر لأجل لبنها وهو عني متجددة، فكذلك جتوز اإجارة ال�سيء لأخذ عني من نتاجه

ينظر: املب�سوط )118/1٥-11٩(.  )1(

الرائق: )٢4/8(، جممع  البحر   ،)41٩ القدير: )٦/  فتح  �سرح   ،)1٧٥ ال�سنائع: )4/  بدائع  ينظر:   )٢(

الأنهر: )٣8٦/٢(، الذخرية )٣٦/٥(، التاج والإكليل )٥4٥/٧(، الفواكه الدواين للنفراوي )٢/1٠8(، 

ال�سرح الكبري للدردير )٢٠/4(، حا�سية الد�سوقي )٢٠/4(، اأ�سنى املطالب )٢/ 4٠٦(، مغني املحتاج 

تيمية )٢٠٠/٣٠(،  ابن  )4٦٢/٣(، حا�سية قليوبي )٧٣/٣(، املغني )٣٢٢/٥-٣٢٣(، جمموع فتاوى 

اإعالم املوقعني )4/٢(، الإن�ساف )٣1/٦(، املبدع )418/4-41٩(، ك�ساف القناع )٣/ ٥٦٢(.

ينظر: جمموع الفتاوى: )٣٠/ 1٩٩(.  )٣(

ينظر: جمموع الفتاوى: )٣٠/ ٢٠٠-٢٠1(.  )4(

ينظر: جمموع الفتاوى: )٣٠/ 1٩8-1٩٩(، زاد املعاد )8٢4/٥(، اإعالم املوقعني: )1/ ٢٧٧، 1٢/٢(.  )٥(
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ونوق�ص من وجهني: 

الوجه الأول: ل ن�سلم اأن العقد يف الظئر على ا�ستهالك عني اللنب بل على املنفعة 

وتربيته،  وخدمته  ثديها  وتلقيمه  حجرها  يف  وو�سعه  ال�سبي  ح�سانة  وهي 

.
)1(

واللنب يدخل �سمنا وتبعا

املنفعة وهي  املعقود عليه هو  باأن  الت�سليم  بعدم  املناق�سة:  واأجيب عن هذه 

ح�سانة ال�سبي وتلقيمه ثديها وخدمته وتربيته، واللنب تابع، بل املعقود عليه 

هو اللنب، ومل يرد عقد الإجارة على و�سع الطفل يف احلجر ول تلقيمه الثدي 

بدليل اأنها لو اأر�سعت الطفل يف حجر غريها اأو يف مهده ل�ستحقت الأجرة، 

اأر�سعته  ولو  الأجرة،  ا�ستحقت  ملا  اللنب  كان خاليا من  لو  ثديها  اأن  وبدليل 

بلنب �ساة اأو بقرة مل ت�ستحق الأجرة، ولأن اهلل تعاىل قال: )ٹ  ٹ  ٹ( 

 .
)٢(

]الطالق: ٦[، و�سم الطفل اإىل حجرها اإن ُفعل فاإمنا هو و�سيلة اإىل ذلك

.
)٣(

الوجه الثاين: اأن اإجارة الظئر ثبتت بالن�ص على خالف القيا�ص، فال يقا�ص عليها

واأجيب عن هذه املناق�سة بجوابني: 

اجلواب الأول: “اأنه لي�ص يف كتاب اهلل اإجارة من�سو�ص عليها غري هذه الإجارة، 

وال�سنة واإجماع الأمة دّل على جوازها، واإمنا تكون خمالفة للقيا�ص لو عار�سها 

.
قيا�ص ن�ص اآخر، ولي�ص يف �سائر الن�سو�ص واأقي�ستها ما يناق�سها”)4(

اجلواب الثاين: “اأن من�ساأ القول باأن اإجارة الظئر على خالف القيا�ص هو اأن 

الإجارة ل تكون اإل على املنافع، ولي�ص الأمر كذلك، بل الإجارة تكون على 

.
كل ما ي�ستوفى مع بقاء اأ�سله، �سواء كان عينا اأو منفعة”)٥(

ينظر: بدائع ال�سنائع )1٧٥/4(، تبيني احلقائق )1٢٥/٥(، زاد املعاد )٥/8٢4(.  )1(

ينظر: بدائع ال�سنائع )1٧٥/4(، الفتاوى الكربى )4٦/4(، زاد املعاد )8٢٧/٥(.  )٢(

اإعالم املوقعني )1/ ٢٧٧، 1٢/٢(.  )٣(

جمموع الفتاوى )٣٠/ 1٩8-1٩٩(، بت�سرف ي�سري.   )4(

زاد املعاد )8٢٦/٥(، بت�سرف ي�سري.  )٥(
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مع  بدله  وي�ستخلف  ويحدث  يتجدد  ما  على  تكون  الإجارة  اأن  الثاين:  الدليل 

اأو  بقاء العني كمياه البئر، وثمر ال�سجر، ولنب احليوان وغري ذلك، �سواًء كان عيًنا 

. قال ابن تيمية: “وقول القائل: الإجارة اإمنا تكون على املنافع دون الأعيان: 
)1(

منفعة

لي�ص هو قول هلل، ول لر�سوله، ول ال�سحابة، ول الأئمة، واإمنا هو قول قالته طائفة من 

النا�ص، فيقال لهوؤلء: ل ن�سلم اأن الإجارة ل تكون اإل على املنافع فقط، بل الإجارة 

تكون على ما يتجدد ويحدث وي�ستخلف بدله مع بقاء العني كمياه البئر وغري ذلك، 

 .
)٢(

�سواًء كان عيًنا اأو منفعة” اأ.ه�

الأر�ص  اإجارة  جتوز  حيث  للزرع؛  الأر�ص  اإجارة  على  القيا�ص  الثالث:  الدليل 

للزرع، وهو هنا عقد لأجل العني وهو الزرع، ولي�ص من اأجل منفعة ال�سكنى اأو غريها 

من املنافع، فكما جتوز اإجارة الأر�ص لأجل زرعها وثمرتها وهي عني متجددة، فكذلك 

.
)٣(

جتوز اإجارة ال�سيء لأخذ عني من نتاجه

ومع ذلك   ،
)4(

املنافع على  اإل  َتِرد  ل  فهي  العارية؛  على  القيا�ص  الرابع:  الدليل 

اإعارة  ، فكما جتوز 
)٦(

، وت�سمى املنيحة
)٥(

اإعارة الناقة وال�ساة ل�سرب لبنها ي�ستحب 

ينظر: جمموع الفتاوى )1٩٩/٣٠(، اإعالم املوقعني )1٢/٢(، زاد املعاد )8٢٥/٥(.  )1(

جمموع الفتاوى )1٩٩/٣٠(.  )٢(

ينظر: زاد املعاد )٥/8٢8-8٢٩(.  )٣(

اخلر�سي  �سرح   ،)٢٦8/٥( اجلليل  مواهب   ،)٦٧٦/٥( املحتار  رد   ،)8٣/٥( احلقائق  تبيني  ينظر:   )4(

ك�ساف   ،)1٠1/٦( الإن�ساف   ،)٩٥/٣( البجريمي  حا�سية   ،)1٠1/٦( املطالب  اأ�سنى   ،)1٢٠/٦(

القناع )٦1/4(.

روى عمرو بن العا�ص  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأربعون خ�سلة اأعالها منيحة العنز، ما من   )٥(

عامل يعمل بخ�سلة منها رجاء ثوابها وت�سديق موعدها اإل اأدخله اهلل تعاىل اجلنة بها« رواه البخاري 

برقم )٢488( وروى اأبو هريرة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »نعم املنيحة اللقحة ال�سفي منحة اأو 

ال�ساة ال�سفي، تغدو باإناء وتروح باإناء« رواه البخاري برقم )٢48٦( كالهما يف كتاب الهبة وف�سلها، 

باب ف�سل املنيحة.

يعطي  اأن  هي:  واملنيحة   .)8٢٦-8٢٥  /٥( املعاد:  زاد   ،)٢٠٠-1٩٩  /٣٠( الفتاوى:  جمموع  ينظر:   )٦(

الرجل ناقة اأو �ساة لي�سرب لبنها، ثم يردها اإذا ذهب درها. ينظر: املخ�س�ص لبن �سيده )٣/4٢1(، 

ل�سان العرب )٦٠٧/٢(، املجموع )٢٣4/٦(، معجم امل�سطلحات القت�سادية يف لغة الفقهاء )٣٢٩(.
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الناقة وال�ساة لأجل لبنها وهو عني متجددة، فكذلك جتوز اإجارة ال�سيء لأخذ عني 

 .
)1(

من نتاجه

وما  يتجدد،  فيما  يكون  املوقوف  اأن  كما  الوقف  على  القيا�ص  اخلام�س:  الدليل 

واللنب  كالتمر  عيًنا،  اأو  منفعة  الفائدة  كانت  �سواًء  �سيء،  بعد  �سيًئا  فائدته  حتدث 

واملاء النابع، فكذلك جتوز اإجارة ال�سيء لأخذ عني من نتاجه، مع اأن الإجارة ل ترد 

 .
)٢(

اإل على املنافع

اأن  الثالث:  “الوجه   :
)٣(

القيم ابن  قال  املنافع،  على  القيا�ص  ال�ساد�س:  الدليل 

ونوع  فاإنه يذهب جملة،  اإذا ذهب  بل  �سيًئا ف�سيًئا،  ي�ستخلف  نوع ل  الأعيان نوعان: 

ي�ستخلف �سيًئا ف�سيًئا، كلما ذهب منه �سيء خلفه �سيء مثله، فهذا رتبة و�سطى بني 

املنافع والأعيان التي ل ت�ستخلف، فينبغي اأن ينظر يف �سبهه باأي النوعني فيلحق به، 

ومعلوم اأن �سبهه باملنافع اأقوى، فاإحلاقه بها اأوىل”. 

الدليل ال�سابع: اأنه قد ثبت عن ال�سحابة اإجارة ال�سجر كما يف حديقة اأ�سيد بن 

.
)4(

احل�سري وهذا اإجارة لل�سجر لأخذ ثمره كما يف متام الق�سة، وهي من الأعيان

ينظر: جمموع الفتاوى )٣٠/ 1٩٩(، )٣٠/ ٢٣٠(، زاد املعاد: )٥/ 8٢٥(.  )1(

ينظر: جمموع الفتاوى )1٩٩/٣٠(، زاد املعاد )8٢٥/٥(.  )٢(

يف زاد املعاد )8٢٦/٥(.  )٣(

لأحكام  ال�ستخراج   ،)8٢8  ،8٢٥/٥( املعاد  زاد   ،)٢٠٠/٣٠( و   )٥٩/٢٩( الفتاوى  جمموع  ينظر:   )4(

اخلراج لبن رجب )٦٧-٦٩(. 

 رويت بروايات متعددة منها ما رواه ابن كثري يف م�سند الفاروق )٢/  اأ�سيد بن ح�سري  وق�سة 

اد املهلَّبي، عن ه�سام بن  اد بن عبَّ 4٥(: قال حرب بن اإ�سماعيل الِكْرماين: ثنا �سعيد بن من�سور، ثنا عبَّ

ري ُتويف وعليه �ستُة اآلِف درهٍم َديًنا، فدعا عمُر بن اخلطاب ُغَرماَءه،  �َسيد بن ُح�سَ
ُ
عروة، عن اأبيه: اأنَّ اأ

اإ�سناد جيد، واإن كان فيه  “هذا  جُر. قال ابن كثري )4٥/٢(:  النَّخُل وال�سَّ ه �سنني، وفيها  ر�سَ
َ
اأ َلهم  فَقبَّ

انقطاع”، ومنها ما رواه حممد بن �سعد يف الطبقات الكربى )٦٠٦/٣(، قال: “حدثنا خالد بن خملد 

البجلي حدثنا عبداهلل بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر  قال هلك اأ�سيد بن احل�سري وترك 

اأربعة اآلف درهم دينا وكان ماله يغل كل عام األفا فاأرادوا بيعه فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب  فبعث 

اىل غرمائه فقال هل لكم اأن تقب�سوا كل عام األفا فت�ستوفوه يف اأربع �سنني؟ قالوا: نعم يا اأمري املوؤمنني 

فاأخروا ذلك فكانوا يقب�سون كل عام األفا”. قال ابن رجب يف ال�ستخراج لأحكام اخلراج )٦٩(: “وهذه 

الرواية مت�سلة”، ولكن فيها العمري قال حمقق م�سند الفاروق “�سعيف”، ولكن ي�سهد لها الرواية =
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الرتجيح: 

من خالل النظر يف الأدلة وما ورد عليها من مناق�سات وما اأجيب به عن هذه 

املناق�سات يتبني رجحان القول الثاين وهو جواز اإجارة ال�سيء لأخذ عني من نتاجه، 

وذلك لالأ�سباب الآتية: 

قوة اأدلة القول الثاين، واإمكان الإجابة على املناق�سات الواردة على اأدلته، مع . 1

ورود املناق�سات القوية على اأدلة القول الأول. 

املالية . ٢ اأبواب املعامالت  ال�سرعية املرعية يف  للقواعد  القول املرجح  موافقة 

ال�سروط  يف  الأ�سل  وقاعدة:   ،
)1(

الإباحة املعامالت  يف  الأ�سل  اأن  كقاعدة: 

، واأن الأ�سل يف العقود وجوب الوفاء اإل ما حرمه اهلل ور�سوله، فاإن 
)٢(

ال�سحة

امل�سلمني على �سروطهم اإل �سرًطا اأحل حراًما، اأو حرم حالًل، فال يحرم من 

.
)٣(

العقود وال�سروط اإل ما حرمه اهلل ور�سوله

اطراد هذا القول مع اأ�سول ال�سريعة وقواعدها، وموافقته لكثري من الأقي�سة . ٣

امل�سابهة يف اأبواب املعامالت، مما يدل على ثبوت اأ�سل امل�ساألة ووجود نظائر 

.
)4(

لها يف الفقه الإ�سالمي

واإكراء . 4 املنيحة  يف  كما  حاجتهم،  عند  وحديثا  قدميا  النا�ص  عمل  عليه 

الب�ستان، واإجارة الظئر، ومنعه فيه م�سقة بالغة. قال �سيخ الإ�سالم: “ومما 

= الأخرى عند ابن �سعد )٦٠٦/٣-٦٠٧(، “عن معن بن عي�سى، عن مالك، عن يزيد بن ق�سيط، عن 

روه”. قال اإمام بن  �سيد بن ُح�سري َهَلَك وَتَرك ديًنا، فكلَّم عمُر غرماَءُه اأْن ُيوؤخِّ
ُ
حممود بن لبيد: اأنَّ اأ

علي بن اإمام حمقق م�سند الفاروق )4٥/٢(: “وهذا اإ�سناد �سحيح”.

 ،)٧1-٧٠/٢( للزرك�سي  القواعد  يف  املنثور   ،)٢٢4-٢٢٣/1( للحموي  الب�سائر  عيون  غمز  ينظر:   )1(

الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )٦٠(.

الأربعة  املذاهب  يف  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد   ،)٣4٦/٢٩( تيمية  لبن  الفتاوى  جمموع  ينظر:   )٢(

للزحيلي )81٣/٢(، �سرح القواعد ال�سعدية للزامل )٧٠-٧1(.

ينظر: زاد املعاد )8٢٦/٥-8٢٧(.  )٣(

ينظر: امل�سدر ال�سابق )8٢٧/٥(.  )4(
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بدو  قبل  الثمر  بيع  م�سائل  ومن  القاعدة  هذه  فروع  من  اإليه  احلاجة  مت�ص 

اأكرثها ل �سيما  اأو  البلوى يف كثري من بالد الإ�سالم  �سالحه ما قد عم به 

دم�سق وذلك اأن الأر�ص تكون م�ستملة على غرا�ص واأر�ص ت�سلح للزرع ورمبا 

اأو  ويزرعها  ي�سقيها  ملن  يوؤاجرها  اأن  �ساحبها  م�ساكن فرييد  على  ا�ستملت 

، وقال: “ولهذا تعجب اأبو عبيد يف كتاب الأموال من هذا 
ي�سكنها مع ذلك”)1(

فراأى اأن هذه املعاملة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء وحجة ابن عقيل 

كان  اإذا  اإجارتها  ميكن  ول  داعية  اإليها  واحلاجة  جائزة  الأر�ص  اإجارة  اأن 

فيها �سجر اإل باإجارة ال�سجر وما ل يتم اجلائز اإل به جائز، لأن امل�ستاأجر ل 

ا فاإنا نعلم قطًعا  . وقال: “واأي�سً
يتربع ب�سقي ال�سجر، وقد ل ي�ساقي عليها”)٢(

اأن امل�سلمني ما زال لهم اأر�سون فيها �سجر تكرى هذا غالب على اأموال اأهل 

الأم�سار، ونعلم اأن امل�سلمني مل يكونوا كلهم يعمرون اأر�سهم باأنف�سهم، ول 

اإىل  تفتقر  لأنها  تتي�سر كل وقت  واملزارعة قد ل  امل�ساقاة  اأن  ونعلم  غالبهم 

اأخذ الأر�ص ير�سى  اأحد ير�سى بامل�ساقاة، ول كل من  اأمني، وما كل  عامل 

بامل�ساركة، فال بد اأن يكونوا قد كانوا يكرون الأر�ص ال�سوداء ذات ال�سجر... 

فلم يبق اإل اأنهم كانوا يفعلون كما فعل عمر  مبال اأ�سيد بن احل�سري، 

وكما يفعله غالب امل�سلمني من تلك الأزمنة، واإىل اليوم، فاإذا مل ينقل عن 

قيام  مع  التربع  بحيلة  اأمروا  اأنهم  ول  الإجارة،  هذه  حرموا  اأنهم  ال�سلف 

يفعلونها من غري  امل�سلمني كانوا  اأن  املعاملة علم قطًعا  لفعل هذه  املقت�سى 

 .
نكري من ال�سحابة والتابعني، فيكون فعلها كان اإجماًعا منهم”)٣(

�سبب اخلالف: 

من اأ�سباب اخلالف يف امل�ساألة: اخلالف يف الأعيان هل يقع عليها عقد الإجارة 

الفتاوى الكربى )4/٣٥(.  )1(

املرجع ال�سابق )٣8/4(.  )٢(

املرجع ال�سابق )41/4-4٢(.  )٣(
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ويعتربون  فقط،  باملنافع  الإجارة  عقد  ويخ�سون  باملنع  يقولون  فاجلمهور  ل؟،  اأو 

ويخالفهم  اللنب،  هو  لي�ص  عليه  املعقود  اأن  اأو  القيا�ص،  خالف  على  الظئر  اإجارة 

�سيخ الإ�سالم ابن تيمية وابن القيم وابن عقيل فيجوزون عقد الإجارة على الأعيان 

املتجددة، واهلل اأعلم.

ثمرة اخلالف: 

ينبني على اخلالف يف م�ساألة اإجارة ال�سيء لأخذ عني من نتاجه م�ساألة الزيادة 

والبي�ص،  واللنب،  والثمر،  الولد،  ومثالها:  املوؤجرة،  العني  من  املتولدة  املنف�سلة 

وال�سوف، وينبني عليها م�ساألتنا وهي اإجارة الفر�ص لتلقيحها واأخذ حملها ونقله اإىل 

فر�ص اأخرى، اأو تلقيحها واأخذ منائها املنف�سل بعد ولدته. 

 واإذ تو�سل الباحث اإىل جواز هذه الإجارة، فاإنه ينبه اإىل اأنه يلزم اأن تكون اإجارة 

حقيقية لي�ست �ساترة لبيع احلمل قبل تخلقه اأو يف بطن اأمه، مبعنى اأن امل�ستاأجر حتى 

ل جنيًنا يف فرتة الإجارة اأو مل ينجح يف نقل اجلنني اإىل حا�سنة، فاإنه ل  لو مل يح�سِّ

يرجع بالأجرة التي دفعها ول يربط ذلك بح�سول اجلنني. 

كما ينطبق على هذه الإجارة جميع ال�سروط الفقهية لالإجارة، وميكن تلخي�ص 

ذلك والإ�سارة اإليه يف املطلب التايل: 

املطلب الثاين

�شوابط تاأجري االأفرا�ض الأخذ االأجنة منها

من ال�سروط الفقهية يف الإجارة والتي تنطبق على هذه امل�ساألة ما يلي: 

ر�سا املتعاقدين، فال بد اأن يكون �ساحب الفر�ص املانحة را�سًيا بعقد الإجارة . 1

ورا�سًيا بهذا النتفاع الذي ينويه امل�ستاأجر، ول يكفي الإذن يف الإجارة؛ لأن 

هذا النتفاع لي�ص معتاًدا، وقد ن�ص الفقهاء على اأن النتفاع يكون بالعرف اأو 

بال�سرط، ول يلزم من موافقة املالك على الإجارة موافقته على اأخذ الأجنة 
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من الفر�ص، ول يلزم من موافقته على اأخذ الأجنة من الفر�ص موافقته على 

دفع الفر�ص لأي مركز من مراكز تنا�سليات اخليل للقيام بهذه املهمة؛ لأن 

القيام بهذه العملية من قبل العيادات ال�سعيفة اأو غري املتخ�س�سة يوؤثر على 

الفر�ص ولقاحها يف امل�ستقبل.

الأفرا�ص . ٢ امل�ستاأجرة والتفاق عليها؛ لأن  الفر�ص  املنفعة بتحديد  بيان حمل 

ا التي تق�سد لأخذ الأجنة منها. تختلف اختالفا كبريا خ�سو�سً

بيان ما ُي�ستاأجر له فقد ن�ص الفقهاء على اأن الدواب ت�ستاأجر لأربعة اأوجه: . ٣

للركوب، وللحمل، ولال�ستقاء، وللحرث، كما ن�سوا على اأن ال�ستعمال اإذا مل 

يجِر به عرٌف فال بد من ال�سرط.

بيان املدة، وربطها باأمر من�سبط كالأيام والأ�سهر وال�سنوات. . 4

معرفة املنفعة وتكون بالو�سف ول يكفي فيها العرف؛ لأن النتفاع بالأفرا�ص . ٥

باأخذ اأجنة منها مل يجر به العرف فال بد فيه من الو�سف. 

معرفة الأجرة، وربطها باأمر من�سبط مثل �سبطها بالأ�سهر كل �سهر بكذا، . ٦

نقل اجلنني،  الأجرة مبحاولت  ربط  يجوز  ول  بكذا،  �سنة  كل  بال�سنوات  اأو 

، لأن كل حماولة مبنية على تلقيح للفر�ص 
)1(

كاأن يقول كل حماولة بقيمة كذا

ول  من�سبطة،  غري  وهي  للفر�ص  التبوي�ص  بدورة  مرتبط  وتلقيحها  املانحة 

حها عددا من املرات ول  يجوز -كذلك- ربطها بح�سول اجلنني؛ لأنه رمبا لقَّ

يح�سل على جنني، فتعليق الإجارة بهذا الأمر غري من�سبط، بالإ�سافة اإىل 

ذهب بع�ص الفقهاء اإىل جواز ربط الأجرة بعمل معني كما لو قال ا�ستاأجرك لتنقل يل هذه ال�سربة كل   )1(

قفيز بدرهم، ولكن هذا ل ينطبق على م�ساألة التلقيح اأو نقل البوي�سة لعدم ان�سباطها. قال يف املغني 

)٣٧٥/٥(: “م�ساألة قال: )فاإن �سمى لكل يوم �سيئا معلوما، فجائز( وجملته اأن من اكرتى فر�سا مدة 

الإجارة  لأن مدة  فا�سد؛  ال�سافعي: هذا  وقال  اأحمد �سحته.  فاملن�سو�ص عن  بدرهم،  يوم  كل  غزوه، 

جمهولة. ولنا، اأن عليا  اأجر نف�سه كل دلو بتمرة، وكذلك الأن�ساري، ومل ينكره النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولأن 

كل يوم معلوم مدته واأجرته، ف�سح، كما لو قال: اأجرتكها �سهرا، كل يوم بدرهم. اأو قال: ا�ستاأجرتك 

لنقل هذه ال�سربة، كل قفيز بدرهم”. 
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اأنه يجعل الإجارة �ساترة لعملية بيع اجلنني م�ستقال عن اأمه. 

الإباحة يف نفع العني، فال تكون الفر�ص مغ�سوبة اأو مملوكة لغري املوؤجر، اأو . ٧

ي�ستاأجر الفر�ص لبيع اأجنتها م�ستقلة عن اأمها اأو حا�سنتها. 

اأن . 8 اأرى  اأهم ما  اإليه هو  اأ�سرت  اإىل �سروط الإجارة املعتربة، وما  بالإ�سافة 

 .
)1(

ين�ص عليه يف مثل هذا العقد

ينظر: املب�سوط )1٢٩/1٥-1٣٠(، )1٧٠/1٥(، وفيه: “باب اإجارة الدواب، قال : واإذا ا�ستاأجر   )1(

تعيني  هذا  لأن  عليها غريه؛  يحمل  اأن  له  ولي�ص  فهو جائز  م�سمى  باأجر  معلوم  مكان  اإىل  لريكبها  دابة 

واجلهل  العلم  قبل  من  بل  واخلفة  الثقل  قبل  من  ذلك  ولي�ص  الدابة  ركوب  يف  يتفاوتون  فالنا�ص  مفيد 

ركوبه”،  يعقرها  ركوبها  يح�سن  ل  الذي  واخلفيف  ركوبه،  ها  يرو�سُ الدابة  ركوب  يح�سن  الذي  فالثقيل 

بدائع ال�سنائع )18٣/4-184(، وفيه: “واأما يف اإجارة الدواب فال بد فيها من بيان اأحد ال�سيئني: املدة 

اأو املكان فاإن مل يبني اأحدهما ف�سدت؛ لأن ترك البيان يف�سي اإىل املنازعة... ولو تكاراها بدرهم يذهب 

عليها اإىل حاجة له مل يجز ما مل يبني املكان؛ لأن احلوائج تختلف، منها ما ينق�سي بالركوب اإىل مو�سع، 

ومنها ما ل ينق�سي اإل بقطع م�سافة بعيدة فكانت املنافع جمهولة فتف�سد الإجارة، ... ول بد فيها من بيان 

ما ي�ستاأجر له يف احلمل والركوب؛ لأنهما منفعتان خمتلفتان وبعد بيان ذلك ل بد من بيان ما يحمل عليها 

ومن يركبها؛ لأن احلمل يتفاوت بتفاوت املحمول والنا�ص يتفاوتون يف الركوب فرتك البيان يف�سي اإىل 

املنازعة”، الفروق )14٠/٢(، وفيه: “اإذا ا�ستاأجر داًرا بكذا درهما ومل ي�سم الذي يريدها له فهو جائز. 

ولو ا�ستاأجر اأر�سا ومل يبني ما يزرع فيها مل يجز. والفرق اأن للنا�ص عرفا وعادة يف كيفية النتفاع بالدار، 

فاإذا كانت خربة يربط فيها الدواب، واإذا كانت مزخرفة ي�سكن فيها ول يربط، في�سري تعيينه بالعرف 

وفيه:  والإكليل )٧/٥٦8(،  التاج  الدواب”،  فيها  يربط  اأن  له  بال�سرط جاز  ولو عني  بال�سرط،  كتعيينه 

“ابن �سا�ص: الق�سم الثالث يف ا�ستئجار الدواب وهي ت�ستاأجر لأربع جهات: للركوب وللحمل ولال�ستقاء 
وللحراثة )وكراء الدابة كذلك(. ابن �سا�ص: اأق�سام الإجارة يف الآدمي والأرا�سي والدواب، وجعل اأركان 

الأق�سام الثالثة واحدة )وجاز على اأن عليك علفها اأو طعام ربها اأو عليه طعامك( من املدونة: ل باأ�ص اأن 

تكرتي اإبال من رجل على اأن عليك رحلتها، اأو تكرتي دابة بعلفها اأو اأجريا بطعامه اأو اإبال على اأن عليك 

علفها، اأو طعام ربها اأو على اأن عليه هو طعامك ذاهبا وراجعا، فذلك كله جائز، واإن مل تو�سف النفقة؛ 

اأو بك�سوته  الأجل  اأجال معلوما بطعام يف  العبد  يوؤاجر احلر  اأن  باأ�ص  لأنها معروف. وقد قال مالك: ل 

وكذلك اإن كان مع الك�سوة اأو الطعام دنانري اأو دراهم اأو عرو�ص بعينها معجلة فال باأ�ص به، واإن كانت 

عرو�سا م�سمونة بغري عينها جاز تاأخريها اإن �سربا لذلك اأجال كاأجل ال�سلم”، منح اجلليل )8/٣-4(، 

لركوب(  دابة  اإجارة  “)وي�سرتط يف  وفيه  املحتاج )٦/1٥1-1٥٢(،  و )٢٢٦/8(، حتفة  الأم )4/٣٦( 

عينا اأو ذمة )معرفة الراكب مب�ساهدة اأو و�سف تام( له بنحو �سخامة اأو نحافة ليعرف زنته تخمينا وقول 

اجلالل البلقيني ل بد من الوزن مع الو�سف �سعيف واإمنا اعتربوا يف نحو املحمل الو�سف مع الوزن؛ لأنه 

اإذا عني ل يتغري والراكب قد يتغري ب�سمن اأو هزال فلم يعترب جميعهما فيه )وقيل ل يكفي =
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اخلامتة

يف خامتة هذا البحث اأخل�ص اإىل الآتي: 

من . 1 الفر�ص  بطن  املتخلق يف  الولد  اخليل هو حتويل  الأجنة يف  بنقل  املراد 

تلده  ثم  فيه،  منوه  لإكمال  معينة؛  بطريقة  اأخرى  فر�ص  رحم  اإىل  رحمها 

الفر�ص الأخرى وتر�سعه. 

نقل الأجنة له اأ�سباب منطقية وحاجة ظاهرة وا�ستعمالت نافعة، ول يعترب . ٢

من اإ�ساعة املال ملا فيه من الفوائد الكبرية ل�ساحب الفر�ص وملجتمع اخليل 

الباحث عن النوعيات املتميزة.

 نقل الأجنة يقوم على اأربعة اأركان، الأول: الفر�ص املانحة، الثاين: الفر�ص . ٣

احلا�سنة، الثالث: الفحل، الرابع: اجلنني. 

الإن�ساف   ،)٣8٥/٥( املغني  كاملعاينة””،  اخلرب  “لي�ص  ال�سابق  للخرب  امل�ساهدة  وتتعني  الو�سف(   =

)8/٦(، وفيه: “فائدة: قوله )واإن ا�ستاأجر للركوب: ذكر املركوب فر�سا، اأو بعريا اأو نحوه(. بال نزاع: 

ويذكر اأي�سا: ما يركب به من �سرج وغريه. ويذكر اأي�سا كيفية �سريه: من همالج وغريه. على ال�سحيح 

من املذهب... فائدة: ل بد من معرفة الراكب: اإما بروؤية اأو �سفة. على ال�سحيح من املذهب كاملبيع. 

ذكره اخلرقي، وغريه... وي�سرتط معرفة توابع الراكب العرفية: كالزاد، والإثاث، من الأغطية، والأوطئة: 

اإما بروؤية، اأو �سفة، اأو وزن، على ال�سحيح من املذهب. اعلم اأنه اإذا ا�ستاأجر للحمل، فال يخلو: اإما اأن 

تقدم.  ما  اإىل ذكر  يحتج  ت�سره كرثة احلركة مل  كان ل  فاإن  اأو ل.  ت�سره كرثة احلركة  املحمول  يكون 

على ال�سحيح من املذهب... واإن كان ي�سره كرثة احلركة كالزجاج، واخلزف، والتفاح، ونحوه ا�سرتط 

معرفة حامله. على ال�سحيح من املذهب... فائدة: ي�سرتط معرفة املتاع املحمول بروؤية اأو �سفة، وذكر 

جن�سه وقدره بالكيل، اأو بالوزن على ال�سحيح من املذهب”، دقائق اأويل النهى للبهوتي )٢٥٧/٢(، وفيه: 

يكن كذلك كان جمهوًل، فمن  اإن مل  لأنه  له )و�سبطه مبا ل يختلف(،  ا�ستوؤجر  “)و�سرط علم عمل( 
اأجر بهيمة لإدارة رحى ا�سرتط علمه باحلجر اإما بامل�ساهدة اأو ال�سفة؛ لأنه يختلف بالثقل واخلفة واأن 

يقدر العمل اإما بالزمان كيوم اأو بالطعام باأن يذكر جن�سه وكيله. واإذا ا�ستاأجر دابتني ملو�سعني خمتلفني 

ا�سرتط التعيني، وي�سح اكرتاء ظهر يتعاقبان عليه. ومن ا�ستوؤجر لكحل اأو ملداواة ا�سرتط تقدير ذلك 

باملدة ك�سهر ونحوه؛ لأن العمل يختلف وتقديره بزمن الربء جمهول”.
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عمليات نقل الأجنة يف اخليل تاأخرت عن غريها مبا يقارب مائة �سنة، واأول . 4

عملية ناجحة لنقل اأجنة اخليل كانت يف عام 1٩٧4م.

هذا . ٥ خلق  تعاىل  اهلل  اأن  على  بناء  جائزة  اخليل  يف  الأجنة  نقل  عمليات 

التي ل تت�سمن  اأنواع النتفاع  ب�سائر  به  احليوان و�سخره لالإن�سان لالنتفاع 

اإيذاءه اأو تعذيبه، ومقت�سى امللك جواز النتفاع به فيما ميكن، وتكثري ن�سله 

بهذه الطريقة ممكن، ول يت�سمن �سرًرا؛ فكان مباًحا.

ميكن تطبيق ال�سوابط ال�سرعية العامة على نقل الأجنة يف اخليول، ومنها: . ٦

األ توؤدي عملية نقل الأجنة اإىل الإ�سرار بالفر�ص املانحة اأو الفر�ص احلا�سنة، 

واأل يكون يف الن�سل املنتج بوا�سطة عملية نقل الأجنة اأي اأ�سرار على الإنتاج 

اأو تغري جينات اأو �سعف ن�سل، واأن يكون يف نقل الأجنة منفعًة ظاهرة. 

اتفق فقهاء احلنفية واملالكية وال�سافعية واحلنابلة على اأن بيع اجلنني يف بطن . ٧

اأمه حمرم، واأن البيع باطل، �سواء يف ذلك بطن اأمه املانحة اأو احلا�سنة.

اتفق فقهاء احلنفية، واملالكية، وال�سافعية، واحلنابلة، على جواز بيع الفر�ص . 8

احلامل دون �سرط احلمل. 

مع . ٩ غريه  على  فر�َسه  احلامِل  الفر�ِص  مالك  باع  اإذا  فيما  الفقهاء  اختلف 

ا�سرتاط اأنها حامل، وهذا ال�سرط يزيد يف ثمنها، على قولني والراجح من 

اأقوالهم جواز ا�سرتاط احلمل؛ لأن امل�سرتي ل ي�سرتط �سفة يف احلمل واإمنا 

ي�سرتط كون الدابة حاماًل، وهذا اأمر َبنيِّ يعرفه من له اأدنى خربة يف البيع 

وال�سراء بالدواب، كما اأن احلاجة داعية اإىل بيع احلامل وا�سرتاط احلمل، 

ومنعه فيه م�سقة وتعطيل مل�سالح النا�ص.

يجوز على ما رجحه الباحث اأن يوؤجر مالك الفر�ص فر�سه على غريه ليقوم . 1٠

بتلقيحها من اأحد الأفحل، ثم ياأخذ اجلنني اإىل الفر�ص احلا�سنة، ثم يعيد 

الفر�ص امل�ستاأجرة اإىل �ساحبها الأول، وميتلك امل�ستاأجر اجلنني الذي اأخذه 
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من الفر�ص امل�ستاأجرة، ول يجوز اأن تكون هذه الإجارة �ساترة لبيع اجلنني 

وينطبق عليها جميع ال�سروط الفقهية لالإجارة. 

الفقهية  بالنوازل  الباحثون  يعتني  باأن  البحث  هذا  خامتة  يف  الباحث  ويو�سي 

وواقعهم  النا�ص  حاجة  من  ينطلقوا  واأن  اخليل،  تربية  ومنها  بالهوايات  املتعلقة 

واأ�سئلتهم، كما اأو�سي بالعناية مبجال اخليل، ففيه من النوازل ال�سيء الكثري، وهو 

 . هواية �سريفة حمببة اإىل النفو�ص مذكور حبها يف كتاب اهلل

اأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يجعل هذا البحث من العلم النافع، واأن ينفع به كاتبه وقارئه 

واأن يكتب له القبول، واهلل تعاىل اأعلم، و�سلى اهلل و�سلم على ر�سوله وم�سطفاه.
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قائمة امل�شادر واملراجع

الإجماع، لالإمام ابن املنذر. دار الكتب العلمية، بريوت لبنان. 14٠8ه�/1٩88م. الطبعة . 1

الثانية.

اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام، لتقي الدين اأبي الفتح ابن دقيق العيد. دار الكتب . ٢

العلمية. بريوت-لبنان. 

اأحكام اخليل يف ال�سريعة الإ�سالمية، للباحث منر عمر �سفوري، بحث ماج�ستري مقدم . ٣

جلامعة النجاح الوطنية يف فل�سطني، عام ٢٠1٦م.

الكتب . 4 دار  احلنفي.  املو�سلي  مودود  بن  حممود  بن  لعبداهلل  املختار.  لتعليل  الختيار 

العلمية، بريوت لبنان. توزيع مكتبة عبا�ص اأحمد الباز، مكة. 141٩ه�/1٩٩8م. الطبعة 

الأوىل. حتقيق: عبداللطيف حممد عبدالرحمن.

اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، ملحمد بن نا�سر الدين الألباين. اإ�سراف: . ٥

الطبعة  14٠٥ه�/1٩8٥م.  ودم�سق.  بريوت،  الإ�سالمي،  املكتب  ال�ساوي�ص.  زهري  حممد 

الثانية. 

ال�ستخراج لأحكام اخلراج لأبي الفرج عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب احلنبلي )املتوفى: . ٦

٧٩٥ه�(. دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان. الطبعة الأوىل، 14٠٥ه� / 1٩8٥م. 

ال�سافعي. . ٧ الأن�ساري  زكريا  يحيى  اأبي  للقا�سي  الطالب،  رو�ص  �سرح  املطالب  اأ�سنى 

جتريد: حممد اأحمد ال�سوبري. دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة.

اإبراهيم بن حممد، . 8 بن  الدين  لزين  النعمان  اأبي حنيفة  والنظائر على مذهب  الأ�سباه 

ال�سيخ  اأحاديثه:  ٩٧٠ه�(. و�سع حوا�سيه وخرج  املعروف بابن جنيم امل�سري )املتوفى: 

زكريا عمريات. دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان. الأوىل، 141٩ه� / 1٩٩٩م.

الأ�سباه والنظائر، لعبدالرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي )املتوفى: ٩11ه�(. . ٩

دار الكتب العلمية. الطبعة الأوىل، 1411ه�/1٩٩٠م.

دار . 1٠ ال�سبكي.  عبدالكايف  بن  علي  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  لالإمام  والنظائر،  الأ�سباه 

الكتب العلمية. 1411ه�/1٩٩1م. 
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اإعالم املوقعني عن رب العاملني، لالإمام حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية. دار الكتب . 11

العلمية. الطبعة الأوىل، 1411ه�/1٩٩1م.

الأم. لأبي عبداهلل حممد بن اإدري�ص ال�سافعي. دار الفكر، بريوت -لبنان. 141٠ه�/1٩٩٠م.. 1٢

اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق، ل�سهاب الدين اأبي العبا�ص اأحمد بن اإدري�ص القرايف. عامل . 1٣

الكتب، بريوت. 

البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، لزين الدين بن اإبراهيم بن حممد ال�سهري بابن جنيم. . 14

دار الكتاب الإ�سالمي. الطبعة الثانية. 

بداية املجتهد، ونهاية املقت�سد، للقا�سي اأبي الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن ر�سد . 1٥

القرطبي. دار احلديث، القاهرة. 14٢٥ه�/٢٠٠4م.

الكتب . 1٦ الكا�ساين احلنفي. دار  ال�سرائع. لأبي بكر بن م�سعود  ال�سنائع يف ترتيب  بدائع 

العلمية، بريوت لبنان. الطبعة الثانية، 14٠٦ه�/1٩8٦م. 

اأدلة الأحكام، لأبي الف�سل اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن حجر . 1٧ بلوغ املرام من 

الع�سقالين. حتقيق: الدكتور ماهر يا�سني الفحل. دار القب�ص للن�سر والتوزيع، الريا�ص - 

اململكة العربية ال�سعودية. الطبعة: الأوىل، 14٣٥ه� / ٢٠14م. 

الطبعة . 18 بريوت-لبنان.  العلمية،  الكتب  دار  العيني.  الدين  لبدر  الهداية،  �سرح  البناية 

الأوىل، 14٢٠ه�/٢٠٠٠م. 

البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي، لأبي احل�سني يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل العمراين . 1٩

الأوىل،  الطبعة:  جدة.   - املنهاج  دار  النوري.  حممد  قا�سم  حتقيق:  ال�سافعي.  اليمني 

14٢1ه�/ ٢٠٠٠ م. 

املالكي . ٢٠ القرطبي  ر�سد  بن  اأحمد  بن  اأحمد  بن  حممد  الوليد  لأبي  والتح�سيل،  البيان 

)اجلد(. دار الغرب الإ�سالمي. الطبعة الثانية، 14٠8ه�/1٩88م. 

تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، ملحّمد بن حمّمد بن عبدالرّزاق احل�سيني، اأبوالفي�ص، . ٢1

بيدي. دار الهداية. حتقيق: جمموعة من املحققني.  امللّقب مبرت�سى الزَّ

ال�سيخ: . ٢٢ حتقيق:  املواق.  يو�سف  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  خليل،  ملخت�سر  والإكليل  التاج 

زكريا عمريات. دار الكتب العلمية، بريوت لبنان. 141٦ه�/1٩٩٥م. الطبعة الأوىل.
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تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي. املطبعة . ٢٣

الكربى الأمريية ببولق، م�سر. 1٣1٣ه�، واأعيد طبعه بالأوف�ست يف دار الكتاب الإ�سالمي.

التجريد لنفع العبيد، امل�سمى: حا�سية البجريمي على منهج الطالب، ل�سليمان بن حممد . ٢4

بن عمر البجريمي ال�سافعي، مطبعة احللبي. 1٣٦٩ه�/1٩٥٠م. 

التحبري �سرح التحرير يف اأ�سول الفقه، لعالء الدين اأبي احل�سن علي بن �سليمان املرداوي . ٢٥

اأحمد  د.  القرين،  عو�ص  د.  اجلربين،  عبدالرحمن  د.  حتقيق:  )88٥ه�(.  احلنبلي 

ال�سراح. مكتبة الر�سد، الريا�ص، ال�سعودية. 14٢1ه�/٢٠٠٠م. 

حتفة احلبيب على �سرح اخلطيب، لل�سيخ: �سليمان البجريمي. اإ�سراف: مكتب البحوث . ٢٦

والدرا�سات. دار الفكر، بريوت لبنان. 141٥ه�/1٩٩٥م. 

حتفة املحتاج ب�سرح املنهاج، ل�سهاب الدين اأحمد بن حجر الهيتمي. دار الفكر، بريوت . ٢٧

لبنان. 

بن . ٢8 علي  بن  اأحمد  الف�سل  لأبي  الكبري،  الرافعي  اأحاديث  تخريج  يف  احلبري  التلخي�ص 

حممد بن اأحمد بن حجر الع�سقالين. حتقيق: ح�سن عبا�ص قطب. موؤ�س�سة قرطبة-دار 

امل�سكاة للبحث العلمي. الطبعة الأوىل 141٦ه� / 1٩٩٥م .

التلويح اإىل ك�سف حقائق التنقيح. ل�سعد الدين م�سعود بن عمر بن عبداهلل التفتازاين. . ٢٩

دار الأرقم، بريوت. 141٩ه�/1٩٩8م. الطبعة الأوىل. حتقيق: حممد عدنان دروي�ص.

اجلامع ال�سحيح املخت�سر املعروف ب�سحيح الإمام حممد بن اإ�سماعيل البخاري، ملحمد . ٣٠

الطبعة  اليمامة-بريوت،  كثري،  ابن  دار  اجلعفي،  البخاري  عبداهلل  اأبي  اإ�سماعيل  بن 

الثالثة، 14٠٧ه�/ 1٩8٧م، حتقيق وتعليق: د. م�سطفى ديب البغا.

جامع العلوم واحلكم يف �سرح خم�سني حديثا من جوامع الكلم، لزين الدين عبدالرحمن . ٣1

 - الأرناوؤوط  �سعيب  حتقيق:  احلنبلي.  الدم�سقي،  ثم  البغدادي،  رجب،  بن  اأحمد  بن 

اإبراهيم باج�ص. موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت. ال�سابعة، 14٢٢ه� - ٢٠٠1م.

اجلوهرة النرية، لأبي بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي. املطبعة اخلريية، الطبعة . ٣٢

الأوىل، 1٣٢٢ه�.

اإحياء . ٣٣ الد�سوقي. دار  الدين حممد عرفة  ل�سم�ص  الكبري،  ال�سرح  الد�سوقي على  حا�سية 

الكتب العربية. 
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حا�سية العبادي على حتفة املحتاج. لل�سيخ: اأحمد بن قا�سم العبادي. دار الفكر، بريوت . ٣4

لبنان. 

�سهاب . ٣٥ لل�سيخ:  الطالبني،  منهاج  على  املحلي  الدين  جالل  �سرح  على  القليوبي  حا�سية 

الدين القليوبي. دار اإحياء الكتب العربية، مكتبة اأن�ص بن مالك، القاهرة.

حا�سية عمرية على �سرح جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني، لل�سيخ: عمرية. دار . ٣٦

اإحياء الكتب العربية، مكتبة اأن�ص بن مالك، القاهرة.

املاوردي . ٣٧ حممد  بن  علي  احل�سن  لأبي  ال�سافعي؛  الإمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 

14٢4ه�/٢٠٠٣م. بدون  الب�سري. دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع. لبنان-بريوت. 

رقم طبعة. 

الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار يف فقه مذهب الإمام اأبي حنيفة النعمان، للح�سكفي، . ٣8

والتمرتا�سي. دار الفكر، بريوت لبنان. 1٣٩٩ه�/1٩٧٩م. الطبعة الثانية.

الدراية يف تخريج اأحاديث الهداية، لأبي الف�سل اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن . ٣٩

حجر الع�سقالين. حتقيق: ال�سيد عبداهلل ها�سم اليماين املدين. دار املعرفة-بريوت.

الكتب، . 4٠ عامل  البهوتي.  اإدري�ص  بن  يون�ص  بن  ملن�سور  املنتهى،  ل�سرح  النهى  اأويل  دقائق 

بريوت لبنان. 141٦ه�/1٩٩٦م. الطبعة الثانية.

الذخرية. ل�سهاب الدين اأحمد بن اأدري�ص القرايف. دار الغرب الإ�سالمي. بريوت. 1٩٩4م. . 41

الطبعة الأوىل. حتقيق: د. حممد حجي، حممد اأبي خبزة، واآخرون.

رد املحتار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار. ملحمد اأمني ال�سهري بابن عابدين. دار . 4٢

الفكر، بريوت لبنان. الطبعة الثانية، 1٣٩٩ه�/1٩٧٩م.

الرو�ص املربع ب�سرح زاد امل�ستقنع خمت�سر املقنع، ملن�سور البهوتي. دار البيان، الطبعة . 4٣

الثانية، 14٢٠ه�/1٩٩٩م. 

زاد املعاد يف هدي خري العباد. لبن قيم اجلوزية، �سم�ص الدين اأبي عبداهلل بن حممد بن . 44

الكويت.  الإ�سالمية،  املنار  ومكتبة  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الدم�سقي.  الزرعي  بكر  اأبي 

141٠ه�/1٩٩٠م. الطبعة: الرابعة ع�سرة. حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط، وعبدالقادر الأرناوؤوط.

�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة، و�سيء من فقهها وفوائدها. ملحمد نا�سر الدين الألباين. . 4٥
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مكتبة املعارف، الريا�ص. 141٥ه�/1٩٩٥م.

�سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة، واأثرها ال�سيئ يف الأمة. ملحمد نا�سر الدين الألباين. مكتبة . 4٦

املعارف، الريا�ص. الطبعة الأوىل للطبعة اجلديد 141٢ه�/1٩٩٢م.

�سنن ابن ماجه، للحافظ اأبي عبداهلل حممد بن يزيد القزويني. حققه ورقم كتبه واأبوابه . 4٧

واأحاديثه، وعلق عليه: حممد فوؤاد عبدالباقي. دار احلديث، القاهرة.

�سنن اأبي داود، لأبي داود �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين الأزدي. اإعداد وتعليق: عزت . 48

الطبعة  1٣٩٣ه�/1٩٧٣م.  �سوريا.  دار احلديث، حم�ص  ال�سيد.  وعادل  عا�ص،  الدَّ عبيد 

الأوىل. 

�سنن الرتمذي، لأبي عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة الرتمذي. حتقيق: اأحمد حممد . 4٩

�ساكر. دار الكتب العلمية، بريوت لبنان. 1٣٥٦ه�/1٩٣٧م. الطبعة الأوىل.

�سنن الدارقطني، لعلي بن عمر اأبو احل�سن الدارقطني البغدادي. حتقيق: ال�سيد عبداهلل . ٥٠

ها�سم مياين املدين دار املعرفة-بريوت، 1٣8٦ه� / 1٩٦٦م.

مكة. . ٥1 الباز،  دار  مكتبة  البيهقي.  بكر  اأبي  علي  بن  احل�سني  بن  لأحمد  الكربى.  ال�سنن 

دائرة  جمل�ص  لطبعة  موافقة  وهي  عطا.  عبدالقادر  حممد  حتقيق:  1414ه�/1٩٩4م. 

املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر اآباد، الطبعة الأوىل، 1٣44ه�.

�سنن الن�سائي )املجتبى(، لأبي عبدالرحمن اأحمد بن �سعيب الن�سائي. اعتنى به، ورقمه، . ٥٢

وو�سع فهار�سه: عبدالفتاح اأبو غدة. مكتب املطبوعات الإ�سالمية، حلب، طبعه واأخرجه: 

دار الب�سائر الإ�سالمية، بريوت. 14٠٩ه�/1٩88م. الطبعة الثالثة.

دار . ٥٣ املالكي.  اخلر�سي  عبداهلل  بن  ملحمد  خليل،  �سيدي  خمت�سر  على  اخلر�سي  �سرح 

الفكر، بريوت لبنان. 

ال�سرح ال�سغري. لأحمد بن حممد بن اأحمد الدردير. دار املعرفة، بريوت لبنان. 14٠٩ه�/ . ٥4

1٩88م.

�سرح القواعد ال�سعدية، لل�سيخ: عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالكرمي الزامل. اعتنى . ٥٥

بها وخرج اأحاديثها: عبدالرحمن بن �سليمان العبيد، اأمين بن �سعود العنقري. دار اأطل�ص 

اخل�سراء للن�سر والتوزيع، الريا�ص. الطبعة: الأوىل، 14٢٢ه� / ٢٠٠1م.
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ال�سرح الكبري، لأبي الربكات �سيدي اأحمد الدردير. دار اإحياء الكتب العربية. . ٥٦

�سحيح م�سلم. لأبي احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري. دار اإحياء الرتاث، . ٥٧

بريوت. حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي.

الطبقات الكربى، لأبي عبداهلل حممد بن �سعد بن منيع البغدادي املعروف بابن �سعد. . ٥8

حتقيق: اإح�سان عبا�ص. دار �سادر - بريوت. الطبعة: الأوىل، 1٩٦8م.

الغرر البهية يف �سرح البهجة الوردية. ل�سيخ الإ�سالم القا�سي اأبي يحيى زكريا الأن�ساري. . ٥٩

املطبعة امليمنية. 

املعارف . ٦٠ دائرة  جمل�ص  مطبعة  الهروي.  م  �سالَّ بن  القا�سم  عبيد  لأبي  احلديث.  غريب 

مراقبة  حتت  الأوىل.  1٣84ه�/1٩٦4م.،الطبعة  الهند،  الدكن  اآباد  حيدر  العثمانية، 

الدكتور: حممد عبداملعيد خان.

غمز عيون الب�سائر يف �سرح الأ�سباه والنظائر. لأحمد بن حممد احلنفي احلموي، دار . ٦1

الكتب العلمية، الطبعة الأوىل، 14٠٥ه�/1٩8٥م. 

النعمان، . ٦٢ حنيفة  اأبي  الإمام  مذهب  يف  الهندية  بالفتاوى  املعروفة  العاملكريية  الفتاوى 

لبنان.  بريوت  الفكر،  دار  الأعالم،  الهند  علماء  من  وجماعة  نظام  ال�سيخ  للعالمة: 

1411ه�/1٩٩1م.

الفتاوى الكربى، لالإمام تقي الدين ابن تيمية. حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، م�سطفى . ٦٣

عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية، بريوت لبنان. 14٢٢ه�/٢٠٠٢م.

عبدالواحد . ٦4 بن  حممد  الدين  لكمال  املبتدي.  بداية  �سرح  الهداية،  على  القدير  فتح 

الأوىل،  الطبعة  لبنان.  بريوت  الفكر،  دار  احلنفي.  الهمام،  بابن  املعروف  ال�سيوا�سي، 

حققه ال�سيخ: عبدالرزاق غالب املهدي. 

فتوحات الوهاب بتو�سيح �سرح منهج الطالب، املعروف بحا�سية اجلمل على �سرح املنهج. . ٦٥

ل�سليمان بن من�سور العجيلي امل�سري املعروف باجلمل. دار الفكر. 

عامل . ٦٦ احلنبلي.  املقد�سي  املقد�سي  مفلح  بن  حممد  الدين  �سم�ص  عبداهلل  لأبي  الفروع، 

الكتب. الطبعة الرابعة، 14٠٥ه�/1٩8٥م. 

الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين، لأحمد بن غنيم بن �سامل النفراوي . ٦٧
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املالكي. دار الفكر، بريوت لبنان. 141٥ه�/1٩٩٥م. 

اآبادي. حتقيق: مكتب حتقيق . ٦8 الفريوز  يعقوب  الدين حممد بن  القامو�ص املحيط، ملجد 

الرتاث يف موؤ�س�سة الر�سالة. ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت لبنان، ودار الريان للرتاث. 

14٠٧ه�/1٩8٧م. الطبعة الثانية.

القواعد، لزين الدين عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب احلنبلي. دار الكتب العلمية.. ٦٩

الكايف يف فقه الإمام اأحمد، ملوفق الدين عبداهلل بن قدامة املقد�سي. دار الكتب العلمية. . ٧٠

الطبعة الأوىل، 1414ه�/1٩٩4م. 

الن�سر . ٧1 مكتبة  البهوتي.  اإدري�ص  بن  يون�ص  بن  ملن�سور  الإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف 

احلديثة، الريا�ص. راجعه، وعلق عليه: ال�سيخ: هالل م�سيلحي م�سطفى هالل. 

ك�سف الأ�ستار عن زوائد البزار، نور الدين علي بن اأبي بكر بن �سليمان الهيثمي. حتقيق: . ٧٢

حبيب الرحمن الأعظمي. موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت. الطبعة: الأوىل، 1٣٩٩ه� / 1٩٧٩م.

ل�سان العرب، ملحمد بن مكرم بن على، اأبي الف�سل، جمال الدين ابن منظور. دار �سادر . ٧٣

- بريوت. الطبعة: الثالثة، 1414 ه�.

املبدع يف �سرح املقنع. لأبي اإ�سحاق برهان الدين اإبراهيم بن حممد بن مفلح احلنبلي. . ٧4

املكتب الإ�سالمي، بريوت، ودم�سق. 1٣٩٩ه�/1٩٧٩م. الطبعة الأوىل.

املب�سوط، ل�سم�ص الدين ال�سرخ�سي. دار املعرفة، بريوت لبنان. 1414ه�/1٩٩٣م.. ٧٥

العربي. ت�سدر عن �سركة كونكورد برتخي�ص من اململكة املتحدة. يراأ�ص . ٧٦ جملة اجلواد 

جمل�ص اإدارتها: اأحمد اآل داوود. 

املعروف . ٧٧ �سليمان  بن  حممد  ال�سيخ  بن  لعبداهلل  الأبحر،  ملتقى  �سرح  يف  الأنهر  جممع 

بدمادا اأفندي. دار اإحياء الرتاث العربي، موؤ�س�سة التاريخ العربي، بريوت لبنان. 

�سليمان . ٧8 بن  بكر  اأبي  بن  علي  الدين  نور  احل�سن  لأبي  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع 

الهيثمي. مكتبة القد�سي، القاهرة، 1414ه�/1٩٩4م. حتقيق: ح�سام الدين القد�سي.

املجموع �سرح املهذب، لالإمام يحيى بن �سرف النووي. مكتبة الإر�ساد ال�سعودية، ومكتبة . ٧٩

املطيعي. 

جممع . 8٠ تيمية.  بن  عبداحلليم  بن  لأحمد  تيمية.  بن  اأحمد  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  جمموع 
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141٦ه�/1٩٩٥م. جمع وترتيب:  امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، املدينة املنورة. 

عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم، و�ساعده ابنه حممد. 

الكتب . 81 اإ�سماعيل بن �سيده املر�سي. دار  املحكم واملحيط الأعظم. لأبي احل�سن علي بن 

العلمية، بريوت-لبنان. الطبعة الأوىل، ٢٠٠٠م. 

اإبراهيم . 8٢ خليل  حتقيق:  املر�سي،  �سيده  بن  اإ�سماعيل  بن  علي  احل�سن  لأبي  املخ�س�ص، 

جفال. دار اإحياء الرتاث العربي-بريوت. الطبعة: الأوىل، 141٧ه�/1٩٩٦م. 

الني�سابوري. . 8٣ احلاكم  عبداهلل  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  ال�سحيحني.  على  امل�ستدرك 

اأبي عمرو  الأوىل. حتقيق:  الطبعة  14٢٢ه�/٢٠٠1م.  لبنان.  العلمية، بريوت  الكتب  دار 

احل�سيني بن عمر بن عبدالرحيم.

د. . 84 اإ�سدارها:  على  اأ�سرف  احلديثية.  املو�سوعة  �سمن  حنبل.  بن  اأحمد  الإمام  م�سند 

باإ�سراف ال�سيخ: �سعيب  عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي. حتقيق: جماعة من املحققني 

الأرناوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت لبنان. 14٢٠ه�/1٩٩٩م. الطبعة الثانية.

م�سند ال�سافعي، ملحمد بن اإدري�ص، اأبي عبداهلل ال�سافعي. دار الكتب العلمية، بريوت.. 8٥

م�سند الفاروق اأمري املوؤمنني اأبي حف�ص عمر بن اخلطاب  واأقواله على اأبواب . 8٦

العلم، لأبي الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري. حتقيق: اإمام بن علي بن اإمام. دار الفالح، 

الفيوم - م�سر. الطبعة: الأوىل، 14٣٠ه� / ٢٠٠٩م.

م�سباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، لأبي العبا�ص �سهاب الدين اأحمد بن اأبي بكر بن . 8٧

ال�سافعي. حتقيق: حممد  الكناين  البو�سريي  عثمان  بن  قامياز  بن  �سليم  بن  اإ�سماعيل 

املنتقى الك�سناوي. دار العربية - بريوت. الطبعة: الثانية، 14٠٣ه�.

املقري . 88 علي  بن  حممد  بن  لأحمد  للرافعي.  الكبري  ال�سرح  غريب  يف  املنري  امل�سباح 

الفيومي. دار الكتب العلمية، بريوت لبنان. 1414ه�/1٩٩4م. الطبعة الأوىل.

الفكر، . 8٩ دار  الكويف.  �سيبة  اأبي  بن  بن حممد  بكر عبداهلل  لأبي  �سيبة.  اأبي  ابن  م�سنف 

مكتب  راجعه:  اللحام.  �سعيد  ا.  عليه:  وعلق  �سبطه،  1414ه�/1٩٩4م.  لبنان.  بريوت 

الدرا�سات والبحوث يف دار الفكر. 

الرحمن . ٩٠ حبيب  ال�سيخ:  حتقيق:  ال�سنعاين.  همام  بن  عبدالرزاق  بكر  لأبي  امل�سنف، 

الأعظمي. املكتب الإ�سالمي، بريوت لبنان. 14٠٣ه�/1٩8٣م. الطبعة الثانية.
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مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى، لل�سيخ: م�سطفى ال�سيوطي الرحيباين. املكتب . ٩1

الإ�سالمي. الطبعة الثانية، 141٥ه�/1٩٩4م.

من . ٩٢ جمع  وتقدمي  الدبيان.  حممد  بن  دبيان  تاأليف  ومعا�سرة.  اأ�سالة  املالية  املعامالت 

اأ�سحاب املعايل. الطبعة الثانية، 14٣4ه�. 

املعجم الكبري، ل�سليمان بن اأحمد بن اأيوب اأبو القا�سم الطرباين. مكتبة العلوم واحلكم، . ٩٣

عبداملجيد  بن  حمدي  حتقيق:  14٠4ه�/1٩8٣م.  الثانية،  الطبعة  العراق.   - املو�سل 

ال�سلفي. 

العاملية . ٩4 الدار  حماد.  نزيه  للدكتور:  الفقهاء.  لغة  يف  القت�سادية  امل�سطلحات  معجم 

للكتاب الإ�سالمي، واملعهد العاملي للفكر الإ�سالمي. الريا�ص. 141٥ه�/1٩٩٥م. الطبعة 

الثالثة.

املغرب يف ترتيب املعرب، لأبي الفتح نا�سر الدين بن عبدال�سيد بن علي بن املطرزي. . ٩٥

مكتبة اأ�سامة بن زيد، حلب - �سورية. الطبعة الأوىل، 1٩٧٩ه�. حتقيق: حممود فاخوري، 

وعبداحلميد خمتار. 

املغني. ملوفق الدين اأبي حممد عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي اجلماعيلي. . ٩٦

مكتبة القاهرة، القاهرة-م�سر. 1٣88ه�/1٩٦8م.

اخلطيب . ٩٧ بن  حممد  الدين  ل�سم�ص  املنهاج.  األفاظ  معاين  معرفة  اإىل  املحتاج  مغني 

ال�سربيني. دار الفكر، بريوت لبنان. 141٩ه�/1٩٩8م. الطبعة الأوىل. اإ�سراف: �سدقي 

حممد جميل العطار. 

لبنان. . ٩8 بريوت  اجليل،  دار  زكريا.  بن  فار�ص  بن  اأحمد  احل�سني  لأبي  اللغة.  مقايي�ص 

1411ه�/1٩٩1م. الطبعة الأوىل. حتقيق: عبدال�سالم حممد هارون.

الطبعة . ٩٩ الإ�سالمي.  الغرب  دار  القرطبي.  ر�سد  ابن  الوليد  لأبي  املمهدات،  املقدمات 

الأوىل، 14٠8ه�/1٩88م. 

املنتقى �سرح املوطاأ. للقا�سي: اأبي الوليد، �سليمان بن خلف الباجي. دار الكتاب العربي، . 1٠٠

بريوت-لبنان، طبع يف مطبعة ال�سعادة، الطبعة الأوىل، 1٣٣٢ه�.

وزارة . 1٠1 ن�سر  الزرك�سي.  عبداهلل  بن  بهادر  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  القواعد،  يف  املنثور 

الأوقاف بالكويت. الطبعة الثانية، 14٠٥ه�. حتقيق: تي�سري فائق اأحمد حممود. 
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منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل، لأبي عبداهلل حممد بن اأحمد املعروف بال�سيخ علي�ص. . 1٠٢

دار الفكر، بريوت لبنان. 14٠٩ه�/1٩8٩م. 

املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علي بن يو�سف الفريوز اآبادي . 1٠٣

ال�سريازي. مكتبة الإر�ساد ال�سعودية ومكتبة املطيعي، مطبوع مع املجموع. 

عبدالرحمن . 1٠4 بن  حممد  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  خليل.  خمت�سر  ل�سرح  اجلليل  مواهب 

املغربي املعروف باحلطاب الرعيني. دار الفكر الطبعة الثالثة، 141٢ه�/1٩٩٢م. 

املو�سوعة الفقهية. اإ�سدار وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، وطباعة ذات ال�سال�سل، . 1٠٥

الكويت. الطبعة الثانية، 141٢ه�/1٩٩٢م. 

الوليد، . 1٠٦ اأبي  للقا�سي:  املوطاأ.  �سرح  املنتقى  مع  الأ�سبحي. مطبوع  اأن�ص  بن  ملالك  املوطاأ 

ال�سعادة،  لبنان، طبع يف مطبعة  العربي، بريوت  الكتاب  الباجي. دار  �سليمان بن خلف 

1٣٣٢ه�. الطبعة الأوىل.

1٠٧ .https://sulalaclinic. الرابط:  على  اخليل  لطب  ا�ست�سارية  عيادة  �ساللة  عيادة  موقع 

/com/services/embryo-transfer بتاريخ 1441/1٠/٢٦ه�.

الدين . 1٠8 ل�سم�ص  ال�سافعي،  الإمام  مذهب  على  الفقه  يف  املنهاج  �سرح  اإىل  املحتاج  نهاية 

اأبي العبا�ص الرملي امل�سري ال�سهري: بال�سافعي ال�سغري. دار الفكر، بريوت  حممد بن 

لبنان. 14٠4ه�/1٩84م. 

ر�سالة ماج�ستري مقدمة . 1٠٩ اأباح�سني، وهو  بن من�سور  د. عا�سم  للباحث  نوازل احليوان، 

لق�سم الفقه يف كلية ال�سريعة بجامعة الإمام حممد بن �سعود، عام 14٣1ه�. 
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اأ. د. �سالح بن عبدالعزيز بن �سالح الغليقة

الأ�ستاذ بق�سم الفقه يف كلية ال�سريعة

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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املقدمة

�سرور  من  باهلل  ونعوذ  اإليه،  ونتوب  ون�ستغفره  ون�ستعينه  نحمده  هلل  احلمد  اإن 

اأنف�سنا و�سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد 

اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، اأر�سله بالهدى 

ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، �سلى اهلل و�سّلم وبارك عليه 

وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. 

املو�سوعات  الق�سائية( من  للتهمة وتطبيقاته  فاإن مو�سوع )التعزير  بعد:  اأما 

منه،  العرتاف  لنتزاع  املتهم  تعزير  اأحدهما:  جانبني،  يتناول  اإذ  املهمة،  احليوية 

والثاين: تعزير املتهم بعد املحاكمة ب�سبب عدم كفاية الأدلة لإدانته بالتهمة، اإل اأن 

القرائن القوية توحي ب�سحة ن�سبة التهمة اإليه، فيحكم القا�سي بتعزيره - فقط - 

لقناعته بارتكاب اجلرمية؛ لأن اأدلة الإثبات ل تكفي - يف نظر القا�سي- للحكم عليه 

بالعقوبة املقررة �سرًعا اأو نظاًما. 

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

حاجة املهتمني بال�ساأن الق�سائي للكتابات الفقهية املوؤ�سلة يف مو�سوع هذه . 1

الدرا�سة.

املبداأ . ٢ �سدور  بعد  خا�سة  بال�سبهة،  التعزير  مو�سوع  عن  احلديث  كرثة   

التعزير  واملتعلق مبو�سوع  1441/1/18ه��،  وتاريخ  الق�سائي رقم )٣8/م( 

للتهمة.
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ما راأيته من خالل متابعِة ما �سدر عن بع�ص املحامني يف ال�سحف، وو�سائل . ٣

التوا�سل الجتماعي من كتابات وتعليقات قبل �سدور املبداأ الق�سائي وبعده، 

تدل على عدم فهم لهذا املبداأ. 

اأهداف البحث: 

تقدمي درا�سة علمية موؤ�سلة يف م�ساألة: التعزير للتهمة وتطبيقاتها الق�سائية. . 1

 تو�سيح املق�سود من املبادئ والقرارات والأنظمة الق�سائية املتعلقة بالتعزير . ٢

بالتهمة، وربطها بكالم الفقهاء.

 معرفة الواقع العملي لتطبيق الأنظمة واملبادئ والقرارات الق�سائية املتعلقة . ٣

بالتعزير للتهمة يف املحاكم ال�سعودية.

الدرا�سات ال�سابقة: 

لهما  درا�ستني  واأقرب  املو�سوع،  هذا  عن  حتدثت   
)1(

عدة درا�سات  على  اطلعت 

ل التو�سع يف ذكر هذه الدرا�سات يف املنت رغبة يف اخت�سار املقدمة، فاكتفيت باأحدث واأقرب  مل اأف�سِّ  )1(

درا�ستني ملو�سوع بحثي، ولأجل اإطالع القارئ على بع�ص هذه الدرا�سات اذكر منها هنا ثالث درا�سات: 

اأ. د  اإعداد  الفقه الإ�سالمي. وهي ر�سالة ماج�ستري، من  الدرا�سة الأوىل: املتهم معاملته وحقوقه يف 

بالريا�ص، جامعة  والتدريب  الأمنية  للدرا�سات  العربي  املركز  ُن�سرت يف  وقد  ال�سويلم،  بن فهد  بندر 

نايف العربية للعلوم الأمنية عام 14٠8ه�. وهذه الر�سالة تتفق مع بحثي يف م�ساألة تعذيب املتهم فقط، 

وما �سوى ذلك فلي�ص هناك اتفاق بينهما يف العناوين، ومع اتفاقي مع هذه الر�سالة يف عنوان امل�ساألة، 

اإل اأنني مل اتفق معها يف امل�سمون، كتحرير الأقوال يف امل�ساألة، وبع�ص الأدلة، واملناق�سات، والرتجيح. 

بن علي  اإعداد �سالح  دكتوراه من  ر�سالة  الفقهية، وهي  الأحكام  واأثرها يف  التهمة  الثانية:  الدرا�سة 

تطرق  وقد  �سفحة،   ٥٢1 يف  جاءت  العنكبوتية،  ال�سبكة  على  ومن�سورة  مطبوعة  والأطروحه  العقل. 

واحلدود  واجلنايات  والأ�سرة،  املالية،  املعامالت  اأحكام  التهمة يف  على  املرتتبة  لالآثار  فيها  الباحث 

والق�ساء. ول تتوافق هذه الر�سالة مع بحثي اإل يف م�ساألة: �سرب املتهم املعروف بال�سر والعدوان. ومع 

التوافق يف عنوان امل�ساألتني اإل اأن امل�سمون خمتلف، وقد تابع الباحث ر�سالة: املتهم معاملته وحقوقه 

يف الإ�سالم، وقّلده يف ن�سبة الأقوال، وهذا مما اختلف به جًدا عن الر�سالتني، فقد حققت ن�سبة الأقوال 

للمذاهب، ودر�ست ن�سبة القول بجواز �سرب املتهم لالإمام مالك وذكرت اأن القول بعدم جواز �سرب 

املتهم لنتزاع العرتاف منه قال به كثري من الفقهاء، خالًفا ملا جاء يف الر�سالتني. اإ�سافة اإىل ما ذكرته 

= املتهم  تعذيب  حكم  الثالثة:  الدرا�سة  ال�سابقتني.  الر�سالتني  يف  موجودة  غري  ومناق�سات  اأدلة  من 
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عالقة قوية مبو�سوع بحثي هما: 

عليه  املرتتبة  والآثار  بالتعذيب  املتهم  من  العرتاف  انتزاع  الأوىل:  الدرا�سة 

وهذه  الفي�سل،  في�سل  بن  عبداهلل  ال�سيخ/  ف�سيلة  اإعداد  الق�سائية،  وتطبيقاته 

درجة  نيل  متطلبات  ل�ستكمال  الباحث  قدمه  تكميلي  بحث  عن  عبارة  الدرا�سة 

وجاء  14٢٢-14٢٣ه��،  اجلامعي  العام  يف  للق�ساء،  العايل  املعهد  من  املاج�ستري، 

البحث يف )4٢٠( �سفحة. وقد اأفدت من البحث يف مواطن عدة، واتفقت معه يف 

املبحث الأول: حكم التعزير لنتزاع العرتاف من املتهم، ويف املبحث الثاين: �سوابط 

اإباحة التعزير لنتزاع العرتاف من املتهم عند القائلني به. 

يف  فرًقا  هناك  اأن  اإل  العناوين،  حيث  من  املبحثني  هذين  يف  معه  اتفاقي  ومع 

ن�سبة  املثال:  �سبيل  على  ذلك  ومن  الأقوال،  ن�سبة  اأ.  ياأتي:  فيما  يتلخ�ص  امل�سمون 

القول بجواز تعزير املتهم بال�سرب لنتزاع العرتاف منه لالإمام مالك، فقد بينت 

عدم �سحة ن�سبة هذا القول له باأدلة مف�سلة. ب. بيان اأوجه ال�ستدلل من الأدلة 

التعزير  اإباحة  �سوابط  د.  الرتجيح.  واأ�سباب  امل�ساألة  الرتجيح يف  ج.  ومناق�ساتها. 

لنتزاع العرتاف من املتهم عند القائلني باجلواز. 

التعزير  للتهمة، وهو  التعزير  الثاين من  اأن يف درا�ستي هذه بحث اجلانب  كما 

ال�سيخ عبداهلل الفي�سل لهذا اجلانب من  اإذ مل تتطرق درا�سة  لعدم كفاية الأدلة، 

التعزير للتهمة. 

اإعداد  تطبيقية،  تاأ�سيلية  درا�سة  الإدانة  اإثبات  بدون  التعزير  الثانية:  الدرا�سة 

= والحتيال عليه لالإقرار بالتهمة - درا�سة فقهية مقارنة- اإعداد د. روحية م�سطفى اجلن�ص. اأ�ستاذ 

الفقه امل�ساعد بكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية - بنات القاهرة - جامعة الأزهر. والبحث من�سور 

على ال�سبكة العنكبوتية، وما قلته يف الدرا�سة ال�سابقة اأقوله هنا، اإذ اإن درا�ستي تختلف يف اأهدافها 

وغاياتها من هذه الدرا�سة، لذا مل تتفق درا�ستي مع هذه الدرا�سة اإل يف م�ساألة تعذيب املتهم لنتزاع 

العرتاف منه، وتختلف درا�ستي عن هذه الدرا�سة ببقية املباحث الأخرى املبينة يف خطة البحث. ومع 

اتفاق درا�ستي مع هذه الدرا�سة يف عنوان امل�ساألة، اإل اأنهما اختلفا يف امل�سمون من حيث ن�سبة الأقوال 

وحتقيقها، وب�سط الأدلة ومناق�ساتها، والرتجيح مع بيان اأ�سبابه. 
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بوزارة  البحوث  مركز  عام  مدير  احليدري،  عبدالرحمن  ابن  من�سور  الدكتور/ 

العدل، والأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم ال�سيا�سة ال�سرعية باملعهد العايل للق�ساء بجامعة 

. وهذه الدرا�سة عبارة عن بحث حُمّكم من�سور 
)1(

الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

14٣8ه��، والبحث جاء يف )8٣( �سفحة، وهو  يف العدد الثامن ملجلة ق�ساء، رجب 

بحث قّيم مفيد، وقد اتفقت معه يف املبحث الثالث: حكم تعزير املتهم لعدم كفاية 

اأو نظاًما. ومع توافقنا يف عنوان  اإقامة العقوبة املن�سو�ص عليها �سرًعا  الأدلة على 

هذا املبحث، اإل اأنني مل اأتفق معه فيما �ساقه من اآراء للفقهاء يف م�ساألة: حكم اإيقاع 

خالل  من  يل  ظهر  والذي  اآراء،  ثالثة  فيها  ذكر  فقد  الأدلة،  كفاية  لعدم  العقوبة 

اإيقاع العقوبة باملتهم  اإل راأي واحد فقط، وهو جواز  اأن امل�ساألة لي�ص فيها  الدرا�سة 

لت  عند ترجيح القا�سي �سحة ن�سبة التهمة للمتهم ب�سبب وجود قرائن قوية. وقد ف�سّ

القول يف ذلك يف مو�سعه، وناق�ست الباحث فيما ذهب اإليه. 

كما اأنني انفردت عن الباحث ببحث م�ساألة: تعزير املتهم لنتزاع العرتاف منه. 

لأن  اأهميته؛  له  اأمر  الأدلة  كفاية  لعدم  املتهم  تعزير  م�ساألة  مع  امل�ساألة  وبحث هذه 

تعزير  م�ساألة  الفقهاء يف  ن�سو�ص  اأورد  اإذ  امل�ساألتني،  بني  يفّرق  الباحثني مل  بع�ص 

املتهم لنتزاع العرتاف، يف م�ساألة تعزير املتهم لعدم كفاية الأدلة. 

التطبيقات  اأن  احليدري،  من�سور  الدكتور  درا�سة  عن  بحثي  به  انفرد  ومما 

الق�سائية التي ذكرها الدكتور يف بحثه كانت قبل �سدور املبداأ الق�سائي رقم )٣8/م( 

املتعلق مبو�سوع التعزير للتهمة، ال�سادر بتاريخ 1441/1/18ه��، فحر�ست على ذكر 

تطبيقات ق�سائية بعد �سدور املبداأ، ليطلع القارئ على الواقع العملي لتطبيق املبداأ، 

بني  الفرق  ليت�سح  اآنًفا  اإليه  امل�سار  املبداأ  قبل �سدور  ق�سائية  تطبيقات  كما ذكرت 

التطبيقات. 

ومهما يكن من الأمر، فاإن درا�ستي هذه ما هي اإل لبنة ت�ساف للجهود ال�سابقة 

هذا املن�سب للدكتور كان وقت اإعداده لبحثه املذكور اأعاله، والآن ي�سغل ف�سيلته - وفقه اهلل - من�سب   )1(

وكيل جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية. 
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ا، اأو ي�سحح خطاأ،  من الباحثني الف�سالء، وامل�سايخ النبالء، لعل فيها ما يكمل ناق�سً

اأو ينبه على وهم. 

منهج البحث الإجرائي: 

يتلخ�ص املنهج الإجرائي الذي �سرت عليه يف كتابة هذا البحث فيما ياأتي: 

جمع املادة العلمية من م�سادرها الأ�سيلة.. 1

ر امل�ساألة قبل ذكر اخلالف فيها.. ٢ وِّ �سَ
ُ
اأ

َحّرر حمل النزاع يف امل�ساألة اإذا كانت بع�ص �سورها حمل اتفاق.. ٣
ُ
اأ

اقت�سرُت على املذاهب الفقهية الأربعة، واأ�سري اأحياًنا ملذهب اأهل الظاهر.. 4

اأذكر الأقوال يف امل�ساألة، متبًعا كل قول اأدلته، ومتبًعا كل دليل ما توجه اإليه . ٥

ا عليه عند  من مناق�سة اأو اعرتا�ص، فاإن كان العرتا�ص اأو املناق�سة من�سو�سً

اأحد من اأهل العلم �سّدرت ذلك بقويل: )واعرُت�ص، اأو نوق�ص( واإن كان فهًما 

يناَق�ص(.  اأو  )وُيعرَت�ص،  بقويل:  �سّدرته  ذهني  من  وا�ستنباًطا  عندي  من 

ا عليه  ومثل ذلك: الإجابة عن املناق�سات والعرتا�سات، فما كان من�سو�سً

قلت: )واأجيب( وما كان اجتهاًدا مني قلت: )ويجاب(.

لكل . ٦ فقهي  ن�ص  باإثبات  العناية  مع  الأ�سيلة،  من م�سادره  كل مذهب  ق  اأوثِّ

مذهب فقهي يف احلا�سية؛ وذلك ليقف القارئ على الن�ص الفقهي بنف�سه؛ 

لأين ا�ستنبطت بع�ص الأقوال من ن�سو�ص قد تختلف فيها الأفهام. 

اأَبنّي موا�سع الآيات القراآنية التي وردت يف البحث بذكر ا�سم ال�سورة ورقم . ٧

الآية.

اأخّرج الأحاديث مكتفًيا بال�سحيحني اأو اأحدهما اإن كان احلديث فيهما، واإل . 8

خّرجته من غريهما مع ذكر درجته، معتمًدا يف ذلك على كالم اأهل العلم 

باحلديث.
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تق�سيمات البحث: 

وثبت  وخامتة،  مباحث،  واأربعة  ومتهيد،  مقدمة،  على:  البحث  هذا  ي�ستمل 

للم�سادر واملراجع، وفهر�ص للمو�سوعات.

املقدمة وفيها: بيان اأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره، واأهدافه، والدرا�سات ال�سابقة، 

ومنهج البحث وتق�سيماته.

التمهيد: تعريف التعزير والتهمة، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: تعريف التعزير

املطلب الثاين: تعريف التهمة.

املبحث الأول: حكم التعزير لنتزاع العرتاف من املتهم. 

املبحث الثاين: �سوابط اإباحة التعزير لنتزاع العرتاف من املتهم عند القائلني به. 

املبحث الثالث: حكم تعزير املتهم لعدم كفاية الأدلة على اإقامة العقوبة املن�سو�ص 

عليها �سرًعا اأو نظاًما. 

املبحث الرابع: التطبيقات الق�سائية، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: املبادئ والقرارات والأنظمة الق�سائية املتعلقة مب�ساألة التعزير للتهمة.

املطلب الثاين: اأحكام ق�سائية متعلقة مب�ساألة التعزير للتهمة.

اخلامتة.

ثبت امل�سادر واملراجع.

احلق  اإ�سابة  يف  والتوفيق  والعمل،  القول  يف  الق�سد  ح�سن  اهلل  واأ�ساأل  هذا 

وجمانبة الزلل.

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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التمهيد 

تعريف التعزير والتهمة 

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول 

تعريـف التعزير

التعزير يف اللغة: 

كلمتان:  والراء  والزاء  العني  “)عزر(   :
)1(

فار�ص ابن  قال  ر.  َعزَّ الفعل  م�سدر 

الن�سر  فالأوىل  ال�سرب.  من  جن�ص  الأخرى  والكلمة  والن�سر،  التعظيم  اإحداهما 

، والأ�سل الآخر التعزير، 
)٩[)٢ )ې  ې( ]الفتح:  والتوقري، كقوله تعاىل: 

وهو ال�سرب دون احلد”.

اأ�سماء  من  والتعزير  والردع.  الرد  مبعنى  العزر  من  ماأخوذ  التعزير  واأ�سل 

الأ�سداد؛ لأنه يطلق على التفخيم والتعظيم والتوقري، وعلى التاأديب واأ�سد ال�سرب، 

 .
)٣(

وعلى �سرب دون احلد

التعزير يف ا�سطالح الفقهاء: 

اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف التعزير، فمنهم من ا�ستهل تعريف التعزير 

ف التعزير مبوجبه “اأي:  بالتاأديب، ومنهم من ا�ستهل تعريفه بالعقوبة، وبع�سهم ُيعرِّ

�سببه” من باب اإطالق ال�سيء واإرادة �سببه. 

مقايي�ص اللغة ٣11/4.   )1(

هذا يف حق ر�سوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ويف حق بقية ر�سله قال تعاىل: )ژ  ژ  ڑ( ]املائدة: 1٢[.   )٢(

ينظر: ال�سحاح ٧44/٢، خمتار ال�سحاح �ص: ٢٠٧، امل�سباح املنري 4٠٧/٢، املغرب يف ترتيب املعرب   )٣(

�ص: ٣14، تاج العرو�ص ٢1/1٣. 



أ.  د.  صاحل بن عبدالعزيز بن صاحل الغليقة

العدد  الــســــتــون  551العدد  الــســــتــون 550

 واأكرث الفقهاء ي�ستهلون تعريف التعزير بكلمة التاأديب وهذا ظاهر عند فقهاء: 

 .
)٣(

، وال�سافعية
)٢(

، وبع�ص املالكية
)1(

احلنفية

، وظاهر 
)٥(

، واحلنابلة
)4(

واأما من ا�ستهل تعريف التعزير بالعقوبة فهم: املالكية

 .
)٦(

كالم ال�سرخ�سي من احلنفية

 اإىل تعريف التعزير مبوجبه. 
)٩(

، واحلنابلة
)8(

، وال�سافعية
)٧(

ومال بع�ص احلنفية

تعريفات  جملة  من  خمتار  تعريف  ا�ستخال�ص  ميكن  فاإنه  اأمر  من  يكن  ومهما 

ا:  اأي�سً وينظر  احلد”.  دون  “تاأديب  هو  التعزير:   ،٢٠٧/٣ الدقائق  كنز  �سرح  احلقائق  تبيني  يف  جاء   )1(

الدر  �سرح  املحتار  رد   ،٦٠٩/1 الأبحر  ملتقى  �سرح  يف  الأنهر  جممع   ،٣44/٥ الهداية  �سرح  العناية 

املختار لبن عابدين 4/1٥. 

جاء يف تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام ٢88/٢، “والتعزير تاأديب ا�ست�سالح وزجر   )٢(

على ذنوب مل ُي�سرع فيها حدود ول كفارات”.

جاء يف التوقيف على مهمات التعاريف �ص: 1٠1، التعزير: تاأديب دون احلد على مع�سية لحد فيها ول   )٣(

ا: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي ٣٩8/1، اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب 1٦1/4. كفارة. وينظر اأي�سً

جاء يف ال�سرح الكبري للدردير ٣٥4/4، يف تعريف التعزير باأنه: “العقوبة التي لي�ص فيها �سيء مقدر   )4(

ا: �سرح  من ال�سارع بل تختلف باختالف النا�ص، واأقوالهم، واأفعالهم، وذواتهم، واأقدارهم”، وينظر اأي�سً

خمت�سر خليل للخر�سي 8/11٠. 

جاء يف املغني لبن قدامة 1٧٦/٩، ما ن�سه: “التعزير: هو العقوبة امل�سروعة على جناية ل حد فيها”،   )٥(

ا: املبدع �سرح املقنع ٩٦/٩.  وينظر اأي�سً

“َبِقَيْت هذه جرمية ل عقوبة لها يف ال�سرع مقدرة، فيجب  ٧٩/٩، قوله:  جاء يف املب�سوط لل�سرخ�سي   )٦(

ق�سية  تتحدث عن  كانت  واإن  التعزير،  تعريف  بها  ُيق�سد  واإن مل  اجلملة  وهذه  يقيًنا”،  فيه  التعزير 

حمددة، اإل اأنه ي�ستخل�ص منها اأن ال�سرخ�سي يعرف التعزير باأنه: عقوبة غري مقدرة يف ال�سرع على 

جرمية ل حد فيها. 

جاء يف الأ�سباه والنظائر لبن جنيم �ص: 1٥٧، �سابط التعزير: “كل مع�سية لي�ص فيها حد مقرر”،   )٧(

ا: غمز عيون الب�سائر يف �سرح الأ�سباه والنظائر 18٢/٢.  وانظر اأي�سً

جاء يف البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي ٥٣٢/1٢، اأن التعزير: “كل مع�سية ل حد فيها ول كفارة”،   )8(

مغني   ،1٧4/1٠ الطالبني  رو�سة   ،٣٧٣/٣ لل�سريازي  ال�سافعي  الإمام  فقه  يف  املهذب  ا:  اأي�سً وينظر 

املحتاج 4/٣٢٥. 

ا: الإن�ساف  جاء يف الفروع 1٠٣/1٠: التعزير “كل مع�سية ل حد فيها، والأ�سهر ول كفارة”، وينظر اأي�سً  )٩(

يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي ٢٣٩/1٠، ك�ساف القناع عن منت الإقناع ٦/1٢1. 
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الفقهاء املذكورة يف احلا�سية فيقال: التعزير يف ال�سطالح ال�سرعي هو: عقوبة غري 

مقدرة �سرًعا على مع�سية ل حد فيها ول كفارة.

ولده،  الوالد  كتاأديب  التاأديب،  قبيل  كان من  ما  معها  يخرج  فكلمة )عقوبة(:   

واملعلم تلميذه.

 وجملة )غري مقدرة �سرًعا على مع�سية لحد فيها ول كفارة(: ُيخرج العقوبات 

املقدرة يف ال�سرع كاحلدود والق�سا�ص. 

املطلب الثاين

تعريف التـهمة 

التهمة يف اللغة: 

الُتَهَمُة )بفتح الهاء( على وزن )ُهَمَزة( وقد ت�سكن الهاء فيقال: الُتْهَمة. واأ�سل 

التاء فيه واو: )الوهمة( من الوهم. قال ابن �سيدة: “الُتهمة الظن، تاوؤه ُمبدلة من 

اإليه.  ُن�سب  ُتَهم. واتهمته: ظننت فيه ما  اأبدلوها يف تخمة”. واجلمع فيها:  واو كما 

هاًما. واتهم الرجل واأتهمه  ِهُمه ُتْهَمًة، واتِّ َهمه َيتَّ واملتهم: من ح�سلت فيه تهمة، وقد اتَّ

 .
)1(

واأوهمه: اأدخل عليه التهمة اأي ما يتهم عليه. واّتَهْمُته يف قوله: �سككت يف �سدقه

.
)٢(

ْيَبة قالوا: هي التهمة والظن وال�سك ويف تف�سري الرِّ

تعريف التهمة ا�سطالًحا: 

مل ُيخ�ص م�سطلح التهمة بتعريف معني لدى الفقهاء الأقدمني، واأقدم ما ميكن 

ف   حينما َعرَّ
)٣(

 التعويل عليه -ح�سب ما اطلعت عليه- هو ما ذكره ابن القيم

 ،٣4٦ ٦44/1٢، خمتار ال�سحاح �ص  ٢٠٥4/٥، ل�سان العرب  ٣٣٢/1، ال�سحاح  ينظر: جمهرة اللغة   )1(

امل�سباح املنري �ص: ٣4٧.

ينظر: جمهرة اللغة ٣٣٢/1، ال�سحاح 141/1، القامو�ص املحيط �ص: ٩٢، املعجم الو�سيط٣/٣84.   )٢(

ينظر: الطرق احلكمية �ص 8٢.  )٣(
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 على املطلوب، يوجب عقوبته، مثل قتل، 
ٍ
عي فعل حمرم دعوى التهمة بقوله: “اأن يدَّ

اأو قطع طريق، اأو �سرقة، اأو غري ذلك من العدوان الذي يتعذر اإقامة البينة عليه يف 

غالب الأحوال”. فهذا التعريف واإن مل يكن متوجًها لتعريف التهمة ب�سكل مبا�سر اإل 

اأنه ي�سري اإىل مراد الفقهاء من م�سطلح التهمة، وهو: ال�سك والظن بارتكاب �سخ�ص 

ت�سرًفا ي�ستحق معه العقاب عند ثبوت ما ُن�سب اإليه. 

اأما الباحثون املعا�سرون فقد وقفت على جملة من تعريفاتهم للتهمة: 

احلجة  اإقامة  تعذرت  مطلوب  على  لآدمي  اأو  هلل  بحق  اإخبار  الأول:  التعريف 

 .
)1(

ال�سرعية عليه يف غالب الأحوال

ويوؤخذ على هذا التعريف اأمران: 

اأحدهما: اأن جمرد الإخبار بحق هلل اأو لآدمي ملن ل �سلطة له على املخرب عنه ل 

ي�سمى تهمة باملعنى ال�سطالحي. لذا كان من الأف�سل ت�سمني التعريف ما 

يفيد اأن الإخبار عند من له �سلطة على املخرب. 

كانت  اإذا  اإل  تهمة  ال�سرعي  ال�سطالح  يف  ت�سمى  ل  التهمة  اأن  الثاين:  الأمر 

ت�ستوجب العقوبة عند ثبوتها، وهذا الأمر مل يت�سمنه التعريف. 

 .
)٢(

التعريف الثاين: ما ُن�سب اإىل �سخ�ص من فعل حمرم بقرينة ما

ويوؤخذ على هذا التعريف اأن ن�سبة الفعل املحرم ل�سخ�ص دون اإقامة دعوى عليه 

عند �ساحب �سلطان، ل ت�سمى تهمة يف ال�سطالح ال�سرعي. 

 .
)٣(

التعريف الثالث: ادعاء على مطلوب بارتكابه فعال حُمّرًما موجًبا للعقوبة

ويوؤخذ على هذا التعريف: اأن دعوى التهمة هي التي تكون باأدلة غري قاطعة، اإذ 

ينظر: املو�سوعة الفقهية الكويتية 1٦/٢٩٢.   )1(

ينظر: احلجز املوؤقت - التوقيف - وحكمه يف ال�سريعة الإ�سالمية �ص 4٧، لعلي ال�سوا.   )٢(

ينظر: التعزير بدون اإثبات الإدانة �ص ٩٦، للدكتور/من�سور احليدري.   )٣(
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له.  ُن�سب  وُيدان مبا�سرة مبا  التهمة عن املدعى عليه،  القاطعة ترفع م�سمى  الأدلة 

والتعريف جاء عاًما من غري تفريق بني احلالني. 

التعريف املختار: التهمة هي: رمي �سخ�ص عند �ساحب �سلطة بفعل حمرم موجب 

للعقوبة، يتعذر معه ابتداء اإقامة البينة القاطعة �سرًعا عليه. 

عليها  ترتتب  ل  التهمة  اأن  معناه  �سلطة”  �ساحب  عند  �سخ�ص  “رمي  فجملة: 

الأحكام اإل اإذا كانت عند �ساحب �سلطان.

ا، وي�سمل الفعل  وجملة: “بفعل حمرم موجب للعقوبة” فالفعل ي�سمل القول اأي�سً

التعريفات،  ال�ساأن يف  بكلمة )فعل( اخت�ساًرا، كما هو  ال�سلبي، كالرتك. وقد ُعربِّ 

فالخت�سار مطلب مق�سود فيها. 

وجملة: “يتعذر معه ابتداء اإقامة البينة القاطعة �سرًعا عليه” لإخراج ما كانت 

البينة القاطعة حا�سرة ابتداء وقت رمي ال�سخ�ص بالفعل املحرم، ففي هذه احلالة 

ل ُي�سمى الرمي تهمة. 
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املبحث االأول

حكم التعزير النتزاع االعرتاف من املتهم 

�سورة امل�ساألة:

نحو  اأو  مليء،  وهو  دين  �سداد  بتهرٍب من  اأو  �سرقة،  �سخ�ص بجرمية  اتهم  اإذا 

ذلك، فاأنكر املتهم ما ُن�سب اإليه، فهل يجوز تعزيره بحب�ص، اأو م�ٍص ب�سيء من العذاب 

حتى يعرتف، اأو ل يجوز ذلك ؟.

حترير حمل النزاع:

ن�ص اأهل العلم على اأن ال�سخ�ص التقي النقي املعروف بالرب وا�ستقامة احلال، 

ر من رماه  ل يجوز تعزيره بحب�ص ول �سرب مبجرد التهمة، بل اإن بع�سهم قال: ُيعزَّ

يجز  مل  بالرب  معروًفا  كان  “فاإن   :
)1(

 تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال  بالتهمة. 

مطالبته ول عقوبته. وهل يحلَّف؟ على قولني للعلماء. ومنهم من قال: يعزر من رماه 

 .
بالتهمة”)٢(

ن�ص الفقهاء يف املذاهب الأربعة على جواز حب�ص املتهم جمهول احلال اأو املعروف 

.
)٣(

بالفجور املنا�سب للتهمة حتى يعرتف، وذلك يف حالت كثرية

جمموع الفتاوى ٣4/٢٣4.  )1(

وجاء يف معني احلكام �ص: 1٧8 ما ن�سه: “اأن يكون املدعى عليه بذلك بريًئا لي�ص من اأهل تلك التهمة   )٢(

فيعاقب  بذلك  له  املتهم  واأما  اتفاًقا،  النوع ل جتوز عقوبته  لو كان رجاًل �ساحًلا م�سهوًرا، فهذا  كما 

�سيانة ل�سلطة اأهل ال�سر والعدوان على اأعرا�ص الرباآء ال�سلحاء”، وينظر: حا�سية ابن عابدين 4/8٧، 

للماوردي  ال�سلطانية  الأحكام   ،1٦٦/٧ املوطاأ  �سرح  املنتقى   ،4٥٥/4 الهداية  م�سكالت  على  التنبيه 

�ص٢1٩، الفروع لبن مفلح 11/1٩٩.

 من�سو�ص عليه يف جزئيات كثرية، واملقام لي�ص مقام درا�سة 
ٌ
فمبداأ احلب�ص عندهم لأجل العرتاف مبداأ  )٣(

لهذه اجلزئيات، واإمنا املق�سود اإثبات هذا املبداأ عند فقهاء الإ�سالم، جاء يف اللباب يف �سرح الكتاب 

اأو يحلف، = يقر  نكل حب�ص حتى  فاإذا  ال�ستة عندهما،  الأ�سياء  ُي�ستحلف يف  “املنكر  ٥٥/٣ ما ن�سه: 
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وقع اخلالف بني الفقهاء يف جمهول احلال، اأو املعروف بالفجور املنا�سب للتهمة 

ينتزع منه العرتاف؟ وجاء خالفهم يف  لكي  تعزيًرا؛  العذاب  ب�سيء من  هل مي�ص 

قولني: 

القول الأول:

جواز تعزير املتهم جمهول احلال، اأو املعروف بالفجور املنا�سب للتهمة بال�سرب 

ونحوه لكي ينتزع منه العرتاف.

 ،
)٣(

، وقد ُن�سب هذا القول لالإمام مالك
)٢(

، وهو مذهب املالكية
)1(

وهذا قول عند احلنفية

بالري  اأعمل  كنت  وبه  عندي،  املختار  وهو  الزوزين:  ال�سديدي  الإمام  قال  هذا،  على  والفتوى   =

واأ�سبهان”. ويف القوانني الفقهية لبن ُجزي �ص 1٩8ما ن�سه: “واإن اأنكر طولب املدعي بالبينة، واإن 

امتنع من الإقرار والإنكار �سجنه القا�سي حتى يقر اأو ينكر”. وجاء يف الأم لل�سافعي ٢4٦/٣ ما ن�سه: 

“واإذا قال الرجل للرجل غ�سبتك �سيًئا مل يزد على ذلك، فالقول يف ال�سيء قوله فاإن اأنكر اأن يكون 
غ�سبه �سيًئا األزمه احلاكم اأن ُيقّر له مبا يقع عليه ا�سم �سيء، فاإذا امتنع حب�سه حتى يقر له مبا يقع 

عليه ا�سم �سيء”. ويف املبدع �سرح املقنع ٢1٦/1٠ ما ن�سه: “وكل ناكل قلنا ل ُيق�سى عليه، فهل يخلى 

�سبيله اأو يحب�ص حتى يقر اأو يحلف على وجهني”. 

جاء يف ل�سان احلكام �ص ٣1٣ ما ن�سه: “وعن احل�سن بن زياد  اأنه يحل �سرب ال�سارق حتى يقر   )1(

ا: املب�سوط لل�سرخ�سي 18٥/٩، تبيني احلقائق  وقال مامل يقطع اللحم اأو يظهر العظم”. وينظر اأي�سً

�سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سلبي ٢4٠/٣.

جاء يف خمت�سر خليل مع �سرح اخلر�سي 1٦1/٧ ما ن�سه: “)�ص( واإن مل يجب حب�ص واأدب ثم حكم   )٢(

بال ميني )�ص( يعني واإن مل يجب املدعى عليه عند القا�سي ل باإقرار ول باإنكار اأو قال ل اأخا�سمه فاإن 

ا:  اأي�سً اأو ينكر”. وينظر  احلاكم يحب�سه ويوؤدبه على عدم جوابه بال�سرب بح�سب اجتهاده حتى يقر 

التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب ٣11/8، مواهب اجلليل ٢٧٥/٥، الفواكه الدواين على ر�سالة 

ابن اأبي زيد القريواين ٢٢٢/٢، اأ�سهل املدارك ٢٠٠/٣. 

ولكن هذه الن�سبة ل ت�سح عند املحققني من املالكية، فقد ذكر الأبياري املتوفى �سنة ٦1٦ه�� يف كتابه   )٣(

املتهم  ب�سجن  قال  اإمنا  مالًكا  اأن   ،1٧1  -1٧٠/4 الفقه  اأ�سول  الربهان يف  �سرح  والبيان يف  التحقيق 

فقط حتى ي�ستربئ الأمر ومل ينقل عنه ال�سرب، ون�ص ما قال: “اختلف العلماء يف ال�سرب بالتهم، 

فذهب مالك  اإىل جواز ال�سجن يف التهم، حتى ي�ستربئ الأمر، وال�سجن نوع من العذاب، ون�ص 

اأ�سحابه على جواز ال�سرب”. ومثل ذلك قال ال�ساطبي يف العت�سام ٦1٧/٢. ولعل ال�سبب الذي جعل 

بع�ص املالكية ين�سبون لالإمام مالك القول بجواز �سرب املتهم حتى يعرتف، هو اعتمادهم على ما ُنقل 

التهمة، = اأهل  اأنه من  اإن ثبت عند احلاكم  املتهم، وبه احلكم  باإقرار  “يعمل  اأنه قال:  عن �سحنون 
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، وبه اأفتى 
)٣(

، وهو اختيار �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 
)٢(

، وبع�ص احلنابلة
)1(

وبه قال ال�سافعية

 .
)4(

�سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ

وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

 حيي . 1
)٥(

الدليل الأول: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لعم حيي بن اأخطب: »ما فعل َم�ْسك

= فيجوز �سجنه و�سربه ويعمل باإقراره”، قالوا: وبه يعمل يف الق�ساء. ويف رجز ابن عا�سم ن�سبة القول 

بال�سرب ملالك اإذ يقول: 

فمالك بال�سجن وال�سرب حكم واإن يك�ن مط��الب��ًا من يته���م 

م��ن ذاع����ر ُي�ح�ب��ص لخ�ت�ب������ار وحكم����وا ب��سح����ة الإق�����رار 

ولعل وجه ال�ستباه على من ن�سب ذلك ملالك  اأن املدونة من رواية �سحنون عن عبدالرحمن بن 

القا�سم عن مالك، فلم يفرق الناقل منها بني ما كان عن مالك منها، وما هو ل�سحنون دون مالك، واهلل 

الكبري  ال�سرح   ،٢1٥/٢ الدواين  الفواكه   ،1٠٢/8 للخر�سي  �سرح خمت�سر خليل  ينظر:  اأعلم.  تعاىل 

املنا�سب  الو�سف   ،48٦/4 امل�سالك  لأقرب  ال�سالك  بلغة   ،٣4٥/4 الد�سوقي  وحا�سية  الدردير  لل�سيخ 

ل�سرع احلكم �ص ٢٧8- ٢٧٩، 

“يجوز لالأمري -مع قوة التهمة- اأن ي�سرب  ٣٢٣ ما ن�سه:  جاء يف الأحكام ال�سلطانية للماوردي �ص   )1(

ا:  املتهوم �سرب التعزيز ل �سرب احلد؛ لياأخذه بال�سدق عن حاله فيما قرف به واتهم” وينظر اأي�سً

مغني املحتاج 1٩٩/٣، حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج وحوا�سي ال�سرواين والعبادي 1٩٢/٩. 

اأن  “يجوز لالأمري -مع قوة التهمة-  ٢٥٩ ما ن�سه:  جاء يف الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى الفراء �ص   )٢(

ي�سرب �سرب تعزير ل �سرب حد؛ لياأخذه بال�سدق عن حاله الذي قرف به واتهم”. ونقل ذلك عنه 

املرداوي يف الإن�ساف ٢٦1/11: ون�سه: “وقال يف الأحكام ال�سلطانية: ي�سربه الوايل مع قوة التهمة 

ا: الفروع وت�سحيح الفروع 11/1٩٦. تعزيًرا”. وينظر اأي�سً

اأو  اأن كل من فعل حمرًما  اأ�سل متفق عليه:  “وهذا   :٢٧٩/٢8 الفتاوى  الإ�سالم يف جمموع  �سيخ  قال   )٣(

فيعاقب  الأمر  ويل  فيه  يجتهد  تعزيًرا  كان  بال�سرع  مقدرة  تكن  فاإن مل  العقوبة؛  ا�ستحق  واجًبا  ترك 

الغني املماطل باحلب�ص فاإن اأ�سر عوقب بال�سرب حتى يوؤدي الواجب، وقد ن�ص على ذلك الفقهاء: من 

اأ�سحاب مالك وال�سافعي واأحمد وغريهم  ول اأعلم فيه خالًفا”.

اآل ال�سيخ  اإبراهيم  ٧٣/1٣، من جمموع فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ حممد بن  فقد جاء يف اجلزء   )4(

قوله  يف جواب منه لف�سيلة قا�سي م�ستعجلة القطيف، : “.. لكن اإن كان هناك قرائن تدل على 

قوة التهمة بحقه ووقوع ما ذكر منه فال ينبغي اأن تهمل تلك القرائن، ل �سيما اإذا تظافرت، وحينئذ 

فيجوز اأن مي�ص ب�سيء من العذاب ليقر”. ويف مو�سع اآخر ٧٥/1٣، قال �سماحته  مبيًنا راأيه يف 

ق�سية عني: “فالذي نراه نظًرا لقوة التهمة والقرائن املوافقة على ما قرره قا�سي م�ستعجلة املدينة من 

لزوم بقائه يف ال�سجن حتى تت�سح احلقيقة، واأن مي�ص ب�سيء من ال�سرب والتعزير رجاء اأن يقر”. 

امَل�سك: بفتح امليم و�سكون ال�سني، هو اجللد، واملق�سود به هنا: وعاء من جلد. ينظر: النهاية يف غريب   )٥(

احلديث والأثر ٣٣1/4، امل�سباح املنري ٥٧٣/٢. 
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ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  واحلروب.  النفقات  اأذهبته  فقال:  الن�سري؟«  من  به  جاء  الذي 

بن  الزبري  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  فدفعه  اأكرث من ذلك«،  واملال  قريب  »العهد 

ه بعذاب، وقد كان حيي قبل ذلك قد دخل خربة فقال قد راأيت  العوام، فم�سَّ

.
)1(

حيًيا يطوف يف خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا، فوجدوا امل�سك يف خربة

على  دليل  فيه  بعذاب(  )فم�سه  “قوله:   :
)٢(

ال�سوكاين قال  ال�ستدلل:  وجه 

جواز تعذيب من امتنع من ت�سليم �سيء يلزمه ت�سليمه واأنكر وجوده اإذا غلب 

يف ظن الإمام كذبه، وذلك من نوع ال�سيا�سة ال�سرعية”.

ويناق�ص: باأن ذلك وارد يف حق غري امل�سلم، اأما امل�سلم فله حرمة خا�سة، فال 

تنتهك حرمته مبجرد التهمة.

ويجاب: باأن كتمان ما يجب البوح به مما يرتتب عليه اإحقاق حق اأو اإبطال 

باطل ي�ستوي فيه امل�سلم وغري امل�سلم، ثم اإن التهمة لي�ست وحدها الدافع مل�ص 

املتهم بعذاب ليعرتف بحق واجب عليه، واإمنا ي�سم اإليها ما يحتف بها من 

قرائن قوية. 

ملسو هيلع هللا ىلص حب�ص . ٢ اأبيه، عن جده »اأن النبي  الدليل الثاين: عن بهز بن حكيم، عن 

 .
)٣(

رجاًل يف تهمة«

رواه اأبو داود يف �سننه �ص 44٠ كتاب اخلراج/باب ما جاء يف حكم اأر�ص خيرب، حديث رقم )٣٠٠٦(.   )1(

البيهقي يف ال�سنن الكربى 1٣٧/٩، كتاب ال�سري/باب من راأى ق�سمة الأرا�سي املغنومة ومن مل يرها، 

حديث رقم: )188٥1(، وابن حبان يف �سحيحه، ينظر الإح�سان يف تقريب �سحيح ابن حبان 11/٦٠٧، 

حديث رقم: ٥1٩٩. واحلديث قال عنه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 4٧٩/٧: “اأخرجه البيهقي 

باإ�سناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر” ا.ه�، وقال عنه �سعيب الأرناوؤوط كما يف الإح�سان يف تقريب 

�سحيح ابن حبان ٦٠٩/11: “اإ�سناده �سحيح”، وح�ّسنه الألباين كما يف التعليقات احل�سان على �سحيح 

ابن حبان 4٣٠/٧. 

نيل الأوطار 8/٥٩.  )٢(

اأخرجه اأحمد يف م�سنده ٢٢٣/٣٣، حديث رقم )٢٠٠1٩(، واأبو داود يف �سننه �ص٥٢1، كتاب الأق�سية/  )٣(

باب يف احلب�ص يف الدين وغريه، حديث رقم )٣٦٣٠(، والرتمذي يف �سننه �ص٣4٣، كتاب الديات/باب 

ما جاء يف احلب�ص يف التهمة، حديث رقم)141٧(، والن�سائي يف �سننه �ص ٦٧٢، =
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وجه ال�ستدلل: اأن احلب�ص كما قال اأهل العلم على �سربني: حب�ص عقوبة، 

وحب�ص ا�ستظهار. فالعقوبة؛ ل تكون اإّل يف واجب، واأما ما كان يف تهمة فاإمنا 

 .
)1(

ي�ستظهر بذلك لي�ستك�سف به عما وراءه

الأمر  كان  واإذا  العذاب؛  من  ب�سيء  امل�ص  يقت�سي  ل  احلب�ص  باأن  ويناق�ص: 

كذلك فيقت�سر على ما جاء يف احلديث ول يزاد عليه. 

٣ . .
)٢(

الدليل الثالث: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يل الواجد يحل عر�سه وعقوبته«

 ون�سه: “قال املف�سرون: 
)٣(

وجه ال�ستدلل: ما جاء يف العزيز �سرح الوجيز

اأراد بالعقوبة احلب�ص واملالزمة، فاإن مل ينزجر باحلب�ص زاد يف تعزيره مبا 

الراف�ص  للمال  الواجد  املدين  �سرب  جاز  فاإذا  وغريه”.  ال�سرب  من  يراه 

يف  املفيدة  للمعلومات  الواجد  املتهم  �سرب  يجوز  فكذلك  الدين،  ل�سداد 

حتقيق العدالة الراف�ص لإبدائها. 

الغماري  قال  بال�سرب واحلب�ص، حديث رقم )48٧٩(.  ال�سارق  امتحان  ال�سارق/باب  = كتاب قطع 

جه فيما اأح�َسب اأبو داود. قلت  يف الهداية يف تخريج اأحاديث البداية 8٥/8 - 8٦: “قال ابن ر�سد: خرَّ

بهز بن  والبيهقي من حديث  والن�سائي، واحلاكم،  والرتمذي  ا عبدالرزاق،  اأي�سً واأخرجه  هو كذلك، 

حكيم عن اأبيه، عن جده اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حب�ص رجاًل يف تهمة �ساعة من نهار، ثم خلى عنه لفظ البيهقي، 

واأكرثهم قال: حب�ص رجاًل يف تهمة ثم خلى عنه، الرتمذي وقال: حديث ح�سن. وقال احلاكم: �سحيح 

الإِ�سناد ومل يخرجاه”، وح�سن اإ�سناده حمققو م�سند الإمام اأحمد ٢٢٣/٣٣. 

ينظر: معامل ال�سنن 4/1٧٩.   )1(

4٦٥/٢٩حديث رقم: )1٧٩4٦(، واأبو داود يف �سننه �ص٥٢1، كتاب  اأحمد يف م�سنده  اأخرجه الإمام   )٢(

الأق�سية/باب يف احلب�ص يف الدين، احلديث رقم: )٣٦٢8(، والن�سائي يف ال�سنن ال�سغرى �ص ٦4٥، 

كتاب البيوع /باب مطل الغني، احلديث رقم: )4٦٩٣(، وابن ماجه يف �سننه 811/٢، كتاب ال�سدقات 

كتاب   ،1٠٢/4 امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ،)٢4٢٧( رقم:  احلديث  واملالزمة،  الدين  يف  احلب�ص  /باب 

الأحكام باب يل الواجد... وقال: )�سحيح الإ�سناد( واأقره الذهبي. وعلقه البخاري يف �سحيحه �ص 

٣8٥، يف ال�ستقرا�ص، باب: ل�ساحب احلق مقال، بقوله: “ويذكر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: يَلُّ الواجد يحل عقوبته 

وعر�سه”. وقال احلافظ يف الفتح ٦٢/٥: “واحلديث املذكور و�سله اأحمد، واإ�سحاق يف م�سنديهما، واأبو 

داود، والن�سائي من حديث عمرو بن ال�سريد بن اأو�ص الثقفي، عن اأبيه، بلفظه، واإ�سناده ح�سن. وذكر 

الطرباين اأنه ل يروى بغري هذا الإ�سناد”.

 .٢٢8/1٠  )٣(
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ويناق�ص: باأن اأغلب العلماء ف�سروا العقوبة الواردة يف احلديث باحلب�ص فقط، 

 ما ن�سه: “والعقوبة: احلب�ص، وروي ذلك عن 
)1(

جاء يف الختيار لتعليل املختار

ب لإي�سال احلقوق اإىل اأربابها، فاإذا امتنع املطلوب  ال�سلف؛ ولأن القا�سي ُن�سِّ

عن الأداء فعلى القا�سي جربه عليه، ول يجربه بال�سرب اإجماًعا فتعني احلب�ص”. 

الدليل الرابع: عن علي بن اأبي طالب  قال: بعثنا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنا . 4

كتاب،  معها   
)٢(

بها ظعينة فاإن  رو�سة خاخ،  »ائتوا  فقال:  واملقداد.  والزبري 

فخذوه منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فاإذا نحن باملراأة. فقلنا: اأخرجي 

الثياب،  لُنلقني  اأو  الكتاب  لتخرجن  فقلنا:  كتاب.  معي  ما  فقالت:  الكتاب. 

 .
)٣(

فاأخرجته من عقا�سها....احلديث«

لنلقني  اأو  الكتاب  “لتخرجن  للمراأة:  ال�سحابة  قول  اأن  ال�ستدلل:  وجه 

 يف 
)4(

الثياب” نوع من التعزير املعنوي لنتزاع العرتاف منها، قال ابن هبرية

تعليقه على هذا احلديث: “وفيه من الفقه جواز الت�سدد يف ا�ستخراج احلق؛ 

فاإن علًيا والزبري قال لها: )لتخرجن الكتاب اأو لنلقني الثياب(، ولعمر اهلل 

ما كانت جترد اإل وتبدو عورتها، اإل اأنه ملا كان املهم من اأمر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ل يتو�سل اإىل املاأمور به اإل بك�سف عورتها قال ذلك؛ فلما راأت هي اجلد منها 

اأخرجت الكتاب من عقا�سها”. فدل ذلك على جواز التعزير عند احلاجة؛ 

.
)٥(

لنتزاع العرتاف

 .8٩/٢  )1(

الظعينة: املراأة يف الهودج، ول يقال لها ظعينة اإل وهي كذلك. َقاَل الداودي: �سميت بذلك لأنها تركب   )٢(

الظعائن التي تظعن براكبها. وقال ابن فار�ص: الظعينة: املراأة وهو من باب ال�ستعارة، واأما الظعائن 

فالهوادج، كان فيها ن�ساء اأو مل يكن. وقال اخلطابي: اإمنا َقاَل لها ظعينة؛ لأنها تظعن مع زوجها اإذا 

ظعن. ينظر: التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح 18/1٦٣. 

متفق عليه، فقد اأخرجه البخاري يف �سحيحه �ص 4٩، كتاب اجلهاد وال�سري/باب اجلا�سو�ص، حديث   )٣(

رقم: )٣٠٠٧(، وم�سلم يف �سحيحه �ص 1٠٩8، كتاب ف�سائل ال�سحابة/باب ف�سائل حاطب بن اأبي 

بلتعة واأهل بدر ، حديث رقم: )٢4٩4(.

الإف�ساح عن معاين ال�سحاح ٢11/1.   )4(

التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح لبن امللقن 1٦4/18.   )٥(
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ويناق�ص: باأن هذه الواقعة ل تطابق م�ساألة تعذيب املتهم لنتزاع العرتاف 

منه، فاإن الظعينة مل تكن يف موقع التهمة، بل يف موقع احلقيقة املوؤكدة؛ لأن 

الذي اأخرب عنها وعن ما حتمله معها هو ال�سادق امل�سدوق الذي ل ينطق 

عن الهوى.

الدليل اخلام�ص: عن اأن�ص : »اأن يهودًيا ر�ّص راأ�ص جارية بني حجرين، . ٥

ي اليهودي، فاأوماأت براأ�سها،  فقيل لها: من فعل بك، اأفالن اأو فالن، حتى �ُسمِّ

 .
)1(

فجيء به، فلم يزل حتى اعرتف، فاأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص فُر�صَّ راأ�سه باحلجارة«

: “والظاهر: اأنه مل تقم عليه بينة، ول اأقر 
)٢(

وجه ال�ستدلل: قال ابن القيم

.” د اأو �سرب فاأقرَّ اختياًرا منه للقتل، واإمنا ُهدِّ

ونوق�ص: بعدم الت�سليم باأن اليهودي تعر�ص لل�سرب اأو العذاب حتى اعرتف، 

 :
)٣(

حزم بن  حممد  اأبو  قال  اعرتف،  حتى  الإيهام  طريقة  معه  �ُسلك  واإمنا 

فح�سن  الإقرار  عليه  يوجب  ما  تهديد  دون  واإيهامه  املتهم  يف  البعثة  “واأما 

واجب: »كبعث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خلف اليهودي -الذي ادعت اجلارية التي ر�ص 

راأ�سها- ف�سيق اإليه فلم يزل به ملسو هيلع هللا ىلص حتى اعرتف فاأقاد منه«.

�َسرَّ 
َ
وكما فعل علي بن اأبي طالب  اإذ فرق بني املدعى عليهم القتل، واأ

اإىل اأحدهم، ثم رفع �سوته بالتكبري فوهم الآخر اأنه قد اأقر، ثم دعا بالآخر 

ف�ساأله فاأقر، حتى اأقروا كلهم: فهذا ح�سن؛ لأنه ل اإكراه فيه، ول �سرب.

وقد كره هذا مالك، ول وجه لكراهيته، لأنه لي�ص فيه عمل حمظور، وهو فعل 

�ساحب ل يعرف له من ال�سحابة خمالف ينكر ذلك اأ.ه�”.

اأبي . ٦ اإقبال  بلغه  حني  �ساور  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأن  اأن�ص،  عن  ال�ساد�ص:  الدليل 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه �ص 4٥٣، كتاب الو�سايا/باب اإذا اأوماأ املري�ص براأ�سه اإ�سارة بينة ُتْعرف،   )1(

حديث رقم: )٢٧4٦(. 

الطرق احلكمية �ص 1٦.   )٢(

املحلى 1٢/4٠.   )٣(
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عليهم  ووردت  بدًرا،  نزلوا  حتى  فانطلقوا  قال:  اأن  اإىل  احلديث  �سفيان... 

اأ�سحاب  فكان  فاأخذوه،  احلجاج،  لبني  اأ�سود  غالم  وفيهم  قري�ص،  روايا 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�ساألونه عن اأبي �سفيان، واأ�سحابه، فيقول: ما يل علم باأبي 

�سفيان، ولكن هذا اأبو جهل، وعتبة، و�سيبة، واأمية بن خلف، فاإذا قال ذلك 

�سربوه، فقال: نعم، اأنا اأخربكم، هذا اأبو �سفيان، فاإذا تركوه ف�ساألوه، فقال 

ما يل باأبي �سفيان علم، ولكن هذا اأبو جهل، وعتبة، و�سيبة، واأمية بن خلف، 

ملسو هيلع هللا ىلص قائم ي�سلي، فلما  ا �سربوه، ور�سول اهلل  اأي�سً يف النا�ص، فاإذا قال هذا 

راأى ذلك ان�سرف، قال: »والذي نف�سي بيده، لت�سربوه اإذا �سدقكم، وترتكوه 

.
)1(

اإذا كذبكم.... احلديث«

: “ويف �سرب ال�سحابة للغالم، 
)٢(

وجه ال�ستدلل: قال اأبو العبا�ص القرطبي

واإقرار النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإيَّاهم عليه. ما يدل على جواز �سرب الأ�سري، وتعزير املتهم 

اإذا كان هنالك �سبب يقت�سي ذلك، واأنه ي�سرب يف التعزير فوق الع�سرة”.

ويناق�ص: باأن ما جاز يف احلرب، والق�سايا الكربى لالأمة، فال يقت�سي ذلك 

بالطبع جوازه يف حق اآحاد النا�ص، كاملتهم بجحد دين ونحوه.

ويجاب: باأن الأ�سل -يف م�ص املتهم بالعذاب- عدم التفريق بني ما كان فيه 

م�سلحة تتعلق بجميع الأمة، وبني ما كانت م�سلحته تتعلق باآحاد النا�ص. ثم 

اإذا  فاإنه  كله،  املجتمع  تهم  اأ�سبحت ق�سايا  اإذا كرثت  الفردية  الق�سايا  اإن 

باملعلومات  الإدلء  على  اإكراه  بدون  به  الإخبار  يجب  ملا  الكامت  املتهم  ُترك 

التي ت�ساعد على حتقيق العدالة، فاإن ذلك ي�سجع املجرمني على ال�ستمرار 

يف جرائمهم، ويف هذا �سرر على املجتمع باأ�سره. 

الدليل ال�سابع: اأن ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب؛ وذلك اأن منع الظلم . ٧

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه �ص ٧٩٢، كتاب اجلهاد/باب غزوة بدر، احلديث رقم: )1٧٧٩(.   )1(

ا: اإكمال املعلم بفوائد م�سلم 1٣٧/٦،  املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم ٦٢٦/٣. وينظر اأي�سً  )٢(

�سرح �سنن اأبي داود لبن ر�سالن 11/٥٠٧. 
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يكتمه  ما  مبعرفة  اإل  ذلك  ميكن  ل  كان  واإذا  واجب،  لأهله  احلق  واإي�سال 

املتهم من معلومات �سرورية تو�سل اإىل اإحقاق احلق، كان من الواجب انتزاع 

 .
)1(

ما يكتمه املتهم من معلومات، ولو اأدى ذلك مل�سه ب�سيء من العذاب

8 . :
)٢(

ال�ساطبي الإمام  قال  ال�سناع،  ت�سمني  على  القيا�ص  الثامن:  الدليل 

“وهو عند ال�سيوخ -اأي �سرب املتهم- من قبيل ت�سمني ال�سناع، فاإنه لو مل 

ال�سراق  اأيدي  من  الأموال  ا�ستخال�ص  لتعذر  بالتهم  وال�سجن  ال�سرب  يكن 

والغ�ساب، اإذ قد يتعذر اإقامة البينة، فكانت امل�سلحة يف التعذيب و�سيلة اإىل 

التح�سيل بالتعيني والإقرار”.

.
)٣(

ونوق�ص: باأن هذا قد يوؤدي اإىل تعذيب الأبرياء

الربيء!  تعذيب  باب  فتح  هذا  قيل:  “فاإن  بقوله:   
)4(

ال�ساطبي عنه  واأجاب 

قيل: ففي الإعرا�ص عنه اإبطال ا�سرتجاع الأموال. بل الإ�سراب عن التعذيب 

اأ�سد �سرًرا، اإذ ل يعذب اأحد ملجرد الدعوى، بل مع اقرتان قرينة حتيك يف 

ي�سادف  ل  الغالب  يف  فالتعذيب  الظن.  من  نوًعا  القلب  يف  وتوؤثر  النف�ص، 

الربيء، واإن اأمكن م�سادفته فتغتفر؛ كما اغتفرت يف ت�سمني ال�سناع”.

الدليل التا�سع: اأن احلاجة قد مت�ص اإىل التعزير بالتهمة، فاإن الأموال حمبوبة، . ٩

وال�سارق ل يقر، واإثباتها بالبينة اأمر َع�ِسٌر، ول وجه لإظهارها اإل بال�سرب، 

، واإذا كان الأمر كذلك 
)٥(

وهذه م�سلحة ظاهرة اإىل غري ذلك مما عداها

فيجوز ال�سرب والتعزير لنتزاع العرتاف من املتهم.

وهم من  لها،    ال�سحابة  امل�سلحة مرتوكة لرتك  باأن هذه  ونوق�ص: 

ينظر: مغني املحتاج 1٩٩/٣، النكت والفوائد ال�سنية على م�سكل املحرر 4٧٢/٢.   )1(

العت�سام لل�ساطبي ٦1٧/٢.   )٢(

املرجع ال�سابق.   )٣(

املرجع ال�سابق.   )4(

ينظر: حا�سية العطار على �سرح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع ٢/٣٢8.   )٥(
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الر�سول  و�سحبتهم  التنزيل،  ع�سر  ملعا�سرتهم  ال�سارع؛  مبراد  الأمة  اأعلم 

الأمني ملسو هيلع هللا ىلص وقد حدث يف ع�سرهم وقائع عدة، ومل ينقل عنهم اأنهم عذبوا 

.
)1(

اأحًدا لنتزاع العرتاف منه

ويجاب عنه: باأن ما جاء يف اأدلة القول باجلواز كاٍف لإثبات وقوع م�ص املتهم 

ب�سيء من العذاب لنتزاع العرتاف منه، كما يف ق�سة عم حيي بن اأخطب 

اآنفة الذكر، وغريها. 

القول الثاين: 

للتهمة  املنا�سب  بالفجور  املعروف  اأو  احلال،  جمهول  املتهم  تعزير  جواز  عدم 

بال�سرب ونحوه لكي ينتزع منه العرتاف.

 ،
)4(

، وبه قال اأ�سبغ من املالكية
)٣(

، وهو ظاهر قول الإمام مالك
)٢(

هو قول لبع�ص احلنفية

ينظر: املرجع ال�سابق.   )1(

منهم اأبو يو�سف �ساحب اأبي حنيفة، فقد قال يف كتابه اخلراج �ص 1٩٢ما ن�سه: “وهذا مما ل يحل   )٢(

العمل به ول ينبغي اأن تقبل دعوى رجل على رجل يف قتل ول �سرقة، ول يقام عليه حد اإل ببينة عادلة اأو 

باإقرار من غري تهديد من الوايل له اأو وعيد على ما ذكرته لك. ول يحل ول ي�سع اأن يحب�ص رجل بتهمة 

ا: الأ�سل لل�سيباين ٣٢٠/٧، املب�سوط لل�سرخ�سي ٩/184 - 18٥. رجل له”. وينظر اأي�سً

قلت الظاهر بناء على ما جاء يف املدونة ٥4٧/4 - ٥48: “قلت: اأراأيت اإن اأقر ب�سيء من احلدود بعد   )٣(

التهديد اأو القيد اأو الوعيد اأو ال�سجن اأو ال�سرب، اأيقام عليه احلد اأم ل؟ قال: قال مالك: من اأقر بعد 

التهديد اأقيل، فالوعيد والقيد وال�سجن وال�سرب تهديد كله واأرى اأن يقال. قلت: والوعيد والتهديد - 

عند مالك - مبنزلة ال�سجن وال�سرب؟ قال: قد اأخربتك بقوله يف التهديد فما �ساألت عنه عندي مثله. 

قلت: اأراأيت اإن اأقر بعد القيد وال�سرب، ثم ثبت على اإقراره، اأيقيم عليه مالك احلد واإمنا كان اأ�سل 

اإقراره غري جائز عليه؟ قال: مل اأ�سمع من مالك يف هذا اإل ما اأخربتك اأنه قال: يقال”. وقد رّجح ال�سيخ 

حممد الأمني ال�سنقيطي يف كتابه امل�سالح املر�سلة �ص 1٠، اأن الإمام مالًكا ل يجيز �سرب املتهم اإل يف 

حال ثبتت عليه اخليانة ثبوًتا قاطًعا، اإذ يقول: “ومالك ل يجيز �سرب املتهم اإل اإذا ثبتت عليه اخليانة 

قبل ذلك ثبوًتا ل مطعن فيه، فثبوت كونه خائًنا رجح عنده طرف الحتياط للمال ليقر به، اأما الذي مل 

يثبت عليه اخليانة �سابًقا فلم يقل ب�سربه ليقر”.

ينظر: املنتقى �سرح املوطاأ 1٦٦/٧، تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام ٢/1٥8،   )4(
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 .
)٣(

، وهو مذهب الظاهرية
)٢(

، واأكرث احلنابلة
)1(

وبه قال بع�ص ال�سافعية

وا�ستدلوا بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول: قول اهلل تعاىل: )ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   . 1

ڦ  ڦ( ]البقرة: ٢8٣[.

يعلم  اأنه  ُعِلم  -وقد  فقط  غريه  على  اإقراًرا  ُكلِّف  من  اأن  ال�ستدلل:  وجه 

اجلاين- فال يجوز تكليفه ذلك؛ لأنها �سهادة، ومن كتم ال�سهادة فاإنه فا�سق 

لالآية، فاإذا كان فا�سًقا اآثًما، فال ينتفع بقوله، ومن َثمَّ فال يحل قبول �سهادته 

حينئذ، وهو جمروح بذلك اأبًدا ما مل يتب، واإذا كان الأمر كذلك فال يحل اأن 

.
)4(

ُيهدد اأحد، ول اأن يروع باأن يبعث اإىل ظامل يعتدي عليه

ويناق�ص: اأنه واإن مل تقبل �سهادته، اإل اأنه قد يكون يف اإكراهه على قول ما 

يكتمه اإظهار لبينة خافية، فاإن مل يح�سل ذلك فال اأقل من اأن يكون اإقراره 

قرينة ٌت�سم اإىل قرائن اأخرى يهتدي بها القا�سي للحكم بالعدل. 

الدليل الثاين: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبته يوم النحر: »اإن دماءكم، واأموالكم، . ٢

واأعرا�سكم، واأب�ساركم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف �سهركم هذا، 

 .
)٥(

يف بلدكم هذا، األ هل بلغت«

وجه ال�ستدلل: اأن اهلل تعاىل حرم الب�سر، والعر�ص، فال يحل �سرب م�سلم، 

.
)٦(

ول �سبه اإل بحق اأوجبه القراآن، اأو ال�سنة الثابتة 

حا�سية   ،1٧٩/٣ املنهاج  �سرح  يف  الإبهاج   ،4٢٧/٧ املذهب  يف  الو�سيط   ،1٧٦ �ص  امل�ست�سفى  ينظر:   )1(

ال�سرواين والعبادي على حتفة املحتاج ٣٥٩/٥.

ينظر: الإن�ساف ٢٧٦/٥ وفيه: “قال يف الفائق: اأبى ال�سرب الأكرثون”، حا�سية ابن قا�سم على الرو�ص   )٢(

املربع ٥/1٦8.

ينظر: املحلى ٣٩/1٢، وفيه: “ل يحل المتحان يف �سيء من الأ�سياء ب�سرب، ول ب�سجن، ول بتهديد”.   )٣(

ينظر: املحلى 1٢/٣٩.   )4(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه �ص 1٢1٩، من حديث اأبي بكرة ، كتاب الفنت/باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:   )٥(

»ل ترجعوا بعدي كفاًرا ي�سرب بع�سكم رقاب بع�ص«، حديث رقم ٧٠٧8. 

ينظر املحلى 1٢/٣٩.   )٦(
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اأوقع نف�سه يف حال  القرائن، قد  الذي قويت يف تهمته  املتهم  باأن  ويناق�ص: 

اإنزال  فكان  القوية،  التهمة  هذه  حقيقة  من  التاأكد  احلاكم  على  اأوجبت 

التعزير املوؤدي حلقيقة الأمر حق م�سروع للحاكم. 

اأنا�ًسا . ٣ فاتهموا  متاع،  لهم  �سرق   
)1(

الكالعيني من  قوًما،  اأن  الثالث:  الدليل 

، فاأتوا النعمان بن ب�سري �ساحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فحب�سهم اأياًما ثم 
)٢(

من احلاكة

خلى �سبيلهم، فاأتوا النعمان، فقالوا: خليت �سبيلهم بغري �سرب، ول امتحان، 

اأ�سربهم فاإن خرج متاعكم فذاك،  اأن  اإن �سئتم  “ما �سئتم،  فقال النعمان: 

واإل اأخذت من ظهوركم مثل ما اأخذت من ظهورهم”، فقالوا: هذا حكمك؟ 

فقال: “هذا حكم اهلل، وحكم ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص” قال اأبو داود: “اإمنا اأرهبهم بهذا 

 .
القول، اأي ل يجب ال�سرب اإل بعد العرتاف”)٣(

وجه ال�ستدلل: “قال ال�سندي بعد ذكر قول اأبي داود: هذا كنى به اأنه ل يحل 

ا. واحلديث فيه دليل على  ا ق�سا�سً �سربهم، فاإنه لو جاز جلاز �سربكم اأي�سً

 .
اأنه ل يجوز امتحان ال�سارق بال�سرب بل يحب�ص”)4(

ويناق�ص من وجهني: 

الوجه الأول: اأن احلديث منكر ل ي�سح الحتجاج به، قال الن�سائي بعد اأن 

بفتح الكاف، وتخفيف الالم بطن من ذي الكالع بن حمري. ينظر: �سرح �سنن اأبي داود لبن ر�سالن   )1(

 .٢٩8/1٧

جمع حائك. جاء يف ال�سحاح 1٥8٢/4: “حاَك الثوب َيحوُكُه َحْوًكا وِحَياَكًة: ن�سَجه فهو حاِئٌك”. وينظر   )٢(

ا: �سرح �سنن اأبي داود لبن ر�سالن ٢٩8/1٧.  اأي�سً

 ،4٣8٢ رقم  حديث  بال�سرب،  المتحان  يف  احلدود/باب  كتاب  �ص٦1٦،  �سننه  يف  داود  اأبو  اأخرجه   )٣(

واحلب�ص،  بال�سرب  ال�سارق  امتحان  ال�سارق/باب  قطع  كتاب  �ص٦٧٢،  ال�سغرى  �سننه  يف  والن�سائي 

ا الن�سائي يف ال�سنن الكربى ٧/٧، حديث رقم: ٧٣٢٠. واحلديث  حديث رقم: 48٧8. كما اأخرجه اأي�سً

قال عنه املنذري يف خمت�سر �سنن اأبي داود 1٥٩/٣: “يف اإ�سناده بقية بن الوليد، وفيه مقال”، اإل اأن 

الألباين ح�سنه كما يف �سحيح �سنن الن�سائي 1٠٠٦/٣، حديث رقم: 4٥٢٩. 

عون املعبود 1٢/4٩.   )4(
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هذا  عبدالرحمن:  اأبو  “قال   :
)1(

الكربى �سننه  يف  احلديث  هذا  اأخرج 

حديث منكر ل يحتج مبثله واإمنا اأخرجته ليعرف”. 

الوجه الثاين: اأن احلديث اأقرب يف الدللة على جواز ال�سرب منه على منعها؛ 

اإذ َعَر�ص عليهم النعمان بن ب�سري  امتحان املتهم بال�سرب، لكن 

ب�سرط اأن يقت�ص منهم اإذا ظهرت براءة املتهم.

الدليل الرابع: اأن اإجماع ال�سحابة  منعقد على ترك التعزير للتهمة؛ . 4

لأجل انتزاع العرتاف من املتهم، وهذا الجماع مقدم على ق�سية امل�سلحة، 

وكل م�سلحة نعلم على القطع وقوعها زمن ال�سحابة  وامتناعهم عن 

الق�ساء مبوجبها فهي مرتوكة، ونعلم على القطع اأن الأع�سار ل تنفك عن 

 .
)٢(

ال�سرقة، وكان ذلك يكرث يف زمن ال�سحابة، ومل يعزروا بالتهمة

لنتزاع  املتهم  تعزير  يف  فالوقائع  الإجماع،  بهذا  الت�سليم  بعدم  ويناق�ص: 

العرتاف منه حمفوظة منقولة عن ال�سدر الأول من هذه الأمة، وقد ُذِكَر 

�سيٌء منها يف اأدلة القول الأول. 

عمر . ٥ اإىل  جارية  جاءت  قال:  اأنه    عبا�ص  ابن  عن  اخلام�ص:  الدليل 

حتى  النار  على  فاأقعدين  اتهمني،  �سيدي  اإن  فقالت:    اخلطاب  ابن 

احرتق فرجي، فقال لها عمر: هل راأى ذلك عليك؟ قالت: ل، قال: فاعرتفِت 

له ب�سيء؟ قالت: ل، فقال عمر: َعَليَّ به، فلما راأى عمُر الرجَل قال: اأتعذب 

اأراأيت ذلك  نف�سها، قال:  اتهمتها يف  املوؤمنني،  اأمري  يا  !؟ قال:  بعذاب اهلل 

عليها؟ قال الرجل: ل، قال: فاْعرَتفْت لك به؟ قال: ل، قال: والذي نف�سي 

بيده لو مل اأ�سمع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل يقاد مملوك من مالكه، ول ولد من 

زه ف�سربه مائة �سوط، ثم قال: اذهبي، فاأنت حرة  والده« لأقدتها منك، َفرَبَّ

 .
)٣(

لوجه اهلل...«

٧/٧، حديث رقم: ٧٣٢٠.   )1(

ينظر: حا�سية العطار على �سرح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع ٢/٣٢8.   )٢(

اأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري18٢/٢/٣، والعقيلي يف ال�سعفاء الكبري 18٢/٣، والطرباين =  )٣(
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وجه ال�ستدلل: اأن عمر  عاقب الرجل باجللد على تعذيب مملوكته 

لنتزاع العرتاف منها، فلو كان تعذيب املتهم لنتزاع العرتاف منه جائًزا 

ملا عاقبه عمر، فدل ذلك على حترمي تعذيب املتهم بق�سد اأخذ العرتاف 

منه. 

ويناق�ص من وجهني: 

يف  احلديث  اأهل  كالم  من  تبني  كما  مقاًل،  احلديث  يف  اأن  الأول:  الوجه 

تخريجه املثبت يف احلا�سية، ومن َثمَّ فال ي�سلح الحتجاج به.

ويجاب عن هذا الوجه من املناق�سة: باأن املقال الذي قيل يف احلديث ل 

ي�سل لرد العمل به، خا�سة اإذا ع�سدته اأدلة اأخرى. 

الوجه الثاين: اأنه على فر�ص �سحة احلديث فيحتمل اأن عمر  قد اأوقع 

العقاب عليه ل�ستعماله النار يف التعزير ونزع العرتاف. 

الدليل ال�ساد�ص: اأن تعذيب املتهم لنتزاع العرتاف منه لن يفيد �سيًئا؛ لأنه . ٦

 .
)1(

ي�سرتط ل�سحة الإقرار �سدوره عن طوع واختيار

اإذا كان عن طوع  اإل  باأن الإقرار ل يعمل به  باأنه على الت�سليم  ونوق�ص: 

بينة قاطعة يحكم  يدل على  ما  اإقراره  ي�ستفاد من  قد  اأنه  اإل  واختيار، 

ال�سنن  يف  والبيهقي   ،٢1٦  ،٢1٥/٢ امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ،8٦٥٢  ،٢٩٩  -  ٢٩8/٩ الأو�سط  يف   =

وتعقبه  الإ�سناد”،  “�سحيح  امل�ستدرك:  اأخرجه يف  اأن  بعد  عنه احلاكم  قال  واحلديث  الكربى٣٦/٦. 

الذهبي يف التلخي�ص بقوله: “قلت: بل فيه عمر بن عي�سى القر�سي، وهو منكر احلديث”. ومل يوافق 

، وتعقبه بقوله كما يف فتح الباري 181/1٢: “كذا قال فاأوهم اأن لغريه كالًما، ولي�ص  ابُن حجر الذهبيَّ

كذلك، فاإنه ذكره يف امليزان فقال: ل يعرف. مل يزد على ذلك، ول يلزم من ذلك القدح فيما رواه 

بل يتوقف فيه”، وقال الهيثمي يف “املجمع” ٣88/٦: “فيه عمر بن عي�سى القر�سي، ذكره الذهبي يف 

امليزان وذكره له هذا احلديث، ومل يذكر فيه جرًحا، وبي�ص له، وبقية رجاله وثقوا.

جاء يف خمت�سر خليل �ص: ٢44، ما ن�سه: “وثبتت باإقرار اإن طاع واإل فال”، ويف منح اجلليل ٣٢٩/٩،   )1(

قال �سارًحا عبارة خليل: “وتثبت ال�سرقة على ال�سارق )بالإقرار( منه على نف�سه بها )اإن طاع( باإقراره 

ومل يكره عليه )واإل( اأي واإن مل يقر بها طائًعا باأن اأكره عليه ب�سرب اأو حب�ص اأو قيد )فال( تثبت عليه 

ا: ال�سرح الكبري 4/٣4٥.  به”. وينظر اأي�سً
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بها القا�سي، اأو قرينة قوية ي�ستند اإليها عند توجه القا�سي للحكم عليه 

 .
)1(

بالتعزير

الرتجيح: 

منها  يحتاج  ما  ومناق�سة  اأدلتهم،  وبيان  امل�ساألة،  يف  العلماء  قويل  عر�ص  وبعد 

املناق�سة تبني يل اأن الأ�سل يف ال�سريعة الإ�سالمية عدم جواز م�ص املتهم ب�سيء من 

واأمارات  قرائن  بالتهمة  احتفت  اإذا  اإل  العرتاف،  منه  ينتزع  لكي  تعزيًرا  العذاب 

قوية ُتفيد �سحة ما ُن�سب للمتهم من ُجرم، اأما مطلق التهمة التي ل ت�سندها قرائن 

واأمارات قوية فال يجوز معها تعزير املتهم لنتزاع العرتاف منه. يقول الإمام ابن 

: “واليقني ال�سهادة القاطعة اأو الإقرار الذي يقيم عليه �ساحبه، 
)٢(

  عبدالرب

فاإن مل يكن ذلك فالأن يخطئ الإمام يف العفو خري له من اأن يخطئ يف العقوبة، فاإذا 

�سحت التهمة فال حرج عليه يف تعزيز املتهم وتاأديبه بال�سجن وغريه وباهلل التوفيق”.

وقد ترجح يل هذا القول للمرجحات الآتية: 

النف�ص  اأنه يتوافق مع ما قرره الإ�سالم من حرمة العتداء على  املرجح الأول: 

 ،
)٣(

الب�سرية، ووجوب احلفاظ على كرامة الإن�سان التي ن�ص عليها القراآن

كما يف قوله : )ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں( ]الإ�سراء: ٧٠[.
املرجح الثاين: اأن الأ�سل براءة الإن�سان، واإذا كان الأمر كذلك فالتعذيب بدون 

تهمة تع�سدها القرائن القوية انتقال عن هذا الأ�سل بدون برهان. 

“فاإن قيل على ظاهر  ٢1٥/٢، ما ن�سه:  جاء يف الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين   )1(

كالم خليل من اعتبار الطوع يف الإقرار فما فائدة حكم مالك بال�سجن وال�سرب؟ فاجلواب اأن يقال: 

لحتمال ظهور بينة ت�سهد عليه اأو تظهر قرينة تدل على �سحة اإقراره”. 

ال�ستذكار ٧/٥11.   )٢(

لأجل ذلك ن�ص نظام الإجراءات اجلزائية ال�سعودي على حظر تعذيب املتهم، اأو اإهانة كرامته، فقد   )٣(

جاء يف املادة الثانية من هذا النظام: “وُيْحَظر اإيذاء املقبو�ص عليه ج�سدًيا اأو معنويًّا، وُيْحَظر كذلك 

تعري�سه للتعذيب اأو املعاملة املهينة للكرامة”. 
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املرجح الثالث: اأن من املجرمني من ل يعرتف مبجرد التوقيف وال�سجن، فرتك 

املعلومات التي يكتمها قد يخل باأمن البالد والعباد، فيجوز حينئذ م�سه ب�سيء 

من العذاب ليعرتف اإذا تاأكدت التهمة يف حقه بالقرائن القوية. 
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املبحث الثاين 

�شوابط اإباحة التعزير النتزاع االعرتاف من املتهم 
)١(

عند القائلني به 

ال�سابط الأول:

األ مي�ص بالعذاب من املتهمني اإل من كان معروًفا بالفجور، اأو كانت حاله منا�سبة 

مبجرد  بعذاب  م�سه  يجوز  فال  وم�ستورها  احلال  جمهول  اأما  به،  التهمة  لإل�ساق 

التهمة. 

 :
)٢(

وهذا ال�سابط ُم�ستنبط من كالم الفقهاء، فقد جاء يف اجلامع مل�سائل املدونة

اأن يكون متهًما  اإل  اأحلفه له  اأنه �سرقه مل  “قال ابن القا�سم: ومن ادعى على رجل 

يو�سف بذلك فاإنه ُيحّلف وُيهّدد وي�سجن واإل مل يعر�ص له، واإن كان املدعى عليه من 

ب الذي ادعى ذلك عليه”. دِّ
ُ
اأهل الف�سل وممن ل ي�سار اإليه بهذا اأ

: “ال�سنف الثالث: وهو الفاجر الذي قد عرف 
)٣(

وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية

بالقمار.  معروًفا  يكون  اأن  مثل  ال�سرقة:  باأ�سباب  عرف  اأو  ذلك،  قبل  ال�سرقة  منه 

اإل باملال، ولي�ص له مال، ونحو ذلك فهذا لوث يف التهمة؛  والفواح�ص التي ل تتاأتى 

ولهذا قالت طائفة من العلماء اإن مثل هذا ميتحن بال�سرب ي�سربه الوايل والقا�سي 

 .
- كما قال اأ�سهب �ساحب مالك وغريه - حتى يقر باملال”)4(

مل اأطلع يف كتب الفقهاء على “�سوابط اإباحة تعزير املتهم لنتزاع العرتاف منه” حتت عنوان ف�سل   )1(

اأو م�ساألة، وما �ساأذكره من �سوابط اإمنا هو ا�ستنباط من ن�سو�ص متناثرة للفقهاء، مللمت �ستاتها حتت 

هذا العنوان. 

 .٢٣٩/٢٢  )٢(

الفتاوى الكربى ٥٢٢/٣.  )٣(

ا: �سرح التلقني 18٧/1/٣، الذخرية للقرايف 8/٢٦٣.  وينظر اأي�سً  )4(
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ال�سابط الثاين:

، فاإن مل يغلب على ظنه �سحة 
)1(

اأن يغلب على ظن احلاكم �سحة الدعوى بالتهمة

الدعوى مل يجز له م�ّص املتهم بالعذاب ليعرتف �سواًء اأكان معروًفا بالفجور اأو كان 

م�ستور احلال. 

ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله لعم حيي بن اأخطب:  وهذا ال�سابط م�ستنبط مما جاء عن النبي 

قرينتان  “فهاتان   : القيم  ابن  قال   ،
ذلك”)٢( من  اأكرث  واملال  قريب  “العهد 

ال�سنة  هذه  ففي  فيها......  كله  ينفق  التي  املدة  وق�سر  املال  كرثة  القوة:  غاية  يف 

ال�سحيحة العتماد على �سواهد احلال والأمارات الظاهرة وعقوبة اأهل التهم”.

لذا فاإذا غلب على ظن احلاكم �سحة التهمة جاز له م�ّص املتهم بالعذاب اإذا مل 

الإقدام على تعذيب  له  التهمة فال يجوز  يغلب على ظنه �سحة  اإذا مل  اأما  يعرتف، 

بل  الدعوى،  ملجرد  اأحد  يعذب  ل  “اإذ  ال�ساطبي:  يقول  منه.  العرتاف  لنزع  املتهم 

تبيني  . ويف 
نوًعا من الظن”)٣( القلب  وتوؤثر يف  النف�ص،  مع اقرتان قرينة حتيك يف 

 ما يفيد عمل احلنفية بهذا ال�سابط، فقد جاء فيه: “ومن ال�سيا�سة ما 
)4(

احلقائق

حكي عن الفقيه اأبي بكر الأعم�ص اأن املدعى عليه ال�سرقة اإذا اأنكر فلالإمام اأن يعمل 

فيه باأكرب راأيه، فاإن غلب على ظنه اأنه �سارق، واأن املال امل�سروق عنده عاقبه، ويجوز 

ذلك كما لو راآه الإمام جال�ًسا مع الف�ساق يف جمل�ص ال�سراب، وكما لو راآه مي�سي مع 

ال�سراق، وبغلبة الظن اأجازوا قتل النف�ص كما اإذا دخل عليه رجل �ساهًرا �سيفه وغلب 

على ظنه اأنه يقتله”. 

الفرق بني هذا ال�سابط والذي قبله، اأن ال�سابط الثاين ي�سرتط غلبة ظن احلاكم على �سحة الدعوى   )1(

بالتهمة، حتى ولو كان املتهم معروًفا بالفجور، فقد ُيتَّهم الفاجر يف اأمر يغلب على ظن احلاكم عدم �سحة 

ما اتهم به؛ لقوة القرائن الدالة على براءته، فحينئذ ل يجوز م�سه بالعذاب ولو كان معروًفا بالفجور. 

�سبق تخريجه.   )٢(

العت�سام ٦1٧/٢.  )٣(

كنز  �سرح  الرائق  البحر  ا:  اأي�سً وينظر   ،٢4٠/٣ ال�سلبي  وحا�سية  الدقائق  كنز  �سرح  احلقائق  تبيني   )4(

الدقائق ٧٥/٥، الدر املختار وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار( )4/1٥(.
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ال�سابط الثالث:

األ يكون يف العذاب هلكة للمتهم، اأو تلف لأع�سائه.

زياد  بن  احل�سن  “عن   :
)1(

احلكام ل�سان  يف  جاء  مما  م�ستنبط  ال�سابط  وهذا 

 اأنه يحل �سرب ال�سارق حتى يقر، وقال مامل يقطع اللحم، اأو يظهر العظم”. 

 ما ن�سه: “بل ُيلزمه احلاكم بق�ساء الدين 
)٢(

وجاء يف حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج

اأن يبيعه، ويكرر �سربه  اأكرهه بال�سرب واحلب�ص اإىل  اأو  فاإن امتنع توىل بيع ماله، 

لكن ميهل يف كل مرة حتى يرباأ من اأمل الأوىل لئال يوؤدي اإىل قتله”. 

ويوؤكد هذا اأبو املعايل اجلويني بقوله: “ومما يجب العتناء به -وهو �سر الف�سل- 

 
)4(

. وجاء يف معني احلكام
اأن التعزير هو على قدٍر يغلب على الظن اأنه ل ُيهلك”)٣(

عند الكالم عن �سرب املتهم للتقرير، ما ن�سه: “ولكن... ل يخرج بذلك عن �سفة 

�سرب احلدود ول يعاقبهم بغري العقوبات ال�سرعية”. 

ال�سابط الرابع:

األ يكون التعزير لأجل اإثبات حد هلل؛ لأن ال�سرع يدراأ احلدود بال�سبهات، ول ُيْلِزم 

ال�سخ�ص باأن يقر مبوجب حد. 

اإليه  ن�سبته  قا�سًدا  املتهم  تعزير  “للقا�سي  ن�سه:  ما   
)٥(

املختار الدر  يف  جاء 

فيقت�سي التعزير يف دعوى ال�سرقة ل يف دعوى الزنا”. 

ال�سابط اخلام�س:

اأن تكون التهمة قوية لها اأمارات ظاهرة، فاإن مل تكن قوية فال يحل م�ّص املتهم 

بال�سرب، �سواًء اأكان معروًفا بالفجور اأو كان جمهول احلال. 

�ص: ٣1٣.   )1(

 .1٢1/٥  )٢(

ينظر: نهاية املطلب يف دراية املذهب 1٧/1٩٥.  )٣(

�ص: 1٧٦.   )4(

.٧٥- ٧٦/4  )٥(



التعزير للتهمة وتطبيقاته القضائية - دراسة فقهية

العدد  الــســــتــون  573العدد  الــســــتــون 572

 قوله: 
)1(

وهذا ما ن�ص عليه الفقهاء، فقد جاء يف الأحكام ال�سلطانية للماوردي

الأحكام  ويف  التعزيز”.  �سرب  املتهوم  ي�سرب  اأن  التهمة  قوة  مع  لالأمري  “يجوز 

 ما ن�سه: “لالأمري اأن يراعي �سواهد احلال، واأو�ساف 
)٢(

ال�سلطانية لأبي يعلى الفراء

املتهوم يف قوة التهمة و�سعفها فاإن كانت التهمة بزنا، وكان املتهوم مت�سنًعا للن�ساء، 

ب�سرقة  التهمة  كانت  واإن  ب�سده �سعفت.  كان  واإن  التهمة،  قويت  فكاهة وخالبة  ذا 

وكان املتهوم بها ذا عيارة، اأو يف بدنه اآثار �سرب، اأو كان معه حني اأخذ منقب قويت 

 .
التهمة، واإن كان ب�سده �سعفت”)٣(

ال�سابط ال�ساد�س:

اأن يكون امل�ص بالعذاب بعد ا�ستنفاد ما هو اأقل منه من �سبل التعزير؛ كالتهديد 

واحلب�ص ونحو ذلك.

وقد مت ا�ستنباط هذا ال�سابط مما جاء يف النكت والفوائد ال�سنية على م�سكل 

، ون�سه: “قال ال�سيخ تقي الدين: اإذا اأ�سر يف احلب�ص على المتناع فعلى 
)4(

املحرر

املذهب اأنه ي�سرب حتى يقر قال اأ�سحابنا القا�سي يف كتابه املجرد واجلامع وابن 

اأنه يجرب حتى يختار منهن  اأربع ن�سوة  اأكرث من  اأ�سلم وحتته  عقيل وغريهما فيمن 

اأربًعا قالوا فاإن مل يخرت بعد الإجبار حب�سه احلاكم ويكون احلب�ص �سرًبا من التعزيز 

فاإن مل يخرت �سربه وعزره يفعل ذلك ثانًيا وثالًثا حتى يختار، لأن هذا هو حق قد 

تعني عليه ول يقوم غريه مقامه؛ فوجب حب�سه وتعزيزه حتى يفعله.

ا مل يذكروا ال�سرب اإل بعد احلب�ص، وهل يجوز �سربه ابتداًء يتوجه فيه ما  واأي�سً

ذكروه يف النا�سز هل ت�سرب من اأول مرة على وجهني..”.

�ص: ٣٢٣.  )1(

�ص: ٢٥8.  )٢(

ا: الفروع وت�سحيح الفروع 11/1٩٦. وينظر اأي�سً  )٣(

.4٧٠/٢  )4(
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املبحث الثالث

حكم تعزير املتهم لعدم كفاية االأدلة

على اإقامة العقوبة املن�شو�ض عليها �شرًعا اأو نظاًما

�سورة امل�ساألة:

دين بها املتهم بجرمية ما، كتهريب للمخدرات، 
ُ
اإذا نظر القا�سي يف الأدلة التي اأ

اأو �سرقة من اأجهزة ال�سرف الآيل التابعة للبنوك، اأو ر�سوة اأو نحو ذلك من اجلرائم، 

فوجد اأن الأدلة غري كافية لإيقاع العقوبة التي ن�ص عليها ال�سارع، اأو حددها النظام 

الت�سريعي، اإل اأن القا�سي قد غلب على ظنه �سحة ما ُن�سب للمتهم من ُجرم، فهل 

يحق له �سرًعا اأن يوقع عليه عقوبة تعزيرية؛ لردعه، اأو ل يحق له ذلك.

اأن  على  التنبيه  اأرغب  امل�ساألة،  هذه  يف  الفقهاء  كالم  ذكر  يف  ال�سروع  وقبل 

ن�سو�ص الفقهاء يف م�ساألة التعزير بالتهمة لأجل انتزاع العرتاف من املتهم ل تدخل 

يف م�ساألة تعزير املتهم لعدم كفاية اأدلة الإثبات، وقد حلظت اأن بع�ص الباحثني مل 

 .
)1(

يفرق بني امل�ساألتني

ا للفقهاء م�ست�سهًدا بها يف م�ساألة التعزير لعدم كفاية الأدلة، وهي يف حقيقة الأمر راجعة  فينقل ن�سو�سً  )1(

مل�ساألة تعزير املتهم لأجل نزع العرتاف منه. ينظر على �سبيل املثال بحث: التعزير بدون اإثبات الإدانة 

اأورد الباحث -وفقه اهلل- بع�ص الن�سو�ص التي جعلها �سمن الجتاه  تاأ�سيلية تطبيقية، فقد  درا�سة 

القائل بعدم جواز التعزير ب�سبب عدم كفاية اأدلة اإثبات اجلرمية، ومنها النقل الذي اأورده عن الإمام 

الغزايل يف احلا�سية رقم )1( من �ص 1٠٩، ون�سه: “اإن الأموال والنفو�ص مع�سومة، وع�سمتها تقت�سي 

ال�سون عن ال�سياع، واأن من ع�سمة النفو�ص اأن ل يعاقب اإل جان؛ واإن اجلناية تثبت باحلجة؛ واإذا 

انتفت احلجة: انتفت اجلناية؛ واإذا انتفت اجلناية: ا�ستحالت العقوبة. فكان - يف امل�سري اإليه - نوع 

اآخر من الف�ساد: فاإن املاأخوذ بال�سرقة قد يكون بريًئا عن اجلناية، فالهجوم على �سربه تفويت حلق 

ع�سمته من نف�سه ناجًزا، لأمر موهوم: يرجع حا�سله اإىل الت�سوف اإىل تاأكيد ع�سمة املال. فاإن كانت 

م�سلحة ذي املال يف �سربه، رجاء اأن يكون هو اجلاين فُيقر، فم�سلحة املاأخوذ: يف الكف عنه وترك 

الأ�سرار به؛ ولي�ص اأحدهما - برعاية م�سلحته - اأوىل من الآخر... فاإن قيل: اإن التهمة تثبت بكونه 

معروًفا بال�سرقة، ومبا يعرف من حاله يف الرتداد على املو�سع الذي جرت فيه ال�سرقة، =
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اأما م�ساألة التعزير للتهمة لأجل انتزاع العرتاف فقد �سبق بحثها، وذكرت اخلالف 

اأدلة الإثبات فلم اأجد من ن�ص على منع  فيها، واأما م�ساألة تعزير املتهم لعدم كفاية 

القا�سي من هذا الت�سرف من فقهاء املذاهب الأربعة، ول من غريهم، بل اإن ظاهر 

ن�سو�سهم تدل على جواز تعزير القا�سي للمتهم عند عدم كفاية اأدلة اإثبات اجلرمية.

، ولكنها 
)1(

وبناًء على ذلك، فلي�ست امل�ساألة من م�سائل اخلالف من حيث التاأ�سيل

= قبل ذلك الوقت اأو بعده... فنقول: ي�ستحيل الهجوم على عقوبته بال�سرقة ال�سابقة: التي ُعرف بها، 

وعوقب عليها، وي�ستحيل اأن يعاقب مبا يتوهم عليه: من هذه ال�سرقة املدعاة، فلي�ص من �سرورة كل من 

�سرق �سيًئا، اأنه ي�سرق اأمثاله... فالهجوم على عقوبته تعر�ص حلقه الناجز، بالتفويت لأمر هو موهوم”. 

ويظهر يل اأن هذا الن�ص لالإمام الغزايل اإمنا اأراد به تعزير املتهم بال�سرقة ليعرتف؛ ومل يق�سد منه 

اإيقاع العقوبة التعزيرية عليه للتهمة، فالغزايل ل يرى جواز تعزير املتهم بال�سرب ليعرتف بدليل قوله 

اأن يكون هو اجلاين فيقر”، وهذه  “فاإن كانت م�سلحة ذي املال يف �سربه، رجاء  يف الن�ص ال�سابق: 

امل�ساألة �سبق بحث اخلالف فيها، اأما م�ساألة التعزير لعدم كفاية الأدلة فهي م�ساألة اأخرى، مل يتعر�ص 

لها ن�ص الإمام الغزايل باإثبات اأو نفي. ومثل ذلك ما نقله الباحث -وفقه اهلل- عن ابن الديري يف 

�ص1٠8، من بحثه امل�سار اإليه اآنًفا.

ومما يجدر التنبيه عليه اأن البحث املو�سوم ب�� التعزير بدون اإثبات الإدانة درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية -الذي   )1(

اأ�سرت اإليه اآنًفا- ذكر فيه موؤلفه يف �ص 1٠٦-1٠٩ ثالثة اآراء يف تعزير املتهم لعدم كفاية الأدلة. الراأي 

الأول: جواز التعزير بالتهمة واإن مل تثبت، ون�سب القول لبن عابدين، م�ست�سهًدا بهذا الن�ص له: “وفيه 

اإليه فيقت�سي التعزير يف دعوى  من الكفالة معزًيا للبحر وغريه: للقا�سي تعزير املتهم قا�سًدا ن�سبته 

ال�سرقة ل يف دعوى الزنا، وهذا عك�ص احلكم اه� منه. واإن مل يثبت عليه، وكل تعزير هلل تعاىل يكفي 

فيه خرب العدل؛ لأنه يف حقوقه تعاىل يق�سي فيها بعلمه اتفاًقا، ويقبل فيه اجلرح املجرد كما مر، وعليه 

فما يكتب من املحا�سر يف حق اإن�سان يعمل به يف حقوق اهلل تعاىل”. ويل هنا ملحوظتان: اإحداهما: اأن 

هذا الن�ص لي�ص لبن عابدين، واإمنا هو ل�ساحب الدر املختار: عالء الدين احل�سفكي، املتوفى �سنة 

1٠88ه��، وابن عابدين هو �ساحب احلا�سية على الدر املختار. ولعل هذا هو �سبب الوهم الذي ح�سل 

عند الباحث -وفقه اهلل-. امللحوظة الثانية: هو مراد احل�سفكي من قوله: “واإن مل يثبت عليه” فالذي 

يظهر اأن املق�سود به واإن مل يثبت عليه حكم ال�سرقة، ولي�ص املق�سود واإن مل تثبت عليه التهمة، وبناًء 

على ذلك فلي�ص هناك راأي يقول اإن التعزير يجوز بالتهمة واإن مل تثبت. مبعنى اأنه يجوز للقا�سي التعزير 

بالتهمة �سواًء اأثبتت بقرينة قوية، اأو كانت جمرد دعوى، ل دليل عليها، اإذا اقتنع القا�سي ب�سحة التهمة 

بناء على علمه ال�سابق باملتهم. الراأي الثاين: اأنه ل بد من ثبوت التهمة لإيقاع العقوبة، ومن ثبوت التهمة 

ثبوتها بغلبة الظن. الراأي الثالث: وَن�َسَبه للغزايل: عدم جواز التعزير بالتهمة. وقد ناق�سُت هذا الراأي يف 

احلا�سية ال�سابقة، وبينُت اأن الن�ص املنقول عن الغزايل اإمنا هو يف م�ساألة تعزير املتهم لنزع العرتاف 

منه، ومن ثمَّ فال يثبت اأن الغزايل يقول بعدم جواز تعزير املتهم لعدم كفاية الأدلة. 
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قا�ص  من  و�سعًفا  قوة  القرائن  تقدير  يختلف  اإذ  التنزيل،  يف  اخلالف  م�سائل  من 

لآخر، ومن َثمَّ فاإن احلكم بالتعزير لعدم كفاية الأدلة �ستتفاوت فيه اأنظار الق�ساة. 

اجلرمية،  اإثبات  اأدلة  كفاية  عدم  عند  للمتهم  القا�سي  تعزير  بجواز  والقول 

ا�ستناًدا لوجود قرائن واأمارات قوية هو القول البارز عند فقهاء الإ�سالم. 

 ،
)٥(

، واحلنابلة
)4(

 قول ال�سافعية
)٣(

، وهو ظاهر
)٢(

، واملالكية
)1(

فبه ق�ال احلنفية

 وبناًء على ذلك فلي�ص يف امل�ساألة اإل راأي واحد فقط وهو: اأن التهمة اإذا كانت تفتقر لالأدلة القاطعة - 

كالإقرار، و�سهادة العدول التامة -، ولكن �ساحبها قرائن قوية، جاز للقا�سي حينئذ العدول عن اإيقاع 

العقوبة املقررة �سرًعا اأو نظاًما والكتفاء بتعزير املتهم مبا يراه منا�سًبا لتحقيق العدالة. 

جاء يف البحر الرائق ٢٣4/٦ ما ن�سه: “وكالمهم هنا يدل ظاهًرا على اأن القا�سي يعزر املتهم واإن مل   )1(

يثبت عليه، وقد كتبت فيها ر�سالة وحا�سلها اأن ما كان من التعزير من حقوقه تعاىل فاإنه ل يتوقف على 

الدعوى ول على الثبوت، بل اإذا اأخرب القا�سي عدٌل مبا يقت�سيه اأح�سره القا�سي وعزره؛ لت�سريحهم 

هنا بحب�ص املتهم ب�سهادة م�ستورين، اأو واحد عدل، واحلب�ص تعزير، و�سرحنا بجواز الهجم على بيت 

ا:  املف�سد وجواز اإخراجه من البيت، وجواز نفيه عن البلد وتخليد حب�سه اإىل اأن يتوب”. وينظر اأي�سً

النهر الفائق �سرح كنز الدقائق ٥٥4/٣، الدر املختار ٧٦/4، رد املحتار ٢٩٩/٥، 4٣٩. 

جاء يف البيان والتح�سيل 4٧٢/٩ ما ن�سه: “ومن كتاب الق�ساء لأ�سهب و�سئل: عن الرجل ياأتي على   )٢(

الرجل ب�ساهد واحد اأنه �ستمه اأيكون له اأن يحلف مع �ساهده وي�ستحق ذلك عليه؟ اأم ي�ستحلف املدعى 

عليه ويرباأ ؟ فقال: ما اأرى اأن يحلف يف مثل هذا مع ال�ساهد، ولي�ص يف هذا ميني مع ال�ساهد، ولكن اأرى 

ا: البيان والتح�سيل ٢٧1/1٦، املخت�سر  ر”. وينظر اأي�سً اإن كان ال�سامت معروًفا بال�ستم وال�سفه اأن يعزَّ

الفقهي لبن عرفة ٥٢1/٩، الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين ٢1٥/٢. 

ا �سريًحا يف م�ساألة تعزير املتهم لعدم  قلت الظاهر؛ لأين بحثت يف كتب ال�سافعية فلم اأجد لهم ن�سً  )٣(

عند  املتهم  تعزير  من  القا�سي  مينعون  ل  اأنهم  ت�سرفاتهم  من  يل  يظهر  ولكن  الإثبات،  اأدلة  كفاية 

عدم كفاية الأدلة، ومن ذلك اأنهم قالوا: اإذا ظهر من املتهم يف جمل�ص الق�ساء ما يوجب تعزيًرا عزره 

القا�سي.

اإل  بعلمه.....  القا�سي... يق�سي  اأي:  اأنه  “والأظهر  14٩ ما ن�سه:   -148/1٠ املحتاج  جاء يف حتفة   )4(

يف حدود اأو تعازير اهلل تعاىل، كحد زنا، اأو حماربة، اأو �سرقة، اأو �سرب؛ ل�سقوطها بال�سبهة مع ندب 

�سرتها يف اجلملة. نعم من ظهر منه يف جمل�ص حكمه ما يوجب تعزيًرا عزروه، واإن كان ق�ساء بالعلم، 

ا: نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج  قال جمع متاأخرون: وقد يحكم بعلمه يف حد هلل تعاىل”. وينظر اأي�سً

٢٦٩/4، حا�سية اجلمل على �سرح املنهج  األفاظ فتح املعني  اإعانة الطالبني على حل   ،٢٦٠  -٢٥٩/8

٣4٩/٥، حا�سية البجريمي على �سرح املنهج 4/٣٥٣.

ا �سريًحا، اإل اأن ت�سرفاتهم تدل على جواز تعزير  احلنابلة يف هذه امل�ساألة كال�سافعية مل اأجد لهم ن�سً  )٥(

القا�سي للمتهم لعدم كفاية الأدلة، ومن ذلك ما جاء يف املبدع ٥٢/٧ ون�سه: “واإن قذفها، =
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، وف�سيلة ال�سيخ العالمة 
)1(

وعليه ن�ص �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ

 .
)٢(

حممد بن عثيمني

وميكن اأن ي�ستدل لهم مبا ياأتي: 

الدليل الأول: اأن اأدلة الإثبات اإذا مل تكتمل فال يعني هذا براءة املتهم، فيعزر . 1

حينئذ للتهمة التي دّلت عليها القرائن القوية. 

العام . ٢ احلق  من  ُيعد  الأدلة  كفاية  لعدم  للتهمة  التعزير  اأن  الثاين:  الدليل 

الذي يفو�ص فيه القا�سي للنظر فيما ُي�سلح حال املتهم، ومينع من انت�سار 

الفو�سى والف�ساد بني النا�ص.

الدليل الثالث: اأن القا�سي قد يثبت لديه يف دعوى الزنا اأو ال�سرقة اأو القذف . ٣

-مثاًل- فعل املتهم مقدمات اجلرمية، ول يثبت لديه فعل اجلرمية نف�سها، 

فاإطالق �سراح املتهم حينئذ دون اإيقاع عقوبة تعزيرية عليه، مع تاأكد القا�سي 

ا: �سرح منتهى  = وهي طفلة، ل يجامع مثلها، فال حد؛ لتيقننا كذبه، لكنه يعزر لل�سب”. وينظر اأي�سً

الإرادات ٥٠٣/٣.

جاء يف فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�سيخ )٧4/1٣( ما ن�سه:   )1(

اإجراءات  املعروف من  لأن  فيما يظهر؛  لي�ست مو�سلة  العام  املدعي  اأح�سرها  التي  البينة  “فاإن هذه 
ال�سرطة يف مثل هذا وما هو اأقل منه اأنها ت�سلك و�سائل التعذيب والتهديد مع املتهمني حتى يعرتفوا 

حتت ال�سغط، ل �سيما وهو �سجني عندهم، ول يخفى اأن مثل هذا دللة وا�سحة على الإكراه، وقد ذكر 

الأ�سحاب  اأنه اإذا كان هناك دللة على الإكراه كقيد وحب�ص وتوكل به اأن يكون القول قول مدعي 

الإكراه مع ميينه، هذا يف حقوق الآدميني املح�سة، كما ذكروا ، ولكن حيث اأن بيع احل�سي�ص فيه 

�سرر كبري ُمتعٍد اإىل الغري ملا فيه من اإف�ساد الأخالق؛ فاإن مثل هذا املتهم اإذا كان من املعروفني بال�سر 

اإثبات اإدانته مبا ادعى عليه  والف�سق فاإنه ينبغي تعزيره مبا يراه ويل الأمر ولو مل تثبت اإدانته، واأما 

مبجرد �سهادة هيئة التحقيق من ال�سرطة ونحوهم فغري وجيه”. 

يكون  كما  راأوه  باأنهم  الأربعة  �سهد  “فلو  ن�سه:  ما   ٢٧٢/14 امل�ستقنع  زاد  على  املمتع  ال�سرح  جاء يف   )٢(

الرجل على امراأته، فاإنه ل ُيحد للزنا، وهل يحدون للقذف؟ ل يحدون للقذف؛ لأنهم ما قذفوا، ما 

قالوا: زنا، بل قالوا: اإننا راأيناه كما يكون الرجل على امراأته فقط. ولكن هل نقول: اإن هذه تهمة قوية 

ب�سهادة هوؤلء ال�سهود العدول، فيعزر؟ نعم، فاإذا مل يثبت الزنا الذي يثبت به احلد ال�سرعي، فاإنه ُيعّزر 

لأجل التهمة؛ لأننا بني اأمرين، اإما اأن نعزره، واإما اأن نعزر ال�سهود، فاأحدهما ل �سك خمطئ، وهنا 

ا امل�سدر نف�سه 14/٢1٠، ٣14. يثبت اأن ال�سهود ثبت ب�سهادتهم التهمة”. وينظر اأي�سً
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والفجور.  اجلرائم  اأهل  مع  ت�ساهاًل  ُيعد  اجلرمية،  مقدمات  با�سر  اأنه  من 

اإذا مل يثبت لدى القا�سي فعله  ومن ثمَّ فيتاأكد القول باأن املتهم باجلرمية 

ملقدمات  مبا�سرته  املوؤكد  من  اأنه  اإل  الأدلة،  كفاية  لعدم  نف�سها  للجرمية 

اجلرمية، كاخللوة والتقبيل وال�سم يف دعوى الزنا، فمن ال�سيا�سة ال�سرعية 

تعزير املتهم، خا�سة اإذا كان معروًفا بالفجور. فقد “كان مالك يقول فيما 

ال�سرب  اأن  واجلرم،  بالف�ساد  قد عرفوا  الذين  هوؤلء  رواه عنه مطرف يف 

ويثقلهم باحلديد  ال�سجون  ال�سلطان يف  اأن يحب�سهم  اأرى  ينكلهم، ولكن  ما 

ول يخرجهم منه اأبًدا، فذلك خري له ولأهليهم وللم�سلمني، حتى تظهر توبة 

 .
اأحدهم وتثبت عند ال�سلطان، فاإذا �سلح وظهرت توبته اأطلقه”)1(

ينظر: تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام 1٦٥/٢.   )1(
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املبحث الرابع 

التطبيقات الق�شائية 

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول

املبادئ والقرارات واالأنظمة الق�شائية املتعلقة مب�شاألة التعزير للتهمة

التعزير  مب�ساألة  املتعلقة  الق�سائية  والأنظمة  والقرارات  املبادئ  تق�سيم  ميكن 

للتهمة ق�سمني، وذلك على النحو الآتي: 

الق�سم الأول: ما يتعلق بتعزير املتهم لنتزاع العرتاف منه.

املتتبع ملا �سدر من املبادئ والقرارات والأنظمة الق�سائية املتعلقة مبو�سوع تعزير 

املتهم لأجل نزع العرتاف منه يلحظ ما يلي: 

امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سعودي  اجلزائية  الإجراءات  نظام  ن�ص  اأول: 

تعذيب  منع  على  الثانية  مادته  يف  14٣٥/1/٢٢ه��  وتاريخ  )م/٢(  رقم 

املتهم، �سواًء اأكان لنزع العرتاف منه اأو لغري ذلك، ون�ص املادة كما يلي: 

يف  اإل  �سجنه،  اأو  توقيفه،  اأو  تفتي�سه،  اأو  اإن�سان،  اأي  على  القب�ص  يجوز  “ل 

الأحوال املن�سو�ص عليها نظاًما، ول يكون التوقيف اأو ال�سجن اإل يف الأماكن 

املخ�س�سة لكل منهما وللمدة التي حتددها ال�سلطة املخت�سة. وُيْحَظر اإيذاء 

املقبو�ص عليه ج�سدًيا اأو معنويًّا، وُيْحَظر كذلك تعري�سه للتعذيب اأو املعاملة 

املهينة للكرامة”. 

املتهم  من  ال�سادر  بالعرتاف  ال�سعودي  الق�سائي  النظام  اعتداد  عدم  ثانًيا: 

الأعلى  الق�ساء  جمل�ص  من  ال�سادر  القرار  يف  جاء  فقد  التعذيب،  حتت 
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ُيتو�سل  الذي  “العرتاف  ن�سه:  ما  14٢4/8/٢٦ه�  بتاريخ  الدائمة  بهيئته 

 .
اإليه بالتعذيب، ل ُيعتد به”)1(

14٢1/٢/٩ه��  بتاريخ  الدائمة  بهيئته  نف�سه  املجل�ص  من  ال�سادر  والقرار 

عليه  يبنى  فال  الإكراه،  طريق  عن  ح�سل  العرتاف  اأن  ثبت  “اإذا  ون�سه: 

 .
حكم”)٢(

بع�ص  و�ساأورد  املحاكم،  يف  الق�ساة  لدى  جار  القرار  هذا  على  والعمل 

التطبيقات التي مل يعمل فيها القا�سي باعرتاف املتهم ب�سبب ادعاء املتهم 

بانتزاع العرتاف منه بالإكراه. 

ال�سادر  ال�سعودي  اجلزائية  الإجراءات  نظام  ا  اأي�سً عليه  ن�ص  ما  وهذا 

 )1٠٢( رقم:  املادة  14٣٥/1/٢٢ه��  وتاريخ  )م/٢(  رقم  امللكي  باملر�سوم 

ون�سها: “يجب اأن يكون ال�ستجواب يف حال ل تاأثري فيها على اإرادة املتهم 

يف اإبداء اأقواله، ول يجوز حتليفه ول ا�ستعمال و�سائل الإكراه �سده. ول يجوز 

ا�ستجواب املتهم خارج مقر جهة التحقيق اإل ل�سرورة يقدرها املحقق”. 

من  تالعب  من  يح�سل  اأن  ميكن  ما  ال�سعودي  الق�سائي  النظام  حلظ  ثالًثا: 

بتاريخ  العليا  املحكمة  فاأ�سدرت  الإكراه؛  بادعاء  اعرتافه  باإبطال  املتهم 

14٣٣/11/٢٩ه�� املبداأ الق�سائي الآتي: “اإذا ذكر املدعى عليه اأن اعرتافه 

اإح�سار  املحكمة  فعلى  واأنه كان مكرًها عليه،  �سرًعا غري �سحيح،  املُ�سّدق 

بطوعه  اعرتف  عليه  املدعى  باأن  �سهادتهما  لأخذ  ال�سبط؛  وكاتب  املحقق، 

 .
واختياره دون اإكراه”)٣(

ينظر: املبادئ والقرارات ال�سادرة من الهيئة الق�سائية العليا والهيئة الدائمة والعامة مبجل�ص الق�ساء   )1(

الأعلى واملحكمة العليا �ص ٥٦٦، رقم القرار: )٢٢٩4(. 

ينظر: املرجع ال�سابق �ص ٥٦٥، رقم القرار: )٢٢8٧(.   )٢(

ينظر: املرجع ال�سابق �ص ٥٦٩، رقم القرار: )٢٣1٢(.   )٣(
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ع الإكراه،  ، ولو مل يدَّ
)1(

رابًعا: رجوع املُقّر عما اأقر به مقبول يف الدماء واحلدود

وقد جاءت بذلك املبادئ والقرارات الق�سائية الآتية: 

املبداأ الق�سائي ال�سادر من املحكمة العليا بتاريخ 14٣٦/٥/14ه�� ون�سه:  اأ- 

“اإذا مل يكن للمدعي العام بينة �سوى الإقرار الذي رجع عنه املدعى عليه؛ 

 .
احتيط للدماء؛ لأنها ل ت�ستباح اإل بدليل ل يتطرق اإليه الحتمال”)٢(

14٣٠/٦/1٠ه��  بتاريخ  العليا  املحكمة  من  ال�سادر  الق�سائي  املبداأ  ب- 

�سرًعا  قة  وامل�سدَّ الثابتة،  والعرتافات  الإقرارات  يف  “الأ�سل  ون�سه: 

احلدود  يف  اإل  الرجوع  فيها  يقبل  ول  مبوجبها،  والعمل  بها،  املوؤاخذة 

 .
فقط، وما عدا احلدود فيبقى على الأ�سل”)٣(

بتاريخ  الدائمة  بهيئته  الأعلى  الق�ساء  جمل�ص  من  ال�سادر  القرار  ج- 

14٠4/1/٢4ه�� ون�سه: “ما كان هلل من حق ثبت بالإقرار، فاإنه ي�سقط 

 .
بالرجوع عنه، �سواًء كان غيلة، اأو حرابة”)4(

بتاريخ  الدائمة  بهيئته  الأعلى  الق�ساء  جمل�ص  من  ال�سادر  القرار  د- 

14٠٥/11/٢4ه�� ون�سه: “قبول رجوع املُقّر عن اعرتافه مبوجب احلد 

العلماء،  وجماهري  الأربعة،  الأئمة  قول  وهو  باعرتافه،  اإل  يثبت  مل  اإذا 

ومل يخالف يف ذلك اإل عدد قليل من اأهل العلم، قد ل تكون بلغتهم هذه 

 .
ال�سنة، اأو تاأولوا يف ذلك”)٥(

واإذا كان الأمر كذلك فاإن مفهوم النظام هو عدم جواز م�ص املتهم يف الدماء 

باحلق  يطالب  ل  العام  فاملدعي  حًدا.  الطريق  قاطع  وقتل  حًدا،  الزاين  ورجم  تعزيًرا،  املجرم  كقتل   )1(

اخلا�ص، لذا فال يدخل الق�سا�ص هنا. 

ينظر: املرجع ال�سابق �ص ٥٧٠، رقم القرار: )٢٣18(.   )٢(

ينظر: املرجع ال�سابق �ص ٥٦٧، رقم القرار: )٢٣٠٢(.   )٣(

ينظر: املرجع ال�سابق �ص ٥٦1، رقم القرار: )٢٢٦8(.   )4(

ينظر: املرجع ال�سابق �ص ٥٦٢، رقم القرار: )٢٢٧٠(.   )٥(



أ.  د.  صاحل بن عبدالعزيز بن صاحل الغليقة

العدد  الــســــتــون  583العدد  الــســــتــون 582

اأن رجوعه عن العرتاف  لينتزع العرتاف منه، ما دام  بالعذاب  واحلدود 

مقبول ولو مل يّدِع يف ذلك اإكراًها. 

املحقق  ه من  املوجَّ الوعيد  ال�سعودي جمرد  الق�سائي  النظام  خام�ًسا: مل يجعل 

بذلك  �سدر  وقد  العرتاف،  يف  املوؤثر  الإكراه  من  اجلنائية  الق�سايا  يف 

بتاريخ  الدائمة  بهيئته  الأعلى  الق�ساء  جمل�ص  من   )٦/44٦( رقم  القرار 

“لي�ص من الإكراه املوؤثر يف العرتاف جمرد الوعيد  141٦/٩/٩ه�� ون�سه: 

يف الق�سايا اجلنائية، فقد اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الزبري بن العوام  باأن مي�ص 

 .
اليهودي الذي اأنكر علمه مبال عمه اليهودي بعذاب”)1(

الق�سم الثاين: ما يتعلق بتعزير املتهم لعدم كفاية الأدلة. 

مبادئ  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  بالق�ساء  املعنية  اجلهات  من  �سدرت 

�ساأو�سحها  الأدلة،  كفاية  لعدم  املتهم  تعزير  مو�سوع  يف  ق�سائية  واأنظمة  وقرارات 

الق�سية  بهذه  الق�سائية  اجلهات  عناية  ُيعرف  اأن  لأجل  التاريخي؛  ت�سل�سلها  ح�سب 

ال�سائكة، ولإزالة اللب�ص احلا�سل يف فهم املبداأ الق�سائي الذي �سدر رقم )٣8/م( 

وتاريخ 1441/1/18ه��، والذي َفهم منه بع�ص املعنيني بال�ساأن الق�سائي عدم اإيقاع 

العقوبة التعزيرية على املتهم الذي مل تكتمل اأدلة الإدانة يف حقه واإن احتفت بالتهمة 

قرائن قوية. ظًنا منه اأن املبداأ الق�سائي امل�سار اإىل رقمه وتاريخه اآنًفا يفيد براءة 

املتهم، ومينع من اإيقاع العقوبة التعزيرية يف حقه يف هذه احلالة. فاإليكم هذه املبادئ 

والقرارات والأنظمة: 

الرجوع  ب�سبب  احلد  �سقوط  اأن  على  ال�سعودي  الق�سائي  النظام  ن�ص  اأول: 

اأحكام  مبقت�سى  املالئم  الرادع  التعزير  من  املتهم  ُيعفي  ل  الإقرار  عن 

بتاريخ  العليا  الق�سائية  الهيئة  من  ال�سادر  القرار  يف  جاء  فقد  ال�سريعة. 

فيما موجبه احلد مقبول،  الإقرار  “الرجوع عن  ن�سه:  ما  1٣٩٥/٢/٢٣ه�� 

ينظر: املرجع ال�سابق �ص ٥٦٣، رقم القرار: )٢٢٧8(.   )1(
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وي�سقط به احلد مبوجب �سنة ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه 

وهو  ال�سحابة،  من  وغريهم  الرا�سدين،  اخللفاء  عمل  ومقت�سى   ،- و�سلم 

املالئم  الرادع  التعزير  من  يعفي  ل  احلد  و�سقوط  الأربعة،  الأئمة  مذهب 

 .
مبقت�سى اأحكام ال�سريعة”)1(

ثانًيا: ن�ص النظام ال�سعودي على اأن العقوبات اجلزائية ل توقع على اأي �سخ�ص 

اإل بعد ثبوت اإدانته مبا اتهم به، بعد اإجراء حماكمة وفق املقت�سى ال�سرعي. 

ال�سعودي  اجلزائية  الإجراءات  نظام  من  الثالثة  املادة  يف  هذا  جاء  وقد 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/٢( وتاريخ 14٣٥/1/٢٢ه�� ون�سها: “: ل 

يجوز توقيع عقوبة جزائية على اأي �سخ�ص، اإل بعد ثبوت اإدانته باأمر حمظور 

رى وفًقا للمقت�سى ال�سرعي”. �سرًعا اأو نظاًما بعد حماكمة جُتْ

وقد اأو�سحت املحكمة العليا يف قرارها رقم ٢1/م بتاريخ ٢8/ 4/ 14٣٦ه�، 

ا  لها هي ما كان من�سو�سً الإدانة  اإثبات  التي ي�سرتط  العقوبة اجلزائية  اأن 

الإدانة  ثبوت  له  ي�سرتط  فال  ذلك  عدا  وما  نظاًما،  اأو  �سرًعا  عقوبتها  على 

تعزيرية  لإ�سدار عقوبة  وقرائن معتربة  اأدلة  وجود  العقوبة  لإ�سدار  ويكفي 

مر�سلة ح�سب تقدير ناظر الق�سية.

 /8  /4 وتاريخ  العامة قراًرا برقم )٣٢(  بهيئتها  العليا  اأ�سدرت املحكمة  ثالًثا: 

والقرارات  الق�سائي  املبداأ  من  اإ�سداره  �سبق  ما  مفهوم  لتو�سيح  14٣8ه��؛ 

اأو  �سرًعا  حمظور  هو  ما  بارتكاب  التهمة  بحقه  تتوجه  من  بتعزير  املتعلقة 

“وبناًء على ما تقدم، وملا جرى عليه  القرار ما ن�سه:  نظاًما، وقد جاء يف 

العمل الق�سائي املتوا�سل من تعزير من تتوجه بحقه التهمة بارتكاب ما هو 

حمظور �سرًعا اأو نظاًما عند توفر القرائن والأمارات الدالة على غلبة الظن 

بفعل املتهم للجرم وح�سول القناعة لدى القا�سي مبا يوجب تعزيره، ولأن 

القول بعدم عقوبة من تتوافر القرائن والأمارات بفعله للجرم فيه �سرر على 

ينظر: املرجع ال�سابق �ص ٥٥٩، رقم القرار: )٢٢٥٢(.   )1(
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الأمن وامل�سلحة العامة للبالد والعباد، وفيه فتح باب لالإفالت والتهرب من 

العقاب لأهل الإجرام والف�ساد، ول ت�ستقيم الأمور اإل مبا يحفظ املجتمع من 

ذلك، وبعد املناق�سة والتاأمل، ومراجعة الأنظمة ذات ال�سلة، ولإزالة اللب�ص 

، وزيادة يف تو�سيح مفهومه، ولأن 
)1(

احلا�سل يف املبداأ الق�سائي امل�سار اإليه

اأدلة الإدانة لكل جرمية بح�سب و�سائل الإثبات املعتربة لها، فاإن الهيئة العامة 

للمحكمة العليا تقرر بالأغلبية الآتي: 

عند احلكم بالعقوبة اجلزائية على ارتكاب اأمر حمظور، يجب الن�ص على 

لدى  تقم  مل  واإذا  العقوبة،  هذه  يقت�سي  الذي  باجلرم  املتهم  اإدانة  اإثبات 

القا�سي البينة التامة وقامت قرينة معتربة اأوجدت لديه القناعة مبا يقت�سي 

اأوجب  مبا  املتهم  اإدانة  على  الن�ص  فيجب  مر�سلة،  تعزيرية  عقوبة  اإيقاع 

تعزيره بهذه العقوبة”. 

القرارين  يف  احلا�سل  اللب�ص  اإزالة  على  العليا  املحكمة  من  ا  حر�سً رابًعا: 

14٣8/8/14ه��،  وتاريخ   ٣٢ ورقم  14٣٦/4/٢8ه��  وتاريخ  ٢1/م  رقم 

وتاريخ  )٣8/م(  الرقم  ذي  قرارها  اأ�سدرت  منهما،  املق�سود  وتو�سيح 

وال�سالم على  وال�سالة  العاملني،  “احلمد هلل رب  ون�سه:  1441/1/18ه��، 

اأما بعد: فاإن الهيئة العامة للمحكمة العليا  اآله و�سحبه،  نبينا حممد وعلى 

بناًء على ال�سالحية املمنوحة لها مبوجب نظام الق�ساء ال�سادر باملر�سوم 

رقم  امللكي  الأمر  على  وبناًء  14٢8/٩/18ه��،  وتاريخ  رقم )م/٧8(  امللكي 

على  الكرمي  املقام  موافقة  املت�سمن  وتاريخ144٠/1٢/٢٧ه��،   ،٧٣٦٦٥

حم�سر اللجنة امل�سكلة بالأمر رقم ٣18٩٥ وتاريخ 144٠/٦/1٠ه��، لدرا�سة 

القوية  ال�سبهة  اأو  التهمة،  توجيه  من  ال�سرعية  الأحكام  بع�ص  يف  حلظ  ما 

14٣٦/4/٢8ه�� من الهيئة العامة باملحكمة  ي�سريون اإىل املبداأ الق�سائي ال�سادر برقم )٣1/م( يف   )1(

على  ا  من�سو�سً كان  ما  هي  لها  الإدانة  اإثبات  ي�سرتط  التي  اجلزائية  العقوبة  اأن  املت�سمن:  العليا، 

عقوبتها �سرًعا اأو نظاًما، وما عدا ذلك ل ي�سرتط له ثبوت الإدانة، ويكفي لإ�سدار العقوبة وجود اأدلة 

وقرائن معتربة لإ�سدار عقوبة تعزيرية مر�سلة ح�سب تقدير حاكم الق�سية.
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اإثبات الإدانة  بحق املتهمني وتقرير عقوبة جزائية بحقهم دون الن�ص على 

بارتكاب الفعل، واإ�سدار مبداأ ق�سائي يف ذلك.

ِله،  مُّ
َ
وَتاأ ذكر  ما  مبراجعة  العليا  للمحكمة  العامة  الهيئة  قامت  عليه  فبناًء 

وتاريخ  ٢1/م  رقم  بالقرارين  اخل�سو�ص  بهذا  منها  �سدر  اأن  �سبق  ما  وا�ستعرا�ص 

14٣٦/4/٢8ه�� ورقم ٣٢ وتاريخ 14٣8/8/14ه��، وما ح�سل فيهما من لب�ص، وحتقيقا 

ملبداأ العدل واملحافظة على الأمن ومراعاة امل�سلحة العامة للبالد والعباد وعدم فتح 

باٍب لالإفالت والتهرب من العقاب لأهل الإجرام والف�ساد، ولإزالة اللب�ص احلا�سل يف 

املبداأين امل�سار اإليهما اأعاله فاإن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر ما يلي: 

مع مراعاة الأحكام املقررة �سرًعا فيما يت�سل باأدلة الإثبات املوجبة لإقامة  اأ- 

احلد، والنظر يف ا�ستحقاق املتهم للتعزير عند درء احلد اأو عدم ثبوت موجبه 

يف الق�سايا اجلزائية ل تقيد �سلطة املحكمة يف اإثبات الإدانة بو�سائل اإثبات 

القتناع  املحكمة  التي توجد لدى  الو�سائل  بكل  الإدانة  تثبت  واإمنا  حمددة، 

القرائن  ذلك  يف  مبا  اإليها  املقدمة  لالأدلة  وفًقا  للجرمية  املتهم  بارتكاب 

ا على حتديد عقوبتها نظاًما اأم ل. املعتربة، �سواًء اأكانت اجلرمية من�سو�سً

ب- يف حال توفر القتناع لدى املحكمة باإدانة املتهم، فيجب الن�ص على الإدانة 

يف احلكم وعلى الو�سف اجلرمي للفعل املوجب للعقوبة، مع مراعاة ما ن�ست 

اجلزائية  الإجراءات  نظام  من  املائة  بعد  واخلم�سون  الثامنة  املادة  علية 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/٢( وتاريخ 14٣٥/1/٢٢ه��. 

واهلل املوفق و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اله و�سحبه و�سلم”.

املتعلقة  الق�سائية  والأنظمة  والقرارات  للمبادئ  املت�سل�سل  ال�سرد  هذا  وبعد 

مبو�سوع تعزير املتهم لعدم كفاية الأدلة، فاإين اأخل�ص ملا ياأتي: 

عناية النظام الق�سائي ال�سعودي بتحقيق مبداأ العدل واملحافظة على الأمن . 1

ومراعاة امل�سلحة العامة للبالد والعباد، وعدم فتح باٍب لالإفالت والتهرب 
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من العقاب لأهل الإجرام والف�ساد. وقد ن�سوا على هذا املبداأ يف كثري من 

الدورية  مراجعاتهم  ويوؤكده  ذلك  يوؤيد  ومما  العدلية.  والأنظمة  القرارات 

لن�سو�ص املبادئ الق�سائية، وتو�سيح املق�سود منها، واإزالة اللب�ص الذي قد 

يتبادر للمْعنيني بالق�ساء.

القوية. . ٢ القرائن  للجرمية  بارتكابه  احتفت  الذي  املتهم  تعزير  م�سروعية 

تاأمل على �سبيل املثال: ما جاء يف القرار ال�سادر من الهيئة الق�سائية العليا 

الرادع  التعزير  من  يعفي  ل  احلد  “و�سقوط  وفيه:  1٣٩٥/٢/٢٣ه��  بتاريخ 

املالئم مبقت�سى اأحكام ال�سريعة”. كما اأن النظر يف ديباجة القرار ال�سادر 

من املحكمة العليا بهيئتها العامة برقم )٣٢( و تاريخ 14٣8/8/4ه��؛ يفيد 

اأن العمل الق�سائي املتوا�سل من جيل اإىل جيل قائم على تعزير من تتوجه 

القرار  اأو نظاًما، فقد جاء يف  �سرًعا  بارتكاب ما هو حمظور  التهمة  بحقه 

املتوا�سل  الق�سائي  العمل  عليه  جرى  وملا  تقدم،  ما  على  “وبناًء  ن�سه:  ما 

اأو نظاًما  من تعزير من تتوجه بحقه التهمة بارتكاب ما هو حمظور �سرًعا 

للجرم  املتهم  بفعل  الظن  غلبة  على  الدالة  والأمارات  القرائن  توفر  عند 

وح�سول القناعة لدى القا�سي مبا يوجب تعزيره”. كما عّلل القرار باأن عدم 

والأمارات فيه �سرر، وذلك  القرائن  اإدانته  تتوافر على  الذي  املتهم  تعزير 

بفعله  والأمارات  القرائن  تتوافر  من  عقوبة  بعدم  القول  “ولأن  قولهم:  يف 

للجرم فيه �سرر على الأمن وامل�سلحة العامة للبالد والعباد، وفيه فتح باب 

لالإفالت والتهرب من العقاب لأهل الإجرام والف�ساد، ول ت�ستقيم الأمور اإل 

مبا يحفظ املجتمع من ذلك”. فكل هذا يوؤكد اأن القا�سي اإذا راأى يف الأدلة 

املن�سوبة  للجرمية  املتهم  ارتكاب  ح  يرجِّ ما  املرافقة  والقرائن  املكتملة  غري 

حقه  يف  يطبق  مل  اأو  عنه،  احلد  دراأ  ولو  حتى  بتعزيره،  يحكم  اأن  فله  اإليه 

العقوبة املن�سو�ص عليها يف النظام. 

تاريخ . ٣ يف  العليا  املحكمة  من  �سدر  الأخري-الذي  الق�سائي  املبداأ  تاأكيد 
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1441/1/18ه�� برقم )٣8/م(، وقد مر معنا اآنًفا- على املحكمة الناظرة يف 

الق�سايا اجلزائية اإثبات اإدانة املتهم والن�ص عليها وعلى الو�سف اجلرمي 

للفعل املوجب للعقوبة يف احلكم، وعدم الكتفاء بالت�سبيب العام عند احلكم 

التهمة  لأجل  عليه  املدعى  ُيعّزر  مثاًل:  املحكمة  كقول  التعزيرية،  بالعقوبة 

اإيقاع  ثم  الفعل اجلرمي،  وو�سف  املتهم،  اإدانة  اإثبات  بد من  ل  بل  القوية. 

العقوبة التعزيرية يف حق املتهم.

وهذا هو ما ُق�سد يف هذا املبداأ الق�سائي. واملبداأ بهذا الفهم ل يناق�ص املبادئ 

يعالج  اأنه  كما  منها،  املراد  ويك�سف  يو�سحها  واإمنا  ال�سابقة،  والأنظمة  والقرارات 

مو�سوع الت�سبيب للتعزير يف التهم التي ل تكتمل فيها اأدلة الإدانة، ولكن حتتف بها 

قرائن قوية على ارتكاب املتهم للجرمية. 

ُيِقر  اإذا ُقب�ص على �سخ�ص بتهمة ترويج املخدرات، فلم  وباملثال يت�سح املقال: 

اإدانة  على  العام  املدعي  قدمها  التي  الأدلة  وكانت  التهمة،  من  له  ُن�سب  مبا  املتهم 

فاملبداأ  املرقمة.  احلكومية  للنقود  املتهم  وا�ستالم  واحد،  �ساهد  يف  تتمثل  املتهم 

الق�سائي الأخري يجعل للقا�سي اخليار بني اأمرين: 

اأن  فله  املتهم  املخدرات على  ترويج  تهمة  بثبوت  القا�سي  اقتناع  اأحدهما: عند 

يحكم بالعقوبة املقررة نظاًما يف حق مروج املخدرات، وي�سبب بثبوت الإدانة 

املتهم  ا�ستالم  وهي  القوية  وبالقرينة  عدل،  �ساهد  ب�سهادة  املتهم  حق  يف 

للنقود احلكومية املرقمة. 

اإذا مل يَر القا�سي كفاية الأدلة لإيقاع العقوبة املن�سو�ص عليها  اخليار الثاين: 

الق�سائي الأخري ل  بال�سجن، فاملبداأ  املتهم  اأن يحكم بتعزير  واأراد  نظاًما، 

مينع من ذلك، ولكنه ُيلزم القا�سي بالن�ص على الإدانة التي اأوجبت اإيقاع 

العقوبة على املتهم، فيقول مثاًل: ونظًرا ل�سهادة �ساهد عدل بقيام املدعى 

احلكومية  للنقود  املتهم  قب�ص  من  لدي  ثبت  وملا  املخدرات،  برتويج  عليه 

املرقمة فاإين اأحكم ب�سجنه مدة �سنتني -مثاًل- تعزيًرا. 
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القوية  القرائن  ثبوت  عند  بالتعزير  احلكم  عدم  على  يدل  ما  املبداأ  يف  ولي�ص 

املفيدة لرتكاب املتهم مبا ُن�سب له من ُجرم. 

املطلب الثاين

اأحكام ق�شائية متعلقة مب�شاألة التعزير للتهمة

يف  العليا  املحكمة  من  الق�سائي  املبداأ  �سدور  قبل  ق�سائية  تطبيقات  اأوًل: 

تاريخ 1441/1/18هــ برقم )38/م(: 

�ساأكتفي بعر�ص تطبيقني اثنني، ثم اأقوم بدرا�ستهما يف �سوء ما تقدم تقريره من 

اأحكام ومبادئ وقرارات واأنظمة: 

التطبيق الأول:

، وملخ�ص الق�سية يرتكز يف 
)1(

ال�سك رقم ٣٣٣٧٦8٦٥ وتاريخ 14٣٣/8/1٢ه��

قيامهم  َثمَّ  ومن  ال�سيارات،  ل�سرقة  بتكوين ع�سابة  اأ�سخا�ص  لثالثة  التهام  توجيه 

بال�سرقة من عدة �سيارات بعد ك�سر زجاجها، وقد و�سل ملركز ال�سرطة عدة بالغات 

وبعرثة  بداخلها،  ما  و�سرقة  �سياراتهم  زجاج  لك�سر  املُبلِّغني  �سيارات  تعر�ص  تفيد 

حمتوياتها، وبعد البحث والتحري مت القب�ص على املدعى عليهم واعرتفوا مبا ُن�سب 

اإليهم وقاموا بالإر�ساد ملواقع ال�سيارات التي قاموا بتك�سري زجاجها وال�سرقة منها، 

والت�سديد  تعزيرية،  بعقوبة  اإليهم واحلكم عليهم  �سند 
ُ
اأ اإثبات ما  املدعي  وقد طلب 

عليهم لقاء كرثة وقوع �سرقة ال�سيارات يف الوقت الراهن، ولكون فعلهم انطوى على 

تكويٍن ع�سابي يف ال�سرقة. 

ا�ستند يف دعواه على  العام قد  املدعي  وكان  به،  اتهموا  ما  املدعى عليهم  اأنكر 

وكان  اعرتافاتهم،  عن  رجعوا  عليهم  املدعى  اأن  اإل  �سرًعا،  امل�سدقة  اعرتافاتهم 

دفعهم باأنها �سدرت حتت الإكراه، بعد ذلك �سدر احلكم باملنطوق الآتي، وفيه: “لذا 

ينظر: جمموعة الأحكام الق�سائية لعام 14٣4ه�� ٢٦/14.   )1(
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كله ولأجل احلق العام حكمت على املدعى عليهم مبا يلي: اأوًل / مل تثبت لديَّ اإدانة 

املدعى عليهم بتكوين ع�سابة ل�سرقة ال�سيارات وقيامهم بال�سرقة من عدة �سيارات 

بعد ك�سر زجاجها وقررت رد دعوى املدعي العام باإثبات ذلك. ثانًيا / يعزر املدعى 

عليهما الأول... والثاين...؛ لأجل التهمة القوية ب�سجن كل واحد منهما ملدة �سنتني 

وبجلده ثالثمائة جلده مفرقة على �ست دفعات كل دفعة خم�سون جلدة وبني كل دفعة 

واأخرى مدة ل تقل عن ع�سرة اأيام. ثالًثا / ُيعّزر املدعى عليه الثالث... ب�سجنه ملدة 

�سنة و�ستة اأ�سهر من تاريخ اإيقافه على ذمة الق�سية، وبجلده مائتي جلدة مفرقة على 

اأربع دفعات كل دفعة خم�سون جلدة وبني كل دفعة واأخرى مدة ل تقل عن ع�سرة اأيام. 

 .
رابًعا / يوؤخذ عليهم التعهد بعدم العودة ملثل ما يتهمون به....”)1(

التطبيق الثاين:

يرتكز  الق�سية  وملخ�ص   ،
)٢(

14٣4/٢/٢٣ه�� وتاريخ   ،٣444٦٢٧ رقم  ال�سك 

يف توجيه التهام �سد املدعى عليه بال�سرتاك مع �سخ�ص هارب يف تكوين ع�سابة 

ل�سرقة ال�سيارات واأجزائها وت�سريف امل�سروقات، وقيامه ب�سرقة عدد من ال�سيارات 

للور�سة وحتريف  ال�سيارات  اإح�سار  ثم  بها،  يعمل  التي  الور�سة  عمله يف  وا�ستغالل 

امل�سكر  وحيازة  ثمنها،  واأكل  وبيعها  اأخرى  �سيارات  على  وتركيبها  هياكلها  اأرقام 

بق�سد التعاطي، والهروب من الفرقة القاب�سة، وت�سرت الثاين على الأول مما جعل 

اإليه  اأ�سند  ما  اإثبات  العام  املدعي  وطلب  الإجرامية،  اأعماله  يف  يوكل  عليه  املدعى 

واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية.

 مت القب�ص على املدعى عليه بعد ورود بالغات ب�سرقة �سيارات وُوجهت له التهمة 

بال�سرتاك يف تكوين ع�سابة ال�سرقة، وبا�ستجوابه اعرتف مبا ُن�سب له. 

�سرًعا،  عليه م�سدق  للمدعى  اإقرار  وجود  تبني  اإذ  الدعوى،  عليه  املدعى  اأنكر 

ادعى املدعى عليه باأن اإقراره انتزع منه بالإكراه، كما اأح�سر �ساهدين على انتزاع 

ينظر: جمموعة الأحكام الق�سائية لعام 14٣4ه�� ٦٥/٢٦.   )1(

ينظر: امل�سدر ال�سابق 1٦٦/٢٦.   )٢(



أ.  د.  صاحل بن عبدالعزيز بن صاحل الغليقة

العدد  الــســــتــون  591العدد  الــســــتــون 590

الإقرار بالإكراه، وقد �سدر احلكم باملنطوق الآتي وفيه: “وبتاأمل ما �سبق وحيث اأن 

هناك طرًفا مل يتم القب�ص عليه ليتم اأخذ اأقواله وهو الهارب، حتى يت�سح حقيقة 

الأمر وحيث اأن اإفادة املذكورين تطعن يف �سحة الإقرار مع اأن اأحدهما وهو املدعى 

الإفراج  اأمر  يف  جاء  ما  اأقواله  يع�سد  اأنه  اإل  الق�سية  نف�ص  يف  متهم  الثاين  عليه 

 من  الفقهاء  الأول وملا قّرره  اإقرار املدعى عليه  ال�سادر بعد امل�سادقة على 

اأن ال�سجن حال التحقيق و�سيلة من و�سائل الإكراه اإل اأن اإقراره باأنه امل�سرف على 

الور�سة ولوجود اأكرث من �سيارة م�سروقة منزوعة الهيكل يف الور�سة مع اإقراره واإن 

كان فيه ما فيه قرائن ت�ستوجب توجه التهمه �سده يف امل�ساركة يف �سرقة ال�سيارات 

اإدانة  باإثبات  العام يف مطالبته  املذكورة، لذلك كله فقد حكمت برد دعوى املدعي 

املدعى عليه الأول.... احلا�سر وحكمت بتعزيره لقاء توجه التهمة �سده يف امل�ساركة 

اإيقافه  اأ�سهر اعتباًرا من تاريخ  ب�سرقة ال�سيارات املذكورة ب�سجنه ملدة �سنة وثالثة 

اأن تكون كل دفعة خم�سني جلدة وما بني كل دفعة  وجلده مائة وخم�سني جلده على 

والأخرى مدة ل تقل عن اأ�سبوعني، واأفهمت املدعي العام اأن له اإقامة الدعوى على 

 .
املدعى عليه الثاين حال ح�سوره..”)1(

وبتاأمل هذين التطبيقني نخل�ص اإىل ما ياأتي: 

اأن الق�ساء ال�سعودي ل ياأخذ بالإقرار الذي ن�ساأ  يت�سح من كال التطبيقني  اأ- 

بذلك  يتعلق  ما  ذكر  �سبق  وقد  مبوجبه.  يعمل  ول  والإكراه،  ال�سغط  حتت 

الأعلى  الق�ساء  جمل�ص  من  ال�سادر  القرار  ومنها  وقرارات  اأنظمة  من 

بهيئته الدائمة بتاريخ 14٢1/٢/٩ه�� ون�سه: “اإذا ثبت اأن العرتاف ح�سل 

املبداأ معمول به يف كال  . وهذا 
ُيبنى عليه حكم”)٢( الإكراه، فال  عن طريق 

التطبيقني. 

ينظر: جمموعة الأحكام الق�سائية لعام 14٣4ه�� ٦٥/٢٦.   )1(

ينظر: املبادئ والقرارات ال�سادرة من الهيئة الق�سائية العليا والهيئة الدائمة والعامة مبجل�ص الق�ساء   )٢(

الأعلى واملحكمة العليا �ص ٥٦٥، رقم القرار: )٢٢8٧(. 
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ل�سرقة  ع�سابة  بتكوين  املتهمني  اإدانة  الأول  التطبيق  يف  الدائرة  ُتثبت  ب- مل 

ال�سيارات، ب�سبب رجوعهم عن الإقرار امل�سدق �سرًعا، مع وجود قرائن قوية 

تدينهم بذلك. كما اأن الدائرة يف التطبيق الثاين حكمت برد دعوى املدعي 

العام يف مطالبته باإثبات اإدانة املدعى عليه الأول ب�سرقة ال�سيارات وحتريف 

اعرتافه  عن  رجوعه  ب�سبب  ثمنها،  من  وال�ستفادة  بيعها  َثمَّ  ومن  هياكلها 

امل�سدق �سرًعا، مع وجود قرائن قوية تفيد الإدانة، مما يوؤخذ منه اأن الدوائر 

القوية قبل �سدور  بالقرائن  الإدانة  ال�سعودي ل تثبت  الق�ساء  اجلزائية يف 

املبداأ الق�سائي يف 1441/1/18ه�� برقم )٣8/م(. 

َبت  َحَكَمْت الدائرة يف التطبيق الأول على املدعى عليهم بعقوبة تعزيرية، و�سبَّ ج- 

الثاين  التطبيق  الدائرة يف  القوية. كما حكمت  التهمة  العقوبة بوجود  لتلك 

ا لتلك العقوبة بوجود التهمة  على املدعى عليه بعقوبة تعزيرية، و�سببت اأي�سً

القوية. 

والإ�سكال الذي اأثري من ِقَبل كثري من املعنيني بال�ساأن الق�سائي هو عدم املالئمة 

بني الن�ص على عدم الإدانة ثم احلكم بالعقوبة التعزيرية. 

برقم  1441/1/18ه��  تاريخ  يف  �سدر  الذي  الق�سائي  املبداأ  جاء  ذلك  لأجل 

العقوبة  اإيقاع  ثمَّ  ومن  القوية،  بالقرائن  ولو  الإدانة  اإثبات  على  بالتاأكيد  )٣8/م( 

التعزيرية. فاملبداأ الق�سائي مل ي�سرتط اأن تكون الإدانة بالإقرار، اأو بال�سهادة فقط، 

واإمنا جعلت للمحكمة احلكم بالإدانة عند توفر القرائن القوية. 

يف  العليا  املحكمة  من  الق�سائي  املبداأ  �سدور  بعد  ق�سائية  تطبيقات  ثانًيا: 

تاريخ 1441/1/18هــ برقم )38/م(: 

التطبيق الأول:

َمُثَل  اأ�سخا�ص،  خلم�سة  التهمة  العام  املدعي  توجيه  يف  الق�سية  ملخ�ص  يرتكز 

ه املدعي العام التهمة للمدعى عليه الأول... بقيامه  اأربعة. َوجَّ اأمام املحكمة منهم 
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بال�سرقة ومقاومة رجال الأمن. اأنكر املدعى عليه ما ُن�سب اإليه يف جمل�ص احلكم، اإل 

اأنه بقرينة ت�سوير كامريات املراقبة مت التعرف على املدعى عليه وهو يقوم بحمل 

اخلزنة من داخل مكتب العقار، ودفع املدعى عليه بعدم معرفته لرجال الأمن لكونهم 

يلب�سون الزي الباك�ستاين. وهو دفع معترب ومطابق ملا جاء يف حم�سر البحث والتحري 

والقب�ص. اأما املدعى عليه الثاين فلم ميثل اأمام املحكمة... كما وجه املدعي العام 

التهمة للمدعى عليه الثالث.... بقيامه بال�سرقة. اأنكر املدعى عليه ما ن�سب اإليه يف 

املراقبة،  بكامريات  املتهم  ت�سوير  ت�سمن  امل�ساهدة  اأن حم�سر  اإل  جمل�ص احلكم. 

ومت التعرف على املدعى عليه وهو يقوم بحمل اخلزنة من داخل مكتب العقار. وّجه 

املدعي العام التهمة للمدعى عليه الرابع... بقيامه بال�سرقة ومقاومة رجال الأمن. 

اأن حما�سر التحقيق ت�سمن  اإل  اإليه يف جمل�ص احلكم.  اأنكر املدعى عليه ما ن�سب 

اإقراره بال�سرقة لدى النيابة العامة رفقة املدعى عليه...، كما ت�سمن حم�سر م�ساهدة 

وقيامه بحمل اخلزنة من  املدعى عليه  التعرف على  املراقبة من  ت�سوير كامريات 

الزي  يلب�سون  لكونهم  الأمن  لرجال  معرفته  بعدم  املتهم  دفع  العقار.  مكتب  داخل 

الباك�ستاين وهو دفع معترب ومطابق ملا جاء يف حم�سر البحث والتحري والقب�ص. كما 

وجه املدعي العام التهمة للمدعى عليه اخلام�ص... بقيامه بال�سرقة ومقاومة رجال 

الأمن والعتداء عليهم. اأنكر املدعى عليه ما ن�سب اإليه يف جمل�ص احلكم من قيامه 

بال�سرقة ومل تقم بينة على ذلك �سوى اأن مفتاح ال�سيارة كان بحوزته حال القب�ص 

وهو وقت متاأخر عن وقت اجلرمية ودفع باأنه اأعطى ال�سيارة للمتهم... كونه ابنه ول 

ا بعدم معرفته لرجال الأمن لكونهم  اأي�سً يعلم بقيامه بال�سرقة، ودفع املدعى عليه 

يلب�سون الزي الباك�ستاين وهو دفع معترب ومطابق ملا جاء يف حم�سر البحث والتحري 

والقب�ص.

خل�ص اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة الناظرون يف هذه الق�سية اإىل خلو الأدلة من 

اأن ذلك ل  بها احلد. غري  ُيْدَراأ  وال�سبهة  ال�سبهة،  يورث  ال�سهادة، وهذا  اأو  الإقرار 

مينع من معاقبة املدعى عليهم بعقوبٍة تعزيريٍة، ولأنَّ ما قام به املدعى عليهم فعٌل 
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ومن  بغري حق  والأموال  الأنف�ص  العتداء على  �سرًعا وهو من  ومعاقٌب عليه  حمرٌم 

الإف�ساد يف الأر�ص، ولأنَّ �سنيعهم هذا يدل على ا�ستهتارهم وا�ستهانتهم باحلرمات 

ِل الإجرام يف اأنف�سهم واإخالٍل باحلفاظ على ال�سرورات اخلم�ص ومنها النف�ص  �سُّ
َ
وتاأ

واملال والعقل ولبد اأن ُيوِقع من التعزير ما يالئم اجلرائم ويقطع ال�سر ويزجر عنه. 

تنتهي  مما   ...“ الآتي:  باملنطوق  احلكم  �سدر  وغريها  احليثيات  هذه  على  وبناًء 

الثالث... واملدعى عليه  الأول... واملدعى عليه  اإدانة املدعى عليه  اإىل  الدائرة  معه 

الرابع... مبا ن�سب اإليهم من ال�سرقة ودرء احلد عنهم لل�سبهة ومعاقبتهم بتعزيرهم 

بعقوبة مر�سلة، كما تنتهي الدائرة اإىل عدم اإدانة املدعى عليهما الأول... والرابع... 

مبا ن�سب اإليهم من مقاومة رجال الأمن، كما تنتهي الدائرة اإىل عدم اإدانة املدعى 

عليه اخلام�ص... مبا ن�سب اإليه من ال�سرقة ومقاومة رجال الأمن والعتداء عليهم؛ 

لعدم كفاية الأدلة. 

احلكم: لذا حكمت الدائرة مبا يلي: اأول: اإدانة املدعى عليه الأول.... مبا ن�سب 

اإليه وتعزيره عن ذلك ب�سجنه ملدة ثمان �سنوات، يحت�سب منها ما اأم�ساه موقوًفا على 

ذمة هذه الق�سية وعدم اإدانته مبا ن�سب اإليه من مقاومة رجال الأمن. ثانًيا: اإدانة 

املدعى عليه الثالث... مبا ن�سب اإليه من ال�سرقة وتعزيره عن ذلك ب�سجنه ملدة ثمان 

�سنوات يحت�سب منها ما اأم�ساه موقوًفا على ذمة هذه الق�سية. ثالًثا: اإدانة املدعى 

عليه الرابع.... مبا ن�سب اإليه من ال�سرقة وتعزيره عن ذلك ب�سجنه ملدة ثمان �سنوات 

اإليه  اإدانته مبا ن�سب  اأم�ساه موقوًفا على ذمة هذه الق�سية وعدم  ُيحت�سب منها ما 

من مقاومة رجال الأمن. رابًعا: عدم اإدانة املدعى عليه اخلام�ص... مبا ن�سب اإليه. 

وجرى  ح�سر  ما  متى  الثاين...  عليه  املدعى  �سد  الدعوى  موا�سلة  العام  وللمدعي 

اإفهام الطرفني باأن للمحكوم لغري �ساحله حق العرتا�ص على احلكم خالل ثالثني 

يوًما من تاريخ اإ�سدار ال�سك فاإذا انتهت هذه املدة ومل يقدم اأي من اأطراف الدعوى 

لئحته العرتا�سية �سقط حقه يف العرتا�ص، واأن طباعة ال�سك وت�سليمه �ستكون 

اليوم الثالثاء ٢8/ 1٢/ 1441ه�”.
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التطبيق الثاين:

يرتكز ملخ�ص الق�سية يف توجيه املدعي العام التهمَة للمدعى عليه.... ب�سرقة 

جمموعة من الأغنام من عدة اأحوا�ص م�سورة ب�سور من البلك اخلر�ساين، مع وجود 

اآثار اأقدام بالقرب من بع�ص املواقع التي ح�سلت فيها ال�سرقة، وقد جرى تقدير قيمة 

امل�سروقات مببلغ �ستة اآلف وت�سعمائة وثالثون رياًل. وقد مت ا�ستدعاء اأ�سحاب احلقوق 

اخلا�سة، واأفادوا بفقدانهم لأغنام من اأحوا�سهم، ومل يبلغوا اجلهات الأمنية، اإل اأن 

اثنني من اأ�سحاب احلقوق اخلا�سة نفوا علمهم بفقدانهم �سيًئا من اأغنامهم، وقد 

تنازل اأكرث اأ�سحاب احلقوق عن حقهم اخلا�ص. طالب املدعي العام باإدانة املدعى 

عليه، واإقامة حد ال�سرقة عليه، وقد ا�ستند يف دعواه على الأدلة والقرائن الآتية: 1. 

ا�ص الأثر.  ما جاء يف اعرتاف املدعى عليه امل�سدق �سرًعا. ٢. ما جاء يف حم�سر ُق�سَّ

٣. ما ورد بتقرير البحث والتحري. 4. ما جاء مبح�سر النتقال واملعاينة. ٥. تطابق 

اأقوال املدعى عليه يف اإقراره مع اأقوال اأ�سحاب احلقوق. 

امل�سدق  اإقراره  ودفع  العام،  املدعي  اإليه من  املوجهة  التهمة  املدعى عليه  اأنكر 

�سرًعا باأنه ُمكره عليه، وحتت �سغط املحقق، ومل يقدم بينة على الإكراه. 

“فلم  الآتي:  منطوقه  وكان  املخت�سة،  الدائرة  من  ذلك  بعد  احلكم  �سدر  وقد 

يثبت لنا اإدانة املدعى عليه... مبا ن�سب اإليه يف دعوى املدعي العام من �سرقة اأحد 

ع�سر راأ�ًسا من الغنم، تقدر بقيمة �ستة اآلف و ت�سعمائة و ثالثون ريال )6،930 رياًل( 

وقررنا ما يلي: 

رد دعوى املدعي العام، واإخالء �سبيل املدعى عليه وبذلك حكمنا وجرى اإفهام 

املدعي العام بطرق العرتا�ص وامل�سار اإليها يف املادة اخلام�سة وال�ستني بعد املائة من 

نظام املرافعات ال�سرعية”.

وقد كانت الدائرة قد �سببت حلكمها مبا يلي: “فبناًء على ما تقدم من الدعوى 

والإجابة والطالع على اأوراق املعاملة ولكون دعوى املدعي العام تتلخ�ص يف املطالبة 
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قيمة  تقدر  و  الأغنام،  من  راأ�ًسا  ع�سر  اأحد  عدد  ب�سرقة  عليه  املدعى  اإدانة  باإثبات 

لل�سرقة؛  بحده  واملطالبة  رياًل،  ثالثون  و  وت�سعمائة  اآلف  �ستة  مببلغ  امل�سروقات 

ولكون املدعى عليه اأنكر دعوى املدعي العام، ولكون املدعي العام مل ُيح�سر البينة 

املو�سلة ال�سحيحة على �سحة ذلك، ولقوله عليه ال�سالة وال�سالم: »لو يعطى النا�ص 

بدعواهم لدعى رجال اأموال قوم ودمائهم لكن البينة على املدعي واليمني على من 

اإقرار  اأو  ببينة �سحيحة  اإل  الذمة من موجبات احلدود  الأ�سل براءة  اأنكر«، ولكون 

�سريح، فالأمر املتيقن ثبوته ل يرتفع اإل بدليل قاطع ول ُيحكم بزواله ملجرد ال�سك، 

اأ�سعف  ال�سك  لأن  ال�سك؛  مبجرد  بثبوته  يحكم  ل  ثبوته  عدم  املتيقن  الأمر  كذلك 

من اليقني فال يعار�سه ثبوًتا وعدًما، قال ابن القيم: العقوبة ل ت�سوغ اإل عند حتقق 

ال�سبب املوجب ول ت�سوغ بال�سبهة بل �سقوطها بال�سبهة اأقرب اإىل قواعد ال�سريعة من 

وهي  �سببها  بعد حتقق  ت�سوغ  اإمنا  والعقوبة  عقوبة،  احلب�ص  وقال:  بال�سبهة،  ثبوتها 

من جن�ص احلدود فال يجوز اإيقاعها بال�سبهة. وقال ابن تيمية: فاإذا دار الأمر بني 

اأن يخطئ فيعاقب بريًئا اأو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا اخلطاأ خري اخلطاأين، 

وبناًء على املادة الثالثة من نظام الإجراءات اجلزائية”. 

وبتاأمل هذين التطبيقني نخل�ص اإىل ما ياأتي: 

ق�ساة  حكم  ولهذا  ال�سهادة،  اأو  الإقرار  من  التطبيقني  كال  يف  الأدلة  خلو  اأ- 

الإقرار  من  الدعوى  خلو  اأن  ب�سبب  احلد  بدرء  الأول  التطبيق  يف  الدائرة 

بال�سرقة، اأو وجود �ساهدي عدل يورث ال�سبهة، واحلد يدراأ بال�سبهة، وكذلك 

ق�ساة الدائرة يف التطبيق الثاين مل يحكموا بحد ال�سرقة بناًء على خلو الأدلة 

من الإقرار اأو ال�سهادة. 

القوية وحكموا  بالقرائن  الإدانة  اأثبتوا  الأول  التطبيق  الدائرة يف  اأن ق�ساة  ب- 

التطبيق  الدائرة يف  واأما ق�ساة  واحد منهم،  املدعى عليهم وتربئة  بتعزير 

الثاين فلم يثبتوا الإدانة بالقرائن امل�ساحبة للدعوى وحكموا برباءة املتهم 

وتخلية �سبيله. وهذا الأمر يحتاج اإىل التوقف والتاأمل. اإذ يظهر يل -واهلل 
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الذي  الق�سائي  املبداأ  اأعملوا  الأول  التطبيق  يف  الدائرة  ق�ساة  اأن  اأعلم- 

مفاده اأنه ل تعزير بال�سبهة كما اأراد املنظمون لهذا املبداأ، اإذ اأثبتوا الإدانة 

التطبيق  الدائرة يف  ق�ساة  اأما  بالتعزير.  ثمَّ حكموا  ومن  القوية،  بالقرائن 

العام؛ لذا مل يوقعوا عقوبًة  التي قدمها املدعي  للقرائن  يلتفتوا  الثاين فلم 

تعزيرية على املتهم - مع اأن القرائن كانت قوية - فاإن كان �سبب ترك اإيقاع 

العقوبة التعزيرية عند ق�ساة الدائرة هو عدم ثبوت احلد على املدعى عليه، 

فيقال: اإن عدم ثبوت احلد ل يعني ترك التعزير؛ لأن يف القرائن من القوة ما 

يفيد غلبة الظن ب�سحة ن�سبة تهمة ال�سرقة للمدعى عليه، وهذا كاٍف لإثبات 

الإدانة، واإيقاع العقوبة التعزيرية على املتهم، وهذا هو ن�ص املبداأ، اإذ جاء 

فيه: “ل تقيد �سلطة املحكمة يف اإثبات الإدانة بو�سائل اإثبات حمددة، واإمنا 

تثبت الإدانة بكل الو�سائل التي ُتوجد لدى املحكمة القتناع بارتكاب املتهم 

للجرمية وفًقا لالأدلة املقدمة اإليها مبا يف ذلك القرائن املعتربة، �سواًء اأكانت 

ا على حتديد عقوبتها نظاًما اأم ل”.  اجلرمية من�سو�سً
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اخلامتة

و�سّهل يل  البحث  اإمتام هذا  ي�ّسر يل  الذي  الودود،  الكرمي  الرحيم  احلمد هلل 

فيه كل عقبة كوؤود. اأ�ساأل اهلل اأن ينفع به من قراأه، واأن يجعله من العلم النافع الذي 

يجري ثوابه ل�ساحبه اإىل يوم الدين. 

يف  البحث  نتائج  اأهم  باإثبات  الأكادميية  البحوث  يف  العادة  جرت  وقد  هذا 

اخلامتة، وهاأنذا اأخل�ص اأبرز نتائج البحث فيما ياأتي: 

وا�ستقامة احلال،  	 والرب  وال�سالح  بالتقى  املتهم م�سهوًرا  ال�سخ�ص  كان  اإذا 

فال يجوز تعزيره بحب�ص ول �سرب مبجرد التهمة. 

اأو  	 احلال  املتهم جمهول  على جواز حب�ص  الأربعة  املذاهب  الفقهاء يف  ن�ّص 

املعروف بالفجور املنا�سب للتهمة حتى يعرتف، وذلك يف حالت كثرية.

الأ�سل يف ال�سريعة الإ�سالمية عدم جواز م�ّص املتهم ب�سيء من العذاب لكي  	

ينتزع منه العرتاف، اإل اإذا احتفت بالتهمة قرائن واأمارات قوية ُتفيد �سحة 

ما ُن�سب للمتهم من ُجرم، اأما مطلق التهمة التي ل ت�سندها قرائن واأمارات 

قوية فال يجوز معها تعزير املتهم لنتزاع العرتاف منه.

ل يجوز م�ّص املتهم بعذاب لأجل العرتاف اإل اإذا توفرت ال�سوابط الآتية:  	

ال�سابط الأول: األ مي�ص بالعذاب من املتهمني اإل من كان معروًفا بالفجور، 

اأو كانت حاله منا�سبة لإل�ساق التهمة به، اأما جمهول احلال وم�ستورها 

فال يجوز م�سه بعذاب مبجرد التهمة.

ال�سابط الثاين: اأن يغلب على ظن احلاكم �سحة الدعوى بالتهمة.

ال�سابط الثالث: األ يكون يف العذاب هلكة للمتهم، اأو تلف لأع�سائه.

ال�سابط الرابع: األ يكون التعزير لأجل اإثبات حد هلل.
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ال�سابط اخلام�ص: اأن تكون التهمة قوية لها اأمارات ظاهرة.

ال�سابط ال�ساد�ص: اأن يكون امل�ّص بالعذاب بعد ا�ستنفاد ما هو اأقل منه من 

�سبل التعزير؛ كالتهديد واحلب�ص ونحو ذلك.

يجوز للقا�سي عند عدم كفاية اأدلة اإثبات اجلرمية احلكم بتعزير املتهم اإذا  	

احتفت بالدعوى قرائن واأمارات قوية.

املتهم  	 على  القا�سي  على عدم جواز حكم  ين�ص  الفقهاء  عند  قوًل  اأجد  مل 

ترجح  قوية  قرائن  ووجود  اجلرمية،  اإثبات  اأدلة  كفاية  عدم  عند  بالتعزير 

�سحة التهمة. 

عناية النظام الق�سائي ال�سعودي بتحقيق مبداأ العدل، واملحافظة على الأمن،  	

ومراعاة امل�سلحة العامة للبالد والعباد.

بتهمته  	 احتفت  الذي  املتهم  تعزير  م�سروعية  على  ال�سعودي  النظام  ن�ص 

بارتكابه اجلرمية قرائن قوية.

على املحكمة الناظرة يف الق�سايا اجلزائية اإثبات اإدانة املتهم والن�ص عليها  	

الكتفاء  وعدم  احلكم،  يف  للعقوبة  املوجب  للفعل  اجلرمي  الو�سف  وعلى 

بالت�سبيب العام عند احلكم بالعقوبة التعزيرية.

من  	 التعزير  ي�ستحق  من  بتعزير  احلكم  عند  التهمة  مبجرد  الت�سبيب  عدم   

املتهمني. فالقا�سي له اأن يعزر املتهم لأجل قوة التهمة، وين�ص على الإدانة 

عند الت�سبيب، ولو كانت الإدانة بالقرائن. 

املبداأ الق�سائي رقم )٣8/م( وتاريخ 1441/1/18ه��، عالج مو�سوع �سياغة  	

والأنظمة  باملبادئ  املق�سود  واأو�سح  للتهمة،  بالتعزير  احلكم  عند  الت�سبيب 

الق�سائية ال�سابقة ال�سادرة بهذا ال�ساأن. 

هذه اأبرز النتائج التي تو�سلت اإليها. 

اآله  وعلى  حممد  ور�سوله  عبده  على  وبارك  و�سلم  اهلل  و�سلى  التوفيق،  وباهلل 

و�سحبه اأجمعني.
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قائمة امل�شادر واملراجع

ال�سبكي . 1 عبدالكايف  بن  علي  احل�سن  اأبو  الدين  تقي  املوؤلف:  املنهاج.  �سرح  يف  الإبهاج 

وولده تاج الدين اأبو ن�سر عبدالوهاب، النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت، عام الن�سر: 

141٦ه� / 1٩٩٥م.

٦٣1ه(. . ٢ الآمدي، )ت:  الدين، علي بن حممد  تاأليف: �سيف  الأحكام.  اأ�سول  الإحكام يف 

حتقيق: �سيد اجلميلي. )ط: 1(، �سنة 14٠4ه، ن�سر: دار الكتاب العربي.

الأحكام ال�سلطانية. املوؤلف: القا�سي اأبو يعلى، حممد بن احل�سني بن حممد ابن خلف . ٣

ابن الفراء )ت: 4٥8ه�(، �سححه وعلق عليه: حممد حامد الفقي، النا�سر: دار الكتب 

العلمية - بريوت، لبنان، الطبعة: الثانية، 14٢1ه�/ ٢٠٠٠م.

اأبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�سري . 4 ال�سلطانية. املوؤلف:  الأحكام 

البغدادي، ال�سهري باملاوردي )ت: 4٥٠ه�(، النا�سر: دار احلديث - القاهرة.

الختيار لتعليل املختار، تاأليف: عبداهلل بن حممود بن مودود املو�سلي البلدحي، جمد . ٥

الدين اأبو الف�سل احلنفي )ت: ٦8٣ه�(، النا�سر: مطبعة احللبي - القاهرة )و�سورتها 

دار الكتب العلمية - بريوت، وغريها(، تاريخ الن�سر: 1٣٥٦ ه� / 1٩٣٧ م.

ال�ستذكار. املوؤلف: اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل بن حممد بن عبدالرب بن عا�سم النمري . ٦

القرطبي )ت: 4٦٣ه�(، حتقيق: �سامل حممد عطا، حممد معو�ص، النا�سر: دار الكتب 

العلمية، بريوت، )ط: 1(، 14٢1ه�/ ٢٠٠٠م.

اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب. املوؤلف: زكريا بن حممد بن زكريا الأن�ساري، . ٧

زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )ت: ٩٢٦ه�(، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي.

الأ�سباه والنظائر، تاأليف: عبدالرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي )ت: ٩11ه�(، . 8

النا�سر: دار الكتب العلمية، )ط: 1(، 1411ه� / 1٩٩٠م.

الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف. تاأليف: القا�سي اأبي حممد، عبدالوهاب بن علي . ٩

بن ن�سر البغدادي، )ت: 4٢٢ه(. قارن بني ن�سخه وخرج اأحاديثه وقدم له: احلبيب بن 

طاهر. )ط: 1(، �سنة 14٢٠ه، دار ابن حزم للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت؛ لبنان.
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الأ�سل. املوؤلف: اأبو عبداهلل حممد بن احل�سن ال�سيباين )ت: 18٩ ه�(، حتقيق َودَرا�َسة: . 1٠

د بوينوكالن، النا�سر: دار ابن حزم، بريوت - لبنان، )ط: 1(، 14٣٣ه�/  الدكتور حممَّ

٢٠1٢م. 

اأ�سول ال�سرخ�سي. تاأليف: اأبي بكر، حممد بن اأحمد ال�سرخ�سي، )ت: 4٩٠ه(. حتقيق: . 11

اأبي الوفاء الأفغاين. ن�سر: دار املعرفة، بريوت؛ لبنان.

 اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني. املوؤلف: اأبو بكر )امل�سهور بالبكري( عثمان . 1٢

بن حممد �سطا الدمياطي ال�سافعي )ت: 1٣1٠ه�(، النا�سر: دار الفكر للطباعة والن�سر 

والتوريع، )ط: 1(، 1418 ه� / 1٩٩٧م.

 العت�سام. املوؤلف: اإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�سهري بال�ساطبي . 1٣

ال�سعودية،  عفان،  ابن  دار  النا�سر:  الهاليل،  عيد  بن  �سليم  حتقيق:  ٧٩٠ه�(،  )ت: 

)ط: 1(، 141٢ه� / 1٩٩٢م.

هبرية . 14 بن  حممد  بن(  ة  )ُهَبرْيَ بن  يحيى  املوؤلف:  ال�سحاح.  معاين  عن  الإف�ساح   

ال�سيبايّن، اأبو املظفر، عون الدين )ت: ٥٦٠ه�(، املحقق: فوؤاد عبداملنعم اأحمد، النا�سر: 

دار الوطن، �سنة الن�سر: 141٧ه�.

اإحياء . 1٥ دار  طبعة  اخلطيب.  ال�سربيني  حممد  لل�سيخ  �سجاع.  اأبي  األفاظ  حل  يف  الإقناع 

الكتب العربية. عي�سى البابي احللبي. م�سر.

ال�ساحلي . 1٦ اأحمد احلجاوي،  بن  تاأليف: مو�سى  بن حنبل.  اأحمد  الإمام  فقه  الإقناع يف 

احلنبلي، )ت: ٩٦٠ه(. ت�سحيح وتعليق: عبداللطيف حممد مو�سى ال�سبكي. ن�سر: دار 

املعرفة، بريوت. 

الف�سل . 1٧ اأبو  ال�سبتي،  اليح�سبي  مو�سى  بن  عيا�ص  املوؤلف:  م�سلم.  بفوائد  املعلم  اإكمال 

والن�سر  للطباعة  الوفاء  دار  النا�سر:  اإِ�ْسَماِعيل،  يْحَيى  الدكتور  املحقق:  ٥44ه�(،  )ت: 

والتوزيع، م�سر، )ط: 1(، 141٩ ه� / 1٩٩8 م.

بن . 18 علي  بن  ح�سني  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو  الدين  �سهاب  املوؤلف:  داود.  اأبي  �سنن  �سرح 

ر�سالن املقد�سي الرملي ال�سافعي )ت: 844 ه�(، حتقيق: عدد من الباحثني بدار الفالح 

الفيوم -  الرتاث،  العلمي وحتقيق  للبحث  الفالح  دار  النا�سر:  الرباط،  باإ�سراف خالد 

م�سر، )ط: 1(، 14٣٧ ه� / ٢٠1٦ م.
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الأم. تاأليف: اأبي عبداهلل، حممد بن اإدري�ص ال�سافعي، )ت: ٢٠4ه(. دار املعرفة، بريوت. . 1٩

الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل. تاأليف: اأبي . ٢٠

احل�سن، علي بن �سليمان املرداوي، )ت: 88٥ه(. �سححه وحققه: حممد حامد الفقي. 

الطبعة الأوىل، �سنة 1٣٧4ه، طبع: مطبعة ال�سنة املحمدية بالقاهرة.

اأبو املحا�سن عبدالواحد . ٢1 بحر املذهب )يف فروع املذهب ال�سافعي(. املوؤلف: الروياين، 

٥٠٢ ه�(، املحقق: طارق فتحي ال�سيد، النا�سر: دار الكتب العلمية،  اإ�سماعيل )ت:  بن 

)ط: 1(، ٢٠٠٩ م. 

 البحر الرائق �سرح كنز الدقائق. تاأليف: زين الدين بن اإبراهيم بن حممد، املعروف . ٢٢

بابن جنيم امل�سري )ت: ٩٧٠ه�(، ويف اآخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن ح�سني بن 

لبن  اخلالق  منحة  وباحلا�سية:  ه�(،   11٣8 بعد  )تويف  القادري  احلنفي  الطوري  علي 

عابدين، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، )ط: ٢(، - بدون تاريخ.

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد. تاأليف: اأبي الوليد، حممد بن اأحمد بن حممد، املعروف . ٢٣

بابن ر�سد احلفيد، )ت: ٥٩٥ه(. ن�سر: دار املعرفة للطباعة والن�سر، بريوت. )ط: ٥(، 

14٠1ه�.

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع. تاأليف: عالء الدين، اأبي بكر بن م�سعود الكا�ساين، . ٢4

احلنفي، )ت: ٥8٧ه(. )ط: ٢(، �سنة 14٠٢ه�. دار الكتاب العربي، بريوت. 

املوؤلف: . ٢٥ ال�سغري.  ال�سرح  ال�ساوي على  بحا�سية  املعروف  امل�سالك  لأقرب  ال�سالك  بلغة 

اأبو العبا�ص اأحمد بن حممد اخللوتي، ال�سهري بال�ساوي املالكي )ت: 1٢41ه�(، النا�سر: 

دار املعارف.

ببدر . ٢٦ املعروف  اأحمد بن مو�سى،  بن  اأبي حممد، حممود  تاأليف:  الهداية.  �سرح  البناية 

الدين العيني، )ت: 8٥٥ه(. )ط: ٢(، �سنة 1411ه�، دار الفكر، بريوت.

البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي. تاأليف: اأبي احل�سني، يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل . ٢٧

٥٥8ه(. اعتنى به: قا�سم حممد النوري. دار املنهاج للطباعة والن�سر  العمراين، )ت: 

والتوزيع.

الوليد . ٢8 اأبو  املوؤلف:  امل�ستخرجة.  مل�سائل  والتعليل  والتوجيه  وال�سرح  والتح�سيل  البيان 

حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي )ت: ٥٢٠ه�(، حققه: الدكتور حممد حجي واآخرون، 
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النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي، بريوت - لبنان، )ط: ٢(، 14٠8ه�/ 1٩88م.

تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص. تاأليف: اأبي في�ص، حممد مرت�سى احل�سيني الزبيدي، . ٢٩

)ت: 1٢٠٥ه(. حتقيق: جمموعة من املحققني. ن�سر: دار الهداية. 

التاج والإكليل ملخت�سر خليل. تاأليف: اأبي عبداهلل، حممد بن يو�سف العبدري، ال�سهري . ٣٠

اق، )ت: 8٩٧ه(. مطبوع بهام�ص مواهب اجلليل. باملوَّ

تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام. املوؤلف: اإبراهيم بن علي ابن حممد، . ٣1

الأزهرية،  الكليات  مكتبة  النا�سر:  ٧٩٩ه�(،  )ت:  اليعمري  الدين  برهان  فرحون،  ابن 

)ط: 1(، 14٠٦ه� / 1٩8٦م.

 التب�سرة. تاأليف: علي بن حممد الربعي، اأبو احل�سن، املعروف باللخمي )ت: 4٧8ه�(، . ٣٢

وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  النا�سر:  جنيب،  عبدالكرمي  اأحمد  الدكتور  وحتقيق:  درا�سة 

الإ�سالمية، قطر، )ط: 1(، 14٣٢ه� / ٢٠11م.

الزيلعي، )ت: . ٣٣ الدين، عثمان بن علي  تاأليف: فخر  الدقائق.  تبيني احلقائق �سرح كنز 

٧4٣ه(. الطبعة الثانية. ط. دار املعرفة، بريوت.

حترير األفاظ التنبيه. تاأليف: اأبي زكريا، يحيى بن �سرف النووي، )ت: ٦٧٦ه(. حتقيق: . ٣4

عبدالغني الدقر. )ط: 1(، �سنة 14٠8ه�، ن�سر: دار القلم دم�سق. 

حتفة الفقهاء. املوؤلف: حممد بن اأحمد بن اأبي اأحمد، اأبو بكر عالء الدين ال�سمرقندي . ٣٥

)املتوفى نحو: ٥4٠ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، )ط: ٢(، 1414ه�/ 

1٩٩4م.

التحقيق والبيان يف �سرح الربهان يف اأ�سول الفقه. املوؤلف: علي بن اإ�سماعيل الأبياري . ٣٦

)ت: ٦1٦ه�(، املحقق: د. علي بن عبدالرحمن ب�سام اجلزائري، النا�سر: دار ال�سياء - 

الكويت، )ط: 1(، 14٣4ه� / ٢٠1٣م.

اأيبك ال�سفدي . ٣٧ ت�سحيح الت�سحيف وحترير التحريف. املوؤلف: �سالح الدين خليل بن 

الدكتور  راجعه:  ال�سرقاوي،  ال�سيد  فهار�سه:  و�سنع  عليه  وعلق  حققه  ٧٦4ه�(،  )ت: 

رم�سان عبدالتواب، النا�سر: مكتبة اخلاجني - القاهرة، )ط: 1(، 14٠٧ه� / 1٩8٧م.

تاأليف: الدكتور/ من�سور بن عبدالرحمن احليدري، ن�سر: . ٣8 اإثبات الإدانة.  التعزير بدون 

جملة ق�ساء، العدد الثامن، ن�سر: اجلمعية العلمية الق�سائية ال�سعودية، 14٣8ه�/٢٠1٧م. 
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تكملة املجموع لل�سبكي. مطبوع مع كتاب املجموع للنووي.. ٣٩

تهذيب الأ�سماء واللغات. تاأليف: اأبي زكريا، يحيى بن �سرف النووي، )ت: ٦٧٦ه(. دار . 4٠

الكتب العلمية، بريوت. 

حتقيق: . 41 ٣٧٠ه(.  )ت:  الأزهري،  اأحمد  بن  حممد  من�سور،  اأبي  تاأليف:  اللغة.  تهذيب 

جمموعة من الأ�ساتذة. ن�سر: الدار امل�سرية للتاأليف والرتجمة. 

التهمة واأثرها يف الأحكام الفقهية. تاأليف: �سالح بن علي العقل. وهي ر�سالة دكتوراه، . 4٢

ُنوق�ست عام 1411ه�. مطبوعة ومن�سورة على ال�سبكة العنكبوتية. 

عمر . 4٣ حف�ص  اأبو  الدين  �سراج  امللقن  ابن  املوؤلف:  ال�سحيح.  اجلامع  ل�سرح  التو�سيح 

8٠4ه�(، املحقق: دار الفالح للبحث العلمي  اأحمد ال�سافعي امل�سري )ت:  بن علي بن 

وحتقيق الرتاث، النا�سر: دار النوادر، دم�سق - �سوريا، )ط: 1(، 14٢٩ه� / ٢٠٠8م. 

ابن . 44 بعبدالروؤوف  املدعو  حممد  الدين  زين  املوؤلف:  التعاريف.  مهمات  على  التوقيف 

1٠٣1ه�(،  تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )ت: 

النا�سر: عامل الكتب ٣8 عبداخلالق ثروت - القاهرة، )ط: 1(، 141٠ه�/1٩٩٠م.

اأبو بكر حممد بن عبداهلل بن يون�ص التميمي ال�سقلي . 4٥ اجلامع مل�سائل املدونة. املوؤلف: 

البحوث  معهد  النا�سر:  دكتوراه،  ر�سائل  يف  باحثني  جمموعة  املحقق:  ه�(،   4٥1 )ت: 

العلمية واإحياء الرتاث الإ�سالمي - جامعة اأم القرى )�سل�سلة الر�سائل اجلامعية املو�سى 

بطبعها(، توزيع: دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، )ط: 1(، 14٣4ه� / ٢٠1٣.

جمهرة اللغة. املوؤلف: اأبو بكر حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي )ت: ٣٢1ه�(، املحقق: . 4٦

رمزي منري بعلبكي، النا�سر: دار العلم للماليني - بريوت، )ط: 1(، 1٩8٧م.

اجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري. تاأليف: اأبي بكر علي بن حممد احلداد العبادي، . 4٧

)ت: 8٠٠ه(. مكتبة اإمدادية، باك�ستان.

اأمني . 48 الأب�سار(. ملحمد  تنوير  املختار �سرح  الدر  املحتار على  ابن عابدين )رد  حا�سية 

ال�سهري بابن عابدين. ط.م�سطفى البابي احللبي، م�سر. )ط: ٢(، �سنة 1٣8٦ه�.

منهج . 4٩ �سرح  بتو�سيح  الوهاب  فتوحات  ب��  املعروف  املنهج.  �سرح  على  اجلمل  حا�سية 

الطالب. املوؤلف: �سليمان بن عمر بن من�سور العجيلي الأزهري، املعروف باجلمل )ت: 

1٢٠4ه�(، النا�سر: دار الفكر.
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حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري. تاأليف: حممد بن اأحمد بن عرفة الد�سوقي، )ت: . ٥٠

1٢٣٠ه(. دار الفكر. 

حا�سية العطار على �سرح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع. املوؤلف: ح�سن بن حممد . ٥1

بن حممود العطار ال�سافعي )ت: 1٢٥٠ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: بدون 

طبعة وبدون تاريخ.

عمرية، . ٥٢ الربل�سي  واأحمد  القليوبي،  �سالمة  اأحمد  املوؤلف:  وعمرية.  قليوبي  حا�سيتا 

النا�سر: دار الفكر - بريوت. )ط: 4(.

احلاوي الكبري. تاأليف: اأبي احل�سن، علي بن حممد املاوردي، )ت: 4٥٠ه(. ن�سر: دار . ٥٣

الفكر، بريوت؛ لبنان، �سنة 1414ه.

احلجز املوؤقت - التوقيف - وحكمه يف ال�سريعة الإ�سالمية. تاأليف: علي ح�سني ال�سوا، . ٥4

جملة اجلامعة الأردنية، املجلد: 1٣، العدد الأول، ن�سر عمادة البحث العلمي باجلامعة 

الأردنية. 1٩8٦م.

اإعداد . ٥٥  - مقارنة  فقهية  درا�سة   - بالتهمة  لالإقرار  عليه  والحتيال  املتهم  تعذيب  حكم 

الإ�سالمية  الدرا�سات  بكلية  امل�ساعد  الفقه  اأ�ستاذ  اجلن�ص.  م�سطفى  روحية  الدكتورة 

ال�سبكة  على  ومن�سور  حمكم  والبحث  الأزهر.  جامعة   - القاهرة  بنات   - والعربية 

العنكبوتية. 

اخلراج. املوؤلف: اأبو يو�سف يعقوب بن اإبراهيم بن حبيب بن �سعد بن حبتة الأن�ساري . ٥٦

�سعد  �سعد،  عبدالروؤوف  للرتاث، حتقيق: طه  الأزهرية  املكتبة  النا�سر:  18٢ه�(،  )ت: 

ح�سن حممد. 

الإ�سالمي، . ٥٧ الكتاب  دار  طبعة  املالكي.  اخلر�سي  ملحمد  خليل.  خمت�سر  على  اخلر�سي 

القاهرة.

الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار. تاأليف: حممد عالء الدين احل�سكفي، )ت: 1٠88ه(. . ٥8

مطبوع مع حا�سية ابن عابدين عليه.

مبال . ٥٩ ال�سهري  احلنفي،  فراموز  بن  حممد  تاأليف:  الأحكام.  غرر  �سرح  يف  احلكام  درر 

خ�سرو، )ت: 88٥ه(. طبع يف: مطبعة اأحمد كامل، حي ال�سعادة، القاهرة، �سنة 1٣٢٩ه.

املالكي . ٦٠ عبدالرحمن  بن  اإدري�ص  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  العبا�ص  اأبو  املوؤلف:  الذخرية. 
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ال�سهري بالقرايف )ت: ٦84ه�(، املحقق: حممد حجي، �سعيد اأعراب، حممد بو خبزة، 

النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي - بريوت، )ط: 1(، 1٩٩4م.

النووي )ت: . ٦1 الدين بن �سرف  اأبي زكريا حمي  الطالبني وعمدة املفتني. لالإمام  رو�سة 

٦٧٦ه�(. طبعة املكتب الإ�سالمي. )ط: ٢(، 14٠٥ه�.

املطابع . ٦٢ 1٠٥1ه�(. ط.  البهوتي )ت:  يون�ص  بن  ال�سيخ من�سور  تاأليف:  املربع.  الرو�ص   

الأهلية لالأوف�ست، الريا�ص. )ط: 1(، 1٣٩٧ه�. وهو مطبوع مع حا�سية ابن قا�سم على 

الرو�ص املربع.

�سنن اأبي داود. تاأليف: �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين، )ت: ٢٧٥ه(. اإ�سراف ومراجعة: . ٦٣

�سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ. من مطبوعات جهاز التوجيه والإر�ساد باحلر�ص الوطني. 

)ط: ٢(، �سنة 14٢1ه، ن�سر: دار ال�سالم، الريا�ص.

٢٧٥ه�. . ٦4 ت:  القزويني  يزيد  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  احلافظ  لالإمام  ماجه.  ابن  �سنن 

حتقيق حممد فوؤاد عبدالباقي.

�سنن الرتمذي. لالإمام اأبي عي�سى حممد بن عي�سى الرتمذي ت ٢٧٩ه�. �سبطه وراجع . ٦٥

اأ�سوله و�سّححه عبدالرحمن حممد عثمان. ط. دار الفكر. )ط: ٣(، 1٣٩8ه�.

ال�سنن الكربى. تاأليف: اأبي بكر، اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي، )ت: 4٥8ه(. ن�سر: . ٦٦

دار املعرفة، بريوت؛ لبنان. توزيع: مكتبة املعارف، الريا�ص.

)ت: . ٦٧ الن�سائي،  �سعيب  بن  اأحمد  عبدالرحمن،  اأبي  تاأليف:  ال�سغرى.  الن�سائي  �سنن 

جهاز  مطبوعات  من  ال�سيخ.  اآل  عبدالعزيز  بن  �سالح  ومراجعة:  اإ�سراف  ٣٠٣ه(. 

التوجيه والإر�ساد باحلر�ص الوطني. )ط: ٢(، �سنة 14٢1ه، ن�سر: دار ال�سالم، الريا�ص.

�سرح التلقني. املوؤلف: اأبو عبداهلل حممد بن علي بن عمر التَِّميمي املازري املالكي )ت: . ٦8

د املختار ال�ّسالمي، النا�سر: دار الغرب الإِ�سالمي،  ٥٣٦ه�(، املحقق: �سماحة ال�سيخ حممَّ

الطبعة: )ط: 1(، ٢٠٠8 م

عبداهلل . ٦٩ بن  حممد  الدين،  �سم�ص  تاأليف:  اخلرقي.  خمت�سر  على  الزرك�سي  �سرح 

�سنة   ،)1 )ط:  اجلربين.  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  حتقيق:  ٧٧٢ه(.  )ت:  الزرك�سي، 

141٠ه.

�سرح الزرقاين على خمت�سر خليل وحا�سية البناين. تاأليف: عبدالباقي بن يو�سف بن . ٧٠
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عبدال�سالم  اآياته:  وخرج  و�سححه  �سبطه  1٠٩٩ه�(،  )ت:  امل�سري  الزرقاين  اأحمد 

حممد اأمني النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، )ط: 1(، 14٢٢ ه�/ ٢٠٠٢ م.

�سرح املحلي على منهاج الطالبني. املوؤلف: جالل الدين حممد بن اأحمد املحلي، )ت: . ٧1

8٦4ه��(، وال�سرح مطبوع بهام�ص كتاب حا�سيتا قليوبي وعمرية. 

د. . ٧٢ عناية  العثيمني.  �سالح  بن  حممد  ال�سيخ  لف�سيلة  امل�ستقنع.  زاد  على  املمتع  ال�سرح 

�سليمان اأبا اخليل، ود. خالد امل�سيقح. ن�سر موؤ�س�سة اآ�سام، الريا�ص.

�سرح منتهى الإرادات. لل�سيخ العالمة من�سور بن يون�ص البهوتي )ت: 1٠٥1ه�(. طبعة . ٧٣

عامل الكتب، بريوت.

)ت: . ٧4 اجلوهري،  حماد  بن  اإ�سماعيل  تاأليف:  العربية”.  و�سحاح  اللغة  “تاج  ال�سحاح 

٣٩٣ه(. حتقيق: اأحمد عبدالغفور عطار. )ط: ٣(، �سنة 14٠4ه، دار العلم للماليني، 

بريوت.

اإ�سماعيل البخاري، املحقق: حممد زهري . ٧٥ �سحيح البخاري. لالإمام احلافظ حممد بن 

ترقيم  باإ�سافة  ال�سلطانية  عن  )م�سورة  النجاة  طوق  دار  النا�سر:  النا�سر،  نا�سر  بن 

حممد فوؤاد عبدالباقي(، )ط: 1(، 14٢٢ه�. 

�سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان. تاأليف: الإمام حممد بن حبان، التميمي، اأبو حامت، . ٧٦

الر�سالة.  موؤ�س�سة  ن�سر:  الأرناوؤوط،  �سعيب  حتقيق:  ٣٥4ه�(،  )ت:  الُب�ستي  الدارمي، 

بريوت، )ط: ٢(، 1414ه� /1٩٩٣م. 

الني�سابوري)ت: . ٧٧ الق�سريي  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني  اأبي  لالإمام  م�سلم.  �سحيح 

٢٦1ه�(. حتقيق حممد فوؤاد عبدالباقي. ط. دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

الطرق احلكمية. املوؤلف: حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي، ال�سهري بابن قيم اجلوزية، . ٧8

النا�سر: مطبعة املدين - القاهرة، حتقيق: د. حممد جميل غازي.

)ت: . ٧٩ الفراء،  احل�سني  بن  حممد  يعلى،  اأبي  القا�سي،  تاأليف:  الفقه.  اأ�سول  يف  العدة 

4٥8ه(. حتقيق: اأحمد بن علي �سري املباركي. )ط: 1(، �سنة 141٠ه.

الرافعي . 8٠ املوؤلف: عبدالكرمي بن حممد  الكبري.  بال�سرح  املعروف  الوجيز،  العزيز �سرح 

القزويني )ت: ٦٢٣ه�(، النا�سر: دار الفكر.
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العناية �سرح الهداية. تاأليف: حممد بن حممد بن اأحمد البابرتي، )ت: ٧8٦ه(. مطبوع . 81

بهام�ص فتح القدير لبن الهمام. 

عون املعبود. املوؤلف: اأبو الطيب حممد �سم�ص احلق العظيم اآبادي، املحقق: عبدالرحمن . 8٢

حممد عثمان، دار الن�سر: املكتبة ال�سلفية، املدينة املنورة، )ط: ٢(، �سنة الطبع: 1٣88 

ه�/ 1٩٦8 م.

اأبو . 8٣ مكي،  حممد  بن  اأحمد  املوؤلف:  والنظائر.  الأ�سباه  �سرح  يف  الب�سائر  عيون  غمز 

الكتب  دار  النا�سر:  1٠٩8ه�(،  الدين احل�سيني احلموي احلنفي )ت:  �سهاب  العبا�ص، 

العلمية، )ط: 1(، 14٠٥ه� / 1٩8٥م.

املوؤلف: . 84 ال�سيخ.  اآل  عبداللطيف  بن  اإبراهيم  بن  حممد  ال�سيخ  �سماحة  ور�سائل  فتاوى 

وحتقيق:  وترتيب  جمع  1٣8٩ه�(،  )ت:  ال�سيخ  اآل  عبداللطيف  بن  اإبراهيم  بن  حممد 

 ،)1 )ط:  املكرمة،  مبكة  احلكومة  مطبعة  النا�سر:  قا�سم،  بن  عبدالرحمن  بن  حممد 

1٣٩٩ ه�. 

الف�سل . 8٥ اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  املوؤلف:  البخاري.  �سحيح  �سرح  الباري  فتح 

الع�سقالين، النا�سر: دار املعرفة - بريوت، 1٣٧٩ه�، رّقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد 

فوؤاد عبدالباقي، قام باإخراجه و�سححه واأ�سرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه 

تعليقات �سماحة ال�سيخ العالمة: عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز.

فتح القدير على الهداية �سرح بداية املبتدي. لالإمام كمال الدين ابن الهمام ت ٦81ه�. . 8٦

ط. دار الفكر. )ط: ٢(، 1٣٩٧ه�.

الفتاوى الهندية. املوؤلف: جلنة علماء برئا�سة نظام الدين البلخي، النا�سر: دار الفكر، . 8٧

م�سورة عن )ط: ٢(، 1٣1٠ ه�.

 الفروع ومعه ت�سحيح الفروع لعالء الدين علي بن �سليمان املرداوي. املوؤلف: حممد بن . 88

مفلح بن حممد بن مفرج، اأبو عبداهلل، �سم�ص الدين املقد�سي الرامينى ثم ال�ساحلي 

موؤ�س�سة  النا�سر:  الرتكي،  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  املحقق:  ٧٦٣ه�(،  )ت:  احلنبلي 

الر�سالة، )ط: 1(، 14٢4 ه� / ٢٠٠٣ م�.

املالكي . 8٩ عبدالرحمن  بن  اإدري�ص  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  العبا�ص  اأبو  املوؤلف:  الفروق. 

ال�سهري بالقرايف )ت: ٦84ه�(، النا�سر: عامل الكتب.



أ.  د.  صاحل بن عبدالعزيز بن صاحل الغليقة

العدد  الــســــتــون  609العدد  الــســــتــون 608

القامو�ص املحيط. تاأليف جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز اآبادي. )ط: ٢(، 14٠٧ه�، . ٩٠

موؤ�س�سة الر�سالة.

عبدالرب . ٩1 بن  عبداهلل  بن  يو�سف  عمر،  اأبي  تاأليف:  املالكي.  املدينة  اأهل  فقه  يف  الكايف 

النمري، )ت: 4٦٣ه(. حتقيق وتعليق: حممد بن حممد اأحيد املوريتاين. )ط: 1(، �سنة 

1٣٩8ه، ن�سر: مكتبة الريا�ص احلديثة، الريا�ص.

)ت: . ٩٢ احلنبلي  البهوتي،  يون�ص  بن  من�سور  تاأليف:  الإقناع.  منت  عن  القناع  ك�ساف 

1٠٥1ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية.

كفاية النبيه يف �سرح التنبيه. املوؤلف: اأحمد بن حممد بن علي الأن�ساري، اأبو العبا�ص، . ٩٣

جنم الدين، املعروف بابن الرفعة )ت: ٧1٠ه�(، املحقق: جمدي حممد �سرور با�سلوم، 

النا�سر: دار الكتب العلمية، )ط: 1(، ٢٠٠٩م. 

حققه . ٩4 احلنفي.  امليداين  الدم�سقي  الغنيمي  عبدالغني  لل�سيخ  الكتاب.  �سرح  يف  اللباب 

و�سبطه وعلق على حوا�سيه حممود اأمني النواوي. النا�سر دار الكتاب العربي، بريوت.

لباب اللباب يف بيان ما ت�سمنته اأبواب الكتاب من الأركان وال�سروط واملوانع والأ�سباب. . ٩٥

 ٧٣٦ املالكي، )ت:  القف�سي  البكري  را�سد  بن  اأبي عبداهلل حممد بن عبداهلل  تاأليف: 

ه�(، )ط: 1(، 14٢4ه� / ٢٠٠٣م.

ل�سان احلكام يف معرفة الأحكام. املوؤلف: اأحمد بن حممد بن حممد، اأبو الوليد، ل�سان . ٩٦

القاهرة،   - احللبي  البابي  النا�سر:  88٢ه�(،  احللبي )ت:  الثقفي  ْحَنة  ال�سِّ ابن  الدين 

)ط: ٢(، 1٣٩٣ه�/ 1٩٧٣م.

)ت: . ٩٧ منظور،  بن  مكرم  بن  حممد  الدين،  جمال  الف�سل،  اأبي  تاأليف:  العرب.  ل�سان 

٧11ه(. ن�سر: دار �سادر، بريوت.

املبادئ والقرارات ال�سادرة من الهيئة الق�سائية العليا والهيئة الدائمة والعامة مبجل�ص . ٩8

اململكة  العدل،  بوزارة  البحوث  مركز  ون�سر:  اإعداد  العليا.  واملحكمة  الأعلى  الق�ساء 

العربية ال�سعودية، )ط: 1(، 14٣8ه�/٢٠1٧م.

بن . ٩٩ عبداهلل  بن  حممد  بن  اإبراهيم  الدين  برهان  اإ�سحاق  لأبي  املقنع.  �سرح  يف  املبدع 

حممد بن مفلح )ت: 884ه�(. املكتب الإ�سالمي.

املب�سوط. ل�سم�ص الدين ال�سرخ�سي. ط. دار املعرفة، بريوت 14٠٦ه�.. 1٠٠



التعزير للتهمة وتطبيقاته القضائية - دراسة فقهية

العدد  الــســــتــون  609العدد  الــســــتــون 608

وهي . 1٠1 ال�سويلم،  فهد  بن  بندر  د  اأ.  تاأليف:  الإ�سالمي.  الفقه  معاملته وحقوقه يف  املتهم 

ر�سالة ماج�ستري، وقد ُن�سرت يف املركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب بالريا�ص، 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عام 14٠8ه�. 

جمموعة الأحكام الق�سائية لعام 14٣4ه��. من�سورة على ال�سبكة العنكبوتية، على الرابط . 1٠٢

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/ الآتي: 

 Pages/MojPress.aspx

�سليمان . 1٠٣ بن  حممد  بن  عبدالرحمن  املوؤلف:  الأبحر.  ملتقى  �سرح  يف  الأنهر  جممع 

الكليبويل، املدعو ب�سيخي زاده، ت�� 1٠٧8ه�، خّرج اآياته واأحاديثه: خليل عمران املن�سور، 

النا�سر: دار الكتب العلمية، لبنان/ بريوت، ط. 141٩ه� / 1٩٩8م.

املجموع �سرح املهذب. لالإمام اأبي زكريا حميي الدين بن �سرف النووي )ت: ٦٧٦ه�(. . 1٠4

طبعة دار الفكر.

جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية. جمع وترتيب عبدالرحمن بن حممد ابن قا�سم، . 1٠٥

عبدالعزيز.  ابن  فهد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  باأمر  ط.  حممد.  ابنه  و�ساعده 

اإ�سراف الرئا�سة العامة ل�سوؤون احلرمني ال�سريفني.

اأبي . 1٠٦ الدين  جمد  الإمام  تاأليف  حنبل.  بن  اأحمد  الإمام  مذهب  على  الفقه  يف  املحرر 

الربكات ابن تيمية )ت: ٦٥٢ه�(. حتقيق حممد حامد الفقي. ن�سر دار الكتاب العربي، 

بريوت.

املحلى. لالإمام اأبي حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم )ت: 4٥٦ه�(. حتقيق: اأحمد . 1٠٧

حممد �ساكر. ط. دار الرتاث، القاهرة.

 املحيط الربهاين يف الفقه النعماين. تاأليف: اأبي املعايل برهان الدين حممود ابن اأحمد . 1٠8

عبدالكرمي  املحقق:  ٦1٦ه�(،  احلنفي )ت:  البخاري  َماَزَة  بن  بن عمر  عبدالعزيز  بن 

�سامي اجلندي، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، )ط: 1(، 14٢4ه� / ٢٠٠4م.

عبدالقادر . 1٠٩ بن  بكر  اأبي  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  الدين  زين  املوؤلف:  ال�سحاح.  خمتار 

احلنفي الرازي )ت: ٦٦٦ه�(، املحقق: يو�سف ال�سيخ حممد، النا�سر: املكتبة الع�سرية 

- الدار النموذجية، بريوت - �سيدا، )ط: ٥(، 14٢٠ه� / 1٩٩٩م. 

)ت: . 11٠ املالكي  التون�سي  الورغمي  عرفة  ابن  حممد  بن  حممد  ل���  الفقهي.  املخت�سر 



أ.  د.  صاحل بن عبدالعزيز بن صاحل الغليقة

العدد  الــســــتــون  611العدد  الــســــتــون 610

8٠٣ه��(، ن�سر: موؤ�س�سة خلف اأحمد اخلبتور لالأعمال اخلريية، حتقيق: الدكتور حافظ 

عبدالرحمن حممد خري، )ط: 1(، 14٣٥ه� / ٢٠14م.

بن . 111 اأحمد بن جعفر  بن  اأحمد بن حممد  املوؤلف:  الفقه احلنفي.  القدوري يف  خمت�سر 

عوي�سة،  حممد  حممد  كامل  املحقق:  4٢8ه�(،  )ت:  القدوري  احل�سني  اأبو  حمدان 

النا�سر: دار الكتب العلمية، )ط: 1(، 1418ه� / 1٩٩٧م.

املدونة الكربى. لالإمام مالك بن اأن�ص الأ�سبحي، )ت: 1٩٧ه(. رواية �سحنون ابن �سعيد . 11٢

دار  ن�سر:  1٩1ه(.  )ت:  العتقي،  قا�سم  بن  عبدالرحمن  عن  ٢4٠ه(،  )ت:  التنوخي، 

الفكر، بريوت، �سنة 14٠٦ه.

امل�ستدرك على ال�سحيحني. لالإمام: اأبي عبداهلل احلاكم حممد بن عبداهلل الني�سابوري . 11٣

)ت: 4٠٥ه�(، حتقيق: م�سطفى عبدالقادر عطا، النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت، 

)ط: 1(، 1411ه�/ 1٩٩٠م.

امل�ست�سفى من علم الأ�سول. تاأليف الإمام اأبي حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل . 114

)ت: ٥٠٥ه�(. ط. دار الكتب العلمية، بريوت. )ط: ٢(، 14٠٣ه�.

امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري. تاأليف ال�سيخ اأحمد بن حممد بن علي املقري . 11٥

الفيومي )ت: ٧٧٠ه�(. طبعة دار الكتب العلمية، بريوت 1٣٩8ه�.

مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى. تاأليف: م�سطفى بن �سعد الرحيباين، )ت: . 11٦

1٢4٣ه(. )ط: ٢(، �سنة 141٥ه.

املطلع على اأبواب املقنع. تاأليف: اأبي عبداهلل، �سم�ص الدين، حممد بن اأبي الفتح البعلي، . 11٧

)ت: ٧٠٩ه(. ن�سر: املكتب الإ�سالمي، بريوت، ودم�سق، �سنة 14٠1ه.

٩٥٦ه�(. حتقيق وهبي . 118 اإبراهيم بن حممد احللبي احلنفي )ت:  تاأليف  ملتقى الأبحر. 

�سليمان غاوجي الألباين. ط. موؤ�س�سة الر�سالة. )ط: 1(، 14٠٩ه�. 

الب�ستي . 11٩ اخلطاب  بن  اإبراهيم  بن  حممد  بن  حمد  �سليمان  اأبو  املوؤلف:  ال�سنن.  معامل 

1٣٥1ه�   ،)1 ٣88ه�(، النا�سر: املطبعة العلمية - حلب، )ط:  املعروف باخلطابي )ت: 

/ 1٩٣٢م.

عبداملنعم، . 1٢٠ عبدالرحمن  حممود  د.  املوؤلف:  الفقهية.  والألفاظ  امل�سطلحات  معجم 

النا�سر: دار الف�سيلة.



التعزير للتهمة وتطبيقاته القضائية - دراسة فقهية

العدد  الــســــتــون  611العدد  الــســــتــون 610

 املعجم الو�سيط. املوؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة، )اإبراهيم م�سطفى / اأحمد . 1٢1

الزيات / حامد عبدالقادر / حممد النجار(، النا�سر: دار الدعوة.

املغرب يف ترتيب املعرب. املوؤلف: نا�سر بن عبدال�سيد اأبى املكارم ابن على، اأبو الفتح، . 1٢٢

ِزّى )ت: ٦1٠ه�(، النا�سر: دار الكتاب العربي، الطبعة:  برهان الدين اخلوارزمي املَُطرِّ

بدون طبعة وبدون تاريخ. 

املقد�سي، . 1٢٣ قدامة  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  الدين،  موفق  حممد،  اأبي  تاأليف:  املغني. 

 ،)٣ )ط:  احللو.  وعبدالفتاح  الرتكي،  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  حتقيق:  ٦٢٠ه(.  )ت: 

�سنة 141٧ه، دار عامل الكتب للطباعة والن�سر والتوزيع، الريا�ص. 

ال�سربيني اخلطيب، . 1٢4 اأحمد  تاأليف: حممد بن  األفاظ املنهاج.  اإىل معرفة  مغني املحتاج 

)ت: ٩٧٧ه(. دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت. 

ا�ص اأحَمُد بُن ُعَمَر بِن اإبراهيَم . 1٢٥ املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم. املوؤلف: اأبو العبَّ

احلافظ، الأن�ساريُّ القرطبيُّ )ت: ٦٥٦ ه�(.

مقايي�ص اللغة. تاأليف: اأبي احل�سني، اأحمد بن فار�ص بن زكريا، )ت: ٣٩٥ه(. طبعة دار . 1٢٦

الفكر. بريوت.

ر�سد . 1٢٧ بابن  املعروف  اأحمد بن حممد،  بن  الوليد، حممد  اأبي  تاأليف:  املمهدات.  املقدمات 

احلفيد، )ت: ٥٩٥ه(. حتقيق: حممد حجي. طبعة دار الغرب الإ�سالمي. بريوت. 14٠8ه�. 

وارث . 1٢8 بن  اأيوب  بن  �سعد  بن  بن خلف  �سليمان  الوليد  اأبو  املوؤلف:  املوطاأ.  �سرح  املنتقى 

بجوار   - ال�سعادة  النا�سر: مطبعة  4٧4ه�(،  الأندل�سي )ت:  الباجي  القرطبي  التجيبي 

 - القاهرة  الإ�سالمي،  الكتاب  دار  �سورتها  )ثم  ه�،   1٣٣٢  ،)1 )ط:  م�سر،  حمافظة 

الطبعة: الثانية، بدون تاريخ(.

منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل. املوؤلف: حممد بن اأحمد بن حممد علي�ص، اأبو عبداهلل . 1٢٩

املالكي )ت: 1٢٩٩ه�(، النا�سر: دار الفكر - بريوت، تاريخ الن�سر: 14٠٩ه�/ 1٩8٩م.

بن . 1٣٠ حممد  عبداهلل  اأبو  الدين  �سم�ص  تاأليف:  خليل.  خمت�سر  �سرح  يف  اجلليل  مواهب 

دار  النا�سر:  ٩٥4ه�(،  )ت:  املالكي  باحلطاب،  املعروف  املغربي،  الطرابل�سي  حممد 

الفكر، )ط: ٣(، 141٢ه� / 1٩٩٢م.

املو�سوعة الفقهية الكويتية. اإعداد: جمموعة من الباحثني. ن�سر: وزارة الأوقاف وال�سوؤون . 1٣1
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الإ�سالمية بدولة الكويت.

احلنفي . 1٣٢ ْغدي  ال�سُّ حممد  بن  احل�سني  بن  علي  احل�سن  اأبو  املوؤلف:  الفتاوى.  يف  النتف 

)ت: 4٦1ه�(، املحقق: املحامي الدكتور �سالح الدين الناهي، النا�سر: دار الفرقان / 

موؤ�س�سة الر�سالة - عمان الأردن / بريوت لبنان، )ط: ٢(، 14٠4ه�/ 1٩84م.

النجم الوهاج يف �سرح املنهاج. املوؤلف: كمال الدين، حممد بن مو�سى بن عي�سى بن علي . 1٣٣

ِمريي اأبو البقاء ال�سافعي )ت: 8٠8ه�(، النا�سر: دار املنهاج )جدة(، املحقق: جلنة  الدَّ

علمية، )ط: 1(، 14٢٥ه� / ٢٠٠4م.

النكت والفوائد ال�سنية على م�سكل املحرر. املوؤلف: اإبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن . 1٣4

 - املعارف  النا�سر: مكتبة  884ه�(،  الدين )ت:  برهان  اإ�سحاق،  اأبو  ابن مفلح،  حممد 

الريا�ص، )ط: ٢(، 14٠4ه��.

اأحمد . 1٣٥ العبا�ص  اأبي  بن  حممد  الدين،  �سم�ص  تاأليف:  املنهاج.  �سرح  اإىل  املحتاج  نهاية 

1٣8٦ه،  �سنة  الأخرية،  الطبعة  1٠٠4ه(.  )ت:  ال�سغري،  بال�سافعي  ال�سهري  الرملي، 

احللبي  حممود  حممد  مب�سر،  واأولده  احللبي  البابي  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة  �سركة 

و�سركاه. 

حممد . 1٣٦ بن  يو�سف  بن  عبداهلل  بن  عبدامللك  املوؤلف:  املذهب.  دراية  يف  املطلب  نهاية 

و�سنع  4٧8ه�(، حققه  باإمام احلرمني )ت:  امللقب  الدين،  املعايل، ركن  اأبو  اجلويني، 

14٢8ه�/   ،)1 )ط:  املنهاج،  دار  النا�سر:  الّديب،  حممود  عبدالعظيم  د/  اأ.  فهار�سه: 

٢٠٠٧م.

مهاِت. املوؤلف: اأبو حممد عبداهلل . 1٣٧
ُ
نة من غريها من الأ يادات على َما يف املَدوَّ وادر والزِّ النَّ

بن )اأبي زيد( عبدالرحمن النفزي، القريواين، املالكي )ت: ٣8٦ه�(، حتقيق: الدكتور/ 

الدباغ،  الأ�ستاذ/ حممد عبدالعزيز  د حجي،  الدكتور/ حممَّ احللو،  عبدالفّتاح حممد 

عبداهلل املرابط الرتغي، الأ�ستاذ/ حممد الأمني بوخبزة. النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي، 

بريوت، )ط: 1(، 1٩٩٩م. 

ابن . 1٣8 بن حممد  علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو  املوؤلف:  البداية.  اأحاديث  تخريج  الهداية يف 

اأحمد بن حجر الع�سقالين )ت: 8٥٢ه�(، املحقق: ال�سيد عبداهلل ها�سم اليماين املدين، 

النا�سر: دار املعرفة - بريوت.
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الفرغاين . 1٣٩ عبداجلليل  بن  بكر  اأبي  بن  علي  تاأليف:  املبتدي.  بداية  �سرح  يف  الهداية 

املرغيناين، اأبو احل�سن برهان الدين )ت: ٥٩٣ه�(، حتقيق: طالل يو�سف، النا�سر: دار 

اإحياء الرتاث العربي - بريوت - لبنان. 

الو�سيط يف املذهب. املوؤلف: اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي )ت: ٥٠٥ه�(، . 14٠

املحقق: اأحمد حممود اإبراهيم ، حممد حممد تامر، النا�سر: دار ال�سالم - القاهرة، 

)ط: 1(، 141٧ه�.

ال�سنقيطي، . 141 بن عبدالوهاب  بن حممود  اأحمد  املوؤلف:  ل�سرع احلكم.  املنا�سب  الو�سف 

النا�سر: عمادة البحث العلمي، باجلامعة الإ�سالمية، باملدينة املنورة، )ط: 1(، 141٥ه�. 
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فهر�ض املحتويات

املقدمة........................................................................  ٥4٣

٥4٩  .............................. التمهيد: تعريف التعزير والتهمة، وفيه مطلبان:

٥4٩  .............................................. املطلب الأول: تعريف التعزير

٥٥1  ............................................. املطلب الثاين: تعريف التهمة 

٥٥4  ...................... املبحث الأول: حكم التعزير لنتزاع العرتاف من املتهم

املبحث الثاين: �سوابط اإباحة التعزير لنتزاع العرتاف من املتهم عند

٥٧٠  ............................................................. القائلني به

املبحث الثالث: حكم تعزير املتهم لعدم كفاية الأدلة على اإقامة العقوبة

٥٧4  ....................................... املن�سو�ص عليها �سرًعا اأو نظاًما

املبحث الرابع: التطبيقات الق�سائية، وفيه مطلبان: ..........................  ٥٧٩

املطلب الأول: املبادئ والقرارات والأنظمة الق�سائية املتعلقة مب�ساألة

التعزير للتهمة..........................................................  ٥٧٩

٥88  .............. املطلب الثاين: اأحكام ق�سائية متعلقة مب�ساألة التعزير للتهمة

٥٩٧  ....................................................................... اخلامتة

٥٩٩  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 



يمين القضاء مع البيِّنة
جمًعا ودراسًة

اإعداد: 

د. فهد بن عبدالعزيز بن اإبراهيم اخل�سري 

القا�سي بوزارة العدل 
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الـعـدد  الــســــتــون 617الـعـدد  الــســــتــون616
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املقدمة

اأنزل  مبا  النا�ص  بني  الق�ساء  و�سرع  نات،  بالبيِّ ر�سله  اأر�سل  الذي  هلل  احلمد 

، وال�سالة وال�سالم على حممٍد ر�سول الهدى، َمن باحلق وبالعدل ق�سى، 

وعلى اآله و�سحبه وَمن لهديه اقتفى.

ال�سماوات والأر�ص، وجاء  الذي قامت عليه  العدل  فاإن معرفة موازين  بعُد؛  ا  اأمَّ

الولة  على  الواجبات  واأوجب  الدين،  هذا  يف  املهمات  اأهم  من  ة  نَّ وال�سُّ الكتاب  به 

النا�سحني والق�ساة العادلني، الذين اتخذوا العدل طريًقا، وال�سريعة حكًما، واحلق 

ق العدل  مق�سًدا، ف�ساروا بالق�ساء على القواعد املثلى، والو�سائل ال�سحيحة التي حتقِّ

بني اخل�سوم؛ من �سماع الدعوى، والأخذ بو�سائل الإثبات من اإقرار و�سهادة وميني، 

اأكل الأموال وه�سم احلقوق، وبذل الُو�ْسع يف ن�سرة املظلوم  وحتذير املتنازعني من 

تها الفطرة. والأخذ على يد الظامل َوْفَق قواعد العدل التي جاءت بها ال�سريعة واأقرَّ

ل عليها يف حكمه:  ومن تلك الو�سائل التي يعتمد عليها القا�سي يف نظره، وُيعوِّ

عن  القا�سي  لدى  نة  البيِّ فيها  تق�سر  التي  الق�سائية  الوقائع  يف  نة  البيِّ مع  اليمني 

والطمئنان،  التاأكيد  حل�سول  باليمني  ز  فُتعزَّ احلكم،  يف  الظن  وغلبة  الطمئنان، 

والحتياط للحقوق ما اأمكن، فاأحببُت بيان هذه امل�سائل، وحتليتها بالأدلة ال�سرعية 

والنقول املعتربة، راجًيا من اهلل تعاىل العون والتوفيق.

اأهمية املو�سوع، و�سبب اختياره: 

الأ�سول . 1 من  فهي  عظيمة؛  ومنزلة  كبرية،  اأهمية  الق�ساء  يف  لليمني  اأن 

ال�سرعية يف الإثبات.
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اختالف اأهل العلم يف الأخذ بيمني الق�ساء، وتنوُّع م�سالك الق�ساة يف تقرير . ٢

هذه اليمني ومتى تكون؛ مما ي�ستدعي مزيًدا من البحث والدرا�سة.

�سلة الباحث بالق�ساء، وعمله فيه، وما لحظه من حاجة يف املحاكم لتو�سيح . ٣

اأحكامها.

حاجة املو�سوع ِلَلمِّ جزئياته، واإبراز معامله؛ تب�سرًة للق�ساة باأحكامه واآثاره.. 4

اأنه من املو�سوعات العلمية التطبيقية التي تهمُّ �سريحًة وا�سعة من الق�ساة . ٥

نة. ني يف جمال الق�ساء، وتعني القا�سَي يف الف�سل على بيِّ واملخت�سِّ

الدرا�سات ال�سابقة: 

مل اأجد من خالل بحثي يف مكتبة امللك فهد الوطنية، ومركز امللك في�سل للبحوث 

والدرا�سات الإ�سالمية، واملكتبة املركزية بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 

ر�سالة قامت بجمع ودرا�سة م�سائل البحث ب�سكل م�ستقل، ووجدت ما كتب ل يخلو: 

من بحوث ور�سائل متعلقة باأحكام اليمني ول تذكر امل�سائل املتعلقة باليمني مع البينة 

ا يف  اإل ب�سكل خمت�سر دون بيان ما تفرع عليها من م�سائل فقهية مع الختالف اأي�سً

طريقة عر�ص هذه امل�سائل والرتجيح فيها.

منهج البحث: 

ليت�سح  حكمها؛  بيان  قبل  دقيًقا،  ت�سويًرا  بحثها  املراد  امل�ساألة  ت�سوير  اأوًل: 

املق�سود من درا�ستها.

ثانًيا: عر�ص امل�ساألة فقهيًّا، وذلك بذكر ما يلي: 

مع  الفقهية،  امل�سادر  من  وتوثيقها  واأدلتهم،  امل�ساألة،  يف  العلم  اأهل  اأقوال  اأ- 

من  عليها  ما  بعر�ص  الأدلة  ة  يَّ ُحجِّ يف  والنظر  الأقوال،  مبناق�سة  العناية 

مناق�سات واعرتا�سات، وما يف امل�ساألة من نقول.

ب- الرتجيح بني الأقوال، وبيان وجه الرتجيح.
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اأهل  ذكره  ما  وبيان  الأحاديث،  وتخريج  �سورها،  وبيان  الآيات،  ترقيم  ثالًثا: 

ال�ساأن يف درجتها اإن مل تكن يف ال�سحيحني اأو يف اأحدهما، وكذلك تخريج الآثار من 

م�سادرها الأ�سلية واحلكم عليها.

رابًعا: التعريف بامل�سطلحات، و�سرح الغريب، مع العناية بقواعد اللغة والإمالء، 

وعالمات الرتقيم.

ا  عمَّ وا�سحة  فكرًة  يعطي  للبحث  �ص  ملخَّ عن  عبارة  اخلامتة  تكون  خام�ًسا: 

نه، مع اإبراز اأهم النتائج. ت�سمَّ

�ساد�ًسا: فهر�ص امل�سادر واملراجع.

ة البحث:  ُخطَّ

انتظم هذا البحث يف مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، ثم فهر�ص للم�سادر 

واملراجع.

ة البحث. املقدمة: وفيها بيان اأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره، ومنهجه، وُخطَّ

التمهيد: وفيه التعريف مبفردات العنوان، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: اليمني لغًة وا�سطالًحا.

املطلب الثاين: اأنواع اليمني الق�سائية، وبيان املراد من ميني الق�ساء.

املطلب الثالث: تَكرار ميني الق�ساء.

املطلب الرابع: موقف نظام املرافعات ال�سرعية من ميني الق�ساء.

نة، من جهة نوع الدعوى، وفيه  املبحث الأول: امل�سائل املتعلِّقة بيمني الق�ساء مع البيِّ

�سبعة مطالب: 

ين على املكلَّف احلي. ِعي الدَّ املطلب الأول: حكم ا�ستحالف ُمدَّ

نة  ِعي اإذا كان املطلوب ميًتا، ومل ت�سهد البيِّ املطلب الثاين: حكم ا�ستحالف املدَّ
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َعى به. على اإقرار ورثة امليت باملدَّ

ين اإذا كان املطلوب غائًبا، اأو �سبيًّا،  املطلب الثالث: حكم ا�ستحالف طالب الدَّ

اأو �سغرًيا، اأو جمنوًنا.

ِعي العقار. املطلب الرابع: حكم ا�ستحالف ُمدَّ

ِعي الُعُرو�ص واحليوان.
َّ
املطلب اخلام�ص: حكم ا�ستحالف مُد

ِعي الإع�سار. املطلب ال�ساد�ص: حكم ا�ستحالف ُمدَّ

ثه وارٌث من النا�ص  املطلب ال�سابع: حكم حتليف َمن �سهد له �سهوٌد باأن لي�ص ملورِّ

يف �سيء من الأر�ص اإلَّ هو؛ لدفع املرياث اإليه.

نة، وفيه ثالثة  نة، من جهة البيِّ املبحث الثاين: امل�سائل املتعلِّقة بيمني الق�ساء مع البيِّ

مطالب: 

باأن هذا هو خطُّ  �ساهدان  له  �سهد  اإذا  ِعي  املدَّ ا�ستحالف  الأول: حكم  املطلب 

. ال�ُمِقرِّ

اإذا �سهد له بال�سماع �ساهدان فيما  املطلب الثاين: حكم ا�ستحالف امل�سهود له 

جتوز فيه �سهادة ال�سماع.

نة  نُته مع بيِّ نته اإذا تعار�ست بيِّ املطلب الثالث: حكم ا�ستحالف �ساحب اليد مع بيِّ

ح بينهما. اخلارج، ول ُمرجِّ

اخلامتة: وفيها اأهمُّ نتائج البحث.
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التمهيد

التعريف مبفردات عنوان البحث

وفيه اأربعة مطالب:

املطلب االأول

تعريف اليمني لغًة وا�شطالًحا

اليمني لغًة:

مْياٌن، 
َ
مُيٌن، واأ

َ
ر وُتوؤنَّت، وجمُعها: اأ الياء وامليم والنون من قيا�ص واحد، واليمني ُتذكَّ

. وتُطَلق اليمنُي يف لغة العرب على 
)1(

 بالت�سديد
ِّ
ر على ميَُني واأَيامِنُ، واأَيامِنيُ، وتُ�سغَّ

 :
)٢(

ة معاٍن؛ منها عدَّ

الأول: على اليد اليمنى، اأو جهة اليمني، ومنه قول اهلل تعاىل: )ہ  ہ  ہ   

بالن�سبة  تها  لُقوَّ ب�“اليمني”؛  اجلارحة  اليُد  يت  و�ُسمِّ ٩٣[؛  ]ال�سافات:  ہ( 
لل�سمال، ولأنها و�سيلة البط�ص عادًة.

اأي:  1٢[؛  ]التوبة:  ہ(  ہ     )ہ   تعاىل:  قال  وامِللَّة،  ين  الدِّ على  الثانية: 

.
)٣(

عهودهم ومواثيقهم

ة والقدرة، ومنه قوله تعاىل: )ڑ  ڑ  ک( ]احلاقة: 4٥[؛  الثالث: ُتطَلق على الُقوَّ

ة والقدرة. وقيل: باليد اليمنى من يديه. وقيل: لنتقمنا منه باليمني؛  اأي: بالُقوَّ

.
)4(

لأنها اأ�سدُّ يف البط�ص

مقايي�ص اللغة )1٥8/٦(، ل�سان العرب )٣٢٣/1٥(، امل�سباح املنري )�ص/٦81(.  )1(

امل�سادر ال�سابقة.  )٢(

اجلامع لأحكام القراآن )1٢٢/1٠(، تف�سري القراآن العظيم لبن كثري )٢18/8(.  )٣(

اجلامع لأحكام القراآن )٢1/٢14(.  )4(
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الرابع: ُتطَلق على ال�َحِلف والَق�َسم، ومنه قوله تعاىل: )ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ( ]املائدة: 8٩[.

َن الرجُل على قومه؛ اإذا جعله اهلل مبارًكا.  اخلام�ص: ُتطَلق على الربكة، ُيقال: مُيِ

والُيْمن: الربكة.

َي ال�َحِلُف مييًنا  واملعنى املراد هنا هو املعنى الرابع؛ وهو ال�َحِلف والَق�َسم، و�ُسمِّ

لأن  وقيل:  �ساحبه.  مينَي  منهم  واحد  كلُّ  �سرب  حتالفوا،  اإذا  كانوا  العرب  لأن 

ق بيمينه على ميني �ساحبه. وقيل: لأنها حتفظ ال�سيَء  املتحالفنِي كان اأحدهما ُي�سفِّ

.
)1(

ي على الفعل اأو عدمه على احلالف كما حتفظه اليد. وقيل: لأن ال�َحِلف ُيقوِّ

اليمني ا�سطالًحا: 

د  تعدُّ يف  زاد  مما  �ساًعا،  واتِّ �سيًقا  اليمني  تف�سري  يف  الفقهية  املذاهب  اختلفت 

مدلولتها، فذكر الفقهاء  تعريفاٍت كثريًة لليمني متقاربًة، من اأ�سهرها: 

.
تعريف احلنفية لها: باأنها “َعْقٌد َقِوَي به عزُم احلالف على الفعل اأو الرتك”)٢(

غري اأنه يُوؤخَذ عليه كونُه غريَ جامع؛ حيث مل ي�سمل ال�سيغةَ، وهو اأي�سًا تعريف 

ة اأق�سام اليمني. رة دون بقيَّ لليمني املكفَّ

.
فها املالكية باأنها: “حتقيق ما مل يجب بذكر ا�سم اهلل اأو �سفته”)٣( وعرَّ

وهذا التعريف واإن كان يخرج به لغُو اليمني، غري اأنه ُيوؤَخذ عليه كوُنه غرَي جامع؛ 

كال�َحِلف  اللتزامية؛  الأمياَن  �سموله  وعدم  �سفته،  اأو  اهلل  با�سم  اليمنَي  حل�سره 

.
)4(

ة اأق�سام اليمني رة دون بقيَّ ا تعريف لليمني املكفَّ بالطالق والعتاق والنذر، وهو اأي�سً

وعند ال�سافعية: “حتقيُق اأمٍر غرِي ثابٍت، ما�سًيا كان اأو م�ستقباًل، نفًيا اأو اإثباًتا، 

تهذيب اللغة )٣٧٧/1٥(، مقايي�ص اللغة )1٥8/٦(، املطلع على األفاظ املقنع )�ص/4٧٠(.  )1(

العناية �سرح الهداية )٥٩/٥(، حا�سية ابن عابدين )٧٠٢/٣(.  )٢(

ْرقاين )84/٣(، حا�سية اخلر�سي )41٥/٣(، ال�سرح الكبري )1/٥٢٣(. �سرح الزُّ  )٣(

الذخرية )4/٥(.  )4(
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.
مُمِكًنا اأو مُمتِنًعا، �سادقًة كانت اأو كاذبًة، مع العلم باحلال اأو اجلهل به”)1(

وبقوله:  اليمني،  لغُو  خرج  »حتقيق«  فبقوله:  احرتازات،  ُة  عدَّ التعريف  ولهذا 

وقوله:  فيها.  ارة  الكفَّ وجوَب  يرون  ال�سافعية  اإذ  الغمو�ص؛  اليمني  تدخل  »ما�سًيا« 

»ممكًنا« كَحِلفه لَيدُخَلنَّ الداَر. وقوله: »ممتنًعا« كَحِلفه ليقتلنَّ امليَت.

غري اأنه ُيوؤَخذ عليه كوُنه غرَي جامع؛ لعدم دخول ال�سيغة فيه.

ٍم على  ُمعظَّ “توكيد احلكم املحلوف عليه بذكِر  ا احلنابلة فاليمني عندهم:  واأمَّ

. ووجه كونه تاأكيًدا: اأن احلالف كاأنه يقول: مبقدار ما يف نف�سي 
وجه خم�سو�ص”)٢(

لو  ما  يخرج  وب�)وجه خم�سو�ص(  ال�سيَء.  د هذا  وؤكِّ
ُ
اأ به،  املحلوف  تعظيم هذا  من 

تخلَّفت ال�سيغُة؛ كما لو قال: اهلل اأكرب َقِدَم زيٌد.

غري اأنه ُيوؤَخذ عليه كوُنه غرَي جامع؛ لعدم �سموله الأمياَن اللتزامية.

وهذه التعريفات ال�سابقة عموًما غرُي جامعة ول مانعة، فهي لي�ست جامعة؛ لأنها 

مل ُتبنيِّ ما تخت�صُّ به اليمنُي الق�سائية من غريها من الأميان، ولي�ست مانعًة لأنها 

ًة باليمني اأمام القا�سي يف جمل�ص احلكم كطريق من طرق الإثبات، بل  لي�ست خا�سَّ

ًة كانت اأم غري ق�سائيَّة. ، ق�سائيَّ هي عامَّةٌ لليمني مبعناها العامِّ

احلق  “توكيد  باأنها:  ا�سطالًحا  الق�سائية  اليمنَي  املعا�سرين  بع�ُس  ف  عرَّ وقد 

املدَّعَى به نفًيا اأو اإثباًتا من ِقَبل املرتافعنِي اأو اأحدهما، اأو من غريهما ممن له تعلٌُّق 

.
بالدعوى، بذكر ا�سٍم من اأ�سماء اهلل اأو �سفة من �سفاته اأمام الق�ساء”)٣(

ِعي من  ِعيه املدَّ َعى به نفًيا اأو اإثباًتا”؛ اأي: تقوية ما يدَّ فقوله: “توكيد احلق املدَّ

َعى به يف ِمثل َحِلفه مع �ساهٍد اأح�سره باأنه قد اأقر�ص فالًنا مئَة األف  ا�ستحقاق املدَّ

ِعَي مل ُيقِر�سه املبلَغ  َعى عليه على اأن املدَّ ريال، اأو توكيد نفي الدعوى يف مثل َحِلِف املدَّ

َعى به اأو �سيًئا منه. املدَّ

نهاية املحتاج )٣1٢/٦(، �سرح التنبيه )1٧٥/8(، مغني املحتاج )4٣٠/٢(.  )1(

الإقناع )٣٣٥/4(، �سرح منتهى الإرادات )٣٦٧/٦(.  )٢(

نة الق�سائية )�ص/4٥٧(. انظر: اإجراءات البيِّ  )٣(
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وقوله: “من ِقَبل املرتافعنِي اأو اأحدهما، اأو غريهما ممن له تعلٌُّق بالدعوى” قيٌد 

ِعي يف ِمثل َحِلِفه مع �ساهٍد اأو قرينة قامت له، كما  د احلالَف، واأنه قد يكون املدَّ يحدِّ

َعى عليه هو الأ�سل، كما قد يكون ال�َحِلف من اخل�سمنِي؛ لأن كلَّ واحد  قد يكون املدَّ

ًعى عليه، وذلك يف مثل اختالف املتبايعنِي يف الثمن. ِعًيا وُمدَّ منهما قد اأ�سبح ُمدَّ

ُيبنيِّ  التعريف  اأو �سفة من �سفاته” قيٌد يف  اأ�سماء اهلل  ا�سٍم من  “بذكر  وقوله: 

املحلوَف به؛ اإذ اليمني املنعقدة ال�سحيحة ل تكون اإل باهلل، اأو ا�سم من اأ�سمائه، اأو 

�سفة من �سفاته.

وقوله: “اأمام الق�ساء” قيٌد ُيبنيِّ اأن اليمني الق�سائية ل بد اأن تكون عند قا�ٍص، 

.
)1(

فالذي ي�ستويف اليمنَي هو القا�سي، ول يكون اإل يف جمل�ص الق�ساء

املطلب الثاين

اأنواع اليمني الق�شائية، وبيان املراد من ميني الق�شاء مع البينة

اأو من طَرف  َعى عليه،  املدَّ تكون من طَرف  اأن  ا  اإمَّ تعريفها،  �سبق  التي  اليمني 

ِعي، وحتت كلٍّ من هذين الق�سمني اأنواٌع من اليمني، بع�سها حمل اتفاق بني اأهل  املدَّ

العلم، وبع�سها حمل خالف، ومن هذه الأنواع: 

َعى عليه: الأوىل: ميني املدَّ

َعى عليه بناًء على طلب  ه من ِقَبل القا�سي اإىل املدَّ ف باأنها اليمني التي ُتوجَّ وُتعرَّ

َعى عليه �سحَة الدعوى، ومل  اأنكر املدَّ ه، وذلك يف حال  ِعي، باأن اليمني حقُّ من املدَّ

نَة الكاملة على �سحة دعواه. ِعي البيِّ م املدَّ ُيقدِّ

َعى ِرَجاٌل  ا�ُص ِبَدْعَواُهْم؛ َلدَّ والأ�سل يف م�سروعيتها قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو ُيْعَطى النَّ

.
)٢(

ْنَكَر«
َ
ِعي، َواْلَيِمنَي َعَلى َمْن اأ َنَة َعَلى امْلُدَّ  َوِدَماَءُهْم، َلِكنَّ اْلَبيِّ

ٍ
ْمَواَل َقْوم

َ
اأ

نة الق�سائية )�ص/4٥٧(. انظر: اإجراءات البيِّ  )1(

ِعي واليمني على = نة على املدَّ نات، باب: البيِّ نَن الكربى، كتاب الدعاوى والبيِّ اأخرجه البيهقي يف ال�سُّ  )٢(
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التي  لأنها  الأ�سلية؛  اليمنَي  ى  وُت�سمَّ  ،
)1(

العلم اأهل  اتفاق بني  اليمني حمل  وهذه 

 ،
)٢(

ِعي عاَء املدَّ ى الدافعَة؛ لأنها تدفع ادِّ ين�سرف اإليها الكالُم عند الإطالق، وُت�سمَّ

الواجبَة؛  ا  اأي�سً ى  وُت�سمَّ  ،
)٣(

الدعوى وُت�سِقط  النزاَع  ترفع  لأنها  الرافعَة؛  ى  وُت�سمَّ

.
)4(

ِعي َعى عليه اإذا طلبها املدَّ لوجوبها على املدَّ

ِعي: الثانية: ميني املدَّ

وتاأتي على خالف الأ�سل، وهي اأنواع؛ منها: 

ِعي مع �ساهده لُيحَكم له مبقت�سى ذلك؛ . 1 �ساب: يحلفها املدَّ لة للنِّ اليمني املكمِّ

ِعَي  املدَّ ُيعِلم  القا�سي  فاإن  تعديله،  واحًدا، وجرى  �ساهًدا  ِعي  يُقِيمَ املدَّ كاأن 

باأن له ال�َحِلَف مع ال�ساهد. والأ�سل يف م�سروعيتها حديُث عبداهلل بن عبا�ص 

.
)٥(

: اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�سى بيمنٍي و�ساهٍد

عن . ٢ عليه  َعى  املدَّ نكول  بعد  ِعي  املدَّ على  ُتَردُّ  التي  وهي  املردودة:  اليمني 

هة عليه. والأ�سل يف م�سروعيتها حديث عبداهلل بن عمر  اأداء اليمني املتوجِّ

.
)٦(

: اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َردَّ اليمنَي على طالب احلق

ابن  قال  مرفوًعا.    عبا�ص  ابن  حديث  من   ،)٢1٢٠1( رقم   ،)4٢٧/1٠( عليه  َعى  =املدَّ

رين اأنه ل ي�سحُّ مرفوًعا، واإمنا هو من قول ابن  ر )�ص/4٥٢(: »وزعم بع�ص املتاأخِّ عبدالهادي يف املحرَّ

ح الألباين هذا احلديث مبجموع طرقه كما يف الإرواء )8/٣٠٧(،  عبا�ص، وزعُمه مردود«. وقد �سحَّ

َعى َنا�ٌص ِدَماَء ِرَجاٍل  ا�ُص ِبَدْعَواُهْم؛ َلدَّ وي�سهد له قوُله ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه ابن عبا�ص : »َلْو ُيْعَطى النَّ

َعى َعَلْيِه«. اأخرجه البخاري يف كتاب تف�سري القراآن �سورة اآل عمران،  ْمَواَلُهْم، َوَلِكنَّ اْلَيِمنَي َعَلى امْلُدَّ
َ
َواأ

باب: )ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ( ]التوبة: 118[، )�ص/٧٩٣(، رقم 

َعى عليه )818/٢(، رقم )1٧11(. )4٥٥٠(، وم�سلم، كتاب الأق�سية، باب: اليمني على املدَّ

املختار  لتعليل  الختيار   ،)1٥٠/٢( الإجماع  م�سائل  يف  الإقناع  )�ص/٦٥(،  املنذر  لبن  الإجماع   )1(

)٢٧٥/٢(، حا�سية اخلر�سي )٥٠٧/٧(، �سرح التنبيه )٣٩1/1٠(، الإقناع )4/1٥٣(.

الفروق للقرايف )4/14٩(.  )٢(

ام )٣4/٢(، الذخرية )11/٥٣(. تب�سرة احلكَّ  )٣(

انظر: الفقه الإ�سالمي واأدلته )٦٠٧٧/8(، و�سائل الإثبات )1/٣٥٧(.  )4(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الأق�سية، باب: الق�ساء باليمني وال�ساهد، رقم )1٧٢1(، )818/1(.  )٥(

اأخرجه الدارقطني، كتاب الأق�سية والأحكام، الق�ساء باليمني وال�ساهد، رقم )44٩٠(، )٥/٣81(، =  )٦(
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عو القتل. والأ�سل فيها حديث �سهل بن اأبي . ٣ اأميان الق�سامة: التي يحلفها ُمدَّ

.
)٢(

اِحَبُكْم« ْو �سَ
َ
وَن َقاِتَلُكْم اأ ِلُفوَن َوَت�ْسَتِحقُّ ، وفيه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »حَتْ

)1(

َحْثمة

الثالثة  املذاهب  اأ�سحاب  بها  قال  ِعي  املدَّ ميني  اأنواع  من  الثالثة  الأنواع  وهذه 

يف اجلملة، وخالف فيها احلنفيُة؛ حيث منعوا الق�ساَء بال�ساهد واليمني، وباليمني 

املذاهب  اأ�سحاب  وقال   .
)٣(

عليهم املدَّعَى  على  الق�سامة  اأميانَ  واأوجبوا  املردودة، 

الأخرى بالأنواع الثالثة يف اجلملة.

الثالثة: ميني الق�ساء مع وجود البيِّنة، اأو ميني ال�ستظهار:

ة بطلب القا�سي؛  نته التامَّ ِعي مع بيِّ وهي مو�سوع البحث، وهي التي يحلفها املدَّ

لدفع التَُّهمة عنه عند تقدمي الأدلة املطلوبة يف الدعوى، ويلجاأ اإليها القا�سي عادًة 

.
)4(

اإذا كانت الدعوى بحقٍّ على غائب اأو ميت ونحوهما

ُة اهلل، رقم )٧1٣4(،  = واحلاكم يف امل�ستدرك، كتاب الأحكام، باب: َمن اأعان باطاًل فقد برئت منه ِذمَّ

نَن الكربى، كتاب ال�سهادات، باب: النكول وردِّ اليمني، رقم )٢٠٧٣٩(،  )�ص/1٣٥٠(، والبيهقي يف ال�سُّ

)٣1٠/1٠(؛ كلُّهم من طريق �سليمان بن عبدالرحمن، حدثنا حممد بن م�سروق، عن اإ�سحاق بن الفرات، 

ومل  الإ�سناد،  �سحيح  حديث  »هذا  احلاكم:  قال  مرفوًعا.  عمر  ابن  عن  نافع،  عن  �سعد،  بن  الليث  عن 

به الذهبي يف التلخي�ص قائاًل: »ل اأعرف حممًدا، واأخ�سى اأن يكون احلديث باطاًل«. قلُت:  يخرجاه«. وتعقَّ

اإ�سناده �سعيف؛ جلهالة حممد بن م�سروق، وهو الكندي؛ قال الذهبي يف ل�سان امليزان )4٢٩/٥(: »قال ابن 

ان: ل ُيعَرف. وقال: ذكر اأبو حامت وغريه اأن �سليمان كان كثرَي الرواية عن املجاهيل«. وذكر احلافظ  القطَّ

ابن حجر يف التلخي�ص احلبري )٢٣٠/4( احلديَث، وقال: »فيه حممد بن م�سروق، ل ُيعَرف، واإ�سحاق بن 

ف احلديَث الألباينُّ يف الإرواء )٢٦8/8(. اٌم يف »فوائده««. وقد �سعَّ الفرات خمتلف فيه، ورواه متَّ

ملسو هيلع هللا ىلص وزيد  4ه�، وروى عن النبي  �سهل بن اأبي َحْثمة بن �ساعدة بن عامر الأن�ساري الأو�سي، ُولد �سنة   )1(

َ �سنة 41ه�. انظر:  بن ثابت، وروى عنه ابنه حممد وُب�َسري بن َي�سار، وكان من ال�سحابة الكرام، وُتُويفِّ

الطبقات الكبري )٥٥8/٦(، الإ�سابة )4/4٩٣(.

اأخرجه البخاري، كتاب اجلزية واملوادعة، باب: املوادعة وامل�ساحلة مع امل�سركني باملال وغريه واإثم   )٢(

َمن مل َيِف بالعهد، )�ص/٥٥8(، رقم )٣1٧٣(، واأخرجه م�سلم، كتاب الق�سامة واملحاربني والق�سا�ص 

والديات، باب: الق�سامة، رقم )1٦٦٩(، )1/٧٩٢(.

ة )٩٣/٦(، )٢٩٣/٥(، بدائع ال�سنائع )٢٢٥/٦(، )٢٣٠/٦(، )٢8٩/٧(، الختيار 
ِّ
اجلوهرة النَّري  )٣(

لتعليل املختار )٢٧٥/٢(، )٣٥٠/4(، الفقه الإ�سالمي واأدلته )8/٦٠٧٧(.

الفقه الإ�سالمي واأدلته )٦٠٧8/8(، و�سائل الإثبات )٣٥8/1(، اليمني الق�سائية )�ص/8٥(.  )4(
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نة التي اعتمد عليها  يت مينَي ال�ستظهار ل�ستظهار احلق بعد ثبوته؛ لأن البيِّ و�ُسمِّ

الطالب  بيمني  في�ستظهر  عليه غرُي موجود،  َعى  واملدَّ الأمر،  بظاهر  �سهدت  ِعي  املدَّ

وميني   ،
)1(

القا�سي من  ه  ُتوجَّ لأنها  الق�ساء؛  مينَي  ا  اأي�سً ى  وُت�سمَّ الأمر،  باطن  على 

ة؛ لأنه من املحتمل اأن 
َّ
م ؛ لأنها جتعل املدَّعِيَ بريءَ الذِّ

)٢(

ال�سترباء عند بع�ص الفقهاء

.
)4(

ى مينَي ال�ستيثاق ، كما ُت�سمَّ
)٣(

ين ه من الدَّ يكون الدائن قد اأ�سقط حقَّ

وحكمها من حيث الأ�سل: ل يوجد ن�صٌّ �سريح على وجوب الأخذ بها، فهي لي�ست 

ال�سرع  دلياًل يف الإثبات، واإمنا هي اجتهاد من الفقهاء مبنيٌّ على ا�ستقراء قواعد 

هها  مة اإليه؛ لأن القا�سي ُيوجِّ لزيادة التاأكيد والطمئنان للقا�سي ب�سحة الأدلة املقدَّ

ق  لالحتياط يف احلكم، واأ�سحاب املذاهب الأربعة يف اجلملة اأخذوا بها، بني ُم�سيِّ

ع، و�سياأتي تف�سيل م�سائلها اإن �ساء اهلل تعاىل. وُمو�سِّ

نة تفيد غلبة الظن، فهذه  ِعي باليمني مع بيِّنته؛ فالأن البيِّ ا احلكمة من اإلزام املدَّ واأمَّ

احتمال  عند  وبالأخ�صِّ  اأمكن،  ما  للحقوق  واحتياط  واطمئنان  تاأكيد  زيادة  اليمني 

وجود التُّهَمة والرِّيبة يف �سحة احلق الذي ثبت بالبيِّنة، فتقوى قناعة القا�سي بالأدلة 

مة اإليه؛ لأن القا�سي يريد بهذه اليمني الحتياَط يف احلكم. املقدَّ

على  الدعوى  لعدم  وجوبها؛  على  ن�صَّ  ل  الق�ساء  “ميني   :
)٥(

َفْرحون ابن  قال 

ْوا ذلك على �سبيل ال�ستح�سان؛ نظًرا للميت 
َ
احلالف مبا ُيوِجبها، اإلَّ اأن اأهل العلم راأ

.
ين عليه”)٦( والغائب، وِحياطًة عليه، وحفًظا ملاله؛ لل�سك يف بقاء الدَّ

َرر )1٦٦/1٢(، الفقه الإ�سالمي واأدلته )٦٠٧8/8(. ام )٣٩/٢(، لوامع الدُّ تب�سرة احلكَّ  )1(

ام )٣٩/٢(، مواهب اجلليل )٦/144(. تب�سرة احلكَّ  )٢(

َرر )1٢/1٦٦(. لوامع الدُّ  )٣(

الفقه الإ�سالمي واأدلته )8/٦٠8٥(.  )4(

برهان الدين اإبراهيم بن علي بن حممد بن َفْرُحون الَيعَمري املالكي، ُولد نحو �سنة ٧٣٠ه�، واأخذ عن   )٥(

َعيني وحممد بن اأبي  الزبري بن علي الأ�سواين وحممد بن جابر الوادي اآ�سي، واأخذ عنه اأبو جعفر الرُّ

 َ ام«، وُتُويفِّ يباج ال�ُمْذَهب«، و»تب�سرة ال�ُحكَّ بكر املراغي، وكان فقيًها بارًعا، وويل ق�ساَء املدينة. له: »الدِّ

َرر الكامنة )48/1(، نيل البتهاج )�ص/٣٣(، �سجرة النور الزكية )1/٢٢٢(. �سنة ٧٩٩ه�. انظر: الدُّ

ام )4٧/٢(. تب�سرة احلكَّ  )٦(
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املطلب الثالث

َتكرار ميني الق�شاء

وذلك  نة،  البيِّ وجود  مع  ة  مرَّ من  اأكرَث  ِعي  املدَّ يحلف  باأن  اليمنُي  هذه  ر  ُتكرَّ اأن 

ر مينُي الق�ساء يف بع�ص  ر يف بع�ص امل�سائل. قال ابن فرحون : “قد ُتكرَّ ُمت�سوَّ

نة وميني الق�ساء اإىل اأن قدم الغائُب  ر الق�ساء بعد اإقامة البيِّ ال�سور، وذلك اإذا تاأخَّ

ه حتى يحلف ثانيًة؛  ى الطالُب حقَّ ًة ثم مات؛ فاإنه يجب اأن ل ُيق�سَ املديان، واأقام ُمدَّ

َدْيٌن  الغائب  على  كان  اإذا  ذلك:  ومن  ة  مرَّ اأول  كان  كما  حا�سٌل  هنا  ها  ال�سك  لأن 

نَة عند حلول النجم الأول، وحلف مينَي الق�ساء؛ فال  م، فاأقام الطالب عليه البيِّ ُمنجَّ

ُتعاد عليه اليمنُي عند حلول النجم الثاين ول الثالث، اإلَّ اأن َيقَدم الغائُب املديان يف 

ة، اأو بعد النجم بحيث ميكن اأن يكون بعد اأن اقت�سى النجم الأول اقت�سى  خالل املدَّ

.
ل مَن اقت�ساه؛ فحينئذ يحلف”)1( النجم الثاين، اأو وكَّ

املطلب الرابع

موقف نظام املرافعات ال�شرعية من ميني الق�شاء

بقرار  ال�سادرة  ال�سرعية،  املرافعات  لنظام  التنفيذية  اللوائح  على  بالطالع 

ت عليه الفقرة  معايل وزير العدل رقم )٣٩٩٣٣(، وتاأريخ 1٩/ ٥/ 14٣٥ه��، وما ن�سَّ

ه مينَي ال�ستظهار  اخلام�سة من املادة احلادية ع�سرة بعد املئة منه: اأن »للدائرة اأن ُتوجِّ

وما يف حكمها لأحد اخل�سمنِي عند القت�ساء، ولو مل يطلب اخل�سُم ذلك«.

للقا�سي يف اجلملة  باأن  القائلون  الفقهاء  اإليه  توافق ما ذهب  الفقرة  فاإن هذه 

توجيَه ميني ال�ستظهار )ميني الق�ساء( بعد تقدمي الأدلة، لكن مل َيِرْد يف الالئحة 

حتديدُ ما يتعلق بامل�سائل التي ُيوؤَخذ فيها بيمني ال�ستظهار )ميني الق�ساء(.

د ا�ستح�سان فيما ل  ًة اأخرى نظٌر؛ لأنه جمرَّ ام )4٧/٢(. قلُت: يف القول بالإلزام بها مرَّ تب�سرة احلكَّ  )1(

يح�سل اإلَّ نادًرا، والنادر ل حكم له، فال يلزم الحتياط له.
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املبحث االأول

نة، من جهة نوع الدعوى  امل�شائل املتعلِّقة بيمني الق�شاء مع البيِّ

وفيه �سبعة مطالب:

املطلب االأول

ين على املكلَّف احلي ِعي الدَّ حكم ا�شتحالف ُمدَّ

نته،  نًة على �سحتها؛ فهل ُي�ستحَلف مع بيِّ اإذا ادَّعى رجل على اآخر بدَين، واأقام بيِّ

اأم ل؟

اختلف الفقهاء  فيها على ثالثة اأقوال: 

 ،،
)٢( )1(

ة مطلًقا. وبه قال �ُسَريح نة التامَّ ِعي مع وجود البيِّ القول الأول: ُي�ستحَلف املدَّ

.
)٥( )٦(

، وابن اأبي ليلى
)4( )٣(

وال�سعبي

ة �ُسَريح بن احلارث بن قي�ص الِكندي الكويف، اأدرك النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ومل َيْلَقه، وروى عن ابن م�سعود  ميَّ
ُ
اأبو اأ  )1(

�سدر  يف  الق�ساة  اأ�سهر  من  ثقًة،  اإماًما  وكان  َخعي،  النَّ واإبراهيم  ال�سعبي  عنه  وروى  ثابت،  بن  وزيد 

للبخاري )٢8/4(،  الكبري  التاريخ  ٧8ه�. انظر:  َ �سنة  وُتُويفِّ ٦٠ �سنًة،  ُة ق�سائه  ُمدَّ ْت  الإ�سالم، وامَتدَّ

الإنابة ل�ُمُغْلطاي )٢81/1(، الإ�سابة )٥/1٠4(.

نته )٧/٧٣4(،  انظر: م�سنَّف ابن اأبي �سيبة، كتاب البيوع والأق�سية، َمن كان ي�ستحلف الرجل مع بيِّ  )٢(

رقم )٢٣4٠1(، وخمت�سر اختالف العلماء )٣٣٣/٣(.

ْعبي الكويف، ُولد �سنة 1٩ه�، وروى عن  اأبو عمرو عامر بن �َسراِحيَل بن عبِد ذي ِكبار ال�َهْمداين ثم ال�سَّ  )٣(

ا�ص واأبي مو�سى الأ�سعري، وروى عنه �ُسَريٌح القا�سي واحلارث الأعور، وكان اإماًما كثرَي  �سعد بن اأبي وقَّ

َ �سنة 1٠٣ه�. انظر: الطبقات الكبري )٣٦٥/8(، �سري  العلم، عظيَم احِلْلم، ُي�سَرب املثُل بحفظه، وُتُويفِّ

اأعالم النبالء )٢٩4/4(.

نته )٧/٧٣4(،  انظر: م�سنَّف ابن اأبي �سيبة، كتاب البيوع والأق�سية، َمن كان ي�ستحلف الرجل مع بيِّ  )4(

رقم )٢٣4٠٠(.

نيِّف  �سنة  ُولد  ليلى،  اأبي  بابن  املعروف  الكويف؛  الأن�ساري  عبدالرحمن  بن  حممد  عبدالرحمن  اأبو   )٥(

اج و�سفيان بن ُعَيينة، وكان  و�سبعني، واأخذ عن ال�سعبي وعطاء بن اأبي رباح، واأخذ عنه �ُسْعبة بن احلجَّ

َ �سنة 148ه�. انظر: تهذيب الكمال )٦٢٢/٢٥(، �سري  اإماًما فقيًها بارًعا، وكان مفتَي اأهل الكوفة، وُتُويفِّ

اأعالم النبالء )٣1٠/٦(.

الإ�سراف على ُنَكت م�سائل اخلالف )٣٣/٥(، البيان للِعمراين )٩٩/1٣(، املغني )٢81/14(.=  )٦(
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نة، يف حال ما اإذا ا�سرتاب القا�سي  القول الثاين: يُ�ستحلَف املدَّعِي مع وجود البيِّ

.
)1(

ال�سهوَد. وهي رواية عن الإمام اأحمد

 ،
)٣(

، واملالكية
)٢(

القول الثالث: اأنه ل يحلف املدَّعِي مع وجود البيِّنة. وبه قال احلنفية

.
)٥(

، واحلنابلة
)4(

وال�سافعية

.
)٦(

دليل القول الأول: اأنه من باب الحتياط؛ لأن النا�ص مدخلون يف معاملتهم

نة، وح�سن  ة وعدم التَُّهمة، والكتفاء بالبيِّ مَّ وميكن مناق�سته: باأن الأ�سل براءة الذِّ

نة دون  الظن بني امل�سلمني، ثم هذا ُمعاَر�ص مبا ياأتي من اأدلة تدل على الكتفاء بالبيِّ

احلاجة اإىل اليمني، ولأن معناه دخول التَُّهمة على جميع النا�ص، والتَُّهمُة التي ل تقوم 

يِّئ الذي  على اأ�س�ص قوية ودلئل ظاهرة ُتَعدُّ �سعيفًة، وقد تكون من قبيل الظن ال�سَّ

.
)٧(

ورد النهي عنه

دليل القول الثاين: اأن هذا فعلُ عليٍّ ؛ فقد �ُسئل الإمام اأحمد عن الرجل 

فعل  فقد  قال:  احلف؟  ال�سهود:  ل�ساحب  يقول  اأن  للحاكم  اأي�ستقيم  ال�سهوَد،  يقيم 

.
)8(

 ٌّذلك علي

كتابه  يف  ٧4٩ه��(  �سنة  ى  )املتوفَّ   التون�سي  اري  الهوَّ عبدال�سالم  بن  حممد  ن�سب  تنبيه:   =

ال�سافعية. انظر:  اأقف عليه يف م�سادر مذهب  لل�سافعي، لكني مل  القوَل  هات« هذا  مَّ
ُ
الأ »�سرح جامع 

.)4٩٣/1٥(

الإن�ساف )٥٢1/٢8(، الفروع )٢٠4/11(.  )1(

الأ�سباه  املب�سوط )11٩/٢٠(،  العلماء )٣٣٣/٣(،  اختالف  لل�سيباين )٥4٧/1٠(، خمت�سر  الأ�سل   )٢(

يم )�ص/٢4٢(، حا�سية ابن عابدين )٥8٧/٥(. والنظائر لبن جُنَ

الإ�سراف على ُنَكت م�سائل اخلالف )٣٣/٥(، التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )1٣٩/٦(، �سرح   )٣(

ْرقاين )4٠٠/٧(. بَّاين على �سرح الزُّ هات )4٩٣/1٥(، الفتح الرَّ مَّ
ُ
جامع الأ

املذهب  يف  الو�سيط   ،)1٠٩/1٩( املطلب  نهاية   ،)1٢/1٢( الطالبني  رو�سة   ،)1٣٢/1٧( احلاوي   )4(

)1٧٩/٩(، البيان للعمراين )٩8/1٣(، عمدة املحتاج اإىل �سرح املنهاج )1٥/4٠٩(.

اف القناع )1٣4/1٥(. ال�سرح الكبري )4٥1/٢8(، الإن�ساف )٥٢1/٢8(، الفروع )٢٠4/11(، ك�سَّ  )٥(

الطرق احلكمية )�ص/1٥8(.  )٦(

التَُّهمة واأثرها يف الأحكام الفقهية )�ص/8٧(.  )٧(

 ، ا يف املب�سوط )11٩/٢٠(، عن علي  اأي�سً املبدع )1٥4/1٠(، الإن�ساف )٥٢1/٢8(، وحكاه   )8(

وكذلك ابن القيِّم يف الطرق احلكمية )�ص/1٥8(. وقد جاء يف م�سنَّف ابن اأبي �سيبة، كتاب البيوع =
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ِعي واليمنَي على  نَة على املدَّ وميكن مناق�سته: باأنه ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه جعل البيِّ

نته، وهذا اأَوىل مما ُنقل عن عليٍّ  املدَّعَى عليه، فدلَّ على اأن املدَّعِيَ ل يُ�ستحلَف مع بيِّ

م عليه. ِعي، فُيقدَّ  من حتليف املدَّ

اأدلة القول الثالث: 

.
)1(

ْنَكَر«
َ
عِي، وَالَْيِمنُي َعَلى َمْن اأ

َّ
نَةُ عَلَى املُْد

ِّ
الدليل الأول: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الْبَي

َعى  املدَّ وهو  اليمني،  �ساحَب  ال�سريح  باللفظ  ملسو هيلع هللا ىلص  ذكر  »حيث  ال�ستدلل:  ووجه 

.
)٢(

ِعي اأكرث من ال�سهادة« نته؛ لأنه مل يجعل على املدَّ ِعي باليمني مع بيِّ عليه، فال يُوؤَمر املدَّ

.
)٣(

نٌَة؟« قال: ل. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَيِميُنُه«
ِّ
الدليل الثاين: قوله ملسو هيلع هللا ىلص للح�سرمي: »هَلْ لَكَ بَي

.
)4(

َعى عليه« ووجه ال�ستدلل: »اأنه ملسو هيلع هللا ىلص جعل اليمنَي يف جانب املدَّ

نة واليمني؛ لأنه مل يقل: األك  : “وهذا ن�صٌّ اأنه لي�ص له عليه البيِّ
)٥(

قال الِعمراين

.
نٌة وميني”)٦( بيِّ

ة كاملة، فلو احتجنا اإىل اليمني معها لكانت ناق�سًة  نة ُحجَّ الدليل الثالث: اأن البيِّ

.
)٧(

ة غري تامَّ

ا  ا�ستحلف  نته )٧٣4/٧(، رقم )٢٣٣٩٧(: اأن عليًّ = والأق�سية، َمن كان ي�ستحلف الرجل مع بيِّ

نته. ُعَبيداهلل بن ال�ُحرِّ مع بيِّ

�سبق تخريجه.  )1(

هات )1٥/4٩٣(. مَّ
ُ
الإ�سراف على ُنَكت م�سائل اخلالف )٣٣/٥(، �سرح جامع الأ  )٢(

بالنار  فاجرة  بيمنٍي  م�سلٍم  حقَّ  اقتطع  َمن  وعيد  باب:  الإميان،  كتاب  �سحيحه،  يف  م�سلم  اأخرجه   )٣(

)٧٣/1(، رقم )٢٢٠(.

املب�سوط )11٩/٢٠(.  )4(

اأبو احل�سني يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل بن �سعيد الِعمراين ال�سافعي اليمني، ُولد �سنة 48٩ه�، واأخذ   )٥(

عن اأبي الفتوح الِعمراين وزيد بن عبداهلل اليفاعي، وكان اإماًما زاهًدا َوِرًعا، عارًفا بالفقه والأ�سول 

)�ص/1٧4(،  اليمن  فقهاء  طبقات  انظر:  ٥٥8ه�.  �سنة   َ وُتُويفِّ و»النت�سار«،  »البيان«،  له:  والنحو. 

طبقات ال�سافعية الكربى )٣٣٦/٧(.

البيان للعمراين )٩8/1٣(.  )٦(

الإ�سراف على ُنَكت م�سائل اخلالف )٣٣/٥(.  )٧(
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.
)1(

َتِي الدعوى، فُيكتَفى بها، كاليمني نة اإحدى ُحجَّ الدليل الرابع: اأن البيِّ

ة خارجة عن املحتجِّ بها، فانتفت التَُّهمة عنها،  نة ُحجَّ الدليل اخلام�س: اأن البيِّ

هت التَُّهمُة اإليها، وما ُعدمت التَُّهمُة فيه اأقوى  واليمني �سادرة عن املحتجِّ بها، فتوجَّ

على  الأ�سعف  تقدمي  من  وىل 
َ
اأ الأ�سعف  على  الأقوى  وتقدمي  اإليه،  هت  توجَّ مما 

.
)٢(

الأقوى

القول املختار:

نة من حيث الأ�سل؛  ِعي مع وجود البيِّ القول الثالث؛ وهو القول مبنع ا�ستحالف املدَّ

وذلك لقوة ما ا�ستدل به اأ�سحاب هذا القول من اأدلة، و�سالمتها من املناق�سة، ولأنه 

نة؛ ول �ِسيَّما عند تغريُّ  ِب القا�سي يف البيِّ َي�ْسرَتِ مت ال�ستغناء بها عن اليمني، ما مل 

اأحوال النا�ص. 

املطلب الثاين

نة على  ِعي اإذا كان املطلوب ميًتا، ومل ت�شهد البيِّ يف حكم ا�شتحالف املدَّ

َعى به اإقرار ورثة امليت باملدَّ

ِعي  نَة على �سحة دعواه على امليت؛ فهل يلزم حتليف املدَّ اإذا اأح�سر املدَّعِي البيِّ

نته؟ نته، اأم ُيكتَفى ببيِّ مع بيِّ

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

 ،
)٣(

نة. وبه قال احلنفية عِي الدَّين على امليت حتى مع وجود البيِّ
َّ
القول الأول: يُ�ستحلَف مُد

املغني )٢81/14(.  )1(

احلاوي )1٧/1٣٢(.  )٢(

عابدين  ابن  حا�سية   ،)٢٥4/٢( الأبحر  ملتقى  �سرح  يف  الأنهر  جممع   ،)٢٠٣/٧( الرائق  البحر   )٣(

)4٢٥/٥(، الفتاوى الهندية )14/4(.
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والعمل يف مذهبهم  اأخرى عند احلنابلة،  رواية  وهي   ،
)٢(

وال�سافعية  ،
)1(

واملالكية

.
)4(

، وقد نقل احلنفية الإجماَع على ذلك
)٣(

عليها

نة. وهي الرواية الأ�سهر  ِعي، وُيكتَفى بالبيِّ القول الثاين: اأنه ل يلزم حتليف املدَّ

عند احلنابلة، وجزم بها �ساحبا »الإقناع« و»املنتهى«، اإلَّ اأن العمل يف املذهب 

.
)٥(

على خالفها

ِعي على امليت حتى مع  دليل القول الأول: ا�ستدل القائلون بوجوب اليمني على املدَّ

نة، باملعقول؛ وهو الحتياط؛ جلواز اأن يكون الدائن قد ا�ستوفى ما قامت  وجود البيِّ

عى ذلك،  فادَّ لو كان حا�سًرا  واأنه  نة،  البيِّ بها  التي قامت  العنيَ  كه  ملَّ اأو  نة،  البيِّ به 

ر ذلك منه لَغْيبِته، اأو عدم تكليفه؛ وجب اأن يقوم احلاكم  لوجبت اليمني، فاإذا تعذَّ

ِعي اأنه  ؛ وعليه فيحلف املدَّ
)٦(

مقامه فيما ميكن دعواه، ولأن احلاكم ماأمور بالحتياط

ال�سرح   ،)٥٣8/٧( اخلر�سي  حا�سية   ،)٢81/٧( ْرقاين  الزُّ �سرح   ،)1٧٣/1٥( هات  مَّ
ُ
الأ جامع  �سرح   )1(

َرر )1٢/1٦٥(. الكبري على خمت�سر خليل )1٣٩٦/٢(، بلغة ال�سالك )18٦/4(، لوامع الدُّ

البيان )1٠8/1٣(، نهاية املطلب )٥٠4/18(، رو�سة الطالبني )1٧٦/11(، عمدة املحتاج اإىل �سرح   )٢(

ا )1٥/1٧٧(  اأي�سً ن يف عمدة املحتاج  امللقِّ ابن  املنهاج )1٧٧/1٥(، مغني املحتاج )٥44/4(. وقال 

ين، واأقام به �ساهدين، اأو بالإقرار به؛  عى اأن امليت اأبراأه من الدَّ نقاًل عن ابن ال�سالح: »وكذا لو ادَّ

ِعي«. ف احلكم على ميني املدَّ يتوقَّ

الإرادات  منتهى  )�ص/٣٠٥(،  امل�سبع  التنقيح  الإن�ساف )٥٢٠/٢8(،   ،) ٥٢٠/٢8( الكبري  ال�سرح   )٣(

اف القناع )1٦٠/1٥(، غاية املنتهى )4٥٢/٣(. )٥٥٢/٦(، ك�سَّ

َعى َدْيًنا على  ففي غمر عيون الب�سائر يف �سرح الأ�سباه والنظائر )4٢٣/٢(: »اأجمعوا على اأن َمن ادَّ  )4(

اه  امليت؛ يحلف من غري طلب الو�سيِّ والوارث: باهلل ما ا�سَتوَفيَت َدْيَنَك من املديون امليت، ول من اأحٍد اأدَّ

اإليك عنه، ول قب�ص لك قاب�ٌص باأمرك، ول اأبراأَته ول �سيًئا منه، ول اأحلت به ول ب�سيء منه على اأحٍد، 

القواعد  البهية يف  الفرائد  ابن عابدين )4٢٥/٥(،  ب�سيء منه رهٌن«. وانظر: حا�سية  ول عندك ول 

الفقهية )1/1٧٦(.

الإرادات  منتهى  �سرح   ،)٢٠٣/11( الفروع   ،)٥٢٠/٢8( الإن�ساف  )�ص/٣٠٥(،  امل�سبع  التنقيح   )٥(

)٥٥٢/٦(، ك�سَّاف القناع )1٦٠/1٥(، غاية املنتهى )4٥٩/٣(، مطالب اأويل النُّهى )٣٥/14(. وقال 

البهوتي يف �سرح منتهى الإرادات )٥٥٢/٦( »)ول يجب عليه(؛ اأي: املحكوم له على غائب ونحوه )مينٌي 

نٌة عادلة؛ فال جتب معها اليمنُي، كما لو  ِة غائٍب اأو على ميت اأو ُم�سترِت... لأنها بيِّ ه( يف ِذمَّ على بقاِء حقِّ

ح: والعمل عليها يف هذه الأزمنة؛ لف�ساد اأحوال النا�ص«. كانت على حا�سٍر اإلَّ على رواية، قال املنقِّ

ال�سرح الكبري )٥٢٠/٢8(.  )٦(
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عاه، اأو اأنه مل َيُزْل ملُكه عنه بردٍّ اأو اإقالة اأو نحوهما من اأ�سباب  الآن ُم�ستِحقٌّ ملا ادَّ

.
)1(

النتقالت

: “ميني الق�ساء ل ن�صَّ على وجوبها؛ لعدم الدعوى على 
)٢(

قال ابن ر�سٍد ال�َجدُّ

احلالف مبا يوجبها، اإلَّ اأن اأهل العلم راأَْوا ذلك على �سبيل ال�ستح�سان؛ نظًرا للغائب 

�سقوطه  اأو  عليه  ين  الدَّ يف بقاء  لل�سك  ماله؛  على  وحفظًا  عليه،  وحِياطةً  وامليت، 

.
عنه”)٣(

اأدلة القول الثاين: 

.
)4(

ْنَكَر«
َ
ِعي، َواْلَيِمنُي َعَلى َمْن اأ َنُة َعَلى امْلُدَّ الدليل الأول: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَبيِّ

ِعي  ، فال ُيوؤَمر املدَّ
)٥(

َعى عليه ووجه ال�ستدلل: اأنه ح�سر اليمنَي يف جانب املدَّ

نته. باليمني مع بيِّ

ر  يتعذَّ هنا  عليه  َعى  واملدَّ وجوده،  حال  عليه  َعى  املدَّ ا�ستحالف  باأن  وُنوِق�َس: 

ِعي. دُّ اليمنُي على املدَّ ا�ستحالفه، فرُيَ

الدليل الثاين: من املعقول: اأنها بيِّنة عادلة، فلم جتب اليمني معها، كما لو كانت 

.
)٦(

على حا�سر

عمدة املحتاج اإىل �سرح املنهاج )1٥/1٧٧(.  )1(

، ُولد �سنة 4٥٠ه�، واأخذ  اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن ُر�ْسٍد القرطبي املالكي؛ املعروف بابن ر�سٍد ال�َجدِّ  )٢(

َب�ْسُكوال،  بن  القا�سم  واأبو  ة  َم�َسرَّ بن  واأخذ عنه عبدامللك  �ِسراج،  بن  واأبي مروان  رزق  بن  اأحمد  عن 

ًما فيه على جميع اأهل ع�سره. له: »املقدمات املمهدات«،  وكان فقيًها عال�ًما، حافًظا ملذهب مالك، مقدَّ

النبالء  اأعالم  �سري   ،)٢48/٢( املذَهب  يباج  الدِّ انظر:  ٥٢٠ه�.  �سنة   َ وُتُويفِّ والتح�سيل«،  و»البيان 

)٥٠1/1٩(، �سجرة النور الزكية )1/1٢٩(.

َرر يف هتك اأ�ستار املخت�سر )1٢/1٦٧(،  م�سائل اأبي الوليد بن ر�سد ال�جدِّ )1٠٢٧/٢(، وانظر: لوامع الدُّ  )٣(

. غري اأنه ن�سب هذا الكالم اإىل اللخمي املالكي، ومل اأجده يف التب�سرة، ووجدُته عند ابن ر�سد اجلدِّ

�سبق تخريجه.  )4(

�سرح منتهى الإرادات )٥٢٥/٦(، مطالب اأويل النُّهى )14/٣٥(.  )٥(

اأويل  مطالب   ،)1٦٠/1٥( القناع  اف  ك�سَّ  ،)٥٥٢/٦( الإرادات  منتهى   ،)٥٢٠/٢8( الكبري  ال�سرح   )٦(

النُّهى )14/٣٥(.
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َعى  املدَّ فاإن  خمتلف،  احلال  لأن  امليت؛  على  احلي  قيا�ص  �سحة  بعدم  وُنوِق�َس: 

ين، بخالف )احلي(. ِعي ق�ساَء الدَّ عليه )امليت( ي�ستحيل منه اأن يدَّ

الراأي املختار:

نة؛ وذلك  ِعي على امليت حتى مع وجود البيِّ هو القول الأول؛ القائل بتحليف املدَّ

احتياًطا  ِعي  املدَّ ا�ستحالف  يف  اإن  ثم   ،
)1(

النا�ص غالب  اأحوال  وف�ساد  دليله،  لقوة 

القول،  وعلى هذا  يوجد �سرٌر يف حتليفه.  ول  امليت،  مال  القائم على  ة 
َّ
لذِم واإبراءً 

ين  ِعي بهذا الدَّ ِعي، ول يحكم القا�سي لذلك ال�سخ�ص املدَّ فاليمني واجبة على املدَّ

اإلَّ اإذا حلف مينَي الق�ساء.

ِعي اإذا كان املطلوب  عة عن القول بوجوب اليمني على املدَّ وهنالك ثالث م�سائل متفرِّ

ميًتا: 

 بحكم ق�سائي؛ فهل 
َّ
امل�ساألة الأوىل: اإذا اأقرَّ الورثة بالدَّين، وامتنعوا من دفعه اإل

ُيحلِّفه القا�سي، اأم ل؟

وا بعدم َحِلِفه؛ فهل ُيحلِّفه القا�سي  وا اأمام القا�سي، وَر�سُ امل�ساألة الثانية: اإذا اأقرُّ

كذلك، اأم ل؟

 يف )املقدمات املمهدات(: “َمن اأثبت َدْيًنا 
)٢(

يف الأوىل، قال ابن ر�سٍد ال�َجدُّ

ومل  ين،  بالدَّ الورثة  له  اأقرَّ  لو  بل  اليمني...  بعد  اإلَّ  له  ُيحَكم  ل  ميت؛  على 

يريدوا اأن يدفعوه اإلَّ بحكم؛ مل يحكم له القا�سي به اإلَّ بعد اليمني؛ خمافَة 

.
اأن يطراأ وارٌث، اأو يطراأ عليه َدْين”)٣(

ا الثانية؛ فقد ذكر �ساحب كتاب )بلغة ال�سالك( اخلالَف يف هذه امل�ساألة  واأمَّ

فهل  َحِلِفه؛  بعدم  وا  وَر�سُ الرفع،  بعد  وا  اأقرُّ اإن  ا  “واأمَّ فقال:  املالكية،  عند 

اف القناع )1٦٠/1٥(، مطالب اأويل النُّهى )14/٣٥(. منتهى الإرادات )٥٥٢/٦(، ك�سَّ  )1(

�سبق ترجمته.  )٢(

َرر )1٢/1٧٠(. )٥٠8/1(. وانظر: لوامع الدُّ  )٣(
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.
ه اليمني، اأو ل؟ قولن لبع�ص ال�سيوخ”)1( كذلك ل تتوجَّ

 اإذا تزاحمت 
َّ
والظاهر عدم حتليفه يف كلتا امل�ساألتني؛ لإقرار الورثة باحلق، اإل

كة فاإنه ل بد فيه من اليمني. ِ الديون على الرتَّ

الق�ساء؛  ياأخذ منه مينَي  اأن  ين دون  الدَّ ِعي  الو�سيُّ ملدَّ اإذا دفع  الثالثة:  امل�ساألة 

فهل ي�سمن بهذا الدفع، اأم ل؟

نقل �ساحب كتاب )الفائق يف معرفة الأحكام والوثائق( عن بع�ص املالكية اأنه 

َرر(  “اإذا دفع دَيْنًا عن ميت، ومل يحلف القائم مينَي الق�ساء؛ فحكى يف )الطُّ

.
اأن الدافع ي�سمن”)٢(

والظاهر عدم ت�سمينه؛ لأنه اأمني، ول يوجد دليل على ت�سمينه.

املطلب الثالث 

ا، اأو  ين اإذا كان املطلوب غائًبا، اأو �شبيًّ يف حكم ا�شتحالف طالب الدَّ

�شغريًا، اأو جمنونًا

هذا  ُيَعدُّ  فهل  واملجنون؛  ال�سبيُّ  ومثله   ،
)٣(

الغائب على  نَة  البيِّ ِعي  املدَّ اأقام  اإذا 

.)18٦/4(  )1(

)114٠/٢(. ويف املعيار املعرب )٢٦4/1٠(: »وقد ن�صَّ ابن �سهل على اأن َمن دفع َدْيًنا على ميت دون   )٢(

ميني الق�ساء؛ فاإن الدافع ي�سمن ذلك، ول فرق بني امليت والغائب«.

ا الق�ساء على الغائب؛ فقد اختلف الفقهاء يف جواز احلكم عليه على قولني:  اأمَّ  )٣(

الأول: اأنه ل يجوز احلكم على الغائب مطلقًا. وبه قال احلنفية.

اإَِلْيَك  ى  َتَقا�سَ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإَِذا   قال: قال يل ر�سول اهلل  وا�ستدلُّوا على ذلك باأدلة؛ منها: حديُث علىٍّ 

: فما زلُت قا�سًيا  ي«. قال عليٌّ ِل َحتَّى َت�ْسَمَع َكاَلَم اْلآَخِر، َف�َسْوَف َتْدِرى َكْيَف َتْق�سِ وَّ
َ
َرُجاَلِن؛ َفاَل َتْق�ِص ِلاْلأ

بعدُ. اأخرجه الرتمذي، كتاب اأبواب الأحكام، باب: ما جاء يف القا�سي ل يق�سي بني اخل�سمني حتى 

ي�سمع كالمهما، )1٢/٣(، رقم )1٣٣1(، واأبو داود، كتاب الأق�سية، باب: كيف الق�ساء؟ )٥/4٣4(، 

رقم )٣٥8٢(، واأحمد )٣8٧/٢(، رقم )1٢11(، من طريق �ِسماك بن حرب، عن حن�ص بن املعتمر، 

بن  يعقوب  وقال  داود،  اأبو  ووثَّقه  وغريهما،  �سائي  والنَّ البخاري  فه  �سعَّ �سعيف،  وحن�ٌص  به.  علي  عن 

�سفيان: ل باأ�ص به. وقال اأبو حامت: هو عندي �سال�ٌح. انظر: تهذيب الكمال )4٣٢/٧(.=



ميني القضاء مع البيِّنة - مجعًا ودراسًة

الـعـدد  الــســــتــون 637الـعـدد  الــســــتــون636

َعى به؟ كافًيا للحكم بها، اأو ل بد من اليمني معها على ا�ستحقاقه للمبلغ املدَّ

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

مع  حتى  واملجنون  وال�سبي  الغائب  على  ين  الدَّ ِعي  ُمدَّ الأول:  ُي�ستحَلف  القول 

 ،
)٣(

، وهو رواية عند احلنابلة
)٢(

، وال�سافعية
)1(

نة. وبه قال املالكية وجود البيِّ

والعمل عليها.

ا  = ووجه ال�ستدلل من احلديث: اأن الق�ساء مبني على �سماع اخل�سوم، وهذا يقت�سي ح�سوَرهما. اأمَّ

الغائُب فلم ُي�سَمع منه، فال يجوز الق�ساء عليه.

َعى عليه حا�سًرا  ا يف حال الغياب فلي�ص املدَّ وميكن مناق�سته: باأن ذلك يف حال ح�سور اخل�سمني، اأمَّ

ابن  حا�سية   ،)٥٢/٩( الهداية  �سرح  البناية   ،)٢1٥/٦( ة  النَّريِّ اجلوهرة  انظر:  منه.  ُي�سَمع  حتى 

عابدين )4٠٩/4(، الختيار )٢/٢14(.

الثاين: جواز احلكم على الغائب. وبه قال املالكية، وال�سافعية، واحلنابلة.

ة اأدلة؛ منها: حديث عائ�سة  قالت: جاءت هند اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا  وا�ستدلُّوا على ذلك بعدَّ

ْنِت َوَبُنوِك 
َ
ا؟ قال: »ُخِذي اأ

ًّ
ر�سول اهلل، اإن اأبا �سفيان رجل �سحيح؛ فهل عليَّ جُناحٌ اأن اآخُذَ من ماله �سِر

َما َيْكِفيِك ِبامْلَْعُروِف«. اأخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: َمن اأجرى اأمَر الأم�سار على ما يتعارفون 

اتهم ومذاهبهم امل�سهورة، )�ص/٣٧٣(، رقم  بينهم يف البيوع والإجارة واملكيال والوزن، و�سننهم على ِنيَّ

)٢٢1٠(، وم�سلم، كتاب الأق�سية، باب: ق�سية هند، )81٩/٢(، رقم )1٧14(.

ووجه ال�ستدلل: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�سى لها ومل يكن اأبو �سفيان حا�سًرا.

به  تق�سي  الذي  القول  هو  لأنه  الغائب؛  على  الق�ساء  بجواز  القا�سي  اجلمهور،  قول  هو  والراجح: 

. ى ذلك اإىل �سياع حقِّ َمن كان له على الغائب حقٌّ ى على الغائب؛ لأدَّ امل�سلحُة، اإذ لو قيل باأنه ل ُيق�سَ

وُيجاب عن القول الأول: باأن عدم وجود َمن ينوب عن الغائب يف املخا�سمة لي�ص مبانع من احلكم عليه، 

ْرقاين  نة متى ما عاد من َغْيبِته. انظر: �سرح الزُّ ه حمفوٌظ يف دفع الدعوى والطعن يف البيِّ ما دام اأن حقَّ

البيان  َرر )1٢/1٦٥(،  الدُّ لوامع  ال�سالك )4/18٥(،  بلغة  )٢81/٧(، حا�سية اخلر�سي )٥٣٧/٧(، 

 ،)1٧٥/1٥( املحتاج  عمدة   ،)1٧٣/11( الطالبني  رو�سة   ،)٥٠٣/18( املطلب  نهاية   ،)1٠٦/1٣(

الإرادات  منتهى   ،)٥1٥/٢8( الإن�ساف   ،)٥1٦/٢8( الكبري  ال�سرح   ،)٥4٢/4( املحتاج  مغني 

اف القناع )1٥٩/1٥(، غاية املنتهى )4٥٩/٣(. )٥٥1/٦(، ك�سَّ

ْرقاين )٢81/٧(، حا�سية اخلر�سي )٥٣٧/٧(، ال�سرح الكبري على خمت�سر خليل )1٣٩٦/٢(،  �سرح الزُّ  )1(

َرر )1٢/1٦٥(. بلغة ال�سالك )18٥/4(، لوامع الدُّ

البيان للعمراين )1٠٧/1٣(، نهاية املطلب )٥٠٣/18(، رو�سة الطالبني )1٧٦/11(، عمدة املحتاج   )٢(

اإىل �سرح املنهاج )1٧٥/1٥(، �سرح التنبيه )٣٢٠/1٠(، مغني املحتاج )4/٥4٣(. 

القناع  اف  ك�سَّ  ،)٥٥٢/٦( الإرادات  منتهى   ،)٥٢٠/٢8( الإن�ساف   ،)٥٢٠/٢8( الكبري  ال�سرح   )٣(

)1٦٠/1٥(، غاية املنتهى )4٥٩/٣(.
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، وهي 
)1(

نة. وبه قال احلنفية ِعي، وُيكتَفى بالبيِّ القول الثاين: ل يلزم حتليف املدَّ

اإن راأى القا�سي  زون التحليَف  ، لكنهم ُيجوِّ
)٢(

الرواية الأ�سهر عند احلنابلة

.
)٣(

ذلك احتياًطا

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: اأن القا�سي ماأمور بالحتياط يف حق الغائب، ومن الحتياط حتليُف 

ِعي قد ا�ستوفى من َمِدينه، اأو ملَّكه احلقَّ  ِعي؛ لإزالة اأيِّ احتمال؛ كاأن يكون املدَّ املدَّ

َعى به عليه، اأو اأ�سقط عنه جزًءا منه، اأو فعل ما يجعل مو�سوَع الدعوى غرَي  الذي ُيدَّ

.
)4(

موجود

عى اأن �ساحب احلق  َعى عليه الغائب لو كان حا�سًرا، وادَّ الدليل الثاين: اأن املدَّ

ي�سبح  ِعي  املدَّ لأن  احلق؛  �ساحب  على  اليمني  لوجبت  اأبراأه؛  اأو  ه،  حقَّ اأ�سقط  قد 

ًرا لَغْيبِته، اأو  َعى عليه يف هذه احلالة ُمتعذِّ عاء املدَّ ًعى عليه، واإذا كان ادِّ عندها ُمدَّ

ُيِنيب احلاكُم مكانه َمن يقوم  اأن  فاإنه يجب  اأو جمنوًنا؛  لعدم تكليفه لكونه �سغرًيا 

.
)٥(

بهذه الدعوى

ِعي  : “ول ُي�ستحَلف املدَّ
)٦(

قال اأبو اخلري �سالمة بن اإ�سماعيل املقد�سي ال�سافعي

اأربعة موا�سع، ولي�ص هذه من بينها. انظر: البحر الرائق  اإلَّ يف  اأنه ل حتليف  وا على  اإنهم ن�سُّ حيث   )1(

ابن عابدين )4٢٥/٥(، جملة  الأبحر )٢٥4/٢(، حا�سية  ملتقى  �سرح  الأنهر يف  )٢٠٣/٧(، جممع 

الأحكام العدلية )1/٢٠٣(.

ال�سرح الكبري )٥1٩/٢8(، الإن�ساف )٥٢٠/٢8(، الفروع )٢٠٣/11(، منتهى الإرادات )٥٥٢/٦(،   )٢(

اف القناع )1٦٠/1٥(، غاية املنتهى )4٥٩/٣(. ك�سَّ

اف القناع )1٦٠/1٥(، غاية املنتهى )4٥٩/٣(، مطالب اأويل النُّهى  منتهى الإرادات )٥٥٢/٦(، ك�سَّ  )٣(

.)٣٥/14(

اف القناع )1٥/1٦٠(. ْرقاين )٢81/٧(، ِمَنح اجلليل )٣٧٢/8(، البيان )1٠٧/٧(، ك�سَّ �سرح الزُّ  )4(

اف القناع )1٦٠/1٥(، عمدة املحتاج اإىل �سرح املنهاج )1٥/1٧٥(. ك�سَّ  )٥(

ا، مع اأنه من املرجوع اإليهم يف نقل املذهب، فلم اأقف له على تاريخ ولدة، وهذا  ترجمته �سحيحة جدًّ  )٦(

�ساحب  ال�سرير،  املقد�سي  جماعة  بن  اإ�سماعيل  بن  �سالمة  بكي:  ال�سُّ ابن  قال  عليه:  وقفُت  ما  بع�ص 

«، وفيه حكى خالًفا لأ�سحابنا يف �سحة بيع العني امل�ستاأَجرة من امل�ستاأجر. = »�سرح املفتاح لبن القا�صِّ
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ِعيه يف �سيء من الأحكام والدعوى، اإلَّ اأن  نًة عادلة مع �سهوده على ما يدَّ اإذا اأقام بيِّ

ِعَي على غائب، اأو على َمن ل ُيعربِّ عن نف�سه؛ كاملجنون والطفل، فاإنه ُي�ستحَلف يف  يدَّ

هذه املوا�سع مع �سهوده.

والفرق بينهما هو اأنه ُمتََّهم يف دعواه على هوؤلء، فاحَتْطنا لهم باأن ا�ستحلفناه 

بِرَئ منه، فال ُيوؤَمن اأن 
ُ
َعى عليه، اأو اأ ى احلقَّ املدَّ مع ال�سهود؛ جلواز اأن يكون قد وفَّ

اإذا  يدعوه  اأن  جلواز  احتياًطا  فا�ستحلفناه  واملجنون،  الطفل  وكذا  باليمني،  يطالب 

ح�سر الغائب اأو بلغ الطفل اأو اأفاق املجنون، ولي�ص كذلك غرُيهم؛ لأنه ل ُتَهمة هناك؛ 

.
اإذ َثمَّ َمن ُيعربِّ عن نف�سه، ويخا�سمه، ويعيبه؛ فلهذا افرتقا”)1(

اأدلة القول الثاين: 

مَْن  عَلَى  وَالْيَمِنيُ  عِي، 
َّ
املُْد عَلَى  نَةُ 

ِّ
»الْبَي قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأن  الأول:  الدليل 

ِعي باليمني مع  ، فال ُيوؤَمر املدَّ
)٣(

َعى عليه ، حيث ح�سر اليمنَي يف جانب املدَّ
)٢(

ْنَكَر«
َ
اأ

نته. بيِّ

ل  العادلة على احلا�سر  نة  البيِّ اأن  فكما  القيا�ص على احلا�سر،  الثاين:  الدليل 

.
)4(

نة العادلة على الغائب ُيحتاج معها اإىل ميني؛ فكذلك البيِّ

ردِّ  اأجل  من  ِعي  املدَّ من  هنا  اليمني  طلب  باأن  الدليلني:  هذين  مناق�سة  وميكن 

َعى عليه، واأن قيا�ص احلا�سر على الغائب قيا�ٌص مع الفارق؛ لأن احلال  التَُّهمة من املدَّ

والطعن يف هذه  نف�سه،  الدفاع عن  له على  َعى عليه ل قدرة  املدَّ فاإن  هنا خمتلف، 

نة اأو دفعها، بخالف احلا�سر. البيِّ

ن: له ُم�سنَّف يف التقاء اخلتاننِي، و�سرح  = ثم قال: وما علمُت من حال هذا ال�سيخ �سيًئا. وقال ابن امللقِّ

، والو�سائل يف فروق امل�سائل. انظر: طبقات ال�سافعية الكربى )٩٩/٧(، طبقات  املفتاح لبن القا�صِّ

ال�سافعية لبن قا�سي �ُسْهبة )1/٢4٥(.

كتاب الو�سائل يف فروق امل�سائل )8٠٣/٢(.  )1(

�سبق تخريجه.  )٢(

�سرح منتهى الإرادات )٥٥٢/٦(، مطالب اأويل النُّهى )14/٣٥(.  )٣(

اف القناع )٣٦٦/8(، مطالب اأويل النُّهى )14/٣٥(. منتهى الإرادات )٥٥٢/٦(، ك�سَّ  )4(
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الراأي املختار:

ين على الغائب وال�سبي واملجنون حتى مع  ِعي الدَّ القول الأول؛ القائل بتحليف ُمدَّ

نة؛ وذلك لأمرين:  وجود البيِّ

حكمهم،  يف  وَمن  الغائبني  مل�سالح  رعايًة  ال�ستح�سان؛  باب  من  اأنه  اأولهما: 

ة اخل�سم،  وتدارًكا ملا ميكن تدارُكه، ولأن يف ذلك اإثباًتا لبقاء احلق يف ِذمَّ

نة. وبياًنا لوجوب الوفاء به، وهذا ل يظهر بالبيِّ

حقوقهم،  اأخذ  على  لهم  قدرة  ل  امل�ساألة  هذه  يف  عليهم  َعى  املدَّ اأن  وثانيهما: 

فيكون  تكليفهما،  لعدم  لإنكارهما؛  �سرًعا  اعتبار  ل  واملجنون  وال�سغري 

الحرتاز يف حقوقهما م�سوؤوليَة َمن يتوىلَّ الأمَر من قا�ٍص اأو حاكم، فيجتهد 

ا اأن مبداأ الحتياط له اأ�سا�ص يف ال�سرع؛  ن من عدم ظلمهما، وخ�سو�سً ليتيقَّ

ل على القت�ساء فيه، ول يف  وعليه فيحلف على اأنه ما اأبراأ، ول احتال، ول وكَّ

.
)1(

ته بع�سه، ونحو ذلك، واأنه ثابت يف ِذمَّ

ع على هذه امل�ساألة ثالُث م�سائل:  ويتفرَّ

اإلَّ �ساهًدا واحًدا ومييًنا؛ فهل يلزم �سيء  ِعي  ر املدَّ امل�ساألة الأوىل: اإذا مل ُيح�سِ

اإ�سايف على املدَّعِي على الغائب وما يف حكمه؟

اأخرى  ِعي مييًنا  املدَّ الأ�سحِّ عندهم- على  ُيوِجبون -على  فاإنهم  ال�سافعية؛  ا  اأمَّ

بعد اليمني التي تكون مع ال�ساهد، وتكون لنفي امل�سقط )من اإبراءٍ اأو غريه(؛ ففي 

)�سرح التنبيه(: “وله اأن يحكم على الغائب ب�ساهد وميني، ول يكفي مينٌي واحدة، بل 

.
نة الأخرى للحكم”)٢( ل بد من ميني لتكملة البيِّ

.
)٣(

ومثله عند املالكية

حا�سية اخلر�سي )٥٣٧/٧(، عمدة املحتاج اإىل �سرح املنهاج )1٥/1٧٥(.  )1(

انظر: )٣٢1/1٠(، وانظر: رو�سة الطالبني )1٧٧/11(، عمدة املحتاج )1٧8/1٥(.  )٢(

ففي حا�سية العدوي )٢1٩/٥(: »اأو �ساهدان وميني ال�ستظهار؛ لكون الدعوى على ميت اأو غائب؛ اأي:   )٣(

�ساب، والأخرى لال�ستظهار«. لة للنِّ اأو �ساهد وميني فقط، اأو �ساهد وميينان؛ اإحداهما املكمِّ
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ا احلنابلة؛ فعلى القول الآخر بلزوم اليمني، فاإنه يلزم اأن ُي�ساف اإىل اليمني  واأمَّ

�ص يف ميينه ل�سدق  نة �سادقة؛ ففي )املبدع �سرع املقنع(: “ل يتعرَّ مع ال�ساهد اأن البيِّ

.
نة؛ لكمالها، بخالف ما اإذا اأقام �ساهدًا، فاإنه يحلف معه”)1( البيِّ

القا�سي مينَي  الوكيل دعوى �سدَّ غائب ونحوه، وطلب  اأقام  اإذا  الثانية:  امل�ساألة 

لَغْيبِته؛  اأو  لُبْعِده  ل  ر ح�سور املوكِّ ل(، وتعذَّ الق�ساء )ال�ستظهار( من الأ�سيل )املوكِّ

ُل اليمنَي؟ ى باحلق بدون اليمني، اأو ُيوَقف احلقُّ حتى يحلف املوكِّ فهل ُيق�سَ

مل اأقف على مَن ن�صَّ عليها �سراحةً يف هذا الباب �سوى ال�سافعية واملالكية.

نة،  اأمَّا ال�سافعية؛ ففي )مغني املحتاج(: “فال حتليف على الوكيل، بل يحكم بالبيِّ

َعى عليه هناك ماٌل؛ لأن الوكيل ل يحلف مينَي  َعى به اإن كان للُمدَّ وُيعِطي املاَل املدَّ

ال�ستظهار بحال؛ لأن ال�سخ�ص ل ي�ستحقُّ بيمني غريه، ولو وقفنا الأمَر اإىل اأن يح�سر 

.
ر ا�ستيفاء احلقوق بالوكالة”)٢( ُل لجنرَّ الأمُر اإىل تعذُّ املوكِّ

ا املالكية؛ فقد اختلفوا فيها على قولني:  واأمَّ

َرر يف هتك اأ�ستار املخت�سر(: “واعلم اأن ميني الق�ساء  القول الأول: يف )لوامع الدُّ

»�سرح  يف   
)٣(

ارة ميَّ ال�سيخ  نقل  فقد  وكيل؛  له  كان  واإن  الغائب  يف  ه  تتوجَّ

.
ة«: اأنه ل يجوز لوكيل الغائب امل�ساحلُة عنه يف ميني الق�ساء”)4( اقيَّ قَّ الزَّ

ن غاب   عمَّ
)٥(

قي الرَبْ اأبو زكريا  “و�ُسئل  ُزيل«:  الرُبْ »فتاوى  الثاين: يف  القول 

انظر: )٩1/1٠(.  )1(

.)٥44/4(  )٢(

ارة، ُولد �سنة ٩٩٩ه�، واأخذ عن  اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد بن حممد الفا�سي املالكي؛ املعروف ب�َميَّ  )٣(

ِري واأبو �سامل  لئي وحممد بن اأبي القا�سم الفا�سي، واأخذ عنه اأبو العبا�ص ال�َمقَّ حممد بن اأبي بكر الدَّ

»الإتقان والإحكام يف �سرح  له:  العلم.  اأوعية  بارًعا زاهًدا، كثري املطالعة، من  ا�سي، وكان فقيًها  العيَّ

)�ص/٢٥٠(،  انت�سر  َمن  �سفوة  انظر:  1٠٧٢ه�.  �سنة   َ وُتُويفِّ اق«،  قَّ الزَّ ة  لميَّ و»�سرح  ام«،  احلكَّ حتفة 

�سجرة النور الزكية )1/٣٠٩(.

.)1٦٦/1٢(  )4(

قي ال�َمْهَدوي، ُولد �سنة ٥٥٦ه�، واأخذ عن اأحمد بن علي  اأبو زكريا يحيى بن حممد بن عبدالرحمن الرَبْ  )٥(

اد وغريه، وكان اإماًما َوِرًعا، = الباجي وعبداهلل بن اأبي القا�سم الأن�ساري، واأخذ عنه اأبو القا�سم بن حمَّ
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ببالد امل�سرق، وله وكيل على طلب حقوقه حيث كانت، ومن اأيِّ وجٍه وجبت 

ى له، اأو  نة عدلة؛ فهل ُيق�سَ ة، فقام واأثبت ِملَك عبدالغائب ببيِّ معاو�سة تامَّ

حتى يبعث فيحلف مينَي الق�ساء فُيوَقف العبُد؟

اإذا احِتيَج اإىل   يف احلق الثابت للغائب 
)1(

فاأجاب: اختلف قوُل ابن القا�سم

ى باحلق وُتوَقف  ميني ال�ستظهار على الغائب، ويعذر ذلك لُبْعِده؛ هل ُيق�سَ

اليمنُي على الغائب اأو ورثته اإن مات، اأو ُيوَقف ال�ُم�ستَحقُّ حتى يحلف الغائب 

هذه  يف  نف�سي  يف  والأرجح  عندي  والأظهر  اإ�سكال،  م�ساألة  وهي  ورثته؟  اأو 

ى للغائب بالعبد؛ لأن يف اإيقافه وجوًها من ال�سرر، وُترَجى  امل�ساألة: اأنه ُيق�سَ

، واإن نكل؛ حلف  عيُنه، فاإن َقِدَم فحلف هو اأو ورثته بعد موته؛ م�سى احلقُّ

املطلوُب ورجع عليه.

الغائب،  بعد ميني  اإلَّ  اململوك  بت�سليم  ُيحَكم  ل  “باأنه   :
)٢(

ِجيني الرُبْ واأجاب 

وبعد �سهادة ال�سهود، واأنها م�سمنة النيابة عنه يف اململوك ت�سريًحا اأو فهًما، 

.
فحينئذ ُيحَكم ب�سحة الوكالة على الغائب”)٣(

ِعي �سدَّ الغائب؛ هل يجوز  امل�ساألة الثالثة: على القول بوجوب التحليف على املدَّ

ه  بع�َص حقِّ الق�ساء  اإليه مينُي  هت  توجَّ َمن  ُي�سِقط  باأن  الق�ساء  امل�ساحلة عن ميني 

مقابَل األَّ يحلف هذه اليمنَي؟

اء الكبار  َ �سنة ٦4٠ه�. انظر: معرفة الُقرَّ ة، وُتُويفِّ ًرا، وويل ق�ساء املهديَّ ْلَب الأحكام، ومقرًئا ُم�سدَّ = �سُ

)1٢84/٣(، غاية النهاية )4/1٢٣(.

�سنة  ُولد  املالكي،  امل�سري  مولهم  الُعَتقي  ُجنادة  بن  بن خالد  القا�سم  بن  عبدالرحمن  اأبو عبداهلل   )1(

بن  �سَبغ 
َ
واأ �سعيد  بن  �َسْحُنون  عنه  وروى  �ُسَريح،  بن  وعبدالرحمن  اأن�ص  بن  مالك  عن  وروى  1٣٢ه�، 

َوَفيات  انظر:  1٩1ه�.  �سنة   َ وُتُويفِّ نة«،  »املدوَّ له:  وتاألٍُّه.  ورٍع  ماأموًنا، ذا  ثقًة  اإماًما فقيًها  الفرج، وكان 

الأعيان )1٢٩/٣(، �سري اأعالم النبالء )1٢٠/٩(.

اد املهدوي، واأخذ عنه ابن َبِزيزة  ِجيني، اأخذ عن زكريا بن احلدَّ اأبو حممد عبدال�سالم بن عي�سى الرُبْ  )٢(

التون�سي، وكان فقيًها بارًعا، على جانب عظيم من الذكاء، وويل الق�ساء والإفتاء بتون�ص، وله »فتاوى«، 

َ �سنة ٦٦٢ه�. انظر: �سجرة النور الزكية )1٦8/1(، تراجم املوؤلِّفني التون�سيني )1/8٦(. وُتُويفِّ

ُزيل جامع م�سائل الأحكام )4/٢٠٠(. فتاوى الرُبْ  )٣(



ميني القضاء مع البيِّنة - مجعًا ودراسًة

الـعـدد  الــســــتــون 643الـعـدد  الــســــتــون642

ففي  ؛ 
)1(

املالكية �سوى  املو�سع  هذا  امل�ساألة يف  على هذه  ن�صَّ  َمن  على  اأقف  مل 

كتاب )الفائق يف معرفة الأحكام والوثائق(: “كثرًيا ما راأيُت الق�ساَة يعملون ببلدنا 

اأن يكون للرجل َدْيٌن على ميت، فياأمره باأن يحلف مينَي الق�ساء، فرييد الو�سيُّ اأن 

ْلًحا على اإ�سقاط ميني الق�ساء، ويرى الو�سيُّ اأن ذلك  ُي�سِقط القائُم من َدْيِنه �سيًئا �سُ

عون  �سالح و�سداد يف حقِّ حماجريه، ورمبا يجد َمن ي�سهد له بذلك، وراأيُتهم ُي�سرِّ

.
ين ممن ل ُيتََّهم”)٢( ذلك، والقيا�ص جواز ذلك اإذا كان ربُّ الدَّ

املطلب الرابع

ِعي العقار حكم ا�شتحالف ُمدَّ

باع اأو الأ�سول )العقار( باأن ي�سهد له �ساهدان  اخُتلف فيَمن ا�ستحقَّ �سيًئا من الرِّ

نته، اأم ل؟ ِعي اليمنُي مع بيِّ ِعي؛ فهل على املدَّ مثاًل على ال�سيء امل�ستَحقِّ اأنه ِملٌك للُمدَّ

اخُتلف يف هذه امل�ساألة على قولني: 

ا م�ساألة الفتداء من اليمني عموًما، وال�سلح على  امل�ساألة هنا متعلِّقة بيمني الق�ساء )ال�ستظهار(، اأمَّ  )1(

اإ�سقاطها؛ فهي حمل خالف: فذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة اإىل جواز ذلك، خالًفا 

اإ�سقاط مينٍي  ال�سلُح على  وقالوا: ل ي�سحُّ  املنع من ذلك،  اإىل  الذين ذهبوا  ال�سافعية  للم�سهور عند 

وجبت.

وهذه ن�سو�ص الفقهاء يف هذا الباب: 

ه عليه اليمني، فلم يحلف، واأعطى  قال يف خليج البحار يف �سرح ملتقى الأبحر )1٩٩٧٩/٦(: »لو توجَّ

ا عن ميينه، اأو �سالح عنها -اأي: عن اليمني- على �سيء من ق�سم املال اأو غريه؛ �سحَّ  ِعَي �سيًئا ِعَو�سً املدَّ

ذلك الفتداء وال�سلح«.

ويف التو�سيح على ابن احلاجب )٢٦٦/٦(: »وال�سلح على الفتداء من اليمني جائٌز حكُمه، ول َيِحلُّ 

َعى عليه، فيفتدي منها مبال«. ه اليمني على املدَّ للظامل منهما... و�سورة الفتداء من اليمني: اأن تتوجَّ

 ، عاه حقٌّ ادَّ اأن ما  ِعي معتقًدا  املدَّ اأن يكون  اإلَّ  ال�سلُح  الكبري )1٥٢/1٣(: »ل ي�سحُّ هذا  ال�سرح  ويف 

ِعي �سيًئا؛ افتداًء ليمينه، وقطًعا للخ�سومة«. وانظر:  َعى عليه يعتقد اأنه ل حقَّ عليه، فيدفع اإىل املدَّ واملدَّ

املغني )14/٢٣٠(.

ويف مغني املحتاج )٦٣٦/4(: »قال الزرك�سي: واملذهب املنع، والتجويز من قول البويطي ل ال�سافعي«. 

وانظر: �سرح التنبيه )1٠/٢٩٦(.

.)114٢/٢(  )٢(
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القول الأول: لزوم اليمني على َمن ا�ستحقَّ �سيًئا من ذلك، باأن يحلف على اأنه )ما 

.
)1(

باع وما وهب(. وهو قول عند املالكية

، وهو 
)٢(

نة. وبه قال احلنفية ِعي، وُيكتَفى بالبيِّ القول الثاين: اأنه ل ميني على املدَّ

.
)٥(

، واحلنابلة
)4(

، وال�سافعية
)٣(

القول امل�سهور عند املالكية

نة، فُيحتَمل اأن  دليل القول الأول: ميكن اأن ُي�ستَدّل لهم باأن اليمني من متام البيِّ

َعى عليه مبا دفعه فيما بعُد، اأو قد َينُكل عن اليمني، فيحلف على اأنه  ِعَي عليه املدَّ يدَّ

)ما باع وما وهب(.

وميكن مناق�سته: باأن هذا الحتمال قد يكون وارًدا يف الأموال املنقولة، غري اأنه 

َيبُعد وقوُعه يف الأموال الثابتة، كالعقار؛ حلر�ص النا�ص على التوثيق والإ�سهاد فيه.

اأدلة القول الثاين: 

اأر�ٌص  رجل  وبني  بيني  كانت  قال:  اأنه  قي�ص  بن  الأ�سعث  حديث  الأول:  الدليل 

ام )4٢/٢(: “وقال ابن وهب، وابن القا�سم يف كتاب ال�ستحقاق من  قال ابن فرحون يف تب�سرة احلكَّ  )1(

)الُعْتبيَّة(: ل بد من ميني َمن ا�ستحقَّ �سيًئا من ذلك اأنه ما باع وما وهب، كالعرو�ص واحليوان”. وقال 

“وراأى بع�ص م�سايخنا ذلك لزًما يف  ام( قال:  اآخر )4٠/٢( نقاًل عن كتاب )مفيد احلكَّ يف مو�سع 

باع، وبع�سهم مل يَر يف ذلك مييًنا”. وانظر: الفروق للقرايف )144/4(. العقار والرِّ

اأو علِم  نة  ببيِّ اإلَّ  يده  َيثُبت كوُنه يف  “ول  املختار )٢٧٣/٢(:  لتعليل  املو�سلي احلنفي يف الختيار  قال   )٢(

القا�سي، ول َيثُبت بت�سادقهما نفًيا لُتَهمة املوا�سعة”. وانظر: الهداية �سرح البداية )1٥٥/٣(.

ام«: اخُتلف فيَمن ا�ستحقَّ �سيًئا  ام )41/٢(: “م�ساألة: ويف »معني احلكَّ قال ابن فرحون يف تب�سرة احلكَّ  )٣(

باع اأو الأ�سول؛ هل عليه مينٌي اأم ل؟ فالذي ذهب اإليه مالك ، وجرى عليه العمُل: اأن ل  من الرِّ

ميني على ُم�ستِحقِّ ذلك”. وقال العدوي يف حا�سيته على اخلر�سي )4٥/٧(: “الثالث: ميني ال�سترباء، 

واخُتلف يف لزومها على ثالثة اأقوال... الثالث: اأنه ل يحلف يف العقار، ويحلف يف غريه، وهو املعمول به 

عند الأندل�سيِّني”. وانظر: مواهب اجلليل )٢٦٩/٧(.

ِعي  َعى عقاًرا اأو منقوًل على اإن�سان... فاإن اأقام املدَّ ففي رو�سة الطالبني للنووي )٢٣/11( قال: “اإذا ادَّ  )4(

نًة على ال�ستحقاق؛ فذاك”. وانظر: نهاية املحتاج )8/٥٢٣(. بيِّ

اأربعة  من  َتْخُل  مل  عيًنا؛  تداعيا  “واإن   :)4٧٦/٣( املنتهى  غاية  يف  احلنبلي  يو�سف  بن  مرعي  قال   )٥(

نة فال  نة له اإذا باع... فاإذا جاء بالبيِّ اأحوال... الثاين: كون العني بيد اأحدهما، فهي له بيمينه حيث ل بيِّ

ميني عليه”. وانظر: املبدع �سرح املقنع )1٦٣/1٠(، مطالب اأويل النُّهى )14/1٠٧(.
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َنٌة؟« فقلُت:  باليمن، فخا�سمُته اإىل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ر�سوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َهْل َلَك َبيِّ

نٍي َي�ْسَتِحقُّ ِبَها  ل. قال: »َفَيِميُنُه« قلُت: يحلف. فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َحَلَف َعَلى مَيِ

.
)1(

َباُن«  َوُهَو َعَلْيِه َغ�سْ
َ
مَالً وَهُوَ فِيهَا فَاِجٌر؛ َلِقَي اهلل

مة  نة املقدَّ وجه ال�ستدلل: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ح�سر احلكم با�ستحقاقه لالأر�ص بالبيِّ

ِعي. من )ال�ساهد(، ومل يطلب ملسو هيلع هللا ىلص مينَي املدَّ

باع مما جرت العادة بَكْتِب الوثائق فيها عند انتقال امللك  الدليل الثاين: اأن الرِّ

العقود  من  �سيء  عليه  َعى  املدَّ عند  يكن  مل  فاإذا  فيها،  بال�سهادة  والإعالن  عليها، 

.
)٢(

نة عن اإحالفه ُته، واكُتِفَي بالبيِّ نة للطالب؛ َقِوَيْت ُحجَّ وال�َمكاِتب، وقامت البيِّ

الراأي املختار:

نة؛ لقوة اأدلته، و�سالمتها  هو القول الثاين؛ القائل بعدم حتليفه، والكتفاء بالبيِّ

ي على العقار، بخالف املنقولت.  من املناق�سة، وبُعْدِ التعدِّ

املطلب اخلام�ض

ِعي الُعُرو�ض واحليوان حكم ا�شتحالف ُمدَّ

اخُتلف فيَمن ا�ستحقَّ �سيًئا من الُعُرو�ص واحليوان ونحوهما )غري العقار(، باأن 

نته، اأم  نة على ا�ستحقاقه للعني التي حتت يد غريه؛ هل يحلف مع بيِّ �سهدت له البيِّ

 على قولني: 
)٣(

ل؟

من  امل�سهور  يف  املالكية  قال  وبه  نة.  البيِّ مع  اليمني  من  بد  ل  اأنه  الأول:  القول 

.
)4(

مذهبهم

�سبق تخريجه.  )1(

ام )٢/41(. الفروق للقرايف )144/4(، تب�سرة احلكَّ  )٢(

ْت من يِد  رين: هذا اإذا ا�سُتِحَقّ ام )4٢/٢( قال ابن فرحون: “تنبيه: قال بع�ص املتاأِخّ ويف تب�سرة احلكَّ  )٣(

يها اإذا ثبت ِملُكها له”. ْت من يِد غا�سب؛ فال ميني على ُم�ستِحقِّ ا اإن ا�سُتِحَقّ غرِي غا�سٍب، واأَمّ

ويف الإعالم بنوازل الأحكام )4٩8/1(: »قال ابن اأبي َزَمِنني: اأجمع كلُّ َمن علمُت من اأ�سحاب مالك =  )4(
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، وهو قول عند 
)1(

نة. وبه قال احلنفية القول الثاين: ل تلزمه اليمني، ويُكتَفى بالبيِّ

.
)4(

، واحلنابلة
)٣(

، وهو مذهب ال�سافعية
)٢(

املالكية

دليل القول الأول: اأن حتليفه من باب الحتياط؛ لأن غري العقار من املتموَّلت، 

هت  ة يف َكْتِب الوثائق فيها، فتوجَّ يخفى وجُه انتقالها، وَيِقلُّ حر�ُص النا�ص على ال�ُم�ساحَّ

ِعي باع العنَي اأو وهبها، ومع قيام الحتمال ل بد من  اليمنُي لذلك، ولحتمال كون املدَّ

.
)٥(

اليمني لنفي ذلك الحتمال

وُنوِق�َس: باأن الحتمال املوجود يف العني موجود يف الديون ونحوها التي ل ُي�سرَتط 

ا اأن  ِعَي باع العنَي اأو وهبها، ُيحتَمل اأي�سً نة، فكما ُيحتَمل اأن املدَّ فيها اليمنُي مع البيِّ

ين، اأو اقت�ساه منه، اأو عاو�سه عليه؛ فال وجه للتفرقة  َعى عليه من الدَّ يكون اأبراأ املدَّ

.
)٦(

بني العني وغريها

علَّله  واإن   ... مالٍك  “قوُل  الفقهية(:  الأ�سرار  يف  ِنيَّة  ال�سَّ )القواعد  ويف 

َعى  َعى عليه، اأو ملن ا�سرتاها هذا املدَّ الأ�سحاب باأنه يجوز اأن يكون باعها لهذا املدَّ

نعلم عندنا ول عند  ا ل  باأنَّ ُم�سِكٌل  اليمني؛  بد من  قيام الحتمال ل  عليه منه، ومع 

اأنه  والديون، مع  الدماء  غرينا خالًفا يف قبول �سهادة �ساهدين م�سلمني عدلني يف 

باع والعقار: باأنه ل يتمُّ احلكم ملن ا�ستحقَّ �سيًئا من ذلك  =  على اليمني فيما ا�سُتِحقَّ من غري الرِّ

ام« مما نقله من  ام )4٠/٢(: »فرع: ويف »مفيد احلكَّ اإلَّ بعد ميينه«. وقال ابن فرحون يف تب�سرة احلكَّ

باع والعقار  »الأحكام« للباجي، قال: اأجمع َمن علمُت من اأ�سحاب مالك اأنه ل يتمُّ مل�ستِحقٍّ من غري الرِّ

حكٌم اإلَّ بعد ميينه«. وانظر: مواهب اجلليل )٢٦٩/٧(، حا�سية العدوي على اخلر�سي )4٥/٧(.

الختيار لتعليل املختار )٢٧٣/٢(، الهداية �سرح البداية )1٥٥/٣(.  )1(

وممن قال بهذا القول من املالكية ابُن كنانة؛ ففي النوادر والزيادات )1٦٦/8(: »قال ابن كنانة: ولي�ص   )٢(

ام )4٢/٢(، مواهب اجلليل  نًة يف اأر�ص اأو حيوان اأو �سلعة مينٌي«. وانظر: تب�سرة احلكَّ على َمن اأقام بيِّ

)٢٦٩/٧(، حا�سية العدوي على اخلر�سي )4٥/٧(.

رو�سة الطالبني للنووي )٢٣/11(، العزيز �سرح الوجيز )1٧٩/1٣(، نهاية املحتاج )8/٥٢٣(.  )٣(

املبدع �سرح املقنع )1٥٧/1٠(، غاية املنتهى )4٧٦/٣(، مطالب اأويل النُّهى )14/1٠٧(.  )4(

ام )٢/41(. تب�سرة احلكَّ  )٥(

انظر: اليمني الق�سائية )�ص/٩٦(.  )٦(
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ين، اأو دفعه له، اأو عاو�سه عليه... يجوز اأن يكون اأبراأه من الدَّ

وباجلملة فا�سرتاط اليمني مع ال�ساهدين �سعيف خمالف لظاهر الن�سو�ص... 

ة، بل مبجرد الحتمالت وامل�سببات واملنا�سبات، �سواء كان  واإثبات �سرٍط بغري ُحجَّ

يف الأموال اأو يف الدماء... خالُف الإجماع، وُمُروق من القواعد، وُمنَكر من القول؛ 

ين مينع من ذلك، والفرق يف غاية الع�سر، واإن ثبت الفرق  ل �ِسيَّما والقيا�ص على الدَّ

.
فمذهب ال�سافعي وغريه عدمُ هذا ال�سرط، وهو ال�سحيح”)1(

نًة  دليل القول الثاين: ميكن اأن ُي�ستَدلَّ لهم بعموم الن�سو�ص على اأن َمن اأقام بيِّ

نته، ول يحلف معها على اإثبات احلق. على دعواه؛ فاإنه ُيكتَفى ببيِّ

الراأي املختار:

نة. هو القول الثاين؛ القائل بعدم حتليفه، والكتفاء بالبيِّ

املطلب ال�شاد�ض

ِعي االإع�شار حكم ا�شتحالف ُمدَّ

نته، اأم ل؟ نًة على اإع�ساره؛ فهل يحلف مع بيِّ  بيِّ
)٢(

ِعي الإع�سار اإذا اأقام ُمدَّ

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

اإذا  وال�سافعية   ،
)٣(

املالكية قال  وبه  اإع�ساره.  على  نته  بيِّ مع  يحلف  الأول:  القول 

ِنيَّة يف الأ�سرار الفقهية )4/14٥(. القواعد ال�سَّ  )1(

العني و�سكون  الُع�ْسر، ب�سمِّ  د منه  الفعل املجرَّ اللغة: م�سدر لفعل ثالثي مزيد، وم�سدر  الإع�سار يف   )٢(

ة وال�سعوبة. دَّ يق وال�سِّ ال�سني، وهو �سدُّ الُي�ْسر، وهو ال�سِّ

والإع�سار يف ال�سطالح: الفتقار، وعدم القدرة على اأداء الديون واحلقوق، كالنفقة مباٍل ول ك�سب. 

اأو اأداء ما عليه، مباٍل ول  وقد جاء يف »املو�سوعة الفقهية« يف تعريفه: »هو عدم القدرة على النفقة، 

 ،)٦٠٠/٢( املحيط  القامو�ص   ،)144/1٠( العرب  ل�سان   ،)٢٦٦/٢( اللغة  مقايي�ص  انظر:  ك�سب«. 

املطلع على األفاظ املقنع )�ص/٣٠٥(، املو�سوعة الفقهية الكويتية )٢4٦/٥(.

اخلر�سي  حا�سية   ،)٥8/1٢( هات  مَّ
ُ
الأ جامع  �سرح   ،)٧٥٠/4( التو�سيح   ،)٣٢1/٢( املقدمات   )٣(

ْرقاين )4٩٩/٥(، ِمَنح اجلليل )٥٣/٦(، بلغة ال�سالك )٢8٥/٣(. )٢٠٦/٦(، �سرح الزُّ
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.
)٢(

، وهو قول عند احلنابلة
)1(

طلب اخل�سمُ ذلك

، وبه قال 
)٣(

نته. وهو مقت�سى مذهب ال�حنفية القول الثاين: عدم ت�حليفه مع بيِّ

.
)4(

احلنابلة

نة اإمنا �سهدت على الظاهر، وميكن اأن يكون له ماٌل يف  دليل القول الأول: اأن البيِّ

.
)٥(

باطن الأمر قد خفي على ال�سهود، فوجب اأن يحلف على �سحة دعواه

“اإن كلَّ  القول يف هذا املوطن:  ُمعلِّاًل لهذا   يف )التو�سيح( 
)٦(

املالكي قال خليٌل 

نة وحدها اإلَّ مع ميني يحلفها املديُن بعد اإقامتها  ففي نهاية املحتاج )44٩/٣(: »ول تكفي �سهادُة البيِّ  )1(

الطالبني  رو�سة  وانظر:  عليه«.  َعى  املدَّ كيمني  يحلف  مل  ُتطَلب  مل  فاإن  باطًنا...  له  مال  ل  اأن  على 

)1٣8/4(، الو�سيط يف املذهب )144/4(، عمدة املحتاج )٢٦٠/٧(، مغني املحتاج )٢٠٣/٢(.

؛ ففي عمدة  لكن اإذا قال: ل اأطلب ميينه؛ فاإنه ل يحلف بالتفاق عندهم، وكذا اإذا �سكت على الأ�سحِّ

يُت باإطالقه؛ فال  ا اإذا قال: ل�سُت اأطلب مييَنه وَر�سِ املحتاج )٢٦٠/٧(: »واخلالف فيما اإذا �سكت، اأمَّ

يحلف قطًعا«. وانظر: امل�سادر ال�سابقة.

�سرح الزرك�سي )8٣/4(، الفروع )4٥8/٦(، الإن�ساف )٢٣8/1٣(.  )٢(

نته، لكن مقت�سى املذهب عدُم  ِعي الإع�سار مع بيِّ حيث مل اأقف لهم على قول �سريح يف م�ساألة َحِلِف ُمدَّ  )٣(

التحليف، وحا�سُل مذهب احلنفية يف هذا الباب: هو اأن املدين اإذا امتنع، يحب�سه القا�سي يف كلِّ َدْيٍن 

لزمه يف الأ�سل، ول ُيقَبل قوُله: اإين فقري، ثم اإذا اأثبت اأن له ماًل، يحب�سه القا�سي فرتًة اختلفت الروايات 

القا�سي؛  راأي  اإىل  ُمفوَّ�ص  التقدير  اأن  ال�سحيح  »الهداية«:  وقال �ساحب  تقديرها.  اأبي حنيفة يف  عن 

ة -على اختالف الروايات- اإن مل يظهر له ماٌل؛ خلَّى  لختالف اأحوال الأ�سخا�ص فيه. ثم بعد هذه ال�ُمدَّ

امل�ساألة  انظر  امل�سايخ.  ُة  عامَّ وعليها  ُتقَبل.  ل  رواية:  ويف  ُتقَبل.  اإفال�سه،  على  نة  البيِّ قامت  ولو  �سبيَله، 

رِّ املختار مع حا�سية ابن عابدين )٣8٠/٥(، �سرح العناية على الهداية )٥/4٧4(. وتف�سيالتها يف: الدُّ

اف القناع )٣٣٦/8(، �سرح  ال�سرح الكبري )٢٣8/1٣(، الفروع )4٥8/٦(، الإن�ساف )٢٣8/1٣(، ك�سَّ  )4(

منتهى الإرادات )44٥/٣(، غاية املنتهى )٢/1٣1(.

نة على تَلَفِ مالِه، اأو نفاذه؛ فاإنه يحلف اإن طلب ربُّ احلق مييَنه؛ ففي �سرح الزرك�سي  لكن اإن �سهدت البيِّ

نة بالتلف، فطلب منه اليمني على ع�سرته؛ وجب عليه  )8٣/4( قال: »والتحقيق... اأنها اإذا �سهدت البيِّ

نة، واإن �سهدت بالإع�سار فال؛ مِلا فيه من  ذلك؛ لأن اليمني على اأمر حمتمل، خالف ما �سهدت به البيِّ

نة«. وانظر: امل�سادر ال�سابقة. تكذيب البيِّ

هات )٥8/1٢(، عمدة املحتاج )٢٦٠/٧(. مَّ
ُ
التو�سيح )٧٥٠/4(، �سرح جامع الأ  )٥(

�سياء الدين خليل بن اإ�سحاق بن مو�سى امل�سري املالكي؛ املعروف باجلندي، اأخذ عن عبداهلل املنويف   )٦(

�ص بال�سيخونية،  ة فنون، ودرَّ والر�سيدي، وكان ثاقب الذهن، فا�ساًل يف مذهب مالك، م�سارًكا يف عدَّ

ج به جمٌع من الفقهاء. له: »املخت�سر يف الفقه«، و»التو�سيح يف �سرح خمت�سر = واأفتى واأفاد، وتخرَّ
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.
نة �سهدت بظاهر، فاإنه ُي�ستظَهر بيمني الطالب على باطن الأمر”)1( بيِّ

نة واليمني، وفيه اإيذاء  تني: البيِّ دليل القول الثاين: اأن يف حتليفه جمًعا بني ُحجَّ

.
)٢(

لل�سهود وطعن فيهم

نة  وُنوِق�َس: باأن هذا الدليل فيه نظٌر؛ لأن ما يحلف عليه ال�ُمع�ِسُر غرُي ما قامت البيِّ

نة تنفي ما ظهر من املال، واليمني تنفي ما خفي من املال، ف�سار كما لو  به؛ لأن البيِّ

.
)٣(

نةٌ مبال، فادَّعى امل�سهودُ عليه الق�ساءَ اأو الإبراء؛ فاإن له حتليَفه على نفيه �سهدت بيِّ

الراأي املختار:

نته؛ احتياًطا حلقوق الغري، واحتمال وجود  القول الأول؛ وهو حتليف ال�ُمع�ِسر مع بيِّ

نة، ولأن احلالف �سوف يحلف على �سيء هو اأعلم النا�ص به، ول  ماٍل خفيٍّ ل تعلمه البيِّ

.
)4(

ة مل تقم �سرر عليه بذلك؛ وعليه فاإن نكل عن اليمني ُحب�ص اإىل اأن يحلف؛ لأن ال�ُحجَّ

عة منها؛ فاإنه على القول بوجوب اليمني: هل اليمني على نفي  وهنالك م�ساألة متفرِّ

؟ العلم، اأم على البتِّ

القطع  على  يحلف  باأن   ، البتِّ على  يحلف  اأنه  وال�سافعية:  املالكية  عند  املذهب 

ِعيه. ِعَي به عليه، واإثبات ما يدَّ واجلزم بنفي ما ادُّ

ْرقاين على خمت�سر خليل(: “وحلف كذلك: ل اأعرف يل ماًل ل  ففي )�سرح الزُّ

... فاإن قلَت: اإذا كانت اليمني على  ظاهًرا ول باطًنا... واملذهب اأنه يحلف على البتِّ

ة املحلِّف؛ فِلَم طلب بال�َحِلف على الباطن؟ قلُت: لزيادة الإرهاب التي رمبا اأوجبت  نيَّ

.
اإظهاَر ما اأخفاه”)٥(

َرر الكامنة )٢٠٧/٢(. يباج املذَهب )٣٥٧/1(، الدُّ َ �سنة ٧٧٦ه�. انظر: الدِّ = ابن احلاجب«، وُتُويفِّ

التو�سيح )4/٧٥٠(.  )1(

عمدة املحتاج )٣٦٠/٧(، ال�سرح الكبري )٢٣8/1٣(، �سرح منتهى الإرادات )٦٠٥/٦(.  )٢(

احلاوي )٣٣٣/٦(، عمدة املحتاج )٣٦٠/٧(.  )٣(

عمدة املحتاج )٣٦٠/٧(.  )4(

)4٩٩/٥(، وانظر: التو�سيح )٧٥٠/4(، حا�سية اخلر�سي )٢٠٧/٦(.  )٥(
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 مع ميني يحلفها املدين 
َّ
ويف )نهاية املحتاج(: “ول تكفي �سهادة البيِّنة وحدها، اإل

 .
بعد اإقامتها على اأن ل مال له باطًنا”)1(

املطلب ال�شابع

حكم حتليف مَن �شهد له �شهوٌد باأن لي�ض ملورِّثه وارٌث من النا�ض يف �شيء 

)٢(
من االأر�ض اإالَّ هو؛ لدفع املرياث اإليه

اإذا �سهد �سهودٌ يف ق�سية مرياث يف م�سر مثاًل، فقال ال�سهود للقا�سي: »ن�سهد 

ى باملغرب وارًثا من النا�ص يف �سيء من الأر�ص اإلَّ فالًنا«؛ فهل  ا ل نعلم لفالٍن املتوفَّ اأنَّ

يحلف امل�سهود له مع �سهوده ل�ستحقاق املرياث؟

اختلف الفقهاء يف حتليفه على قولني: 

ثه وارٌث اإلَّ هو لدفع املرياث  القول الأول: ُي�ستحَلف َمن �سهد له �سهوٌد باأن لي�ص ملورِّ

.
)٥( )4(

، وابن ر�سٍد ال�َجدُّ
)٣(

اإليه. وبه قال الإمام مالك

ثه وارٌث اإلَّ هو لدفع  القول الثاين: ل يُ�ستحَلف مَن �سهد له �سهودٌ باأن لي�ص ملورِّ

.)44٩/٣(  )1(

بعد بحث طويل مل اأقف على َمن ن�صَّ على هذه امل�ساألة بعينها �سوى ابن ر�سد اجلدِّ يف كتابه البيان   )٢(

والتح�سيل، وابن اأبي زيد القريواين يف النوادر والزيادات، غري اأن الأ�سل يف هذا الباب اأن َمن اأقام 

نا اأنه ل وارث له �سواه، وكانت ال�سهادة من  قَّ نَة باأن ل وارث له غريه من �ساهدين فاأكرث، وقد تيَّ البيِّ

اأهل املعرفة الباطنة بامليت؛ فاإنه ُيحَكم له باملريات بالتفاق. انظر: بدائع ال�سنائع )٢٧٥/٦(، البيان 

والتح�سيل )4٦٩/٩(، احلاوي )٣41/1٧(، ال�سرح الكبري )٢8٣/٢٩(.

نة:  ه: »روى اأ�سهُب عن مالك يف كتاب الق�ساء يف �سهادة بيِّ ففي النوادر والزيادات )٣٧1/8( ما ن�سُّ  )٣(

باإفريقية. قال: ل يجوز ذلك، حتى  اإلَّ فالًنا، وقد مات  باأر�ص م�سر وارًثا له  اأنهم ل يعلمون لفالٍن 

البيان  وانظر:  وُي�ستحَلف«.  له  ذلك  فُيدَفع  فالًنا،  اإلَّ  الأر�ص  من  �سيء  يف  وارًثا  له  نعلم  ل  يقولوا: 

والتح�سيل )4٦٣/٩(.

�سبقت ترجمته.  )4(

البيان والتح�سيل )٩/4٦4(.  )٥(
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.
)٢( )1(

ون املرياث، بل ُيعَطى املرياَث بال�سهادة. وبه قال ابُن َدحُّ

؛  والبتِّ القطع  على  تكن  ومل  العلم،  على  كانت  ال�سهادة  اأن  الأول:  القول  دليل 

نته،  ولهذا فاإن من متام احلكم ا�ستحالَف امل�سهود له، لدفع ال�سك والحتمال يف بيِّ

.
)٣(

قيا�ًسا على ميني ال�ستحقاق

نًة، وهي �سهادة اأكرث من �ساهد، ول ُي�ستحَلف  دليل القول الثاين: اأن للم�سهود له بيِّ

ون: “كيف ُي�ستحَلف َمن �سهد له اأكرُث من واحد على مرياث،  . قال ابن َدحُّ
)4(

نته اأحٌد مع بيِّ

.
وقالوا يف �سهادتهم: ل نعلم له وارًثا من النا�ص يف �سيء من الأر�ص اإلَّ فالًنا؟”)٥(

وميكن مناق�سة القائلني باأنه ل يحلف اأحٌد مع بيِّنته: باأنه يعار�سه الق�ساء على 

ى له اإلَّ بعد اأن يحلف؛ فكذلك يف هذه امل�ساألة مل تكن  الغائب وامليت، فاإنه ل ُيق�سَ

.
)٦(

�سهادة ال�سهود مقطوًعا بها، فُجرب بتحليف امل�سهود له

ون اليمنَي، واأنه ل  ون: “واإنكار ابن َدحُّ قال ابن ر�سٍد ال�َجدُّ م�ستدرًكا على ابن َدحُّ

َعى  ؛ لأن لإيجاب اليمني عليه وجًها ظاهًرا، وذلك اأنه لو ادَّ ٍ نته؛ لي�ص ببنيِّ يحلف مع بيِّ

َعى عليه اأنه يعلم ذلك؛ َلَلِزَمْته اليمنُي اأنه ما يعلم اأنه وارُثه باتفاق،  اأحٌد اأنه وارُثه، وادَّ

ا  ِع عليه العلَم بذلك َلَلِزَمْته اليمنُي على اختالف يف حلوق ميني التَُّهمة، فلمَّ ولو مل َيدَّ

َعى ذلك اأحٌد عليه؛ كان من متام احلكم اإيجاُب اليمني  كانت اليمني جتب عليه لو ادَّ

.
عليه بذلك، كيمني ال�ستحقاق”)٧(

ون، اأخذ عن اأبي بكر بن َزْرب  اأبو حممد عبداهلل بن يحيى بن اأحمد الأموي القرطبي؛ املعروف بابن َدحُّ  )1(

 َ واأبي عمر الإ�سبيلي، وكان من ِجلَّة الفقهاء وكبارهم، عارًفا بالفتوى على مذهب مالك واأ�سحابه، وُتُويفِّ

يباج املذَهب )4٣8/1(. �سنة 4٣1ه�. انظر: ترتيب املدارك )٢٩٦/٧(، الدِّ

البيان والتح�سيل )٩/4٦4(.  )٢(

البيان والتح�سيل )4٦٥/٩(.  )٣(

البيان والتح�سيل )٩/4٦4(.  )4(

البيان والتح�سيل )٩/4٦4(.  )٥(

البيان والتح�سيل )4٦٥/٩(.  )٦(

البيان والتح�سيل )4٦٥/٩(.  )٧(
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الراأي املختار:

َعى اأنه وارُث فالٍن امليت، و�سهد له �ساهدان  هو القول الثاين؛ فالأ�سل اأن َمن ادَّ

اأو اأكرث اأنهم ل يعلمون لفالنٍ وارثًا من النا�ص اإلَّ فالًنا، اأنها ُتقَبل بدون ميني امل�سهود 

له؛ وعليه فيُ�سلَّم املالُ اإليه، اإلَّ اإذا �سكَّ القا�سي يف �سهادة ال�سهود، فله اأخُذ اليمني 

من امل�سهود له من باب احليطة.
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املبحث الثاين

نة نة، من جهة البيِّ امل�شائل املتعلِّقة بيمني الق�شاء مع البيِّ

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب االأول

)١(
ِعي اإذا �شهد له �شاهدان باأن هذا هو خطُّ الـُمِقرِّ حتليف املدَّ

وهذه امل�ساألة مبنية على م�ساألة اأخرى؛ وهي م�ساألة ال�سهادة على خطِّ ال�ُمِقرِّ على نف�سه؛ مثل: اأن يكتب   )1(

ه؛ فهل جتوز ال�سهادة على  ، في�سهد رجالن اأن ذلك خطُّ ا لغريه، ثم يجحد ذلك احلقَّ اأحٌد على نف�سه حقًّ

د، واأن امل�سهود عليه ُيوؤَخذ به؟ اخلطِّ املجرَّ

اختلف العلماء يف ذلك على قولني: 

ُي�سَهد عليه. وهذا مذهب احلنفية يف اجلملة، وقول  اإذا مل  د  ُيعتَمد على اخلطِّ املجرَّ القول الأول: ل 

رين، وا�ستثنى احلنفيُة  عند املالكية، وهو مذهب ال�سافعية، وامل�سهور يف مذهب احلنابلة عند املتاأخِّ

ة؛ عماًل بالُعْرف. م�سار، وما يكتبه النا�ص فيما بينهم؛ فاإنه ُحجَّ اف، وال�سِّ اع، وال�سرَّ خطَّ البيَّ

وقد ا�ستدلَّ اأ�سحاب هذا القول باأدلة؛ من اأبرزها: اأن اخلطوط تت�سابه، والتزوير فيها ممكن، فلم 

َيُجِز الإعماُل فيها مع هذا الحتمال، وقد ُتكَتب بق�سد التجربة، ولأن يف �سهادته نوَع �سبهة، فاإن 

ال�ساهد مل يَر فعَل ذلك اخلطِّ بعينه حني كتبه كاتُبه، فاعتماده يف ال�سهادة اإن �سهد اإمنا هو ظنٌّ 

ح�سل يف ذهنه، وجعُل هذا مدرًكا للعلم وال�سهادة يف غاية ال�سعف. انظر: غمز عيون الب�سائر 

)٣٠٦/٢(، املب�سوط )٩٢/1٦(، حا�سية ابن عابدين )41٣/4(، فتح القدير )٣8٧/٧(، البيان 

والتح�سيل )4٣٩/٩(، عقد اجلواهر الثمينة )1٠4٦/٣(، مناهج التح�سيل )٩٥/8(، التو�سيح 

)٦٩/٦(، رو�سة الطالبني )1٥٧/11(، اأ�سنى املطالب )٣٠8/4(، الأ�سباه والنظائر )�ص/٣٣٧(، 

اف القناع )18٠/1٥(، �سرح منتهى الإرادات )٥٥٦/٦(، مطالب  ال�سرح الكبري )٢٦٥/٢٩(، ك�سَّ

اأويل النُّهى )41/14(.

ا كان اأو ُمنِكًرا. وهذا  ه، ُمِقرًّ القول الثاين: ُيقَبل ال�سهادُة على اخلطِّ اإذا �سهد عليه اثنان اأن هذا خطُّ

هو املعتمد يف مذهب املالكية؛ لأن اخلطَّ دالٌّ على اللفظ، واللفظ دالٌّ على الق�سد والإرادة، فوجب 

نات وانقرا�سها، والقول مبنعها ذريعة اإىل  قبوله، واأن ذلك اأمٌر دعت اإليه ال�سرورة؛ لندرا�ص البيِّ

اإبطال احلقوق واإتالف اأموال النا�ص.

والتح�سيل  البيان   ،)٥٣٧٣/11( التب�سرة  انظر:  دليله.  لقوة  الأول؛  القول  هو  املختار:  والراأي 

)4٣٩/٩(، عقد اجلواهر الثمينة )1٠4٦/٣(، مناهج التح�سيل )٩٥/8(، التو�سيح )٦٩/٦(، �سرح 
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كذا  ته  ِذمَّ يف  باأن  فالٌن  اأقرَّ  ه  خطِّ ويف  فالن،  خطُّ  هذا  باأن  �ساهدان  �سهد  اإذا 

نته، اأم ل؟ ِعي مع بيِّ لفالن؛ فهل يحلف املدَّ

د )وهم املالكية(  اختلف الفقهاء الذين قالوا بقبول ال�سهادة على اخلطِّ املجرَّ

على قولني: 

.
)1(

القول الأول: ل ُيحَكم له حتى يحلف. وهو قول عند املالكية

ِعي معهما، واإمنا ي�ستحقُّ احلقَّ ب�سهادتهما. وهو القول  القول الثاين: ل يحلف املدَّ

.
)٢(

املعتَمد عند املالكية

لإكمالها؛  اليمني  اإىل  فاحِتيَج  بذلك،  ت�ستقلُّ  ل  ال�سهادة  اأن  الأول:  القول  دليل 

لأن التزوير على اخلطِّ ميكن، بدليل اأن الغالب يف اخلطوط الت�سابُه، فوجبت اليمني 

.
)٣(

لتقوية ال�سهادة

وُنوِق�َص: باأن الأ�سل اأن احلق اإذا ثبت ب�ساهدين، فال يفتقر مع ذلك اإىل زيادة 

.
)4(

اليمني

ثبت  قد  اخلطَّ  اأن  ومبا  الإقرار،  منزلَة  ل  اخلطَّ ُينزَّ اأن  الثاين:  القول  دليل 

.
)٥(

ب�ساهدين؛ فال يفتقر مع ذلك اإىل زيادة اليمني

َرر )٣٦4/1٢(. ْرقاين )٣٣٧/٧(، بلغة ال�سالك )٢٧1/4(، لوامع الدُّ الزُّ

التو�سيح )٦٩/٦(، مناهج التح�سيل )8/٩٥(.  )1(

ْرقاين  الزُّ �سرح   ،)٦٩/٦( التو�سيح   ،)٩٥/8( التح�سيل  مناهج   ،)4٣٩/٩( والتح�سيل  البيان   )٢(

َرر )٣٦4/1٢(. )٣٣8/٧(، حا�سية اخلر�سي )٦٠/8(، بلغة ال�سالك )٢1٧/4(، لوامع الدُّ

ْرقاين  الزُّ �سرح  ففي  الق�ساء؛  مينَي  عندهم  يحلف  فاإنه  غائًبا؛  اأو  ميًتا  ه  بخطِّ ال�ُمِقرُّ  كان  اإذا  لكن 

)٣٣8/٧( قال: »فال ينايف اأنه يحلف مينَي الق�ساء اأنه ما وهب ول اأبراأ نحو ذلك فيما اإذا كان املقرُّ 

ه  ه؛ فال يحتاج مع �سهادة ال�ساهدين على خطِّ ا اإن كان موجوًدا واأنكر كونه خطَّ ه ميًتا اأو غائًبا، واأمَّ بخطِّ

ليمني الق�ساء«. وانظر: حا�سية اخلر�سي )٦1/8(.

الفائق يف معرفة الأحكام والوثائق )1٣٦٠/٢(.  )٣(

هات )1٥/٣1٩(. مَّ
ُ
جامع الأ  )4(

هات )٣1٩/1٥(، مناهج التح�سيل )٩٥/8(، بلغة ال�سالك )4/٢1٧(. مَّ
ُ
�سرح جامع الأ  )٥(
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 مُبيِّنًا �سببَ اخلالف: “و�سبب اخلالف: هل هي �سهادة كاملة، 
)1(

قال الرَّجْراجي

.
)٢(”)٣(

فال حتتاج اإىل اليمني كما لو �سهد اإقراره، اأو اإمنا هي بع�ص ال�سهادة كالنقل

الراأي املختار:

مذهب  هو  كما  عليه،  ُي�سَهد  مل  اإذا  الأ�سل  يف  د  املجرَّ اخلطِّ  على  ُيعتَمد  ل  اأنه 

جمهور العلماء )املبنيَّ يف احلا�سية ال�سابقة(.

و�سيغة اليمني هنا -على القول بوجوب اليمني-: اأنه يحلف اأنه خطُّ فالن، ولقد 

.
)4(

ه ، وما اقت�سيُت �سيًئا مما ُكتب به خطُّ �سهد �ساهدان بحقٍّ

عة منها؛ وهي: اإذا �سهد على خطِّ ال�ُمِقرِّ �ساهٌد واحد؛ فهل  وهناك م�ساألة متفرِّ

ُيحَكم له ب�سهادته مع ميينه، اأو ل؟

اخُتلف يف ذلك على قولني: 

�سهادة  ل�ستقالل  ميني  ميينني:  اإىل  فيُحتاج  وعليه  به؛  له  يُحكَم  الأول:  القول 

.
)٥(

ال�ساهد، وميني اأخرى لتكميل ال�سبب. وهو القول املعتَمد عند املالكية

القول الثاين: ل ُيحَكم له بذلك، ول ي�ستحقُّ ب�سهادة ال�ساهد الواحد �سيًئا. وهو 

.
)٦(

القول الآخر عند املالكية

اأبو احل�سن علي بن �سعيد الرجراجي املالكي، من علماء القرن ال�سابع، كان اإماًما فقيًها حافًظا، ماهًرا   )1(

يف علم العربية والأ�سلنِي، واأخذ عنه كثرٌي من اأهل امل�سرق، وكان وا�سَع الطالع، ُمقتِفًيا طريقَة ال�سلف. 

نة«. انظر: نيل البتهاج )�ص/٣1٦(. له: »مناهج التح�سيل يف �سرح املدوَّ

اأو  الفرع، لإثبات حقٍّ عند حاكم مبوت  الأ�سل  ُيِنيب فيها �ساهد  التي  ال�سهادة  بالنقل هنا:  املق�سود   )٢(

َغْيبته مبكان ل ميكن الأداء منه، اأو مر�ص �ساهد الأ�سل.

مناهج التح�سيل )8/٩٥(.  )٣(

ام )4٣/٢(. الفائق يف معرفة الأحكام والوثائق )1٣٦٠/٢(، تب�سرة احلكَّ  )4(

ِعي،  قال يف بلغة ال�سالك )٢18/4(: »قال بع�سهم: ُيوؤَخذ منه اأنه اإن كان ال�ساهد واحًدا، حلف معه املدَّ  )٥(

 ،)٣1٩/1٥( هات  مَّ
ُ
الأ جامع  �سرح   ،)٩٥/8( التح�سيل  مناهج  وانظر:  املعتَمد«.  وهو   . احلقُّ وثبت 

التو�سيح )٦٩/٦(.

هات )٣1٩/1٥(، التو�سيح )٦٩/٦(. مَّ
ُ
مناهج التح�سيل )٩٦/8(، �سرح جامع الأ  )٦(



د. فهد بن عبدالعزيز بن ابراهيم اخلضري

الـعـدد  الــســــتــون 657الـعـدد  الــســــتــون656

فاأ�سبهت  باملال،  ال�ُمِقرِّ  اإقراُر  به  َيثُبت  ما  على  �سهادة  اأنها  الأول:  القول  دليل 

.
)1(

ال�سهادَة على لفظه

دليل القول الثاين: اأنها �سهادة ل تتناول الإقرارَ، واإمنا تتناول معنًى يجري اإليه، 

.
)٢(

كال�سهادة على الوكالة يف املال، وال�سهادة على ال�سهادة

املطلب الثاين

حتليف امل�شهود له اإذا �شهد له بال�شماع �شاهدان فيما جتوز فيه �شهادة 

)٣( )٤(
ال�شماع

الثقات  من  -اأي:  ذكر  ممن  ن�سمع  نزل  »مل  للحاكم:  العدول  ال�سهود  قال  اإذا 

فهل  بالبيع«؛  اإليه  انتقل  قد  مثاًل  ِعي  املدَّ َحْوزة  يف  الذي  ال�سيء  هذا  اأن  وغريهم- 

يُ�سرتَط لإعمال �سهادة ال�سماع اأن يحلف امل�سهود له على ما ادَّعَى به، اأم ل؟

هذه امل�ساألة من امل�سائل التي انفرد بها املالكيُة بالبحث، وقد اختلفوا يف حتليفه 

مناهج التح�سيل )8/٩٦(.  )1(

مناهج التح�سيل )8/٩٦(.  )٢(

ومقت�سى كالم اجلمهور من احلنفية  املالكية،  �سوى  اإليها  واأ�سار  امل�ساألَة  َمن ذكر هذه  اأقف على  مل   )٣(

نة، حيث مل اأقف لهم على  وال�سافعية واحلنابلة: عدُم ا�سرتاط اليمني يف �سهادة ال�سماع؛ اكتفاًء بالبيِّ

ن�صٍّ يف حتليفه.

كذلك  ى  وُت�سمَّ  . معنيَّ غري  من  ل�سماع  �سهادته  با�ستناد  فيه  ال�ساهُد  ح  ُي�سرِّ مِلا  لقٌب  ال�سماع:  �سهادة   )4(

بني  وا�ستفا�ص  وا�ستهر  �ساع  ما  ب�سماع  ال�سهادة  منها:  واملق�سود  وبال�ستهار،  بال�ستفا�سة  ال�سهادَة 

ن ذكر -اأي: من الثقات وغريهم- اأن هذا  النا�ص. و�سيغتها اأن تكون بقولهم للحاكم: مل نزل ن�سمع ممَّ

ال�سيء يف حوزة هذا احلائز. وقد تفاوتت عبارات الفقهاء يف تف�سري الت�سامع املعترب يف قبول ال�سهادة 

بني ُم�سرِتٍط للتواتر وُم�سرِتط لال�ستفا�سة والف�سو وال�سهرة، وُمكتٍف ب�سهادة عدلني، ولي�ص هذا مو�سع 

ة )1٧٦/٦(، بدائع ال�سنائع )٢٦٧/٦(، الختيار  بحثها، وَمن اأراد ال�ستزادة فلينظر: اجلوهرة النَّريِّ

ال�سالك  بلغة   ،)٦٩/8( اخلر�سي  حا�سية   ،)1٢٣/8( التح�سيل  مناهج   ،)٣٥٠/٢( املختار  لتعليل 

)٢٢1/4(، ال�سرح الكبري للدردير )14٢1/٢(، عمدة املحتاج )٣48/٣(، �سرح التنبيه )1٠/٥٦٠(، 

اف القناع )٢٦٧/1٥(، مطالب اأويل النُّهى  نهاية املحتاج )48٦/٦(، ال�سرح الكبري )٢٦٦/٢٩(، ك�سَّ

.)1٦٠/14(
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على قولني: 

.
)1(

القول الأول: اأنه يحلف مع �سهادتهما. وهو مذهب املالكية

.
)٢(

القول الثاين: اأنه ل ميني عليه. وهو قول عند املالكية

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: لحتمال اأن يكون اأ�سل ال�سماع من �سهادة واحد، وال�ساهد الواحد 

.
)٣(

ل بد معه من اليمني

وُنوِق�َس: باأن هذا التعليل قد يعود على اأ�سل �سهادة ال�سماع بالإبطال؛ لأنها كما 

ُيحتَمل اأن تكون عن واحد، فُيحتَمل اأن يكون الواحد غرَي عدل، و�سهادة غري العدل ل 

.
)4(

توجب حكًما ل بيمني ول بدونها

لأنها  لل�سرورة  جازت  واإمنا  �سعيفة،  نة  بيِّ ال�سماع  نة  بيِّ اأن  مبا  الثاين:  الدليل 

ه؛  على خالف الأ�سل؛ اإذ الأ�سل اأن الإن�سان ل ي�سهد اإلَّ مبا علم مما تدركه حوا�سُّ

وعليه فوجب اأن يحلف املدَِّعي الذي اأقامها مع العدلني لتقويتها؛ لأنها على خالف 

.
)٥(

الأ�سل

نًة على دعواه، فاإنه  دليل القول الثاين: ميكن اأن ُي�ستَدلَّ لهم بعموم َمن اأقام بيِّ

نته، ول يحلف معها على اإثبات احلق. ُيكتَفى ببيِّ

الراأي املختار: 

بالنظر اإىل القولني ال�سابقني، واأدلة كل قول، يتبنيَّ اأن الراجح هو القول الثاين؛ 

التو�سيح )٧٩/٦(، �سرح الزُّرْقاين )٣48/٧(، حا�سية اخلر�سي )٧1/8(، بلغة ال�سالك )٢٢4/4(،   )1(

َرر )1٢/٣٩٢(. ال�سرح الكبري للدردير )14٢٣/٢(، لوامع الدُّ

َرر )1٢/٣٩٣(. التو�سيح )٧٩/٦(، مناهج التح�سيل )1٣٢/8(، لوامع الدُّ  )٢(

َرر )1٢/٣٩٢(. ْرقاين )٣48/٧(، لوامع الدُّ ام )٢/ 44(، �سرح الزُّ تب�سرة احلكَّ  )٣(

َرر )1٢/٣٩٢(. ْرقاين )٣48/٧(، لوامع الدُّ �سرح الزُّ  )4(

بلغة ال�سالك )٢٢4/4(.  )٥(
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 اإذا ارتاب القا�سي يف �سحة �سهادة �سهود 
َّ
القائل بعدم حتليفه؛ وذلك لقوة دليله، اإل

ال�سماع، فله اأخُذ اليمني من امل�سهود له من باب احليطة.

املطلب الثالث

نة اخلارج، وال  نُته مع بيِّ نته اإذا تعار�شت بيِّ حتليف �شاحب اليد مع بيِّ

)١(
ح بينهما ُمرجِّ

عاها �ساحب اليد،  نًة اأنها ِملُكه، وادَّ عى �سخ�ص عيًنا يف يد اآخر، واأقام بيِّ اإذا ادَّ

بالعني  ُيحَكم  فهل  اليد؛  غري  ح  ُمرجِّ هناك  يكن  ومل  ا،  اأي�سً ِملُكه  اأنها  نًة  بيِّ واأقام 

للخارج، اأو ُيحَكم بها ل�ساحب اليد الداخل؟

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني: 

اخلارج  نة  بيِّ على  جانبه  لقوة  اليد  هو  الذي  الداخل  نة  بيِّ ترجيح  الأول:  القول 

نته  الذي لي�ص ذا يد. لكن اختلف اأ�سحاب هذا القول: هل ُيحَكم لذي اليد ببيِّ

نته؟ الراجحة من غري ميني الق�ساء، اأو ل بد من اليمني مع بيِّ

اليمني مع  اأنه ل بد من  اإىل   ،
)٣(

ال�سافعية ، وهو قول عند 
)٢(

املالكية فذهب 

وُيكتَفى  عليه،  ميني  ل  اأنه  املذهب:  من  امل�سهور  يف  ال�سافعية  وعند  نته،  بيِّ

.
)4(

نته ببيِّ

الداخل: هو َمن كانت العني املتناَزع فيها بيده. واخلارج: َمن ل �سيء يف يده، بل جاء خارًجا ُمناِزًعا َمن   )1(

هي بيده. ويف بيان املراد من )الداخل( و)اخلارج( ينظر: املطلع على األفاظ املقنع )�ص/4٩4(، وقد 

تكون العني باأيديهما، فيكونان داخلنِي، وقد تكون العني بيد غريهما ول يد لأحدهما، فيكونان خارجني.

ام )14٩/٢(، مناهج التح�سيل  هات )4٦٦/1٥(، تب�سرة احلكَّ مَّ
ُ
التو�سيح )1٣٠/٦(، �سرح جامع الأ  )٢(

)14٠/8(، عقد اجلواهر )1٠8٧/٣(، �سرح اخلر�سي )٣8٥/٧(، حا�سية اخلر�سي )1٠٧/8(، بلغة 

ال�سالك )4/٢4٥(.

اج )1٠/4٣٣(،  احلاوي )٣٠٢/1٧(، عمدة املحتاج )441/1٥(، �سرح التنبيه )4٢٦/1٠(، النجم الوهَّ  )٣(

نهاية املحتاج )٥٣8/٦(، مغني املحتاج )4/٦٣٧(.

اج )1٠/4٣٣(. عمدة املحتاج )441/1٥(، �سرح التنبيه )4٢٦/1٠(، النجم الوهَّ  )4(
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 ،
)1(

نُة الداخل. وبه قال احلنفية نة اخلارج، ول ُت�سَمع بيِّ القول الثاين: ترجيح بيِّ

.
)٢(

واحلنابلة

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: حديث جابر بن عبداهلل  اأن رجلني اخت�سما يف ناقة، فقال 

نًة، فق�سى بها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  كلُّ واحد منهما: »ُنِتَجْت هذه الناقُة عندي«، واأقام بيِّ

.
)٣(

للذي هي يف يده

تاج، كان وجود الدابَّة يف  نتني مَلَّا تعار�ستا يف امللك والنِّ وجه ال�ستدلل: اأن البيِّ

نة  حًا جلانبه، فوجب اإبقاء يده على ما فيها، كما لو مل يكن هناك بيِّ يد اأحدهما مُرجِّ

.
)4(

لأحد منهما

َب: باأنه حديث �سعيف، كما تبنيَّ من تخريجه. وُتُعقِّ

.
)٥(

ِعي« َنُة َعَلى امْلُدَّ الدليل الثاين: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَبيِّ

ِعًيا للعني، فوجب بهذا اخلرب اأن  وجه ال�ستدلل: اأنه قد �سار كلُّ واحد منهما ُمدَّ

.
)٦(

نُة كلِّ واحد منهما ُت�سَمع بيِّ

احلقائق  تبيني   ،)4٩٩/8( الهداية  �سرح  العناية   ،)٢٣٢/٦( ال�سنائع  بدائع   ،)٣٣/1٧( املب�سوط   )1(

)٣٢٠/4(، الختيار )٢8٧/٢(.

القناع )1٥/٢٣٠(،  اف  ك�سَّ املبدع )1٠/1٥٥(،  الإن�ساف )٢٩/1٥4(،  الكبري )٢٩/1٥4(،  ال�سرح   )٢(

�سرح منتهى الإرادات )٦1٠/٦(، مطالب اأويل النُّهى )14/11٥(.

رقم  الأ�سعري،  مو�سى  اأبي  اإىل    عمر  كتاب  والأحكام،  الأق�سية  كتاب  الدارقطني،  اأخرجه   )٣(

نات، باب: املتداعينِي يتنازعان  نَن الكربى، كتاب الدعاوى والبيِّ )44٧٧(، )٣٧٣/٥(، والبيهقي يف ال�سُّ

نًة، رقم )٢1٢٢4( )4٣٣/1٠(، كالهما من طريق زيد  �سيًئا يف يد اأحدهما ويقيم كلُّ واحد منهما بيِّ

بن نعيم، عن حممد بن احل�سن، عن اأبي حنيفة، عن هيثم، عن ال�سعبي، عن جابر. لكن زيد بن نعيم 

قال عنه الذهبي يف امليزان )1٠٦/٢(: »ل ُيعَرف يف غري هذا احلديث«. وقال ابن حجر يف التلخي�ص 

)4٩٩/4(: »واإ�سناده �سعيف«.

املغني )14/٢8٠(.  )4(

�سبق تخريجه.  )٥(

احلاوي )٣٠4/1٧(.  )٦(
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اإذا  اأنه  وبيانه:  اخلربين،  تعار�ص  على  نتني  البيِّ تعار�ص  قيا�ص  الثالث:  الدليل 

نتان  بيِّ اإذا تعار�ست  م، فكذلك  ُيقدَّ فاإنه  اأحدهما قيا�ٌص؛  تعار�ص خربان، وكان مع 

.
)1(

م ح -وهو اليُد-؛ فاإنها ُتقدَّ ومع اأحدهما ُمرجِّ

)الداخل  ِعي  واملدَّ نة،  البيِّ باإح�سار  ت�ساويا  الدعوى  طَريَفِ  اأن  الرابع  الدليل 

نة ُت�سَرع يف جانب اأقوى  الذي بيده العنُي( زائٌد بو�سع اليد، فكان جانبه اأقوى، والبيِّ

.
)٢(

املتداِعَينِي

نتني  ا َمن قال: اإن اليمني ل بد منها يف حالة الرتجيح باليد؛ فدليله: اأن البيِّ واأمَّ

.
)٣(

ى له بها من غري ميني مَلَّا تعار�ستا ت�ساقطتا، وبقيت َمن يف يده العنُي، وهو ل ُيق�سَ

اأنه  الراجحة من غري ميني؛ فدليله:  نة  البيِّ ى ل�ساحب  ُيق�سَ اإنه  قال:  َمن  ا  واأمَّ

.
)4(

نة الراحجة موجودًة لي�ص هناك حاجة اإىل اليمني ما دامت البيِّ

“و�سبُب اخلالف:  اليمني وعدمه:  اأخذ  �سبَب اخلالف يف  ًنا  ُمبيِّ الرجراجي  قال 

ِعي مع قيام  نتني هل هو كالتجريح ثم ل بد من اليمني؛ لأن اأدنى درجة املدَّ �سقوط البيِّ

َعى  نته اأن تكون �سبهة توجب اليمنيَ، وهو كالعدم يف نظر ال�سرع، ثم ل ميني على املدَّ بيِّ

.
د الدعوى، وهو قول �سعيف يف املذهب”)٥( عليه اإلَّ على القول بوجوب اليمني ملجرَّ

اأدلة القول الثاين: 

.
)٦(

ْنَكَر«
َ
ِعي، َواْلَيِمنُي َعَلى َمْن اأ َنُة َعَلى امْلُدَّ الدليل الأول: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَبيِّ

مغني املحتاج )4/٦٣٧(.  )1(

احلاوي )٣٠4/1٧(، حا�سية الرو�ص املربع للخنني )�ص/٢٢8(.  )٢(

هات )1٥/4٦٧(:  مَّ
ُ
�سرح التنبيه )4٢٦/1٠(. وقال حممد بن عبدال�سالم التون�سي يف �سرح جامع الأ  )٣(

نتنِي ت�ساقطتا عند امل�ساواة،  نته اأرجح، واإمنا ذلك لأن البيِّ َعى عليه لي�ص هنا بيَّ »فاإن رجحان قول املدَّ

ها بيمني، ويبقى َحْوُزه على  َعى عليه، فال بد من ردِّ هًة على املدَّ ف�سارتا كالعدم، وبقيت الدعوى ُمتوجِّ

ما كان عليه«.

مغني املحتاج )4/٦٣٧(.  )4(

مناهج التح�سيل )8/14٠(.  )٥(

�سبق تخريجه.  )٦(
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على  يجعل  ومل  ِعي،  املدَّ على  نة  البيِّ جن�ص  جعل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  ال�ستدلل:  وجه 

.
)1(

نُته َعى عليه اإلَّ اليمنَي، فال ُت�سَمع بيِّ املدَّ

يُنُه... َلْي�َص  ْو مَيِ
َ
َنُتَك اأ الدليل الثاين: قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف ق�سة احل�سرمي والِكندي: »َبيِّ

.
)٢(

َلكَ ِمْنهُ اإِلَّ َذِلكَ«

َعى عليه، ونفى غرَي ذلك؛  ِعي واليمني للُمدَّ نة للُمدَّ وجه ال�ستدلل: اأنه اأثبت البيِّ

.
)٣(

َعى عليه؛ لأنه مل ُيكلَّف اأ�ساًل نة املدَّ فدلَّ على اأنه ل ُيلتَفت اإىل بيِّ

وميكن مناق�سة هذين الدليلني من وجهني: 

الوجه الأول: اأن هذه الأدلة ل تنطبق على اخلارج، بل هي للداخل ممن كانت 

َعى عليه هو َمن قوي جانُبه برباءة اأو قرينة  العني بيده؛ لأن املق�سود باملدَّ

اليد-،  -وهي  حة  املرجِّ بالقرينة  جانُبه  قوي  قد  والداخل  ذلك،  ونحو 

ى  نة، وزاد الداخل باليد، فيكون جانبه اأقوى، فُيق�سَ فت�ساويا يف اإقامة البيِّ

.
)4(

له باليمني

ِعي ولي�ص فيها  نٌة للُمدَّ الوجه الثاين: اأن هذه الأحاديث اإمنا َتِرُد يف دعوى فيها بيِّ

ا امل�ساألة هنا  َعى عليه اإلَّ اليمني، اأمَّ َعى عليه، فحينئذ ل يبقى للُمدَّ نٌة للُمدَّ بيِّ

َعى عليه )الداخل( يطلب بقاء اليد على العني املتنازع فيها، فتكون  فاإن املدَّ

.
)٥(

ه لأنه طالب نة م�سروعًة يف حقِّ البيِّ

بامللك  له  �سهدوا  لأنهم  اليد؛  �سبَق  له  اأظهرت  اخلارج  نة  بيِّ اأن  الثالث:  الدليل 

لُّ لهم ال�سهادُة بامللك املطلق اإلَّ بعلمهم، ول يح�سل العلم بامللك اإلَّ  املطلق، ول حَتِ

بدليله -وهو اليد-، فاإذا �سهدوا للخارج فقد اأثبتوا كوَن املال يف يده، وكوُن املال يف 

احلاوي )٣٠٣/1٧(، املغني )14/٢8٠(.  )1(

�سبق تخريجه.  )٢(

بدائع ال�سنائع )٢٣٣/٦(.  )٣(

حا�سية الرو�ص املربع للخنني )�ص/٢٢8(.  )4(

تهذيب الفروق )1٠٧/4(، ال�سرح املمتع لبن عثمني )٣88/1٥(.  )٥(
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.
)1(

وىل
َ
يد ذي اليد ثابٌت يف احلال، فكانت يُد اخلارج �سابقًة، فكان الق�ساء بها اأ

نة اخلارج ا�ستناًدا على يده ال�سابقة  وُنوِق�َس: باأن الدليل ُم�ستَنُده على ترجيح بيِّ

.
)٢(

فر�سًا، فمن باب اأَوىل اأن يكون الرتجيح باليد الثابتة حقيقةً وواقعًا

القول املختار:

من  ولأن  به،  ا�ستدلُّوا  ما  لقوة  اليد؛  �ساحب  نة  بيِّ برتجيح  الأول؛ القائل  القول 

نُة  ى بالعني للخارج وُتلَغى بيِّ العدل الت�سويَة بني اخل�سوم، ولي�ص من الت�سوية اأن ُيق�سَ

اإلزامه  ا  واأمَّ اليد.  بقرينة  الداخَل-  -اأعني  جانُبه  د  اعت�سَ وقد  �ِسيَّما  ول  الداخل؛ 

نته اأو عدمه؛ فهذا يرجع اإىل اجتهاد القا�سي، فقد يرى القا�سي من  باليمني مع بيِّ

امل�سلحة اأن ُيحلِّفه، فيحلف؛ لأنه ل �سرر على الإن�سان اأن يحلف اإذا كان �سادًقا.

بدائع ال�سنائع )٢٣٣/٦(، الختيار )٢8٧/٢(.  )1(

و�سائل الإثبات للزحيلي )�ص/8٢4(.  )٢(
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اخلامتة

وامتنانه  توفيقه  على  له  وال�سكر  ال�ساحلات،  تتمُّ  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 

ا  يكون خال�سً اأن    اأ�ساأله  الذي  البحث،  اإعداد هذا  والإعانة يف  بالتي�سري 

ًبا اإىل مر�ساته. لوجهه الكرمي، وُمقرِّ

اإليه من نتائج وخال�سات، بياُنها  ل  التو�سُّ اأ�سوق بع�َص ما مت  وبعد الفراع منه، 

كما يلي: 

الهدر وال�سياع، . 1 ال�سريعة الإ�سالمية بحفظ احلقوق لأ�سحابها من  اهتمام 

من خالل ت�سريعها جلملة من و�سائل وطرق توثيق احلقوق واإثباتها، ومما 

نة. �سرعت: اليمنُي مع البيِّ

دة؛ فُتطَلق على اليد اليمنى، وعلى . ٢ اأن اليمني تاأتي يف اللغة على معاٍن متعدِّ

ين وامِللَّة، وعلى القوة والقدرة، وعلى ال�َحِلف والَق�َسم. الدِّ

َعى به نفًيا اأو اإثباًتا من . ٣ اأن اليمني الق�سائية يف ال�سطالح: توكيد احلق املدَّ

ِقَبل املرتافعنِي اأو اأحدهما، اأو من غريهما مما له تعلٌُّق بالدعوى بذكر ا�سم 

من اأ�سماء اهلل اأو �سفة من �سفاته اأمام الق�ساء.

ة بطلب من القا�سي . 4 نته التامَّ ِعي مع بيِّ اأن ميني الق�ساء هي التي يحلفها املدَّ

ِعي عند تقدمي الأدلة املطلوبة يف الدعوى، ويلجاأ اإليها  لدفع التَُّهمة عن املدَّ

يت  القا�سي عادًة اإذا كانت الدعوى بحقٍّ على غائب اأو ميت ونحوهما، و�ُسمِّ

ه من القا�سي، والأ�سل فيها اجتهاد من الفقهاء مبنيٌّ على  بذلك لأنها ُتوجَّ

الأدلة  ب�سحة  للقا�سي  والطمئنان  التاأكيد  لزيادة  ال�سرع  قواعد  ا�ستقراء 

اأ�سحاب  واأخذ  احلكم،  يف  لالحتياط  هها  ُيوجِّ القا�سَي  لأن  اإليه؛  مة  املقدَّ

ع، وَمن اأخذ باليمني  ق لها وُمو�سِّ املذاهب الأربعة يف اجلملة بها، لكن بني ُم�سيِّ
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وَمن يف حكمهما،  وامليت  للغائب  وامل�سلحة  ال�ستح�سان  باب  راأى ذلك من 

ا عند احتمال  وزيادة تاأكيد واطمئنان واحتياط للحقوق ما اأمكن؛ خ�سو�سً

اإذا راأى القا�سي امل�سلحَة يف  نة، وذلك  يبة يف �سحة البيِّ وجود التَُّهمة والرِّ

اأن ُيحلِّفه.

نة؛ . ٥ اأن املذهب املالكي من اأو�سع املذاهب يف م�ساألة اأخِذ ميني الق�ساء مع البيِّ

�سابًطا يف هذا  اأنهم جعلوا  على  اعتمادهم  اإىل  الغالب-  راجع -يف  وذلك 

الطالب على باطن  بيمني  ُي�ستظَهر  فاإنه  نة �سهدت بظاهر  بيِّ اأن كلَّ  الباب: 

فاإنهما  واحلنبلي  احلنفي  املذهبان  ا  اأمَّ ال�سافعي.  املذهب  يليه  ثم  الأمر، 

من  امل�سهور  -يف  الباب  هذا  يف  زا  ُيجوِّ فلم  الباب،  هذا  يف  املذاهب  اأ�سيُق 

ين اإذا كان املطلوب ميًتا. مذهبهم- اإلَّ يف م�ساألة ا�ستحالف طالب الدَّ

واحلمد هلل  اأجمعني،  واأ�سحابه  اآله،  وعلى  نا حممد،  نبيِّ و�سلَّم على  و�سلَّى اهلل 

الذي بنعمته تتمُّ ال�ساحلات. 
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قائمة امل�شادر واملراجع

»اإرواء الغليل«، تاأليف: حممد نا�سر الدين الألباين،  ط: ٢، �سنة 14٠٥ه�، ن�سر: املكتب . 1

الإ�سالمي - بريوت.

»الإجماع«، تاأليف: حممد بن اإبراهيم بن املنذر، حتقيق ودرا�سة: فوؤاد عبداملنعم اأحمد،  . ٢

ط: 1، �سنة 14٢٥ه� / ٢٠٠4م، ن�سر: دار امل�سلم للن�سر والتوزيع - الريا�ص.

»الختيار لتعليل املختار«، تاأليف: جمد الدين اأبي الف�سل عبداهلل بن حممود بن مودود . ٣

املو�سلي احلنفي، تعليق: حممود اأبو دقيقة، ومعه: »املختار للفتوى«، تاأليف: ابن مودود 

1٩٣٧م، ن�سر: مطبعة احللبي -  1٣٥٦ه� /  املو�سلي، يليه: �سرُحه للموؤلِّف نف�سه، �سنة 

القاهرة، ت�سوير: دار الكتب العلمية - بريوت.

اإبراهيم . 4 بن  الدين  زين  تاأليف:  النعمان«،  حنيفة  اأبي  مذهب  على  والنظائر  »الأ�سباه 

يم،  ط: 1، �سنة 141٣ه� / 1٩٩٣م، ن�سر: دار الكتب  امل�سري احلنفي؛ ال�سهري بابن جُنَ

العلمية - بريوت.

»الأ�سباه والنظائر«، تاأليف: عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي، حتقيق: حممد حممد . ٥

تامر،  ط: 1، �سنة 1418ه� / 1٩٩8م، ن�سر: دار ال�سالم - القاهرة.

اب بن علي بن ن�سر . ٦ القا�سي عبدالوهَّ تاأليف:  ُنَكت م�سائل اخلالف«،  »الإ�سراف على 

املالكي البغدادي، حتقيق: م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان،  ط: 1، �سنة 14٢٩ه� / ٢٠٠8م، 

ان - القاهرة. ام، ودار ابن عفَّ مَّ م - الدَّ ن�سر: دار ابن القيِّ

حتقيق: . ٧ الع�سقالين،  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  تاأليف:  ال�سحابة«،  متييز  يف  »الإ�سابة 

عبداهلل الرتكي،  ط: 1، �سنة 14٢٩ه�، ن�سر: دار هجر - القاهرة.

تاأليف: عي�سى بن �سهل بن عبداهلل . 8 ام«  الأحكام وقطر من �سري احلكَّ بنوازل  »الإعالم 

٢٠٠٧م،   / 14٢8ه�  �سنة  مراد،  يحيي  حتقيق:  الغرناطي،  القرطبي  اجليَّاين  الأ�سدي 

ن�سر: دار احلديث - القاهرة.

ِرْكلي، ط: 1٥، �سنة ٢٠٠٢م، ن�سر: دار العلم للماليني . ٩ »الأعالم«، تاأليف: خري الدين الزِّ

- بريوت.
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ان، حتقيق: ح�سن . 1٠ القطَّ اأبي احل�سن بن  تاأليف: احلافظ  الإجماع«،  »الإقناع يف م�سائل 

ال�سعيدي،  ط: 1، �سنة 14٢4ه� / ٢٠٠٣م، ن�سر: الفاروق احلديثة للطباعة - م�سر.

11 . ،٢ الرتكي،  ط:  اوي، حتقيق: عبداهلل  مو�سى احلجَّ تاأليف:  النتفاع«،  لطالب  »الإقناع 

�سنة 141٩ه� / 1٩٩8م، ن�سر: دار هجر - القاهرة.

»الإنابة اإىل معرفة املختَلف فيهم من ال�سحابة«، تاأليف: عالء الدين ُمُغْلطاي بن َقِليج . 1٢

وجمدي  القا�سي  اإ�سماعيل  واإبراهيم  املر�سي  عزت  ال�سيد  حتقيق:  احلنفي،  البكجري 

عبداخلالق ال�سافعي، اإ�سراف: حممد عو�ص املنقو�ص،  ط: 1، �سنة 1٩٩٩م، ن�سر: مكتبة 

الر�سد - الريا�ص.

�سليمان . 1٣ بن  علي  الدين  عالء  تاأليف:  اخلالف«،  من  الراجح  معرفة  يف  »الإن�ساف 

املرداوي، حتقيق: عبداهلل الرتكي، �سنة 14٢٦ه�، ن�سر: دار عامل الكتب - الريا�ص.

»البدر الطالع مبحا�سن َمن بعد القرن ال�سابع«، تاأليف: حممد بن علي ال�سوكاين، بدون . 14

طبعة وبدون تاريخ، ن�سر: دار الكتاب الإ�سالمي.

�سنة . 1٥  ،1 ط:  العيني،   اأحمد  بن  حممود  الدين  بدر  تاأليف:  الهداية«،  �سرح  »البناية 

14٢٠ه�/ ٢٠٠٠م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

حتقيق: . 1٦ القرطبي،  ر�سد  بن  اأحمد  بن  حممد  الوليد  اأبي  تاأليف:  والتح�سيل«،  »البيان 

حممد العراي�سي واآخرين،  ط: ٢، �سنة 14٠8ه� / 1٩88م، ن�سر: دار الغرب الإ�سالمي 

- بريوت.

»البيان«، تاأليف: يحيى بن �سامل بن عبداهلل الِعمراين، اعتنى به: قا�سم حممد النوري،  . 1٧

ة. ط: 1، �سنة 14٢1ه�، ن�سر: دار املنهاج - ُجدَّ

اق، حتقيق: زكريا . 18 »التاج والإكليل ملخت�سر خليل«، تاأليف: حممد العبدري؛ امل�سهور باملوَّ

عمريات،  ط: 1، �سنة 141٦ه� / 1٩٩4م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

البخاري، ُطبع . 1٩ اإبراهيم  اإ�سماعيل بن  اأبي عبداهلل حممد بن  تاأليف:  »التاريخ الكبري«، 

حتت مراقبة: حممد عبداملعيد خان، ن�سر: دائرة املعارف العثمانية - حيدراباد الدكن.

»التب�سرة«، تاأليف: اأبي احل�سن علي اللخمي، حتقيق: اأحمد عبدالكرمي جنيب،  ط: 1، . ٢٠

�سنة 14٣٢ه� / ٢٠11م، ن�سر: وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية - قطر.

»التلخي�ص احلبري«، تاأليف: اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين،  ط: 1، �سنة 141٩ه� / . ٢1
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1٩8٩م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

»التنبيه على م�سكالت الهداية«، تاأليف: �سدر الدين علي بن علي ابن اأبي الِعزِّ احلنفي،  . ٢٢

ط: 1، �سنة 14٢4ه� / ٢٠٠٣م، ن�سر: مكتبة الر�سد - الريا�ص.

»التنقيح امل�سبع يف حترير اأحكام املقنع«، تاأليف: عالء الدين علي بن �سليمان املرداوي، . ٢٣

ن�سر: املطبعة ال�سلفية - القاهرة.

ال�سويكي، حتقيق: . ٢4 بن حممد  اأحمد  تاأليف:  والتنقيح«،  املقنع  بني  »التو�سيح يف اجلمع 

مة. ة املكرَّ اأحمد بن نا�سر امليمان،  ط: 1، �سنة 1418ه�/1٩٩٧م، ن�سر: املكتبة املكية - مكَّ

»التو�سيح يف �سرح املخت�سر الفرعي لبن احلاجب«، تاأليف: خليل بن اإ�سحاق بن مو�سى . ٢٥

اجلندي، �سبطه: اأبو الف�سل الدمياطي،  ط: 1، �سنة 14٣٣ه�/٢٠1٢م، ن�سر: دار ابن 

حزم - بريوت.

»اجلامع لأحكام القراآن«، تاأليف: اأبي بكر حممد بن اأحمد القرطبي، حتقيق: عبداهلل . ٢٦

الرتكي واآخرين،  ط: 1، �سنة 14٢٧ه� / ٢٠٠٦م، ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت.

ِقلِّي، حتقيق: . ٢٧ نة واملختلطة«، تاأليف: اأبي بكر عبداهلل بن يون�ص ال�سِّ »اجلامع مل�سائل املدوَّ

اأبي الف�سل اأحمد بن علي الدمياطي،  ط: 1، �سنة 14٣٣ه�، ن�سر: دار الكتب العلمية - 

بريوت.

حممد . ٢8 بن  عبدالقادر  الدين  حميي  تاأليف:  احلنفية«،  طبقات  يف  يَّة  ال�ُم�سِ »اجلواهر 

1٩٩٣م،   / 141٣ه�  �سنة   ،٢ ط:  احللو،   حممد  عبدالفتاح  حتقيق:  احلنفي،  القر�سي 

ن�سر: دار هجر - القاهرة.

احلنفي، . ٢٩ اليمني  ِبيِدي  الزَّ بكر  اأبي  تاأليف:  الُقُدوري«،  خمت�سر  على  ة  النَّريِّ »اجلوهرة 

وال�ست�سارات  للبحوث  درا�سات  �سركة  ن�سر:  تاريخ،  بدون  بكدا�ص،  �سائد  حتقيق: 

امل�سرفية الإ�سالمية.

»احلاوي الكبري«، تاأليف: علي بن حممد املاوردي، حتقيق: علي حممد معو�ص،  ط: 1، . ٣٠

�سنة 141٩ه� / 1٩٩٩م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

اإبراهيم بن . ٣1 تاأليف: برهان الدين  اأعيان علماء املذهب«،  ال�ُمْذَهب يف معرفة  يباج  »الدِّ

علي بن حممد اليعمري؛ املعروف بابن فرحون، حتقيق: حممد الأحمدي اأبو النور، بدون 

طبعة وبدون تاريخ، ن�سر: دار الرتاث - القاهرة.
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»الذخرية«، تاأليف: اأحمد بن اإدري�ص القرايف، حتقيق: حممد بوخربة واآخرين،  ط: 4، . ٣٢

�سنة ٢٠1٢م، ن�سر: دار الغرب الإ�سالمي - تون�ص.

نَن الكربى«، تاأليف: اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي، حتقيق: حممد عبدالقادر . ٣٣ »ال�سُّ

عطا،  ط: 1، �سنة 1414ه� / 1٩٩4م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

ار �سليمان البنداري . ٣4 �سائي، حتقيق: عبدالغفَّ نَن الكربى«، تاأليف: اأحمد بن �سعيب النَّ »ال�سُّ

و�سيد ك�سروي ح�سن،  ط: 1، �سنة 1411ه� / 1٩٩1م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

»ال�سرح الكبري«، تاأليف: اأبي الفرج عبدالرحمن بن حممد بن قدامة املقد�سي، حتقيق: . ٣٥

عبداهلل الرتكي، �سنة 14٢٦ه� / ٢٠٠٥م، ن�سر: دار عامل الكتب - الريا�ص.

»ال�سرح الكبري«، تاأليف: اأحمد بن حممد الدردير،  ط: 1، �سنة 14٢٧ه�/ ٢٠٠٦م، اعتنى . ٣٦

به: كمال الدين عبدالرحمن قاري، ن�سر: املكتبة الع�سرية - بريوت.

�سنة . ٣٧  ،1 ط:  العثيمني،   �سالح  بن  حممد  تاأليف:  امل�ستنقع«،  زاد  على  املمتع  »ال�سرح 

14٢8ه�، ن�سر: دار ابن اجلوزي - ال�سعودية.

»ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع«، تاأليف: حممد بن عبدالرحمن ال�سخاوي، ن�سر: دار . ٣8

مكتبة احلياة - بريوت.

ْهري؛ املعروف بكاتب الواقدي، . ٣٩ »الطبقات الكبري«، تاأليف: حممد بن �سعد بن َمِنيع الزُّ

حتقيق: علي حممد عمر،  ط: 1، �سنة 14٢1ه�، ن�سر: مكتبة اخلاجني - القاهرة.

»الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية«، تاأليف: ابن قيِّم اجلوزية، حتقيق: حممد جميل . 4٠

اأحمد، �سنة 1٣81ه� / 1٩٦1م، ن�سر: مطبعة املدين، املوؤ�س�سة ال�سعودية مب�سر.

�سنة . 41 املقد�سي،  اإبراهيم  بن  عبدالرحمن  الدين  بهاء  تاأليف:  العمدة«،  �سرح  ة  »الُعدَّ

14٢4ه� / ٢٠٠٣م، ن�سر: دار احلديث - القاهرة.

»الِعَلل الواردة يف الأحاديث النبوية«، تاأليف: علي بن عمر الدارقطني، حتقيق: حمفوظ . 4٢

الرحمن ال�سلفي،  ط: 1، �سنة 14٠٥ه� /1٩8٥م، ن�سر: دار طيبة - الريا�ص.

»العناية �سرح الهداية«، تاأليف: حممد بن حممد الرومي البابرتي، بدون طبعة وبدون . 4٣

تاريخ، ن�سر: دار الفكر - بريوت.

»الفائق يف معرفة الأحكام والوثائق«، تاأليف: اأبي عبداهلل حممد بن عبداهلل بن را�سد . 44

القف�سي املالكي، حتقيق: فهد بن مقحم بن جار اهلل املقحم، ر�سالة دكتوراة من املعهد 
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العايل للق�ساء - ق�سم الفقه املقارن، �سنة 14٣٩ه�.

�سنة . 4٥  ،٢ ط:  البلخي،   الدين  نظام  برئا�سة  علماء  جلنة  تاأليف:  الهندية«،  »الفتاوى 

1٣1٠ه�، ن�سر: دار الفكر - بريوت.

�سنة . 4٦  ،1 ط:  الرتكي،   عبداهلل  حتقيق:  املقد�سي،  مفلح  بن  حممد  تاأليف:  »الفروع«، 

14٢4ه� / ٢٠٠٣م، ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت.

»الفروق«، تاأليف: �سهاب الدين القرايف، بدون طبعة وبدون تاريخ، ن�سر: عامل الكتب.. 4٧

»الفقه الإ�سالمي واأدلته«، تاأليف: وهبة الزحيلي،  ط: 4، �سنة 14٢٥ه� / ٢٠٠4م، دار . 48

الفكر - دم�سق.

املقد�سي، حتقيق: عبداهلل . 4٩ اأحمد بن قدامة  الدين عبداهلل بن  ق  ُموفَّ تاأليف:  »الكايف«، 

الرتكي،  ط: ٢، �سنة 141٩ه� / 1٩٩8م، ن�سر: دار هجر - القاهرة.

»املبدع يف �سرح املقنع«، تاأليف: برهان الدين اإبراهيم بن حممد بن مفلح املقد�سي،  ط: ٣، . ٥٠

�سنة 14٢1ه� / ٢٠٠٠م، ن�سر: املكتب الإ�سالمي - بريوت.

14٠٩ه�، ن�سر: دار . ٥1 َرْخ�ِسي، �سنة  »املب�سوط«، تاأليف: حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل ال�سَّ

املعرفة - بريوت.

ر«، تاأليف: جمد الدين عبدال�سالم بن تيميَّة احلنبلي، حتقيق: عبداهلل الرتكي،  . ٥٢ »املحرَّ

ط: 1، �سنة 14٢8ه� / ٢٠٠٧م، ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت.

الدين . ٥٣ برهان  تاأليف:  حنيفة«،  اأبي  الإمام  فقه  النعماين  الفقه  يف  الربهاين  »املحيط 

�سنة   ،1 �سامي اجلندي،  ط:  البخاري احلنفي، حتقيق: عبدالكرمي  اأحمد  بن  حممود 

14٢4ه� / ٢٠٠4م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

احلاكم . ٥4 عبداهلل  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  تاأليف:  ال�سحيحني«،  على  »امل�ستدرك 

الني�سابوري،  ط: 1، �سنة 14٢٢ه� / ٢٠٠٢م، ن�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.

»امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري«، تاأليف: اأحمد بن حممد بن علي الفيُّومي،  ط: 1، . ٥٥

�سنة 1414ه� / 1٩٩4م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

»املطلع على اأبواب املقنع«، تاأليف: حممد بن اأبي الفتح البعلي، حتقيق: حممود الأرنوؤوط،  . ٥٦

ة. ط: 1، �سنة 14٢٣ه� / ٢٠٠٣م، ن�سر: مكتبة ال�سوادي - ُجدَّ
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اب بن علي بن ن�سر املالكي . ٥٧ »املعونة على مذهب عامل املدينة«، تاأليف: القا�سي عبدالوهَّ

البغدادي،  ط: 1، �سنة 1418ه� / 1٩٩8م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

»املعيار املعرب«، تاأليف: اأحمد الون�سري�سي، حتقيق: جماعة من الفقهاء باإ�سراف حممد . ٥8

حجي،  ط: ٣، �سنة ٢٠1٣م، ن�سر: دار الغرب الإ�سالمي - تون�ص.

املقد�سي، حتقيق: عبداهلل . ٥٩ بن قدامة  اأحمد  بن  الدين عبداهلل  ق  مُوفَّ تاأليف:  »املغني«، 

الرتكي وعبدالفتاح احللو،  ط: ٣، �سنة 141٧ه� / 1٩٩٢م، ن�سر: دار هجر - القاهرة.

»املمتع يف �سرح املقنع«، تاأليف: زين الدين التَُّنوخي احلنبلي، درا�سة وحتقيق: عبدامللك . ٦٠

مة. ة املكرَّ بن دهي�ص،  ط: ٣، �سنة 14٢4ه� / ٢٠٠٣م، ن�سر: مكتبة الأ�سدي - مكَّ

»املو�سوعة الفقهية«، تاأليف: جماعة من العلماء، ط: ٢، �سنة 14٢1ه� / ٢٠٠1م، ن�سر: . ٦1

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية - الكويت.

عي�سى . ٦٢ بن  مو�سى  بن  حممد  الدين  تاأليف: كمال  املنهاج«،  �سرح  يف  اج  الوهَّ »النجم 

ة. ِمريي، حتقيق: جلنة علمية، ط: 1، �سنة 14٢٥ه� / ٢٠٠4م، ن�سر: دار املنهاج - ُجدَّ الدَّ

حجي . ٦٣ حممد  حتقيق:  القريواين،  زيد  اأبي  بن  عبداهلل  تاأليف:  والزيادات«،  »النوادر 

واآخرين،  ط: 1، �سنة 1٩٩٩م، ن�سر: دار الغرب الإ�سالمي - تون�ص.

الفرغاين . ٦4 عبداجلليل  بن  بكر  اأبي  بن  علي  تاأليف:  املبتدي«،  بداية  �سرح  يف  »الهداية 

ال�َمْرِغيناين، حتقيق: طالل يو�سف، ن�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.

»الو�سائل يف فروق امل�سائل«، تاأليف: �سالمة بن اإ�سماعيل املقد�سي ال�سافعي،  ط: 1، �سنة . ٦٥

144٠ه� / ٢٠1٩م، ن�سر: مكتبة اأهل الأثر.

»بداية املجتهد ونهاية املقت�سد«، تاأليف: القا�سي اأبي الوليد حممد بن اأحمد بن ر�سد . ٦٦

)احلفيد(، �سنة 14٢٧ه� / ٢٠٠٦م، ن�سر: املكتبة الع�سرية - بريوت.

»بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع«، تاأليف: عالء الدين اأبي بكر بن م�سعود بن اأحمد . ٦٧

1٩8٦م،   / 14٠٦ه�  �سنة   ،٢ وعادل عبداملوجود،  ط:  معو�ص  علي  الكا�ساين، حتقيق: 

ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

اأحمد بن حممد اخللوتي؛ . ٦8 تاأليف:  ال�ساوي(،  امل�سالك« )حا�سية  لأقرب  ال�سالك  »ُبْلغة 

ال�سهري بال�ساوي،  ط: 1، �سنة ٢٠٠٢م، ن�سر: دار املدار الإ�سالمي - بريوت.
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ام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام« تاأليف: برهان الدين اإبراهيم بن . ٦٩ »تب�سرة احلكَّ

علي بن حممد اليعمري؛ املعروف بابن فرحون،  ط: 1، �سنة 14٠٦ه� / 1٩8٦م، ن�سر: 

مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة.

�سنة . ٧٠  ،1 ط:  يَلعي،   الزَّ علي  بن  عثمان  تاأليف:  الدقائق«،  كنز  �سرح  احلقائق  »تبيني 

1٣1٣ه�، ن�سر: املطبعة الكربى الأمريية )بولق( - القاهرة.

»حتفة الفقهاء«، تاأليف: عالء الدين حممد بن اأحمد ال�سمرقندي،  ط: ٢، �سنة 1414ه�/ . ٧1

1٩٩4م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

وبهام�سه: . ٧٢ الهيتمي،  حجر  بن  حممد  بن  اأحمد  تاأليف:  املنهاج«،  ب�سرح  املحتاج  »حتفة 

ادي، بدون طبعة وبدون تاريخ، ن�سر: دار اإحياء الرتاث العربي  حوا�سي ال�سرواين والعبَّ

- بريوت.

دار . ٧٣ ن�سر:  1٩٩4م،  �سنة   ،٢ تاأليف: حممد حمفوظ،  ط:  التون�سيني«،  املوؤلِّفني  »تراجم 

الغرب الإ�سالمي - بريوت.

بي،  ط: 1، . ٧4 »ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك«، تاأليف: اأبي الف�سل ِعيا�ص بن مو�سى الَيح�سُ

ن�سر: مطبعة ف�سالة - املغرب.

»تقريب التهذيب«، تاأليف: اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، اعتنى به: عادل مر�سد،  . ٧٥

ط: 1، �سنة 14٢٣ه� / ٢٠٠٢م، ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت.

»تهذيب الفروق«، تاأليف: مفتي املالكية حممد بن علي، مطبوع بهام�ص »الفروق«، ن�سر: . ٧٦

عامل الكتب - بريوت.

ي، حتقيق: ب�سار عواد . ٧٧ »تهذيب الكمال«، تاأليف: جمال الدين يو�سف بن عبدالرحمن امِلزِّ

معروف،  ط: 1، �سنة 14٢٢ه� / ٢٠٠٢م، ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت.

عو�ص . ٧8 حممد  حتقيق:  الأزهري،  اأحمد  بن  حممد  من�سور  اأبي  تاأليف:  اللغة«،  »تهذيب 

مرعب،  ط: 1، �سنة ٢٠٠1م، ن�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.

»جواهر الإكليل«، تاأليف: �سالح عبدال�سميع الآبي الأزهري، حتقيق: �سيد زكريا،  ط: 1، . ٧٩

�سنة 14٣٢ه�/ ٢٠11م، ن�سر: دار ال�سحوة للن�سر والتوزيع.

رِّ املختار(، تاأليف: حممد اأمني بن عمر؛ . 8٠ »حا�سية ابن عابدين« = )ردُّ ال�ُمحتار على الدُّ

امل�سهور بابن عابدين،  ط: ٢، �سنة 141٢ه�/ 1٩٩٢م، ن�سر: دار الفكر - بريوت.
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»حا�سية اخلر�سي«، تاأليف: حممد بن عبداهلل اخلر�سي املالكي،  ط: 1، �سنة 141٧ه�/ . 81

1٩٩٧م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

»حا�سية على الرو�ص املربع من كتاب الق�ساء اإىل اآخر كتاب الإقرار«، تاأليف: عبداهلل . 8٢

بن �سعد اآل خنني،  ط: 1، �سنة 144٢ه�/٢٠٢1م، ن�سر: دار احل�سارة - الريا�ص.

عبداملوجود . 8٣ اأحمد  عادل  حتقيق:  النووي،  �سرف  بن  يحيى  تاأليف:  الطالبني«،  »رو�سة 

وعلي حممد معوَّ�ص، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

»�سنن ابن ماجه«، تاأليف: اأبي عبداهلل حممد بن يزيد القزويني، حتقيق: خليل ماأمون . 84

�سيحا،  ط: 1، �سنة 141٩ه� / 1٩٩8م، ن�سر: دار املعرفة - بريوت.

ِج�ْستاين، حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط،  ط: 1، . 8٥ »�سنن اأبي داود«، تاأليف: �سليمان بن الأ�سعث ال�سِّ

�سنة 14٣٠ه� / ٢٠٠٩م، ن�سر: دار الر�سالة العاملية - بريوت.

ج اأحاديثه: ب�سار عواد . 8٦ قه وخرَّ »�سنن الرتمذي«، تاأليف: حممد بن عي�سى الرتمذي، حقَّ

معروف،  ط: 1، �سنة 1٩٩٦م.

»�سنن الدارقطني«، تاأليف: علي بن عمر الدارقطني، حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط واآخرين،  . 8٧

ط: 1، �سنة 14٢4ه� / ٢٠٠4م، ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت.

»�سري اأعالم النبالء«، تاأليف: حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي، اأ�سرف على حتقيقه: . 88

�سعيب الأرنوؤوط، ط: 11، ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت.

»�سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية«، تاأليف: حممد بن حممد خملوف،  ط: 1، �سنة . 8٩

1٣4٩ه�، ن�سر: املطبعة ال�سلفية - القاهرة.

»�سذرات الذهب يف اأخبار مَن ذهب«، تاأليف: اأبي الفالح عبداحلي بن اأحمد احلنبلي؛ . ٩٠

املعروف ابن العماد، حتقيق: م�سطفى عبدالقادر عطا،  ط: 1 �سنة 141٩ه� / 1٩٩8م، 

ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

ْرقاين،  ط: 1، �سنة . ٩1 ْرقاين على خمت�سر �سيدي خليل«، تاأليف: عبدالباقي الزُّ »�سرح الزُّ

14٢٢ه� / ٢٠٠٢م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

»�سرح الزرك�سي على خمت�سر اخِلَرقي«، تاأليف: حممد بن عبداهلل الزرك�سي امل�سري . ٩٢

٢٠٠٩م،  �سنة14٣٠ه� /   ،4 احلنبلي، حتقيق: عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين،  ط: 

ن�سر: دار الإفهام - الريا�ص.
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�سنة . ٩٣  ،1 التون�سي،  ط:  الهواري  بن عبدال�سالم  تاأليف: حممد  هات«،  مَّ
ُ
الأ »�سرح جامع 

144٠ه� / ٢٠1٩م، ن�سر: دار املذهب - القاهرة.

جه: زكريا عمريات،  ط: 1، . ٩4 »�سرح خمت�سر خليل«، تاأليف: حممد اخلر�سي، �سبطه وخرَّ

�سنة 141٧ه� / 1٩٩8م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

»�سرح منتهى الإرادات« = )دقائق اأويل النُّهى ل�سرح املنتهى(، تاأليف: من�سور بن يون�ص . ٩٥

14٢1ه� /  1، �سنة  الُبُهوتي، حتقيق: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي،  ط:  اإدري�ص  بن 

٢٠٠٠م، ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت.

�سنة . ٩٦  ،1 ط:  البخاري،   اإ�سماعيل  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  تاأليف:  البخاري«،  »�سحيح 

14٣٣ه� / ٢٠٠٢م، ن�سر: املكتبة الع�سرية - بريوت.

»�سفوة َمن انت�سر من اأخبار �سلحاء القرن احلادي ع�سر«، تاأليف: حممد بن احلاج بن . ٩٧

حممد الإفراين، حتقيق: عبداملجيد خيايل،  ط: 1، �سنة 14٢٥ه� / ٢٠٠4م، ن�سر: مركز 

الرتاث الثقايف املغربي - الدار البي�ساء.

عبدالفتاح . ٩8 حتقيق:  بكي،  ال�سُّ علي  بن  اب  عبدالوهَّ تاأليف:  الكربى«،  ال�سافعية  »طبقات 

احللو وحممود الطناحي،  ط: ٢، �سنة 141٣ه�، ن�سر: دار هجر - القاهرة.

عبدالعليم . ٩٩ احلافظ  �ُسْهبة، حتقيق:  قا�سي  بن  الدين  تقي  تاأليف:  ال�سافعية«،  »طبقات 

خان،  ط: 1، �سنة 14٠٧ه�، ن�سر: عامل الكتب - بريوت.

�سيد، . 1٠٠ فوؤاد  حتقيق:  اجلعدي،  �سمرة  بن  علي  بن  عمر  تاأليف:  اليمن«،  فقهاء  »طبقات 

ن�سر: دار القلم - بريوت.

»عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة«، تاأليف: جالل الدين عبداهلل بن جنم بن . 1٠1

�سا�ص، اأكمله: ابنه اأحمد بن عبدالرحيم الكردي الرازياين ثم امل�سري، حتقيق: حممد 

اأبو الأجفان،  ط: 1، �سنة 141٥ه� / 1٩٩٥م، ن�سر: دار الغرب الإ�سالمي - بريوت.

»عمدة املحتاج اإىل �سرح املنهاج«، تاأليف: عمر بن علي بن اأحمد الأن�ساري ال�سافعي، . 1٠٢

حتقيق: خالد الرباط،  ط: 1، �سنة 14٣٩ه� / ٢٠18م، ن�سر: دار ابن حزم - بريوت.

قه . 1٠٣ »غاية املنتهى يف اجلمع بني الإقناع واملنتهى«، تاأليف: مرعي بن يو�سف الكرمي، حقَّ

وعلَّق عليه: زهري ال�ساوي�ص، ن�سر: موؤ�س�سة دار ال�سالم للطباعة والن�سر.



د. فهد بن عبدالعزيز بن ابراهيم اخلضري

الـعـدد  الــســــتــون 675الـعـدد  الــســــتــون674

»غاية النهاية يف اأ�سماء رجال القراءات اأويل الرواية«، تاأليف: �سم�ص الدين اأبي اخلري . 1٠4

حممد بن حممد بن علي بن يو�سف؛ املعروف بابن ال�َجَزري، حتقيق: عمرو بن عبداهلل،  

ط: 1، �سنة 14٣8ه� / ٢٠1٧م، ن�سر: دار اللوؤلوؤة - املن�سورة.

ام(، . 1٠٥ واحلكَّ باملفتني  الق�سايا  من  نزل  ملا  الأحكام  م�سائل  )جامع   = ُزيل«  الرُبْ »فتاوى 

ُزيل، حتقيق: حممد احلبيب  تاأليف: اأبي القا�سم بن اأحمد البلوي التون�سي؛ املعروف بالرُبْ

الهيلة،  ط: ٢، �سنة ٢٠1٢م، ن�سر: دار املغرب.

»فتح القدير للعاجز الفقري« = )�سرح الهداية يف الفقه احلنفي(، تاأليف: كمال الدين . 1٠٦

يوا�سي؛ املعروف بابن ال�ُهمام، ن�سر: دار الفكر - بريوت. حممد بن عبدالواحد ال�سِّ

جلنة . 1٠٧ حتقيق:  البهوتي،  يون�ص  بن  من�سور  تاأليف:  الإقناع«،  منت  عن  القناع  اف  »ك�سَّ

 - العدل  وزارة  ن�سر:  14٢٩ه�/٢٠٠8م،  �سنة   ،1 ط:  العدل،  وزارة  من  �سة  متخ�سِّ

ال�سعودية.

٢٠٠4م، . 1٠8 �سنة   ،1 الإفريقي،  ط:  منظور  ابن  م  ُمكرَّ بن  تاأليف: حممد  العرب«،  »ل�سان 

ن�سر: دار �سادر - بريوت.

ال�سنقيطي، . 1٠٩ �سامل  حممد  بن  حممد  تاأليف:  املخت�سر«  اأ�ستار  هتك  يف  َرر  الدُّ »لوامع 

حتقيق: دار الر�سوان،  ط: 1، �سنة 14٣٦ه� / ٢٠1٥م، ن�سر: دار الر�سوان - نواك�سوط.

»جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر«، تاأليف: عبدالرحمن بن حممد بن �سليمان �سيخي . 11٠

زاده،  ط: 1، �سنة 141٩ه� / 1٩٩8م، ن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

»خمتار ال�سحاح«، تاأليف: حممد بن اأبي بكر بن عبدالقادر الرازي، اعتنى به: يو�سف . 111

حممد،  ط: ٣، �سنة 1418ه�، ن�سر: مكتبة العبيكان - الريا�ص.

حتقيق: . 11٢ الطحاوي،  حممد  بن  اأحمد  جعفر  اأبي  تاأليف:  العلماء«،  اختالف  »خمت�سر 

عبداهلل نذير اأحمد،  ط: ٢، �سنة 141٧ه�، ن�سر: دار الب�سائر الإ�سالمية - بريوت.

ر�سد . 11٣ بن  اأحمد  بن  حممد  الوليد  اأبي  تاأليف:   ،») )ال�َجدِّ ر�سد  بن  الوليد  اأبي  »م�سائل 

القرطبي، حتقيق: حممد احلبيب التجكاين،  ط: ٢، �سنة 1414ه� / 1٩٩٣م، ن�سر: دار 

اجليل - بريوت، ودار الآفاق اجلديدة - املغرب.

الأرنوؤوط . 114 �سعيب  حتقيق:  ال�سيباين،  حنبل  بن  اأحمد  تاأليف:  حنبل«،  بن  اأحمد  »م�سند 

واآخرين،  ط: 1، �سنة 14٢1ه� / ٢٠٠1 م، ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت.
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نبيل . 11٥ الدارمي، حتقيق:  بن عبدالرحمن  اأبي حممد عبداهلل  تاأليف:  الدارمي«،  »م�سند 

الغمري،  ط: 1، �سنة 14٣4ه� / ٢٠1٣م، ن�سر: دار الب�سائر الإ�سالمية - بريوت.

»ُم�سنَّف ابن اأبي �سيبة« = )الكتاب امل�سنَّف يف الأحاديث والآثار(، تاأليف: عبداهلل بن . 11٦

14٢٥ه� /  1، �سنة  حممد بن اأبي �سيبة، حتقيق: حمد اجلمعة وحممد اللحيدان،  ط: 

٢٠٠٢م، ن�سر: دار الر�سد - الريا�ص.

ام ال�سنعاين، حتقيق: حبيب الرحمن . 11٧ »ُم�سنَّف عبدالرزاق«، تاأليف: عبدالرزاق بن همَّ

الأعظمي،  ط: ٢، �سنة 14٠٣ه� / 1٩8٣م، ن�سر: املكتب الإ�سالمي - بريوت.

»مطالب اأويل النُّهى يف �سرح غاية املنتهى«، تاأليف: م�سطفى بن �سعيد بن عبده ال�سيوطي . 118

َحيبايل الدم�سقي احلنبلي،  ط: 1، �سنة 144٠ه� / ٢٠1٩م، ن�سر: دار النوادر، ُطبع  الرُّ

على نفقة وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية بقطر.

»معجم منت اللغة«، تاأليف: اأحمد ر�سا، �سنة 1٣٧٧-1٣8٠ه�، ن�سر: دار مكتبة احلياة - . 11٩

بريوت.

عثمان . 1٢٠ بن  اأحمد  بن  حممد  تاأليف:  والأع�سار«،  الطبقات  على  الكبار  اء  الُقرَّ »معرفة 

ار اآلتي قولج، �سنة 141٦ه� / 1٩٩٥م، اإ�ستانبول. الذهبي، حتقيق: طيَّ

»مغني املحتاج اإىل معرفة األفاظ املنهاج«، تاأليف: حممد بن اأحمد ال�سربيني، اعتنى به: . 1٢1

حممد خليل عيتاين،  ط: ٢، �سنة 14٢٥ه� / ٢٠٠4م، ن�سر: دار املعرفة - بريوت.

الرازي، . 1٢٢ القزويني  زكريا  بن  فار�ص  بن  اأحمد  احل�سني  اأبي  تاأليف:  اللغة«،  »مقايي�ص 

حتقيق: عبدال�سالم حممد هارون، �سنة 1٣٩٩ه� / 1٩٧٩م، ن�سر: دار الفكر - بريوت.

»مناهج التح�سيل ونتائج لطائف التاأويل«، تاأليف: اأبي احل�سن علي بن �سعيد الرجراجي، . 1٢٣

اعتنى به: علي لقم،  ط: 1، �سنة 14٢8ه� / ٢٠٠٧م، ن�سر: دار ابن حزم - بريوت.

»منتهى الإرادات يف جمع املقنع مع التنقيح وزيادات«، تاأليف: حممد بن اأحمد الفتوحي، . 1٢4

 - الر�سالة  موؤ�س�سة  ن�سر:  ٢٠٠٦م،   / 14٢٧ه�  �سنة   ،٢ ط:  الرتكي،   عبداهلل  حتقيق: 

بريوت.

َعيني؛ . 1٢٥ »مواهب اجلليل �سرح خمت�سر خليل«، تاأليف: حممد بن حممد بن عبدالرحمن الرُّ

اب، راجعه: حممد حممد تامر وحممود عبدالعظيم، بدون طبعة وبدون  املعروف باحلطَّ

تاريخ، ن�سر: دار احلديث - القاهرة.
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»ميزان العتدال يف نقد الرجال« تاأليف: حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي، حتقيق: . 1٢٦

علي حممد البجاوي،  ط: 1، �سنة 1٣8٢ه� / 1٩٦٣م، ن�سر: دار املعرفة - بريوت.

�سنة . 1٢٧  ،1 ط:  يَلعي،   الزَّ يو�سف  بن  عبداهلل  تاأليف:  الهداية«،  لأحاديث  الراية  »ن�سب 

يَّان - بريوت. 1418ه� / 1٩٩٧م، ن�سر: موؤ�س�سة الرَّ

1٢8 . = 14٣8ه�  �سنة  الرملي،  حمزة  بن  اأحمد  تاأليف:  املنهاج«،  �سرح  اإىل  املحتاج  »نهاية 

٢٠1٧م، ن�سر: دار احلديث - القاهرة.

يو�سف . 1٢٩ بن  بن عبداهلل  املعايل عبدامللك  اأبي  تاأليف:  املذهب«،  دراية  املطلب يف  »نهاية 

�سنة   ،1 ط:  الديب،   حممود  عبدالعظيم  حتقيق:  احلرمني،  باإمام  املعروف  اجلويني؛ 

ة. 14٢8ه� / ٢٠٠٧م، ن�سر: دار املنهاج - ُجدَّ

يباج«، تاأليف: اأحمد بابا التنبكتي، اإ�سراف وتقدمي: عبداحلميد . 1٣٠ »نيل البتهاج بتطريز الدِّ

عبداهلل الهرامة،  ط: ٢، �سنة ٢٠٠٠م، ن�سر: دار الكاتب - طرابل�ص.

»و�سائل الإثبات يف ال�سريعة الإ�سالمية«، تاأليف: حممد بن م�سطفى الزحيلي،  ط: 1، . 1٣1

�سنة 14٠٢ه� / 1٩8٢م، ن�سر: مكتبة دار البيان - دم�سق.

»َوَفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان«، تاأليف: �سم�ص الدين اأحمد بن حممد بن اإبراهيم . 1٣٢

-1٩٦٩ �سنة   ،1 اإح�سان عبا�ص،  ط:  َخلِّكان، حتقيق:  بابن  املعروف  الإربلي؛  الربمكي 

1٩٧٧م، ن�سر: دار �سادر - بريوت.
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فهر�ض املحتويات

املقدمة........................................................................  ٦1٧

التمهيد: التعريف مبفردات العنوان، وفيه اأربعة مطالب: .....................  ٦٢1

املطلب الأول: تعريف اليمني لغًة وا�سطالًحا...............................  ٦٢1

املطلب الثاين: اأنواع اليمني الق�سائية، وبيان املراد من ميني الق�ساء......  ٦٢4

٦٢8  ........................................ املطلب الثالث: تَكرار ميني الق�ساء

املطلب الرابع: موقف نظام املرافعات ال�سرعية من ميني الق�ساء..........  ٦٢8

نة، من جهة نوع الدعوى،  املبحث الأول: امل�سائل املتعلِّقة بيمني الق�ساء مع البيِّ

وفيه �سبعة مطالب:.....................................................  ٦٢٩

ين على املكلَّف احلي.............  ٦٢٩ ِعي الدَّ املطلب الأول: حكم ا�ستحالف ُمدَّ

ِعي اإذا كان املطلوب ميًتا، ومل ت�سهد املطلب الثاين: حكم ا�ستحالف املدَّ

٦٣٢  .................................... َعى به نة على اإقرار ورثة امليت باملدَّ البيِّ

ين اإذا كان املطلوب غائًبا، املطلب الثالث: حكم ا�ستحالف طالب الدَّ

اأو �سبيًّا، اأو �سغرًيا، اأو جمنوًنا.............................................  ٦٣٦

٦4٣  .............................. ِعي العقار املطلب الرابع: حكم ا�ستحالف ُمدَّ

ِعي الُعُرو�ص واحليوان...............  ٦4٥
َّ
املطلب اخلام�ص: حكم ا�ستحالف مُد

٦4٧  ......................... ِعي الإع�سار املطلب ال�ساد�ص: حكم ا�ستحالف ُمدَّ

ثه وارٌث من املطلب ال�سابع: حكم حتليف َمن �سهد له �سهوٌد باأن لي�ص ملورِّ

٦٥٠  ................... النا�ص يف �سيء من الأر�ص اإلَّ هو؛ لدفع املرياث اإليه

نة، وفيه نة، من جهة البيِّ املبحث الثاين: امل�سائل املتعلِّقة بيمني الق�ساء مع البيِّ

٦٥٣  .......................................................... ثالثة مطالب:

ِعي اإذا �سهد له �ساهدان باأن هذا هو خطُّ  ال�ُمِقرِّ  ٦٥٣ املطلب الأول: حتليف املدَّ
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املطلب الثاين: حتليف امل�سهود له اإذا �سهد له بال�سماع �ساهدان فيما

جتوز فيه �سهادة ال�سماع................................................  ٦٥٦

نُته مع نته اإذا تعار�ست بيِّ املطلب الثالث: حتليف �ساحب اليد مع بيِّ

٦٥8  ......................................... ح بينهما نة اخلارج، ول ُمرجِّ بيِّ

٦٦٣  ....................................................................... اخلامتة

٦٦٥  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 



تحقيق:
مختصر فصل من كتاب مجموع المنقور 

تأليف الشيخ
محمد بن عبداهلل بن مانع رحمه اهلل

)1210 - 1291هـ(

حتقيق: 

د. هناء بنت عبدالرحمن املا�سي

ع�سو هيئة التدري�س بق�سم الفقه يف كلية ال�سريعة

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، نبينا 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد: 

اأنها  لة؛  املُنزَّ ال�سرائع  من  غريها  عن  الأمة  هذه  �سريعة  به  متيزت  مما  فاإن 

 
ُ
ال�سريعة املحفوظة التي ل تتغري ول تتبدل، ومن اأ�سباب هذا احلفظ اأن قيَّ�ص اهلل

لهذه الأمة علماء اأجالء، ورثوا الِعلم، ونهلوا من معينه ال�سايف، ونقلوه لالأمة، وقاموا 

بخدمته ورعايته خري قيام. 

واإن من اأجل علوم ال�سريعة علم الفقه، الذي َيعرف املكلُف من خالله احلالَل 

وتاأليًفا  تدري�ًسا  العلم؛  اأهل  عناية  من  وافٍر  بحظٍّ  العلم  هذا  َحظي  وقد  واحلراَم، 

ون�سًرا، فقامت فيه املذاهب واملدار�ص.

لِّفت فيه الأ�سفاُر 
ُ
ومن هذه املذاهب مذهب الإمام اأحمد بن حنبل ، الذي اأ

، ومن هذه املوؤلفات كتاب )جمموع املنقور( املعروف 
ٍ
العظيمة ما بني منثوٍر ومنظوم

 ،
)1(

 با�سم “الفواكه العديدة يف امل�سائل املفيدة” لل�سيخ اأحمد بن حممد املنقور

هو: ال�سيخ الفقيه اأحمد بن حممد بن اأحمد بن حمد التميمي النجدي، ال�سهري باملنقور، ولد يف حوطة   )1(

�سدير بنجد، يف و�سط اجلزيرة العربية، عام )1٠٦٧ه�(، ون�ساأ وترعرع فيها، اجتهد يف طلب العلم؛ 

اإليه يف الريا�ص  فاأخذ عن عدد من امل�سايخ، منهم: قا�سي الريا�ص عبداهلل بن ذهالن، حيث رحل 

خم�ص مرات لأخذ العلم منه، حتى اأ�سبح مربًزا يف الفقه، وح�سل منه على اإجازة، كما قراأ على غريه 

من علماء جند، توىل الق�ساء يف حوطة �سدير، حتى تويف �سنة )11٢٥ه�(، من موؤلفاته: كتاب الفواكه 

لعبون  ابن  تاريخ  ابن منقور. يراجع يف ترجمته:  وتاريخ  الثالثة احلنبلية،  املنا�سك  العديدة، وجامع 

)�ص14٧(، وال�سحب الوابلة على �سرائح احلنابلة )٢٥٢/1( الرتجمة رقم )1٥٣(، وت�سهيل ال�سابلة 

ملريد معرفة احلنابلة )1٥٩٣/٣( الرتجمة رقم )٢٦8٠(، وعلماء جند خالل ثمانية قرون =
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الذي اعتنى بدرا�سِة كتاِبه ومذاكرِته تالميُذ ال�سيخ املنقور وَمن بعَدهم، ومّمن كان 

له عناية بهذا الكتاب ال�سيخ حممد بن عبداهلل بن مانع ، حيث اخت�سَر ف�ساًل 

َقبُل، مما ي�ستوجب  ق ومل ُيطبع من  منه يف م�سّنف ُمفرٍد، وهذا املخت�سر مل ٌيحقَّ

اإخراجه حمقًقا ليعم النفع به. 

وقد جعلت عملي يف حتقيق هذا املخطوط على ق�سمني رئي�سني، هما: 

الق�سم الأول: الدرا�سة، وفيها مبحثان: 

�ستة  وفيه  مانع،  بن  عبداهلل  بن  حممد  لل�سيخ  موجزة  ترجمة  الأول:  املبحث 

مطالب: 

املطلب الأول: ا�سمه ون�سبه ومولده.

املطلب الثاين: ن�ساأته العلمية.

املطلب الثالث: مناقبه وثناء العلماء عليه.

املطلب الرابع: �سيوخه وتالميذه.

املطلب اخلام�ص: م�سنفاته.

املطلب ال�ساد�ص: وفاته.

وفيه خم�سة  املنقور،  كتاب جمموع  تعريٌف مبخت�سر ف�سل من  الثاين:  املبحث 

مطالب: 

املطلب الأول: حتقيق ن�سبة هذا املخت�سرملوؤلفه.

املطلب الثاين: مو�سوع خمت�سر جمموع املنقور، واأهميته.

املطلب الثالث: ُن�سخ هذا املخت�سر، وو�سفها. 

=)٥1٧/1( الرتجمة رقم )٧٣(، ومقدمة كتاب الفواكه العديدة بقلم حممد بن مانع �سفحة )ه� - 

ز(، وجمهرة اأن�ساب الأ�سر املتح�سرة يف جند )81٠/٢(، ومقدمة تاريخ ال�سيخ اأحمد بن حممد املنقور 

)�ص1٣(.
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املطلب الرابع: منهج التحقيق.

املطلب اخلام�ص: مناذج من الن�سخة اخلطية.

الق�سم الثاين: الن�ص املحقق.

ثبت امل�سادر واملراجع.

واأ�ساأل اهلل التوفيق وال�سداد يف القول والعمل.
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الق�شم االأول

الدرا�شة

املبحث االأول

)١(
ترجمة موجزة لل�شيخ حممد بن عبداهلل بن مانع

وفيه �ستة مطالب: 

املطلب االأول

ا�شمه ون�شبه ومولده

هو ال�سيخ العامل العالمة حممد بن عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم بن مانع بن 

اإبراهيم بن حمدان بن حممد بن مانع بن �سربمة الوهيبي احلنظلي التميمي ن�سًبا، 

الأ�سيقري ثم العنيزي بلًدا.

1٢1٠ه�، ون�ساأ ن�ساأة  ولد يف بلدة �سقراء موطن ع�سريته الوهبة يف حدود �سنة 

ح�سنة يف الديانة والنزاهة والعفاف.

ُيراجع يف ترجمته: ال�سحب الوابلة على �سرائح احلنابلة )٩٥4/٣( الرتجمة رقم )٦1٣(، وعقد الدرر   )1(

فيما وقع يف جند من احلوادث يف اآخر القرن الثالث ع�سر واأول الرابع ع�سر )�ص٩1(، ونزهة الألباب 

وغريهم  جند  علماء  وم�ساهري   ،)144 )�ص  الأحباب  ومرا�سالت  الع�سر  و�سعراء  م�سر  تاريخ  يف 

قرون  ثمانية  خالل  جند  وعلماء   ،)٢8٦٩( رقم  الرتجمة   )1٧11/٣( ال�سابلة  وت�سهيل  )�ص٢4٠(، 

)٢1٢/٦( الرتجمة رقم )٧4٧(، وتذكرة اأوىل النهى والعرفان باأيام اهلل الواحد الّدّيان وذكر حوادث 

الزمان ) ٢٣٠/1(، وحتفة امل�ستاق يف اأخبار جند واحلجاز والعراق )�ص٣٥٦(، واحلنابلة خالل ثالثة 

ع�سر قرًنا )٣٠٣/٩(، والعلماء والكتاب يف اأ�سيقر )٣/٢-٢8(.

وتعليقاته على  وم�سنفاته  كتبه  اأكرث  فيها  مو�سعة، ذكر  ترجمة  الب�سيمي  ب�سام  بن  له عبداهلل  ون�سر 

الكتب، وذلك يف �سحيفة اجلزيرة، يوم الأحد ٦ حمرم 14٢٧ه�، العدد رقم )1٢18٣(، عرب ال�سبكة 

 .)http://www.al-jazirah.com/2006/20060205/wo1.htm( :العنكبوتية، وموقعها
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املطلب الثاين

ن�شاأته العلمية

حفظ القراآن عن ظهر قلب يف �سغره، و�سرع يف طلب العلم على علماء اأ�سيقر 

حتى اأدرك، ثم رحل اإىل بلدة �سقراء وغريها لالأخذ عن علمائها.

املطلب الثالث

مناقبه وثناء العلماء عليه

، اأثنى عليه علماء ع�سره ومن بعدهم ثناء عاطًرا، قال عنه ال�سيخ  كان ذا خلق جمٍّ

يعهد  اإكرامًا مل  واأكرموه  اأهلها  واأحبه  »نزل عنيزة  بن حميد )ت1٢٩٥ه�(:  حممد 

لغريه من الغرباء، حل�سن اأخالقه، ومالطفته وحتببه اإىل اخلا�ص والعام، وم�سايرته 

للنا�ص على اختالف ماآربهم، وتباين م�ساربهم، فما كان يغ�سب اإل نادًرا، ول يوؤاخذ 

باجلفوة، ول يعاتب على الهفوة، وكان ذكيًّا زكيًّا، اأديًبا اأريًبا، عاقاًل فا�ساًل، مكِرًما 

للغرباء موؤِن�سًا لهم، خ�سو�سًا طلبة العلم منهم، فقلَّ اأن َيِرد عنيزة غريب اأريب اإل 

وي�ستدعيه اإىل بيته وي�سيفه، ويتحفه ب�سيء ويجرب خاطره، في�سدرون �ساكرين له 

مثنني عليه، و�سار له ب�سبب هذا يف غالب جزيرة العرب وما والها ِذكر َح�سن وثناء 

.
)1(

�سائع«

املطلب الرابع

�شيوخه وتالميذه

در�ص ال�سيخ حممد بن مانع  على يد كثري من العلماء، من اأ�سهرهم: 

ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل احل�سنّي )ت 1٢٣٧ه�( قا�سي بالد الو�سم.. 1

ال�سحب الوابلة )٩٥٥/٣(.  )1(
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ال�سيخ اأحمد بن ح�سن بن ر�سيد العفالقي الأح�سائي )ت 1٢٥٧ه�(.. ٢

ال�سيخ العالمة عبداهلل بن عبدالرحمن اأبا بطني )ت 1٢8٢ه�(.. ٣

اأما تالميذه  فمن اأبرزهم: 

ثالثة من اأبنائه، كلهم ق�ساة، ولهذا ي�سلح اأن ُيطلق عليه اأبو الفقهاء، هم: . 1

ال�سيخ عبدالرحمن: قا�سي القطيف، تويف يف حياة والده �سنة 1٢8٧ه�. اأ- 

�سنة  وتويف  ق�ساء عنيزة،  وتوىل  1٢٦٣ه�،  �سنة  ولد  ال�سيخ عبدالعزيز:  ب- 

توىل  الذي  1٣8٥ه�  �سنة  املتوفى  حممد  ال�سيخ  الولد  من  له  1٣٠٧ه�، 

من�سب مدير املعارف، وله عقب.

�سنة  وتويف  عنيزة،  ق�ساء  وتوىل  1٢84ه�،  �سنة  ولد  عبداهلل:  ال�سيخ  ج- 

1٣٦٠ه�، وله عقب.

ال�سيخ �سالح بن عبد اهلل الب�سام )ت 1٣٠٧ه�(.. ٢

ال�سيخ مبارك بن م�ساعد اآل مبارك )1٣1٦ه� تقريبًا(. . ٣

ال�سيخ حممد بن عبداهلل بن نا�سر )ت 1٣4٠ه�(.. 4

ال�سيخ حممد بن عبدالكرمي بن �سبل )ت 1٣4٣ه�(.. ٥

املطلب اخلام�ض

م�شنفاته

 عن املرتجم: “مل 
)1(

قال الدكتور العثيمني يف مقدمة حتقيقه ل� )ال�سحب الوابلة(

يوؤثر عنه تاأليٌف، �ساأن كثري من علماء جند ، يوؤثرون التدري�ص والوعظ والإفتاء 

على التاأليف”.

ال�سحب الوابلة )1/4٠(.  )1(
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ومع ذلك فللُمرتَجم جهود يف التاأليف نذكر منها: 

اخت�سر ف�ساًل من جمموع املنقور الفقهي املعروف با�سم )الفواكه العديدة . 1

امللك  دارة  يف  خمطوطة  ن�سخة  ملخت�سره  وتوجد  املفيدة(،  امل�سائل  يف 

عبدالعزيز.

اطلع على �سال�سل اأن�ساب علماء الوهبة املتقدمني من الأ�سول القدمية التي . ٢

بخطوطهم يف الوثائق التي كتبوها، والكتب التي ن�سخوها، واملخطوطات التي 

هم�سوا عليها، والتي و�سلوا ن�سبهم فيها بعقبة بن �سنيع بن نه�سل بن �سداد 

بن زهري بن �سهاب بن ربيعة بن اأبي �سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 

زيد مناة بن متيم. ونقل منها، ومل يكتف بذلك بل قام بتوثيق هذه النقول. 

ومما نقله ن�سب ال�سيخ حممد بن اأحمد القا�سي، ون�سب ال�سيخ �سليمان بن 

علي بن م�سرف، ون�سب ال�سيخ اأحمد بن اإبراهيم بن م�سرف، وابنه ال�سيخ 

عبدالعزيز، ون�سب اآل فريوز، وغريهم.

تقييدات يف التاريخ والأن�ساب، ا�ستفاد منها ال�سيخ حممد بن حميد، ونقل . ٣

وال�سيخ  اجلا�سر،  عبداهلل  وال�سيخ  عي�سى،  بن  اإبراهيم  املوؤرخ  ال�سيخ  عنها 

عبداهلل الب�سام، وغريهم.

اأخطاأ يف . 4 بن من�سور عندما  ال�سيخ عثمان  قوي على معا�سره  رد خمت�سر 

اأن�ساب  �سمن  طبع  وقد  يقولوه،  مل  ما  علمائهم  على  وتقول  الوهبة،  ن�سب 

الوهبة امللحق باآخر )تاريخ بع�ص احلوادث الواقعة يف جند(. وتوجد له عدة 

ن�سخ خمطوطة.

تهمي�سات وتعليقات بخطه على العديد من الكتب التي ن�سخها اأو متلكها . ٥

اأو قراأها، لو ُجمعت مع ما هو متناثر من فوائده حل�سل منها ِعلٌم جمٌّ 

غزيٌر.
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املطلب ال�شاد�ض

وفاته

تويف يف عنيزة، ليلة الأحد التا�سع ع�سر من جمادى الآخرة، �سنة 1٢٩1ه�، ودفن 

يف مقربة الطعيمية، رحمه اهلل تعاىل رحمة وا�سعة، واأ�سكنه ف�سيح جناته.



حتقيق: خمتصر فصل من كتاب جمموع املنقور  

تأليف الشيخ حممد بن عبداهلل بن مانع رمحه اهلل

الـعـدد  الــســــتــون 689الـعـدد  الــســــتــون688

املبحث الثاين

تعريف مبخت�شر ف�شل من كتاب جمموع املنقور

وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب االأول

حتقيق ا�شم هذا املخت�شر، ون�شبته ملوؤلفه

ا�سم هذا املخت�سر: 

مل اأقف على ن�صٍّ �سريح يبني ا�سم هذا املخت�سر، ولكن ورد على غالف الن�سخة 

ابن  عبداهلل  �سيخه  عن  فهو  فيه  ما  وكل  املنقور،  جمموع  »كتاب  يلي:  ما  اخلطية 

ذهالن ، اخت�سره حممد بن عبداهلل بن مانع رحمه اهلل تعاىل رحمة وا�سعة، 

اآمني«، وجاء يف املقدمة: »هذا ف�سٌل من جمموع املنقور، وكل ما فيه فهو عن �سيخه 

عبداهلل ابن ذهالن، ما مل يعزه اإىل غريه«، ومن هذين الن�سني ميكن لنا اأن نطلق 

عليه: )خمت�سر ف�سل من جمموع املنقور(، وهو من باب التعريف ل غري، وهو اأي�سا 

مطابٌق لواقع هذا املخت�سر، واهلل اأعلم. 

ن�سبة املخت�سر ملوؤّلفه: 

هذا املخت�سر �سّرح بن�سبته اإىل ال�سيخ حممد بن عبداهلل بن مانع  بع�ُص 

اأنه  اخلطية  ن�سخته  غالف  على  ا  اأي�سً وذكر   ،
)1(

ترجمته يف  ُذكر  كما  جنٍد  علماء 

»اخت�سره حممد بن عبداهلل بن مانع رحمه اهلل تعاىل«، وبناًء على مقارنة الباحثة 

 ، ح لها اأنها لي�ست بخط ابن مانع خط هذه الن�سخة بخط ال�سيخ ابن مانع ات�سّ

ينظر: احلنابلة خالل ثالثة ع�سر قرًنا )٣٠٣/٩-٣٠4(، والعلماء والكتاب يف اأ�سيقر )٣/٢-٢8(، كما   )1(

ُتراجع م�سادر ترجمته ال�سابقة.
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لكن بعد الرجوع لفهر�ص دارة امللك عبدالعزيز مل يعرف النا�سخ اإل اأن ن�سب ابن مانع 

الذي على الغالف هو بخط يده، لكن كون هده الن�سخة لي�ست بخّط ابن مانع نف�سه ل 

.
)1(

مينع من ن�سبتها له واإثباتها له بعدة قرائن: فهر�سة الدارة، واإثبات ابن نا�سر له

وكذلك بعد املقارنة مبخطوط ابن عي�سى ات�سح اختالفه عن خمطوط ابن مانع، 

ولو كان خمت�سر ابن عي�سى لبن مانع لن�سبه اإليه كما ن�سب عدًدا من املخت�سرات: 

كمخت�سر طبقات احلنابلة لبن رجب احلنبلي يف ثالث كرا�سات �سغار، خمت�سر 

.
)٢(

كتاب بالد العرب لالأ�سفهاين، وغريها من املخت�سرات

املطلب الثاين

مو�شوع هذا املخت�شر، واأهميته، واملنهجية يف اخت�شاره

هذا املخت�سر عبارة عن م�سائل اخت�سرها امل�سنِّف من كتاب الفواكه العديدة يف 

امل�سائل املفيدة لبن منقور ، وعاّمة هذه امل�سائل من متعلقات ق�سم املعامالت، 

َلم  وال�سَّ اخليار  مثل:  وتفريعاته،  البيوع  كتاب  من  ُف  امل�سنِّ اخت�سره  فاأكرثها 

وال�سمان،  والرهن،  واحلوالة،  امل�ساقاة،  كتب:  من  اخت�سره  وبع�سها  ونحوهما، 

لح، وال�ّسركة، والوكالة، والعارية، والإجارة، واملُزارعة، والوقف، وهي  يون، وال�سُّ والدُّ

جمّردة من اأدلتها، فلم يذكر �ساحب املخت�سر �سيئا من الأدلة على هذه امل�سائل، تبع 

يف ذلك ما �سنعه املنقور.

وتظهر اأهمية هذا املخت�سر من وجوه: 

من  ا�ستظرف  فيما  واملجد  ال�سعد  عنوان  بعنوان:  ومقالة  ال�سعودية،  املخطوطات  نوادر  كتاب  ينظر:   )1(

اأخبار احلجاز وجند ملحمد بن �سعد ال�سويعر، �سحيفة القت�سادية، اجلمعة ٢٠ ربيع الأول 14٣٩ه�، 

ومقالة بعنوان: من علماء جند يف القرن الثالث ع�سر الهجري لعبداهلل بن ب�سام الب�سيمي، �سحيفة 

اجلزيرة، ٦ حمرم 14٢٧ه�.

ينظر: مقالة بعنوان باقعة جند ومالئ الدنيا و�ساغل الباحثني واملوؤرخني لرا�سد بن ع�ساكر، �سحيفة   )٢(

الريا�ص، اجلمعة ٧ حمرم 14٣٣ه�.
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اأنه يعد خمت�سًرا من كتاٍب من ُكُتب متاأخري احلنابلة ، وهو مرجع . 1

من مراجع املذهب احلنبلي.

ح�سب ما وقفت عليه فاإن هذا املخت�سر مل ُيطبع من قبُل، فطباعته حمقًقا . ٢

�سيكون خدمة لكتب مذهب الإمام اأحمد.

اأن ال�سيخ املنقور يف كتابه الفواكه العديدة -اأ�سل هذا املخت�سر-، بذل جهًدا . ٣

كبرًيا يف حماولة تقدمي الفقه بذكر اآراء العلماء يف امل�سائل الفقهية، ل �سّيما 

علماء املذهب احلنبلي يف وقته، والعتماد يف بيان القول الذي ا�ستقّر عليه 

املذهب يف امل�سائل على ما جاء يف كتب الأ�سحاب املعتمدة، وهو اأي�سا بذل 

جهًدا بذكر اآراء املذاهب الفقهية الأخرى من كتبها املعتمدة، وهذا كله اأبرز 

اأقوال  على  للتعرف  وا�سعة  مرجعية  وجعله  للكتاب،  الكبرية  العلمية  القيمة 

العلماء ومذاهبهم يف امل�سائل.

وقواعد  مفيدة،  م�سائل  “فهذه  لكتابه:  مقدمته  يف  املنقور  ال�سيخ  قال  وقد 

عديدة، واأقوال جمة، واأحكام مهمة، خل�ستها من كالم العلماء، ومن كتب 

، وقال اأي�سا ال�سيخ عبداهلل 
ال�سادات القدماء، واأجوبة اجلهابذة الفقهاء”)1(

الب�سام يف ذلك: “واملطلع على هذا املجموع ياأخذه العجب من كرثة ما اطلَع 

 ،
عليه املرَتَجم ]ال�سيخ املنقور[ من الكتب واملجاميع والر�سائل وامل�سائل”)٢(

من  املعامالت،  ق�سم  يف  املذكورة  امل�سائل  من  جملًة  جمع  املخت�سر  وهذا 

جمموع ال�سيخ املنقور.

ا�ستماله على كثري من الق�سايا واخل�سومات التي حكم بها علماء جند يف . 4

ع�سره وما قبله ل �سيما يف باب املعامالت، فهو يعترب مفيًدا جًدا للق�ساة؛ 

الق�سايا  هذه  مثل  يف  واأحكامهم  الفقهاء  اأقوال  بذكر  متخ�س�ص  لأنه 

واخل�سومات.

الفواكه العديدة )1/٣(.  )1(

علماء جند خالل ثمانية قرون )1/٥1٩-٥٢٠(.  )٢(
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منهج املوؤلف يف هذا املخت�سر: 

)الفواكه  باأ�سله  املخت�سر، ومبقارنته  مانع منهجه يف هذا  ابن  ال�سيخ  يبني  مل 

العديدة(، ميكن اإبراز اأهم مالمح منهج الخت�سار فيه فيما ياأتي: 

جّرده م�سنفه من الأدلة، تبع يف ذلك ما �سنعه املنقور، فال يوجد فيه �سيء . 1

من اآيات القراآن اأو الأحاديث النبوية، ول اآثار ال�سحابة.

حافظ فيه على بع�ص عبارات املنقور، ولكّنه اخت�سرها مبا ل يّخل باملعنى.. ٢

بع�ص امل�سائل اأعاد �سياغة جزء منها بلغته اخلا�سة.. ٣

مل ياأت ب�سيء زائد على ما جاء ذكره يف كتاب املنقور.. 4

املطلب الثالث

ُن�شخ هذا املخت�شر، وو�شفها

بعد البحث والطالع يف فهار�ص املكتبات، يظهر اأنه لي�ص لهذا املخت�سر اأّية ن�سخ 

امللك عبدالعزيز،  دارة  يتيمة، من �سمن خمطوطات  واحدة  ن�سخة  بل هي  اأخرى، 

ق�سم الفقه احلنبلي، برقم )٧٣٦(.

وهذه الن�سخة اخلطية تقع يف �سبعة األواح، يف كل لوٍح وجهان، وعدد الأ�سطر يف 

كل وجه ما بني خم�سة وع�سرين �سطًرا اإىل ثالثني �سطًرا، ويف ال�سطر الواحد نحو 

اللوح  من  الأول  الوجه  على  وكتب  ب�سهولة،  مقروٍء  بخطٍّ  كتبت  كلمة،  ع�سرة  خم�ص 

ا  الأول: )كتاب جمموع املنقور، ... اخت�سره حممد بن عبداهلل بن مانع(، وكتب اأي�سً

ال�سيخ عبدالعزيز بن حمد  ن�سب  فيها  بالأن�ساب، فذكر  املتعلقة  الفوائد  بع�ص  معه 

امل�سرف مف�ساًل، مت�سمًنا ن�سب ع�سرية الوهبة من قبيلة ابن متيم، وذكر فيه عمن 

رموز  املخطوط  غالف  �سفحة  على  ا  اأي�سً وذكر  وحتديده،  الن�سب  هذا  ونقل  اأخذ 

عن  املرفقة  ال�سورة  يف  ظاهر  هو  كما  حفظها،  لي�سهل  بالأحرف،  ال�سهور  اأ�سماء 
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غالف الن�سخة اخلطية، كما يوجد على هوام�سها بع�ص الت�سحيحات وال�ستدراكات 

امل�ساألة مو�سع  اإىل عنوان  ف  بها امل�سنِّ ي�سري  التي  العبارات  ا بع�ص  واأي�سً الي�سرية، 

البحث، كما اأ�سار اإىل روؤو�ص الفقرات بخطوط حمراء، ت�سهياًل على القارئ.

ومل يذكر املوؤلف يف اآخر املخطوط خامتة اأو اإ�سارة توحي اإىل نهايته، اإمنا ذكر يف 

اآخره م�ساألة من م�سائل الوكالة كما �سياأتي.

املطلب الرابع

منهج التحقيق

اتبعت يف حتقيق هذه الر�سالة املنهج التايل: 

�سنعت ترجمة خمت�سرة للموؤلف حممد بن عبداهلل بن مانع ، وعرفت . 1

مبخت�سره هذا تعريًفا موجًزا.

ن�سخ الأ�سل املخطوط، ومراجعته مراًرا ل�سبطه، ومقارنته مع اأ�سله الفواكه . ٢

اإن كان الختالف ينبني  العديدة، والتنبيه على موا�سع الختالف بينهما، 

عليه اختالف يف احلكم اأو املعنى.

التنبيه على بع�ص الأخطاء الواقعة يف الأ�سل املخطوط، وذكر ال�سواب، مع . ٣

بيان وجه اخلطاأ فيه.

اإثراء امل�سائل بن�سبتها لكتب احلنابلة.. 4

توثيق الآراء والأقوال املن�سوبة اإىل العلماء وكتبهم، اأو املذاهب الفقهية التي . ٥

ذكرها املوؤلف، اأو التي ُيظن اأن املوؤلف ا�ستفاد منها.

برتجمة . ٦ كتابه،  يف  املوؤلف  ذكرهم  الذين  امل�سهورين  غري  بالأعالم  عّرفت 

خمت�سرة.

الإ�سارة اإىل بع�ص امل�سادر التي اأفاد منها املوؤلف مبا�سرة. . ٧
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�سبط الألفاظ التي قد ُت�سكل على القارئ، و�سرح الغريب منها.. 8

كل . ٩ بداية  يف  معقوفتني  بني  الرقم  وجعلت  مت�سل�سة،  باأرقام  امل�سائل  رقمت 

م�ساألة.

ويرمز . 1٠ ]ا/ب[،   ،] ]1/اأ املخطوط  يف  اللوح  رقم  على  تدل  اأرقاًما  و�سعت 

احلرف )اأ( للوجه الأمين، و)ب( للوجه الأي�سر من اللوح.

املطلب اخلام�ض

مناذج من الن�شخة اخلطية

اأرفقت فيما يلي مناذج من الن�سخة اخلطية لهذا املخت�سر.

�سورة �سفحة غالف الن�سخة اخلطية
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�سورة ال�سفحة الأوىل من الن�سخة اخلطية

�سورة ال�سفحة الأخرية من الن�سخة اخلطية
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الق�شم الثاين

الن�ض املحقق

كتاب جمموع املنقور

وكل ما فيه فهو عن �سيخه عبداهلل ابن ذهالن رحمه اهلل تعاىل

اخت�سره حممد بن عبداهلل بن مانع رحمه اهلل تعاىل رحمة وا�سعة. اآمني

و�سلى اهلل على حممد واآله و�سحبه و�سلم

واحلمد هلل رب العاملني

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وبه ن�ستعني

، ما مل 
)1(

هذا ف�سٌل من جمموع املنقور، وكل ما فيه فهو عن �سيخه ابن ذهالن

يعُزه اإىل غريه.

�سيخ  دعوة  قبل  ٍد  جَنْ علماء  كبار  من  امِلْقِريّن،  النجدّي،  ذهالن،  بن  حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  هو   )1(

فيها،  ون�ساأ  العيينة،  مدينة  يف  ُولد  ومفتيها،  جَنٍد  ق�ساة  �سيخ  وهو  عبدالوهاب،  بن  حممد  الإ�سالم 

ومن �سيوخه: ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل الأ�سيقري النجدي، وال�سيخ �سم�ص الدين حممد بن الَبْلَباين 

البعلي، وغريهم، وقد �سغلته مهمة الق�ساء والتدري�ص والإمامة واخلطابة والإفتاء عن التفرغ للتاأليف 

كتابه  طريق  عن  املنقور  اأحمد  ال�سيخ  تلميذه  طريق  عن  اإلينا  و�سلت  العلمية  اآثاره  اأن  اإل  والتدوين، 

الت�سانيف  بالتاأليف، ول ترك من  ي�ستغل  اأنه مل  العديدة وامل�سائل املفيدة، وعلى الرغم من  الفواكه 

�سيئًا يوؤثر، فاإنه يعترب �سيخًا لكثري من علماء جَنٍد يف القرن احلادي ع�سر، منهم: ال�سيخ عثمان بن 

يف  مر�ص  ل  َح�سَ وقد  وغريهم،  املنقور  والفقيه  العو�سجي،  ربيعة  بن  حممد  وال�سيخ  النجدي،  قائد 

 ، الأ�سحى  عيد  اأيام  ثاين  يف  ذهالن،  ابن  ال�سيخ  ب�سببه  ومات  1٠٩٩ه�،  �سنة  الريا�ص  مدينة 

واأ�سكنه ف�سيح جناته. عنوان املجد يف تاريخ جند لبن ب�سر )٣٢٦/٢(، وعلماء جند خالل ثمانية قرون 

)411/4-414( ترجمة رقم )٥1٠(.
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واقط الأمعاء؛ فلي�ص  : واأّما اأّن ال�سَّ
)1(

]1[ ومن جواب لل�سيخ حممد بن اإ�سماعيل

 حيث قال: 
)٣(

، بل قول �ساحب )املغني(
)٢(

ابِن ع�سيب حه يف نف�سي قوُل  الذي رجَّ

 .
واقط”)4( “يجوز ا�ستثناء اجللد، والراأ�ص، والأطراف، وال�سَّ

فظهر من هذا اأن ال�سواقط غري اجللد، والراأ�ص. والعلة املُعلَّل بها جواز ا�ستثناء 

ذلك  اأن  فاعلم   ،
)٥(

اأمكن فيها  بل  الأمعاء،  يف  موجودة  والأطراف؛  والراأ�ص  اجللد 

.
)٦(

�سواب اإن �ساء اهلل تعاىل

. واملراد اإذا 
)8(

: ول يجوز بيع املغ�سوب اإل لغا�سبه
)٧(

]٢[ ويف كتاب ابن اأبي املجد

 .
)٩(

باعه را�سًيا، ومل مينعه حتى باعه

]٣[ وظاهر كالمهم: ل ي�سرتط فيمن باع بال�سفة اأن يكون قد راأى العني املُباعة، 

هو: ال�سيخ الفقيه حممد بن اأحمد بن اإ�سماعيل الأ�سيقري النجدي، قا�سي اأ�سيقر، املتوفى يف اآخر �سنة   )1(

1٠٥٩ه�، وهو �سيخ العالمة عبداهلل بن حممد بن ذهالن. ُيراجع يف ترجمته: عنوان املجد )٣٢٦/٢(، 

وت�سهيل ال�سابلة )1٥٥٩/٣( الرتجمة رقم )٢٦٣٣(.

ا�سريُّ التميميُّ ن�سًبا، النجديُّ  ْيب النَّ هو: ال�سيخ الفقيه احلنبلي عبداهلل بن اأحمد بن حمّمد بن ُع�سَ  )٢(

، وعلى َغرِيِه، واأخذ عنه َخلٌق من  ريِّ مولًدا، تتلمذ على علماء جَنٍد ذلك الَوقت اأحمد بن حممد الُق�سَ

ُعَنيَزة، منهم: �سالح ال�سائُغ وحميدان بن ِتركيِّ و�ُسَليماُن بُن عبداهلل بِن زاِمل وغريهم، تويف  اأهِل 

�سنة )11٦1ه�(. ُيراجع يف ترجمته: ال�سحب الوابلة )٦٠٣/٢( الرتجمة رقم)٣٧٥(، وعنوان املجد 

.)٣٥٢/٢(

املغني )٧8/4(.  )٣(

هذه امل�ساألة من كتاب البيوع، يف بيان حكم بيع حيوان ماأكول وا�ستثناء راأ�سه وجلده واأطرافه و�سواقطه؟   )4(

وينظر تف�سيل امل�ساألة يف )املطلع على دقائق زاد امل�ستقنع »املعامالت املالية«( )1/1٧٣(.

وقد بحثت هذه امل�ساألة بحًثا مو�سًعا، �سمن ر�سالتي للدكتوراة: امل�سائل التي بناها الإمام اأحمد على قول   )٥(

ال�سحابي يف املعامالت والنكاح وال�سداق والوليمة، املبحث الأول: م�سائل البيوع، )املطلب الرابع: بيع 

حيوان ماأكول وا�ستثناء ثنياه( )�ص1٥8(.

ينظر: الفواكه العديدة )1/18٦(.  )٦(

املرداوي، احلنبلي )٧٣٠-8٠4ه�(.  اأبي املجد  يو�سف بن ماجد بن  الدين،  املحا�سن، جمال  اأبو  هو:   )٧(

الفقيه املفتي، من اأ�سحاب ابن تيمية، له م�سنفات، منها: )�سرح املحرر( يف الفقه. ُيراجع يف ترجمته: 

اجلوهر املن�سد )�ص1٧٩(، والدرر الكامنة )٢4٠/٦( رقم )٢٦٣٠(.

ينظر: الإن�ساف )٩4/11(.  )8(

ينظر: الفواكه العديدة )1/18٧(.  )٩(
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. واإذا باعه مو�سوًفا يف ِملِكه؛ ي�سّح،  ه؛ �سحَّ ِف غريه، اأو غلبة ظنِّ فلو و�سفها على َو�سْ

.
)1(

فته. انتهى ولو مل يكن قد راآه، حتى ولو مل يكن يعرف �سِ

 .
)٢(

]4[ قوله: بروؤية متقدمة، ... اإىل اآخره

ه يف اليوم كبطيخ، ومنه  ر لنا اأنَّ كلَّ �سيء بَح�ْسِبه، فمنه ما ميكن تغريُّ الذي تقرَّ

ما ل يتغريَّ يف اأعوام كالأر�ص البي�ساء، ون�سفه كدار، و�سهر كنخل و�سجر، واأ�سبوع 

بل كعادته.  راب،  وال�سَّ الطعام  اإنَّه حممي عن  ُيقال:  ل  كبهائم، وذلك على عادته؛ 

تاء ل يتغريَّ يف  ه يف الأ�سبوع. والّنخل ونحوه يف ال�سِّ بيع، ميكن تغريُّ والبعري يف زمن الرَّ

�َسْهرين. قاله �سيخنا.

ًنا، ولقدِرِه اأو و�سِفِه ُعْرٌف ُمّطرد، فبان دونه،  : اإذا باعه ُمَعيَّ
)٣(

]٥[ قال اأبو العبا�ص

، وعادته اأن يكون ع�سرة اأذرع، فبان اأنق�ص 
)4(

مثل اأن يقول: بعتك هذا الثوب الَهَروّي

راد العريف. فاإن  من ذلك؛ فاإن هذا مبنزلة العيب، اأي: النق�ص الذي ل يقت�سيه الطِّ

اأ�سمن لك نق�سه، فاإن كان نق�سه ُمتقارًبا؛ �سّح، فمتى  قال: بعُتك هذا الثوب، ل 

.
)٥(

وجده اأنق�ص منه؛ فله الف�سخ

ه؛ َبطل البيع  ]٦[ واإن ا�سرتى خرزة بثمٍن كثرٍي يظنُّها جوهرة، فبانت خالف َظنِّ

ه اأنَّها كذلك، اأو عباءًة يظنُّها  نت وْقت العقد جوهرة. واإن ا�سرتاها كذلك لظنِّ اإن ُعيِّ

ه  لأنَّ الَغنْب؛  ُيقال يف ذلك:  ما  واأقل   . الردُّ فله  اأرداأ؛  فبانت  مالية،  ال�سَّ بثمِن  �سمالية 

ينظر: الفواكه العديدة )18٧/1(، وتنظر هذه امل�ساألة يف املبدع )٢4/4-٢٥(.  )1(

�سرح  يف:  تنظر  عليه،  املعقود  �سروط  يف  تدخل  امل�ساألة  وهذه   ،)1٩٠/1( العديدة  الفواكه  ينظر:   )٢(

الزرك�سي )٣8٣/٣(، و�سرح منتهى الإرادات )1٢/٢(.

اأطلق ال�سيخ اأحمد املنقور يف كتابه الفواكه العديدة لفظة: ]اأبو العبا�ص[ ويريد بها �سيخ الإ�سالم تقي   )٣(

الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم بن عبداهلل بن اأبي القا�سم ابن تيمية احلراين 

يذكر  اأخرى  وتارة  ال�سم �سريًحا،  مع  الكنية  يذكر  تارًة  وهو  ٧٢8ه�(،  )املتوفى:  الدم�سقي  احلنبلي 

بع�ص كتبه، ينظر على �سبيل املثال: الفواكه العديدة )1/٢٢، ٥٢٣(.

َهَروّي، ن�سبة اإىل َهراة، مدينة عظيمة م�سهورة، من اأمهات مدن خرا�سان. معجم البلدان )٣٩٦/٥(.  )4(

الفتاوى  جمموع  يف  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  عند  ذلك  تف�سيل  وينظر   .)1٩٠/1( العديدة  الفواكه   )٥(

)1٢٦/٢٩و٣٩4( وما بعدها.
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واحلالة هذه جاهٌل بها، فكذلك ثمُنها. قاله �سيخنا.

وكون   ،
)٢(

َكنْي ال�سُّ اأُنوثّية  بدعوى  ردَّ  ل  اأنَّه   :
)1(

علي بن  �سليمان  يخ  ال�سَّ واأجاب 

.
)4(])٣(

العباءة غري �سرقيَّة، حيث ل �سرط مقارن للعقد ]ول عيب

ته، ثمَّ باع عليه خالد  ]٧[ اإذا ا�سرتى زيٌد ]1/ب[ من خالٍد متًرا بدراهم يف ذمَّ

.
)٥(

دراهم بتمر يف ذّمته، فاأوفاه بهّن؛ جاز بال مواطاأة. قاله �سيخنا

؛ ل بطالن فيه، ول فرق يف 
)٦(

ربٌة معلومٌة �سحيٌح ]8[ بيع الأر�ص التي فيها �سُ

.
)8(

 بيع اخلراجية
ذلك عن اخلراج؛ على القول ]ب�سحة[)٧(

؛ 
)٩(

ربة �سحيح على ما اعتاده كثري من اأهل الَو�ْسم وبيع النَّخل اإذا كان فيه �سُ

ى به يف العقار مقدًما يف الغلَّة على  ُيو�سي اأحدهم يف عقاره مبثل هذه، وي�سري املُو�سَ

. قاله �سيخنا.
)1٠(

د يخ حممَّ امل�سرتي، وبذلك يعمل فقهاوؤهم، منهم ال�سَّ

هو ال�سيخ �سليمان بن علي بن حممد بن م�سرف الوهيبي التميمي، اأحد علماء جند امل�سهورين، وكان   )1(

النقل عنه يف كتابه  املنقور من  اأحمد  ال�سيخ  اأكرث  املتوفى �سنة )1٠٧٩ه�(، وقد  العلم والفقه،  وا�سع 

الفواكه العديدة. ُيراجع يف ترجمته: عنوان املجد )٢/٣٢8-٣٢٩(.

كني: ظهور  ال�سُّ واأنوثّية  �ُسَكْينة.  اإذا كانْت كذلك كانْت  والأتان  ال�سريع،  َكنْي: هو احلمار اخلفيف  ال�سُّ  )٢(

العربية  اللغة و�سحاح  تاج  لكتاب  وال�سلة  والذيل  التكملة  ينظر:  الذكورية.  الأنوثة، وعك�سه  عالمات 

لل�سغاين )٢٥٠/٦(، وتهذيب اللغة لالأزهري )1٠/4٢(.

من فتاوى ال�سيخ �سليمان بن علي. ينظر: جمموعة الر�سائل وامل�سائل النجدية )٥11/1(.   )٣(

زيادة من الفواكه العديدة )1٩٢/1(، يقت�سيها ال�سياق.  )4(

الفواكه العديدة )1٩٣/٢(، وتنظر هذه امل�ساألة يف املغني )4/4٢(.   )٥(

َكيٍل ول وزٍن.  اأي: بال  ربًة،  ال�سربة: ما ُجمع من الطعام بال كيٍل ول وزٍن، يقال: ا�سرتيت ال�سيء �سُ  )٦(

ينظر: ل�سان العرب )441/4(.

يف الأ�سل: )ب�سحته(، واملثبت من الفواكه العديدة )1٩4/1(.   )٧(

املغني  ينظر:  امل�سلمني.  جماعِة  على  الفاحت  ووقفها  َعنوًة  ُفتحت  اأر�ٍص  كل  هي  اخلراجية:  الأر�ص   )8(

.)٢٢/٣(

الو�سم: بلد قرب اليمامة ذو نخل، به قبائل من ربيعة وم�سر، قاعدتها �سقراء، يف اإمارة الريا�ص. تاج   )٩(

العرو�ص للزبيدي )٥1/٣4(، وينظر: املعجم اجلغرايف حلمد اجلا�سر )1٥1٥/٣(.

)1٠( هو ال�سيخ حممد بن اأحمد بن اإ�سماعيل، م�ست ترجمته، وينظر الفواكه العديدة )٣٩٢/٢(. 
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كان  اإذا  قاب�سه مبا غرم  يرجع  فا�سد؛  بعقد  املقبو�ص   :
)1(

ابن عطوة قال   ]٩[  

.
)٢(

جاهاًل. قاله �سيخنا

بعد  ًدا  يخ حممَّ ال�سَّ -واأظنُّ  الأزمنة  به يف هذه  نعمل  فالذي  فقة،  النَّ ا  واأمَّ  ]1٠[

مبا  يرجع  امل�سرتي  اأنَّ   -
)٣(

الع�سكري �سيخه  عن  عطوة  ابن  نقله  ما  على  املفاو�سة 

.
)4(

اأنفقه اإذا كان جاهاًل بالف�ساد، ومثله َيْجهُلُه

]11[ اإذا ا�سرتى عقاًرا من اآخر فظهر وقًفا، فاإن كان الوقف على البائع؛ فالظاهر 

ل غلَّة له يرجع بها على امل�سرتي فيما م�سى، فتكون للم�سرتي عن كلفته و�سقيه، اإل 

. واإن كان 
)٥(

قي؛ لأنَّه الغاّر جوع، وعليه ال�سَّ نة باجلهل؛ فله الرُّ اإن كان جاهاًل واأقام بيِّ

على غريه، وانتزعه م�ستحقه، وغرم امل�سرتي الثمار؛ فامل�سرتي يرجع على البائع مبا 

غرم من ثمرة تِلَفْت، واأجرة �سكنى بيت، واأجرة �سقي عقار، واأقلُّ ما فيه كالم ابن 

.
)٦(

عطوة. من تقرير �سيخنا

هو: ال�سيخ �سهاب الدين، اأحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمّي، من علماء جند، ولد يف العينية   )1(

والعالء  العلم، من �سيوخه مو�سى احلجاوي  يتلقى  فاأقام مدة  اإىل دم�سق،  اليمامة، ورحل  اأر�ص  من 

املرداوي ويو�سف بن عبدالهادي وغريهم، ثم عاد اإىل بلده، ومكث فيها متعلًما وُمعلًما اإىل اأن توفاه اهلل 

�سنة )٩48ه�(. من اآثاره: التحفة البديعة، والرو�سة الأنيقة، ودرر الفوائد وعقيان القالئد. وقد اأ�سار 

اإىل كثري من موؤلفاته ونقل عنها ال�سيخ اأحمد املنقور يف كتابه )الفواكه العديدة(. ُيراجع يف ترجمته: 

عنوان املجد )٣٠٣/٢(، وال�سحب الوابلة )٢٧4/1( الرتجمة رقم )1٦1(، واملذهب احلنبلي، درا�سة 

يف تاريخه و�سماته واأ�سهر اأعالمه وموؤلفاته )4٧٩/٢(. 

الفواكه العديدة )1٩٥/٢(، وتنظر هذه امل�ساألة يف الكايف )٢4/4(، واملغني )4/1٧٢-1٧٣(.   )٢(

هو: �سهاب الدين اأحمد بن عبداهلل الُع�ْسكري ال�ساحلي، مفتي احلنابلة يف دم�سق، مل يكن له يف زمنه   )٣(

نظري له يف العلم، والتوا�سع، والتق�سف، على طريقة ال�سلف، األف كتابا يف الفقه )اجلامع بني املقنع 

والتنقيح(، تويف �سنة )٩1٠ه�( ومل يتّمه. ُيراجع يف ترجمته: ال�سحب الوابلة )1٧٠/1( الرتجمة رقم 

)84(، وت�سهيل ال�سابلة )14٩1/٣( الرتجمة رقم )٢٥٢8(.

الفواكه العديدة )1/1٩٥(.   )4(

واْلَغَرر هو: اخلطر، وقيل: هو ما يكون جمهول العاقبة؛ ل ُيدرى اأيكون اأم ل. ينظر: خمتار ال�سحاح   )٥(

)�ص٢٢٥(، والتعريفات )�ص1٦1(، واملق�سود بالغار: هو من �سدر منه التغرير.

الفواكه العديدة )1٩٦/1(، وينظر: املبدع )4/1٦(.   )٦(
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ه   واإن اأتلفه ُمتِلف؛ فقيمُتُه يوَم تَلِفِه، لأنَّ
]1٢[ احَلبُّ املختلط بغريه ]كال�سعري[)1(

لي�ص ِمثليًّا. 

يخ عليها  ]1٣[ قال ابن عطوة: �ساألُت �سيخنا عن رجل باع ناقته على اآخر، ولل�سَّ

اب والبائع، فخاّله ال�سيخ لراعي الناقة؟ فقال: والناقة اإذا  َر�ْسم، وهو ُمتعنيِّ للق�سَّ

.
)٢(

خّلى ر�سمها ل�ساحبها جاز؛ لأنه مظلوم. انتهى

اه  اإيَّ باعه  ثمَّ  البائع،  ُه  اأقر�سَ ا قب�سه  فلمَّ ِحْنطة،   
)٣(

بُكّر باعه ديناًرا  واإذا   ]14[

.
)4(

ثانًيا جاز؛ �سحَّ ذلك بال �سرط. قاله �سيخنا

: اإذا ا�سرتى 
)٦(

: قال ابن فرحون يف )التَّب�سرة(
)٥(

]1٥[ ومن )رو�سة ابن عطوة(

ت يف يد امل�سرتي، اأو َظهَر بها عيٌب؛ فال عهدَة على  ْم�سار �سلعًة، فا�سُتِحقَّ رجل من ال�سِّ

ها. فاإن مل ُيْعَرف؛ كانت م�سيبُتُه على امل�سرتي. فاإِْن   على ربِّ
ْم�سار، ]والّتبعة[)٧( ال�سِّ

، فقال: ل اأعِرُفُه؛ َحَلف. 
)8(

ْم�سار عنه َل ال�سِّ
َ
�ساأ

ْم�سار عن  قال: كذا راأيُت كثرًيا من اأ�سياِخنا. وينبغي على اأ�سوِلهم: اإِْن َنَكل ال�سِّ

اليمني؛ اأن يعاقبه ال�سلطاُن على ما يراه. انتهى.

يف الأ�سل: )ال�سعري(، وما اأثبته من الفواكه العديدة )1٩8/1(، وينظر: �سرح املنتهى )٢/٣٠8(.  )1(

الفواكه العديدة )1٩8/1(.  )٢(

وهو  �ساًعا؛  وع�سرون  �سبعمائة  اأو  اأردًبا،  اأربعون  اأو  قفيًزا،  �ستون  قدره  العراق،  لأهل  مكيال  الُكّر:   )٣(

1٩8٠ لرًتا. ينظر: ل�سان العرب )1٣٧/٥(، واملغرب للخوارزمي )�ص4٠٥(، والإي�ساحات الع�سرية 

للمقايي�ص واملكاييل والأوزان والنقود ال�سرعية للحالق )�ص1٠٩(.

الفواكه العديدة )1٩8/1(، وينظر: ك�ساف القناع )٢٠٢/٣(.  )4(

اأي: كتاب )الرو�سة الأنيقة(، وكتابه مفقود، وقال الب�سام عن ابن عطوة: )له فتاوى وحتريرات نقل   )٥(

كثرًيا منها �ساحب جمموع املنقور، وهي تدل على غزارة علم و�سعة اطالع(، ينظر: املذهب احلنبلي 

لعبداهلل الرتكي )4٧٩/٢(. 

تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام، لإبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان   )٦(

الدين اليعمري )املتوفى: ٧٩٩ه�(، )٢٠٣/٢-٢٠4(، بت�سّرف.

يف املخطوط: )واتباعه(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )1/1٩٩(.  )٧(

اأي: عن ربِّ ال�سلعة.  )8(
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ُه امل�سرتي يف املكان  ]1٦[ قال ابن عطوة: امَلبيع بعقٍد فا�سد، واملردوُد بَعْيب؛ يردُّ

 .
)1(

الذي قب�سه فيه

: اأو ي�سرتط امل�سرتي اأن ل خ�سارَة علي�ه، واإن 
)٢(

]1٧[ ق�ال يف )جم�ع اجلوامع(

َب، اأو �ُسِرَق، اأو  ، واإِْن كاَن ُغ�سِ
)4(

ه  واإلَّ ردَّ
)٣(

ه، اأو اإن َنَفَق خ�ِسَر رج�ع باخل�سارة، اأو ردَّ

 .
)٥(

ُنِهَب؛ رَجَع بثمِنِه

 
)٦(

[ البيع، ويف�سد ال�سرط، وملن فات غر�سه الف�سخ، اأو اأر�ص يعني في�سحُّ ]٢/اأ

َفْقِد ال�سرط. فلو �ُسرق اأو ُغ�سب؛ جاز له الف�سخ، لأنَّه فات غر�سه، وهو �سمان من 

.
)٧(

الغ�سب. قاله �سيخنا

 .
)8(

]18[ واإذا راأى العقار بامل�ساهدة؛ �سحَّ �سراوؤه، ولو مل يعِرْف َدَقَله من ُخ�سرّيه

الفواكه العديدة )٢٠٣/1(، وينظر: ك�ساف القناع )٣/1٩8(.  )1(

جمع اجلوامع يف الفقه احلنبلي، لبن عبدالهادي، خمطوط، يوجد جزء منه يف مكتبة الأوقاف الكويتية،   )٢(

كما يوجد منه جملد م�سّور يف مكتبة جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، ينظر معجم موؤلفات 

يو�سف بن ح�سن بن عبدالهادي احلنبلي، لنا�سر بن �سعود ال�سالمة، )�ص٥٥( رقم )٦٩(. وقد �سرح 

ال�سيخ اأحمد املنقور بالنقل عنه يف كتابه )الفوائد العديدة( ينظر: )1/٦، 1٧، ٢٧، 1٠٢، 111(.

اإمام،  احلنبلي  ال�ساحلي،  املربد  عبدالهادي،  بن  اأحمد  بن  ح�سن  بن  يو�سف  الدين  جمال  وموؤلفه   

الكواكب  ينظر:  )٩٠٩ه�(.  �سنة  تويف  كثرية،  موؤلفات  وله  والفقه،  احلديث  علم  عليه  غلب  م�سّنف، 

ال�سائرة )٣1٧/1(، وال�سحب الوابلة )11٦٥/٣( الرتجمة رقم )٧8٩(، وت�سهيل ال�سابلة )٣/1484( 

الرتجمة رقم )٢٥٢٢(.

اأي: َنَفَق املبيُع، اأي راَج وُرِغب فيه، كما يف ك�ساف القناع )1٩٣/٣(، قال يف املطلع على اأبواب املقنع   )٣(

)�ص٢٧8(: قوله: )َنَفَق املبيُع(: َنَفق بفتح الفاء: �سد َك�سد.

املراد اإن كان للَمبيع رواٌج، باأن َنَفق ببيعه اأم�سى ذلك البيع، واإن مل يكن له رواج؛ فله رّده بناًء على ذلك   )4(

ال�سرط. ينظر: املطلع على دقائق زاد املتقنع )املعامالت املالية( )٣٥1/1(.

ينظر: باب ال�سروط ال�سحيحة والفا�سدة يف البيع عند احلنابلة، الهداية )�ص٢٣٩(.  )٥(

ما يدفع بني ال�سالمة والعيب يف ال�سلعة، اأو ما ياأخذه امل�سرتي من البائع اإذا اطلع على عيب يف املبيع.   )٦(

ينظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر )٣٩/1(، والقامو�ص املحيط )�ص٥84(.

الفواكه العديدة )1/٢٠٣(.  )٧(

 ،)1٢٧/٢( والأثر  احلديث  غريب  يف  النهاية   ، خا�صٌّ ا�سٌم  له  لي�ص  وما  وياب�سه،  التمر  اأرداأ  الدقل:   )8(

واخل�سري: نوع معروف من اأنواع التمور اجلّيدة. واملعنى مل يعرف التمر الرديء من اجليد.
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.
)1(

كما ت�سحّ امل�ساقاة عليه كذلك. قاله �سيخنا

عى اأنَّه مل ير املبيع، واأمَكَن �سدُقُه؛ ُقِبل قوُله، والبيع   ]1٩[ قال ابن عطوة: اإذا ادَّ

. قاله �سيخنا.
)٣(

. وهذا موافٌق للمذهب
)٢(

باطل فيما يظهر. انتهى

ا ي�سحُّ بيعه للحاكم، وي�سرفه  ق َتَلُفُه. واملجهول اأي�سً ]٢٠[ يجوُز بيع الَوْقف املُتحقِّ

.
)4(

للم�سالح. قاله �سيخنا

]٢1[ اإذا باَعُه ب�سرط اأن يرهَنُه املبيع اأو غريه؛ فله الف�سُخ، اإن مل يرَهْنُه، ولو بعد 

، ووافقه �سيخنا، وزاد: ل�سبق حّق 
)٥(

اأو َرْهِنه، ولو مرتاخًيا، قاله البلباين بيع املبيع 

.
)٦(

البائع على امل�سرتي الثَّاين

 ]٢٢[ قوله: واإن باعه �سيًئا، اأو وهبه، ثمَّ اأقرَّ به لغرِيِه، ... اإلخ. اإن كاَن اإقراره 

 يف حالٍة يجوز له 
)٧(

يف خياِر املجِل�ص؛ بَطَل البيع. واإن كان يف خياِر �سرط، فاإِْن كانت

فيها الف�سخ، بال ردِّ ثمن؛ �ُسِمع اإقراره، وبَطَل البيع، واإّل مل يقبل على امل�سرتي اإّل بردِّ 

الثََّمن؛ لأّن اإقراره كف�سخه اخليار. ويحتِمُل اأنَّه يقبل؛ فيبطُل البيع؛ لأنَّ الإقراَر اأقوى؛ 

قه املُقّر له، وقلنا: اإنَّه ل يقبل اإقراره على امل�سرتي؛ فاإنَّه  لتعلُّق حقِّ الغري به. واإذا �سدَّ

 �سيخنا.
. ]قاله[)٩(

)8(

ياأُخُذ منه قيمتها اأو ثمنها

الفواكه العديدة )٢٠4/1(.  )1(

املرجع ال�سابق.  )٢(

ينظر: الإن�ساف )٩4/11(.  )٣(

الفواكه العديدة )٢٠٣/1(، وينظر: �سرح الزرك�سي )٢88/4(.  )4(

ينظر: اأخ�سر املخت�سرات )�ص18٣( للبلباين، وهو: حممد بن بدر الدين بن عبدالقادر بن حممد، اأبو   )٥(

عبداهلل، �سم�ص الدين، الَبْعلي، الَبْلباين، ثم الدم�سقي. املتوفى �سنة )1٠8٣ه�(، كان عاملًا عابًدا، فقيًها 

حمدًثا، قطع اأوقاته يف العبادة والعلم والكتابة، والدر�ص، له اأخ�سر املخت�سرات يف الفقه، وهو ال�سيخ 

العالمة عبداهلل بن حممد بن ذهالن. النعت الأكمل لأ�سحاب الإمام اأحمد بن حنبل )�ص٢٣1(.

الفواكه العديدة )٢٠٥/1(، وينظر: �سرح املنتهى )٢/٢8(.  )٦(

كذا يف املخطوط: )كانت(، واملراد بها ال�سلعة املبيعة. ويف الفواكه العديدة )٢٠4/1(: )كان(، اأي البائع.  )٧(

كذا يف املخطوط: )قيمتها اأو ثمنها( اأي ال�سلعة، ويف الفواكه العديدة )٢٠4/1(: )قيمته اأو ثمنه(، اأي   )8(

املبيع.

يف املخطوط: )قال �سيخنا(، وما اأثبته مما اعتاده امل�سنف يف خمت�سره هذا.   )٩(



د. هناء بنت عبدالرمحن املاضي

الـعـدد  الــســــتــون 705الـعـدد  الــســــتــون704

ْن قال: مع اأّنا ل 
َ
]٢٣[ ثمَّ ذكر كالم ابن عطوة يف بيع املغ�سوب لغا�سبه، اإىل اأ

ة، حتَّى ميلكُه ربُّه، اأو يرفَع يَدُه عنه له، اأو ي�سرتيِه بثمِن  حَّ  جنِزَم بال�سِّ
جن�ُسُر ]اأن[)1(

.
)٢(

امِلْثل. قاله �سيخنا

يعَلْم  باَعُه على رجٍل مل  ثمَّ  واأ�سهد عليه،  وقًفا  وَقَف  �سيُخنا يف رجٍل  قال   ]٢4[

باحلال: اإنَّ الَوْقف -واحلالة هذه- باطٌل غري لزم، بل يحُكُم احلاكُم ببطالن الوقف 

طَ كلُّ مّكاٍر وظامٍل على اأمواِل  مراعاة وحفظًا ملال املغرور، ولو فتح هذا الباب؛ لت�سلَّ

واأطاَل  ي�سَبع.  ل  �سيطان  كلُّ  لذلَك  فاُه  وفَتَح  ُيرَقع،  ل  َفْتٌق  بذِلَك  �سَع  واتَّ امل�سلمني، 

.
)٣(

الكالَم يف ذلَك مبا ل مزيَد على ح�سنه. نقله ابن عطوة عن �سيخه

 
 ]٢٥[ قال ابن عطوة: اإذا جلب دابَّة، وذكر �ساحبُها اأنَّها حامل، ويذكر ]ذلك[)4(

؛ فال رّد ول 
)٥(

مَلْن �ساوَمُه، ثمَّ باع ومل ي�سرِتْط ذلَك للبائِع حنَي العقد، ثمَّ باَنْت حائاًل

اأر�ص.

؛ لأنَّها لي�ست من ُموِجب 
 قبَل البيِع بثمن ]املبيع[)٧(

)٦(

]٢٦[ وي�سحُّ �َسْرط احلوالة

العقد، ول ُمقت�ساه، ول حًقا من حقوقه. وكذا لو �سَرَط البائُع اأن ل يحيَله بالثَّمن؛ 

ْرط، ولِزَمه به. قاله �سيخنا.  �سحَّ ال�سَّ

]٢٧[ ما قولكم فيمن باع عقاره من اآخر باأقلَّ من َثَمن مثِلِه، ب�سرِط اخلياِر للبائِع 

ْخل  ة، لكنَّ اخلياَر �سبٌب للتَّوثيق، واأخذ م�سالح النخل، ثمَّ �ساقى امل�سرتي على النَّ ُمدَّ

ا كان ]٢/ب[ قبَل اجِلذاذ؛ اإذا اأتى البائُع بالثََّمن،  بُجْزٍء من ثمرِتِه بال اإذن البائع، فلمَّ

وف�َسَخ اخليار. فهل للعامِل �سيٌء من الثََّمرة، اأم يرِجُع باأجرِة عمِلِه على امل�سرتي، وهل 

هذه الإ�سافة من الفواكه العديدة )٢٠٥/1( ويقت�سيها ال�سياق.  )1(

الفواكه العديدة )٢٠٥/1(، وينظر تف�سيل امل�ساألة يف: املبدع )٢4/4(، وَوَبُل الَغمامة )٢1/4(.  )٢(

الفواكه العديدة )1/٢٠٥(.  )٣(

هذه الإ�سافة من الفواكه العديدة )٢1٠/1( ويقت�سيها ال�سياق.  )4(

ناقة حائل: اأي غري احلامل. ينظر: املحكم واملحيط الأعظم )8/4(.  )٥(

احلوالة هي: حتول احلق من ذمة املحيل اإىل ذمة املحال عليه. ينظر: �سرح منتهى الإرادات )٢/1٣4(.  )٦(

هذه الإ�سافة من الفواكه العديدة )٢1٠/1( ويقت�سيها ال�سياق.  )٧(
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تكوُن الثََّمرة للم�سرتي، اأم ل؟

الَعقار.  لبائِع  والثََّمرة  َذَكر،  ما  واحلالُة   ،
)1(

املُ�ساقاة حُّ  ت�سِ ل  �سيُخنا:  اأجاَب 

الَعْقد. وهذا  البيَع املذكوَر حيلٌة، واحِلَيل حراٌم، ول ي�سحُّ معها  اأنَّ  وؤال  ال�سُّ وظاِهُر 

-والعياذ باهلِل- عادُة اأهِل ال�سمال، يقوُل البائُع للم�سرتي �سورًة: اأعطني كذا دراهم، 

راهم، ويل  ره منك بكذا �سهًما من ثمرِتِه ربًحا يف الدَّ عمِّ
ُ
 عليك بها َنْخِلي، واأ

]اأبع[)٢(

ْهم على قدِر  ِه؛ فيجعلوَن ال�سَّ ْعر وُرْخ�سِ ة كذا. وينظروَن اإىل غالِء ال�سِّ اخلياُر اإىل ُمدَّ

الأ�سعار.

اأقر�سه؛  فيما  لريبحَ  حيلةً،  ال�سَّرْط  خيار  �سرَطَ  »لو   :
)٣(

)الإن�ساف( يف  قال 

 
)٦(

ي�ستعملونه  
)٥(

ا�ص النَّ واأكرُث  قلُت:  الأ�سحاب.   
)4(

اأكرُث وعليه  عليه،  َن�صَّ  يُجْز،  مل 

ويتداولوَنُه فيما بينهم، فال حوَل ول ُقوَة اإل باهلل«. انتهى. فمن كان له حّجة �سرعيٌة 

 اأعلم.
ُ
 هذِه احِلَيل؛ فلُيبنّي احُلّجة، واهلل

يف ]مثل جتويز[)٧(

 له �َسَبق، يف مراجعة وقَعْت 
ٍ
]٢8[ ومن جواب لل�سيخ حممد بن اإ�سماعيل بعَد كالم

باَب  �سادٌّ  اإيّن  اهلل:  قك  وفَّ وقولك   :
)8(

ب�سام بن  حممد  بن  اأحمد  تلميِذِه  وبنَي  بينه 

نِكَر �سواَبُه، بل اأنا �سادٌّ باَب ِفْعل اأهِل 
ُ
ْن اأ�ُسدَّ باَبُه، واأ

َ
اخليار، فحا�سا هلل، ومعاَذ اهلِل اأ

يرة؛ لأينَّ مل اأَرُه ُموافًقا ملا ذكَرُه اأهُل الِعْلم، بل خمالٌف  مان من اأهِل هِذِه الدِّ هذا الزَّ

امل�ساقاة: هي اأن يدفع رجل �سجره لآخر ليقوم ب�سقيه بجزء معلوم له من ثمره. ينظر: املبدع )4/٣٩٠(.  )1(

يف املخطوطة ]اأبيع[ وما اأثبته من الفواكه العديدة )٢14/1(.  )٢(

الإن�ساف )٣٧4/4(.  )٣(

قوله: )اأكرث( مل يذكره املرداوي يف الإن�ساف )٣٧4/4(.  )4(

علق عليه يف هام�ص املخطوط، فقال: »قوله: )قلت: واأكرث النا�ص...(، معنى قاله �ساحب الإن�ساف«.  )٥(

زِمَنِة(.
َ
قّيده املرداوي بزمانه، فقال يف الإن�ساف )٣٧4/4(: )يف هذه الأ  )٦(

كذا يف املخطوطة، ولعلها: ]جتويز مثل[.  )٧(

وتوىل  العلم على م�سايخها،  اأ�سيقر، وطلب  بلدة  ولد يف  ب�سام،  بن  اأحمد بن حممد بن عبداهلل  هو:   )8(

الق�ساء، ومن اأ�سهر م�سايخه: ال�سيخ حممد بن اأحمد بن اإ�سماعيل، وله عدة موؤلفات، منها: ثالثون 

م�ساألة فقهية، حّررها عن �سيخه املذكور، تويف �سنة )1٠4٠ه�(. ُيراجع يف ترجمته: علماء جند خالل 

ثمانية قرون )٥٢8/1(.
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حون يف باِب اخليار، اأنَّ البائَع  له �سرًعا؛ اأ�ساًل وفرًعا، فاأنَت تعلُم اأّن اأهل العلِم ُم�سرِّ

م  ُه؛ ُحرِّ ة اخليار، واإِْن قب�سَ ب�سرِط اخلياِر ل ي�ستِحقُّ قب�َص الثََّمن اإّل بعَد انق�ساِء ُمدَّ

ة اخليار، والعقُد ل  ف فيه. فاإذا كاَن البائُع ل ي�ستِحقُّ قب�َص الثَّمن ُمدَّ عليه التَّ�سرُّ

اه،  اإيَّ ِه   على اإقبا�سِ
ِمَعنْي[)1( ]جُمْ اإّياه، ودخَل امل�سرتي والبائُع البيَع  ُه  يقت�سي اإقبا�سَ

 له قبَل العقد؛ فلي�َص املقبو�ُص بثمٍن، 
 ذلك، ]ناِوَينْي[)٣(

ف فيه، ]قا�سَدْين[)٢( والتَّ�سرُّ

ولو �سمياه ثمًنا، واإمنا هو قر�ٌص. فاإذا انتَفع امل�سرتي بغلَّة املبيع؛ كان هذا هو الذي 

َح اأهُل الِعْلم بتحرمِيِه وبف�ساِد عقِدِه. واإِنَّ اأحمَد ن�ّص على حترمِيِه اإّل يف مبيع ل  �سرَّ

ة اخليار. فاإِْن طاَلْعَت  ينتفُع به اإّل باإتالِفِه، اأو على اأنَّ امل�سرتي ل ينتفُع باملبيِع يف ُمدَّ

ْلته؛ راأيَت ذلك �سريًحا.  كالَمهم وتاأمَّ

اإذن  بغرِي  اأحدهما  ف  ت�سرُّ يحُرُم   :
)4(

)خمت�سره( يف  مو�سى  يخ  ال�سَّ قوُل  ا  واأمَّ

البائع  من  حادثان  ته  وِنيَّ الإذَن  هذا  لكنَّ  ذلك.  على  واحلكُم  كذلك،  فهو  الآخر؛ 

وامل�سرتي بعَد العقد، مل يريداه، ومل ينوياه قبَل العقد، بل داخالن البيع على اأ�سله 

اأراداه ونوياه قبل العقد، ودخال  واإل فاإن  ال�سرعي، ثم حدث هذا الإذن بعد ذلك. 

ُه  يقب�سُ الذي  لأنَّ  البيع؛  وبَطَل  َحُرم،  املبيع؛  بغلَّة  امل�سرتي  انتفاِع  وعلى  البيَع عليه، 

 القر�َص، فحا�سا 
البائُع َقْر�ٌص، فكاَن هذا هو اخلياُر امل�سروُط حيلًة؛ لريبح ]بالبيِع[)٥(

 عن ذلَك اأن يكوَن اأجاَزُه، وكَتَب عليه، اللهمَّ اإلَّ اأن يكوَن عقًدا عِلَم 
)٦(

�سهاب الدين

يف املخطوطة: )جممعان(، وما اأثبته من الفواكه العديدة )٢1٥/1(، وهو اجلاّدة.  )1(

يف املخطوطة: )قا�سدان(، وما اأثبته من الفواكه العديدة )٢1٥/1(، وهو اجلاّدة.  )٢(

يف املخطوطة: )ناويان(، وما اأثبته من الفواكه العديدة )٢1٥/1(، وهو اجلاّدة.  )٣(

زاد امل�ستقنع )�ص1٠٥(.  )4(

اأحمد بن مو�سى بن �سامل بن عي�سى بن �سامل احلجاوي املقد�سي،  ال�سيخ مو�سى بن  واحلجاوي هو: 

كتبه:  ومن  بدم�سق،  ورع، مفتي احلنابلة  فقيه، حمدث  اأ�سويل  بارع،  اإمام  النجا،  اأبو  الدين،  �سرف 

يف  ُيراجع  )٩٦8ه�(.  �سنة  مو�سى  ال�سيخ  تويف  لفظه،  وجازة  مع  به  الّنفع  عّم  فقد  املقنع«  »خمت�سر 

الرتجمة   )1٥٢4/٣( ال�سابلة  وت�سهيل   ،)٧٦٧( رقم  الرتجمة   )11٣4/٣( الوابلة  ال�سحب  ترجمته: 

رقم )٢٥٩٠(.

يف املخطوط: )البيع(، ويف الفواكه العديدة )٢1٦/1(: )لربح يف القر�ص(، وما اأثبته ي�ستقيم ال�سياق.  )٥(

هو: ال�سيخ �سهاب الدين، اأحمد بن عطوة التميمّي، تقدمت ترجمته.   )٦(
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، اأو يف مبيع ل ياأخُذ امل�سرتي له غلَّة،  قاعدَة اأهِلِه ونيَّتهم، واأنَّهم على الأ�سِل ال�سرعيِّ

 واإيَّاك ُر�ْسَدنا.
ُ
لَهَمنا اهلل

َ
اأ

اإنَّ  قائٌل:  اإينِّ   :
)1(

�سم�ص بن  د  حممَّ بِن  �سليماَن  قوُل  ا  فاأمَّ اآخر:  جواٍب  يف  وله 

، فتدبَّر كتابي؛ فاأنا 
]ذلك[)٢( اأُقْل   قب�ِص الثَّمن. فاأنا مل 

ِ
حون بعدم الأ�سحاَب ُم�سرِّ

 ا�ستحقاِق البائِع قب�َص الثَّمن اإّل بعَد 
ِ
حون بعدم [ اإلَّ اأنَّ الأ�سحاَب ُم�سرِّ مل اأُقْل ]٣/اأ

ا ا�ستدلُلُه  . واأمَّ
ة اخليار. فاإنَّ هذا َنْفيٌّ للوجوب، ولي�ص بَنْفٍي ]للجواز[)٣( انق�ساِء مدَّ

على وجوِبِه بانتقاِل املُْلك اإليه؛ فلي�ص ذلَك بدليٍل عليه. فلو انتقَل املُْلك اإليه؛ فالَّت�سليم 

 وجوِب الت�سليِم اإّل بعد انق�ساِء 
ِ
 وغرِيِه بعدم

)4(

َح يف )الإقناع( لي�ص بواجب، فقد �سرَّ

ْله. ة اخليار، فطاِلْعه وتاأمَّ ُمدَّ

. فال 
)٥(

واأما قولك: وقوله: اإنَّ ما ح�سَل يف املبيع من مناٍء اأو َك�ْسب؛ فهو للم�سرتي

اإ�سكاَل يف ذلك؛ فاإنَّه �سريٌح وا�سح. لكن يا اأخي؛ هذا يف بيِع اخلياِر ال�سحيِح املعقود 

، ولي�ص يف كتابي الذي جاءك  رعيِّ �َص على الأ�سا�ص ال�سَّ �سِّ
ُ
على العقِد ال�ّسرعيِّ الذي اأ

ما ينفي ذلَك اإذا كان العقُد كذلك.

واأما قولك: ول -واهلل- تعجبني اإل جعلك اإذا اأراد اأن يقر�سه �سيًئا؛ م�ساألة: وما 

ماء. واأنا مل اأجَمْعهما ومل اأجَعْلهما م�ساألًة واحدة، بل اأنا فارٌق  ح�سل يف املبيع من النَّ

ٌل، وقوَله: )وما ح�سل يف املبيع من  �سْ
َ
ه �سيًئا( اأ بينهما، فاإنَّ قوَله: )اإذا اأراد اأن ُيقر�سَ

ْن كان اأ�سُلها  ُلها هو الأوىل، وجميٌز الثانيَة اإِ �سْ
َ
النماء( فرٌع. فاأنا مانٌع الثانيَة اإِْن كان اأ

ْرَت  عوا عليِه خياَر ال�ّسرط. فاإِْن تدبَّ ح به اأهُل العلم، وفرَّ هو الأ�سل ال�ّسرعّي الذي �سرَّ

هو: �سليمان بن حممد بن �سم�ص العرين، ن�ساأ يف الريا�ص، وقراأ على علمائها، وتتلمذ على يد ال�سيخ   )1(

ح�سني بن عثمان بن زيد احلنبلي ثم ال�سافعي، واأخباره واأخبار �سيخه �سحيحة، وقد نقل املنقور عنهما 

يف جمموعته. ُيراجع يف ترجمته: علماء جند )٣٩٠/٢( ترجمة )1٩4(، والفواكه العديدة )1/٢٢٣(.

الزيادة من الفواكه العديدة )٢/1 1٦(، وبها ي�ستقيم ال�سياق.   )٢(

يف املخطوط: )للجواب(، والت�سويب من الفواكه العديدة )1/٢1٦(.   )٣(

ينظر: ك�ساف القناع )٢٠٢/٣(.  )4(

ينظر: املغني )48٩/٣(.  )٥(
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معنى كتابي الذي جاَءك، وَجْدَته على ما ذَكْرت. والذي يجعُلهما م�ساألًة واحدًة؛ هو 

الذي يجيُز الثانية، واأ�سُلها هو الأوىل؛ فال �سكَّ ول َرْيب اأّن البائَع وامل�سرتي اإذا اتفقا 

دا ذلك بَعْقدهما؛ فاإنَّ  ِف البائع فيه، وَق�سَ قبَل العقِد على ت�سليِم الثَّمن، وعلى ت�سرُّ

 عن اأهِل العلم 
ُدهما القر�ص؛ فالأمر كما ذَكْرُتُه ]لك[)1( ذلك قر�ٌص. فاإِْن كاَن مق�سَ

َح اأهُل  يف الكتاِب الذي جاءك. واإن كاَن مق�سُدهما البيع؛ فهذا بيٌع وَقْر�ص، وقد �سرَّ

العلِم بف�ساِد البيِع املجموع بينه وبني القر�ص.

: هو فا�سٌد بغري خالف.
)٢(

قال يف )املغني(

رح، و�َسْرط اخليار فيه؛ فمثُل ما ذَكْرُت   لل�سَّ
)٣(

واأمَّا ا�ستدللُك ببيعِ اأحمد بن خيخ

رح باٍق يف يِده حتَّى مَي�سي اخليار. لك جواَزه، فاإنَّ ال�سَّ

ولو مل يكن باقًيا يف يِده، وهو عاقٌد البيع، هو ووكيله على الأ�سل ال�ّسرعّي، ثّم 

اه قبل العقد على  ا�ستاأذنه بعد العقد؛ فال باأ�ص بذلك. ف�َسْل وكيَلك: هل اتَّفق هو واإيَّ

 ي�ستاأِذْنُه اإّل بعد العقد؟
التَّ�سرف يف الثمن، اأم ]مل[)4(

يف  املوؤثرة  هي  النيَّة  بل  قال،  كما  الأمُر  فلي�ص  النيَّة؛  لتاأثري  �سليمان  نفي  ا  واأمَّ

واأ�سُل  والعقاب.  الثَّواب  بها  ويح�سُل  العبادات،  عليها  وترتتَّب  والأحكام،  الأعمال 

ين كلِّها النيَّة. اأعماِل الدِّ

، واإل فواهلل ل 
)٥(

وقولك: يف كتابك غلظٌة. فاإِْن كان �سيٌء ل ي�سلح الكالم اإلَّ به

ا. فاء بريًئا من الِغْلظة واجَلَفاء. انتهى ملخ�سً اأزاُل لك على الَوَفاء وال�سَّ

زيادة من الفواكه العديدة )٢1٧/1(، يتّم بها املعنى.   )1(

املغني )٥٠4/٣( و)4/1٧٧(.  )٢(

هو: ال�سيخ اأحمد بن حمّمد بن خيخ املقريّن الّنجدّي، جّد واجتهَد يف طلب العلِم، وقراأ على علماء جَنٍد،   )٣(

منهم: اأحمد بن حمّمد الب�ّسام، حتى ُعّد من كبار علماء زماِنه، تويف يف اآخر الن�سف الأول من القرن 

احلادي ع�سر، وقد ذكره املنقور يف جمموعة. ُيراجع يف ترجمته: علماء جند )٥٢٣/1( ترجمة )٧4(.

الإ�سافة من الفواكه العديدة )٢1٧/1( ويقت�سيها ال�سياق.  )4(

كذا يف الأ�سل املخطوط، ومثله يف الفواكه العديدة )٢1٧/1(، ويف الكالم انقطاع، فخرب اجلملة غري   )٥(

ظاهر فيها.
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واب  ؛ فكتَب: اإنَّ هذا هو ال�سَّ
)1(

وعر�سُت هذِه الأجوبَة على ال�سيِخ اأحمد بن حممد

حيح. الذي ل ُيعَدل عنه، وهو ال�سَّ

حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  على  وُعِر�سا  املذكوريِن،  اجلوابنِي  هذيِن  نقلُت  وملا 

حيح. واب ال�سَّ الق�سري لقًبا؛ كتب حتتهما: هذا هو ال�سُّ

فال  اخليار؛  م�ساألُة  واأما  ذلك:  يف   
)٢(

حممد بن  عبداهلل  ل�سيخنا  جواب  ومن 

ا قال �سهاب الدين اأحمد بُن عطوة: اإنَّ بيَع العقار ب�سرِط اخلياِر  عنَدنا فيها زيادة عمَّ

ْن كاَن املق�سوُد  ْمرين، من اإم�ساِء بيٍع اأو عدِمِه. واإِ
َ
�سحيٌح، اإن كان املق�سوُد به خرَي الأ

ة اخليار، ثمَّ يردُّ بدَلُه؛ فهذا، ل ُي�سِلُح البيع اإّل اأن يكون  ارتفاَق البائِع بالثمِن يف مدَّ

ه اإذا انتفَع به على هذا الوجِه فحيلة،  ته، ولأنَّ امل�سرتي ل ينتفُع ]٣/ب[ باملبيِع يف مدَّ

ا�ص؛ -لي�َص لطلب خرِي الأمريِن-  ولو ِبيع بقدر ثمِنِه. وكّل خيار على ما يفعُلُه غالب النَّ

 قر�ص؛ ففي حكِمِه ولو ُقوِلب يف غرِي قوالِبِه، فاإنَّ الغرمَي مثاًل 
اإن مل يكن ]�سريح[)٣(

اأنتفُع به اإىل اأن جتيئني به، واأ�سرُب عليك، واهلل  َدْيني، واإّل فِبْعني ما  ْوفني 
َ
اأ يقول: 

اأعلم. 

قال ال�سيخ ابن عطوة: البيُع ب�سرِط اخلياِر �سحيٌح، اإذا كاَن املق�سوُد طلَب خرِي 

اأو عدِمه. واإن كان املق�سوُد طلب ارتفاِق البائع بالثمن يف  الأمرين من اإم�ساِء بيٍع 

ُح البيُع اإل اأن يكوَن امل�سرتي ل ينتفُع به يف  مدة اخليار، ثمَّ يردُّ بدُلُه؛ فهذا ل ُي�سحَّ

ة اخليار. انتهى. مدَّ

قال �سيخنا: وهذا على القاعدة مَلْن عَرَفها.

]٢٩[ ومن جواب �سيخنا عبداهلل بن حممد: َمْن اأراَد بيَع عقاِرِه، وقاَل: ما اأبيُع اإّل 

�سيقر، واأخذ عن 
ُ
هو: ال�سيخ اأحمد بن حممد بن ح�سن الُق�سريِّ الوهيبي التميمي النجدي، ولد يف بلدة اأ  )1(

علمائها، حتى �سار من اأعيان علماء جند، تويف �سنة )ت1114ه�(، ومن م�سايخه عبداهلل بن ذهالن. 

ُيراجع يف ترجمته: علماء جند )٥11/1( ترجمة )٧٢(.

هو: ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن ذهالن.  )٢(

يف املخطوطة: )�سحيح(، والت�سويب من الفواكه العديدة )٢18/1(.  )٣(
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�سرُطُه؟ ثمَّ تراجعا يف ذلك؛ فقاَل امل�سرتي: متى 
ُ
ب�سرِط اخليار. فقال امل�سرتي: ما اأ

ِجْئَت بالثَّمن؛ فَنْخُلك لك. فتبايعا على ذلك؟

 الآخر ب�سبب العقد ما فيه 
)1(

ْرط اإلزاُم اأحِد املتعاقَدْين فاجلواب: اإنَّ معنى ال�سَّ

 امل�ستعملة غالًبا. 
)٢(

له منفعة �سحيًحا اأو فا�سًدا. ولفظة: )متى( من اأدوات ال�سروط

فاإنَّ البائَع لو باع وقَب�َص الثََّمن، و�سَرَط على امل�سرتي اأنَّه متى ردَّ الثََّمن -وقت كذا- 

اهُر لنا  ْن ل بيَع بيننا؛ اإنَّ هذا �سحيح، لأنَّه يف معنى �َسْرِط اخليار ال�سحيح. فالظَّ
َ
اأ

ْن يكوَن ك�سرِط خياِر جمهول، مَلْن فاَت غر�سه، الف�سخ. واإن كان 
َ
اأنَّ غايَة هذا ومعناُه اأ

ق�سُدهما انتفاَع البائِع بالثَّمن، وامل�سرتي باملبيع؛ فهو غرُي �سحيٍح ِمن اأ�سِلِه، ل �سيما 

والبائع لو ِزْيَد على الثَّمن بال �سرِطِه املذكور؛ مل يِبْع. 

تواطاأ،  ويجعله  بائٍع،  نحو  ُمتحذلًقا -ليف�سخ-  لذلك  ال�سارط  كان  اإن  اعلم:  ثمَّ 

َقَطع به يف   
]ما[)4( اإىل  ْرنا  ؛ �سِ

)٣(

اأنه مل ي�سرْط يف العقد ثم يعقد، وياأخذ بظاهره 

رط، فلرياَجْع.  من �سروِط النكاح: اأن التفاَق يقوُم مقاَم ال�سَّ
)٥(

)الإقناع(

َف اأحد املتباِيَعنْي فيما  رَّ ا اإن َت�سَ ]٣٠[ قال يف القاعدة الرابعة واخلم�سني: »فاأمَّ

بيده من الِعو�ص، اإذا ا�ستحق الآخر ما بيده بعيب، اأو ُخْلٍف يف ال�سفة فيجوز، ذكره 

ه؛  ف حقِّ الآخر من ردِّ ما بيده، فاإذا ردَّ َفه ل مينُع ت�سرُّ القا�سي يف خالفه؛ لأنَّ ت�سرُّ

ا�ستحق الرجوع بالعو�ص الذي بذله اإن كان باقًيا، واإل رجع ببدله. وقيا�ص هذا: اأن 

 اأن ُيْقر�َص غرَيُه 
للبائع الت�سرف يف الثمن يف مدة اخليار، اإّل اأن ]يتخذ حيلة على[)٦(

زاد بعده يف املخطوط: )من(، ول معنى لها يف هذا املو�سع، ت�سويبه من الفواكه العديدة )1/٢٢٠(.  )1(

اأي اأدوات ال�سرط، وقد ا�ستعملها بع�ص النحويني جمموعة كما �سنع امل�سنف. ينظر: عرو�ص الأفراح   )٢(

يف �سرح تلخي�ص املفتاح لل�سبكي )٣٧٥/1(، والنحو الوايف لعبا�ص ح�سن )1٣٩/٢(.

املفهوم من هذه الفقرة: اأنه لو ق�سد اأحُد العاقَدْين كالبائع مثاًل، التحذلق والتحايل على ال�سرع، من اأجل   )٣(

 على ف�سخ عقد البيع بعد مدٍة معينٍة اإن هو رّد الثمن، والق�سد من ذلك 
ً
اإباحة هذه املعاملة، فاأ�سمَر تواطاأ

اأن ينتفع بالثمن خالل هذه املّدة. فاإن هذا التواطوؤ والتفاق ُيعامل معاملة ال�سرط يف �سحته وبطالنه.

هذه الزيادة من الفواكه العديدة )٢٢٠/1(، وبها ي�ستقيم املعنى.  )4(

الإقناع يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل )٣ /18٩(.  )٥(

اإ�سافة من الفواكه العديدة )٢٢٠/1(، يقت�سيها ال�سياق.   )٦(
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ماًل، وياأُخَذ منه ما ينتِفُع به على �سورِة البيع، وَي�ْسرِتُط اخلياَر ِلريِجَع فيِه. واإن كاَن 

.
)1(

ِف يف الثَّمن«. انتهى على غرِي َوْجِه احليلِة؛ فيجوُز، ومل ميَنْعُه من التَّ�سرُّ

: اخليار »طلُب خرِي الأمرين، اإم�ساء البيع اأو ف�سخه«. انتهى. 
)٢(

قاَل يف )املطلع(

وفاو�سُت �سيخنا يف امل�ساألِة؛ فاأجابني اأنَّ لها �سوًرا: 

ف امل�سرتي،  اإن كاَن لطلِب خرِي الأمرين؛ ففيه اخلالُف، هل يبطُل اخلياُر بت�سرِّ

. واأجاَب به �سيخنا.
)٣(

كما هو ظاهُر عباراِتهم، اأم ل، كما ُنقل عن البلباين

د، ول  ف، بال اإ�سكاٍل ول تردُّ والثانية: اإذا كان الق�سُد توثَُّقُه؛ فال يبُطُل بالتَّ�سرُّ

ة اخليار. للم�سرتي من الغلَّة �سيء يف مدَّ

والثالثة: احليلُة لريبَح؛ فالبيُع غرُي �سحيح. انتهى.

لك؛  تي  ِذمَّ يف  التي  ْلِف 
َ
باأ هذِه  داري  ِبْعُتَك  قال:  اإذا  ا:  اأي�سً ل�سيخنا   

ٍ
كالم ومن 

فا�سرتى ب�َسْرِط اخليار، فهل يجوُز للبائِع الف�سُخ اأم ل يجوز اإل برّدِه؟

ْقوى. 
َ
الظاهُر جواُز الف�سِخ بال َدْفع الثَّْمن، والأوىل اأ

َد ب�َسْرِط اخلياِر  ه اإِْن ق�سَ قال اأبو العبا�ص: ن�ّص اأحمد يف رواية اأبي طالب على اأنَّ

ا يجرُّ منفعًة اإىل امل�سرتي؛ مل يُجْز، واإِْن مل يجرَّ اإليه منفعًة؛ جاز، وعلى  للبائِع قر�سً

. انتهى. 
)4(

فيع اأنَّ البائَع ل ميلُك اإعادَتها اإىل ملِكِه اإلَّ باإح�ساِر الثََّمن كال�سَّ

اإّل  ملِكِه  اإىل  اإعادَتها   ] ]4/اأ ميِلُك  ل  البائَع  اأنَّ  يف  �سريٌح   
ِ
الإمام فكالُم  قلُت: 

باإعطاِء امل�سرتي الثََّمن. انتهى.

ل ثمنه.  جِّ
ُ
ل مثمنه -وهو املبيع- واأ ة ما ُعجِّ ]٣1[ ومن �سوِر البيِع: اأنَّ بيع الّذمَّ

ّجل مثمنه. 
ُ
ل ثمنه واأ لم: ما ُعجِّ وال�سَّ

القواعد لبن رجب )�ص٩1(، مع اختالف ي�سري يف بع�ص األفاظه.  )1(

املطلع على األفاظ املقنع )�ص٢٧٩(.  )٢(

ينظر: اأخ�سر املخت�سرات )�ص1٦٦(، والرو�ص الندي )�ص٢1٢-٢1٣(.  )٣(

ينظر: جمموع الفتاوى )1٢8/٢٩(، وينظر: املغني )٣/٥٠4(.  )4(
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ح به ال�سيخ ابُن عطوة: فاإذا قال: ِبْعتك هذِه   البدلية، و�سرَّ
ومُييَّز ذلك ]بباء[)1(

راهم. قاله ابن عطوة.  ؛ فامَلبيع الدَّ
 بكذا متًرا، اإىل اأجل ]كذا[)٣(

]الّدراهم[)٢(

لم والبيع؛ اأّن البيَع تارًة يكوُن حا�سًرا، وتارًة غائًبا،  قاَل �سيُخنا: الَفْرق بني ال�سَّ

ْن كاَن  اإِ فة. ثمَّ  فاإن كاَن حا�سًرا؛ فهو مبيع الأعيان. واإِْن كاَن غائًبا، فهو مبيُع ال�سِّ

؛ فلي�َص ب�َسَلم، واإّل ف�َسلم. حالًّ

لم.  ل حا�سَر الثََّمن؛ فلي�َص ب�َسَلم، واإِْن كاَن املُثمن؛ فهو ال�سَّ اإِْن كاَن املُوؤجَّ ا  واأي�سً

ن بباء البدلّية. انتهى. ُز َثَمٌن عن ُمثمَّ  به البائع. ويتميَّ
ُ
ن: هو الذي يبداأ واملُثمَّ

لم، ل  اإذا ا�سرتى األف وزنَة متٍر مو�سوٍف من اآخر مبائٍة حمّمدية؛ فهذا هو ال�سَّ

يجوُز فيه اخليار.قاله �سيخنا.

ْبخ�َص 
َ
: “ول يكتُم من املبيع ما اإذا ذكَرُه كِرَهُه املبتاع، اأو كاَن اأ

)4(

ويف )امل�ستوعب(

ول  خديعٌة  البيِع  يف  يجوُز  ول  الّتدلي�ص،  ُحْكم  فحكُمُه  نه؛  ُيبيِّ مل  فاإِْن  الثََّمن،  يف  له 

ِخالبة”. انتهى.

]٣٢[ ومن جواٍب ل�سليماَن بِن علي: وَك�ْسُر احُللّي لالختبار، والختباُر فيه الأْر�ص 

ينار، اإذا ُك�ِسر لذلك؛ فاإنَّه ل اأر�َص فيِه  ه ُيلَب�ص مع الغ�صِّ بخالِف الدِّ على الكا�سر؛ لأنَّ

اإذا ُوِجد مغ�سو�ًسا.

؛ 
)٥(

ار فخرَج ف�ساًل ْدخله النَّ
َ
قال �سيُخنا: اإذا قَب�َص ديناًرا عن َدْين، اأو ب�سرف، فاأ

اإدخال  -اأي  ولأنَّه  ك،  ال�سَّ عنَد  لوازِمِه  من  المتحاَن  لأنَّ  عليه؛  �سيَء  ول  عليه،  ه  رَدّ

الّنار- ل ي�سرُّ �سحيًحا.

زيادة من الفواكه العديدة )٢٢٥/1(، وينظر: ك�ساف القناع )٢4٧/٣(، والإن�ساف )11/٥1٧(.   )1(

ار(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )1/٢٢٥(.  يف املخطوط: )الدَّ  )٢(

زيادة من الفواكه العديدة )٢٢٥/1( يقت�سيها ال�سياق.   )٣(

اأبو عبداهلل ن�سري الدين حممد بن عبداهلل  امل�ستوعب لل�سامري )٦٧٠/1(، وال�سامري، هو: ال�سيخ   )4(

احل�سني ال�سامري، برع يف الفقه والفرائ�ص، و�سنف فيهما ت�سانيف م�سهورة منها: كتاب »امل�ستوعب« 

و»الفروق« وغريهما، تويف �سنة )٦1٠ه�(. ُيراجع يف ترجمته: ذيل طبقات احلنابلة )٣/٢48(.

يقال: هي دراهم ُف�ُسول، اأي مزيفة رديئة. ل�سان العرب )11/٥1٩(.  )٥(
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ار،  ْن ُيقال: كم ي�ساوي على هذِه احلالِة قبَل دخول النَّ
َ
ْق�ص باأ ويحتِمُل اأن يلزَمُه النَّ

.
)1(

ْقرب
َ
ل اأ والآَن بعَد اإدخاِلِه؟ في�سمُنُه ما بينهما، والأوَّ

نق�صِ  ْر�ص 
َ
اأ مع  ها  ردُّ فله  عيًبا؛  فيها  فوَجَد  ون�سَرها،   

)٢(

�ِسقًة ا�سرتى  اإذا   ]٣٣[

�سر؛ لأنَّه ُينق�سها غالًبا ولو ي�سرًيا. قاَله ابن ذهالن. النَّ

اإّن امل�سرتي  ]٣4[ قال ابُن عطوة: اإذا كاَن العيُب ل يخفى؛ فالقوُل قوُل البائع: 

.
)٣(

راآه. انتهى

وؤية  الرُّ عنَد  يخفى  ل  ظاهٍر  عيٍب  يف  امل�سرتي  قوُل  ُيقَبل  ول  �سيُخنا:  قال   ]٣٥[

 ِذْكَرُه اإعالٌم به، وُمعاَيٌن 
)4(] ]لأنَّ َره. بخالف ما مل ُيعاين كزنا و�سرقة؛ 

َ
اأ غالًبا: مل 

 به. 
اأراُه اإياه ]لر�ساه[)٥(

ُه امل�سرتي ثمَنُه، وقال: ا�ستنِقْدُه،  ُهم: فيمن اأقب�سَ وُيوؤَخذ من هذا ردُّ ما اأفتى به بع�سُ

ه اأنَّ  فاإنَّ فيه زيًفا. فقال: ر�سيُت بزيِفِه. فطلع فيه َزْيٌف؛ فاإنَّه ل رّد له به. ووجه ردِّ

 ما 
�سى به، ]نظري[)٦( د م�ساهدِتِه جمهوٌل، فلم ُيوؤِثر الرِّ رهم مُبجرَّ يف قدُرُه يف الدَّ الزَّ

ر. انتهى. تقرَّ

 �سَرَط 
يلني بثمنها، ]اأو[)٧( ]٣٦[ قال ابُن عطوة: اإذا باع �سلعًة، وا�سرتط: اأن حُتِ

الفواكه العديدة )1/٢٢٧(.   )1(

قة من و�سق ي�سق َو�ْسًقا وُو�ُسوًقا  يف الفواكه العديدة )٢48/1(: )�سقة(، واملثبت هنا هو ال�سواب، وال�سِّ  )٢(

و�ِسقة؛ يقال: �ِسقة من قمح اأو متر. والو�سق: مكيلة معلومة، وقيل: هو حمل بعري وهو �ستون �ساعا ب�ساع 

 ،)٣٧8/1٠( العرب  ل�سان  ينظر:  غراًما.  كيلو   1٣٠.٥٠٠ وهو  وثلث،  اأرطال  خم�سة  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي 

والإي�ساحات الع�سرية للمقايي�ص واملكاييل والأوزان والنقود ال�سرعية )�ص1٢8(، واملغني )4/1٢٧(.

الفواكه العديدة )1/٢٢٦(.  )٣(

يف املخطوط: )لأنه(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )٢٢8/1(.  )4(

يف املخطوط: ]لر�سائه[، وما اأثبتناه من الفواكه العديدة )٢٢8/1(، واملق�سود من هذه الفقرة: اأن   )٥(

العيوب الظاهرة باملعاينة، ل ُيقبل فيها قول امل�سرتي: مل اأَر هذا العيب، لأن معاينته للعيب الظاهر عند 

اإل بالإخبار؛ كالزنا وال�سرقة.  العقد تدل على ر�ساُه به، وهي بخالف العيوب الباطنة التي ل تظهر 

وينظر يف م�ساألة العيب يف املبيع: املبدع )٩٢/4(، و�سرح املنتهى )4٩/٢(.

يف املخطوط: )ونظري(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )٢٢8/1(.  )٦(

يف املخطوط: )و(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )٢٣1/1(.  )٧(
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حيَلَك بثمِنها؛ فالذي يظهر يل اأن هذا ال�سرط �سحيح اإذا 
ُ
امل�سرتي على البائع: اأن اأ

رط، فله  كان املحال عليه معروًفا عند العقد، واإن كان جمهوًل فال. فاإِْن مل يِف بال�سَّ

. انتهى.
ْهن اأو ]احَلميل[)1( الف�سُخ بناًء على �سْرِط الرَّ

اهر  ]٣٧[ ومن جواٍب ل�سيخنا: ومن اأ�سهد: اأيّن اأبيُعُه، اأو اأتربُع به خوًفا وتقّية؛ فالظَّ

.
)٣(

. فاأّما لو عامل زيًدا، واأ�سهد بذلك؛ مل ُيعَمل به. انتهى
)٢(

اأّن ذلك مع القرينة

 يف العبد واجلارية اتفاًقا. 
 لي�ص ]بعيب[)٦(

)٥(

ّنان : اإن ال�سُّ
)4(

]٣8[ ذكر القا�سي

انتهى. 

.
)٧(

]٣٩[ احُلْمق: هو اأن ي�ستح�سَن ما ي�ستقبُحُه العقالء. انتهى

]4٠[ وقولهم: اإن مل يخرج املبيع عن يده، ... اإلخ. هل هي امل�ساهدة، اأو احُلكميَّة؟ 

اهر اأنَّها اليد امل�ساهدة. فلو دفعه لنحو زوجته؛ مل يُجْز له احللف، لحتماِل حدوث  الظَّ

.
)8(

الَعْيب يف غيبِتِه عنه، كما عّللوا به. قاَلُه �سيُخنا

ا اإِِن احتَلَب الّلنَب احلادث بعد الَعْقد؛ مل ي�سُقْط  : “فاأمَّ
)٩(

]41[ قاَل يف )املغني(

يف املخطوط: )احلمل(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )٢٣1/1(.  )1(

ة، اإذا اأتى بقرينٍة تدلُّ على ذلك، اأما اإذا  اأي: ُيقبل قول البائع: اإين ما بعته ول ترّبعت به اإل خوًفا وتقيَّ  )٢(

مل ياأت بقرينة، فال ُيقبل قوله. ينظر: الفروع )1٧٦/٦(، وك�ساف القناع )1٥٠/٣(.

الفواكه العديدة )٢٣1/1(.   )٣(

بن  خلف  بن  حممد  بن  احل�سني  بن  حممد  يعلى  اأبو  القا�سي،  احلنابلة،  �سيخ  العالمة،  الإمام،  هو:   )4(

اأحمد البغدادي، احلنبلي، ابن الفراء، )٣8٠-4٥8ه�(، اآلت اإليه الإمامة يف الفقه، �ساحب الت�سانيف 

املفيدة، ومنها: الأحكام ال�سلطانية، والعدة، وغريهما، ُيراجع يف ترجمته: طبقات احلنابلة )1٩٣/٢( 

وما بعدها.

نان: َذَفر الإِِبط، اأي رائحته النتنة. ل�سان العرب )1٣/٢٥٠(. ال�سُّ  )٥(

يف املخطوط: )بعيبا(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )٢٣٦/1(، وهو اجلادة.  )٦(

الفواكه العديدة )٢٣٦/1(، وينظر: ل�سان العرب )1٠/٦٧(.   )٧(

حدث  اأيهما  عند  وامل�سرتي  البائع  اختالف  م�ساألة  تف�سيل  يف  وينظر   ،)٢٣٧/1( العديدة  الفواكه   )8(

العيب، ك�ساف القناع )٢٢٦/٣(، ومطالب اأويل النهى )1٢٢/٣(.

املغني )1٢4/4(.  )٩(
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ُه”. انتهى. وكذا قال يف  ُه، لأنَّ اللنب له؛ فمَلَك ا�سِتيفاَءُه من املبيِع الذي يريد ردَّ ردُّ

. انتهى.
)1(

)املبدع(

 العيب، ]واإل فاملوجود وقت 
اهر اأنَّ هذا اللنب حدث بعد ]البيع وقبل روؤية[)٢( الظَّ

يُكْن  اإن مل  دليل ر�سى  فهو  ؛ 
اإن حلبه[)٣( العيب،  روؤية  بعد  وما حدث  مبيع.  العقد؛ 

ّد. فلو حلَبُه بعد الإ�سهاد؛ مل مَيَنع. قاله �سيُخنا. اأ�سهَد على الرَّ

ف ونحوه(، كاحتالِب امَلبيِع ونحِو  : “قوُلُه: )الت�سرُّ
)4(

]4٢[ وقاَل يف )الإن�ساف(

ْخُذُه«. ومتاُمُه فيه. وعلى بع�ِص ن�سخ »الإن�ساف« 
َ
ُه ِمْلُكُه، فله اأ ّد؛ لأنَّ َنع الرَّ ذلك؛ مل مَيْ

.
]4/ب[ بخط ال�سيخ يحيى الفومني: انظر اإىل هذه العبارة الركيكة”)٥(

ْن مي�سي اأحُدهما ُم�ستدبًرا ل�ساحِبِه َخَطوات، 
َ
]4٣[ قولهم يف خيار املجل�ص: هو اأ

.
)٦(

واأقلُّها ثالث. قاَلُه �سيخنا

: الب�سُل موزون؛ يجوُز بيُعُه بتمٍر 
)8(

 اإ�سماعيل بن رميح
)٧(

]44[ ومن )جمموع(

.
)٩(

َن�َساء، والبطيخ واخلوخ، ل َمكيل ول موزون

كان  ما  وقولّية:  باجلوارح.  كان  ما  فعلّية:  ثالث:  القرائُن  ا:  اأي�سً وقال   ]4٥[

.
)1٠(

د بالل�سان. وحالّية: ما دلَّ على املراد والَق�سْ

املبدع )84/4(.  )1(

زيادة من الفواكه العديدة )٢٣8/1(، وال�سياق يقت�سيه.  )٢(

زيادة من الفواكه العديدة )٢٣8/1(، وال�سياق يقت�سيه.  )٣(

الإن�ساف )4/4٢٧(.  )4(

الفواكه العديدة )٢٣8/1(.  )٥(

الفواكه العديدة )1/٢٣٩(.  )٦(

)جمموع ابن رميح(، ُطبع با�سم )حتفة الطالب يف امل�سائل الغرائب(، مل يت�سّن يل الوقوف عليه.  )٧(

العار�ص، وقراأ على علمائها، حتى غدا من  الربابي، ولد يف  التيمي  اإ�سماعيل بن رميح بن جرب  هو:   )8(

ُيراجع يف ترجمته: علماء جند  �سنة )٩٧٠ه�(.  وله موؤلفات خمطوطة، تويف  الق�ساء،  علمائها، ويل 

)٥٦٧/1( ترجمته )8٧(.

الفواكه العديدة )1/٢4٣(.  )٩(

)1٠( الفواكه العديدة )٢44/1(.
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ا: اإذا ِبْعَت دراهَم بتمٍر، فاتزنته اأو اكتلته؛ جاز بيعه على  ]4٦[ وقال اإ�سماعيُل اأي�سً

 التَّواعد.
ل، ]وهو[)1( غرميك الذي اأوفاك به اإذا مل يُكْن بينكما راأٌي عند الَعْقد الأوَّ

من  فامتنَع  للم�سرتي،  املبيَع  البائُع  بَذَل  لو   :
)٢(

عطوة( ابن  )رو�سة  من   ]4٧[

 من �سماِنِه؟
ُ
ِه، فهل يرباأ قب�سِ

الكفيُل  اأح�سَر  لو  كما  اإنَّه  ُيقال:  وقد  نقاًل،  فيه  اأَر  “مل   :
)٣(

اهلل ن�سِر  ابُن  قاَل 

على  ِه  عر�سِ بعد  املبيِع  تَلَف  �ْسبه 
َ
فاأ قال:  ثمَّ  بقيا�سات،  ذلك  على  واأتى  املكفوَل، 

.
)٥(

. انتهى
مان”)4( امل�سرتي، وهذا ظاهٌر يف الرباءِة من ال�سَّ

ّد اأمانة... اإلخ.  ]48[ قوله: املبيع بعد الرَّ

ريق من َنْهب اأو غرِيِه، هل ي�سمُنُه اأم ل؟ فيها نقٌل. لِكْن اإِْن  ه، فتِلَف يف الطَّ فاإّن ردَّ

�سلََّمه اإىل احلاكم؛ بِرَئ ِمْن �سماِنِه، وينظُر احلاكُم امل�سلحة من بيِعِه وحفِظ الثََّمن 

ومرا�سلِة املالك، اأو اإر�ساِلِه اإليه. ولو اأمكَن امل�سرتي املرا�سلَة للمالك فلم يفَعْل؛ فال 

.
)٦(

ر. قاله �سيُخنا نفقَة له؛ لأنَّه ُمق�سّ

ة  اهر �سحَّ ]4٩[ واإذا باَع املالُك الغلَّة، والغا�سب ياأُخُذ يف الُعْرف بع�سها؛ فالظَّ

الزيادة من الفواكه العديدة )444/1(، وال�سياق يقت�سيه.  )1(

تقدم التعريف بها عند امل�ساألة رقم )1٥(.  )٢(

ال�سيخ اأحمد بن ن�سر اهلل بن اأحمد الت�سرتي، البغدادي، كان اإماما، فقيها، مت�سلعا بالعلوم ال�ّسرعّية   )٣(

من تف�سري وحديث وفقه واأ�سول، ويل الق�ساء مب�سر، ومن م�سنفاته: حوا�سيه على املحرر والفروع، 

تويف �سنة )844 ه�(. ُيراجع يف ترجمته: املق�سد الأر�سد )٢٠٢/1( الرتجمة رقم )181(، وال�سحب 

الوابلة )٢٦٠/1( الرتجمة رقم )1٥٩(.

حا�سية اأحمد بن ن�سر اهلل البغدادي على كتاب الفروع لبن مفلح، من اأول كتاب املنا�سك اإىل نهاية   )4(

باب ع�سرة الن�ساء، ر�سالة مقدمة لنيل �سهادة املاج�ستري، اإعداد: ح�سني بن عبدالرحمن بن عبداهلل 

بن حميد، جامعة اأم القرى، �سنة 14٢4ه�. )�ص٢٦4(. 

الفواكه العديدة )٢44/1-٢4٥(.  )٥(

عاًما،  يبقى  ل  ما  التقاط  ف�سل:  املغني،  يف  امل�ساألة  تف�سيل  وينظر   ،)٢4٦/1( العديدة  الفواكه   )٦(

 .)1٠٦/٦(
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؛ لأنَّها من 
)1(

ب منها اأو �ُسرق؛ رَجَع به امل�سرتي قبَل اجَلذاذ البيع اإًذا؛ لكن ما ُغ�سِ

الغا�سب،  ، فجاَء 
)٢(

اجَلِرين عت يف  ُو�سِ ثمَّ  ت واحلالة هذه،  ُجذَّ فاإِْن  البائع.  �سماِن 

 
]لتمام[)٣( َقْدَر �َسْهِم امل�سرتي؛ فهو من ماِل امل�سرتي واحلالة هذه  فاأخذ من التَّمر 

ها.  مان بجذِّ البيِع وزواِل ال�سَّ

ا�ص كلهم فيها �سواء،   التي النَّ
)4(

ا ينوُب البلد من الُكَلف فاإِْن كاَن املاأخوُذ منها ممَّ

كخ�سارة �سريٍف ونحوه، ويف العادِة اأنَّه من ن�سيِب املالِك من الثََّمرة، واأخذ من الثَّمرة 

، فهل يرجُع به امل�سرتي على البائِع، 
ها على اأنَّه من ن�سيِب مالِك ]العقار[)٥( بعد جذِّ

العقار  العادِة على رقبِة  واإِْن كاَنْت اخل�سارُة يف  اأم ل؟ فيها نقل، والأقرب الرجوع. 

خذ منه. قاله �سيُخنا.
ُ
 على الثَّمرة؛ فال رجوَع مل�سرٍت على بائٍع لو اأ

]ل[)٦(

اه،  اإيَّ ُه  اأقر�سَ ُه  ا قب�سَ فلمَّ ِحْنطة مو�سوًفا،   
)٧(

بُكرٍّ ديناًرا  اآخر  باَع من  اإذا   ]٥٠[

، ول حمذوَر يف ذلك. واأوفاُه به من َديِنِه، ثمَّ باَعُه عليه ولو مراًرا؛ �سحَّ

كاة  وذَكر ابن عطوة ما �سورُتُه: اإذا كاَن لرجٍل على اآخَر َدْيٌن، فدَفَع اإليه من الزَّ

ْل  ، اإذا مل يح�سُ تني اأو ثالًثا؛ �سحَّ ة اأو مرَّ اه به مرَّ اه به، ثمَّ دفَعُه اإليه، ثّم وفَّ قدًرا، فوفَّ

تواطوؤٌ اأو �سرط. فالتَّواطوؤ: اأريُد اأن اأعطيك من الّزكاة وُتوفيني به. فهذا غرُي �سحيٍح 

كاة كذا على اأن توفيني به، ]فهذا  رط: اأريد اأن اأدفَع اإليك من الزَّ وغرُي جائز. وال�سَّ

؛ فكذا م�ساألُتنا. قاله �سيُخنا.
غري جائز وغري �سحيح[)8(

ُل ال�سيء عن ال�سيء. القامو�ص املحيط )�ص٣٣1(. اجُلذاذ: ُمثلَّثة، واجَلذاُذ، بالفتح: َف�سْ  )1(

الفقهية  والتعريفات   ،)8٧/1٣( العرب  ل�سان  فيه.  ُيجفف  الذي  والِعنب  التَّمر  مو�سع  اجَلِرين:   )٢(

)�ص٧٠(. 

يف املخطوط: )والتمام( ت�سويبه من الفواكه العديد )٢48/1(.   )٣(

اأي العبء وامل�سقة امل�سرتكة بني النا�ص. ينظر: الكليات )�ص٣٩8(.  )4(

زيادة من الفواكه العديد )٢48/1(، ومن غريها ل يتم املعنى.   )٥(

يف املخطوط: )ول(، ت�سويبه من الفواكه العديد )٢48/1(.   )٦(

الُكّر: مكيال لأهل العراق، م�سى بيانه.  )٧(

زيادة من الفواكه العديدة )٢4٩/1(، وبها يتم ال�سياق، وي�ستقيم املعنى.  )8(
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ا: يجوُز بيُع البطيخ والباذجنان والب�سل بالتمر والعي�ص  ]٥1[ ومن جواب له اأي�سً

 .
)1(

متفا�ساًل وموؤجاًل وحاًل

 فيه؛ 
ِ
]٥٢[ قال ابُن عطوة: الّتنب ل َمكيل ول موزون، لكن عنَد اإِ�ْسالِمه اأو الإِ�ْسالم

 ُي�سبط اإل بالوزن. انتهى.
ل ميكُن ]اأن[)٢(

]٥٣[ اإذا باع ديناًرا من اآخر بربوّي يف ذمِتِه؛ مل يُجْز اأن ي�سرتَي به من بائٍع من 

.
)٣(

جن�ِسِه اأقّل من ذلك اأو اأكرث، بخالف غري ذلك الدينار من جن�ِسِه. قاله �سيُخنا

 ]٥4[ واإِِن ا�سرتى عبًدا له مال... اإلخ. 

مم؛  ْين الذي له يف الذِّ اإذا ِبيع العبد وماله؛ �سّح ذلك، ويدُخُل جميُعُه حتَّى الدَّ

] . ]٥/اأ
)4(

لأنَّه يدخُل تبًعا ما ل يدخل ا�ستقالًل. قاله �سيخنا

غار  تِلفت؛ وهي َطْلع �سِ
ُ
: و�سمان الثَّمرة اإذا اأ

)٥(

]٥٥[ قال ابُن القيِّم يف )الَهْدي(

ْتِلف حنَي ولدِتِه؛ فالثمرُة �سماُنها مبا تنق�ص 
ُ
ونحوه، اأو ولد الفر�ص، وكلُّ بهيمة اإذا اأ

ْلٍف بال ثمرة، وباألف ومائتني مع الثمرة؛ 
َ
ْخل مثاًل باأ الثمرة من الأ�سل. فاإذا كان النَّ

وولد  مبثِلِه،  ي�سمن  فمثلي؛  �سالِحها؛  بدو  بعَد  اأتلَفها  اإذا  ا  واأمَّ مائتان.  املُتِلف  لِزَم 

الفر�ص مبا نق�ص الأم. انتهى.

�سماُنُه  واملجهوُل  بها،  العلم   
ِ
لعدم بالقيمِة  الثََّمرة  �سماَن  اأنَّ  لنا:  ر  حترَّ والذي 

.
)٧(

 متر فامِلْثل. قاله �سيخنا
)٦(

ا اإن عِلْمَت كم هي من َو�ْسق بالقيمة. واأمَّ

الفواكه العديدة )1/٢٥٥(.  )1(

زيادة يقت�سيها ال�سياق، ويف الفواكه العديدة )٢٥٣/٢(: )ل ي�سبط اإل بالوزن(.   )٢(

الفواكه العديدة )1/٢٥٠(.  )٣(

الفواكه العديدة )1/٢٥٦(.  )4(

زاد املعاد )٧٣8/٥(، مع اختالف يف بع�ص األفاظه.  )٥(

ْرَطال َوُثُلث. ينظر: تهذيب اللغة 
َ
ِبي ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو خم�سُة اأ اعا ب�ساِع النَّ الو�سق: ِمكيلٌة َمْعُلوَمة، َوِهي �ِستُّون �سَ  )٦(

.)18٦/٩(

الفواكه العديدة )٢٥8/1(.  )٧(
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 ]٥٦[ قال الإماُم اأحمُد فيمن معه ديناٌر، فِقيل: هو رديٌء اأو جيد، فجاءه رجٌل 

فا�سرتاه على اأنَّه رديء: ل باأ�ص. 

مغ�سو�ًسا  كان  اإن  بلد،  اإىل  ب�سيء  يدخُل  فيمن  اأحمَد  لالإمام  قيل  ا:  اأي�سً ومنه 

ه؛ فجائز، واإن كنَت  ا�سرتوه، واإلَّ فال؛ قال: اإن كان ياأخذونه لأنف�ِسِهم، ويعلمون ِغ�سَّ

ه: اإن ظنَّ معرفته  ل تاأمُن اأن ي�سرَي اإىل َمْن ل يعِرُفُه؛ فال. نقله ابن القا�سم، ويتوجَّ

.
)1(

ل�سهرِتِه؛ جاز. انتهى

]٥٧[ قال ابن عطوة: يقبُل قول املُ�سَلم اإليه يف مكاِن ت�سليِمِه، وَقْدر اأجِلِه، والأ�سّح: 

وحلوله. انتهى.

اأو  واإِْن �سرط فيه،  العقد يف املبيع مع الإطالق،  الوفاء مكان  اأي�سا: يجُب  وقال 

يف مكان اآخر؛ �سّح، ولو يف �َسَلم. واملكاُن هو حَملَّة؛ مو�سع العقد. قاله �سيُخنا. يعني 

.
)٢(

امَلحّلة؛ فال يلزُم يف نف�ص مكان العقد. قاله �سيُخنا

 ذلك املو�سع 
وقال زكريا الأن�ساري ال�سافعي: “املراد باملو�سع: تلك امَلحلَّة، ]ل[)٣(

 

. انتهى. وهذا موافق لكالم ابن عطوة.
بعينه”)4(

]٥8[ قوله: اآخر ال�سلم، وكذا اإِْن كان عليها جن�ُص واجِب نفقتها... اإلخ. 

َة؛  ته له مثله؛ فال ُمَقا�سَّ فلو كاَن ل�سخ�ص على اآخر َدْيٌن، وهو ُمْع�سر، ثمَّ ثبت يف ِذمَّ

.
)٦(

. قاله �سيخنا
)٥(

ْين، واأ�سار اإليه يف )الغاية( لأنَّ النفقَة مقدمة على الدَّ

.
)٧(

]٥٩[ قال ابن عطوة: اقت�ساُء ما مل يرُه بيٌع، فُيعطى حكُمُه. انتهى

الفواكه العديدة )٢٥8/1-٢٥٩(، وينظر: الفروع )٣1٧/٦(.   )1(

الفواكه العديدة )٢٥٩/1(. وينظر تف�سيل امل�ساألة يف: مطالب اأويل النهى )٣/٢٢8(.  )٢(

يف املخطوط: )لأن(، ول ي�ستقيم به ال�سياق، ت�سويبه من الفواكه العديدة )1/٢٥٩(.  )٣(

حتفة الطالب )�ص14٠(.  )4(

مطالب اأويل النهى )٢٣٦/٣(.  )٥(

الفواكه العديدة )٢٦1/1(.  )٦(

الفواكه العديدة )1/٢٦٢(.  )٧(
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حاح بال ُمواطاأة؛  رة عن �سِ اإذا اأعطاهُ مُك�سَّ  :
)1(

]٦٠[ قال يف حا�سية )املُنتهى(

الف�سة  ت�ساوي  َعِلم  اإذا  اإل  اجلواز،  عدم  �سيخنا؛  كالم  وظاهر  له.  وا�ستدلَّ  جاز، 

.
)٢(

فيهما. قاله �سيخنا

]٦1[ قال ابن عطوة: ومن كان عليه ديٌن فاأح�سره، فقال �ساهدان: هو رديء. 

ِه ل ُيردُّ حتَّى  وقال اآخران: هو جيد؛ مل يلَزْمُه قبوُلُه حتَّى يتَّفقا على جودِتِه. وبعد قب�سِ

. انتهى كالمه.
)4(])٣(

ُزيّل يتَّفقا على ردائته. ذكره ]الرُبْ

ه، فاأمر به على  َجل، فطلب �ساحُب احلقِّ حقَّ
َ
اأ ]٦٢[ رجٌل له على اآخر حقٌّ اإىل 

اآخر، واأمر الآخر اآخر بال لفظ حوالة. هل يقوم هذا مقاَم احلوالِة بال لفظها اأم ل، 

ة الأّول؟ ويكون يف ذمَّ

اأجاب ابن عطوة: اإذا كاَن ق�سُدُه احلوالَة بهذا الّلفظ، وفِهَم الآخُر منه احلوالَة 

والبيع،  الإجارة،  العقود من  فاإنَّ  بلفِظها،  ياأِت  واإن مل  وَقِبَلها؛ فهي حوالٌة �سحيحة 

لفٌظ  لها  ي�سرتُط  ول  بينهم،  ا�ص  النَّ يتعارُف  مبا  تنعقُد  ونحوها؛  واحلوالة  والهبة، 

. انتهى.
)٥(

ُمعنيَّ

د عن لفِظ احلوالة اإِْذٌن يف ال�ستيفاِء  قلت: والذي يفعله اأهل بالدنا من الأمر املُجرَّ

.
)٦(

فقط، فال يكوُن حوالة. انتهى

�سرح منتهى الإرادات )٢/٧8(.  )1(

الفواكه العديدة )1/٢٦٣(.  )٢(

فتاوى الربزيل، جامع م�سائل الأحكام ملا نزل من الق�سايا باملفتني واحلكام )4/1٥٥-1٥٦(.  )٣(

يف املخطوط: )البزايل(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )٢٦٥/1(، وم�سادر ترجمته الآتية.  )4(

والربزيل هو: اأبو القا�سم بن اأحمد بن حممد املعتل البلوي القريواين، ثم التون�سي، اإمام م�سهور، نزيل تون�ص، 

له عدة م�سّنفات، منها: جامع م�سائل  املالكي،  املذهب  اأئمة  اأحد  وفقيهها، وحافظها،  وهو مفتيها، 

الأحكام فيما نزل باملفتني واحلكام، ويعرف بديوان الربزيل، تويف �سنة )8٣٣ه�(. ُيراجع يف ترجمته: 

نيل البتهاج بتطريز الديباج )٣٦8/1( الرتجمة رقم )4٧٧(، وتراجم املوؤلفني التون�سيني )1/8٧( 

الرتجمة رقم )٣٧(.

تنظر م�ساألة: مب تنعقد احلوالة؟ يف املغني )٣٩٦/4(، والإن�ساف )٢٣1/٥(، واملبدع )4/٢1٧(.  )٥(

الفواكه العديدة )1/٢٦٦(.  )٦(
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]٦٣[ اإذا اأتى احلاكَم رجٌل عنده رهٌن لغائب اأو مُمتِنع؛ فالذي نعمُل به، وعليه 

الَعَمل؛ اأن يدفَعُه اإىل احلاكم، فاإذا ثبَت َدْينه؛ باَعُه احلاكُم، واأوفاُه من ثمِنِه، واإلَّ 

ْيُتَك على بيِع ماِل فالن  عي ثقة، و�ساأَل احلاكَم، وقاله له: ولَّ اإِْن كاَن املدَّ فال. لِكْن، 

الغائب، وق�ساِء ما عليه ]٥/ب[ من كّل َدْيٍن ثابٍت لك اأو لغريك؛ فهذا يجوُز له الأخُذ 

.
)٢(

. قاله �سيخنا
)1(

من ثمِنِه باطًنا، ويجوُز ذلك الكالُم من احلاكم

بُطَل  لح؛  ال�سُّ لطلِب  اأنكَر  ه  اأنَّ لح  ال�سُّ بعد  اأقرَّ  ثمَّ  اإنكاٍر،  عن  �سالَح  اإذا   ]٦4[

.
)٣(

ب نف�سه... اإلخ ْلح لقوِلهم: متى عِلَم اأحدهما كذَّ ال�سُّ

.
)4(

نة؛ مل يبُطْل. قاله �سيخنا. انتهى لح، اأو ثبَت احلقُّ ببيِّ ولو كان اإقراُرُه قبَل ال�سُّ

عليه  وردَّ  ديَنُه  منه  اأَخَذ  املُرتِهن؛  باَعُه  اإذا  فروع:  اجلوامع«:  »جمع  ومن   ]٦٥[

الباقي. واإن مل يِف بذلك؛ اأخَذ الثَّمن، وطاَلَب بالباقي، والقوُل قوُلُه يف قدر ما باعه 

 له يف ُكْلفة بيِعِه. انتهى.
به، ول ]اأجرَة[)٥(

رع عن �سقِيِه، واملُرتِهن غائٌب، فدفَعُه احلاكُم مَلْن ي�سقيِه  ]٦٦[ اإذا عِجَز راهُن الزَّ

.
)٦(

. قاله �سيخنا بُجزء منه باإذن راهن؛ �سحَّ

يُح ثوَب اإن�ساٍن اإىل دار غريه، اأنَّه ي�سمُنُه اإن   الرِّ
]٦٧[ قولهم: فيما اإذا ]األقت[)٧(

تِلَف بعد م�سي زمٍن، يتاأتَّى فيه اإعالُمُه؛ لأّنه مل ي�ستحِفْظُه. انتهى.

حكُمُه  ط،  ُمفرِّ فهو  مالِكِه؛  اإىل  ه  ردَّ فيه،  يتاأتَّى  زمن  م�سى  اإذا  بعيٍب  فاملردود 

. قاله �سيخنا.
كغا�سٍب ول نفقَة ]له[)8(

تنظر م�ساألة: اأخذ اإذن احلاكم يف الرهن عند تعذر وجود الراهن، يف الإن�ساف )1٧٥/٥(.   )1(

الفواكه العديدة )1/٢٦٦(.  )٢(

الفواكه العديدة )1/٢٦٧(.  )٣(

الفواكه العديدة )٢٦٦/1(. وتنظر م�ساألة: اعرتف بحق ف�سالح على بع�سه، يف املغني )٣٦1/4(.  )4(

يف املخطوط: )جرة(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )٢٧1/1(.   )٥(

الفواكه العديدة )٢٧٢/1(، وينظر: ك�ساف القناع )٣٢٥/٣(.  )٦(

يف املخطوط: )طارت(، وما اأثبتناه من الفواكه العديدة )٢٧٥/1(، وينظر: املغني )٥/٢٢8(.  )٧(

زيادة من الفواكه العديدة )٢٧٥/1( يتم بها املعنى.  )8(
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ه الذي يف غري بلِدِه؛ فله  ر�ِسل اإىل ربِّ
ُ
وقال يف جواٍب له: وكذا املردوُد بالعيب، اإذا اأ

 .
)1(

ة الإر�سال، بخالِف ما اإذا اأمكنُه، فلم يفَعْل؛ مل يرِجْع فقة يف مدَّ جوُع عليه بالنَّ الرُّ

انتهى.

ْين �سامٌن،  ]٦8[ قال ابن عطوة: اأفتى �سيُخنا يف رجٍل له على اآخر َدْين، وله بالدَّ

ْع  ا منه، وِقيل: اإِْن مل ت�سَ ْين بع�سً ن عليه الدَّ  اأن ي�سَع عمَّ
ْين ]�ُسِئل[)٢( ثّم اإنَّ ربَّ الدَّ

ن يجهُل  ه اإذا كاَن ممَّ امن، مايل على هذا َدْين، باأنَّ ْفَل�ص؛ فقاَل: اإنَّ ديني على ال�سَّ
َ
اأ

. انتهى.
)٣(

ِل الرباءة ذلك؛ مل حت�سُ

د، واأفتى به يف واقعٍة وقَعْت يف الق�سيِم،  يخ حممَّ قال �سيُخنا: هذا الذي عليِه ال�سَّ

 ل يرباأ؛ 
امن[)4( ه اأنَّ ]ال�سَّ  الأ�سيُل بناًء على ظنِّ

َ
ِمنه اآخر، فاأبَراأ يف رجٍل له َدْين، و�سَ

 براءِة الأ�سيل، ول ُيوؤاَخذ به للجهل. كما اأنَّ املَُطلِّق بل�ساِن العجم؛ ل 
ِ
فاأفتاُهم بعدم

ُيوؤاَخذ به اإذا مل َيعِرْف معناه.

 قوِل�ِه، وهو يِف�رُّ من 
ِ
: نعوُذ باهلل اأن ُنل�ِزم اأحًدا بالزم من لوازم

)٥(

وقال ابن عقيل

ذلَك الالِزم.

 ، َي بذلك ب�سيٍء بناء منه على ظنٍّ  يف الق�سمة: “ولأّن من ر�سِ
)٦(

وقال يف )املغني(

ه”. انتهى. فتبنيَّ خالُفُه؛ مل ي�سُقْط به حقُّ

]٦٩[ قوله يف القر�ص: »يحرم تاأجيله«، اأي يحُرُم على احلاكم الإلزاُم بتاأجيِلِه. 

.
)٧(

قاله �سيخنا

ينظر تف�سيل امل�ساألة يف: ال�سرح الكبري )44٧/٥(، والإن�ساف )٦/4٣1(.   )1(

يف املخطوط: )�ساأله(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )٢٧٥/1(، وال�سياق يقت�سيه.  )٢(

تنظر اأحكام ال�سامن وامل�سمون عنه يف املغني )4٠٩/4(، واملبدع )٢٣4/4(.  )٣(

يف املخطوط: )الأ�سيل(، ت�سويبه الفواكه العديدة )٢٧٥/1(؛ لأنَّ املعنى يقت�سيه.  )4(

يف هام�ص املخطوط: »ذكر ا�سم ابن عقيل فقال: اإنه اأبو الوفاء علي بن عقيل رحمه ]اهلل[«.  )٥(

املغني )1٠/11٢(.  )٦(

الفواكه العديدة )1/٢٧٧(.  )٧(
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اهن بال  ، فلو دفع امل�سرتي الثَّمن اإىل الرَّ هن باإذن ُمرتِهن؛ �سحَّ ]٧٠[ اإذا بيع الرَّ

.
)1(

اإذِن املُرتِهن مع علِمِه؛ �سِمَن ملرتهن. قاله �سيخنا

ْلًحا مطلًقا لِزم، �سواء كان عن اإقراٍر اأو اإنكاٍر عنَد حاكٍم  ]٧1[ اإذا ت�ساحلا �سُ

اهر اأنَّ ذلك يرِجُع اإىل َنَظر  ْلح للقا�سر، اأو َدْفُعُه عنه؛ فالظَّ خُذ ال�سُّ
َ
ا اأ اأو غريه. واأمَّ

 اإل بيمني القا�سر، وخاف 
عى له عيًنا، واأقاَم �ساهًدا ومل ]حَت�سْل[)٢( ، فلو ادَّ الويلِّ

ْلح عن مييِنِه، واإن مل   -بتاأخرِي ذلك اإىل تكليِفِه- َتَلَف الَعنِي؛ جاَز له دفُع ال�سُّ
)٣(

الويلُّ

يخِف التَّلف، ِهْبنا ال�سلح. 

ق الويلُّ اأنُّه يحِلُف  عي �ساهًدا، وحتقَّ عوى على القا�سر، واأقاَم املُدَّ واإن كانت الدَّ

 .
لح ببع�ص املُدعى اأوىل من ذهاِبِه كلِّه، مع اأنَّ فيها نقاًل ]متقدًما[)4( معه؛ فال�سُّ

عوى للقا�سر ذا �سوكة اأو �سريًرا،  واإن كان املُّدِعي على القا�سر، اأو الذي عليه الدَّ

فاأوىل باجلواز، مع اأّنه ُيباُح ارتكاُب اإحدى املف�سَدَتنْي لرتِك اأعالهما. قاله �سيخنا.

: ومن ُجِعل له �سيٌء يف مقابلة براءٍة 
)٥([)٦(

]٧٢[ قال يف ])مغني ذوي الأفهام(

ا، اأو ظنَّ اأن  ا، اأو عبًدا؛ فبان ُح�رًّ واإق�راٍر، فلم يكن؛ مثل: اإن ظهر ما دفعه اإليه م�ستحقًّ

�ه ا�ستوفى؛ بُطَل  عليه مثله، فلم يكن، اأو ظهر له م�سطور على اأبيه، اأو مورثه، فبان اأنَّ

الإقراُر والرباءُة، ويرجع بذلك. انتهى.

رة، مثَل مواريَث اندر�ست، واأمواٍل  لح عن كلِّ دعوى ولو غري حُمرَّ حُّ ال�سُّ ]٧٣[ ي�سِ

.
)٧(

اخَتلطْت

الفواكه العديدة )1/٢٧٧(.  )1(

يف املخطوط: )يح�سل(، وما اأثبته من الفواكه العديدة )1/٢٧٧(.  )٢(

العديدة  الفواكه  ينظر:  فحذفتها،  مكررة،  وهي  �ساهًدا(  واأقام  َعيًنا  له  عى  ادَّ )فلو  املخطوط:  يف   )٣(

 .)٢٧٧/1(

زيادة من الفواكه العديدة )٢8٠/1(، يتم بها املعنى.  )4(

مل اأقف عليه يف مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثرية يف الأحكام على مذهب الإمام املبجل اأحمد بن   )٥(

حنبل، لبن عبدالهادي، بعد بحث طويل عنه.

يف املخطوط: )معنى ذو الأرحام(، وهو ت�سحيف، ت�سويبه من الفواكه العديدة )1/٢8٣(.  )٦(

الفواكه العديدة )1/٢8٣(.  )٧(
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�سبَب  جِهَل  اإذا  اإعادُتُه،  فله  فانهدم؛  �سارع  على   
)1(

�ساباًطا وجد  ومن   ]٧4[

.
)٢(

و�سِعِه

 �سبق يف و�سِع اخل�سِب على جداِر اجلار: »فاإِْن 
ٍ
 بعد كالم

)٣(

]٧٥[ قال يف )املغني(

و�سِع اخل�َسب؟  على  بالقيا�ِص  والباب يف احلائِط  اقة  الطَّ فتَح  جُتيزون  ل  فلم  قِيل: 

[ الّطاق والباب؛ فاإنَّه ُي�سِعُف  ُقلنا: لأّن اخل�سَب مُي�ِسُك احلائَط وينفُعُه، بخالف ]٦/اأ

ُه بها، ولأنَّ و�سَع اخل�سِب   ي�سدُّ
احلائَط؛ لأّنه يبقى مفتوًحا، والذي يفتُحُه ]للخ�سبة[)4(

تدعو احلاجُة اإليه بخالِف غرِيه«. انتهى.

]٧٦[ قوله: واإن كان بينهما نهر... اإلخ. 

مثُلُه البئر، ُيجرَب اأحُدهما على احلفِر مع �سريكه؛ َيح�سُل به زيادُة م�سلحٍة ولو 

.
)٥(

لأحدهما، لأجل حرمة ال�سركة، وفيها ثقل. قاله �سيخنا

]٧٧[ اإذا غَرَز خ�سبًة يف جداِر جاره، فوقَعْت ومل يِعْدها؛ األزَمُه �سدُّ مكاِنها كحاِلها 

.
)٧(

. قاله �سيخنا
)٦(

اأوًل

: “ال�سريكان يف َعنْي ماٍل اأو َمْنفعة، اإذا كانا حمتاَجنْيِ 
)8(

]٧8[ قال يف )القواعد(

حيِح من  ْجرِب اأحُدهما على ُموافقِة الآخِر يف ال�سَّ
ُ
ٍة اأو اإبقاِء منفعة؛ اأ اإىل رفِع م�سرَّ

.
امَلْذَهب”)٩(

ال�ساباط: �سقيفة َبنْي حائطني. ل�سان العرب )٧/٣11 (.  )1(

الفواكه العديدة )٢84/1(.  )٢(

املغني )4/٣٧٧(.  )٣(

يف الأ�سل: )للخ�سب(، ومثله يف الفواكه العديدة )٢8٥/1(، وما اأثبته من املغني، وهو الذي يقت�سيه   )4(

ال�سياق.

الفواكه العديدة )1/٢8٥(.  )٥(

ينظر تف�سيل هذه امل�ساألة يف: املغني )٣٧8/4(، والإن�ساف )٥/٢٦1(.  )٦(

الفواكه العديدة )1/٢8٥(.  )٧(

القواعد لبن رجب )�ص14٢(.  )8(

الفواكه العديدة )1/٢8٥(.  )٩(



حتقيق: خمتصر فصل من كتاب جمموع املنقور  

تأليف الشيخ حممد بن عبداهلل بن مانع رمحه اهلل

الـعـدد  الــســــتــون 725الـعـدد  الــســــتــون724

]٧٩[ قوله: )يلزم اأعلى اجلارين بناء �سرتة، ... اإلخ(، �سواء كان ذلك بنَي دوٍر 

اأو عقاراٍت اأو ُهما؛ فَيْلَزُم الأعلى البناَء و�سدَّ الطاقاِت التي فيها �سرٌر على اجلار. 

.
)1(

قاله �سيخنا

َيه، وطاَبْت به نف�سه؛ مل  : “ومن �ساَلَح عن �سيء؛ فَر�سِ
)٢(

]8٠[ قال يف )الإر�ساد(

.
)٣(

جوع فيه، ولِزَمه اإم�ساوؤه”. انتهى يحّل له الرُّ

ق، ل   بجامع الإيذاء؛ لأنَّ �سرَرُه ُمتحقِّ
)4(

ْثل
َ
]81[ وللجاِر َمْنُع جاِرِه ِمْن َغْر�ص الأ

العيينة، ثم  وناَزَع فيها بع�ُص فقهاِء  ُي�سرُّ بجاره.  ُيحِدَث ما  اأن  له  ولي�َص  �سكَّ فيه، 

�َسلَّموا.

.
)٥(

َرٌر، من فروِعِه اأو عروِقِه. قاله �سيُخنا ُل اإليه منه �سَ وحد املنع: هو ما ي�سِ

يف  الآخر  �سهادة  وتقبل  اإلخ؟   ... �سلعتي،  باع  اأيُّكما   :
لثنني[)٦(

 

]قال اإذا   ]8٢[

الَعْقد؛ لأّنه كالأجنبيِّ واحلالة هذه؛ لأنَّه ل يكوُن وكياًل حتَّى َيبيع.

اإلخ،  بالإذن...  ُف  التَّ�سرُّ وي�سحُّ  جمهوٍل،  بجعل  الوكالُة  ت�سّح  ول  قوله:   ]8٣[

.
)٧(

ْجر مثله. قاله �سيُخنا
َ
فيف�سد اجُلْعل، وله اأ

الفواكه العديدة )٢8٦/1(، وينظر: املحرر يف الفقه، باب اأحكام اجلوار )٣4٣/1(، واملنور يف راجح   )1(

املحرر )�ص٢٦٦(.

الإر�ساد اإىل �سبيل الر�ساد لبن اأبي مو�سى )�ص٢٦٦(.  )٢(

ي  اْلَقا�سِ الها�سمي احلنبلي  البغدادي  اأبي مو�سى  اأحمد بن  د بن  اأبو علّي حُممَّ اأبي مو�سى، هو:  وابن 

ال�سريف، اآلت اإِليِه رئا�سة املذهب، تويف �سنة )4٢8ه�(. ُيراجع يف ترجمته: طبقات احلنابلة )18٢/٢(، 

و�سذرات الذهب )٥/1٣8(.

الفواكه العديدة )1/٢8٦(.  )٣(

ْرفاء، اإّل اأنه اأعظم منه. النهاية يف غريب احلديث والأثر )1/٢٣(. ْثل: �َسَجر �سبيٌه بالطَّ
َ
الأ  )4(

َدِقيق  الأغ�سان متعقدها  اخْل�سب كثري  يعمر جيد  ُم�ْسَتِقيم  َطِويل  الطرفاوية  الف�سيلة  وقيل: هو من 

اْلَورق. املعجم الو�سيط )1/٦(.

الفواكه العديدة )1/٢8٦(.  )٥(

يف الأ�سل: )قال بعتك لثنني(، وما اأثبته من الفواكه العديدة )٢88/1(، وبه ي�ستقيم ال�سياق.  )٦(

الفواكه العديدة )٢88/1(.  )٧(
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ي�سَمُن  اأنَّه  اهر  فالظَّ باع؛  ما  على  ُي�ْسهْد  مل  اإذا  ّلل  الدَّ عطوة:  ابن  قال   ]84[

 .
)1(

لتفريِطِه. قاَلُه �سيُخنا

ِمن. انتهى. فاإذا مل ُي�ْسهْد �سِمَن،  : ويتَّجه: ُي�سهد، واإّل �سَ
)٢(

]8٥[ قال يف )الغاية(

.
)٣(

�سواء اأنكَر بائٌع قب�َص الثَّمن قبَل قب�ِص الوكيل املبيع اأو بعَدُه. قاله �سيُخنا

اأنا  قال:  فاإْن  الّثَمن،  في�سمن  ال�سراء  يف  يعني  امن،  كال�سَّ والوكيل  قوله:   ]8٦[

مان، اأم ل؟ ، بل الثمن على زيٍد، هل ينفي عنه ال�سَّ وكيُل زيٍد، ول �سماَن عليَّ

 ل�سدور 
ُ
ُه بعَد العقد، هل يرباأ

َ
، فاإِْن اأبراأ

اهر: ل َينفيه؛ لثبوِتِه عليه ]�سرًعا[)4( الظَّ

ال�سريح من الأهل، اأم ل؛ لأّنه �سبُب عقٍد فا�سد؟

. قاله �سيُخنا.
)٥(

ُل اأقرُب للفهم فيه تردد، والأوَّ

 .
)٧(

، ن�صَّ عليه
ق فيهما ]مع مييِنِه[)٦( دِّ ْمرك؛ �سُ

َ
]8٧[ اإذا قال: دَفْعُتها اإىل زيد باأ

َمَرُه 
َ
ْفع املذكور، فاإِْن كاَن اأ فاإِْن اأنكَر زيٌد القب�َص؛ حَلَف للمالك. واإِْن اأنكَر املاِلُك الدَّ

نَكر املالك الدفع املذكور، وكان 
َ
بق�ساء َدْيِنه؛ مل َيحلف له لعدم ق�ساٍء ُمربٍئ، واإن اأ

.
)8(

َمَره باإيداعه؛ َحَلف له
َ
اأ

مانة؟
َ
]88[ وما احُلْكم اإذا كان الوكيُل ل يعلُم هل هي عن َدْين، اأو هي عن اأ

اهر قبوُل قوِلِه اأنَّه دفَعها اإىل فالن باإذنك، واأّنه مل يعَلْم اأنَّها وفاء. فاإِْن َنَكل؛  الظَّ

الفواكه العديدة )٢88/1(، وينظر: زاد امل�ستقنع )1/1٢٣(.  )1(

مطالب اأويل النهى )4٧٧/٣(.  )٢(

الفواكه العديدة )٢88/1 و٢8٩(.  )٣(

يف املخطوط: )�سر(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )1/٢8٩(.  )4(

ينظر تف�سيل امل�ساألة يف: الكايف يف فقه الإمام اأحمد )144/٢(، واملبدع )4/٣4٧(.  )٥(

زيادة من الفواكه العديدة )٢٩٣/1(، يتم بها املراد.  )٦(

بالرعاية  املعروف  الفقه،  يف  الرعاية  عن  نقال   ،)٢٩٣/1( العديدة  الفواكه  يف  املنقور  ذكره  هذا   )٧(

ال�سغرى، لبن حمدان، وهو فيها )٧4٣/٢(، يف باب الوديعة، فقال ابن حمدان فيه: »يقبل قول املوَدع 

مع ميينه، يف الرّد والتلف وعدم التفريط، وكذا لو قال: دفعتها اإىل زيد باأمرك، ...«.

ينظر تف�سيل امل�ساألة يف: مطالب اأويل النهى )1٦4/4(.  )8(
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اأو اأمانة؛ مل  اأنَّه ل يعلُم: هل هي عن ق�ساِء َدْين  �سِمَن، واإذا حَلَف كذلك، واحلالة 

.
)1(

نتجا�َسْر على تغرمِيِه، وفيها ثقل. من تقرير �سيِخنا

 على قوِلِه يف املنت: »فاإن اأِذَن له، -اأي 
)٢(

]8٩[ ومن خّط احلجاوي على )اإقناعه(

 .» مان ليكوَن الق�ساُء من املاِل الذي بيِدِه؛ �سحَّ يد- يف ال�سَّ ال�سَّ

 العبد ول ال�سيد �سيء. 
ِ
 املاُل الذي بيِد العبد؛ مل يلزم

قال: وفائدُتُه ]لو هلك[)٣(

انتهى.

اهر اأنَّ ِمْثَله َمْن قال: �سِمْنُت ما على زيد، وهو كذا على اأنَّ الوفاَء من َزْرعي  والظَّ

امن �سيء. قاله �سيخنا.  ال�سَّ
ِ
ْرع باآفٍة �سماوّية؛ مل يلزم الفالين، ثمَّ هلك الزَّ

َخَوان يف ماِل �سركٍة، واأحُدهما ي�ستدين، فاأنكَر الآخُر، ]٦/ب[ ]وقاَل: مل 
َ
]٩٠[ اأ

اآمُرَك بال�ستدانِة، فقوله -اأي املنكر- بيميِنِه، ول يلزُمُه �سيٌء. واإِْن اأقرَّ بالإذن واأنكَر 

ا ذَكَر اأخوُه اأنَّه ا�ستداَنُه، ُقِبَل قول الأخ؛ لأنَّه وكيٌل، والوكيُل ُيقَبل قوُلُه. من  �سيًئا، ممَّ

.
تقريِر �سيِخنا[)4(

م�سالِح  يف  ُي�سَرف  فاإنَّه  ُه،  ُم�ستِحقُّ ُجِهَل  ما  كلَّ  اإنَّ  العبا�ص:  اأبو  ]قاَل   ]٩1[

اأو مغ�سوبٍة  كاأمواٍل م�سروقٍة   ، َمْن عنَدُه مظامِلُ العلماء، مثل  امل�سلمني عنَد جمهور 

فاإنَّ املجهوَل  ِرَف يف م�سالِح امل�سلمني،   �سُ
ه[)٥( ُم�ْستحقُّ َجِهل  اإذا  اأرباُبها،  ُيعَرف  ل 

.
)٦(

لم امَلْح�ص كاملعدوم، وهذا فيما ُقِب�ص بالظُّ

رها امللوك يف الأموال، فَقْد كاَن طائفٌة  ]٩٢[ واأما ما ُجِمع من الوظائف التي قرَّ

الفواكه العديدة )1/٢٩٣(.  )1(

ينظر: الإقناع يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل )1٧٧/٢(، وك�ساف القناع )٣٦٦/٣(.  )٢(

غري وا�سح يف املخطوط، وما اأثبته من الفواكه العديدة )1/٢٩٥(.  )٣(

وَقَع �سقط يف هذا املو�سع، فاإنه اأ�سار يف اآخر هذا اللوح اإىل اأن بداية اللوح الذي يليه كلمة )وقال(،   )4(

اللوح التايل ل يتنا�سب مع ما �سبقه من كالم، والزيادة من الفواكه العديدة  واملوجود هنا يف بداية 

)٢٩8/1(، وبها ي�ستقيم ال�سياق. 

ما بني املعقوفتني �سقط من الأ�سل، ا�ستدركته من الفواكه العديدة )٣٢8/1(، مع اخت�سار فيه.  )٥(

ا: الفتاوى الكربى )4/٢٠٩(. جمموع الفتاوى ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية )٥٩٢/٢8(، وله اأي�سً  )٦(
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من اأ�سحاِب اأبي حنيفة، وال�سافعي كاأبي املعايل اجلويني اأفَتْوا بع�َص ولِة الأمِر، باأن 

 به جي�ًسا للجهاد. انتهى.
ف من الوظاِئِف ما يجمُعُه ]ليقيم[)1( ُيوظِّ

]٩٣[ قال يف »جمع اجلوامع«: ت�سحُّ العاريُة بكلِّ قوٍل اأو فعٍل يدلُّ عليها، ويكفي 

ْن قاَل: ومُيكن اأن تكوَن بغرِي لفِظ واحد 
َ
قوُل اأحدهما وِفْعُل الآخِر بدفٍع اأو اأخٍذ... اإىل اأ

ة، فاأر�سل اإليه داّبَتُه، اأو ثوًبا فاأر�سَل اإليه ثوَبُه.  منهما، كَمْن راأى رجاًل يطلب دابَّ

َدك فالٌن لي�ستعرَي منك دابَّة  ، كَمْن قاَل ل�سخ�ص: َق�سَ وقد تقُع بلفِظ من اأجنبيٍّ

.
)٢(

اأو غري ذلك، فري�سُلُه اإليه

]٩4[ ومن )جمع اجلوامع(: 

	 .
)٣(

ره اأنَّ الِعماَرَة عليه؛ مل ت�سّح الإجارة اإذا اأجَّ

ر  	 . وعمَّ ر به؛ �سحَّ واإذا جعَلَ جزءً من الإجارة للعمارة، يَر�سُد مع امل�ستاأجر يُعمِّ

 املوؤجر.
ر[)4( به، فاإن مل َيْكِف العمارة؛ ]عمَّ

. وهل القوُل قوُل امل�ستاأجِر يف  	 ر به؛ �سحَّ َرُه مببلٍغ واأر�سدُه حتَت يده ُيعمِّ واإذا اأجَّ

م؟ واملختاُر قوُل امل�ستاأِجر.  ر على ما تقدَّ ْرِفِه، اأو قوِل املُوؤجِّ نفاِدِه و�سَ

الأوقاف-  	 يف  كثرًيا  هذا  -وُيفَعل   
)٥(

بعمارتها ًة  مدَّ ونحوها  ار  الدَّ ره  اأجَّ واإذا 

؛ لأنَّ الأجرَة غرُي معلومة، والِعمارة قد  حُّ فالقيا�ُص وقاعدُة املذهِب اأنَّه ل ي�سِ

ر: اأردُت ِعمارًة اأح�سَن واأكرث من هذه.  تزيُد وقد تنق�ُص، وقد يقوُل املوؤجِّ

ر بها، وما احتاجت اإليه يكوُن على املُ�ستاأجر، اأو  	 ه ُيعمِّ ره باأجرة، واأنَّ واإذا اأجَّ

يف املخطوط: )يقم(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )٣٢8/1(.  )1(

الفواكه العديدة )٣٢٩/1(، وينظر: املغني )1٦٦/٥(، واملبدع )٣/٥(.  )٢(

الِعمارة: ما ُيعَمُر به املكان، وهو �سّد اخلراب. ل�سان العرب )٦٠4/4(، والكليات )�ص٦4٣(.  )٣(

ل  الِعمارة  لأن  الإجارة،  ت�سّح  مل  عليه،  جوِر 
ْ
املاأ بِعمارِة  الواجبَة  النفقَة  اأنَّ  عليِه  و�َسرَط  اأّجره  اإذا  واملراد: 

تن�سبط، فيوؤدي اإىل جهالة الأجرة. ينظر: �سرح املنتهى )٢٦٢/٢(، ومطالب اأويل النهى )٣/٦٥4(.

يف املخطوط: )عمرا(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )٣٣4/1(.  )4(

اأي: على اأن يقوم بعمارتها.  )٥(
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ا، ويتوجه: بلى،  يتربع به املُوِقف، ويكون من ماله؛ فالقيا�ص اأْن ل ي�سح اأي�سً

ول يلزمه غريه.

ر اأن  	 واإذا ا�ستاأجر الأر�َص املوقوفة ونحوها، واحتاَجْت اإىل ِعمارة، لِزَم املُوؤجِّ

ر،  اأِذَن له فعمَّ ر له، فاإن مل يفعل؛ ا�ستاأذنه يف الِعمارِة من الأجرة، فاإن  يعمِّ

ر بغرِي   له من الأجرة، فاإن مل ياأَذْن له، َرَفعه اإىل احلاكم، فاإْن عمَّ
]ُح�ِسب[)1(

هم: ل ُيح�َسب له ذلك من الأجرة.  ، فقال بع�سُ
ر ول ]احلاكم[)٢( ا�ستئذان املُوؤجِّ

جوع، واملُختار مع  هم: بلى اإِْن كاَن �سرورًيا، وكاَن ذلك منه ِبنّية الرُّ وقال بع�سُ

اإمكاِن ال�ستئذاِن ل ُيح�َسب له، ومع عدمه ُيح�سب له. انتهى. 

فيه  للغري،  عماًل  غرِيِه  ماِل  عِمَل يف  ن  عمَّ �سيَخنا  �ساألُت  ابن عطوة:  قال   ]٩٥[

جوُع ب�سيء، اأم ل؟  ِه كال�ستئجاِر على حفِظ ماِلِه، فهل له الرُّ م�سلحٌة مع َغيبِة ربِّ

 .
)٣(

جوع باأقلَّ ما مُيِكن فعُلُه. انتهى فاأجاَب: له الرُّ

لو  وكذا  للَوْقف،  نواُه  يًكْن  اإن مل  له،  فهو  فيه،  الَوْقف  ُم�ستِحقُّ  غَر�َص  وما   ]٩٦[

ما  به  يفعُل  له،  ملٌك  الأر�ِص  منفعِة  ُمقابلِة  يف  له  �ساَر  فالذي  غريه؛  عليه  غاَر�َص 

ِبرٍّ   خالف امَلْذهب. فاإِْن كانِت الأر�ُص على جهِة 
)4(

اأراَد. والتوجيهان عن )الفروع(

كالفقراء، فالظاهُر ل اأجرَة لهم على عامل، واجلزُء �َسْهُمهم؛ لأنَّه �سهُمُهم يف مقابلِة 

منفعِة الأر�ص. 

َتِركًة،  خلَّفه  اأو  فباَع  الغرا�ص،  من  اجلزء  وَمَلك  ًنا،  ُمعيَّ امل�ستِحقُّ   
]كان[)٥( واإِْن 

جرُة الأر�ص. ولو باع عامٌل ن�سيبه، فللم�ستحقني 
ُ
فَبْعد انتقاِل الوقِف عنه، مل�ستحِقِه اأ

يف املخطوط: )فح�سب(، وما اأثبته من الفواكه العديدة )1/٣٣٥(.  )1(

يف املخطوط: )حاكم( نكرة، ويف الفواكه العديدة )٣٣٥/1(: )احلكم(، وما اأثبته هو ال�سواب، وهو   )٢(

الذي يقت�سيه ال�سياق. 

الفواكه العديدة )1/٣٣٥(.  )٣(

الفروع )٣٩٧/٧(.  )4(

زيادة من الفواكه العديدة )٣٣٥/1(، لي�ستقيم املعنى.  )٥(
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، فلو خلَّفُه املُغاِر�ُص لولده وزوجته، فلهم عليها 
)1(

الأجرُة على م�سرٍت من وقت و�سع يِدِه

 ] ها من الَغْر�ص املُخلَّف. ]٧/اأ َقْدُر اأجرِة ن�سيِبها؛ لأنَّها لي�َسْت من اأهِل الوقِف، وحقُّ

قاَله �سيُخنا.

َرٍع وغريه؛ من  �سَ اجِلنِّ من  �سرُر  َع�سَر:  الرابَع  »جمع اجلوامع«:  قال يف   ]٩٧[

جرِة عليِه. 
ُ
ه؛ جاز لُه اأخُذ الأ جم والتخويف؛ فاإذا َقِدَر على َدْفِع ذلك اأو ردِّ الرَّ

اخلام�َص َع�سَر: َغلبُة الل�سو�ِص واحلراميِة وُقّطاِع الطريِق بالليِل والنهاِر، فاإذا 

جرِة 
ُ
 اأو َدفِعهم بجاٍه اأو مقاومٍة اأو م�ساحبٍة؛ جاَز له اأخُذ الأ

هم[)٢( َقِدَر اأحٌد على ]ردِّ

على ذلك. 

هِل احلرِب وغرِيهم، فَمن َقِدَر على 
َ
 ِمن اأ

ال�سابَع َع�سَر: َغلبُة الَعدوِّ ]والرجاِل[)٣(

جرة. 
ُ
 اأو دفِعهم؛ جاَز له اأخُذ الأ

هم[)4( ]ردِّ

 ونحوه، اإذا َقِدَر اأحٌد على َدفِع 
)٥(

ْهِوَية
َ
ا�ِص، وف�ساُد ذاِت الَبنْيِ والأ روُر بني النَّ وال�سُّ

جرِة عليه. انتهى. 
ُ
ه اأو اإ�سالِحه، جاَز لُه اأخُذ الأ ذلك اأو َردِّ

فال  اأخذُتكم؛  كذا  ُتعطوين   
]مل[)٦( اإْن   : عدوٍّ قول  بخالِف  ذلك،  ُة  حَّ �سِ الظاهُر 

اُه. قاله �سيخنا.  عطاُه اإيَّ
َ
َيحلُّ له لو اأ

]٩8[ قوُله: وكذا ما ُيلقى ِمن �َسفينٍة... الخ.

، اأم ل؟ الظاهُر ل ميلُكه اآخُذه. لكن اإن  لقى متاَعه هرًبا ِمن َعدوٍّ
َ
هل ِمثُله َمن اأ

اأي: على الأر�ص، كما يف الفواكه العديدة )1/٣٣٦(.  )1(

يف الأ�سل: )درهم(، ومثله يف الفواكه العديدة )٣٣٧/1(، والظاهر اأنه �سبُق َقَلٍم، �سوابه ما اأثبّته، وما   )٢(

ا التعليق التايل. قبله وبعده يدلُّ عليه، وُينظر يف ت�سويبه اأي�سً

يف املخطوط: )الرجال( من غري واو العطف، وما اأثبته من الفواكه العديدة )1/٣٣٧(.   )٣(

يف الأ�سل: )درهم(، ت�سويبه من الفواكه العديدة )1/٣٣٧(.  )4(

ق�سد الإرادات وال�سهوات، و�سوابه: الأهواء؛ لأنها جمع َهًوى، مق�سور، قال اهلل تعاىل: )ڍ  ڌ(   )٥(

]حممد: 14[، واأما الأْهِوَية: فجمع الَهواء الذي بنَي ال�سماء والأر�ص، ممدود. ينظر: ت�سحيح الت�سحيف 
وحترير التحريف لل�سفدي )�ص1٣٧(.

زيادة من الفواكه العديدة )٣٣٧/1(، ي�ستقيم بها املعنى.  )٦(
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خَذه لَنْف�ِسه 
َ
ه مَن التَّلِف اإْن نوى الرجوَع، واإْن اأ ه لتخلي�سِ جرُة على ربِّ

ُ
اأخَذه ونقَله فلُه الأ

.
)1(

فال �سيَء لُه

، -اأي: 
)٣(

 ماء الِبئِر
)٢(

ا املُ�ساقي اإِذا كُمل ]٩٩[ ومن جواٍب ملحمد بن اإ�سماعيل: واأمَّ

 اأعلُم اأنه اإن كان -يوم َيدخل َعمل 
ُ
ِبئر الُب�ستان-، وبقي عليه من العمِل �سيٌء، فاهلل

 العمِل، فاإنَّه يلزُمه العمُل ِمن غرِي بئِره ولو 
ِ
امل�ساقاة- عامٌل اأنَّ البئَر َيكمُل ماوؤُه َقْبَل متام

.
)4(

�سقَّ عليه، واإلَّ فال، وَي�سُقُط من َن�سيِبه من الثَّمرِة َقْدَر الباقي ِمن الَعمِل. انتهى

: مثل الأعراِب الذين 
]اهلل[)٦(  -رحمه 

)٥(

اأثناء جواب لأبي العبا�ص ]1٠٠[ ومن 

ِة الذين َيعَت�سمون بروؤو�ِص اجلباِل  ، واجَلَبِليَّ
)٧(

رقات َيقَطعون الطريَق وغريهم ِمن الطُّ

 
ِ
ال�سام بنْي  الطريِق  لَقطِع   

حَتالفوا[)8( الذين  ]والأحالِف  الطريِق،  لَقطِع  واملغاراِت 

َلْي�َص  ِقَتاُلُهْم  َلِكْن  َذَكرنا،  كما  ُيَقاَتُلوَن  فاإنَّهم  ة«؛  »الّنِهي�سَ ذلك  وَن  َوُي�َسمُّ والعراِق، 

َخُذوا 
َ
ْن َيُكوُنوا اأ

َ
 مل َيكونوا كفاًرا، فال ُتوؤخُذ اأمواُلهم اإلَّ اأ

اِر؛ ]اإذا[)٩( ْنِزَلِة ِقَتاِل اْلُكفَّ مِبَ

َخُذوا، َوَيُردُّ َما 
َ
َماَنَها، َفُيوؤَْخُذ ِمْنُهْم ِبَقْدِر َما اأ ؛ َفاإِنَّ َعَلْيِهْم �سَ ا�ِص ِبَغرْيِ َحقٍّ ْمَواَل النَّ

َ
اأ

اِلِح امْلُ�ْسِلِمنَي: ِمْن  دُّ َعَلْيِهْم، َكاَن مِلَ�سَ َر الرَّ َتَعذَّ َفاإِْن  ْمَواِل. 
َ
ْرَباِب اْلأ

َ
اأ ُيوؤَْخُذ ِمْنُهْم َعَلى 

 املقاِتلِة لهم، وغري ذلك. انتهى.
ائفِة[)1٠( ِرْزِق ]الطَّ

الفواكه العديدة )٣4٠/1-٣41(، وينظر يف هذه امل�ساألة: �سرح منتهى الإرادات )٣٧٧/٢(، ومطالب   )1(

اأويل النهى )4/٢1٩(.

املق�سود بذلك: انتهى ماء البئر، ومل يبق به �سيئا.  )٢(

امل�ساقاة: هي اأن يدفع اإن�سان �سجره اإىل اآخر ليقوم ب�سقيه، وما يحتاج اإليه بجزء معلوم له من ثمره.   )٣(

املبدع )4/٣٩٠(.

الفواكه العديدة )1/٣٥٠(.  )4(

جمموع الفتاوى ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية )٣18/٢8( مع ت�سرف ي�سري من امل�سنف.  )٥(

زيادة يقت�سيها ال�سياق.  )٦(

يف جمموع الفتاوى )٣18/٢8(: )اأو غريه من الطرقات( وهو الأليق بال�سياق.  )٧(

الذين  )وكالأخالف   :)٣4٩/1( العديدة  الفواكه  ويف  تخالفوا(،  الذين  )والأخالف  املخطوط:  يف   )8(

يخالفون(، �سوابه ما اأثبته، وت�سويبه من فتاوى ابن تيمية )٢8/٣18(.

يف املخطوط: )اإذ(، ومثله يف الفواكه العديدة )٣4٩/1(، والت�سويب من جمموع الفتاوى )٢8/٣18(.  )٩(

)1٠( يف املخطوط: )طائفة(، ومثله يف الفواكه العديدة )٣4٩/1(، وما اأثبته من جمموع الفتاوى )٢8/٣18(.
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خرى؛ 
ُ
اأ ر�ٍص 

َ
اأ اإِىل  الِبئِر  ماِء  خراُج  اإِ للم�ستاأِجِر  َيجوُز  ول  �سيُخنا:  قال   ]1٠1[

ه  نَّ
َ
ِعي اأ ِة َيدِّ ا َمع طوِل املُدَّ لإِ�سراِر ذلَك بالَوقِف َحاًل اأو َماآًل ول َم�سَلحَة فيِه، بْل ُرمبَّ

.
)1(

. انتهى لُه ِبحقٍّ

]1٠٢[ �ُسئل البلباين عن قوِلهم يف الَوكاَلة: َيحِلُف الَوكيُل يف املاِل َمع ال�ساهِد، 

مَع  العاقُد  َيحلُف  َفهل  �َسَرى،  اأو  باَع  ن 
َ
باأ َف  َت�سرَّ وَقد  َحلِفه،  َقْبَل  الَوكيُل  فاإِذا ماَت 

ل على ُثبوِت الَوكالِة، اأو َتبُطل الوكالُة؟ الَوكيِل، اأو َيحلُف ورَثُة املُوكِّ

َفَعلى  ُثبوِتها،  على  َموقوٌف  َوكالِته؛  ُثبوِت  َقْبَل  املذكوِر  الوكيِل  ف  وَت�سرُّ فاأجاَب: 

. ]٧/ب[ 
)٢(

ِل العاقِد اإِثباُتها، فاإِن َعجَز؛ فالقوُل قوُل ورثِة املُوكِّ

الفواكه العديدة )1/٣٦٠(.  )1(

الفواكه العديدة )٢81/1-٢8٢(، وينظر يف هذه امل�ساألة: املغني )٥/88(.  )٢(
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قائمة امل�شادر واملراجع

حتقيق: . 1 والأثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية  )ت٦٠٦ه�(.  مبارك  اجلزري،  الأثري  ابن 

�سنة  الأوىل،  الطبعة  لبنان،  العلمية، بريوت،  الكتب  دار  بن عوي�سة،  �سالح بن حممد 

1418ه�/1٩٩٧م. 

الأدمي، اأحمد بن حممد )كان حيا قبل عام ٧4٩ ه�(، املنور يف راجح املحرر على مذهب . ٢

الإمام املبجل واحلرب املف�سل اأحمد بن حممد بن حنبل ال�سيباين ر�سي اهلل عنه واأر�ساه، 

درا�سة وحتقيق: وليد عبداهلل املني�ص، دار الب�سائر الإ�سالمية، ط1، 14٢4ه�/٢٠٠٣م.

عو�ص . ٣ حممد  حتقيق:  اللغة،  تهذيب  )ت٣٧٠ه�(.  اأحمد  بن  حممد  الهروي،  الأزهري 

مرعب، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت. ط1، �سنة ٢٠٠1م.

الربزيل، اأبو القا�سم بن اأحمد البلوي التون�سي، فتاوى الربزيل، جامع م�سائل الأحكام . 4

الغرب  دار  الهيلة،  عبداحلبيب  حممد  حتقيق  واحلكام،  باملفتني  الق�سايا  من  نزل  ملا 

الإ�سالمي، بريوت، ط1، �سنة ٢٠٠٢م.

العا�سمة، . ٥ دار  قرون،  ثمانية  خالل  جند  علماء  عبدالرحمن.  بن  عبداهلل  ب�سام،  اآل 

الريا�ص، ط1، 1٣٩8ه�.

الب�سام، عبداهلل بن حممد )ت1٩٢٧م(، حتفة امل�ستاق يف اأخبار جند واحلجاز والعراق، . ٦

حتقيق: اإبراهيم اخلالدي، �سركة املختلف للن�سر والتوزيع، الكويت، ط1، �سنة ٢٠٠٠م.

ب�سيمي، عبداهلل ب�سام، العلماء والكتاب يف اأ�سيقر خالل القرنني الثالث ع�سر والرابع . ٧

ع�سر الهجريني، جمعية اأ�سيقر اخلريية، ٢٠٠1م.

بن . 8 عبدالرحمن  حتقيق:  جند،  تاريخ  يف  املجد  عنوان  عبداهلل،  بن  عثمان  ب�سر،  ابن 

عبداللطيف اآل ال�سيخ، دارة امللك عبدالعزيز، الريا�ص، ط4، �سنة 14٠٢ه�/1٩8٢م.

البعلي، اأحمد )ت118٩ه�(. الرو�ص الندي �سرح كايف املبتدي يف فقه اإمام ال�سنة اأحمد . ٩

بن حنبل ال�سيباين، حتقيق: عبدالرحمن ح�سن حممود، املوؤ�س�سة ال�سعيدية، الريا�ص، 

ط بال، �سنة بال. 
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الأدلبي، . 1٠ ب�سري  حممد  حتقيق:  املقنع،  اأبواب  على  املطلع  )ت٧٠٩ه�(.  حممد  البعلي، 

املكتب الإ�سالمي، بريوت، لبنان، الطبعة بال، �سنة 14٠1ه�/1٩81م.

ابن بلبان احلنبلي، حمّمد بن بدر الدين )ت1٠8٣ه�(، اأخ�سر املخت�سرات يف الفقه على . 11

مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، املحقق: حممد نا�سر العجمي، دار الب�سائر الإ�سالمية، 

بريوت، ط1، �سنة 141٦ه�.

حتقيق، . 1٢ امل�ستقنع،  زاد  �سرح  املربع  الرو�ص  )ت1٠٥1ه�(،  يون�ص  بن  من�سور  البهوتي، 

عبدالقدو�ص نذير، ن�سر: دار املوؤيد، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط بال، �سنة بال.

اأويل . 1٣ دقائق  امل�سمى  الإرادات،  منتهى  �سرح  يون�ص )ت1٠٥1ه�(،  بن  من�سور  البهوتي، 

النهى ل�سرح املنتهى، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط٢، �سنة 1٩٩٦م.

الكتب . 14 دار  الإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف  )ت1٠٥1ه�(،  يون�ص  بن  من�سور  البهوتي، 

العلمية، بريوت. 

الرتكي، عبداهلل، املذهب احلنبلي، درا�سة يف تاريخه و�سماته واأ�سهر اأعالمه وموؤلفاته، . 1٥

التكروري التنبكتي، مد بابا بن اأحمد )ت1٠٣٦ه�(، نيل البتهاج بتطريز الديباج، عناية . 1٦

وتقدمي: عبداحلميد عبد اهلل الهرامة، دار الكاتب، طرابل�ص، ط٢، ٢٠٠٠م.

ابن تيمية، اأحمد بن عبداحلليم )ت٧٢8ه�(. الفتاوى الكربى، قدم له: ح�سنني حممد . 1٧

خملوف، دار املعرفة، بريوت، 1٣٩٧ه�.

ابن تيمية، اأحمد بن عبداحلليم )ت٧٢8ه�(. جمموع الفتاوى، حتقيق عبدالرحمن بن . 18

حممد بن قا�سم. ن�سر جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، املدينة النبوية، ط 

بال، 141٦ه�/1٩٩٥م. 

الإمام . 1٩ مذهب  على  الفقه  يف  املحرر  )ت٦٥٢ه�(.  عبدال�سالم  الدين،  جمد  تيمية  ابن 

اأحمد بن حنبل، مكتبة املعارف، الريا�ص، ط٢، �سنة 14٠4ه�، 1٩84م.

اجلا�سر، حمد، املعجم اجلغرايف، دار اليمامة، الريا�ص.. ٢٠

اجلا�سر، حمد، جمهرة اأن�ساب الأ�سر املتح�سرة يف جند، دار اليمامة، الريا�ص، ط٣، . ٢1

14٢1ه�/٢٠٠1م.

احلجاوي، مو�سى )ت٩٦8ه�(. الإقناع يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل، حتقيق: عبداللطيف . ٢٢



حتقيق: خمتصر فصل من كتاب جمموع املنقور  

تأليف الشيخ حممد بن عبداهلل بن مانع رمحه اهلل

الـعـدد  الــســــتــون 735الـعـدد  الــســــتــون734

بن حممد ال�سبكي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة بال، �سنة 14٠٢ه�.

ابن حجر الع�سقالين، اأحمد بن علي )ت8٥٢ه�(، الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة، . ٢٣

الهند،  اآباد،  حيدر  العثمانية،  املعارف  دائرة  جمل�ص  خان،  عبداملعيد  حممد  حتقيق: 

1٣٩٢ه�/1٩٧٢م.

ح�سن، عبا�ص. النحو الوايف، دار املعارف، ط1٥، بدون تاريخ ن�سر.. ٢4

والأوزان . ٢٥ للمقايي�ص واملكاييل  الع�سرية  الإي�ساحات  احلالق، حممد ح�سن بن �سبحي، 

والنقود ال�سرعية، مكتبة اجليل اجلديد، �سنعاء، ط1، 14٢8ه�/٢٠٠٧م.

ابن حمدان، اأحمد احلراين )ت٦٩٥ه�(. الرعاية يف الفقه، على مذهب الإمام اأحمد بن . ٢٦

حنبل، وُيعرف بالرعاية ال�سغرى، حتقيق: علي بن عبداهلل ال�سهري، الريا�ص.

كتاب . ٢٧ على  البغدادي  اهلل  ن�سر  بن  اأحمد  حا�سية  عبدالرحمن،  بن  ح�سني  حميد،  ابن 

الفروع لبن مفلح، من اأول كتاب املنا�سك اإىل نهاية باب ع�سرة الن�ساء، ر�سالة مقدمة 

لنيل �سهادة املاج�ستري، جامعة اأم القرى، �سنة 14٢4ه�. 

�سرايح . ٢8 على  الوابلة  ال�سحب  )ت1٢٩٥ه�(،  عبداهلل  بن  حممد  النجدي،  حميد  ابن 

احلنابلة، حتقيق: بكر بن عبداهلل اأبو زيد وعبدالرحمن بن �سليمان العثيمني، موؤ�س�سة 

الر�سالة، بريوت، ط1، 141٦ه�/1٩٩٦م.

ابن رجب احلنبلي، عبدالرحمن )ت٧٩٥ه�(، ذيل طبقات احلنابلة، دار املعرفة، بريوت.. ٢٩

العلمية، . ٣٠ الكتب  دار  القواعد،  اأحمد )ت٧٩٥ه�(.  بن  عبدالرحمن  احلنبلي،  ابن رجب 

بريوت.

الرحيباين، م�سطفى بن �سعد )ت1٢4٣ه�(، مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى، . ٣1

املكتب الإ�سالمي، ط٢، �سنة 141٢ه�/1٩٩٥م. 

الزبيدي، حممد بن حممد )ت1٢٠٥ه�(. تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، دار الهدية، . ٣٢

ط بال، بدون تاريخ ن�سر. 

يف . ٣٣ اخلرقي  خمت�سر  على  الزرك�سي  �سرح  )ت٧٧٢ه�(،  عبداهلل  بن  حممد  الزرك�سي، 

اأحمد بن حنبل، حتقيق: عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين،  الفقه على مذهب الإمام 

مكتبة العبيكان، الريا�ص، ط1، �سنة الطبع بال.
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فقه . ٣4 اللباب يف  تنقيح  ب�سرح منت حترير  الطالب  الأن�ساري )ت٩٢٦ه�(، حتفة  زكريا 

1418ه�/  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عوي�سة،  �سالح  حتقيق  ال�سافعي،  الإمام 

1٩٩٧م.

د.عبدامللك . ٣٥ حتقيق:  امل�ستوعب،  )ت٦1٦ه�(،  عبداهلل  بن  حممد  احلنبلي،  ال�سامري 

دهي�ص، مكة املكرمة، ط٢، 14٢4ه�/٢٠٠٣م.

تلخي�ص . ٣٦ �سرح  الأفراح يف  عرو�ص  الكايف )ت٧٧٣ه�(،  عبد  بن  علي  بن  اأحمد  ال�سبكي 

املفتاح، املحقق: عبداحلميد هنداوي، املكتبة الع�سرية للطباعة والن�سر، بريوت، ط1، 

14٢٣ه�/٢٠٠٣م.

ال�سالمة، نا�سر بن �سعود، معجم موؤلفات يو�سف بن ح�سن بن عبدالهادي احلنبلي، دار . ٣٧

اإ�سبيليا، الريا�ص، ط1، 14٢٠ه�/1٩٩٩م.

ابن �سيده، علي بن اإ�سماعيل )ت4٥8ه�(. املحكم واملحيط الأعظم، حتقيق: عبداحلميد . ٣8

هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 14٢1ه�، ٢٠٠٠م. 

اآل ال�سيخ، عبدالرحمن بن عبداللطيف، م�ساهري علماء جند وغريهم، ن�سر دار اليمامة، . ٣٩

الريا�ص، ط1، 1٣٩٢ه�/ 1٩٧٢م.

الر�سائل . 4٠ جمموعة  )ت1٢٩٣ه�(،  ح�سن  بن  عبدالرحمن  بن  عبداللطيف  ال�سيخ،  اآل 

1٣4٩ه�  م�سر،  ط1،  الريا�ص،  العا�سمة،  دار  جند،  علماء  لبع�ص  النجدية  وامل�سائل 

الن�سرة الثالثة، 141٢ه�

اللغة . 41 تاج  لكتاب  وال�سلة  والذيل  التكملة  ه�(،  )ت٦٥٠  حممد  بن  احل�سن  ال�سغاين، 

و�سحاح العربية، حتقيق جمموعة من املحققني، مطبعة دار الكتب، القاهرة.

التحريف، . 4٢ وحترير  الت�سحيف  ت�سحيح  )ت٧٦4ه�(.  خليل  الدين  �سالح  ال�سفدي، 

حققه: ال�سيد ال�سرقاوي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط1، 14٠٧ه�/1٩8٧م.

14٣٣ه�/ . 4٣ �سنة  ط1،  قرًنا،  ع�سر  ثالثة  خالل  احلنابلة  حممد،  بن  عبداهلل  الطريفي، 

٢٠1٢م.

للن�سر . 44 الوطن  دار  ُقدامة،  لبن  الفقه  ُعْمدة  �َسْرح  يف  الَغمامة  َوَبُل  عبداهلل،  الطيار، 

والتوزيع، الريا�ص، ط1، 14٢٩ه�/14٣٢ه�.
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ومرا�سالت . 4٥ الع�سر  و�سعراء  م�سر  تاريخ  يف  الألباب  نزهة  ح�سني،  حممد  العامري، 

الأحباب، م�سر، �سنة 1٣14ه�.

اآل عبداملح�سن، اإبراهيم بن عبيد )ت14٢٥ه�(، تذكرة اأوىل النهى والعرفان باأيام اهلل . 4٦

الواحد الّدّيان وذكر حوادث الزمان، مكتبة الر�سد، الريا�ص، ط1، 14٢8 ه�/٢٠٠٧ م.

احلنبلي، . 4٧ الفقه  يف  اجلوامع  جمع  )ت٩٠٩ه�(،  ح�سن  بن  يو�سف  عبدالهادي،  ابن 

خمطوط، يوجد جزء منه يف مكتبة الأوقاف الكويتية، كما يوجد منه جملد م�سّور يف 

مكتبة جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية. 

متاأخري . 48 طبقات  يف  املن�سد  اجلوهر  )ت٩٠٩ه�(،  ح�سن  بن  يو�سف  عبدالهادي،  ابن 

مكتبة  العثيمني،  �سليمان  بن  عبدالرحمن  عليه:  وعلق  له  وقدم  حققه  اأحمد،  اأ�سحاب 

العبيكان، الريا�ص، ط1، 14٢1ه�/٢٠٠٠م.

الكثرية . 4٩ الكتب  الأفهام عن  يو�سف بن ح�سن )ت٩٠٩ه�(، مغني ذوي  ابن عبدالهادي، 

يف الأحكام على مذهب الإمام املبجل اأحمد بن حنبل، اعتنى به: اأ�سرف عبداملق�سود، 

مكتبة دار طربية، ومكتبة اأ�سواء ال�سلف، الريا�ص، ط1، 141٦ه�/1٩٩٥م.

معرفة . ٥٠ ملريد  ال�سابلة  ت�سهيل  )ت141٠ه�(،  عبدالعزيز  بن  �سالح  الربدي،  عثيمني  اآل 

14٢٢ه�/  الر�سالة، بريوت، ط1،  اأبو زيد، موؤ�س�سة  بكر بن عبداهلل  احلنابلة، حتقيق: 

٢٠٠1م. 

اأخبار من . ٥1 الذهب يف  اأحمد )ت1٠8٩ه�(، �سذرات  بن  العماد احلنبلي، عبداحلي  ابن 

ذهب، حتقيق: عبدالقادر الأرنوؤوط وحممود الأرناوؤوط، دار ابن كثري، دم�سق، ط1 �سنة 

14٠٦ه�.

احلوادث . ٥٢ من  جند  يف  وقع  فيما  الدرر  عقد  �سالح.  بن  اإبراهيم  النجدي،  عي�سى  ابن 

يف اآخر القرن الثالث ع�سر واأول الرابع ع�سر، حتقيق: عبدالرحمن بن عبداللطيف اآل 

ال�سيخ، الأمانة العامة لالحتفال مبرور مئة عام على تاأ�سي�ص اململكة العربية ال�سعودية، 

�سنة 141٩ه�/1٩٩٩م.

الغزي، حممد بن حممد )ت1٠٦1ه�(، الكواكب ال�سائرة باأعيان املئة العا�سرة، حتقيق: . ٥٣

خليل من�سور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل، �سنة 1418ه�/1٩٩٧م.

الغزي العامري، حممد بن حممد )ت1٢14ه�(، النعت الأكمل لأ�سحاب الإمام اأحمد . ٥4
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بن حنبل، حتقيق وجمع: حممد مطيع احلافظ ونزار اأباظة، دار الفكر املعا�سر، بريوت، 

ودار الفكر، دم�سق، 14٠٢ه�/1٩8٢م.

درا�سة . ٥٥ اللغة،  جممل  )ت٣٩٥ه�(،  احل�سني  اأبو  اأحمد  الرازي،  القزويني  فار�ص  ابن 

14٠٦ه�/  �سنة  ط٢،  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  �سلطان،  عبداملح�سن  زهري  وحتقيق: 

1٩8٦م.

ابن فرحون، اليعمري، اإبراهيم )ت٧٩٩ه�(. تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج . ٥٦

الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط1، �سنة 14٠٦ه�/1٩8٦م

الفريوزاآبادي، حممد )ت81٧ه�(، القامو�ص املحيط، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف . ٥٧

موؤ�س�سة الر�سالة باإ�سراف حممد نعيم العرق�سو�سي، موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر 

والتوزيع، بريوت، ط8، �سنة 14٢٦ه�/٢٠٠٥م. 

الكبري . ٥8 ال�سرح  الدين عبدالرحمن بن حممد )ت٦8٢ه�(.  ابن قدامة املقد�سي، �سم�ص 

على منت املقنع، دار الكتاب العربي للن�سر والتوزيع.

ابن قدامة املقد�سي، موفق الدين عبداهلل بن اأحمد )ت٦٢٠ه�(. الكايف يف فقه الإمام . ٥٩

اأحمد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، �سنة 1414ه�/1٩٩4م.

الفكر، . ٦٠ دار  املغني،  )ت٦٢٠ه�(.  اأحمد  بن  عبداهلل  الدين  موفق  املقد�سي،  قدامة  ابن 

بريوت، ط بال، �سنة 1414ه�/1٩٩4م. 

والن�سر . ٦1 للطباعة  النفائ�ص  دار  الفقهاء،  لغة  معجم  حامد.  وقنيبي،  حممد  قلعجي، 

والتوزيع، ط٢، 14٠8ه�/1٩88م. 

ابن قيم اجلوزية، حممد )ت٧٥1ه�(. زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق عبدالقادر . ٦٢

الإ�سالمية،  املنار  مكتبة  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  ن�سر  الأرنوؤوط،  و�سعيب  الأرنوؤوط 

الكويت، ط٢٧، �سنة 141٥ه�/1٩٩4م.

بن . ٦٣ اأحمد  عبداهلل  اأبي  الإمام  مذهب  على  الهداية  )ت٥1٠ه�(.  حمفوظ  الكلوذاين، 

موؤ�س�سة غرا�ص  الفحل،  وماهر  ال�سيباين، حتقيق: عبداللطيف هميم  بن حنبل  حممد 

للن�سر والتوزيع، الكويت، ط1، �سنة 14٢٥ه�/٢٠٠4م.

الالحم، عبدالكرمي بن حممد، املطلع على دقائق زاد امل�ستقنع، »املعامالت املالية«، دار . ٦4

كنوز اإ�سبيليا، الريا�ص، ط1، 14٢٩ه�/٢٠٠8م.



حتقيق: خمتصر فصل من كتاب جمموع املنقور  

تأليف الشيخ حممد بن عبداهلل بن مانع رمحه اهلل

الـعـدد  الــســــتــون 739الـعـدد  الــســــتــون738

ابن لعبون، حمد بن حممد )ت بعد 1٢٥٧ه�(، تاريخ ابن لعبون، جمع وترتيب عبداهلل . ٦٥
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كلية  الإ�سالمية،  �سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  دكتوراه،  ر�سالة  والوليمة،  وال�سداق 

ال�سريعة، ق�سم الفقه، الريا�ص، �سنة 14٣٩ه�.

حمفوظ، حممد )ت14٠8ه�(، تراجم املوؤلفني التون�سيني، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، . ٦٧
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املرداوي، علي )ت88٥ه�(. الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام . ٦8

اأحمد بن حنبل، حتقيق: حممد حامد الفقي، مطبعة ال�سنة املحمدية، القاهرة، الطبعة 

الأوىل، �سنة 1٣٧٦ه�.

املطرزي )ت٦1٠ه�(، نا�سر الدين بن عبدال�سيد اخلوارزمي، املغرب يف ترتيب املعرب، . ٦٩

ط1،  �سوريا،  زيد،  بن  اأ�سامة  مكتبة  خمتار،  وعبداحلميد  فاخوري  حممود  حتقيق: 

1٣٩٩ه�/1٩٧٩م.

ذكر . ٧٠ يف  الأر�سد  املق�سد  )ت884ه�(،  حممد  بن  اإبراهيم  الدين،  برهان  مفلح  ابن 

اأ�سحاب الإمام اأحمد، حتقيق وتعليق: عبدالرحمن بن �سليمان العثيمني، مكتبة الر�سد، 

الريا�ص، ط1، 141٠ه�/1٩٩٠م.

ابن مفلح برهان الدين، اإبراهيم بن حممد )ت884ه�(. املبدع يف �سرح املقنع، ن�سر دار . ٧1

الكتب العلمية، بريوت، ط 1، �سنة 1418ه�/1٩٩٧م. 

حنبل، . ٧٢ بن  اأحمد  الإمام  فقه  يف  الفروع  )ت٧٦٣ه�(.  حممد  الدين،  �سم�ص  مفلح  ابن 

ومعه: ت�سحيح الفروع، لعالء الدين اأبي احل�سن علي بن �سليمان املرداوي، )ت88٥ه�(، 

حتقيق: اأبي الزهراء حازم القا�سي، دار الكتب العلمية، بريت، ط1، �سنة 1418ه�. 

ابن منظور، جمال الدين حممد بن مكرم )ت٧11ه�(. ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، . ٧٣

ط٣، 1414ه�.

املنقور، اأحمد بن حممد )ت11٢٥ه�(، تاريخ ال�سيخ اأحمد بن حممد املنقور، حتقيق: . ٧4

اململكة  تاأ�سي�ص  على  عام  مئة  مبرور  لالحتفال  العامة  الأمانة  اخلويطر،  عبدالعزيز 

العربية ال�سعودية، �سنة 141٩ه�.1٩٩٩م.
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