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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

ا اأو مقبولاً للن�سر يف وعاء اآخر. األ يكون البحث من�سوراً  2

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

األ تزيد �سفحاته عن خم�سني �سفحة، ولهيئة التحرير ال�ستثناء من ذلك.  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،  ا  موجزاً ا  وملخ�ساً احلا�سوب،  على  ن�سخ مطبوعة  ثالث  الباحث  يقدم  اأن   8

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 اإلى 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 
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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

اآلِه و�صحِبِه  نبينا حممد وعلى  العاملني، وال�صالة وال�صالم على  احلمد هلل رب 
ا بعُد:  ا اإلى يوِم الدين، اأمَّ ا كثرياً و�سلََّم ت�سليماً

فاإن الدنيا ُطبعت على كدر، ول تكاد تخلو من متاعب وفنت يتعر�ص لها الإن�سان 
فتح  ولطفه  برحمته  اهلل  ولكن   ،]4 ]البلد:  ڌ(  ڍ  ڍ   ڇ   )ڇ   تعالى:  قال  فيها، 
للنا�س باب رحمة يتنف�صون فيه، اأال وهو الدعاء، وقد تكّفل اهلل ملن طرق باب الدعاء 

اأن يجيب �سوؤاله، ويحقق طلبه، قال تعالى: )ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  
وقال جل  ]البقرة: 186[،  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ( 

جالله: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    
ڤ( ]غافر: 60[، والدعاء له اأهمية عظيمة يف حياة امل�سلم، ول ي�ستغني امل�سلم 
امل�صلم يف كتاب اهلل و�صنة  تاأمل  واإذا  به �صرر،  وُك�صف  ُكَرب،  به  عنه؛ فكم ُفرجت 

ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص راأى ما للدعاء من اأهمية عظيمة، فمن ذلك:

اأن الدعاء يرد القدر، عن عائ�سة  قالت: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ُيرد . 1
الق�ساء اإل الدعاء، ول يزيد يف العمر اإل الرب«، ويف احلديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»ل يغني حذر عن قدر، والدعاء ينفع مما وقع ومما مل يقع، واإن البالء لينزل 

فيتلقاه الدعاء فيعتلجان اإلى يوم القيامة«. 

اأن الدعاء هو مخ العبادة، بل هو العبادة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »الدعاء هو العبادة«، ويف . 2
رواية: »الدعاء مخ العبادة«.
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اأنبيائه: . 3 عن  تعالى  قال  لهم،  والتابعني  واملر�سلني  الأنبياء  طريق  الدعاء  اأن 
)ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ( 

]الأنبياء: 90[، وقال عن �سلحاء عباده: )ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  

گ( ]الذاريات: 18-17[. 

اأن الدعاء خري كله يف العاجل والآجل، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من ُم�سِلٍم َيْدعو بَدْعوٍة . 4
َل  لي�س فيها اإثٌم وال َقطيعُة َرِحٍم، اإاّل اأَْعطاه اهلُل بها اإحدى ثالٍث: اإّما اأْن ُتَعجَّ
وِء  ال�صُّ اأْن َي�صِرَف عنه مَن  واإّما  ِخَرها له يف االآِخرِة،  َيدَّ اأْن  واإّما  َدْعوُته،  له 
، قال: اهلُل اأكرُث«، والدعاء ربٌح بال ثمن، وغنيمة بال  ِمثَلها، قالوا: اإًذا ُنكرِثُ

عناء، وجتارة ميلكها الغني والفقري، والقوي وال�صعيف.

  وللدعاء اآداب عديدة ينبغي للم�سلم مراعاتها عند الدعاء، فمن ذلك: 

اأواًل: اأن ُتخل�صه هلل، قال : )ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ     ۆۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ( ]غافر: 65[، فعلى العبد اأن يخل�ص دعاءه لربه ول يدعو 
غري اهلل، قال تعالى: )ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ( ]اجلن: 18[، وقد ذم 

اهلل من دعا غريه، واأخرب اأن دعاء غريه ال ينفع فقال: )ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی( ]الأحقاف: 5[، 

وقال: )ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳ( ]فاطر: 14[.

ثانًيا: اأن تقدم بني يدي دعائك حمد اهلل ومتجيده والثناء عليه، وال�صالة وال�صالم 
على ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقد �صمع النبّي ملسو هيلع هللا ىلص رجالاً يقول: »اللهمَّ اإين اأ�ساأُلك باأين 
اأ�صهُد اأنك اأنت اهلل الذي ال اإله اإال اأنَت، االأحُد ال�صمُد، الذي مل َيِلْد ومل ُيوَلْد، 
ومل َيُكْن له ُكُفًوا اأَحٌد، فقال: قد �صاأل اهلَل با�صمه االأعظِم، الذي اإذا �ُصِئَل به 
فاإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  بال�سالة على حممد  اأجاب«، واختم دعاءك  به  ُدِعَي  واإذا  اأَْعطى، 

ذلك من اأ�سباب قبول الدعاء.

ثالًثا: اأن تدعو اهلل باأ�صمائه احل�صنى، قال اهلل تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ( ]الأعراف: 180[.
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  رابًعا: اأن حت�صن الظن بربك، فاإن اهلل عند ح�صن ظن عبده به، يقول اهلل
يف احلديث القد�صي: »اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه اإذا دعاين«.

َيقوَلنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل  اأن تعزم امل�صاألة وتدعو اهلل واأنت واثق باالإجابة، يقول  خام�ًصا: 
لَيعِزِم  ولكْن  �ِسئَت،  اإْن  ارَحْمني  اللَّهمَّ  �ِسئَت،  اإْن  يل  اغِفْر  اللَّهمَّ  اأحُدكم: 

امَل�ساألَة؛ فاإنَّه ل ُمكِرَه له«.

 ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »اْدُعوا اهلَل واأنتْم ُموِقُنوَن باالإجابِة، واعلُموا اأنَّ اهلَل ال َي�صتجيُب ُدعاًء 
من قْلٍب غاِفٍل لٍه«.

قال  ربك،  وبني  بينك  فيما  دعاءك  واجعل  منه،  واأكرث  بالدعاء  األح  �صاد�ًصا: 
)ہ  ہ  ھ  ھ( ]الأعراف: 55[، فكلما اأكرثت من الدعاء  تعالى: 
واأكرثت من االإحلاح على ربك، كلما زادت اأ�صباب قبول دعائك بتوفيق اهلل 

 لك. 

ا  ا يكون الدعاء فيها م�ستجاباً ا: اأن تتحرى اأوقات الإجابة؛ فاإن هناك اأوقاتاً �سابعاً
الدعاء  اأيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �ُصئل  فقد  الليل،  جوف  اآخر  ذلك  فمن  اهلل،  بتوفيق 
اجلمعة:  يوم  يف  وقال  �سالة«،  كل  ودبر  الآخر،  الليل  »جوف  قال:  اأ�سمع؟ 
ا يف  »فيها �صاعة ال يوافق فيها عبد م�صلم ي�صلي يدعو اهلل اإال اأعطاه«، واأي�صً
دبر ال�صلوات قبل ال�صالم فادعو اهلل مبا اأحببت من خريي الدنيا واالآخرة، 
�صجودك،  ادع اهلل يف  اإليه«،  اأعجبه  الدعاء  ليتخري من  »ثم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  فاإنه 
فاأقرب ما يكون العبد من ربه وهو �ساجد، ادع ربك تذلالاً واأنت يف م�سكنة 

وذلة وافتقار واإظهار احلاجة اإليه، قال : )ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     
ٴۇ  ۋ( ]النمل: 62[.

ا: اأن تعرتف بذنبك وخطاأك، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »اأذنب عبٌد فقال: اللهم اإين ظلمت  ثامناً
يغفر  رًبا  له  اأن  عبدي  علم  اهلل:  قال  يل،  فاغفر  بذنبي  واعرتفت  نف�صي 
ويعاقب«. فاعرتف بذنبك واإ�صاءتك وتق�صريك، وا�صاأل اهلل العفو واملغفرة.
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وهناك موانع قد متنع من اإجابة الدعاء، فعلى امل�سلم اأن يتخل�ص منها اإذا اأراد 
اأن ي�صتجاب لدعائه بتوفيق اهلل، فمن ذلك:

اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  اأخربنا  فقد  واملكا�سب اخلبيثة،  ولب�ص احلرام  اأكل احلرام   : اأولاً  
اأكل احلرام من اأ�سباب منع اإجابة الدعاء، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل طيب ال يقبل 

)ڻ   تعالى:  قال  املر�صلني،  به  اأمر  مبا  املوؤمنني  اأمر  اهلل  واإن  طيًبا«،  اإال 
وقال:   ،]51 ]املوؤمنون:  ھ(  ھ   ھ      ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ      ڻ  
)چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ( ]البقرة: 172[، ثم ذكر النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: الرجل امل�سافر اأ�سعث اأغرب، يرفع يديه اإلى ال�سماء يا رب يا رب، قال: 
لذلك«،  ي�صتجاب  فاأنى  باحلرام،  ي  وُغِذّ حرام،  وملب�صه  حرام،  »ومطعمه 
نت لك، ومهما عظمت يف نف�سك، احذرها  فاحذر املكا�سب اخلبيثة مهما ُزيِّ

وابتعد عنها لكي يكون دعاوؤك بتوفيق اهلل م�صتجاًبا.

ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ي�ستجاب لأحدكم  النبي  بالإثم وقطيعة الرحم، فاإن  ا: الدعاء  ثانياً  
ما مل يدع باإثم اأو قطيعة رحم«، فاإياك اأن تدعو باإثم وبكالم �سيء، ودعاء 

بالعدوان وقطيعة رحم وظلم.

ثالًثا: اال�صتعجال يف الطلب، ادع اهلل ووكل االإجابة اإلى ربك، فاهلل اأعلم بحالك 
وحال ما ي�صلحك، فهو اأوفى واأرحم بك من اأمك، فاإذا دعوت اهلل فانتظر 
قت يف دعاء اهلل فاحمد  االإجابة، واعلم اأن الدعاء بحد ذاته عبادة، فاإن وفِّ
هّم  اأحمل  ال  اإين   : عمر  املوؤمنني  اأمري  قال  النعمة،  هذه  على  اهلل 
باهلل  الظن  فاأح�صن  للدعاء،  قت  ُوفِّ فاإذا  الدعاء،  هّم  اأحمل  ولكن  االإجابة، 

ووكل الأمر اإليه.

وا�صاأل ربك ما اأحببت من خريي الدنيا واالآخرة، فاهلل اأكرم االأكرمني، واأرحم 
الراحمني، واجعل همَّ دعائك اأن ت�ساأله الثبات على دينه، واأن يختم لك بخري، واأن 
ة«،  ب اإليها من قول وعمل، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ُي�صاأل بوجه اهلل اإال اجلنَّ ت�ساأله اجلنة وما قرَّ
فاجلنة اأغلى ال�صلع، وا�صتعذ به من النار وما قرب اإليها من االأقوال واالأعمال، واأكرث 
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من الدعاء فاإن اهلل  ي�سمع دعاءك ويرى مكانك ويعلم �سرك وعالنيتك، يقول 
اهلل  يف احلديث القد�سي: »يا ابن اآدم اإنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما 
اآدم لو بلغت ذنوبك عنان ال�سماء ثم ا�ستغفرت غفرت  اأبايل، يا ابن  كان منك ول 
لك، يا ابن اآدم لو اأتيتني بقراب الأر�ص خطايا ثم لقيتني ل ت�سرك بي �سيئا لأتيتك 

بقرابها مغفرة«.

اأ�صاأل اهلل تعالى العون والتوفيق والثبات على احلق، واال�صتقامة عليه.

و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه و�صلم.
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كلمة رئيس التحرير

اأ. د. حممد بن �سليمان العريني

رئي�س التحرير

اإن احلمد هلل نحمده ون�صتعينه ون�صتغفره، ون�صلي ون�صلم على نبيه حممد وعلى 
اآله و�سحبه اأجمعني .

اأما بعد :

فن�صع بني اأيدي القّراء الكرام العدد الثالث واخلم�صني من اأعداد جملة اجلمعية 
حر�سنا  وقد  واأ�سوله،  الفقه  يف  بحثاًا  ع�سر  اثني  على  م�ستمالاً  ال�سعودية،  الفقهية 
م�صامينها؛  يف  التمّيز  على  ا-  -اأي�صً وحر�صنا  البحوث،  موا�صيع  يف  التنوع  على 
لت�صتمر املجلة يف متّيزها املعهود واملعروف عند العلماء وطلبة العلم يف اأرجاء العامل 

االإ�صالمي -بحمداهلل تعالى-.

ملحوظات  من  لديهم  مبا  بتزويدنا  العلم  وطلبة  للعلماء  طلبنا  نكّرر  زلنا  وال 
املجلة  تزيد  التي  املوؤ�صلة  العميقة  وبحوثهم  ومتّيًزا،  جودة  املجلة  تزيد  وت�صديدات 

مكانة واأهمية، لتبقى رائدة يف خدمة الفقه والفقهاء.

�صائلني اهلل تعالى العون والتوفيق وال�صداد.

 



الجمع بين الدليلين 
دراسة أصولية 

اإعداد: 
اأ. د . عبدالعزيز بن حممد بن اإبراهيم العويد 

اأ�ستاذ اأ�سول الفقه بكلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية
بجامعة الق�سيم
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ملخص البحث

عنوان البحث: اجلمع بني الدليلني، درا�سة اأ�سولية.

اهتم العلماء  بدفع التعار�ص املتوهم بني الأدلة، واتخذوا الطرائق العلمية 
التي ُيزال بها التعار�ص، واتفقوا على اأن اجلمع بني الدليلني باإعمالهما جميعااً هو من 
طرق الرتجيح، واإن اختلفوا يف موقع اجلمع بني الدليلني، فاجلمهور عّدوه اأول الطرق 

وتاأخرت رتبته عند احلنفية.

وهذا البحث يك�صف حقيقة اجلمع بني الدليلني، ودرا�صة اخلالف يف موقعه من 
ج البحث على اأحكام اجلمع بني الدليلني  املرجحات، مع ال�ستدلل والرتجيح، ثم يعرِّ
لها  اأ�صَّ والتي  الدليلني  الدليلني، وطرق اجلمع بني  اأهمها: �صروط اجلمع بني  والتي 

وا�ستعملها العلماء، واأحكام تعار�ص اجلمعني.

والبحث �سمل هذه املحاور مع ال�ستدلل والتمثيل، ليقرن بني التاأ�سيل والتطبيق.
ويف اخلامتة مت ا�ستعرا�ص اأهم النتائج التي خرج بها البحث 

واحلمد هلل رب العاملني

Research Title: Combining the Two Evidences, “a Fundamental 
Study”.

Scholars, may Allah have mercy upon them, concerned with 
removing the imagined contradiction among the evidences, and 
they followed the scientific methods by which the contradiction was 
removed.

They agreed that combining the two evidences, by implementing 
all of them, is one of the weighting methods, despite their difference in 
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the status of combining the two evidences, the commons considered 
it the first of the methods, but Hanafis did not rank it the same.

This research reveals the truth about combining two evidence, 
studying the disagreement in its status, with inference and weighting.

The research deals with the provisions of combining the two 
evidences, the most important of which are; conditions for combining 
the two evidences, methods of combining the two evidences, which 
were rooted and used by scholars, and the provisions of contradict in 
combining the two evidences.

The research covered these sides, with inference and reasoning 
by analogy, to link between rooting and application.

In conclusion, the most important findings which are reached by 
this research are presented.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف االأنبياء واملر�صلني، نبينا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

فاإن من اأجلِّ واأعظم مباحث اأ�سول الفقه مباحث التعار�ص والرتجيح، ملا لها من 
دور كبري يف بيان حقيقة التعار�ص بني الأدلة وحتقيق املنهج العلمي الر�سني الذي 
يدفع هذا التعار�ص وما له من اأثر عظيم يف بناء امللكة العلمية الجتهادية واإعمال 

الأدلة.

وحني يكون من املتقرر اأن التعار�س يف اأدلة ال�صريعة - بحمد اهلل تعالى - غري 
موجود، فاإنه يعر�ص للمجتهد ما يتوهمه تعار�سااً بني الأدلة يوجب النظر يف دفعه، 
بها هذا  ُيدفع  التي  التاأ�سيلية  القواعد  و�سع  عالية يف  الإ�سالم  علماء  فكانت همم 
التعار�س �صيانًة الأدلة ال�صريعة، وحتقيقًا ملا و�صف اهلل به كتابه من عدم التعار�س 

كما قال : )چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
: »والذي  ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث جابر بن عبداهلل  ]الن�ساء: 82[، وكما قال  ڈ( 

.)1(» نف�سي بيده لقد جئتكم بها بي�ساء نقيةاً

الذي  الوجه  على  الأدلة  هذه  اإعمال  مقا�سده  اأعظم  من  الأدلة  بني  والرتجيح 
اأنزلها اهلل له.

رواه اأحمد يف امل�سند 349/23 )ح15156(.  )1(
�سعيد  بن  ويحيى  اأحمد  �سعفه  �سعيد،  بن  جمالد  “وفيه   174/1 الزوائد  جممع  يف  الهيثمي  قال 

وغريهما”. وح�صنه االألباين يف ظالل اجلنة 27/1.
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وال�سافعية  -املالكية  اجلمهور  عند  الأدلة  بني  التعار�ص  لدفع  طريق  اأول  وكان 
واحلنابلة وبع�س احلنفية كما �صياأتي اإن �صاء اهلل- هو اجلمع بني الدليلني املتعار�صني، 
اأي ل يجوز الرتجيح اأو تقدمي املتاأخر مع اإمكان اجلمع بني الدليلني املتعار�سني، ومن 

خالفهم جعل للجمع مو�سعااً يف دفع التعار�ص.

ولأهمية اجلمع بني الدليلني، ولكوين مل اأَر -فيما اطلعت عليه- من اأفرده بدرا�سة 
خا�صة به من حيث حقيقته و�صروطه وطرائقه وتعار�صه درا�صة تك�صف عن اأحكام 

اجلمع بني الدليلني على �سبيل التاأ�سيل.

ول�ست بغامط جهود علماء وباحثني كتبوا يف املو�سوع من جوانب اأخرى، فللدكتور 
وليد بن را�سد ال�سعيدان ر�سالة عنوانها )ر�سالة يف وجوب اجلمع بني الأدلة(، وهي 
كما اأف�سح عنوانها يف بيان وجوب اجلمع وعدم تركه لغريه من الرتجيح مع اإمكانه، 

مع عر�ص البحث خلم�سني مثالاً يف تعار�ص دليلني مت اجلمع بينهما.

وبحث للباحث خري امل�سموع بن م�سعودي وعنوانه )الأحكام املبنية على اجلمع 
 ) بني الأدلة من كتاب البيوع اإلى كتاب اجلامع يف كتاب �سبل ال�سالم لل�سنعاين
وعنوانه كا�صف عن اإرادة الباحث للمجال التطبيقي ال�صتقراء �صور التعار�صات التي 

قال فيها ال�سنعاين باجلمع بني املتعار�سني.

احلال،  باختالف  )اجلمع  بعنوان  الفوزان  بنت حممد  للدكتورة جواهر  وبحث 
ل للق�سية حمل البحث مع تطبيقات فقهية  درا�سة اأ�سولية تطبيقية(، وهو بحث موؤ�سِّ
وهي اجلمع  الدليلني  بني  �سور اجلمع  واحدة من  �سورة  مع خ�سو�سيته يف  عليها، 

باختالف احلال. 

يف  عام  �سياق  يف  الدليلني  بني  للجمع  تعر�ص  الفقه  اأ�سول  كتب  اأن  يخفى  ول 
مو�سوع  يف  ُكتبت  التي  املوؤلفات  بع�ص  وكذا  التعار�ص،  دفع  منهج  وبيان  املرجحات 
التعار�ص والرتجيح بخ�سو�سه، ككتاب )اأدلة الت�سريع املتعار�سة( للدكتوران بدران 
�سالح(،  عو�ص  لل�سيد  والرتجيح  التعار�ص  يف  )درا�سات  وكتاب  بدران،  اأبوالعينني 
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وكتاب )التعار�ص والرتجيح عند الأ�سوليني واأثرهما يف الفقه الإ�سالمي( للدكتور 
اإبراهيم احلفناوي، وكتاب )التعار�ص والرتجيح بني الأدلة ال�سرعية، بحث  حممد 
عزيز  عبداهلل  عبداللطيف  للدكتور  املختلفة(  االإ�صالمية  باملذاهب  مقارن  اأ�صويل 

الربزجني.

ولكن الذي اأردته هنا بحثااً متخ�س�سااً يف اجلمع بني الدليلني، وجامعااً لأحكامه 
مع بع�ص التطبيقات.

راجيًا من اهلل  به  يفتح اهلل  ما  فيه  اأكتب  اأن  تعالى-  باهلل  راأيت -م�صتعينًا  لذا 
تعالى اأن يكون يف ما اأكتبه اإ�سافة علمية ُتكمل على يد غريي من الباحثني، واأ�ساأل 

اهلل اأن ينفع باجلميع. 

لقد كان هذه البحث منطلقااً يف اأهميته من اأهمية اجلمع بني الدليلني املتعار�سني 
باعتباره اأعظم طرق دفع التعار�ص، واأبرز ما يت�سح به اأهمية البحث:

اأهمية معرفة مو�سوع التعار�ص والرتجيح واأثره ودوره يف فهم الأدلة واإعمال . 1
الأحكام و�سيانة ال�سريعة.

وتعظم اأهميته اأنه يحقق املق�صود من االأدلة، وهو معرفة وا�صتنباط االأحكام 
لي�سح  والرتجيح  التعار�ص  مبعرفة  اإل  يتحقق  ل  وهذا  بها،  والعمل  منها 

ا�صتنباط االأحكام من االأدلة على الوجه ال�صحيح.

الأ�سباب  ومعرفة  الأدلة  تعار�ص  بد من معرفة  “فال  الإ�سنوي  الإمام  يقول 
اأ�سول الفقه  التي ترتجح بها بع�ص الأدلة على بع�ص، واإمنا ُجعل ذلك من 
ميكن  وال  منها،  االأحكام  ا�صتنباط  يف  الفقه  اأدلة  معرفة  من  املق�صود  الأن 
اال�صتنباط منها اإال بعد معرفة التعار�س والرتجيح، الأن دالئل الفقه مفيدة 

للظن غالبااً، واملظنونات قابلة للتعار�ص حمتاجة اإلى الرتجيح”)1(.

التعار�ص . 2 دفع  و�سائل  اأُولى  لأنها  الدليلني،  بني  اجلمع  ملرتبة  العلية  املنزلة 
نهاية ال�سول �ص 9.   )1(
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ما  بينها، مع  ويوفق  كلها،  الأدلة  اإعمال  ينتظم عقد  وبها  -عند اجلمهور- 
للجمع بني االأدلة من اأحكام و�صروط وطرائق حتتاج للعناية العلمية.

والبحث يحاول اأن يجيب عن اأ�سئلة هي مبثابة م�سكلة البحث وهي: 

ما املراد باجلمع بني الدليلني ؟. 1

ما هو املوقع العلمي للجمع بني الدليلني يف دفع التعار�ص ؟. 2

 ماهي �صروط اجلمع بني الدليلني ؟. 3

ما هي طرق اجلمع بني الدليلني ؟ . 4

ما حكم تعار�ص اجلمعني ؟. 5

وبهذه االأ�صئلة تت�صح اأهداف البحث - والتي اأ�صاأل اهلل حتقيقها وهي: 

بيان حقيقة اجلمع بني الدليلني.. 1

ذكر اخلالف يف مو�سع اجلمع بني الدليلني يف دفع التعار�ص مع ال�ستدلل . 2
والرتجيح.

بيان �صروط اجلمع بني الدليلني والذي بها يكون اجلمع �صحيحًا.. 3

بيان طرق اجلمع بني الدليلني التي ذكرها العلماء.. 4

حكم تعار�ص اجلمعني.. 5

فكان البحث مكونااً من املقدمة وخم�سة مباحث واخلامتة.

املقدمة وفيها اال�صتفتاح واأهمية املو�صوع وم�صكلته واأهدافه والدرا�صات ال�صابقة 
وخطة البحث ومنهج البحث. 

واأما املباحث اخلم�سة فهي: 

املبحث االأول: تعريف اجلمع بني الدليلني.

املبحث الثاين: موقع اجلمع بني الدليلني من طرق دفع التعار�ص.
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املبحث الثالث: �صروط اجلمع بني الدليلني.

املبحث الرابع: طرق اجلمع بني الدليلني.

املبحث اخلام�ص: تع��ار�ص اجلمع����ني.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج التي خرج بها البحث. 

و�سلكت يف البحث املنهج العلمي املعهود يف مثل هذا البحث ومن اأبرز معامله: 

عزو الآيات القراآنية.. 1

اقت�سرت . 2 اأحدهما  اأو  ال�سحيحني  كانت يف  فاإن  النبوية،  الأحاديث  تخريج 
عليهما، واإن مل يكن فيهما خرجته من بقية الكتب الت�سعة ناقالاً عن بع�ص 

املحدثني احلكم عليه، فاإن مل يكن فيها خّرجته من عموم كتب ال�صنة. 

تخريج اآثار ال�صحابة مبثل ما خّرجت به االأحاديث النبوية.. 3

توثيق املذاهب من كتبها املعتمدة.. 4

توثيق النقول من كتب الأئمة املوؤلفني.. 5

بيَّنت الغريب فيما كان يف الن�سو�ص يحتاج لبيان. . 6

البحث م�سادره كتب اأ�سول الفقه وهي الأم، ونظرااً لطبيعة البحث وارتباطه . 7
التف�صري  كتب  البحث  م�صادر  من  كان  فقد  بينها؛  والتاأليف  بالن�صو�س 

وقواعده وكتب م�صطلح احلديث و�صروح دواوينه وكتب الفقه املقارن. 

واأ�صاأل اهلل الكرمي اأن يرزقني فيه توفيقًا لل�صواب، و�صالحًا يف النية والق�صد، 
اللهم  وُعمَّ  راأيااً،  منه  واأفدت  علمااً  فيه  عنه  نقلت  وكل من  ويكتبه يف احل�سنات يل 

بالدعاء كل من قراأه واأناره براأيه وت�سويبه، اللهم اآمني.
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املبحث االأول

تعريف اجلمع بني الدليلني 

اجلمع يف اللغة من الثالثي )ج م ع( وهو يف اللغة ال�سم، وهو �سد الفرتاق، ومنه 
قوله تعالى: )ۆ  ۆ    ۈ( ]النور: 61[.

اأي  القوم  واأجمع  عليه.  اتفقوا  اأي  الأمر:  على  اأجمعوا  التفاق:  معانيها  ومن   
اتفقوا، واأمر جممع عليه اأي متفق عليه.

)ٿ   ٹ   اأنف�سهم له، ومنه قوله تعالى:  واأجمعوا اأي عزموا كاأنهم جمعوا 
ٹ( ]يون�ص: 71[.

ومنه �سمي الإجماع ال�سرعي اإجماعااً، لتفاق العلماء فيه على قول واحد 

تاأليف املفرتق، كما يطلق اجلمع على االإحاطة، و�صم ال�صيء بتقريب  واجلمع: 
بع�سه من بع�ص. يقال: جمعته فاجتمع.

وجماع االأمر: جممعه ومظنته، كما يف قول عبداهلل بن م�صعود : »اخلمر 
جماع الإثم”)1(؛ اأي جمع عددااً من خ�سال الإثم. 

وكل هذه املعاين متقاربة وترجع اإلى اأ�سل واحد يف املعنى اللغوي. 

و�سمي اجلمع بني الدليلني جمعااً لأنه به يجمع بني الدليلني يف الإعمال فيعمالن 
جميعااً.

والدليل جمع دليل، وهو من )د ل ل(، ومادة دلل تفيد معاين يف اللغة منها:
رواه اأبوداود يف كتاب الزهد �ص 160 )ح 160(. وابن اأبي �صيبة يف امل�صنف - كتاب الزهد - كالم ابن   )1(
م�سعود  106/7 )ح 34552(. والبيهقي يف املدخل اإلى ال�سنن الكربى - باب ا�ستعمال ال�سدق 

يف العلم ويف كل �سيء �ص 426 )ح 786(. 
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دّل مبعنى ال�صكينة والوقار يف الهيئة واملنظر وال�صمائل)1(.

كل، “وقد دّلت املراأة تدّل وتدلَّلت”)2(. والدّل: الغنج وال�صِّ

ودلَّ مبعنى هدى واأر�سد)3(، ومنه الدليل؛ »لأنه يتو�سل به اإلى معرفة ال�سيء«)4(.

ومنه قوله تعالى: )ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  
يئ( ]�سباأ: 14[. 

ومنه دللت بهذا الطريق، اأي: عرفته، واهتديت اإليه، والدال والدليل: من ح�سلت 
منه الدللة، ثم ي�سمى الدال والدليل َدللة كت�سمية ال�سيء مب�سدره)5(.

وهي معاٍن متقاربة املعنى، والدليل ماأخوذ من الهدى والإر�ساد.

غري  واحدة  جهة  من  اإال  ت�صميته  يف  خالف  فيه  لي�س  اال�صطالح  يف  والدليل 
موؤثرة كثريااً يف حقيقته وا�ستعمال الأ�سوليني له وهي: هل الدليل عام لكل ما يو�سل 
للمطلوب اخلربي علمًا كان اأم ظنًا، اأم الدليل خا�س بالعلميات وما يفيد الظن هي 

اإمارات ل اأدلة ؟ 

يف  ولكنه  االأدلة،  لتفاوت  االأ�صوليني  روؤية  عن  ريب-  -بال  يك�صف  خالف  وهو 
حقيقة الدليل وا�ستعماله ا�سطالحااً مل يكن ذا اأثر.

امل�صتدل  الناظر  تاأمله  اإذا  الذي  هو  “الدليل:  بقوله  الدليل  اجل�سا�ص  عرف 
اأو�سله اإلى العلم باملدلول”.

ثم يعلل بت�صميته دلياًل وي�صرح التعريف فيقول: “و�سمي دليال لأنه كاملنبه على 
الذي  ودليلهم  القوم  بهادي  م�سبه  وهو  اإليه،  له  وامل�سري  املعرفة  اإلى  املوؤدي  النظر 

تهذيب اللغة 65/14، القامو�ص املحيط 377/3.  )1(
ال�صحاح 1699/4.  )2(

تهذيب اللغة 66/14.  )3(
ب�سائر ذوي التمييز 605/2.  )4(

ينظر: تهذيب اللغة 66/14، اأ�سا�ص البالغة �ص134، ب�سائر ذوي التمييز 605/6.  )5(
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ير�سدهم اإلى الطريق، فاإذا تاأملوه واتبعوه اأو�سلهم اإلى الغر�ص املق�سود من املو�سع 
الذي يوؤمونه”)1(.

وعرفه الباجي بقوله: “ما �سح اأن ير�سد اإلى املطلوب الغائب عن احلوا�ص”)2(.

وعرفه اجلويني بقوله: “كل اأمر �سح اأن يتو�سل ب�سحيح النظر فيه اإلى علم ما 
ل يعلم بال�سطرار”)3(.

اإلى  املو�سل  هو  وقيل:  املطلوب،  اإلى  املر�سد  هو:  “الدليل  يعلى:  اأبو  وعرفه 
املق�سود”)4(.

االأ�صوليني  ا�صطالح  يف  الدليل  حلقيقة  اأقربها  اجل�صا�س  تعريف  اأن  واأجد 
بال�ستعمال العام ل�ستغراقه وبيانه.

منه  العام  باال�صطالح  الدليل  لتعريف  اأقرب  هو  يعلى  واأبي  الباجي  وتعريف   
للدليل ال�سرعي.

كل  ولي�س  العلم  اأفاد  ما  الدليل  اأن  مذهب  على  اأنه  وا�صح  اجلويني  وتعريف 
مدلول.

بني  التعار�ص  دفع  جمال  يف  م�ستعمل  م�سطلح  فهو  الدليلني  بني  اجلمع  واأما 
الدليلني.

باعتباره  تعريفه  الأ�سوليني  من  تق�سد  من  عليه-  اطلعت  -فيما  اأجد  ومل 
م�سطلحااً علميااً. 

فلم اأجد -ح�سب اطالعي- من عرف اجلمع بني الدليلني يف ا�ستعمال الأ�سوليني، 
ه بتعريف ا�صطالحي. ومل اأجد من خ�صَّ

الف�سول يف الأ�سول 7/4.   )1(
احلدود �ص103.   )2(

التلخي�ص يف اأ�سول الفقه 115/1.   )3(
العدة 131/1.  )4(
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عن  يك�صف  مبا  منه  املراد  ويذكرون  االأدلة  بني  للجمع  يعر�صون  العلماء  ولكن 
حقيقته.

ومن ذلك: 

قول الإمام ال�سافعي: “وكلما احتمل حديثان اأن ي�ستعمال معااً ا�ستعمال معااً ومل 
ل واحد منهما الآخر”)1(.  ُيعطِّ

معااً  الدليلني  ا�ستعمال  باأنه  الدليلني  بني  اجلمع  عن  ال�سافعي  الإمام  فعربَّ 
واإعمالهما جميعااً، وجعل �سده ومقابله تعطيل العمل بهما. 

وقال الإمام اخلطابي: “و�سبيل احلديثني اإذا اختلفا يف الظاهر واأمكن التوفيق 
بع�سها  ي�سرب  ول  املنافاة،  على  ُيحمال  ل  اأن  الآخر  على  اأحدهما  وترتيب  بينهما 

ببع�ص، لكن ُي�ستعمل كل واحد منهما يف مو�سعه”)2(.

اأحدهما على  وترتيب  بينهما  التوفيق  واخلطابي جعل اجلمع بني احلديثني هو 
ا وذلك ب�سرب  اإعمالهما جميعاً التي ل ميكن  املنافاة  اأن يحمال على  الآخر، و�سده 

اأحدهما بالآخر.

وقوله: “لكن ُي�ستعمل كل واحد منهما يف مو�سعه” ما يفيد اأن حقيقة اجلمع هي 
اإعمال الدليلني معااً بو�سع كل واحد منهما يف مو�سعه.

وابن جزي يف�سح عن حقيقة اجلمع بني الدليلني باأنه بالعمل بهما جميعااً فيقول 
وهو ي�صف وجوه دفع التعار�س “العمل بهما، وذلك باجلمع بينهما على قدر الإمكان 

ولو من وجه واحد، وهذا اأولى الطرق الأنه لي�س فيه اإطراح الأحدهما”)3(.

فاجلمع بني الدليلني هو بالعمل بهما على الوجه املمكن ولو من وجه واحد، لأنه 
خري من ترك اأحدهما بالكلية. 

اختالف احلديث 598/8. مطبوع مع الأم.  )1(
معامل ال�سنن 80/3.   )2(

تقريب الو�سول �ص 199.   )3(
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وبناء على ما تقدم من هذه النقول فاإنه ميكن تعريف اجلمع بني الدليلني باأنه: 
ا�ستعمال الدليلني املوَهم تعار�سهما واإعمالهما معااً -ولو من وجه- بحمل كل واحٍد 

منهما على مو�سع اأو حال.

و�سد اجلمع بني الدليلني التنافر بينهما والتعار�ص املانع من اإعمالهما، اأو املانع 
من اإعمال اأحدهما.

قال الطويف بعد ميله للجمع بني دليلني يف م�ساألة در�سها: “فاحتجنا اإلى اجلمع 
بني الدليلني، وذلك بحمل الآية على ما ذكرنا؛ فهو اأولى من تنافر الأدلة، وتفرقها، 
وتنافيها، وتناق�صها، بل اجلمع بينها واجب ما اأمكن، واهلل  اأعلم بال�سواب”)1(.

واجلمع بني الدليلني له ت�سميات يف اإطالقات العلماء ومن هذه الإطالقات: 

اجلمع بني الدليلني، وهو الأ�سهر يف الإطالق عند املف�سرين)2(، واملحدثني)3(، . 1
والأ�سوليني)4(، والفقهاء)5(.

و�صراح . 2 املف�صرين)7(،  عند  يكرث  اإطالق  وهو  الدليلني)6(،  بني  التوفيق 
احلديث)8(. 

�صرح خمت�صر الرو�صة 409/2.   )1(
امل�سري 38/2،  زاد  البغوي 665/1،  تف�سري  ال�سمعاين 450/1،  تف�سري  املاوردي 38/1،  ينظر:تف�سري   )2(

تف�سري الرازي 252/5.
ينظر: معامل ال�سنن 42/1، �صرح �صحيح البخاري البن بطال 308/2، �صرح النووي ل�صحيح م�صلم 1   )3(

/232، جامع العلوم واحلكم 230/1، فتح الباري لبن رجب 185/3، 
ال�سول  نهاية  �ص31،  ال�سا�سي  اأ�سول   ،51/4 الأحكام  اأ�سول  يف  الإحكام   ،167/3 ينظر/املح�سول   )4(

�ص309، نفائ�ص الأ�سول 2206/5، �صرح التلويح 386/1.
ينظر: البيان والتح�سيل 324/1، املجموع �صرح املهذب 121/3، �صرح الزرك�صي على خمت�صر اخلرقي   )5(

86/3، ال�سيل اجلرار �ص 599. 
ينظر: تف�سري الرازي 108/13، اللباب يف علوم الكتاب 360/8، املح�سول 167/3، نفائ�ص الأ�سول 2206/5،   )6(
ينظر: تف�سري ال�سمعاين 458/2، تف�سري البغوي 26/4، التف�سري الب�سيط للواحدي 237/1، اللباب يف   )7(

علوم الكتاب 56/4. 
ينظر: اأعالم احلديث 1484/2، معامل ال�سنن 310/4، فتح الباري 501/1، عون املعبود 193/1، الفتح   )8(

الرباين 215/6.
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بني . 3 اجلمع  على  اللفظ  هذا  ال�سافعي  الإمام  اأطلق  وقد  الدليلني،  ا�ستعمال 
الدليلني)1(.

التفاق، كذا اأطلق عليه الإمام الطحاوي)2(.. 4

احلمل بني الدليلني)3(، واإن كان يغلب اإطالق احلمل على اجلمع بني العام . 5
املطلق على  بني  وعلى اجلمع  العام على اخلا�ص،  فيقولون: حمل  واخلا�ص 

املقيد، فيقولون: حمل املطلق على املقيد.

البناء، هكذا اأطلق عليه القا�سي عيا�ص)4(.. 6

التخريج، هكذا اأطلق عليه ابن دقيق العيد يف مو�سع)5(.. 7

وهذه االإطالقات واإن كانت متغايرة يف األفاظها، غري اأنها مرتادفة يف املراد وهو 
اجلمع بني الدليلني.

واهلل اأعلم

اختالف احلديث 598/8. مطبوع مع الأم.  )1(
�صرح معاين االآثار 434/1.  )2(

توجيه النظر 520/1.   )3(
اإكمال املعلم 61/4.  )4(

�صرح االإملام 512/4.   )5(
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املبحث الثاين
موقع اجلمع بني الدليلني من طرق دفع التعار�ض

تتفق املذاهب على اأن اجلمع بني الأدلة املتعار�سة من طرق دفع التعار�ص ولكنها 
تختلف يف منزلته وموقعه ومرتبته على قولني اأو ن�صتطيع اأنه ن�صميهما منهجني: 

املنهج الأول:

منهج احلنفية وهم يجعلون اجلمع بني الدليلني ثالث اخلطوات لدفع التعار�ص ل 
يجوز اجلنوح اإليه اإال بعد العجز عن �صابقيه 

فهم يرون الن�سخ اأولاً، فاإذا علم املجتهُد املتقدَم واملتاأخر من الدليلني املتعار�سني 
عمل باملتاأخر منهما.

املجتهد يف مرجح بني  املتعار�سني بحث  تاريخ  ُيعرف  فاإذا مل   : ثانيااً والرتجيح 
الدليلني يقوي اأحدهما ويرجحه، فاإن مل ميكن ذلك ياأتي دور اجلمع بني الدليلني )1(.

اإل بعد العجز عن  اإليها  فهو يف املرتبة الثالثة يف منهج دفع التعار�ص ل ُي�سار 
الن�سخ ثم العجر عن الرتجيح مبرجح يقوي اأحد املتعار�سني. 

»خريكم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن    ح�صني  بن  عمران  بحديث  له  ومُيّثلون 
قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم«. قال عمران: ل اأدري اأذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بعده قرنني اأو ثالثة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن بعدكم قومااً يخونون ول يوؤمتون، وي�سهدون ول 
ي�ست�سهدون، وينذرون ول يوفون، ويظهر فيهم ال�سمن«)2( مع حديث زيد بن خالد 
 ،783/3 الأ�سرار  جامع   ،76/4 االأ�صرار  ك�صف   ،13/2 ال�سرخ�سي  احلنفية/اأ�سول  مذهب  يف  ينظر   )1(

ميزان الأ�سول �ص320، التلويح على التو�سيح 103/2، فتح الغفار 52/3، تي�سري التحرير 137/3.
رواه البخاري - كتاب ال�سهادات - باب: ل ي�سهد على �سهادة جور اإذا اأ�سهد 171/3 )ح2651(. وم�سلم   )2(

- كتاب الف�سائل - باب ف�سل ال�سحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 1964/4 )ح 2535(.
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اأن  ياأتي ب�سهادته قبل  ال�سهداء الذي  اأخربكم بخري  »األ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ، وفيه يقول 
ُي�ساألها«)1(.

فاإنهما عامان بال�سم املو�سول ومتعار�سان، حيث حكم على الأول بالذم ملن �سهد 
قبل اأن ي�صت�صهد، وبالثاين حكم له باخلريّية.

وقد جمع احلنفية بني احلديثني بعدة طرق، منها: 

الأولى: اأن املراد بحديث عمران بن احل�سني �سهادة الزور، ويف حديث زيد عموم 
ال�سهادة، فيخ�ص به حديث عمران)2(. 

الثانية: اأن النهي عن ال�صهادة يف حديث عمران هي التي تكون على معنى احللف، 
فكره ذلك كما يكره احللف؛ الأنه مكروه للرجل االإكثار منه واإن كان �صادقًا، 
اإال اأن ي�صتحلف بها فيكون حينئٍذ معذورًا، ومدح املبتدئ بال�صهادة ملن هي له 

اأو املخرب بها الإمام)3(.

قال الطحاوي: “وقد فعل ذلك اأ�صحاب ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فاأتوا الإمام ف�سهدوا 
بن  املغرية  على  �سهدوا  معه حني  كان  ومن    بكرة  اأبو  ومنهم  ابتداءاً 
اإياه  ابتدائهم  على  عمر  ُيعّنفهم  ومل  الزمًا،  الأنف�صهم  ذلك  فراأوا  �سعبة)4(، 

رواه م�سلم - كتاب الأق�سية - باب بيان خري ال�سهود 1344/3 )ح 1719(.  )1(
ينظر: اللباب يف اجلمع بني ال�سنة والكتاب 592/2 و593.  )2(

ينظر: �صرح معاين االآثار 152/4و153.  )3(
يق�سد ما جاء عن قتادة اأن اأبا بكرة ونافع بن احلارث بن كلدة و�سبل بن معبد �سهدوا على املغرية   )4(
بن �سعبة اأنهم راأوه يوجله ويخرجه، وكان زياد رابعهم وهو الذي اأف�سد عليهم، فاأما الثالثة ف�سهدوا 
بذلك، فقال اأبو بكرة: واهلل لكاأين باأثر جدري يف فخذها. فقال عمر  حني راأى زيادااً: اإين لأرى 
ا. فقال زياد: مل اأر ما قال هوؤلء، ولكنى قد راأيت  ا ل يقول اإل حقا، ومل يكن ليكتمني �سيئاً غالما كي�ساً

ريبة و�سمعت نف�سااً عاليااً. قال: فجلدهم عمر  وخلى عن زياد.
 225/17 اأربعة  يكملوا  مل  اإذا  الزنى  �سهود  باب   - احلدود  كتاب   - الكربى  ال�سنن  يف  البيهقي  رواه 

)ح 17125(.
وقد روى البخاري الق�سة على �سيغة التعليق فقال “وجلد عمر، اأبا بكرة، و�سبل بن معبد، ونافعا بقذف 

املغرية، ثم ا�ستتابهم” كما يف كتاب ال�سهادات - باب �سهادة القاذف وال�سارق والزاين 3/ 170.
وقد و�سله ابن حجر يف تغليق التعليق 377/3. 
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بذلك، بل �سمع �سهاداتهم، ولو كانوا يف ذلك مذمومني لذمهم، وقال: من 
ذلك  ينكر  ومل  منهم  �سمع  فلما  ُت�ساألوا؟  حتى  قعدمت  األ  هذا؟  عن  �ساألكم 
عليهم عمر، وال اأحد ممن كان بح�صرته من اأ�صحاب ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، دل ذلك 

على اأن فر�سهم كذلك، واأن من فعل ذلك ابتداءاً ل عن م�ساألة حممود«)1(.

ثم  اأواًل  الن�صخ  توجب  اأدلة  من  لهم  ظهر  مبا  اجلمع  لتاأخري  احلنفية  وي�صتدل 
الرتجيح.

اأوًل: دليلهم يف تقدمي الن�سخ: 

الدليل الأول: قول الزهري  وهو يتحدث عن منهج ال�سحابة يف دفع التعار�ص: 
ملسو هيلع هللا ىلص يتبعون الأحدَث فالأحدَث من اأمره”)2(. اهلل  ر�صول  �صحابة  “كان 

نا�سخااً  لكونه  باملتاأخر؛  فيعمل  واملتاأخر،  املتقدم  علم  اإذا  لأنه  الثاين:  الدليل 
تعالى  اهلل  حكم  بني  تخيري  هو  اإذ  بينهما؛  التخيري  يجوز  وال  للمتقدم، 

)املتاأخر(، وما لي�س بحكم اهلل تعالى )املتقدم(، وهو ال يجوز اأبدًا )3(.

ثانياً: دليلهم على الرتجيح اإن مل يعلم املتقدم واملتاأخر: 

راح املرجوح  الدليل االأول: اأنه قد انعقد االإجماع على وجوب العمل بالراجح واإطِّ
اإذا بان للمجتهد ما يرتجح به اأحد الدليلني.

وقالوا: هذا االإجماع منعقد من لدن ال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم.

ال�صليم  اأن تقدمي الراجح على املرجوح هو الذي يقت�صيه العقل  الدليل الثاين: 
عند وجود ما يرجح به اأحدهما على الآخر.

�صرح معاين االآثار 153/4.  )1(
رواه م�سلم - كتاب ال�سيام - باب جواز ال�سوم والفطر يف �سهر رم�سان للم�سافر يف غري مع�سية اإذا   )2(
كان �صفره مرحلتني فاأكرث، واأن االأف�صل ملن اأطاقه بال �صرر اأن ي�صوم، وملن ي�صق عليه اأن يفطر 784/2 

)ح 1113(.
فواحت الرحموت 190/2.  )3(
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الدليل الثالث: اأن املرجوح عند مقابله لي�س دلياًل، فلي�س اإهماله اإهمال دليل)1(.

ثالثاً: دليلهم على اجلمع والتوفيق اإن مل ميكن الن�سخ والرتجيح: 

قالوا: جنمع بني الدليلني لأن يف اجلمع اإعمالاً للدليلني، واإعمالهما معااً اأولى من 
اإهمالهما اأو اإهمال اأحدهما)2(.

املنهج الثاين:

اأول طرق دفع التعار�ص، ل  وهو مذهب يجعل اجلمع بني الدليلني اإن اأمكن هو 
يجوز غريه مع اإمكانه.

وهو مذهب اجلمهور، فهو مذهب املالكية)3(، وال�سافعية)4(، واحلنابلة)5(.

وهو قول الكثري من املف�سرين يف كتب التف�سري ويف قواعد التف�سري كابن العربي 
والرازي والقرطبي والزرقاين وحممد ر�سيد ر�سا وال�سنقيطي)6(.

وهو قول املحدثني يقررونه يف ال�صروح وكتب قواعد التحديث كاخلطيب البغدادي 
واحلافظ احلازمي واخلطابي وابن ال�صالح والعراقي والنووي وابن حجر وال�صخاوي 

وال�سيوطي)7(.
ينظر يف اأدلة احلنفية/اأ�سول ال�سرخ�سي 13/2، ك�صف االأ�صرار 76/4، جامع الأ�سرار 783/3، ميزان   )1(

الأ�سول �ص320، فواحت الرحموت 189/2 - 195.
ينظر: تي�سري التحرير 138/3، فواحت الرحموت 194/2و195.  )2(

ينظر/التقريب والإر�ساد 263/3، الإ�سارة يف معرفة الأ�سول �ص198، عار�سة الأحوذي 306/5، �صرح   )3(
تنقيح الف�سول �ص421، نيل ال�سول �ص215، نرث الورود �س587.

امل�ست�سفى   ،544/2/2 املح�سول   ،1183/1 الربهان   ،359/1 اللمع  �صرح  �ص341،  ينظر/الر�سالة   )4(
395/2، التب�سرة �ص159، قواطع الأدلة 404/1، التمهيد لالإ�سنوي �ص506.

ينظر/العدة 1019/3، التمهيد لأبي اخلطاب 199/3، رو�صة الناظر 740/2، �صرح خمت�صر الرو�صة   )5(
576/2، اأ�سول الفقه لبن مفلح 1006/2، �صرح الكوكب املنري 609/4.

العرفان  مناهل  القرطبي 305/10،  تف�سري  الكبري 581/3،  التف�سري  القراآن 465/1،  اأحكام  ينظر:   )6(
367/1، تف�سري املنار 188/6، اأ�سواء البيان 93/8. 

ينظر: الكفاية �ص608، الفقيه واملتفقه 532/1، العتبار يف النا�سخ واملن�سوخ من الآثار �ص25، معامل =  )7(
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وهو قول الظاهرية)1(، واملعتزلة)2(.

كما وافق اجلمهور على هذا املنهج بع�ص احلنفية كع�سد امللة والدين الن�سفي، 
وعبدالعزيز البخاري يف ك�صف االأ�صرار، واللكنوي يف االأجوبة الفا�صلة )3(.

الطحاوي  الإمام  الرتجيح  على  والتوفيق  اجلمع  تقدمي  يف  اجلمهور  وافق  كما 
االآثار فقد قال بعد جمعه بني دليلني ظاهرهما  من احلنفية يف كتابه �صرح معاين 
على  قدر  ما  التفاق،  على  ويحمل  الآثار  عليه  ج  ُيخرِّ اأن  ينبغي  “وهكذا  التعار�ص: 

ذلك، ول يحمل على الت�ساد اإل اأن ل يوجد لها وجه غريه”)4(.

وقد تكرر تقريره لهذا االأ�صل يف كتابه �صرح معاين االآثار)5(، ويف �صرح م�صكل 
الآثار)6(.

واجلمهور هنا على وجوب تقدمي اجلمع بني الدليلني اإن اأمكن على ما يدفع به 
باأحد املرجحات ثم تقدمي وترجيح املتاأخر حال علم تاريخ  التعار�ص من الرتجيح 
اإمكانه  الدليلني مع  الدليلني، فال يجوز ترك اجلمع بني  الت�ساقط بني  ثم  الدليلني 

والقدرة عليه.

مثال اجلمع بني املتعار�سني: حديث اأبي هريرة  قال: »نهى ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
عن �سالتني: بعد الفجر حتى تطلع ال�سم�ص، وبعد الع�سر حتى تغرب ال�سم�ص«)7(، 
= ال�سنن 8/3، مقدمة ابن ال�صالح �س414، التقييد واالإي�صاح �س245، التب�سرة والتذكرة 303/2، 

اإر�ساد طالب احلقائق 575/2، فتح الباري 84/10، فتح املغيث 81/3، تدريب الراوي 197/2و198.
ينظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام لبن حزم 151/2.  )1(

ينظر: املعتمد 672/2.  )2(
ينظر: كتاب الرتاجيح للن�سفي مطبوع يف جملة العلوم الرتبوية والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة امللك   )3(

�سعود، م/19 )2( �ص 905، ك�صف االأ�صرار 132/4، الأجوبة الفا�سلة �ص192، 196.
�صرح معاين االآثار 434/1.  )4(

ينظر مثاًل/�صرح معاين االآثار 163/1، 214/1، 414/1، 124/4، 274/4.  )5(
ينظر: �صرح م�صكل االآثار 321/14.  )6(

رواه البخاري -كتاب مواقيت ال�سالة/باب ل يتحرى ال�سالة قبل غروب ال�سم�ص 61/2 )ح588(.   )7(
وم�سلم -كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها/باب الأوقات التي نهي عن ال�سالة فيها 566/1 )ح825(. 
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اأو نام عنها،  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من ن�سي �سالة  اأن النبي    اأن�ص بن مالك  مع حديث 
فلي�سلها اإذا ذكرها ل كفارة لها اإل ذلك«)1(.

بق�ساء  ياأمر  والآخر  الوقتني،  يف  جميعها  ال�سالة  عن  ينهى  الأول  فاحلديث 
الفوائت يف كل وقت، ومنها هذان الوقتان الواردان يف احلديث الأول.

فجمع بينهما العلماء باأن يخ�س�ص عموم احلديث الأول بالثاين؛ لأنه واإن كان 
عامااً اإل اأنه اأخ�ص منه، فيكون النهي يف هذين الوقتني عن جميع ال�سلوات اإل ق�ساء 

الفوائت.

قال القا�صي عيا�س يف �صرح م�صلم: “واأما الفرائ�ص فال خالف يف ق�ساء فر�ص 
يومه ومن�سيته يف هذين الوقتني”)2(.

ودليل اجلمهور على وجوب البداءة باجلمع: 

وهو  العلماء،  اإجماع  حمل  هو  املتعار�سني  بني  اجلمع  طريقة  اأن  الأول:  الدليل 
منهج ال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم)3(.

نقل النووي عدم اخلالف بني العلماء يف وجوب اجلمع اأولاً فقال: “ول خالف 
بني العلماء اأنه اإذا اأمكن اجلمع بني الأحاديث ل ي�سار اإلى ترك بع�سها، بل 

يجب اجلمع بينها والعمل بجميعها”)4(. 

وقد نقل ابن حجر يف فتح الباري اتفاق الأ�سوليني فقال: “اجلمع اأولى من 
الرتجيح باتفاق اأهل الأ�سول”)5(.

رواه البخاري -كتاب مواقيت ال�سالة/باب من ن�سي �سالة فلي�سلها اإذا ذكرها ول يعيد تلك ال�سالة   )1(
وا�ستحباب  الفائتة  ال�سالة  ق�ساء  ال�سالة/باب  وموا�سع  امل�ساجد  -كتاب  وم�سلم  )ح597(.   70/2

تعجيل ق�سائها 471/1، 477 )ح680، 684(.
اإكمال املعلم 203/3.  )2(

ينظر: التب�سرة �ص159.  )3(
�صرح �صحيح م�صلم 155/3.  )4(

فتح الباري 474/9.  )5(
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ونقل املباركفوري يف مرعاة املفاتيح الإجماع وعلله فقال: “واملقرر يف علم 
اجلمع  وجب  احلديثني  بني  اجلمع  اأمكن  اإذا  اأنه  احلديث  وعلم  الأ�سول 
ولي�صا  �صادقان  الأنهما  باالأقوى،  منهما  االأقوى  ُيرّد غري  وال  اإجماًعا  بينهما 
مبتعار�سني، واإمنا اأجمع اأهل العلم على وجوب اجلمع بني الدليلني اإن اأمكن، 

ا اأولى من اإلغاء اأحدهما كما ل يخفى”)1(. لأن اإعمال الدليلني معاً

ونقل ال�سنقيطي يف الأ�سواء نفي اخلالف يف وجوب البداءة باجلمع)2( بينما 
يف دفع اإيهام ال�سطراب نقل اإطباق العلماء على وجوب اجلمع فقال: “وقد 

اأطبق العلماء على وجوب اجلمع اإذا اأمكن”)3(.

وممن نقل الإجماع اأو التفاق على البداءة باجلمع ابن جماعة الكناين)4(، 
والإمام القرطبي)5(.

اأما الإجماع العملي من ال�سحابة فهو املنقول عنهم بالتواتر املعنوي العملي 
يف دفعهم للتعار�ص والأمثلة على ذلك كثرية مت�سافرة. 

ڦ   ڤ   ڤ   )ڤ   تعالى:  قوله  بني    بكر  اأبي  جمع  ذلك  ومن 
والأحاديث  والآيات   ،]105 ]املائدة:  ڃ(  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   )ڳ   تعالى:  كقوله  املنكر  عن  بالنهي  الآمرة 
 ،]104 عمران:  ]اآل  ۀ(  ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  
حيث توهم بع�سهم تعار�سها واأن الآية م�سقطة لالأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر فدفع الإ�سكال باجلمع بني الأدلة. 

عليه:  واأثنى  اهلل  حمد  اأن  بعد  بكر  اأبو  قال  قال:  حازم  اأبي  بن  قي�س  عن 
مرعاة املفاتيح 14/9.   )1(

ينظر: اأ�سواء البيان 75/3.  )2(
دفع اإيهام ال�سطراب �ص 94.  )3(
ينظر: اإي�صاح الدليل �س 75.  )4(

ينظر: اجلامع لأحكام القراآن 175/3.  )5(
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“يااأيها النا�ص اإنكم تقروؤون هذه الآية وت�سعونها على غري موا�سعها )ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]املائدة: 105[، واإنا 
يديه  ياأخذوا على  فلم  الظامل  راأوا  اإذا  النا�ص  »اإن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �سمعنا 
اأو�صك اأن يعمهم اهلل بعقاب«، وقال عمرو عن ه�صيم واإين �صمعت ر�صول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما من قوم يعمل فيهم باملعا�سي ثم يقدرون على اأن يغريوا ثم ل 

يغريوا اإال يو�صك اأن يعمهم اهلل منه بعقاب”)1(.

ومن ذلك جمعه  بني اآيات يف املواريث التي توهم بع�سهم تعار�سها.

قال قتادة: “ذكر لنا اأن اأبا بكر  قال يف خطبته: األ اإن الآية التي اأنزل 
والوالد،  الولد  يف  اهلل  اأنزلها  الفرائ�س  �صاأن  يف  الن�صاء  �صورة  اأول  يف  اهلل 
والآية الثانية اأنزلها يف الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها 
�سورة الن�ساء اأنزلها يف الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها 
�صورة االأنفال اأنزلها يف اأويل االأرحام بع�صهم اأولى ببع�س يف كتاب اهلل مما 

جرت الرحم من الع�سبة”)2(.

كما جمع عبداهلل بن عبا�س  بني قوله تعالى: )پ  پ   
�سوؤال  الآيتان  اأكدت  حيث   ،]93-92 ]احلجر:  ڀ(  ڀ   ڀ   پپ  
العباد عن اأعمالهم مع قوله تعالى: )ی  ی  ی    جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ( 
]الرحمن: 39[، حيث نفت ال�سوؤال، فجمع ابن عبا�ص بني الآيتني كما نقله 

ابن جرير الطربي وابن اأبي حامت باإ�سنادهما عنه قال: “ل ي�ساألهم: هل 
رواه الإمام اأحمد يف امل�سند 178/1 )ح1(. واأبو داود - كتاب املالحم - باب الأمر والنهي �ص 609   )1(
ملسو هيلع هللا ىلص - باب ما جاء يف  اأبواب الفنت عن ر�صول اهلل  )ح4338(. و�صححه االألباين. والرتمذي - كتاب 
نزول العذاب اإذا مل يغري املنكر �ص 498 )ح2168(. وابن ماجه - كتاب الفنت - باب الأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر �ص 577 )ح4005(. و�سححه البغوي كما يف م�سابيح ال�سنة 409/3.
 208/6 لالأم  والأخوات  الإخوة  فر�ص  باب   - الفرائ�ص  كتاب   - الكربى  ال�سنن  يف  البيهقي  رواه   )2(
)ح12103(. والطربي يف تف�سريه 714/7 )ح10931(. وعزاه ال�سيوطي يف الدر املنثور 155/5 لعبد 

بن حميد.
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عملتم كذا وكذا؛ لأنه اأعلم بذلك منهم، ولكن يقول لهم: مل عملتم كذا 
وكذا”)1(.

فجمع بني الآيتني حيث جعل النفي عن �سوؤال ماذا عملتم من الأعمال لعلمه 
بها ، واأثبت ال�سوؤال لهم عن �سبب عملهم لهذه الأعمال.

ول ُي�سكل على هذا الإجماع اإل ما هو معلوم من مذهب احلنفية من القول 
بتقدمي الن�سخ -كما تقدم بيانه-.

وهو مما ميكن الإجابة عنه اأن الإجماع العملي من ال�سحابة �سابق خلالف 
املخالف يف هذا. 

الدليل الثاين: اأن اجلمع والتوفيق اإعمال للدليلني معااً، واإعمال الدليلني اأولى من 
اإهمالهما، اأو اإهمال اأحدهما؛ لأن الأ�سل يف الدليل الإعمال ل الإهمال)2(.

قال ال�سنقيطي يف الأ�سواء: “.. اجلمع بني الأدلة واجب متى ما اأمكن؛ لأن 
اإعمال الدليلني اأولى من اإلغاء اأحدهما، ول طريق للجمع اإل هذه الطريق، 

ومن عدل عنها ل بد اأن يلغي ن�سو�سااً �سحيحة”)3(.

الدليل الثالث: اأن الدليلني اإن اأمكن اجلمع بينهما، فلي�سا مبختلفني حقيقة.

على  اخلربين  مي�سوا  اأن  العلم  اأهل  “ولزم  الر�سالة:  يف  ال�سافعي  قال 
وجوههما ما وجدوا لإم�سائهما وجهااً، ول يعدونهما خمتلفني وهما يحتمالن 
، اأو وجد ال�سبيل اإلى اإم�سائهما ومل يكن منهما واحد باأوجب  اأن مي�سيا معااً
اإلى الختالف ما كان لهما وجهااً مي�سيان  من الآخر، ول ين�سب احلديثان 
معًا، اإمنا املختلف ما مل مي�س اإال ب�صقوط غريه، مثل اأن يكون احلديثان يف 

ال�سيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه”)4(.
رواه ابن جرير يف تف�سريه 67/14. وابن اأبي حامت يف تف�سريه 2274/7 )ح 12543(.  )1(

ينظر: نهاية ال�سول 450/4.  )2(
اأ�سواء البيان 431/1.   )3(
الر�سالة �ص341و342.  )4(
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الدليل الرابع: اأنه عند تعار�ص البينتني يكون احلكم بالعمل بهما بتوزيع املتنازع 
فيه بينهما اإن اأمكن، فكذلك احلكم عند تعار�ص الدليلني)1(.

يوؤيد هذا ما جاء يف حديث اأبي مو�سى الأ�سعري : اأن رجلني ادعيا دابة 
نة، فجعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينهما ن�سفني«)2(. اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص لي�ست لواحد منهما بيِّ

ال�سارع عن  لكالم  و�سيانة  للفائدة  تعميم  الدليلني  اإعمال  اأن  الدليل اخلام�ص: 
�سمات النق�ص)3(.

وبعد هذا، فاإنه بالنظر اإلى م�سلك اجلمهور وم�سلك احلنفية، فاإن الذي يظهر 
-واهلل اأعلم- ترجيح مذهب اجلمهور؛ وذلك الأمرين: 

املنهج  ا�ستنادهم يف هذا  به يف عمومه خ�سو�سااً  ا�ستدلوا  ما  قوة  الأول:  الأمر 
لفعل وتطبيقات ال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم. 

الأمر الثاين: الإجابة على اأدلة احلنفية ومناق�ستها مبا يلي: 

“كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث   : اأما ا�ستدللهم بقول الزهري  اأ. 
من اأمره”)4(؛ فاإمنا هو معترب اإذا مل ميكن اجلمع بني القدمي واحلديث 

مما �سدر عنه ملسو هيلع هللا ىلص، اأو ثبت الن�سخ فيه بدليل.

قال القا�سي عيا�ص يف �سرحه: “واإمنا اأراد اأن الأواخر من اأفعاله ملسو هيلع هللا ىلص 
تن�سخ الأوائل اإذا كان ممن ل يتمكن فيه البناء”)5(.

ينظر: نهاية الو�سول 3663/8.   )1(
رواه اأحمد 378/32 )ح19603(. والن�سائي -كتاب اآداب الق�ساة - باب الق�ساء فيمن مل تكن له بينة   )2(
248/8 )ح5424(. واأبو داود -كتاب الأق�سية - باب الرجلني يدعيان �سيئااً ولي�ست لهما بينة 37/4 
)ح3613(. وابن ماجه -كتاب الأحكام - باب الرجالن يدعيان ال�سلعة ولي�ست بينهما بينة 780/2 

)ح2330(. قال الن�سائي كما يف ال�سنن الكربى 5/ 429 “اإ�سناد هذا احلديث جيد”.
ينظر: العتبار للحازمي �ص25.  )3(

تقدم تخريجه.  )4(
اإكمال املعلم 61/4.  )5(
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وقال النووي: “هذا حممول على ما علموا منه الن�سخ اأو رجحان الثاين 
مع جوازهما...”)1(.

اأما احتجاجهم بتقدمي الن�سخ على اجلمع بكون املتاأخر نا�سخااً للمتقدم،  ب. 
والأ�سل  واإثباتها،  اإحكامها  وهو  الأدلة  يف  الأ�سل  وينايف  لزم  غري  فهو 

عدم الن�سخ، بل هو طارئ على الأدلة ول بد من قيام الدليل عليه.

ولأن الأ�سل يف الأدلة الإعمال ل الإهمال، والقول بالن�سخ مع اإمكان غريه 
من اجلمع اإهمال لأحد الدليلني.

االإجماع  بانعقاد  املرجوح  راح  واإطَّ بالراجح  العمل  ا�صتداللهم على  واأما  ج. 
اأن مو�سعه وموقعه ههنا،  نتفق معهم  ولكن ل  على ذلك، فهذا م�سلَّم، 
اإجماع  عليه  كان  الذي  هو  وهذا  اجلمع،  على  القدرة  عدم  عند  هو  بل 

ال�سحابة كما تقدم، وهو الذي به يجمع بني الأدلة. 

ومبثله يجاب عن دليلهم العقلي بتقدمي الراجح على املرجوح.

اإهمال  اإهماله  فلي�س  دلياًل،  لي�س  مقابله  عند  املرجوح  اإن  قولهم:  واأما  د. 
باأي  اإعماله  يجب  دليل  املرجوح  اأن  االأ�صل  بل  عنه:  يجاب  فاإنه  دليل، 
�سورة كانت ول ي�سوغ اإهماله اإل عند التعذر ال�سديد لإعماله، فاإذا اأمكن 

اجلمع بينهما وجب اإعماله فيما اأمكن.

واهلل اأعلم

�صرح �صحيح م�صلم للنووي 231/7و232.  )1(
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املبحث الثالث

�شروط اجلمع بني الدليلني 

ذكر بع�ص العلماء �سروطااً للجمع بني الدليلني، ل ي�سح اجلمع اإل بتحققها.

 وهي حني تاأملها جند اأن بع�صها �صرط يف اجلمع بني الدليلني ذاته وبخ�صو�صه، 
وبع�صها هو اأعم من اأن يكون �صرطًا للجمع بني الدليلني، بل هو �صرط عام يف منهج 
دفع التعار�ص بني الدليلني ومنه اجلمع بني الدليلني فهو اإلى اأن يكون �سرطااً للرتجيح 

مبعناه العام اأقرب.

وهذه ال�صروط اخلا�صة باجلمع بني الدليلني: 

ال�شرط الأول:

اأن يقوم اجلمع بني الدليلني مبعنى من املعاين ال�سحيحة التي حتتملها اأ�سول 
ال�سريعة وكلياتها، ويحتملها لفظ الدليلني. 

فمما حتتمله قواعد ال�سريعة مثالاً: تقدمي اجلزئي يف مو�سعه على الكلي فيما 
يدل عليه وتقدمي الكلي فيما بقي.

وهذا ال�صرط بدهي الأن املق�صود االأعظم مع اإعمال االأدلة �صيانتها عن التحريف 
والتبديل الذي يخرج دللتها ومعانيها عن اأ�سول ال�سريعة. 

اإن  والتاأويل  للمطلق  والتقييد  للعام  التخ�سي�ص  ال�سريعة من  ما حتتمله  ومثال 
قام دليله، وحمل اللفظ على املجاز، واإرادة اأحد معنيي اللفظ امل�سرتك، واأمثال هذه.

ال�شرط الثاين:

اأال يوؤول اجلمع اإلى تكلف يخرج بالدليلني عن مق�صود ال�صارع منهما.
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 وقد نبه الطويف لهذا، وقرر اأن ال�صحيح البداءة باجلمع، ولكنه اأكد على ال�صرط 
وهو اأال يتكلف اجلمع تكلفًا يخرج من مق�صودات ال�صارع وقواعده الكلية فحينها ال 

اعتبار به ويكون كعدمه يف التعذر وينتقل للرتجيح.

قال يف �صرح املخت�صر: “وال�سواب تقدمي اجلمع على الرتجيح ما اأمكن، اإل اأن 
يف�صي اجلمع اإلى تكلف يغلب على الظن براءة ال�صرع منه، ويبعد اأنه ق�صده، فيتعني 

.)1(” الرتجيح ابتداءاً

فاإن كان اجلمع متكلفااً كان الرتجيح حينئذ اأولى من هذا اجلمع يف قواعد ال�سريعة.

وهذا املعنى هو الذي قرره ابن حجر يف نخبة الفكر حني ا�صرتط اأن يكون اجلمع 
بني املتعار�صني جمعًا بغري تع�صف)2(.

اأن ميكن فيه  “واإمنا �صرطوا يف خمتلف احلديث   : قال طاهر اجلزائري معلالاً
اجلمع بغري تع�صف، الأن اجلمع مع التع�صف ال يكون اإال بحمل احلديثني املتعار�صني 
معااً اأو اأحدهما على وجه ل يوافق منهج الف�سحاء ف�سالاً عن منهج البلغاء يف كالمهم 

فكيف ميكن حينئٍذ ن�صبة ذلك اإلى اأف�صح اخللق على االإطالق”)3(.

ال�شرط الثالث:

اإمنا جعل  اإذ اجلمع  بالإبطال،  اأحدهما  اأو  الدليلني عليهما  األ يعود اجلمع بني 
للمحافظة على الن�سني وحتقيق مق�سود ال�سارع يف اإعمالهما ل اإهمالهما اأو اأحدهما، 

فاإذا نتج عنه اإهمال اأحدهما مل ي�سح اأن يعمل به ملخالفته مق�سوده. 

واإن مما تقرر عند االأ�صوليني اأنه ال يجوز ا�صتنباط معنى من الن�س يعود على 
ذات الن�ص بالإبطال، فكذا القول اإذا كان اجلمع بينه وبني غريه يوؤدي اإلى الإبطال)4(. 

�صرح خمت�صر الرو�صة 689/3.   )1(
ينظر: نخبة الفكر مع �سرحه نزهة النظر �ص 92.   )2(

توجيه النظر 520/1.   )3(
ينظر: التحبري �صرح التحرير 3854/6.  )4(
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ومثال عود اجلمع بني الدليلني لإبطالهما اأو اأحدهما ما مال اإليه بع�سهم يف دفع 
ما  واأذكار  الت�صهد  واأنواع  كاال�صتفتاح  واالأدعية  لالأذكار  املتغايرة  الروايات  تعار�س 
بعد ال�سلوات باجلمع بينها باأن يقولها جميعااً يف املو�سع الواحد لي�سيب بقولها كلها 
ملسو هيلع هللا ىلص مل يقلها جميعااً،  ملسو هيلع هللا ىلص، فقد ردَّ ابن العربي هذا اجلمع باأن النبي  األفاظه  جميع 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  له  كمَّ ملا  وا�ستق�سار  لل�سريعة  تبديل  واحد  حمل  يف  بينها  اجلمع  واأن 

التعليم)1(.

 فحينئذ يكون اجلمع عاد على كل الأحاديث بالإبطال لأنه باجلمع مل يعمل بواحد 
منها، بل تركها جميعااً، ومل يعمل باأي �سورة من �سور ال�سنة الواردة عنه ملسو هيلع هللا ىلص. 

كما انربى ابن القيم برد هذا اجلمع بوجوه منها اأنه عاد عليها بالإبطال فقال: 
اأن  اإما  بل  واحد  اآن  املختلفة يف  الألفاظ  تلك  بني  يجمع  ملسو هيلع هللا ىلص مل  النبي  اأن  “الرابع: 
يكون قال هذا مرة وهذا مرة كاألفاظ اال�صتفتاح والت�صهد واأذكار الركوع وال�صجود 
وغريها، فاتباعه ملسو هيلع هللا ىلص يقت�سي اأن ل يجمع بينها، بل يقال هذا مرة وهذا مرة، واإما اأن 
يكون الراوي قد �سك يف اأي الألفاظ. قال: فاإن ترجح عند الداعي بع�سها �سار اإليه 
واإن مل يرتجح عنده بع�سها كان خمريااً بينها، ومل ي�سرع له اجلمع فاإن هذا نوع ثالث 
مل يرو عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيعود اجلمع بني تلك الألفاظ يف اآن واحد على مق�سود الداعي 

.)2(” بالإبطال لأنه ق�سد متابعة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ففعل ما مل يفعله قطعااً

ال�شرط الرابع:

األ يعود اجلمع بني املتعار�سني بالإبطال لدليل ثالث اأو مدلوله ال�سحيح.

 والتعليل هنا كتعليل ال�صرط الثاين، اأن اإبطاله مناٍف ملق�صود اجلمع وهي اإعمال 
الأدلة والعمل بها جميعااً وهذا اإبطال لدليل.

بالرتجيح  املتعار�صني  الدليلني  اأحد  اإلغاء  اأن  ال�صرط:  لهذا  تعلياًل  هنا  ويزيد 
ينظر: القب�س يف �صرح موطاأ مالك بن اأن�س 242/1.  )1(

جالء الأفهام �ص 324.   )2(
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ي�سح ل�سرورة عدم اجلمع، فاإذا �سح هذا لتعار�سهما بنف�سيهما فال ي�سح اإبطال 
دليل ل اأثر له ول �ساأن له بالتعار�ص.

برتجيح  حفظهما  ميكن  مل  فاإن  الدليلني  حفظ  منه  الق�سد  كان  اجلمع  ولأن 
اأحدهما فال اأقل األ يعدو على غريهما بالإبطال.

ال�شرط اخلام�س:

اإذا كان اجلمع بالتاأويل فيجب اأن يكون بالتاأويل القريب، فاإن كان بالتاأويل البعيد 
فيجب اأن يكون وفق القواعد املقررة يف اللغة وال يخالف اأ�صول ال�صريعة)1(.

اأو  “�سرطه اأن يكون موافقااً لو�سع اللغة اأو عرف ال�ستعمال  اإذ التاأويل بعمومه 
عادة �ساحب ال�سرع. وكل تاأويل خرج عن هذه الثالثة فباطل”)2(.

ول ي�سح بالتاأويل املردود املتعذر الذي ل يحتمله اللفظ، فيكون مردودااً ل مقبولاً.

قال اجلويني: “اأما اإذا كان التاأويل يت�سمن حمل كالم ال�سارع من جهة ركيكة 
تناأى عن اللغة الف�سحى، وقد ل يت�ساهل فيه اإل يف م�سايق القوايف واأوزان ال�سعر، 
هذه  اأمثال  على  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  األفاظ  من  اأو لفظًا  اهلل  كتاب  من  اآية  حمل  فاإذا 

املحامل، واأزال الظاهر املمكن اإجراوؤه ملذهب اعتقده فهذا ل يقبل”)3(.

ال�شرط ال�شاد�س:

يخالف  وال  و�صره،  الت�صريع  حكمة  عن  الدليلني  بني  بجمعه  املجتهد  يخرج  اأال 
، اأو ما  بجمعه وتاأويله الأحكام ال�سرعية املتفق عليها، اأو املن�سو�ص عليها ن�سااً قاطعااً

علم من الدين بال�سرورة)4(.
ينظر: املهذب يف علم اأ�سول الفقه املقارن 2420/5.  )1(

ينظر: البحر املحيط 44/5.  )2(
الربهان 456/1.  )3(

ينظر: املهذب يف علم اأ�سول الفقه املقارن 2420/5.  )4(
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ال�شرط ال�شابع:

واأدلتها  ال�صريعة  وطبيعة  ليتوافق  تكلف  اإلى  الدليلني  بني  اجلمع  يوؤدي  اأال 
ومقا�سدها.

فاإنه اإن كان كذلك كان غري �صائغ، وكان الرتجيح خريًا من ذلك التكلف.

على  اجلمع  تقدمي  “وال�سواب  اأي�سااً  هنا  منا�سب  وهو  الطويف  قول  تقدم  وقد 
الرتجيح ما اأمكن، اإال اأن يف�صي اجلمع اإلى تكلف يغلب على الظن براءة ال�صرع منه، 

.)1(” ويبعد اأنه ق�سده، فيتعني الرتجيح ابتداءاً

وعر�س البن دقيق العيد حالة من مثل هذا الذي يجر اإلى التكلف فبني اأنه راأى 
الإعرا�ص عنها للرتجيح. 

يقول: “والذي اأَذهُب اإليه فيما يرجع اإلى نف�صي، ال فيما يرجع اإلى املناظرة: اأن 
املوا�سع التي يقع الختالف فيها بني الرواة، وحتتاج يف اجلمع بينها اإلى التاأويالت 
امل�ستكرهة، اأو يف تخريج بع�سها اإلى الوجوه ال�سعيفة، بحيث ل تطمئن النف�ص اإلى 
َمه على طريقة اجلمع  التاأويل والتخريج، اأن اأذهب اإلى الرتجيح، واأبنَي عليه، واأقدِّ
ًة ال ميكن  والتخريج؛ الأن اختالف الرواة فيما يرجع اإلى الداللة على املعاين َكرُثَ َكرْثَ
من  وال�صعُف  اال�صتكراُه،  ذلك  �صبَب  اأن  من  احلا�صُل  النظُر  فيكون  اإح�صاوؤها، 
اأكابر  اأو  ال�سارع  لفظ  من  املراد  اأَنَّ  من  احلا�سل  الظن  من  اأغلُب  الرواة  اختالف 

ال�سحابة والعلماء ما ي�ستكره ول تطمئنُّ النف�ص اإليه”)2(.

ال�شرط الثامن:

اأن يكون اجلامع بني الأدلة املوهم تعار�سها من اأهل العلم والنظر والجتهاد)3(. 
�صرح خمت�صر الرو�صة 689/3.   )1(

�صرح االإملام 512/4.   )2(
ينظر: �صرح خمت�صر الرو�صة 675/3 و676، اإر�ساد طالب احلقائق 571/2، التحبري �صرح التحرير   )3(

4084/8، الفتح الرباين لل�سوكاين 4354/9، املهذب يف علم اأ�سول الفقه املقارن 2420/5.
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ال�سرعيات،  النظر يف  اأدق  بل هي من  اجتهادية،  الأدلة عملية  بني  فاإن اجلمع 
فكان من مهمات اأهل العلم.

واجلمع بني الدليلني هو من �سروب الرتجيح بني املتعار�سني، والرتجيح ليكون 
اإل من املجتهدين.

والطويف يبني اأن ترتيب الأدلة والرتجيح عند تعار�سها هو �ساأن املجتهدين فقال: 
“املجتهد له وظائف، وهي ترتيب االأدلة والت�صرف فيها، وترجيح بع�صها على بع�س 

عند التعار�ص”)1(.

قال املرداوي: “العامي ال ميكنه الرتجيح لق�صوره، ولو ُكلِّف بذلك لكان تكليفًا 
ب�سرب من الجتهاد”)2(.

ولهذا جعل ال�سوكاين مهمة اجلمع بني الأدلة للمتبحرين يف الأ�سول فيقول: “من 
ا يف مباحثها، فاإنه  ا على دقيقها وجليلها، متدرباً ا يف اأ�سول الفقه، مطلعاً كان متبحراً
ميكنه اأن ي�صلك يف م�صالك اجلمع والرتجيح واال�صتنباط ما ال ي�صلكه الذي هو دونه 

يف ذلك”)3(.

ويرى الإمام النووي اأن اجلمع بني الأدلة اإمنا هي ملن جمع علومااً واأو�سافااً علمية 
وذلك بقوله: “واإمنا يكمل للقيام به الأئمة اجلامعون بني احلديث والفقه والأ�سول 

والغوا�سون على املعاين الدقيقة”)4(. 

واهلل اأعلم

�صرح خمت�صر الرو�صة 675/3 و676.  )1(
التحبري �صرح التحرير 4084/8.   )2(

الفتح الرباين لل�سوكاين 4354/9.   )3(
اإر�ساد طالب احلقائق 571/2.   )4(
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املبحث الرابع
طرق اجلمع بني الدليلني 

حني يتقرر اأن اجلمع بني الدليلني هو املتعني اأولاً عند اإمكانه على راأي اجلمهور 
بنّي بع�س االأ�صوليني اأمثلة لو�صائل وطرق اجلمع بني الدليلني.

ويف  للتقريب،  اأمثلة  واإمنا هي  وو�سائله  لطرق اجلمع  لي�ص حا�سرااً  وما ذكروه   
بع�سها تداخل كما ل يخفى عند التاأمل.

وجه  اأي  من  ولو  اأمكن  اإذا  متعني  متاأكد  اجلمع  اأن  الأ�سوليون  يوؤكده  مما  واإن 
ي�سح، وما ذاك اإل لتاأكيد دور اجلمع وتقدميه.

العمل  اأولى من  ولو من وجه  الدليلني  اأن اجلمع بني  “ول يخفى  الآمدي:  يقول 
باأحدهما وتعطيل الآخر”)1(.

وقوله: “ولو من وجه” هو الذي ق�سده بع�ص الأ�سوليني بقولهم بوجوب اجلمع 
ما اأمكن. 

ومما ذكروه من و�سائل وطرق اجلمع: 

الطريق الأول:

التق�سيم للحكم يف جهة الأمر والنهي يف تقابلهما مع الفعل اأو الإذن اأو ال�سكوت 
ملن فعل املنهي اأو ترك املاأمور، كاأن ُيحمل الأمر على الندب، وفعله اأو ال�سكوت عن 
فاعله لالإباحة اأو رفع احلرج، وكاأن يحمل النهي على الكراهة وال�سكوت عن فاعله 

لالإباحة اأو رفع احلرج.

ى   )ى   تعالى:  قوله  يف  كما  البيع  على  بالإ�سهاد  الأمر  اأدلة  ومثاله 
الإحكام يف اأ�سول الأحكام 339/2.  )1(
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ائ( ]البقرة: 282[ معار�ستها باأدلة ترك الإ�سهاد كما يف قوله تعالى: )  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ( ]البقرة: 283[؛ ف�سار الأمر اإلى 
الأمانة ومل ياأمر بالإ�سهاد، وما جاء من اأحاديث كثرية كان فيها بيعااً من النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
اأو باأمره ومل ي�سهد ومل ياأمر بالإ�سهاد، كما يف حديث عروة البارقي  اأن النبي 
ا ي�سرتي له به �ساة، فا�سرتى له به �ساتني، فباع اإحداهما بدينار،  ملسو هيلع هللا ىلص اأعطاه ديناراً
وجاءه بدينار و�ساة، فدعا له بالربكة يف بيعه، وكان لو ا�سرتى الرتاب لربح فيه)1(، 

فباع عروة  وا�سرتى ومل ي�سهد ومل ياأمره ملسو هيلع هللا ىلص بالإ�سهاد.

فجمع الكثريون باأن االأمر للندب ال للوجوب، واأن ترك االإ�صهاد مباح ماأذون اإذ لو 
كان واجبااً ما تركه ملسو هيلع هللا ىلص، فجمعوا بينهما بتق�سيم احلكم الفعل للندب والرتك لالإباحة)2(.

ومثاله اأحاديث الو�سوء بعد اجلماع وقبل الَعود فقد جاء يف اأمره ملسو هيلع هللا ىلص وفعله، فاأما 
اأمره فكما يف حديث اأبي �سعيد اخلدري، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا اأتى اأحدكم اأهله، ثم 
 قالت »كان  ملسو هيلع هللا ىلص فكما يف حديث عائ�سة  واأما فعله  اأن يعود، فليتو�ساأ«)3(،  اأراد 
ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا كان جنبااً، فاأراد اأن ياأكل اأو ينام، تو�ساأ و�سوءه لل�سالة«)4(، فيعار�سه 
تركه ملسو هيلع هللا ىلص للو�سوء كما يف حديث عائ�سة  قالت: »كان ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينام وهو 
والف�سيلة  الأول لال�ستحباب  باأن حمل  بينهما  ماء«)5(. فجمع  اأن مي�ص  جنب من غري 

والثاين للرخ�سة وال�سعة والإباحة، ول معنى لرتجيح اأحدهما وقد اأمكن اجلمع.

و�سوءه  يتو�ساأ  اأن  �ساء  فمن  جائز،  كله  هذا  اإن  نقول:  “ونحن  قتيبة:  ابن  قال 
رواه البخاري - كتاب املناقب - باٌب 207/4 )ح 3642(.  )1(

ينظر: الأم 88/3.  )2(
رواه م�سلم - كتاب احلي�ص - باب جواز نوم اجلنب وا�ستحباب الو�سوء له، وغ�سل الفرج اإذا اأراد اأن   )3(

ياأكل اأو ي�سرب اأو ينام اأو يجامع 249/1 )ح 308(.
رواه م�سلم - كتاب احلي�ص - باب جواز نوم اجلنب وا�ستحباب الو�سوء له، وغ�سل الفرج اإذا اأراد اأن   )4(

ياأكل اأو ي�سرب اأو ينام اأو يجامع 248/1 )ح 305(.
رواه اأحمد 232/42 )ح 25377(. واأبوداود - كتاب الطهارة - باب يف اجلنب يوؤخر الغ�سل 58/1 )ح   )5(
228( و�سححه الألباين. والرتمذي - اأبواب الطهارة - باب يف اجلنب ينام قبل اأن يغت�سل 179/1 )ح 

118(. قال ابن حجر يف بلوغ املرام �ص 85 “وهو معلول”.
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لل�سالة بعد اجلماع ثم ينام، ومن �ساء غ�سل يده وذكره ونام، ومن �ساء نام من غري 
اأن مي�س ماء، غري اأن الو�صوء اأف�صل، وكان ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يفعل هذا مرة، ليدل على 
الف�سيلة، وهذا مرة ليدل على الرخ�سة، وي�ستعمل النا�ص ذلك، فمن اأحب اأن ياأخذ 

بالأف�سل، اأخذ، ومن اأحب اأن ياأخذ بالرخ�سة اأخذ”)1(.

الطريق الثاين:

حمل املتعار�سني على حالني، فيحمل اأحد الدليلني املتعار�سني على حال ويحمل 
ما ظاهره معار�صته له على حال اأخرى.

والظاهر بالأحوال هنا ما يح�سل به التغري املوجب لتغري احلكم كالعجز واملر�ص 
والكرب وال�سغر واأمثالها.

مثاله ما جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه كان يقبل وهو �سائم كما قالت عائ�سة : »كان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقبل ويبا�سر وهو �سائم، وكان اأملككم لأربه«)2(، وما جاء يف حديث اأبي 
هريرة  قال: »اأن رجال �ساأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن املبا�صرة لل�صائم فرّخ�س له، واأتاه 

اآخر ف�صاأله فنهاه، فاإذا الذي رّخ�س له �صيخ، والذي نهاه �صاب«)3(.

قال الإمام الرتمذي: “واختلف اأهل العلم من اأ�صحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وغريهم يف 
يرّخ�صوا  لل�صيخ، ومل  القبلة  ملسو هيلع هللا ىلص يف  النبي  اأ�صحاب  بع�س  لل�صائم: فرّخ�س  القبلة 
لل�ساب خمافة اأن ل ي�سلم له �سومه”)4(، فحمل النهي ملن ل ي�ستطيع ملك اأربه والإذن 

ملن ميلكه، فكان اجلمع بحمل كل منهما على حاٍل لي�ست يف الآخر. 
تاأويل خمتلف احلديث �س 350.  )1(

رواه البخاري - كتاب ال�سوم - باب املبا�سرة لل�سائم 30/3 )ح 1927(. وم�سلم - كتاب ال�سيام -   )2(
باب بيان اأن القبلة يف ال�سوم لي�ست حمرمة على من مل حترك �سهوته 776/2 )ح 1106(.

والأرب: احلاجة، واملراد هنا: اأملككم واأحب�سكم ل�سهوته ملسو هيلع هللا ىلص. 
ينظر: غريب احلديث للقا�سم بن �سالم 336/4، الفائق يف غريب احلديث 1/ 37. 

رواه اأبوداود - كتاب ال�سوم - باب فيمن اأ�سبح جنبااً يف �سهر رم�سان 62/4 )ح237(. قال النووي يف   )3(
املجموع 354/6 و 355 “رواه اأبوداود باإ�سناد جيد ومل ي�سعفه”. وقال الألباين: “ح�سن �سحيح”.

�سنن الرتمذي 98/2.   )4(
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  ومن ذلك ما جاء من النهي عن التنف�ص يف الإناء كما يف حديث اأبي قتادة
قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا �سرب اأحدكم فال يتنف�ص يف الإناء«)1( مع ما جاء من 
تنف�سه ملسو هيلع هللا ىلص كما يف حديث ثمامة بن عبداهلل  قال: كان اأن�ص، يتنف�ص يف الإناء 

.)2(» مرتني اأو ثالثااً، وزعم »اأن النبي كان يتنف�ص ثالثااً

على  احلديثني  بحمل  حجر  ابن  ذكره  ما  الدليلني  بني  اجلمع  اأوجه  من  وكان 
حالني، قال: “فحملهما على حالتني: فحالة النهي على التنف�ص داخل الإناء وحالة 
كان  تقديره  والثاين  النهي  من  ظاهره  على  فاالأول  خارجه،  تنف�س  من  على  الفعل 

يتنف�ص يف حالة ال�سرب من الإناء”)3(.

الطريق الثالث:

احلمل على زمانني، باأن يحمل اأحد الدليلني الدالني على حكمني متعار�سني على 
وقت وزمن والآخر على زمن اآخر.

عمران:  ]اآل  ٿ(  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   )ٺ   تعالى:  قوله  بني  التعار�ص  كموهم 
123[، حيث و�صف اهلل املوؤمنني يف هذه االآية بكونهم اأذلة حال ن�صره لهم ببدر، مع 

ڳ   گ     گ   گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ      ڑ   ژ   )ژ   قوله: 
العزة والذلة من  ]املنافقون: 8[ حيث و�سفهم بالعزة ول يخفى ما بني  ڳ( 
التنايف والت�ساد، فكان اجلمع اأنَّ و�سفهم بالذلة وقلة العدد يف يوم بدر، وو�سفهم 

بالقوة والعزة يوم املري�سيع وهو يوم غزوة بني امل�سطلق.

اأن  وهو  ظاهر،  “واجلواب  الآيتني:  بني  التعار�ص  ملوهم  عر�ص  ملا  ال�سنقيطي  قال 
گ     )گ   تعالى:  وقوله  بدر،  يوم  وُعَددهم  َعَددهم  قلة  هو  بالذلة  و�سفهم  معنى 
رواه البخاري - كتاب الو�سوء - باب النهي عن ال�ستنجاء باليمني 42/1 )ح 153(. وم�سلم - كتاب   )1(

الطهارة - باب النهي عن ال�ستنجاء باليمني 225/1 )ح267(.
رواه البخاري - كتاب الأ�سربة - باب ال�سرب بنف�سني اأو ثالثة 112/7 )ح5631(. وم�سلم - كتاب الأ�سربة   )2(

- باب كراهة التنف�ص يف نف�ص الإناء، وا�ستحباب التنف�ص ثالثا خارج الإناء 1602/3 )ح 2028(.
فتح الباري 93/10.  )3(
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امل�سطلق،  بني  املري�سيع وهي غزوة  نزل يف غزوة  ]املنافقون: 8[  ڳ  ڳ( 
وذلك بعد اأن قويت �صوكة امل�صلمني وكرث َعَددهم وُعددهم، مع اأن العزة والذلة ميكن 
اجلمع بينهما باعتبار اآخر، وهو اأن الذلة باعتبار حال امل�سلمني من قلة الَعدد والُعدد، 

والعزة باعتبار ن�صر اهلل وتاأييده كما ي�صري اإلى هذا قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( ]الأنفال: 26[ ”)1(.

الطريق الرابع:

احلمل على مكانني، باأن يحمل اأحد الدليلني الدالني على حكمني متعار�سني على 
مكان والآخر على مكان اآخر، وحينئذ ينتفي التعار�ص بالعمل بهما جميعااً كل واحٍد 

منهما يف مكان.

الغائط فال  اأتيتم  »اإذا   : اأيوب  اأبي  ملسو هيلع هللا ىلص من حديث  قوله  تعار�ص  كموهم 
ا�ستقبال  نهى عن  اأو غربوا«)2( حيث  �سرقوا  ولكن  ت�ستدبروها  ول  القبلة،  ت�ستقبلوا 
القبلة وا�ستدبارها حال ق�ساء احلاجة مع حديث ابن عمر  قال: رقيت يومااً 
على بيت حف�سة، فراأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص على حاجته م�ستقبل ال�سام م�ستدبر الكعبة«)3( 
ال�سحاري  يف  ال�ستقبال  عن  النهي  يف  الأول  مكانني:  على  احلديثان  ُحمل  حيث 

واحلديث الثاين الإذن فيه يف البنيان.

التي  “احلال  بينها:  الأحاديث جامعااً  التعار�ص بني  ابن عبدالرب بعد ذكر  قال 
ا�ستقبل فيه القبلة بالبول وا�ستدبرها غري احلال التي نهى عنها، فاأنزلنا النهي عن 

ذلك يف ال�سحاري والرخ�سة يف البيوت”)4(.
دفع اإيهام ال�سطراب �ص 52 و53.   )1(

رواه البخاري - كتاب ال�سالة - باب قبلة اأهل املدينة واأهل ال�ساأم وامل�سرق 88/1 )ح 394(. وم�سلم   )2(
- كتاب الطهارة - باب ال�ستطابة 224/1 )ح 264(.

اأبواب ال�سالة - باب النتقال يف ال�سالة 99/1)ح277(. واأحمد يف امل�سند  رواه مالك يف املوطاأ -   )3(
212/8 )ح4606(. والرتمذي - اأبواب الطهارة - باب ما جاء من الرخ�سة يف ذلك 61/1 )ح11(. 

وقال: “هذا حديث ح�سن �سحيح”.
التمهيد 307/1.   )4(
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الطريق اخلام�س:

للتبعي�ص،  اأي: يكون قابالاً  املتعار�سني،  الدليلني  اأن يتبع�ص حكم كل واحد من 
فيثبت بع�سه دون بع�ص)1(.

و�سماه الرازي يف املح�سول: “ال�سرتاك والتوزيع”)2(.

تقريره: اأن املحكوم عليه يف اخلربين قد يكون ب�سيطااً ل جزء له، وقد يكون ذا 
اأجزاء، وذا الأجزاء ت�سح ق�سمته)3(.

ا بيدهما فاإنه يق�سم بينهما ن�سفني،  ا داراً  قال الأ�سفهاين “كما يف اثنني تداعياً
الأن يد كل واحد منهما دليل ظاهر على ملكه لها”)4(.

بن  زيد  ال�صهادة كما يف مع حديث  اأدلة مدح  ال�صبكي باجلمع بني  له  مثَّل  وقد 
خالد ، وفيه يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »األ اأخربكم بخري ال�سهداء الذي ياأتي ب�سهادته قبل 
اأن ُي�ساألها«)5(، واأحاديث ذمها كحديث عمران بن ح�سني  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»خريكم قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم«. قال عمران: ل اأدري اأذكر النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص بعده قرنني اأو ثالثة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن بعدكم قومااً يخونون ول يوؤمتون، وي�سهدون ول 

ي�ست�سهدون«)6(، قال: »فيحمل االأول على حق اهلل تعالى والثاين على حقنا«)7(.

الطريق ال�ساد�س:

اأن يتعدد حكم كل واحد من الدليلني، اأي: يحتمل اأحكامااً، فيثبت بكل واحد من 
الدليلني بع�ص تلك الأحكام، هذا ما قرره الرازي والإ�سنوي)8(.

ينظر: نهاية ال�سول 450/4.  )1(
ينظر: املح�سول 543/2/2.   )2(

ينظر/نفائ�ص الأ�سول 3684/8.  )3(
نهاية الو�سول 3663/8.   )4(

تقدم تخريجه.   )5(
تقدم تخريجه.   )6(

االإبهاج يف �صرح املنهاج 210/3.   )7(
ينظر: املح�سول 543/2/2، نهاية ال�سول 450/4.  )8(
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وهو جممل، فاإن كان املق�سود بع�ص ذلك احلكم حمل التعار�ص ف�سحيح، واإن 
اأنه ياأخذ حكمااً من دللته غري احلكم املفرو�ص فيه التعار�ص، فهذا  كان املق�سود 

يوؤول اإلى الرتجيح ل اجلمع.

الطريق ال�سابع:

بع�ص  حق  يف  منهما  واحد  بكل  فيعمل  ما،  ا  حكماً منهما  واحد  كل  يقت�سي  اأن 
الأحكام)1(.

ومثل له القرايف بتعار�ص قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث اأبي �سعيد اخلدري : »غ�سل 
 ، يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم«)2( مع قوله ملسو هيلع هللا ىلص من حديث �سمرة بن جندب

قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من تو�ساأ فبها ونعمت، ومن اغت�سل فذلك اأف�سل«)3(.

قال القرايف جامعااً بينهما على هذا ال�سبيل: “فيحمل الأول على الندب، والثاين 
على نفي احلرج، الذي ل ميكن اجتماعه مع الندب؛ فاإن املندوب ل حرج يف تركه”)4(.

الطريق الثامن:

فيما  العام  ويعمل  باخلا�ص  فيعمل  والآخر خا�سااً،  الدليلني عامااً  اأحد  يكون  اأن 
بقي، فكان اأن اأعمال جميعااً باجلمع بينهما.

قال:   ، عبا�ص  ابن  حديث  يف  كما  النهي  اأوقات  يف  ال�سالة  حترمي  فاإن 
�سهد عندي رجال مر�سيون واأر�ساهم عندي عمر، »اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن ال�سالة 

ينظر/املح�سول 407/5، نفائ�ص الأ�سول 3684/8.  )1(
رواه البخاري- كتاب اجلمعة - باب ف�سل الغ�سل يوم اجلمعة، وهل على ال�سبي �سهود يوم اجلمعة، اأو على   )2(

الن�ساء 3/2 )ح 879(. وم�سلم - كتاب اجلمعة - باب الطيب وال�سواك يوم اجلمعة 581/2 )ح 846(.
يوم  الغ�سل  ترك  يف  الرخ�سة  باب   - اجلمعة  كتاب   - والن�سائي  )ح20089(.   280/33 اأحمد  رواه   )3(
اجلمعة 94/3 )ح1380(. واأبوداود - كتاب الطهارة - باب يف الرخ�سة يف ترك الغ�سل يوم اجلمعة 
اجلمعة  يوم  الو�سوء  يف  باب   - اجلمعة  اأبواب  كتاب   - والرتمذي  الألباين.  وح�سنه  )ح354(   97/1

626/1 )ح 497(. قال الرتمذي “حديث �سمرة حديث ح�سن”.
نفائ�ص الأ�سول 3684/8 و3685.   )4(



أ.  د .  عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم العويد

العدد   الثالث  واخلمسون  53العدد   الثالث  واخلمسون 52

باق على عمومه يف  تغرب«)1(  الع�سر حتى  وبعد  ال�سم�ص،  ت�سرق  ال�سبح حتى  بعد 
املنع والتحرمي اإل ال�سالة املن�سية والتي نيم عنها حلديث اأن�ص  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »من ن�سي �سالة اأو نام عنها فكفارتها اأن ي�سليها اإذا ذكرها«)2(. فاأُعمل حديث 
املنع بعمومه وهو الأ�سل يف هذه الأوقات وخ�س�ص منه �سالة النا�سي والنائم فاأُمر 

ب�سالتهما حتى يف اأوقات النهي، فكان هذا جمعااً بني الدليلني. 

الطريق التا�سع:

وبع�ص  ال�سور  بع�ص  يف  منهما  واحٍد  بكل  فيعمل  عامني  الدليالن  يكون  اأن 
الأفراد)3(.

ومثل له بتعار�س عموم حديث عمران بن ح�صني عنه ر�صي اهلل اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»خريكم قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم«. قال عمران: ل اأدري اأذكر النبي 
وي�سهدون  يوؤمتون،  ول  يخونون  قومااً  بعدكم  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ثالثة،  اأو  قرنني  بعده  ملسو هيلع هللا ىلص 
عمر  حديث  عموم  مع  ال�سمن«)4(  فيهم  ويظهر  يوفون،  ول  وينذرون  ي�ست�سهدون،  ول 
»ا�ستو�سوا  فقال:  فيكم،  مقامي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  فينا  قام  قال:    اخلطاب  بن 
باأ�سحابي خريااً، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يف�سو الكذب حتى اإن الرجل 
ليبتدئ بال�سهادة قبل اأن ي�ساألها«)5(، فكالهما يك�سوه العموم، فجمع بينهما الرازي باأن 
يعمل باالأول يف حقوق اهلل والثاين يف حقوق العباد)6(، ومثله جمع ال�سبكي كما تقدم. 

رواه البخاري - كتاب مواقيت ال�سالة - باب ال�سالة بعد الفجر حتى ترتفع ال�سم�ص 120/1 )ح581(.   )1(
وم�سلم - كتاب امل�سافرين وق�سر ال�سالة - باب الأوقات التي نهي عن ال�سالة فيها 566/1 )ح826(.

تقدم تخريجه.  )2(
ينظر: املح�سول 407/5.  )3(

تقدم تخريجه.  )4(
الفنت - باب ما جاء يف لزوم اجلماعة 35/4 )ح  اأبواب  اأحمد 268/1 )ح114(. والرتمذي -  رواه   )5(
كراهية  باب   - الأحكام  كتاب   - ماجه  وابن  غريب”.  �سحيح  ح�سن  حديث  “هذا  وقال:   .)2165

ال�سهادة ملن مل ي�ست�سهد 791/2 )ح2363(.
ينظر: املح�سول 407/5.  )6(
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الطريق العا�سر:

اأن يكون اأحد العامني اأخ�صَّ من الآخر، فيعمل بالأخ�ص كله ويعمل بالأعم فيما 
بقي)1(، فيكون عمالاً بالدليلني معااً وجمعااً بينهما يف الإعمال. 

والأخ�ص مبنزلة العام يف مقابلة العام الأعم فيعمل بالأخ�ص كله، ويعمل الأعم 
فيما بقى، ويتحقق هنا العمل بهما جميعااً. 

الطريق احلادي ع�سر:

اأن يكون كل واحد من الدليلني عامااً يف حكمه، اأي: مثبتااً حلكم يف املوارد املتعددة 
فيوزع الدليالن عليها، ويحمل كل منهما على بع�ص تلك املوارد)2(.

ومثاله الدليالن املتعار�سان يف كل واحد منهما عموم هو خ�سو�ص يف معار�سه، 
فيحمل خ�سو�ص كل واحد منهما على عموم مقابله.

 اأي يحمل عموم الأول على خ�سو�ص الثاين، ويحمل عموم الثاين على خ�سو�ص 
الأول ن فيكون قد حتقق اإعمال الدليلني كليهما. 

مثاله قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »املاء طهور ل ينج�سه �سيء«)3(، مع قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا بلغ املاء القلتني مل 
يحمل اخلبث«)4(؛ فاحلديث الأول عام يف طهورية املاء كله اإل ما خ�ص به يف بع�ص الروايات 

بقوله: »اإل ما غلب على طعمه اأو ريحه اأو لونه«)5(، فخ�ص منه ما ورد عليه التغيري.
ينظر: امل�ست�سفى 148/2و149، رو�صة الناظر 740/2.  )1(

ينظر: نهاية ال�سول 451/4.  )2(
رواه الن�سائي - كتاب املياه- باب ذكر بئر ب�ساعة 174/1 )ح326(. واأبو داود - كتاب الطهارة - باب   )3(
ما جاء يف بئر ب�ساعة 53/1 و55 )ح66و 67(. والرتمذي - كتاب اأبواب الطهارة - باب ما جاء يف اأن 

املاء ل ينج�سه �سيء 95/1 )ح66( وقال: “هذا حديث ح�سن”.
رواه الإمام اأحمد يف م�سنده 211/8 )ح 4605(. والن�سائي - كتاب الطهارة - باب التوقيت يف املاء   )4(
46/1 )ح 67(. واأبوداود - كتاب الطهارة - باب ما ينج�ص املاء 17/1 )ح 63(. وابن ماجه - كتاب 
الطهارة - باب مقدار املاء الذي ل ينج�ص 172/1 )ح 517(. قال النووي يف خال�سة الأحكام 1/ 66 

احلفاظ”. �سححه  �سحيح  “وهو 
رواه الدارقطني - كتاب الطهارة - باب املاء املتغري 28/1 )ح 3(. والطرباين يف املعجم الأو�سط =  )5(



أ.  د .  عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم العويد

العدد   الثالث  واخلمسون  55العدد   الثالث  واخلمسون 54

واحلديث الثاين: اإذا كان اأكرث من قلتني مل يحمل اخلبث واإن كان اأقل منه َحَمَله.

طهارة  يف  عام  والثاين  اأقل،  اأم  قلتني  �سواء  املتغري  غري  طهارة  يف  عام  فالأول 
القلتني تغري اأم ل، فيخ�س�ص عموم كل منهما بخ�سو�ص الآخر، فالأول عام يف اأن 

املاء طهور ل ينج�سه �سيء وخم�سو�ص منه ما قل عن الُقلتني واإن مل يتغري.

والثاين عام يف كل ماء بلغ قلتني مل يحمل اخلبث وخم�صو�س مبا اإذا تغري لونه 
اأو طعمه اأو ريحه فهو جن�س واإن كان ُقلتني اأو اأكرث. 

الطريق الثاين ع�سر:

احتاد  عند  املقيد  على  املطلق  فيحمل  مقيدا،  والآخر  مطلقااً  اأحدهما  يكون  اأن 
احلكم وال�سبب اتفاقااً، ويف كل �سورة يرى املجتهد احلمل فيها بني املطلق واملقيد. 

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   )ۓ   تعالى:  قوله  ومثاله 
گ       ک   )ک   تعالى:  قوله  مع   ،]90 عمران:  ]اآل  ۋ(  ۋ   ٴۇ  

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( ]الن�ساء: 18[ حيث 
، والثانية نفت قبول توبتهم مقيدة عند  نفت الآية الأولى قبول توبة الكافرين مطلقااً

ح�سور املوت. 

وقد جمع املف�سرون بني الآيتني باأوجه من اجلمع؛ ومنها: اأن الآية الأولى مطلقة 
والثانية مقيدة، فتحمل الآية الأولى على الثانية، فال تقبل توبتهم اإذا ح�سرهم املوت. 

اأما قبله فُتقبل، هذا هو الذي جمع به ال�سنقيطي)1(، وال�سعدي)2(.

بالرعب م�سرية  اأحد قبلي: ن�سرت  »اأُعطيت خم�سااً مل يعطهن  ملسو هيلع هللا ىلص:  ومنه قوله 
عن  �سعد  بن  ر�سدين  �سنده  “ويف   48/1 املغني  التعليق  يف  اأبادي  العظيم  قال   .)744 )ح   226/1=
معاوية عن را�صد بن �صعد عن ثوبان وقال يحيى بن معني عن ر�صدين: مرتوك، وقال اأبوزرعة: �صعيف 
تهذيب  ينظر:  �سالح”،  رجل  لكنه  روى  من  عن  يبايل  لي�ص  �سعد  ْبن  ر�سدين  اأحمد:  وقال  احلديث، 

الكمال 191/9.
ينظر: دفع اإيهام ال�سطراب �ص59.  )1(

ينظر: تي�سري الكرمي الرحمن �ص734.  )2(
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ال�سالة  اأدركته  اأمتي  من  رجل  فاأميا  وطهورااً،  م�سجدااً  الأر�ص  يل  وجعلت  �سهر، 
فلي�سل، واأحلت يل املغامن ومل حتل لأحد قبلي، واأعطيت ال�سفاعة، وكان النبي يبعث 
اإلى قومه خا�سة وبعثت اإلى النا�ص عامة«)1( مع قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ف�سلنا على النا�ص بثالث: 
جعلت �سفوفنا ك�سفوف املالئكة، وجعلت لنا الأر�ص كلها م�سجدااً، وجعلت تربتها 
لنا طهورااً، اإذا مل جند املاء« وذكر خ�سلة اأخرى)2(، فقد احتد �سبب احلديثني وهو 
الأر�ص واحتد حكمهما وهو الطهارة فيحمل املطلق على املقيد فيهما وهو اأن احلديث 

الثاين قيد الأر�ص بالرتبة وقيد ا�ستعمال الرتاب اإذا مل يجد املاء.

الطريق الثالث ع�سر:

تاأويله،  ممكن  غري  والآخر  �سحيح،  تاأويل  على  حمله  ميكن  اأحدهما  يكون  اأن 
فيجب التاأويل يف املوؤول ويكون الأخري دليالاً على املراد منه)3(.

ومن اأنواع هذا التاأويل: اأن يحمل اأحدهما على حال مغايرااً ملا حمل عليه الآخر، 
ول مانع �سرعااً من احلمل عليه)4(.

الطريق الرابع ع�سر:

الآخر  على  يدل  اأحدهما  دليالن  يتعار�ص  اأن  ومعناه  بالزيادة:  بالأخذ  اجلمع 
زاده  ومبا  عليه  اتفقا  مبا  بالعمل  اجلمع  فيكون  مقابلة،  عن  فيه  بزيادة  ويعار�سه 

الآخر، فيكون عمالاً بالدليلني معااً، وهو جمع بينهما يف احلقيقة للعمل بهما جميعااً.

ومنه اأن يكون الدليالن يف حكم واحد وحمل واحد وكل واحد منهما ياأمر مباأمور 
اأن يحمل عليهما جميعااً فيكون يف املحل مطلوبات بال تعار�ص ول ا�ستحالة  وميكن 

فيجمع بينهما ول يرجح اأحدهما.
رواه البخاري - اأبواب امل�ساجد - باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »جعلت يل الأر�ص م�سجدااً وطهورااً« 168/1 )ح   )1(

427(. وم�سلم - كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة - 370/1 )ح 521(.
رواه م�سلم - كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة - باب جعلت يل الأر�ص م�سجدااً وطهورااً 370/1 )ح 521(.  )2(

ينظر: رو�صة الناظر 324/2.  )3(
ينظر: ال�صرح الكبري على الورقات 310/2.  )4(
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ومنه اإذا ورد دليالن اأحدهما عام والآخر خا�ص وهما متحدان يف احلكم، فاإن 
كان  هنا  ورود اخلا�ص  لأن  زاده،  والعام مبا  باخلا�ص  للعمل  مت�سمن  بالعام  العمل 

للتاأكيد ل التخ�سي�ص. 

ومثاله ما جاء يف حكم الزاين غري املح�سن باأنه جلد مائة كما يف قوله تعالى: 
)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ( ]النور: 2[؛ فكان احلكم لغري املح�سن لإخراج 

املح�سن من عموم الآية باحلديث اأن عقوبته اجللد مائة جلدة، لكن جاءت ال�سنة 
بزيادة التغريب كما يف حديث زيد بن خالد ، عن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اأنه 

اأمر فيمن زنى، ومل يح�سن بجلد مائة، وتغريب عام«)1(.

مائة  يجلد  البكر  اأن  جميعااً  مبدلولهما  فقالوا  الدليلني  بني  اجلمهور  جمع  وقد 
ويغرب عامًا، وخالف احلنفية لقولهم: اإن الزيادة على الن�س من باب الن�صخ)2(.

الطريق اخلام�س ع�سر:

الواحد يف  اللفظ  يتعار�ص يف  باأن  اللفظ على حقيقته وجمازه،  باإعمال  اجلمع 
يحمل  فاإنه  جميعااً،  عليهما  حمله  واأمكن  واملجاز،  احلقيقة  اإرادة  ال�سرعي  الن�ص 

عليهما جمعااً بني املرادين ول يجنح اإلى الرتجيح وقد اأمكن اجلمع.

وال�سافعية  املالكية  من  الأ�سوليني  من  اجلمهور  ورجحه  قرره  الذي  هو  وهذا 
واحلنابلة)3(، وخالف يف ذلك احلنفية)4(.

ا يوؤيد هذا اجلمع عمل ال�سحابة ، ففي حديث اأبي اأيوب الأن�ساري  وممَّ
القبلة ول  ي�ستقبل  الغائط، فال  اأحدكم  اأتى  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:   قال: قال ر�صول اهلل 

رواه البخاري - كتاب ال�سهادات - باب �سهادة القاذف وال�سارق والزاين 171/3 )ح2649(.  )1(
العدة  الربهان 160/1،  الإحكام 238/2،  اإحكام   ،469/8 بطال  البخاري البن  �صرح �صحيح  ينظر:   )2(

819/3، اأ�سول ال�سرخ�سي 82/2. 
تخريج  املح�سول 478/1/1،  التلخي�ص 232/1، 233،  الف�صول �س114، 115،  تنقيح  �صرح  ينظر:   )3(

الفروع على الأ�سول �ص68، امل�سودة �ص166.
ينظر: ك�صف االأ�صرار 85/2، املغني �ص134، تي�سري التحرير 42/2، جامع الأ�سرار 351/2، 352.  )4(
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مراحي�س  فوجدنا  ال�صام،  »فقدمنا  اأيوب:  اأبو  قال  بوا«،  اأو غرِّ قوا  �صرِّ ظهره،  ُيولِّها 
بنيت ِقَبَل القبلة فننحرف ون�صتغفر اهلل«)1(.

حيث ا�ست�سكل بع�ص العلماء فعل اأبي اأيوب وخمالفته لظاهر احلديث.

قال ابن حجر جميبااً عن هذا ال�ست�سكال: “فاجلواب: اأن اأبا اأيوب اأعمل لفظ 
املراد  اأن  للحديث  الفهم  كان  حيث  املعتمد”)2(،  وهو  وجمازه  حقيقته  يف  الغائط 
بالغائط هو املعنى احلقيقي، وهو الأر�ص املنخف�سة، واملجازي؛ وهو اخلارج امل�ستقذر 

من الإن�سان جميعااً.

الطريق ال�ساد�س ع�سر:

من  واحد  الأدلة يف حمل  كانت  فاإذا  الأدلة،  بني  بالتخيري  الدليلني  بني  اجلمع 
�صيغ العبادات القولية والفعلية وتعددت فاإنه ال يرجح بينها للزوم واحدة منها، واإمنا 
يجمع بينها بالتخيري يف فعل واحٍد منها اإذ كلها �سحيحة م�سروعة، فهذا جمع بني 

اأدلتها وهو خري من ترجيح اأحد �سورها. 

وهذا اجلمع هو �سورة من �سور اختالف التنوع الذي ل يطلب فيه راحجااً لكونه 
لي�ص تعار�سااً حقيقيااً واإمنا هو من اختالف التنوع الذي عرفه ال�ساطبي فقال “ورود 
الأدلة على وجوه حتتمل الإباحة وغريها كالختالف يف الأذان والتكبري على اجلنائز 

ووجوه القراءات”)3(.

وعرفه الدكتور خالد اخل�سالن فقال: “اختالف التنوع: تعدد اأقوال املجتهدين 
يف اختيار الأَولى يف امل�سائل التعبدية التي تثبت م�سروعيتها على اأنواع متعددة”)4(.

واختالف التنوع والتخيري يقع يف القراءات القراآنية كما يف احلديث اأن عبداهلل 
رواه البخاري، كتاب ال�سالة، باب قبلة اأهل املدينة واأهل ال�سام وامل�سرق، لي�ص يف امل�سرق ول يف املغرب   )1(

قوا اأو غربوا« 498/1، )ح394(. ِبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ت�ستقبلوا القبلة بغائط اأو بول، لكن �سرِّ قبلة، لقول النَّ
فتح الباري 245/1.  )2(
املوافقات 209/5.   )3(

اختالف التنوع �ص56.   )4(
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بن م�سعود  قال: »و�صمعت رجاًل قراأ اآية �صمعت من ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خالفها، 
فاأخذت بيده فاأتيت به ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: كالكما حم�صن. قال �صعبة: اأظنه قال: 
ل تختلفوا ، فاإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا”)1(، فاأنكر اأن يكون اختالفااً يقت�سي 

التعار�ص 

 كما يقع يف �سور وهيئاآت العبادات التي تتعدد، ومن ذلك حديث عائ�سة، زوج 
امل�صجد، ف�صف  اإلى  ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج  النبي  ال�سم�ص يف حياة  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: خ�سفت  النبي 
 ، ا طويالاً النا�س وراءه، فكرب فاقرتاأ ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قراءة طويلة، ثم كرب فركع ركوعاً
ثم قال: �صمع اهلل ملن حمده، فقام ومل ي�صجد، وقراأ قراءة طويلة هي اأدنى من القراءة 
االأولى، ثم كرب وركع ركوًعا طوياًل وهو اأدنى من الركوع االأول، ثم قال: �صمع اهلل ملن 
حمده، ربنا ولك احلمد، ثم �سجد، ثم قال يف الركعة الآخرة مثل ذلك، فا�ستكمل 

اأربع ركعات يف اأربع �سجدات«)2(.

واأربع  ملسو هيلع هللا ىلص �سلى �ست ركعات  »اأن نبي اهلل   االآخر  ويقابله حديث عائ�سة 
�سجدات«)3(، فكله �سح فُي�سرع جميعااً باجلمع بني ما ورد بفعله على �سبيل التخيري 

ول يرجح بينها ليلغى اأحدها. 

يف  بينها  الرتجيح  ل  الوارد  بني  التخيري  يقرر  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال 
اختالف التنوع: “وقاعدتنا يف هذا الباب اأ�سح القواعد: اأن جميع �سفات العبادات 
من الأقوال والأفعال اإذا كانت ماأثورة اأثرااً ي�سح التم�سك به مل يكره �سيء من ذلك، 
بل ُي�سرع ذلك كله كما قلنا يف اأنواع �سالة اخلوف ويف نوعي الأذان الرتجيع وتركه 
ونوعي الإقامة �سفعها واإفرادها، وكما قلنا يف اأنواع الت�سهدات، واأنواع ال�ستفتاحات، 
�سالة  واأنواع  الزوائد،  العيد  تكبريات  واأنواع  القراءات  واأنواع  ال�ستعاذات،  واأنواع 
رواه البخاري - كتاب اخل�سومات - باب ما يذكر يف الأ�سخا�ص واخل�سومة بني امل�سلم والكافر 120/3   )1(

)ح2410(. 
رواه البخاري - اأبواب الك�سوف - باب خطبة الإمام يف الك�سوف 2/ 35 )ح 1046(. وم�سلم - كتاب   )2(

الك�سوف - باب �سالة الك�سوف 618/2 )ح 901(.
رواه م�سلم - كتاب الك�سوف - باب �سالة الك�سوف 621/2 )ح 901(.  )3(
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اجلنازة، و�سجود ال�سهو والقنوت قبل الركوع وبعده، والتحميد باإثبات الواو وحذفها 
اإذا قام دليل  املاأثورات ويف�سل على بع�ص  وغري ذلك، لكن قد ي�ستحب بع�ص هذه 

يوجب التف�سيل ول يكره الآخر”)1(.

وبعد: فال يخفى اأن القاعدة يف اجلمع وجوبه متى اأمكن، وحينئذ قد ل تنح�سر 
�سوره مبا ذكر، اإذ كل طريق اأمكن اجلمع به ب�سروطه �سح، وحينئذ فاإن ما ُذكر هنا 

ل يجزم باأنه حا�سر لطرق اجلمع، واإمنا هي ما اأمكن جمعة. 

واهلل اأعلم.

جمموع الفتاوى 242/24و243.  )1(
 وينظر: منهاج ال�سنة النبوية 121/6 ، اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم 56/4. 



أ.  د .  عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم العويد

العدد   الثالث  واخلمسون  61العدد   الثالث  واخلمسون 60

املبحث اخلام�ض
تعار�ض اجلمعـني

مبا تقدم يظهر وجوب اجلمع بني الأدلة ما اأمكن، واأنه ل يجوز العدول عن اجلمع 
ولهذا ظهر  �صيء منها،  اإهمال  دون  االأدلة  اإعمال جميع  يقت�صيه من  ملا  اإمكانه  مع 

اهتمام العلماء باجلمع ومن ذلك ال�ستدلل له والعناية ب�سروطه وطرقه.

غري اأن ثمة م�ساألة يف اجلمع وهي: ماذا لو �سعى املجتهد للجمع بني الأدلة املتوهم 
اأكرث، فتعددت �صور اجلمع  اأو  تعار�صها، فوجد �صورًا من اجلمع متعددة، �صورتني 

وكانت متعار�سة.

فمثالاً عندما يتعار�ص دليالن فيجمع عامل بينهما بحمل العام على اخلا�ص فاأنتج 
حكمني اأحدهما للخا�ص والثاين ملا بقي من العام، بينما جمع بينهما عامل اآخر بوجه 
ثاٍن من اجلمع كحمل املطلق على املقيد فاأنتج اجلمعان حكمني خمتلفني متعار�سني، 

فما العمل حينئذ؟.

يتفقون على اجلمع  العلماء  دليلني فوجد  التعار�ص بني  لو بحث عن دفع  ومثله 
بينهما ولكن يختلفون يف كيفية اجلمع وطريقته.

ول �سك اأن الختالف يف طريقة اجلمع ينبني عليه يف كثري من ال�سور اختالف 
يف الأحكام نتيجة اختالف طريقة اجلمع بني الأدلة. 

ا و�سربه ملسو هيلع هللا ىلص  فقد اتفق اجلمهور على اجلمع بني اأحاديث النهي عن ال�سرب قائماً
وهو قائم كحديث اأبي �سعيد اخلدري : »اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن ال�سرب 
«)2( على ما جاء  «)1(، وحديث اأن�ص : »اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص زجر عن ال�سرب قائمااً قائمااً

رواه م�سلم - كتاب الأ�سربة - باب كراهية ال�سرب قائمااً 1601/3)ح 2025(.  )1(

رواه م�سلم - كتاب الأ�سربة - باب كراهية ال�سرب قائمااً 1600/3)ح 2024(.  )2(
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من فعله ملسو هيلع هللا ىلص كما حديث ابن عبا�ص  قال: »�صقيت ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من زمزم 
ف�سرب وهو قائم«)1(.

لل�سرورة  كان  اإمنا  ملسو هيلع هللا ىلص  وفعله  واحلرمة،  املنع  الأ�سل  اأن  على  حمل  من  فهناك 
ا، فاأعملوا الأدلة على جهة اإعمالها  فهي خم�س�سة من عموم النهي عن ال�سرب قائماً
ا باعتبار حال الفاعل اأن الأ�سل يحرم عليه ال�سرب قائمااً ويخ�س�ص من ذلك  جميعاً

اأن يكون م�سطرااً.

ا ملسو هيلع هللا ىلص  قال اخلطابي مقررااً هذا الوجه من اجلمع: “فكان ذلك - اأي �سربه قائماً
متاأولاً على ال�سرورة الداعية اإليه، واإمنا فعله ملسو هيلع هللا ىلص مبكة �سرب من زمزم قائمااً، ومعلوم 
اأن القعود والطماأنينة كاملتعذر يف ذلك املكان مع ازدحام النا�ص عليه وتكاب�سهم )2( 
فيه  واأعمال حجهم؛ فرتخ�ص  ن�سكهم  به يف  ويقتدون  اإليه  ينظرون  املقام  يف ذلك 

لهذا، وملا اأ�صبه ذلك من االأعذار، واهلل اأعلم”)3(.

قائمااً  �سرب  حني  ملسو هيلع هللا ىلص  وفعله  التنزيه،  لكراهة  النهي  اأن  على  حمل  من  وهناك 
يدل على الإباحة واجلواز، ففعله ناقل للنهي من التحرمي للكراهة قال النووي يقرر 
هذا الوجه من اجلمع: “وال�سواب فيها اأن النهي فيها حممول على كراهة التنزيه 
واأما �سربه ملسو هيلع هللا ىلص قائمااً فبيان للجواز فال اإ�سكال ول تعار�ص، وهذا الذي ذكرناه يتعني 

امل�سري اإليه”)4(.

فاجلمع  لالآخر،  مغايرااً  حكمااً  يقت�سي  منهما  واحد  كل  اإذ  اجلمعان،  فتعار�ص 
الأول جعل الأ�سل التحرمي وخ�س�ص ال�سرورة وهو جمع بني الدليلني، واجلمع الثاين 

مت�سك بالنهي للكراهة وجعل الفعل لالأ�سل وهو الإباحة، وهو جمع اأي�سااً.
رواه البخاري - كتاب احلج - باب ما جاء يف زمزم 156/2)ح 1637(. وم�سلم - كتاب الأ�سربة - باب   )1(

يف ال�سرب من زمزم قائمااً 1601/3)ح 2027(.
التكاب�ص مفاعلة من الكب�ص: وهو التزاحم والقتحام على ال�سيء.   )2(

ينظر: العني 316/5، تاج العرو�ص 429/16. 
معامل ال�سنن 275/4.   )3(

�صرح �صحيح م�صلم 195/13.  )4(
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واجلمعان متعار�صان فكل واحد نتج عنه حكم خمالف لالآخر ومعار�س له، فمن 
�سرب قائمااً غري م�سطر مل يبح فعله على اجلمع الأول واأبيح على اجلمع الثاين. 

اأن  وقرر  العدة،  يف  يعلى  اأبو  اإل  امل�ساألة  ذكر  من  عليه-  اطلعت  -فيما  اأجد  مل 
تعار�ص اجلمعني ياأخذ تعار�ص الدليلني �سواء ب�سواء، فيبحث عن مرجح بني اجلمعني 

ح بني الدليلني. كما يبحث عن ُمرجِّ

قال يف العدة: “اإذا تعار�ص لفظان من الكتاب وال�سنة، فلم ميكن اجلمع بينهما، 
اأو اأمكن اجلمع بينهما من وجهني خمتلفني، وتعار�ص اجلمعان، وجب تقدمي اأحدهما 
على االآخر بوجه من وجوه الرتجيح التي اأذكرها فيما بعد اإن �صاء اهلل تعالى، واإمنا 

وجب التقدمي بالرتجيح؛ لأنه يدل على قوته، ويجب تقدمي الأقوى”)1(.

فاأحال اإلى عموم املرجحات بني الأدلة املتعار�سات ليدفع به تعار�ص اجلمعني.

ول ريب اأن ما قرره اأبو يعلى هو املتوافق مع قواعد الرتجيح يف كلياتها وعموماتها، 
اأحكام  فيه  فتجري  التعار�ص  به  يدفع  والذي  العام  مبعناه  ترجيح  نوع  اجلمع  اإذ 

التعار�ص العامة.

وقد قرر بع�ص املحققني اأن الرتاجيح اإذا تعار�ست يرجح بينها مبا يرجح به بني 
الأدلة املتعار�سة، واجلمع منه.

يقول ال�سوكاين “فاإن وقع التعار�ص يف بع�ص هذه املرجحات، فعلى املجتهد اأن 
يرجح بني ما تعار�ص منها”)2(.

وقال ال�سنقيطي: “اعلم اأنه قد يكون الرتجيح بني املرجحات، وهو باب وا�سع ل 
متكن الإحاطة به”)3(.

واهلل اأعلم

العدة 1019/3.  )1(
اإر�ساد الفحول 268/2.   )2(

مذكرة يف اأ�سول الفقه �ص401.  )3(
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اخلامتة 

وبعد اإمتام البحث حامدًا �صاكرًا هلل تعالى، اأ�صتمد منه  العون والتوفيق 
الأ�صجل اأهم ما تو�صلت اإليه، واأجمله يف النقاط التالية: 

عظمة هذه ال�صريعة يف كل اأحوالها، ومنها الت�صريع، فكما اأن اهلل تعالى حفظ . 1
وا�سطراب  و�سك  ريب  كل  عنهما  ونفى  وال�سنة  الكتاب  بحفظ  الدين  هذا 
يتوهمه  اأن  تعار�ص ميكن  لتدفع كل  واأحكامها  اأدلتها  وتعار�ص، فقد جاءت 

املجتهد.

 اأن اجلمع بني الدليلني يف حقيقته هو ا�ستعمال الدليلني املوهم تعار�سهما . 2
واإعمالهما معااً -ولو من وجه- بحمل كل واحٍد منهما على مو�سع اأو حال.

اأنه ومع تعدد االإطالقات اللفظية للجمع بني االأدلة وكرثتها، اإال اأنها مرتادفة . 3
بالدليلني كليهما ما  العمل  تتوجه ملعنى واحد هو  العلمي فهي  يف امل�سطلح 

اأمكن ذلك ولو بوجه.

اأن اجلمع بني الدليلني املتعار�سني هو ما يجب البداءة به لدفع التعار�ص، فهو . 4
اأهمها: فعل ال�سحابة  لعل  باأدلة �سحيحة �سريحة  قول اجلمهور، وقد قام 

ر�صوان اهلل عليهم واإجماع االأمة، مع االإجابة عن اأدلة القول املخالف.

ال�صروط . 5 مقا�صد هذه  اأعظم  وكان  االأدلة  بني  للجمع  �صروطًا  العلماء  و�صع 
-واهلل اأعلم-:

احلر�ص على اجلمع بني الأدلة املتعار�سة لإعمالها.  اأ. 

اأن يكون هذا الإعمال للدليلني موافقااً مع اأ�سول ومقا�سد ال�سريعة. ب. 

األ ينتج عن هذا الإعمال مف�سدة ا�ستدللية هي اأعظم من ترك اجلمع  ج. 
للرتجيح.
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العلم  اأهل  من  �سادرااً  بكونه  املعتربة  �سفاته  حتقق  يف  اجلمع  �سبط  د. 
والنظر. 

تعددت طرق اجلمع بني الأدلة وحاول البحث ا�ستقراء ما ذكره الأ�سوليون . 6
منها، وهي بالتاأمل ل يخفى اأن بع�سها متداخل مع غريه بعموم ونحوه، ولكن 
الذي يظهر يل -واهلل اأعلم- اأنها لي�صت حم�صورة مبا ذكر، واإن كانت هذه 
اأهمها، بل التقعيد اأن كل ما اأمكن اجلمع به ولو من وجه وفق �صروط اجلمع 

املعتربة فهو �سحيح. 

قد تعددت طرق اجلمع بني الدليلني فكل عامل اأو مذهب ياأخذ بطريق، وقد . 7
ينتج عن هذا التعدد تعار�ص بينها يوؤدي اإلى اختالف يف الأحكام، وحينها 
يجب دفع تعار�ص اجلمعني بنف�ص قواعد وطرق دفع التعار�ص بني الدليلني. 

واحلمد هلل رب العاملني
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قائمة امل�شادر واملراجع

القراآن الكرمي.. 1
وولده . 2 )ت756ه(  ال�صبكي  عبدالكايف  بن  لعلى  املنهاج.  �صرح  يف  االإبهاج 

املكتبة  اإ�سماعيل،  حممد  �سعبان  د.  له  وقدم  حققه  )ت771ه(،  عبدالوهاب 
املكية 1425ه. 

حزم . 3 بن  �سعيد  بن  اأحمد  بن  علي  حممد  لأبى  الأحكام.  اأ�سول  يف  الإحكام 
الظاهري، �سبط وحتقيق وتعليق د. حممد حامد عثمان. دار احلديث. القاهرة 

1426ه�.
الإحكام يف اأ�سول الأحكام. لعلي بن اأبى علي بن حممد التغلبي الآمدى، تعليق . 4

العالمة عبدالرزاق عفيفي، دار ال�سميعي للن�سر والتوزيع، الريا�ص 1414ه�.
العربي . 5 بابن  املعروف  عبداهلل  بن  حممد  بكر  اأبي  لالإمام  القراآن.  اأحكام 

)ت543ه( حتقيق عبدالرزاق املهدي. دار الكتاب العربي.
بن . 6 اإدري�س  بن  حممد  عبداهلل  الأبي  باالأم(  ملحقا  )مطبوع  احلديث  اختالف 

القر�سي  املطلبي  مناف  عبد  بن  عبداملطلب  بن  �سافع  بن  عثمان  بن  العبا�ص 
املكي )ت204ه�( دار املعرفة بريوت 1410ه�.

اإر�ساد الفحول. ملحمد بن علي بن حممد ال�سوكاين )ت1250ه(، حتقيق وتعليق . 7
اأبي حف�ص �سامي بن العربي الأثري، دار الف�سيلة. الريا�ص 1421ه.

الألباين . 8 الدين  نا�سر  ملحمد  ال�سبيل  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 
)ت1420ه�( طبع باإ�سراف زهري ال�ساوي�ص، املكتب الإ�سالمي، بريوت 1405ه�.

اأ�صا�س البالغة. جلار اهلل اأبي القا�صم حممود بن عمر الزخم�صري )ت538ه�( . 9
حتقيق الأ�ستاذ عبدالرحيم حممود، دار املعرفة، بريوت 1399ه�.
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اأ�سول ال�سرخ�سي. لأبى بكر حممد بن اأحمد بن اأبى �سهل ال�سرخ�سي )ت490ه(، . 10
حقق اأ�سوله اأبو الوفاء الأفغاين، دار املعرفة، بريوت.

اأ�سول ال�سا�سي اأبي علي اأحمد بن حممد بن اإ�سحاق ال�سا�سي )344ه�( مطبوع . 11
مع �سرحه ال�سايف للدكتور ويل الدين الفرفور. دار الفرفور. دم�سق 1422ه�.

اأ�سول الفقه. ل�سم�ص الدين حممد بن مفلح املقد�سي )ت763ه( حققه وعلق . 12
عليه وقدم له د. فهد بن حممد ال�سدحان، مكتبة العبيكان، الريا�ص 1420ه�.

اأ�صواء البيان يف اإي�صاح القراآن بالقراآن. لل�صيخ حممد االآمني بن حممد املختار . 13
ال�سنقيطي )ت1393ه( خرج اآياته واأحاديثه حممد بن عبدالعزيز اخلالدي. 

دار الكتب العلمية. بريوت 1424ه.
الآثار لأبي بكر حممد بن مو�سى بن عثمان . 14 النا�سخ واملن�سوخ من  العتبار يف 

حيدر  العثمانية،  املعارف  دائرة  )ت584ه�(  الدين  زين  الهمداين،  احلازمي 
اآباد، الدكن 1359 ه�.

عيا�س . 15 بن  مو�صى  بن  عيا�س  للقا�صي  م�صلم.  �صحيح  �صرح  املعلم  اإكمال 
اليح�سبي )ت544ه( ن�سخة اإلكرتونية. املكتبة ال�ساملة. دار الوفاء، 1419ه.

بهادر . 16 بن  عبداهلل  بن  حممد  الدين  لبدر  الفقه.  اأ�صول  يف  املحيط  البحر 
وزارة  الأ�سقر، طبع  �سليمان  بن  عمر  د.  بتحريره  قام  الزرك�سي )ت794ه(، 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بالكويت 1413ه�. 
عبداهلل . 17 بن  عبدامللك  املعايل  اأبى  احلرمني  الإمام  الفقه.  اأ�صول  يف  الربهان 

اجلوينى )ت478ه( حققه وقدمه وو�سع فهار�سه د. عبدالعظيم الديب، دار 
الوفاء، املن�سورة 1418ه�.

حممود بن . 18 الدين  ل�صم�س  احلاجب.  ابن  خمت�صر  �صرح  املخت�صر  بيان 
عبدالرحمن بن اأحمد الأ�سفهاين )ت749ه( حتقيق د. حممد مظهر بقا، من 

من�سورات مركز اإحياء الرتاث الإ�سالمي، جامعة اأم القرى. مكة املكرمة.
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الدينوري . 19 قتيبة  بن  م�صلم  بن  عبداهلل  حممد  الأبي  احلديث  خمتلف  تاأويل 
)ت276ه�( املكتب ال�سالمي وموؤ�س�سة الإ�سراق، 1419ه�.

التب�صرة يف اأ�صول الفقه. لل�صيخ االإمام اأبي اإ�صحاق اإبراهيم بن علي بن يو�صف . 20
الفكر.  دار  هيتو.  ح�سن  حممد  د.  وحققه  �سرحه  )ت476ه(  الفريوزاآبادي 

دم�سق 1403ه.
التحبري �صرح التحرير يف اأ�صول الفقه. لعالء الدين علي بن �صليمان املرداوي . 21

ال�صراح ود. عو�س بن حممد  اأحمد بن حممد  )ت885ه( درا�صة وحتقيق د. 
القرين ود. عبدالرحمن بن عبداهلل اجلربين، مكتبة الر�صد. الريا�س 1421ه�.

الرتاجيح لربهان امللة والدين حممد بن حممد الن�سفي احلنفي )ت687 ه�( . 22
حتقيق الدكتورة �سريفة بنت على احلو�ساين، من�سور يف جملة العلوم الرتبوية 

والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة امللك �سعود، م/19)2(.
ت�صنيف امل�صامع بجمع اجلوامع يف اأ�صول الفقه. لبدر الدين حممد بن عبداهلل . 23

اأ.د مو�سى بن علي بن مو�سى  بن بهادر الزرك�سي )ت794ه( حتقيق ودرا�سة 
فقيهي، ر�سالة دكتوراه. كلية ال�سريعة بالريا�ص 1406ه�.

 تقريب الو�سول اإلى علم الأ�سول. لأبي القا�سم حممد بن اأحمد بن جزي الكلبي . 24
الغرناطي املالكي )ت741ه( حتقيق ودرا�سة د. حممد املختار بن حممد الأمني 

ال�سنقيطي. النا�سر املحقق 1423ه.
التقريب والإر�ساد. للقا�سي اأبى بكر بن حممد بن الطيب الباقالين )ت403ه( . 25

قدم له وحققه وعلق عليه د. عبداحلميد علي اأبو زنيد، موؤ�س�سة الر�سالة 1413ه�. 
التقرير والتحبري �صرح التحرير. ملحمد بن احل�صن املعروف بابن اأمري احلاج . 26

)ت879ه( دار الفكر. بريوت 1417ه�.
التلخي�س يف اأ�صول الفقه. الأبي املعايل عبدامللك بن عبداهلل يو�صف اجلويني . 27

الب�صائر  دار  العمري.  اأحمد  وب�صري  النبايل  )ت478ه( حتقيق عبداهلل جومل 
الإ�سالمية. بريوت 1417ه�. 
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التمهيد يف اأ�سول الفقه. لأبي اخلطاب حمفوظ بن اأحمد بن احل�سن الكلوذاين . 28
اأبو عم�سة،  د. مفيد حممد  ودرا�سة  بتحقيق  والثاين  الأول  )ت510ه( اجلزء 
من  اإبراهيم،  علي بن  د. حممد بن  ودرا�سة  بتحقيق  والرابع  الثالث  اجلزء 
القرى.  اأم  الإ�سالمي بجامعه  الرتاث  واإحياء  العلمي  البحث  مطبوعات مركز 

مكة املكرمة 1406 ه�. 
احل�سن . 29 بن  عبدالرحيم  الدين  جلمال  الأ�سول.  على  الفروع  تخريج  يف  التمهيد 

الإ�سنوي )ت772ه( حتقيق د. حممد ح�سن هيتو. موؤ�س�سة الر�سالة. بريوت 1400ه.
يو�صف بن عبداهلل بن . 30 الأبي عمر  واالأ�صانيد.  املعاين  املوطاأ من  التمهيد ملا يف 

العدوي  م�سطفى  حتقيق  )ت463ه(  القرطبي  النمري  عبدالرب  بن  حممد 
وحممد عبدالكبري البكري. موؤ�س�سة قرطبة. 

تهذيب اللغة. لأبي من�سور حممد بن اأحمد الأزهري الهروي )ت370ه( حتقيق . 31
عبدال�صالم هارون. الدار امل�صرية للتاأليف والرتجمة.

تي�صري التحرير �صرح كتاب التحرير. ملحمد اأمني بن حممود البخاري املعروف . 32
باأمري باد�ساه )ت972ه�.( مطبعة م�سطفى البابي احللبي. القاهرة 1351ه.

نا�سر . 33 بن  عبدالرحمن  لل�سيخ  املنان.  كالم  تف�سري  يف  الرحمن  الكرمي  تي�سري 
موؤ�س�سة  اللويحق.  معال  بن  عبدالرحمن  د.  حتقيق  )ت1376ه(  ال�سعدي 

الر�سالة. بريوت 1420ه.
749ه�( . 34 جامع االأ�صرار يف �صرح املنار ملحمد بن حممد بن اأحمد الكاكي )ت 

مكة  الباز،  م�سطفى  نزار  مكتبة  الأفغاين،  عبدالغفور  الرحمن  ف�سل  حتقيق 
املكرمة 1418ه�. 

جامع البيان عن تاأويل القراآن لأبي جعفر حممد بن جرير الطربي )ت310ه( . 35
حتقيق د. عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي. دار الكتب. الريا�س 1424ه�.

القرطبي . 36 االأن�صاري  اأحمد  بن  حممد  عبداهلل  الأبي  القراآن  الأحكام  اجلامع 
د.  اأحاديثه  وخرج  احلفناوي،  اإبراهيم  حممد  و�سبطه  راجعه  )ت671ه( 
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حممود حامد عثمان. دار احلديث. القاهرة 1423ه.
احلدود. الأبي الوليد �صليمان بن خلف الباجي )ت474ه( حتقيق د. نزيه حماد. . 37

موؤ�س�سة الزغبي. بريوت 1392ه.
الدر املنثور يف التف�سري باملاأثور. لالإمام جالل الدين عبدالرحمن بن اأبي بكر . 38

ال�سيوطي )ت911ه�(، عنيت بطبعه مطبعة الأنوار املحمدية. القاهرة.
بن . 39 املختار  حممد  بن  الأمني  ملحمد  الكتاب  اآيات  عن  ال�سطراب  اإيهام  دفع 

عبدالقادر اجلكني ال�سنقيطي )ت1393ه�( مكتبة ابن تيمية، القاهرة 1417ه�.
العلمي . 40 ال�سبع  خالد  حتقيق  )ت204ه(  ال�سافعي  اإدري�ص  بن  ملحمد  الر�سالة. 

وزهري �سفيق الكلبي، دار الكتاب العربي. بريوت 1426ه�.
�سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة واأثرها ال�سيئ على الأمة. ملحمد نا�سر . 41

الدين الألباين )ت1420ه�( مكتبة املعارف. الريا�ص.
�سنن الرتمذي اأبي عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة الرتمذي )ت297ه( طبع . 42

باإ�سراف معايل ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ. دار ال�سالم. الريا�ص.
�سنن الدارقطني علي بن عمر الدارقطني البغدادي )ت385ه( حتقيق ال�سيد . 43

عبداهلل ها�صم مياين املدين، دار املعرفة. بريوت 1386ه.
باإ�سراف . 44 طبع  ال�سج�ستاين)ت275ه�(،  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  اأبي  �سنن 

معايل ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ. دار ال�سالم. الريا�ص.
ال�سنن الكربى لالإمام اأبي بكر اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي )ت458ه( . 45

حتقيق حممد عبدالقادر عطا. مكتبة الباز. مكة املكرمة 1420ه�.
�صنن ابن ماجه اأبي عبداهلل حممد بن يزيد القزويني )ت275ه( طبع باإ�سراف . 46

معايل ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ. دار ال�سالم. الريا�ص. 
طبع . 47 ه�(  الن�سائي)ت303  �سعيب  بن  اأحمد  عبدالرحمن  اأبي  الن�سائي  �سنن 

باإ�سراف معايل ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ. دار ال�سالم. الريا�ص.
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�صرح االإملام باأحاديث االأحكام لتقي الدين اأبي الفتح حممد بن علي بن وهب بن . 48
مطيع الق�سريي، املعروف بابن دقيق العيد )ت702 ه�( حققه وعلق عليه وخرج 

اأحاديثه: حممد خلوف العبداهلل، دار النوادر، �صوريا 1430 ه�.
اأبي . 49 الدين  ل�صهاب  االأ�صول.  من  املح�صول  اخت�صار  يف  الف�صول  تنقيح  �صرح 

العبا�ص اأحمد بن اإدري�ص القرايف )ت684ه( حققه طه عبدالروؤوف �سعد. دار 
الفكر. القاهرة 1393ه�.

ه�.( . 50 )ت994  العبادي  قا�صم  بن  اأحمد  لالإمام  الورقات  على  الكبري  ال�صرح 
حتقيق �صيد عبدالعزيز وعبداهلل ربيع، موؤ�ص�صة قرطبة 1416 ه�.

بابن . 51 املعروف  الفتوحي  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  حممد  املنري.  الكوكب  �صرح 
النجار )ت972ه( حتقيق د. حممد الزحيلي ود. نزيه حماد، من مطبوعات 
مركز البحث العلمي واإحياء الرتاث الإ�سالمي بجامعة اأم القرى مبكة املكرمة.

ال�صريازى )ت476ه(، . 52 يو�صف  اإبراهيم بن علي بن  اإ�صحاق  اللمع. الأبى  �صرح 
حققه وقدم له وو�سع فهار�سه عبداملجيد تركي، دار الغرب. بريوت 1408ه�. 

عبدالكرمي . 53 بن  عبدالقوي  بن  �صليمان  الدين  لنجم  الرو�صة  خمت�صر  �صرح 
موؤ�ص�صة  الرتكي،  عبداملح�صن  بن  عبداهلل  د.  حتقيق  )ت716ه(  الطويف 

الر�سالة. بريوت 1410ه. 
بن . 54 عبدامللك  بن  �صالمة  بن  حممد  بن  اأحمد  جعفر  الأبي  االآثار  م�صكل  �صرح 

�سلمة الأزدي احلجري امل�سري املعروف بالطحاوي )ت321ه�( حتقيق: �سعيب 
االأرناوؤوط، موؤ�ص�صة الر�صالة 1415ه�.

 ون�سخة اأخرى حققها وقدم لها حممد زهري النجار وحممد �سيد جاد احلق، . 55
راجعها ورقم كتبها واأبوابها واأحاديثها: د يو�صف عبدالرحمن املرع�صلي، عامل 

الكتب 1414 ه�.
ال�صحاح. تاج اللغة و�صحاح العربية. الأبي ن�صر اإ�صماعيل بن حماد اجلوهري . 56

)ت393 ه�( حتقيق اأحمد عبدالغفور. دار العلم للماليني. بريوت 1399ه�.
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�سحيح البخاري. حممد بن اإ�سماعيل البخاري )ت256ه�( مطبوع مع �سرحه . 57
الريا�ص  ال�سالم.  فوؤاد عبدالباقي. دار  الباري لبن حجر برتقيم حممد  فتح 

1421ه�.
�سحيح م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري )ت261ه( عني بهذه الطبعة . 58

واأ�سرف عليها د. م�سطفى الذهبي. دار احلديث. القاهرة 1418ه�. 
العدة يف اأ�سول الفقه. لأبى يعلي حممد بن احل�سني الفراء البغدادى )ت458ه( . 59

حققه وعلق عليه وخرج ن�سه د. اأحمد بن علي �سري املباركي، الريا�ص 1410ه�. 
حجر . 60 بن  علي  بن  اأحمد  الف�صل  الأبي  البخاري  �صحيح  �صرح  الباري  فتح 

باز.  بن  بن عبداهلل  االإمام عبدالعزيز  قراأه و�صححه  الع�سقالين )ت852ه( 
ن�سر وتوزيع الرئا�سة العامة لإدارات البحوث. ال�سعودية. 

)ت370ه( . 61 اجل�سا�ص  الرازي  علي  بن  اأحمد  لالإمام  الأ�سول.  يف  الف�سول 
وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  مطبوعات  من  الن�سمي.  عجيل  د.  وحتقيق  درا�سة 

الإ�سالمية. دولة الكويت 1414ه�.
الفقيه واملتفقه. لأبى بكر اأحمد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي )ت463ه(، . 62

حققه عادل بن يو�صف العزازي، دار ابن اجلوزي. الدمام 1417ه�.
مطبوع . 63 عبدال�صكور،  بن  الدين  ملحب  الثبوت.  م�صلم  ب�صرح  الرحموت  فواحت 

اأ�سفل كتاب امل�ست�سفى للغزايل. دار الكتب العلمية. بريوت.
القامو�ص املحيط. ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي )ت817ه( عامل . 64

الكتب. بريوت. 
اأبي بكر حممد بن عبداهلل بن . 65 اأن�س للقا�صي  القب�س يف �صرح موطاأ مالك بن 

العربي املعافري ال�سبيلي املالكي )ت543هـ( حتقيق الدكتور حممد عبداهلل 
ولد كرمي، دار الغرب الإ�سالمي1992 م.

عبداجلبار . 66 بن  حممد  بن  من�سور  املظفر  لأبى  الأ�سول.  يف  الأدلة  قواطع 
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ال�سمعاين )ت489ه( حتقيق ودرا�صة د. عبداهلل بن حافظ احلكمي ود. على 
بن عبا�ص احلكمي، طبع عام 1418ه�.

عالء . 67 حممد،  بن  اأحمد  بن  لعبدالعزيز  البزدوي  اأ�صول  �صرح  االأ�صرار  ك�صف 
الدين البخاري احلنفي )ت730ه�( دار الكتاب الإ�سالمي.

عبدال�سالم . 68 بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  تيمية.  بن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  جمموع 
مطابع  قا�سم.  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  وترتيب  جمع  )ت728ه(  احلراين 

احلكومة، الريا�ص 1423ه�. 
املح�سول يف علم اأ�سول الفقه. لفخر الدين حممد بن عمر بن احل�سني الرازي . 69

الر�سالة،  موؤ�س�سة  العلواين،  فيا�ص  جابر  طه  د.  وحتقيق  درا�سة  )ت606ه( 
بريوت 1418ه�.

)ت458ه�( . 70 البيهقي  علي  بن  احل�سني  بن  لأحمد  الكربى.  ال�سنن  اإلى  املدخل 
درا�صة وحتقيق حممد �صياء الرحمن االأعظمي. مكتبة اأ�صواء ال�صلف. الريا�س 

1420ه�.
الدم�سقي، . 71 بدران  بن  لعبدالقادر  حنبل.  بن  اأحمد  الإمام  مذهب  اإلى  املدخل 

موؤ�ص�صة  الرتكي،  عبداملح�صن  بن  عبداهلل  د.  عليه  وعلق  له  وقدم  �صححه 
الر�سالة، بريوت 1405ه.

مذكرة يف اأ�سول الفقه للعالمة حممد الأمني بن حممد املختار بن عبدالقادر . 72
اجلكني ال�سنقيطي )ت1393ه�( مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة 2001م.

امل�ست�سفى من علم الأ�سول. لأبى حامد حممد بن حممد الغزايل )ت505ه(، . 73
درا�سة وحتقيق د. حمزة بن زهري حافظ.

امل�سند.لالإمام اأحمد بن حممد بن حنبل ال�سيباين)ت241 ه�( حتقيق باإ�سراف . 74
د. عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي. دار الر�صالة، بريوت 1414ه.

اأبي . 75 ابن  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  بكر  اأبي  احلافظ  لالإمام  امل�صنف. 
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�سيبة )ت235( حتقيق حمد بن عبداهلل اجلمعة وحممد بن اإبراهيم اللحيدان، 
مكتبة الر�سد. الريا�ص 1425ه�.

معامل ال�سنن. لأبي �سليمان حمد بن حممد بن اإبراهيم اخلطابي)ت388 ه�( . 76
حتقيق اأحمد حممد �ساكر وحممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت1400ه�.

املعجم الأو�سط. ل�سليمان بن اأحمد بن اأيوب اأبو القا�سم الطرباين )ت360ه( . 77
حتقيق طارق بن عو�س اهلل بن حممد وعبداملح�صن بن اإبراهيم احل�صيني، دار 

احلرمني، القاهرة 1415ه.
املغني. الأبي حممد عبداهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�صي )ت620ه( بتحقيق . 78

الدكتور عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي وعبدالفتاح احللو، دار هجر. 
�صرف . 79 بن  يحيى  زكريا  الأبي  احلجاج.  بن  م�صلم  �صحيح  �صرح  املنهاج 

النووي)ت676ه�( دار اإحياء الرتاث العربي. بريوت 1392ه.
تطبيقية، . 80 نظرية  درا�سة  مل�سائله  املقارن، حترير  الفقه  اأ�سول  علم  املهذب يف 

مكتبة  )ت1435ه�(  النملة  حممد  بن  علي  بن  عبدالكرمي  الدكتور  الأ�ستاذ 
الر�سد، الريا�ص 1420 ه�.

املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي . 81
ال�ساطبي )ت790ه( �سبط ن�سه اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سليمان، دار 

ابن القيم ودار ابن عفان، القاهرة 1424ه.
)ت179ه�(، . 82 الأ�سبحي  عامر  بن  مالك  بن  اأن�ص  بن  مالك  لالإمام  املوطاأ. 

اإحياء  دار  عبدالباقي،  فوؤاد  عليه حممد  وعلق  اأحاديثه  وخرج  ورقمه  �سححه 
الكتب العربية. م�سر.

اأحمد . 83 بن  النظر حممد  �سم�ص  الدين  لعالء  العقول.  نتائج  الأ�سول يف  ميزان 
مطابع  عبدالرب،  زكي  حممد  د.  عليه  وعلق  حققه  )ت539ه(،  ال�سمرقندي 

الدوحة قطر 1404ه.
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نرث الورود على مراقي ال�صعود. لل�صيخ حممد االأمني بن حممد املختار ال�صنقيطي . 84
دار  ال�سنقيطي.  ولد حبيب  �سيدي  ولد  واإكمال د. حممد  )ت1393ه( حتقيق 

املنارة ودار ابن حزم. بريوت 1415ه.
ر�سائل . 85 )ت684ه(  القرايف  اإدري�ص  بن  اأحمد  الدين  ل�سهاب  الأ�سول.  نفائ�ص 

دكتوراه. درا�سة وحتقيق اأ.د. عيا�ص بن نامي ال�سلمي واأ. د. عبدالكرمي بن علي 
النملة. ود. عبدالرحمن املطري، كلية ال�سريعة بالريا�ص 1407ه�.

نهاية ال�صول يف �صرح منهاج الو�صول اإلى علم االأ�صول. جلمال الدين عبدالرحيم . 86
ال�ساملة  املكتبة  من  اإلكرتونية  اأخرى  ن�سخة  )ت772ه(  الإ�سنوي  احل�سن  بن 

طبعة دار الكتب العلمية، بريوت 1420 ه�. 
عبدالرحيم . 87 بن  حممد  الدين  �سفي  لل�سيخ  الأ�سول.  دراية  يف  الو�سول  نهاية 

الأرموي الهندي )ت715ه( حتقيق د. �صالح بن �صليمان اليو�صف ود. �صعد بن 
�سامل ال�سويح. املكتبة التجارية، مكة املكرمة 1416ه�.

املكتبة ال�ساملة - مكتبة اإلكرتونية. الإ�سدار الثاين والإ�سدار الثالث.. 88
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العفو  يكون  “ل  الظامل:  عن  بالعفو  املظلوم  اأجر  �صقوط  عدم   
بل  له؛  منق�صًا  وال  اهلل  عند  املظلوم  الأجر  م�صقطًا  الظامل  عن 
العفو عن الظامل ي�صري اأجره على اهلل تعالى؛ فاإنه اإذا مل يعف 
فاإذا  بقدر مظلمته،  يقت�ص منه  اأن  فله  الظامل،  كان حقه على 
عفا واأ�صلح فاأجره على اهلل. واأجره الذي هو على اهلل خري. قد 
ذكر عن االإمام اأحمد ملا ظلم يف حمنته امل�صهورة، اأنه مل يخرج 
حتى حلل من ظلمه، وقال: ذكرت حديثًا عن مبارك بن ف�صالة، 
عن احل�سن، قال: »اإذا كان يوم القيامة نادى مناد: األ ليقم من 

وجب اأجره على اهلل، فال يقوم اإال من عفا واأ�صلح«”. 
ينظر جمموع الفتاوى ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية: )361/30(. 
ولطائف الفوائد اأ.د. �صعد اخلثالن)�س: 273(.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف االأنبياء واملر�صلني، نبينا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اأما بعد: 

فاإن ق�سية التجديد يف ال�سريعة الإ�سالمية-ومن �سمنها التجديد الفقهي-من 
اأكرث الق�صايا بحًثا وجداًليف الع�صر احلا�صر؛ الأهميتها وكرثة تفاريعها.

املو�سوع  املو�سوع، فمنهم من بحث  والبحوث حول هذا  الدرا�سات  تنوعت  وقد 
ب�سكل اإجمايل، ومنهم من بحثه من جانب فكري عقدي، اأو من جانب فقهي اأ�سويل، 
هذا  ت�سمنها  التي  املجالت  من  ذلك  غري  اإلى  واآثاره،  مظاهره  بحث  من  ومنهم 

املو�سوع املرتامي الأطراف.

وعلى الرغم من كرثة البحوث يف هذا املو�صوع، اإال اأن هناك جانًبا من جوانبه مل 
يحَظ بدرا�صة علمية موؤ�صلة متيط اللثام عن مكنونه وتك�صف عن اأ�صراره وخفاياه، 
اأن  راأيت  وملا   ، واإلقاءاً ا  ا وحت�سرياً اإعداداً الفقهي،  الدر�ص  التجديد يف  األ وهو جانب 
حقيقة  على  البحث  ق�سرت  املرام؛  بعيد  الغور،  عميق  الأطراف،  وا�سع  املو�سوع 
التجديد يف الدر�س الفقهي وطرقه، راجًيا من اهلل تعالى اأن ُيف�صح يف العمر وين�صاأ 

يف الأجل، لأكمل جوانب املو�سوع الأخرى.

اأهمية املو�سوع و�سبب اختياره: 

من اأهم الأ�سباب الداعية لبحث هذا املو�سوع مايلي: 
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تنبع اأهمية هذا املو�سوع من اأهمية اأ�سله، األ وهو التجديد الفقهي، ومعلوم . 1
وال�سريعة؛  الفقه  ميدان  يف  اأهميته  وت�ستد  العلوم،  حياة  هو  التجديد  اأن 
كرثة  اأن  كما  وم�صتجداتهم،  لظروفهم  ومواكبتها  النا�س  بحياة  لتعلقها 
حترير  مهمة  والباحثني  العلم  طلبة  كواهل  على  تلقي  التجديدية  الدعاوى 
الدعاءات  والرد على  به،  التي حلقت  ال�سوائب  وتنقيته من  امل�سطلح  هذا 
الزائفة حوله، والتي اتخذت من مطية التجديد مدخالاً للت�سكيك يف اأ�سول 

الدين وثوابته.

ببع�ص . 2 الع�سر  هذا  يف  ومدر�سيه  الإ�سالمي  الفقه  اأ�ساتذة  تزويد  حماولة 
من مهارات وطرق التدري�ص التي اأثبتت جناعتها، لال�ستعانة بها يف تدري�ص 

الفقه.

�سياأتي ذكره يف فقرة . 3 ما  -اإل  املو�سوع،  والبحوث حول هذا  الدرا�سات  قلة 
الدرا�سات ال�سابقة-.

الدرا�سات ال�سابقة: 

ميكن تق�سيم الدرا�سات ال�سابقة حول هذا املو�سوع اإلى ق�سمني: 

الق�سم الأول: الدرا�سات حول التجديد الفقهي عموًما.

والدرا�سات حول التجديد الفقهي كثرية، من اأهمها: 

• حوارات لقرن جديد، جتديد الفقه الإ�سالمي)1(. 	

وقد ت�سمن بحوثاًا خمت�سرة على النحو التايل: 

التجديد الفقهي املن�سود، د. جمال الدين عطية. -

جتديد الفقه الإ�سالمي، د. وهبة الزحيلي. -

تعقيبات. -
الطبعة الأولى، دم�سق: دار الفكر، عام 1420ه�.  )1(
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• التجديد يف الفقه الإ�سالمي، اأ.د. حممد الد�سوقي)1(. 	

وقد ت�صّمن هذا الكتاب احلديث عن مفهوم التجديد الفقهي، ومظاهره يف 
الع�سر احلديث، والعقبات التي تعرت�ص طريقه.

• التجديد الفقهي، درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية، د. �سعيد بن ح�سن الزهراين)2(. 	
وعالقته  وطرقه،  و�سروطه،  واأركانه  الفقهي  التجديد  مفهوم  ت�سمن:  وقد 

بالأ�سول ال�سرعية، ومظاهره واآثاره.

والفرق بني بحثي وهذه الدرا�سات: اأن هذه الدرا�سات من�سبة على التجديد 
ا. ا، ومل تتعر�ص للتجديد يف الدر�ص الفقهي مطلقاً الفقهي عموماً

الق�سم الثاين: الدرا�سات املتعلقة بطرق تدري�س الفقه الإ�سالمي.

ومن اأهم هذه الدرا�سات ما يلي: 

• تدري�ص الفقه الإ�سالمي، الآليات والو�سائل، اأ.د. عبداملجيد ال�سالحني)3(.	

وهو بحث خمت�سر يف )16( �سفحة ت�سمن اأهم و�سائل تدري�ص الفقه، مثل: 
التقنيات  ا�ستخدام  التطبيقية،  الأمثلة  �سرب  العلمي،  البحث  جانب  تنمية 
العلوم  معطيات  من  ال�ستفادة  املقارن،  الفقه  بطريقة  التدري�ص  احلديثة، 

الأخرى.

لكنه  املو�سوع،  هذا  يف  ُكتب  ما  اأجود  من  يعد  اخت�ساره  على  البحث  وهذا 
ا، وقد ا�سُتحدثت بعد ذلك مناهج وطرق  كتب قبل ما يزيد عن ع�سرين عاماً
اأو  القدمية  التدري�ص  لطرق  يتطرق  مل  اأنه  كما  معروفة،  تكن  مل  للتدري�ص 

املعا�سرة ومظاهر التجديد فيها، وهو ما ا�ستدركته يف هذا البحث.
الطبعة الأولى، بريوت: دار املدار الإ�سالمي، عام 1426ه�.  )1(

ر�سالة دكتوراه غري من�سورة بكلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة اأم القرى، عام 1435ه�.  )2(
بحث من�سور مبجلة جامعة الزرقاء الأهلية بالأردن، عام 1999م.  )3(



أ.  د.  حممد بن عبداهلل بن عابد الصواط

العدد  الثالث  واخلمسون  83العدد  الثالث  واخلمسون 82

• طرق تدري�ص الفقه الإ�سالمي، د. مروان القدومي)1(.	

وخ�صائ�صه،  االإ�صالمي،  الفقه  تعريف  ت�صمن:  �صفحة  يف)27(  بحث  وهو 
واأهدافه، ومعايري اختيار معلمي الفقه الإ�سالمي، واأهم طرق الرتبية والتعليم 
عند امل�سلمني، وطرق تدري�ص الفقه الإ�سالمي يف التعليم اجلامعي )الإلقاء، 

املناق�سة، ال�ستق�ساء، القيام بالأبحاث(. 

ا يف هذا امليدان املت�سارع ببحوثه وتقنياته؛ فقد ُن�سر  وهذا البحث ُيعدُّ قدمياً
عام 2001، كما يوؤخذ عليه كرثة املقدمات التي قاربت ن�صف البحث.

طريقة  مثل:  يذكرها،  مل  ا  طرقاً اأ�سفت  قد  اأين  بحثي:  وبني  بينه  والفرق 
املناظرة، وحل امل�صكالت، والع�صف الذهني، وامل�صروع.

كذلك اأ�سفت لكل طريقة اأوجه التجديد فيها، واأ�سفت مبحثاًا كامالاً للتجديد 
يف م�سمون البحث الفقهي، وهو ما ليوجد لديه.

• عبداملجيد 	 د.  اجلامعات،  يف  الإ�سالمي  الفقه  لتدري�ص  املعا�سر  الأ�سلوب 
ال�سو�سوة)2(.

وهو ورقة عمل يف )16( �سفحة ت�سمنت املو�سوعات التالية: اخلطة الدرا�سية، 
حل  اأ�سلوب  املفيدة،  املناق�سة  الناجحة،  املحا�سرة  املنا�سب،  املنهجي  الكتاب 
اأ�سلوب  التقارير،  اإعداد  اأ�سلوب  العلمية،  الأبحاث  كتابة  اأ�سلوب  امل�سكالت، 

القراءة الذاتية، ال�ستفادة من الو�سائل والربامج احلديثة يف التعليم.

والفرق بينه وبني بحثي: اأين قد اأ�سفت مبحثاًا كامالاً يف التجديد يف م�سمون 
الدر�ص الفقهي، وهو ما ليوجد يف بحثه منه اإل ما يتعلق بالكتاب املنهجي. 
كما اأ�صفت بع�س طرق التدري�س التي مل يذكرها، مثل: املناظرة، والع�صف 

بحث من�صور مبجلة جامعة النجاح بفل�صطني، املجلد 15، عام 2001م.  )1(
امل�ستقبلية،  والآفاق  التحديات  العربية،  اجلامعات  بعنوان:  الأول  العربي  للموؤمتر  مقدمة  عمل  ورقة   )2(

املنعقد مبدينة الرباط املغربية يف دي�صمرب عام 2007م.
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الذهني، والتعلم التعاوين، وامل�سروع. كما اأين التزمت بذكر اأوجه التجديد يف 
كل طريقة وهو مامل يلتزم به يف بحثه.

خطة البحث: 

وق�ّصمت البحث اإلى مقدمة واأربعة مباحث وخامتة: 

املبحث الأول: حقيقة التجديد يف الدر�ص الفقهي

املبحث الثاين التجديد يف م�سمون الدر�ص الفقهي، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: التجديد يف املقرر الدرا�سي.

املطلب الثاين: العناية بفقه النوازل.

املطلب الثالث: التجديد يف الأمثلة.

املطلب الرابع: ال�ستعانة بالعلوم امل�ساعدة.

املبحث الثالث: التجديد يف الطرق القدمية لتدري�ص الفقه، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: طريقة املحا�سرة.

املطلب الثاين: طريقة املناق�سة.

املطلب الثالث: طريقة املناظرة.

املطلب الرابع: طريقة كتابة التقارير والبحوث.

املبحث الرابع: اآليات الطرق احلديثة لتدري�ص الفقه، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: طريقة حل امل�سكالت.

املطلب الثاين: طريقة الع�صف الذهني.

املطلب الثالث: طريقة التعّلم التعاوين.

املطلب الرابع: طريقة امل�سروع.

اخلامتة: وفيها خال�سة باأهم نتائج املو�سوع.
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منهج البحث: 

كل  بدرا�سة  وذلك  الو�سفي  التحليلي  البحث  منهج  البحث  هذا  يف  ا�ستعملت 
بيان  تت�سمن  و�سفية  درا�سة حتليلية  الفقهي  الدر�ص  التجديد يف  طريقة من طرق 
حقيقتها، ومزاياها، وعيوبها، ومالمح التجديد فيها، واآليات تطبيقها. كما قد �سرت 
يف هذا البحث على �َسنن املنهج العلمي املتعارف عليه، من عزو لالآيات اإلى �سورها، 

وتخريج لالأحاديث من دواوينها، وتوثيق للمعلومات من م�سادرها.

وختاًما، فهذا جهد العاجز املعرتف بتق�صريه، �صائاًل اهلل تعالى اأن يجرب ما فيه 
ي�سددنا يف  واأن  اأعمالنا،  و�سيئات  اأنف�سنا  �سرور  يعيذنا من  واأن  وتق�سري،  من خلل 

اأقوالنا واأفعالنا، اإنه �سميع جميب.
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املبحث االأول
 حقيقة التجديد يف الدر�ض الفقهي

َيِجُد جدة، فهو  ال�سيء  التجديد، لغة: م�سدر على وزن تفعيل، ماأخوذ من جد 
جديد، وهو خالف القدمي، وجدد فالن الأمر اإذا اأحدثه فتجدد)1(.

املعا�صرين  تعريفات  تعددت  وقد  الفقه،  اجِلّدة على  اإدخال  الفقهي،  والتجديد 
له، بني االإطالة واالخت�صار، وال يخلو تعريف منها من انتقاد.

ومن تلك التعريفات: 

• »تنمية الفقه الإ�سالمي من داخله وباأ�ساليبه هو، مع الحتفاظ بخ�سائ�سه 	
الأ�سلية وبطابعه املميز، فهو يقت�سي الحتفاظ بجوهره القدمي، والإبقاء على 
طابعه وخ�صائ�صه، وترميم ما بلي منه، وتقوية ما �صعف من اأركانه، واإدخال 

ل من طبيعته«)2(. التح�صينات عليه التي ال ُتغرّي من �صفته وال ُتبدِّ

ووا�صح ما يف هذا التعريف من طول وعبارات اإن�صائية ف�صفا�صة تاأباها طبيعة 
التعريفات، كما اأنه اقت�سر على التنمية دون التنقية من ال�سوائب والآفات.

• قواعد الفقه اأو كاد ب�سبب اإغالق باب الجتهاد فيما 	 من  تداعى  ما  “تدارك 
�سبيله الجتهاد”)3(.

ِره التجديد على قواعد الفقه  وميتاز هذا التعريف باالإيجاز، لكنه ُمنَتَقد بق�صْ
باب الجتهاد،  التجديد يف غلق  اأنه ح�سر موانع  الفروع، كما  واأ�سوله دون 

وهي اأعم من ذلك بكثري.
ينظر: ل�سان العرب )111/3(، امل�صباح املنري )92(، القامو�ص املحيط )271(، مادة )جدد(.  )1(

الفقه االإ�صالمي بني االأ�صالة والتجديد، د. عبداهلل اجلبوري )97(.  )2(
الجتهاد والتجديد يف الت�سريع الإ�سالمي، بوا�سطة التجديد الفقهي، د.�سعيد الزهراين )53(.  )3(
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والو�صول اإلى �صياغة تعريف جامع مانع للتجديد الفقهي اأمر تكتنفه الكثري من 
الثقافية  واخللفيات  بيئاته  وتنوع  امل�سطلح  اإطالقات هذا  لتعدد  ا  نظراً ال�سعوبات؛ 

الأ�صحاب كل تعريف.

ولعل ح�صر اأنواع التجديد الفقهي وجماالته مما ي�صاهم يف الو�صول اإلى تعريف 
مقارب لهذا امل�سطلح، فبال�ستقراء ل يخلو التجديد من ثالثة اأحوال)1(: 

جتديد مبعنى الن�سر والإحياء: . 1

وذلك باإحياء ما اندر�س من االأحكام ال�صرعية بن�صرها والتعريف بها.

ومن اأمثلة ذلك: ن�صر ال�صنن املهجورة باإحيائها وتعريف النا�س بها، وحركة 
اإحياء املخطوطات بالتحقيق والن�سر العلمي.

جتديد مبعنى الإ�سافة والإثراء: . 2

على  ا  تخريجاً فقهية  اأحكام  من  اإليه  احلاجة  ت�ستدعي  ما  باإ�سافة  وذلك 
واأ�ساليب  و�سائل  اإ�سافة  اأو  ا على م�سائل قدمية،  قيا�ساً اأو  ال�سرعية  الأ�سول 

ت�ساعد يف تقريب العلوم ال�سرعية دون امل�سا�ص بامل�سمون واملنهج.

ومن اأمثلة ذلك: درا�سة النوازل الفقهية املعا�سرة �سواءاً اأكانت مالية اأو طبية 
اأو غريها، وابتكار وتطوير �صيغ وعقود مالية وا�صتثمارية متوافقة مع ال�صريعة 

الإ�سالمية، و�سياغة الفقه على هيئة نظريات فقهية، اأو مواد قانونية.

جتديد مبعنى احلذف والإلغاء: . 3

وذلك بتنقيح الأحكام ال�سرعية وت�سفيتها عما حلق بها مما لي�ص منها.

ومن اأمثلة ذلك: نفي �سائر البدع واملحدثات التي اأُحلقت بالعقائد والعبادات، 
وحذف املباحث الكالمية التي اأُحلقت بالفقه والأ�سول.

وبناًء على تلك املحددات ال�صابقة ميكن تعريف التجديد الفقهي باأنه: 
ينظر: التجديد يف املعامالت املالية املعا�سرة، د. ريا�ص اخلليفي )240-238(.  )1(
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منها،  لي�ص  بها مما  اأحُلق  ما  ال�سرعية، وحذف  الأحكام  اندر�ص من  ما  اإحياء 
واإ�صافة ما مت�س اإليه احلاجة من االأحكام والو�صائل، ب�صرط اأال تعود على مق�صود 

ال�سرع بالإبطال.

والتجديد يف الدر�س الفقهي هو: 

واإ�سافة  املوجود،  وتطوير  منها،  اندر�ص  ما  باإحياء  الفقه  تعليم  اأ�ساليب  تنمية 
اأ�ساليب جديدة، واإلغاء ما ل فائدة منه.
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املبحث الثاين
التجديد يف م�شمون الدر�ض الفقهي

املطلب االأول
التجديد يف املقرر الدرا�شي

املقرر الدرا�سي هو اأحد اأركان العملية التعليمية، القائمة على الأ�ستاذ والطالب 
مرحلة  يف  معينة  مادة  يف  الطالب  يدر�سها  مو�سوعات  جمموعة  به  وُيراد  واملنهج، 
ا يف كتاب مطبوع اأو الكرتوين ي�سمل جميع  ا مايكون هذا املقرر جمموعاً معينة. وغالباً

مو�سوعات املقرر)1(.

علمية  و�سرورة  مهم  مطلب  وتطويره  وجتديده  الفقهي  املقرر  بتجويد  والعناية 
بدون  يتم  ال  التعليم  اإ�صالح  اأن    عا�صور  بن  الطاهر  بنّي  وقد  ما�صية.  و�صنة 
اإ�صالح التاأليف، فقال: » واإذا كنا نرقب من اإ�صالح التعليم اإ�صالح املعلمني وطريق 
اختيارهم، فاإن التاآليف -وهي املعلم االأول للتلميذ واملذكر واملر�صد واملدر�س- اأجدى 
اإذ هي الفاعل القوي يف نف�س التلميذ وعلى مرتبتها  باأن ُتعطى لفتة من االإ�صالح، 

تكون نفو�ص التالمذة«)2(.

وهناك ثالثة طرق ل�سياغة املقرر الدرا�سي: 

الطريقة الأولى: طريقة املتون واملخت�سرات: 

بها  معمولاً  زال  ول  الأقدمون  العلماء  عليها  �سار  متوارثة  قدمية  طريقة  وهي 
باأن  العلم،  وحلقات  ال�سرعية  والكليات  املعاهد  من  كثري  يف  احلا�سر  الع�سر  يف 

وطرق  للمناهج  املدخل   ،)11( اخلليفة  د. ح�سن جعفر  التدري�ص،  وطرق  املناهج  اإلى  ينظر: مدخل   )1(
التدري�ص، د. ماهر اإ�سماعيل �سربي )14(.

األي�ص ال�سبح بقريب )142(.  )2(
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اأو خمت�صًرا فقهًيا معيًنا، وقد يكون هذا املنت موؤلًفا  ُيقّرر ال�صيخ على الطلبة متًنا 
، مثل: خمت�سر الطحاوي عند احلنفية، والتلقني للقا�سي عبدالوهاب عند  ا�ستقاللاً
ال�سافعية، وخمت�سر اخلرقي عند احلنابلة، وقد  لل�سريازي عند  املالكية، واملهذب 
ا من كتاب اأو عدة كتب، مثل: كنز الدقائق للن�سفي خمت�سر من كتابه  يكون خمت�سراً
الوايف، والتهذيب للربادعي خمت�سر من املدونة، ومنهاج الطالبني للنووي خمت�سر 

من املحرر للرافعي، وزاد امل�ستقنع للحجاوي خمت�سر من املقنع لبن قدامة)1(.

ولهذه الطريقة اإيجابياتها و�سلبياتها: 

�صبط  على  وتعني  م�صائله،  حفظ  ل  وُت�صهِّ الفقه  ُتقّرب  اأنها  اإيجابياتها:  فمن 
الفقهية  ال�سياغة  على  وتدريب  التعليمي،  ال�سلم  للتدرج يف  وفيها حتقيق  املذهب، 

املحكمة الدقيقة.

ومن �سلبيات هذه الطريقة: اأنها تقطع الطالب عن الأ�سول واملطولت، وجتعله 
يدور يف فلك املنت فين�سغل به عما هو اأهم من اأبواب العلم، كما اأن بع�ص املتون قد 
ا جعلها كالألغاز، مما يوؤدي اإلى �سعوبة فهمها، ولذلك جلوؤوا  بلغت من الخت�سار حداً
اأخرى،  متون  يف  ال�صروح  تلك  اخُت�صرت  ثم  عليها،  واحلوا�صي  ال�صروح  و�صع  اإلى 

فاأ�سبح الفقه يدور يف حلقة مفرغة، وفقدت املخت�سرات جدواها واأهميتها)2(.

الطريقة الثانية: طريقة املقرر الدرا�سي.

على  تقوم  الفقهي،  التاأليف  الع�صر احلا�صر طريقة حديثة يف  برزت يف  حيث 
وذكر  املذاهب،  واملقارنة بني  للم�سائل،  والرتتيب  التق�سيم  العبارة، وح�سن  تب�سيط 
املعا�سرة،  الأمثلة  وذكر  منها،  الدليل  يع�سده  ما  وترجيح  على حدة،  قول  كل  اأدلة 
واملوازنة مبا عليه العمل يف القوانني الو�سعية، وقد �سار على هذا الجتاه كثري من 
الفقهاء املعا�سرين، مثل: ال�سيخ م�سطفى الزرقا يف املدخل الفقهي العام، وال�سيخ 

�سيد �سابق يف فقه ال�سنة، والدكتور وهبة الزحيلي يف الفقه الإ�سالمي واأدلته.

ينظر: املدخل اإلى علم املخت�صرات، عبداهلل ال�صمراين )97(.  )1(
ينظر: ال�سياغة الفقهية يف الع�سر احلديث، د. هيثم الرومي )146-144(.  )2(
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ولهذه الطريقة مزاياها و�سلبياتها: 

فمن مزاياها: تقريب الفقه، وترتيبه والبعد عن ال�ستطراد، والعناية بالتطبيقات 
والنوازل املعا�سرة. 

اكتفاءاً  الأ�سلية  الفقه  امل�سادر مدونات  الطالب عن  تقطع  اأنها  �سلبياتها:  ومن 
الختالفات  دوامة  يف  الطالب  ُتدخل  حيث  التعليمية  بالعملية  اإخالل  وفيها  بها، 
الفقهية وهو مل يتهياأ لذلك بعد، ف�سالاً عن ورود اخلطاأ عليها يف ن�سبة قول اأو راأي 

ملذهب معني.

من  فمنهم  للفقه،  تدري�صها  يف  تختلف  اليوم  ال�صرعية  والكليات  واجلامعات 
يقراأ  ا، بحيث  �سروحاً اأم  ا  اأكانت متوناً �سواء  القدمية،  الفقه  يعتمد على كتب  ليزال 
الطالب وي�صرح املدر�س عبارة الكتاب، وقد يذكر يف اأثناء �صرحه اأدلة اأو اأقوااًل اأخرى 

مل يذكرها �ساحب الكتاب)1(.

ومنهم من يعتمد اأ�سلوب املذكرات التي يكتبها اأ�ستاذ املادة اأو ي�سور كتب غريه، 
اأنها مليئة بالأخطاء، ومبتورة  ثم ُتطبع وتباع باأ�سعار زهيدة، وعادة هذه املذكرات 

ا، ف�سالاً عن اأ�سلوبها الركيك)2(. غالباً

وهناك من يعتمد اأ�سلوب الإمالء، فيقوم الأ�ستاذ بتخ�سي�ص جزء من املحا�سرة 
ا قام ب�سرحه وهم يكتبون وراءه، وهذه  لإمالء الدر�ص على الطالب، وكلما اأملى جزءاً
الطريقة واإن امتازت بتعويد للطالب على تقييد العلم، ولكنها ت�ستت ذهن الطالب 

بني ال�ستماع والكتابة مما يفوت عليه الكثري من املعلومات.

املوؤلف  اأكان  �صواًء  املقرر،  اجلامعي  الكتاب  اأ�صلوب  تعتمد  من  اجلامعات  ومن 
وتغطيته  العبارة  ب�سهولة  الكتاب اجلامعي  يكن كذلك، وميتاز  اأو مل  للمادة  ا  اأ�ستاذاً
للمنهج، والبعد عن ال�ستطراد، وال�ستعانة بالنماذج والأمثلة وال�سور الإي�ساحية، 

ينظر: الكتاب الفقهي اجلامعي الواقع والطموح، د. �صم�س الدين التكينة )273(.  )1(
ينظر: الكتاب الفقهي اجلامعي الواقع والطموح، د. وهبة الزحيلي )257(.  )2(



التجديد يف الدرس الفقهي   )حقيقته، وطرائقه(

العدد  الثالث  واخلمسون  91العدد  الثالث  واخلمسون 90

الكتاب  ف�سول  من  ف�سل  كل  يختتم  وقد  املعا�سرة،  والتطبيقات  بالأمثلة  والعناية 
باأ�سئلة تقي�ص مدى ا�ستيعاب الطالب لهذا اجلزء من املقرر)1(.

الطريقة الثالثة: اجلمع بني الطريقتني.

املتون،  وهي طريقة قامت باجلمع بني طريقتي اعتماد كتاب جامعي، وطريقة 
فيكون الكتاب اجلامعي هو املقرر، مع اإ�سافة كتاب اأو جزء من كتاب قدمي، فالكتاب 
ال�ستعانة  وميكن  وا�سحة،  وعبارة  �سهل  باأ�سلوب  الفقهية  املادة  يعر�ص  احلديث 
بالو�سائل التقنية احلديثة يف العر�ص - ك�سرائح البوربوينت-، والكتاب القدمي ي�سل 
القدمية)2(.  الفقهية  املدونات  قراءة  على  ا  متمر�ساً ويجعله  الرتاث،  بكتب  الطالب 

وهذه الطريقة هي اأولى الطرق بالعتبار جلمعها حما�سن الطريقتني ال�سابقتني.

�شروط تاأليف الكتاب الفقهي: 

وينبغي اأن يراعى يف تاأليف الكتاب الفقهي املقرر معايري منها)3(: 

ا ملرحلة الطالب الدرا�سية، فما ُي�ساغ للطالب املبتدئ غري ما . 1 ان يكون مالئماً
ُي�صاغ للمتو�صط واملنتهي، وما ُيوؤّلف لطالب الدرا�صات العليا ال يالئم طالب 
مرحلة البكالوريو�ص، وقد تنبه لهذا ابن خلدون  حيث انتقد تدري�ص 
يف  اإخالل  وفيه  التعليم،  يف  »ف�صاد  ذلك  اأن  مبّيًنا  للمبتدئني،  املتون  بع�س 
ا على املبتدئ باإلقاء الغايات من العلم عليه  التح�سيل، وذلك لأن فيه تخليطاً

وهو مل ي�ستعد لقبولها بعد«)4(.

و�صوح العبارة وح�صن التق�صيم وت�صل�صل االأفكار والبعد عن احل�صو واال�صتطراد، . 2
اأجل  من  التدري�ص  وطرق  املناهج  يف  مبتخ�س�ص  ال�ستعانة  متت  لو  وحبذا 

التخطيط للكتاب املقرر على اأ�س�ص علمية �سليمة.
ينظر: املرجع ال�سابق )260(.  )1(

ينظر: الكتاب الفقهي اجلامعي، د. �سم�ص الدين التكينة )274(.  )2(
ينظر: الأ�سلوب املعا�سر لتدري�ص الفقه الإ�سالمي، د. عبداملجيد ال�سو�سوة )731-730(.  )3(

املقدمة )1109/3(.  )4(



أ.  د.  حممد بن عبداهلل بن عابد الصواط

العدد  الثالث  واخلمسون  93العدد  الثالث  واخلمسون 92

الواقعية والهتمام بالق�سايا الفقهية املعا�سرة، والبعد عن امل�سائل التي مل . 3
يعد لها وجود اإل اإذا ترتب على بيانها تقرير م�ساألة علمية واقعية.

 ربط الأحكام مبقا�سد ال�سريعة ومبادئها العامة وحكم الت�سريع والقواعد . 4
الفقهية، ملا يف ذلك من �صبط للفقه وتنمية للملكة واإزالة ما قد يبدو للناظر 

من ت�سابه اأو تناق�ص.

املطلب الثاين
العناية بفقه النوازل

الفقه  ملكانة  اإظهار  ففيه  النوازل،  فقه  درا�صة  اأهمية  نظر  ذي  على  يخفى  ال 
الإ�سالمي وبيان لدوره يف حل م�سكالت الع�سر وق�ساياه، و�سعة ال�سريعة الإ�سالمية 
و�سمولها حلالت املكلفني، كما اأن البحث يف هذا امليدان نوع من اأنواع التجديد يف 

الفقه الإ�سالمي)1(.

النوازل  فقه  بتدري�ص  الهتمام  الفقهي  الدر�ص  يف  التجديد  مالمح  اأبرز  ومن 
تعنى  مواد  اإدراج  على  اجلامعات  من  كثري  درجت  وقد  املعا�سرة،  الق�سايا  فقه  اأو 
اأو  اجلامعية  الدرا�سة  مرحلة  يف  �سواء  الدرا�سية  مقرراتها  يف  العلم  هذا  بتدري�ص 

الدرا�سات العليا.

وهناك طريقتان يف تدري�ص فقه النوازل لطالب الدرا�سات ال�سرعية: 

الطريقة الأولى: طريقة الدمج

ويعنى بذلك اإدراج امل�سائل الفقهية املعا�سرة يف املوا�سع املنا�سبة لها من كتب 
الفقه العام، ففي كتاب ال�سيام مثالاً يتم احلديث عن حكم املفطرات املعا�سرة عند 
كالم املوؤلف عن املفطرات عموًما، ويتم احلديث عن حكم التورق امل�صريف املنظم 

عند احلديث عن حكم التورق والعينة، وهكذا..
ينظر: املدخل لدرا�صة النوازل الفقهية، د. عبداهلل الر�صيد )16(.  )1(
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�صرح  تهذيب  يف  املاآرب  نيل  الطريقة:  هذه  على  �صارت  التي  الكتب  اأمثلة  ومن 
عمدة الطالب، لل�صيخ عبداهلل الب�صام ، و�صرح عمدة الفقه، للدكتور عبداهلل 

. بن عبدالعزيز اجلربين

ولهذه الطريقة اإيجابيات و�سلبيات: 

فمن اإيجابياتها: اأنها ت�ساعد على ربط النازلة باأ�سلها و�سهولة ت�سورها ومعرفة 
حكمها، كما اأنها تدرب الطالب على التكييف الفقهي ال�صحيح للنوازل املعا�صرة. 

ومن �سلبياتها: اأنها ل تعطي النازلة حقها من الدرا�سة والبحث واإمنا يتم التعر�ص 
لها باإيجاز تبًعا للم�صاألة االأ�صلية، كما اأن بع�س النوازل يتنازعها اأكرث من باب فقهي 

فاإيرادها يف اأحد البابني اإخالل واإيراده يف البابني تكرار)1(.

الطريقة الثانية: طريقة الإفراد

�صاماًل  املوؤلف  هذا  اأكان  �صواًء  م�صتقل،  مبوؤلف  النوازل  اإفراد  بذلك  ويق�صد 
ا بباب اأو اأبواب معينة. جلميع الأبواب اأو خا�ساً

فمن اأمثلة املوؤلفات ال�ساملة جلميع الأبواب اأو معظمها: اجلامع يف فقه النوازل، 
ملعايل �صيخنا د.�صالح بن عبداهلل بن حميد، وفقه النوازل للدكتور حممد اجليزاين.

واأما اأمثلة املوؤلفات اخلا�صة بباب معني فال حت�صى كرثة، فهناك ر�صائل علمية 
يف بع�ص اجلامعات قامت بدرا�سة النوازل اخلا�سة بالأبواب الفقهية، ومنها: 

عبداهلل  للدكتور  الزكاة  نوازل  الع�صكر،  عبدالرحمن  للدكتور  امل�صاجد  نوازل 
الغفيلي، نوازل احلج للدكتور علي ال�صلعان، نوازل الوقف للدكتور �صلطان النا�صر، 
املر�سدي،  فهد  للدكتور  ال�سرقة  نوازل  طالب،  اآل  اأحمد  للدكتور  اجلنايات  نوازل 

النوازل الق�سائية للدكتور ماهر القر�سي، وغريها.
ال�صبيلي)12(،  يو�صف  د.  املعا�صرة،  الق�صايا  فقه  تدري�س  يف  اململكة  خارج  جامعات  جتارب  ينظر:   )1(

مقررات فقه الق�سايا املعا�سرة بني الواقع واملاأمول، د. عامر بهجت )82(.
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ولهذه الطريقة اإيجابيات و�سلبيات: 

وا�ستيعابها من جميع  النازلة  درا�سة  والتخ�س�ص يف  الرتكيز  اإيجابياتها:  فمن 
جوانبها، وا�ستجماع الذهن وعدم ت�ستته فيما لو ُدجمت النوازل بغريها.

ومن �سلبياتها: �سعوبة ربط النازلة باأ�سلها الفقهي لتباعد ما بينهما)1(، كما اأن 
القت�سار على كتب النوازل لوحدها ل يكفي للبناء الفقهي)2(.

مرحلة  لطالب  الدمج  طريقة  تخ�س�ص  باأن  الطريقتني:  بني  اجلمع  وميكن 
ويتم  معتمد،  فقهي  كتاب  على  والتاأ�سي�ص  للبناء  حلاجتهم  وذلك  البكالوريو�ص، 
لطلبة  االإفراد  طريقة  وتخ�ص�س  املنهجية،  الدرا�صة  ت�صاعيف  يف  النوازل  درا�صة 
درا�سة  ملرحلة  وانتقلوا  التاأ�سي�ص  مرحلة  اأمتوا  قد  اأنهم  باعتبار  العليا  الدرا�سات 

النوازل ا�ستقالل)3(.

املطلب الثالث
التجديد يف االأمثلة

الغر�ص من �سرب الأمثلة هو تو�سيح امل�سائل الفقهية وتقريبها، وبيان مالم�سة 
الفقه حلياة النا�ص ومعاي�سهم، واأنه لي�ص جمرد م�سائل نظرية معزولة عن الواقع. 
ولذلك كان الفقهاء ي�ستخرجون الأمثلة الفقهية مما هو �سائع منت�سر يف جمتمعاتهم، 
ويجري العمل به يف حياتهم اليومية، ولذلك اأمثلة كثرية يف املعامالت واألفاظ الطالق 

واليمني واأحكام الرقيق وغريها)4(.
ينظر: جتارب جامعات خارج اململكة يف تدري�س فقه الق�صايا املعا�صرة، د. يو�صف ال�صبيلي)13-12(.  )1(
اأثنى تاج الدين ال�سبكي يف كتابه معيد النعم ومبيد النقم )288( على بع�ص الكتب ثم قال: “والكتاب   )2(
املذكور اأعجوبة يف بابه، بالغ يف احل�صن اأق�صى الغايات، اإال اأن املرء ال ي�صري به فقيًها ولو بلغ عنان 
ن�صو�س  حفظ  اإلى  �صرفته  لو  زماًنا  معانيه  وفهم  األفاظه  تفكيك  يف  ت�صيع  الطائفة  وهذه  ال�صماء، 

ال�صافعي وكالم االأ�صحاب حل�صلت على جانب عظيم من الفقه، ولكن التوفيق بيد اهلل تعالى”.
ينظر: جتارب جامعات خارج اململكة يف تدري�س فقه الق�صايا املعا�صرة، د. يو�صف ال�صبيلي )13(.  )3(
ينظر: منهج البحث يف الفقه الإ�سالمي خ�سائ�سه ونقائ�سه، د. عبدالوهاب اأبو �سليمان )158(.  )4(
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ومن عيوب كثري من الدرا�سات الفقهية املعا�سرة جمودها على الأمثلة القدمية التي 
كانت منا�سبة لزمنها، ومعربة عما كان يجري يف وقتها من ت�سرفات ومعامالت، لكنها 
يف هذا الوقت فقدت ح�سورها واأ�سبحت غري مفهومة اإل بال�ستعانة باملعاجم والقوامي�ص 
اللغوية، مثل التمثيل على البيوع امل�ستملة على الغرر ببيع الطري يف الهواء، والعبدالآبق، 

فهذه الأمثلة واأ�سباهها نادرة الوقوع، ومع ذلك ل يكاد يخلو منها كتاب فقهي)1(.

القواعد  كعلم  الفقه،  لعلم  امل�ساعدة  العلوم  اإلى  الأمثلة  يف  اجلمود  امتد  وقد 
الفقهية الذي ُيعّد من اأجل العلوم التي ابتكرها الفقهاء، حيث يجمع الفروع املتناثرة 
حتت قاعدة واحدة، وبه ميكن اإحلاق الفروع امل�ستجدة بالقواعد الفقهية، كما قال 
ال�سيوطي -وهو يعدد فوائد هذا العلم-، ومنها اأنه: »يقتدر على الإحلاق والتخريج، 
ومعرفة اأحكام امل�سائل التي لي�ست مب�سطورة، واحلوادث والوقائع التي ل تنق�سي على 
مّر الزمان«)2(، ومع ذلك اأ�ساب هذا العلم املتجدد بطبيعته وتركيبه ما اأ�سابه من 
اجلمود يف الأمثلة، فتجد اأن فروع القاعدة هي مما يتداوله الالحقون عن ال�سابقني، 

بدون زيادة اأو جتديد يذكر.

وكذلك احلال يف علم اأ�صول الفقه، فال زال كثري من االأ�صوليني عند �صرح اأركان 
القيا�ص ميثلون بقيا�ص النبيذ على اخلمر بعلة الإ�سكار، وكاأنه ل يوجد مثال غريه.

ا، منها:  ويظهر اأن لهذا الظاهرة اأ�سباباً

عدم اإدراك املدر�ص الآثار ال�سلبية لهذا اجلمود، ذلك اأن القت�سار على هذه . 1
الأمثلة مما ير�سخ يف اأذهان الطالب انف�سال الفقه عن املجتمع واحلياة.

َك�َسُل املدر�ص واإيثاره للراحة والدعة، فال يريد اأن يعمل ذهنه يف ا�ستخراج . 2
اأمثلة حية واقعية، واإمنا اقت�صر على اإي�صاح ما هو م�صطور يف الكتاب الفقهي 

دون زيادة)3(.
ينظر: اإ�صالح الفكر الفقهي، د. نوار ابن ال�صلي )72(.  )1(

الأ�سباه والنظائر )31(.  )2(
ينظر: تدري�ص الفقه الإ�سالمي الأهداف والو�سائل، د. عبداملجيد �سالحني )430(.  )3(
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ا ذو ذهن، وقد . 3 عدم �سبط املدر�ص للمادة الفقهية، فكلما كان املدر�ص متبحراً
ا�ستطاع ابتكار الأمثلة والتحرر من ربقة اجلمود وربط الأحكام بالواقع، اأما 

اإن كان قليل العلم واملعرفة فلن ي�ستطيع اإفهام نف�سه ف�سالاً عن غريه.

باأمثلة . 4 الإتيان  ي�ستطيع  الواقع وجمريات احلياة، فال  املدر�ص عن  انف�سال 
جديدة لعدم معرفته بها، وفاقد ال�سيء ل يعطيه.

املوؤمترات  ح�سور  الأمثلة:  منطية  من  اخلروج  على  املعينة  الو�سائل  من  ولعل 
هذه  فبمثل  النابهني،  والباحثني  بالعلماء  والحتكاك  النقا�ص،  وحلقات  والندوات 

اللقاءات يقدح الذهن ويتقد الفكر وتتوالد االأمثلة)1(.

توليد  كمهارة  الإبداعي،  التفكري  مهارات  على  التدرب  املعينة:  الو�سائل  ومن 
الأفكار، ومهارة التفكري خارج ال�سندوق، وغريها.

املطلب الرابع
اال�شتعانة بالعلوم امل�شاعدة

ونعني بذلك اأن ي�صتفيد مدر�س الفقه من معطيات العلوم امل�صاندة ويوظفها يف 
ا نظرية، كالعلوم الجتماعية والقت�سادية  خدمة الدر�ص الفقهي، �سواء اأكانت علوماً

ا تطبيقية كالطب والهند�سة. وال�سيا�سية، اأو علوماً

والتكامل بني العلوم مطلب �سروري حلياة العلم ورفده بخال�سات العلوم واملعارف 
فالعلوم  تطبيقية،  اأو  اأكانت نظرية  �سواءاً  العلوم  الأمر جاٍر يف جميع  الأخرى، وهذا 
“واملعرفة املعزولة التي حت�سلها طائفة من  املنغلقة على نف�سها م�سريها اجلمود، 
املتخ�س�سني يف حقل �سيق ل قيمة لها البتة اإل اإذا اأُدجمت يف �سائر حقول املعرفة”)2(.

وكثري من امل�صائل الفقهية لها ارتباط وثيق بعلوم اأخرى، وال ميكن معرفة حكمها اإال 
ينظر: تكوين امللكة الفقهية، د. حممد عثمان �سبري)146(.  )1(

العلم يف منظوره اجلديد، روبرت م، اأغرو�ص وزميله )105(.  )2(
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بالت�سور ال�سحيح لها بناء على ما يقرره اخلرباء من تلك العلوم، ومن اأمثلة ذلك: حي�ص 
احلامل، وعالمات املوت، واملفطرات املعا�صرة، وعيوب النكاح املعا�صرة، وغري ذلك.

فهذه امل�سائل وغريها اأفتى فيها الفقهاء يف زمنهم باأحكام بناء على املعطيات 
احلا�سر  الع�سر  يف  املعطيات  تلك  تغريت  وقد  ع�سرهم،  يف  العلمية  والت�سورات 
بناء على التطور العلمي والتقني، فوجب اأن يتغري احلكم بناء على ذلك، واأل نبقى 
املا�سي على  الذين يفر�سون  “واللوم كله يقع على  ال�سابقة،  الأقوال  جامدين على 
احلا�سر دون وعي بالختالف والتباين بني الع�سرين، فيجرتون ويكررون ما يف كتب 
الرتاث الفقهي، ل يعي�سون ع�سرهم، ول يدرون ما يحدث فيه من تطورات اجتماعية 

ا لعناء البحث ومتاعبه”)1(. ا للطريق ال�سهل، وتفادياً وعلمية، اإيثاراً

فقال:  العلوم،  بهذه  الفقيه  معرفة  اأهمية  اإلى    القرايف  الإمام  اأ�سار  وقد 
“وكم يخفى على الفقيه واحلاكم احلق يف امل�سائل الكثرية ب�سبب اجلهل باحل�ساب 
ما  العلوم  على  الطالع  يرتكوا  األ  العالية  الهمم  لذوي  فينبغي  والهند�سة،  والطب 

اأمكنهم..”)2(. 

فاأبواب  العلوم،  من  معني  بنوع  وثيق  ارتباط  لها  الفقهية  االأبواب  بع�س  اإن  بل 
وثيقة  واملعامالت  والطبيعية،  الطبية  بالعلوم  مرتبطة  والأ�سربة  والأطعمة  الطهارة 
واأبواب  واالجتماع،  النف�س  بعلم  ارتباط  لها  واملناكحات  االقت�صاد،  بعلم  ال�صلة 

ال�سيا�سة ال�سرعية مرتبطة بعلم ال�سيا�سة والعالقات الدولية)3(. 

ا بجميع التخ�س�سات، واإمنا  ا ملماً ولي�ص املق�سود بذلك اأن يكون الفقيه مو�سوعياً
اأن يكون لديه القدرة على التعامل مع هذه العلوم امل�صاعدة بطريقة وظيفية ي�صتطيع 

من خاللها ال�ستفادة من معطياتها يف بناء احلكم الفقهي)4(. 
منهج البحث يف الفقه الإ�سالمي خ�سائ�سه ونقائ�سه، د. عبدالوهاب اأبو �سليمان)100(.  )1(

الفروق )11/4(.  )2(
ينظر: منهاج تدري�ص الفقه، م�سطفى �سادقي )255(.  )3(

ينظر: املرجع ال�سابق )249(.  )4(
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وباجلملة: “فالعلوم كلها اأبازير الفقه، ولي�ص دون الفقه علم اإل و�ساحبه يحتاج 
كل  معرفة  يتعلق بطرف من  اأن  يحتاج  الفقيه  لأن  الفقيه،  اإليه  يحتاج  ما  دون  اإلى 
�سيء من اأمور الدنيا والآخرة، واإلى معرفة اجلد والهزل، واخلالف وال�سد، والنفع 

وال�سر، واأمور النا�ص اجلارية بينهم، والعادات املعروفة منهم”)1(.

الفقيه واملتفقه، اخلطيب البغدادي )333/2(.  )1(
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املبحث الثالث
التجديد يف الطرق القدمية لتدري�ض الفقه

كانت اأ�ساليب تدري�ص الفقه يف الع�سور الإ�سالمية متنوعة، فلم يقت�سر الفقيه 
الإمالء،  اأو  والتلقني،  باأ�سلوب احلفظ  ياأخذ  ا  فاأحياناً اأ�سلوب واحد مع طالبه،  على 
اأو املحا�صرة، اأو املذاكرة، اأو املناظرة، وقد يجمع بني اأكرث من طريقة يف در�صه اإذا 

اقت�سى الأمر ذلك)1(. 

يف  تطبيًقا  واأكرثها  الطرق،  هذه  اأ�صهر  على  املقام  هذا  يف  االقت�صار  و�صيتم 
اجلامعات واملعاهد ال�سرعية، مع بيان اأوجه التجديد فيها.

املطلب االأول
طريقة املحا�شرة

املحا�سرة لغة: مفاعلة من احل�سور، وهو �سد الغيبة)2(.

فيها  يتولى  التي  “الطريقة  باأنها:  املحا�صرة  الرتبية  عّرف علماء  وا�سطالًحا: 
املعلم عر�ص مو�سوع الدر�ص باأ�سلوب �سفهي يتالءم مع م�ستويات املتعلمني، ويوؤدي 

اإلى حتقيق اأهداف الدر�ص”)3(.

والتعليم،  التدري�س  يف  امل�صتخدمة  االأ�صاليب  اأقدم  من  املحا�صرة  اأ�صلوب  وُيعّد 
فقد ُوجد منذ الع�سور اليونانية والرومانية القدمية )4(، وا�ستخدمه العلماء والفقهاء 

بكرثة مب�صميات متنوعة، فتارة ي�صمى �صماًعا، اأو اأمايل وتعاليق، اأو غري ذلك)5(.
ينظر: الإعداد الرتبوي واملهني للفقيه، د. جمال حممد الهنيدي )241-227(.  )1(

ينظر: ال�صحاح )242(، امل�صباح املنري )140(، مادة )ح�سر(.  )2(
مدخل اإلى املناهج وطرق التدري�ص، د. ح�سن جعفر اخلليفة )197(.  )3(

ينظر: طرائق التدري�ص العامة، د. جودت �سعادة )48(.  )4(
ينظر: املجال�ص الفقهية، د. هيثم الرومي )85(.  )5(
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وتنا�سب  الأخرى،  الطرق  وتدخل يف  التدري�ص،  اأ�سهر طرق  من  الطريقة  وهذه 
الفائدة  ولتحقيق  واالن�صباط.  الرتكيز  اإلى  حلاجتها  العليا،  الدرا�صية  امل�صتويات 
ا بكل  ا ملو�سوع الدر�ص الفقهي ُملمًّ املرجوة منها ينبغي على املدر�ص اأن يكون �سابطاً
مقومات  ولديه  مت�سل�سل،  مرتب  ب�سكل  الفقهية  املادة  تنظيم  على  ا  قادراً جوانبه، 
ا للفوارق الفردية  الإلقاء اجليد، واأن يكون الدر�ص يف م�ستوى اإدراك الطالب، مراعياً

بينهم)1(.

ومن مزايا هذه الطريقة)2(: 

اأق�سر وقت على . 1 اأكرب قدر من املعلومات يف  اأنها متكن املدر�ص من عر�ص 
اأكرب عدد من الطالب.

الإ�سغاء . 2 مهارة  مثل  الطالب  لدى  اأخرى  مهارات  تنمية  يف  ت�سهم  اأنها 
والرتكيز.

تتيح للطالب ا�ستقبال املعلومات ب�سهولة دون بذل جهد كبري يف حت�سيلها.. 3

ا، فال حتتاج اإلى مواد اأو و�سائل تعليمية كثرية يف العادة.. 4 غري مكلفة اقت�سادياً

ومن �سلبياتها)3(: 

وي�صرح . 1 يلقي  طرف  على  الطريقة  هذه  فتقوم  معها،  الطالب  تفاعل  قلة 
ا لل�سوؤال وامل�ساركة. وطرف يتلقى وي�سمع، فاليجد الطالب جمالاً كافياً

اأنها مدعاة للملل وال�سرود، حيث اإن لكل فرد قدرة حمدودة على الرتكيز ل . 2
تزيد على اأربعني دقيقة يف التعليم اجلامعي.

ينظر: منهج تدري�ص الفقه الإ�سالمي يف موؤ�س�سات التعليم العايل، د. عبدالهادي اخلملي�سي )315(،   )1(
طرق التدري�س يف القرن الواحد والع�صرين، د. عبداللطيف ح�صني فرج )93(.

والتدري�ص  اجلامعة   ،)198-197( اخلليفة  جعفر  ح�سن  د.  التدري�ص،  وطرق  املناهج  اإلى  مدخل   )2(
اجلامعي، د. علي را�سد )105(.

ينظر: املراجع ال�سابقة.  )3(
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اأنها تهتم باجلانب املعريف للطالب ول تهتم باجلوانب الأخرى، وهذه الطريقة . 3
هي اأقل طرق التح�صيل املعريف كما ورد يف هرم )بلوم( املعريف، حيث اأظهر 

الهرم اأن ن�سبة التح�سيل لوا�سطة هذه الطريقة ل تتجاوز %5.

ومن مالمح التجديد يف هذه الطريقة: 

التنوع يف الأ�سلوب والطريقة، فيمزج يف �سرحه بني التقرير وال�ستفهام، وبني . 1
اإلى  يوؤدي  منها  كل  مت�صل�صلة  فقرات  على  �صرحه  ويرتب  واملناق�صة،  ال�صرح 
ا بالأ�سهل، ويعتني يف در�سه بالتقا�سيم والأنواع وال�سوابط فهي  الآخر مبتدئاً
مما يعني على ال�ستيعاب وح�سن الت�سور، ول باأ�ص اأن يغري يف نربات �سوته 

ح�صب املوقف، واإن تعلم �صيًئا من فنون االإلقاء والتح�صري فذاك ح�صن.

يف  جاء  فقد  الدرو�ص،  اإلقاء  يف  يتفننون    الإ�سالم  فقهاء  يزل  ومل 
ا يف اإلقاء  ترجمة اأبي حممد اجلويني -والد اإمام احلرمني- اأنه “كان ماهراً
ا  اأحداً “ما�سمعت  الآمدي:  ا  وا�سفاً ابن عبدال�سالم  العز  وقال  الدرو�ص”)1(، 

يلقي الدر�ص اأح�سن منه”)2(.

التقدميية . 2 كالعرو�س  احلديثة،  التعليمية  بالو�صائل  ال�صرح  يف  اال�صتعانة 
)البوربوينت(، والأفالم التعليمية، وبرامج الكمبيوتر امل�ساعدة.

ومن الو�سائل ا�ست�سافة خبري �سواءاً اأكان من زمالئه اأع�ساء الهيئة التدري�سية . 3
لذلك  الدقيق  التخ�س�ص  يف  حما�سرة  الطالب  على  ليلقي  غريهم  من  اأو 
هيئة  اأع�ساء  بني  اجلهود  تكامل  من  فوائدها  لها  الطريقة  وهذه  اخلبري، 
الدقيقة  املو�سوع  وجوه  وبيان  الطالب،  وال�ساأم عن  املاللة  ودفع  التدري�ص، 

التي مل تكن لتت�سح لول حما�سرة هذا اخلبري.
طبقات ال�سافعية الكربى، ابن ال�سبكي )74/5(.  )1(

املرجع ال�سابق )307/8(.  )2(
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املطلب الثاين
طريقة املناق�شة

ا،  املناق�سة، لغة: مفاعلة من النق�ص، وهو ال�ستخراج، يقال: نق�ست ال�سوكة نق�ساً
ا�ستخرجتها، واملنقو�سة: ال�سجة التي تنق�ص منها العظام، اأي ت�ستخرج)1(.

ويف ا�صطالح علماء الرتبية: هي حوار بني املدر�س وطالبه من اأجل فهم مو�صوع 
معني اأو حتليله اأو تقوميه)2(.

وهي طريقة تت�سم بالتفاعل بني الطرفني، وتنقل الطالب من دور املتلقي اإلى دور 
ال�صريك وامل�صاهم يف �صياغة املعلومة وتقريرها، وهذا االأ�صلوب يكرث ا�صتخدامه يف 
العلوم االإن�صانية اأكرث من العلوم التطبيقية، كما اأنه ي�صتخدم مع اأ�صاليب التدري�س 

الأخرى، ول يغني عنه اأ�سلوب من الأ�ساليب)3(.

ومنهج املناق�صة وطرح االأ�صئلة على الطالب طريقة متبعة لدى العلماء االأوائل، 
الدين  بدر  يقول  ذلك  ويف  قرائحهم،  وي�ستثريون  الطالب  اأفكار  زناد  بها  يقدحون 
الغزي-وهو يتحدث عن اآداب املعلم-: “ومنها: ينبغي له اأن يطرح على اأ�صحابه ما 
يراه من م�ستفاد امل�سائل ويخترب بذلك اأفهامهم، ويظهر ف�سل الفا�سل ويثني عليه 
ا له، وللباقني يف ال�ستغال والفكر يف العلم وليتدربوا على ذلك ويعتادوه،  بذلك ترغيباً

وال ُيعنِّف من غلط منهم يف ذلك اإال اأن يرى يف تغليطه م�صلحة”)4(.

َجِر  ال�سَّ ِمَن  »اإِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  النبي  اأن    والدليل على ذلك حديث ابن عمر 
ا�ُص يِف �َسَجِر  ُثويِن َما ِهَي؟«؛ َفَوَقَع النَّ َها َمَثُل امْلُ�ْسِلِم، َفَحدِّ نَّ �َسَجَرةاً َل َي�ْسُقُط َوَرُقَها، َواإِ
ْثَنا َما  ْخَلُة، َفا�ْصَتْحَيْيُت، ُثمَّ َقاُلوا: َحدِّ َها النَّ اْلَبَواِدي، َقاَل َعْبُداهلِل: َوَوَقَع يِف َنْف�ِصي اأَنَّ

ينظر: ال�صحاح )1064(، امل�صباح املنري )621(، مادة )نق�ص(.  )1(
ينظر: مدخل اإلى املناهج وطرق التدري�ص، د. ح�سن جعفر اخلليفة )198(، طرق واجتاهات التدري�ص   )2(

العامة، د. عبدالرحيم دفع ال�سيد )223(.
ينظر: طرق تدري�ص الفقه الإ�سالمي، مروان القدومي )79(.  )3(

الدر الن�سيد يف اأدب املفيد وامل�ستفيد، بدر الدين الغزي )115(.  )4(
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ْخَلُة«، َقاَل: َفَذَكْرُت َذِلَك ِلُعَمَر، َقاَل: اَلأَْن َتُكوَن،  ِهَي؟ َيا َر�ُصوَل اهلِل َقاَل َفَقاَل: »ِهَي النَّ
ْخَلُة، اأََحبُّ اإِيَلَّ ِمْن َكَذا َوَكَذا)1(. ُقْلَت: ِهَي النَّ

ومن مزايا هذه الطريقة)2(: 

 اأنها طريقة تفاعلية بني املدر�س والطالب، وجتعل الطالب يف موقف امل�صارك . 1
ز من ثقة الطالب باأنف�سهم. ل املتلقي، وهذا مما ُيعزِّ

جميع . 2 على  امل�ساألة  وتقليب  وال�ستك�ساف،  التفكري  على  الطالب  د  ُتعوِّ اأنها 
وجوهها، وهذا ي�ساعد على �سقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتكوين ملكاتهم.

امل�ستوى . 3 رفع  ت�ساهم يف  الطريقة  اأن هذه  والبحوث  الدرا�سات  بع�ص  اأكدت 
وفهم  تذكر  على  قدرتهم  من  وتزيد  الطالب  لدى  الدرا�سي  التح�سيلي 
ا لأ�سلوب امل�ساركة يف املعلومة الذي يجعلها  وا�ستيعاب املادة الدرا�سية نظراً

ترت�سخ يف الذهن)3(.

ومن �سلبياتها)4(: 

ا اإذا كان املو�سوع غري وا�سح املعامل، وبالتايل . 1 اأن املناق�سة قد تطول خ�سو�ساً
ينتهي الوقت دون انتهاء املو�سوع.

الأعداد . 2 ال�سغرية وي�سعب تطبيقها على  تنا�سب املجموعات  الطريقة  هذه 
الكبرية من الطالب.

اأن املناق�سة اإذا مل ت�سبط قد تت�سعب اإلى مو�سوعات جانبية اأو فرعية مما . 3
يوؤدي اإلى ت�ستت املو�سوع و�سياع فائدته.

وميكن تاليف هذه ال�سلبيات بالتدريب على مهارات ا�ستخدام الأ�سئلة و�سياغتها 
اأخرجه البخاري برقم )131(، وم�سلم برقم )2811(.  )1(

ينظر: الطريقة احلوارية يف تدري�ص العلوم ال�سرعية، د. حممد حامد البحريي )426(.  )2(
ينظر: اجلامعة والتدري�ص اجلامعي، د. علي را�سد )113(.  )3(

ينظر: الطريقة احلوارية يف تدري�ص العلوم ال�سرعية، د. حممد حامد البحريي )427(.  )4(
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وتوجيهها، لأن طريقة املناق�سة قائمة على الأ�سئلة، فكلما كانت الأ�سئلة دقيقة وذكية 
وموجهة اآتت هذه الطريقة اأكلها.

ومن مالمح التجديد يف هذه الطريقة: 

ا�ستخدام اأ�سلوب )احللقات النقا�سية( يف التدري�ص، وذلك بتوزيع الطالب على 
جمموعات �صغرية، كل جمموعة تتاألف من 3-5 اأ�سخا�ص، وتخ�س�ص ق�سية معينة 

للنقا�ص كالتايل: 

• تكلف املجموعة بدرا�صة م�صاألة فقهية معينة من جميع جوانبها.	

• ُيكلَّف طالبان باإعداد تعقيب ونقد لهذه الدرا�صة.	

• عقد حلقة مناق�سة حول هذه امل�ساألة بحيث تعر�ص املجموعة مو�سوعها، ثم 	
يعر�ص الطالبان نقدهما، ثم يفتح باب النقا�ص والتعقيب لباقي الطلبة، ثم 

يختتم اأ�ستاذ املادة املو�سوع بجمع اأطرافه وذكر خال�سته.

• يعمل مع املجموعات الأخرى جميع اخلطوات ال�سابقة.	

• وميكن اأن تغري الطريقة بحيث تخ�س�ص املحا�سرة الأولى لعر�ص املجموعات 	
لتقاريرها، واملحا�سرة الثانية للمعقبني.

املطلب الثالث
طريقة املناظرة

املناظرة لغة: ا�سرتاك اثنني يف النظر اإلى اأمر ما، ويطلق على تقابل ال�سيئني)1(.

ا�سطالًحا: تردد الكالم بني �سخ�سني يق�سد كل منهما اإثبات قوله واإبطال قول 

خ�سمه)2(.
ينظر: ل�سان العرب )217/5(، تاج العرو�ص )248/14(، مادة )نظر(.   )1(

ينظر: مناهج اجلدل يف القراآن الكرمي، د. زاهر الأملعي )30(.  )2(
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نظره  وجهة  الإثبات  طرف  كل  ب�صعي  يتعلق  املناق�صة  من  خا�س  نوع  واملناظرة 
وتفنيد حجج �ساحبه.

 ،]125 ]النحل:  ۓ(  ۓ   ے   )ے   تعالى:  قوله  م�سروعيتها  يف  والأ�سل 
وقوله تعالى: )ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ( ]العنكبوت: 46[.

واملناظرة و�صيلة من و�صائل تعليم الفقه، وجادة م�صلوكة من قبل الفقهاء يف تدريب 
طالبهم وتهيئتهم لتلقي الفقه، روى �سفيان بن عيينة قال: مررت باأبي حنيفة يف امل�سجد، 
واإذا اأ�سحابه حوله قد ارتفعت اأ�سواتهم، فقلت: يا اأبا حنيفة، األ تنهاهم عن رفع ال�سوت 
 : يف امل�سجد؟، فقال: “دعهم فاإنهم ل يتفقهون اإل هكذا”)1(. وقال الإمام مالك

اأو عامل يتعلم النا�س منه”)2(. بينهم،  فيما  النا�س  ليتعلم  العامَل  العامُل  يناظر  “اإمنا 
ومن مزايا املناظرة االأخرى: 

تنمية امللكة الفقهية: فاملناظرة من اأف�صل الو�صائل ال�صتخراج امللكة الفقهية . 1
وحت�سيلها وتنميتها، يقول اأبو بكر الطرطو�سي: “ومناظرة االأكفاء ومعا�صرة 
النظراء تلقيح للعقول، وتهذيب للنفو�ص، وتدريب ملاآخذ الأحكام”)3(، فاملناظر 
يقوم بتقرير القول وال�ستدلل له بكل الأدلة املمكنة ودفع العرتا�سات الواردة 
يف  ي�سهم  ذلك  وكل  �سوابه،  من  خطئه  ومتييز  اخل�سم  كالم  وحتليل  عليه، 
�سقل امللكة الفقهية، ولذلك كان الفقه “ال يو�صل اإليه وال ينال اأبًدا دون تناظر 

فيه وتفهم له”)4(.

ن�سج الآراء وا�ستحكامها. 2

فالغر�س من املناظرة بيان احلق والو�صول على ال�صواب، وكم من راأي ن�صج 
اأهل العلم، فيكمل ما فيه من نق�س،  وا�صتوى على �صوقه باملناظرة فيه مع 

مناقب الإمام اأبي حنيفة و�ساحبيه، الذهبي )35(.  )1(
ترتيب املدارك، القا�سي عيا�ص )220/1(.  )2(

�سراج امللوك )63(.  )3(
جامع بيان العلم وف�سله، ابن عبدالرب )199/2(.  )4(
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وي�سد ما فيه من خلل، وي�ستدرك ما فيه من زلل. قال ابن اجلوزي: “املجادلة 
اإمنا و�صعت لي�صتبني ال�صواب، وقد كان مق�صود ال�صلف املنا�صحة باإظهار 
اإلى دليل، واإذا خفي على اأحدهم �سيء  احلق، وقد كانوا ينتقلون من دليل 

نبهه االآخر؛ الأن املق�صود كان اإظهار احلق”)1(. 

ر�سوخ العلم وثباته: . 3

فباملناظرة ير�صخ العلم وي�صتقر، الأنها تلجئ املُناِظر اإلى البحث والنظر والتدقيق، 
واإذا كان العلم ير�صخ بالتكرار، فاملناظرة تكرار وزيادة، والذي ينه�س للجدال 
والنت�سار يف م�ساألة اأثبت فيها واأتقن لها ممن ر�سي منها بالرتديد والتكرار. 
يقول الزرنوجي: “ فائدة املطارحة واملناظرة اأقوى من فائدة جمرد التكرار؛ 

ا وزيادة، وقيل مطارحة �ساعة خري من تكرار �سهر”)2(. لأن فيه تكراراً

وباجلملة ففوائد املناظرة كثرية)3(، واقت�صرنا منها على ماله تعلق ظاهر بالدر�س 
الفقهي املعا�سر.

واأما �سلبياتها: 

ابتغاء احلق  املتناظرين  ال�صرعية، وكان ق�صد  بال�صوابط  اإذا ات�صفت  فاملناظرة 
اإن كان  واأما  الوجوه،  اأمت  املق�سود منها على  ال�سواب، كانت حممودة وح�سل  وطلب 
االآخرين  للنف�س وطلب حظوظها واال�صتعالء واال�صتطالة على  الغر�س منها االنت�صار 
فهي مذمومة ملا يرتتب عليها من اإ�ساعة الأزمان، واإتعاب الأذهان، وح�سول العداوة)4(.

اإيغار  خ�صية  ناأى  من  عنها  بنف�صه  وناأى  كرهها  من  ال�صلف  من  كرهها  ولهذا 
ال�سدور وح�سول الوح�سة والوقوع يف امل�سايق، فقد ن�سب الرببهاري اإلى ابن عمر 

تلبي�ص اإبلي�ص )108(.  )1(
تعليم املتعلم طريق التعلم )42(.  )2(

ينظر: املجال�ص الفقهية، د. هيثم الرومي )227-218(.  )3(
ينظر: منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير م�صائل االعتقاد، د. عثمان علي ح�صن )43/1(.  )4(
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�ساأله  ما  اأول  احل�سن  بن  ملحمد  ال�سافعي  وقال  املناظرة)1(،  يكره  كان  اأنه   
املناظرة: اإين اأُجلَّك عن املناظرة، واألح عليه يوًما يف م�صجد اخليف من منى، فقال 

له ال�صافعي: ال نريد ذلك، فاإن املناظرة تنكت يف القلب، ولك �صداقة )2(. 

ومن مالمح التجديد يف هذه الطريقة: 

للنقا�س، ثم تق�صم  باأن حتدد م�صاألة فقهية  اأ�صلوب املناظرة اجلماعية،  انتهاج 
ما  الأدلة  من  له  ويح�سد  الأقوال،  من  قولاً  يتبنى  فريق  كل  فريقني،  اإلى  املجموعة 
ا�صتطاع، ثم جتري املناظرة باإ�صراف واإدارة اأ�صتاذ املادة، فيبداأ االأ�صتاذ بذكر �صورة 
امل�ساألة ثم ينتقل لأحد الفريقني ليعر�ص اأدلته وبعد النتهاء منها يقوم الطرف الآخر 
ا، ثم يجيب الطرف الأول عن العرتا�سات، ثم ينتقل  ا واحداً بنق�ص هذه الأدلة واحداً
يجيب  ثم  عليها،  بالرد  الأول  الطرف  يقوم  ثم  اأدلته،  فيعر�ص  الثاين  الفريق  اإلى 

الطرف الثاين عن العرتا�سات، ثم يختم اأ�ستاذ املادة املو�سوع بذكر خال�سته.

املطلب الرابع
طريقة كتابة التقارير والبحوث

ُيعّد اأ�صلوب كتابة التقارير واالأبحاث اأحد اأ�صاليب التعلم الذاتي، وهي �صرورية 
يف مرحلة التعليم اجلامعي؛ لأن تنمية مهارات البحث العلمي اأحد ركيزتني مهمتني 
كتابة  اأن  كما  اجلامعية،  املحا�سرة  اإلى  بالإ�سافة  اجلامعي  التعليم  عليهما  يقوم 

االأبحاث ُتعّد الطلبة للقيام مبوا�صلة التعليم والبحث بعد تخرجهم)3(.

ويق�صد بكتابة التقارير: اأن يكلف املدر�س طالبه-اأفرادا اأو جمموعات-بكتابة 
عنه  ثبت  فقد  واإال  املذمومة،  املناظرة  على  حممولة  الكراهة  وهذه   ،)57( الرببهاري  ال�صنة،  �صرح   )1(
 مناظرات، منها ما رواه البخاري )رقم 1611( اأن رجالاً �ساأله عن ا�ستالم احلجر فقال: راأيت 
اأراأيت باليمن،  اإن غلبت؟ قال: »اجعل  اأراأيت  اإن زحمت  اأراأيت  ملسو هيلع هللا ىلص ي�ستلمه ويقبله، فقال:  ر�صول اهلل 

راأيت ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�ستلمه ويقبله«.
مناقب ال�سافعي، البيهقي )200/1(.  )2(

ينظر: طرق تدري�ص الفقه الإ�سالمي، مروان القدومي )82(.  )3(
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تقرير خمت�صر يف م�صاألة معينة اأو يف التعريف مبرجع من مراجع املادة، ثم يعر�س 
ا ل  التقرير اأمام الطلبة للنقا�ص حوله، مع احلر�ص على اأن يكون هذا التقرير موجزاً

ي�سل اإلى حجم البحث اجلامعي.

واأما كتابة البحوث فيق�صد به: اأن يكلف املدر�س طالبه-فرادى اأو جمموعات-بكتابة 
الف�صل  نهاية  وُي�صلَّم يف  البحوث،  ل�صروط كتابة  بحث جامعي يف مو�صوع معني م�صتوٍف 
الدرا�صي، وتكون الدرجة املخ�ص�صة له اأكرث من الدرجة املخ�ص�صة للتقارير الدورية)1(.

ولهذه الطريقة اأ�سل يف الرتاث الإ�سالمي، فكم من كتاب األفه التلميذ باإ�سارة اأو 
تكليف من �صيخه، ومن اأمثلة ذلك: م�صكاة امل�صابيح للخطيب التربيزي األفه باإ�صارة 
من �صيخه احل�صني بن عبداهلل الطيبي، ثم �صرحها �صيخه يف كتابه )الكا�صف عن 
حقائق ال�سنن()2(، وال�صرح الكبري للربهانية يف الفرائ�س امل�صمى بالفواكه ال�صهية 
ملحمد بن علي بن �سلوم التميمي، األفه باإ�سارة من �سيخه حممد بن فريوز)3(، واإ�سعاف 
احلبيب �صرح املنهج القريب ملحمد بن اأحمد بن عبدالباري االأهدل األفه باإ�صارة من 

�صيخه عبداهلل بن ح�صن احلداد)4(، وغري ذلك من الأمثلة.

ومن مزايا هذه الطريقة: 

القدمية . 1 واملراجع  امل�سادر  مع  والتعامل  العلمي  البحث  على  الطلبة  تدريب 
واحلديثة.

من . 2 املعلومة  ا�ستخال�ص  على  قدرته  خالل  من  بنف�سه  الطالب  ثقة  تعزيز 
مظاّنها، واملوازنة والرتجيح بني االأقوال. كما اأن الطالب ي�صعر اأنه �صريك يف 

�سياغة وتقرير املعلومة ولي�ص جمرد ُمتلٍق لها.

ا من هذه البحوث قد تكون نواة لر�سالة ماج�ستري اأو دكتوراه، حيث . 3 اأن كثرياً
ينظر: الأ�سلوب املعا�سر لتدري�ص الفقه الإ�سالمي، د. عبداملجيد ال�سو�سوة )736(.  )1(

ينظر: الدرر الكامنة )156/2(.  )2(
ينظر: ال�سحب الوابلة على �سرائح احلنابلة )1010/3(.  )3(

ينظر: م�صادر الفكر االإ�صالمي باليمن، عبداهلل احلب�صي )291(.  )4(
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يتك�صف للطالب جوانب اأخرى للمو�صوع ي�صتحق معها اأن يكون ر�صالة علمية.

اأن البحوث والتقارير اإذا اأُح�سن اختيار عناوينها قد ت�ساهم يف تقدمي احللول . 4
لبع�ص امل�سكالت الجتماعية)1(.

واأما �سلبيات هذه الطريقة فقليلة، ومن اأهمها: 

النقول . 1 اأو  اللكرتونية،  املواقع  من  والل�سق  الن�سخ  لأ�سلوب  الطلبة  بع�ص  جلوء 
والقتبا�سات الطويلة التي ل ُتظهر �سخ�سية الباحث، اأو القتبا�سات غري املوثقة، 
وكل هذه الآفات ميكن تالفيها بتدريب الطالب على اأ�س�ص البحث العلمي ال�سحيح، 

واإيقاع العقوبة املنا�سبة على من يقع يف اأي نوع من اأنواع ال�سرقات العلمية.

تكليف الطالب بالبحث يف مو�صوعات قليلة اجلدوى، اأو مو�صوعات قد اأ�صبعت . 2
ا وا�ستقر فيها الأمر ول جديد فيها، ومثل هذه املو�سوعات ل ُتظهر يف العادة  بحثاً

القدرات البحثية للطالب، كما اأنها ل ت�ساهم يف حل امل�سكالت املجتمعية.

اإلى . 3 ذلك  فيوؤدي  االأخرى،  واجباتهم  عن  الطالب  البحوث  كرثة  ت�صغل  قد 
التق�صري يف البحث لعدم وجود الوقت الكايف، ولذلك ينبغي اأن يتم التكليف 
والتكاليف  الواجبات  مقدار  ذلك  يف  ويراعى  الف�صل،  بداية  من  بالبحوث 

الأخرى املناطة بهم، فال يكلفون فوق طاقتهم)2(.

ومن مالمح التجديد يف هذه الطريقة: 

ا للنقا�ص، باأن يكون موعد تقدميها قبل نهاية الف�سل  اأن تكون هذه البحوث حموراً
الدرا�صي بفرتة كافية، ثم يكلف اأ�صتاذ املادة طالبني بنقد كل بحث اأمام زمالئهم، ثم 
يفتح بعد ذلك باب املناق�سة والتعقيب لبقية الطالب، ثم يختم اأ�ستاذ املادة التعقيبات 
بكلمة ختامية يبني فيها املزايا العامة للبحث وراأيه يف اأهم الق�سايا التي اأثارها املعقبون.

ينظر: منهج تدري�ص الفقه الإ�سالمي يف موؤ�س�سات التعليم العايل، عبدالهادي اخلملي�سي )321(.  )1(
ينظر: الأ�سلوب املعا�سر لتدري�ص الفقه الإ�سالمي يف اجلامعات، د. عبداملجيد ال�سو�سوة )736(.  )2(
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املبحث الرابع

اآليات الطرق احلديثة لتدري�ض الفقه

اأ�صاليب وطرق تدري�س الفقه احلديثة كثرية، وال تزال هذه الطرق تزداد وتكرث 
ا فلن يتم عر�ص مالمح  ا لكون هذه الطرق جديدة اأ�سا�ساً وتتطور بني حني واآخر، ونظراً
التجديد فيها، و�سيذكر بدلاً من ذلك اآليات وطرق تطبيقها كما وردت يف امل�سادر 

املتخ�س�سة.

ومن اأ�سهر هذه الطرق واأل�سقها بالفقه ما يلي: 

املطلب االأول
طريقة حل امل�شكالت

اأنها:  واأوجزها  اأجمعها  لعل من  بتعريفات كثرية،  امل�سكالت  ُعرفت طريقة حل 
“خطة تعليمية يقَدم فيها للطالب م�سكالت ي�سعون لإيجاد حلول ذات معنى لها”)1(.
القرن  بدايات  يف  اكُت�سفت  التي  التدري�ص  طرق  اأهم  من  تعترب  الطريقة  وهذه 
ا له، وهي  اأ اأ�سا�سياً الع�سرين يف �سوء املنهج احلديث القائم على جعل املتعلم حموراً
طريقة يقوم فيها املعلم ب�سياغة الدرو�ص على هيئة م�سكالت واأ�سئلة ثم يطلب من 

الطلبة العمل على اإيجاد حلول لها باإ�سراف املعلم وتوجيهه)2(.

اآن  يف  تفكري  ومهارة  تدري�ص  طريقة  اأنها  الطريقة  هذه  خ�سائ�ص  ومن 
ال�ستق�ساء  -كطريقتي  تدري�سية،  واأ�ساليب  طرق  عدة  فيها  وتت�سافر  واحد، 
فعالية التعلم القائم على امل�سكالت لإعداد املعلمني يف تدري�ص العلوم ال�سرعية، د. حممد �سامل، د.   )1(

عبداهلل اليحيى )60(.
ينظر: طرق واجتاهات التدري�ص العامة، د. عبدالرحيم دفع ال�سيد )205(.  )2(
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وال�ستك�ساف-، حيث ميار�ص الطالب اأ�سلوب ال�ستق�ساء يف ح�سر جميع احللول 
املمكنة، وميار�ص اأ�سلوب ال�ستك�ساف يف معرفة العالقة بني عنا�سر احلل والربط 

بينها)1(.

وي�صرتط لنجاح هذه الطريقة اأن يتم حتديد امل�صكلة واختيارها اختياًرا �صحيًحا، 
ولذلك �سوابط منها)2(: 

ارتباًطا . 1 الطلبة  بحياة  ومرتبطة  بالبحث،  وجديرة  ُملّحة  امل�صكلة  تكون  اأن 
ا، اأما امل�سكالت ال�سابقة التي مل يعد لها وجود يف الع�سر احلا�سر، اأو  وثيقاً
الق�صايا الهام�صية غري املُلّحة فال ينبغي اأن تكون حموًرا للدر�س، لقلة الفائدة 

املرجوة منها.

تنا�صب م�صتوى الطالب وفهمهم وظروفهم، فما . 2 امل�صكلة على درجة  اأن تكون 
ينا�سب طلبة الدرا�سات العليا ل ينا�سب طلبة املرحلة اجلامعية، وبع�ص الق�سايا 
تبلغ درجة من التعقيد ي�صعب فهمها وت�صورها على غري املتخ�ص�صني، كما اأن 
بع�ص الق�سايا حتتاج اإلى كلفة مادية و�سفر واإجراء ا�ستبيانات فينبغي مراعاة 

هذا الأمر عند حتديد امل�سكلة ابتداء.

اأن تراعى الفرتة الزمنية لدرا�سة امل�سكلة بحيث يتم النتهاء منها قبل نهاية . 3
الف�سل الدرا�سي.

وهذه الطريقة من اأن�سب الطرق لتدري�ص الفقه الإ�سالمي، حيث اإن الفقه قائم 
بيان  اإلى  والتي حتتاج  املكلفني  تعرت�ص  التي  للق�سايا  ال�سرعية  احللول  اإيجاد  على 
مل�سكالت  نتيجة  برزت  املعا�سرة  الفقهية  الق�سايا  من  وكثري  لها،  ال�سرعي  احلكم 

معينة اأدت اإلى بحث هذه امل�سائل.

الأن  الفقهية،  امللكة  قدح  يف  االأ�صاليب  اأجنع  من  واالإ�صكاالت  االأ�صئلة  واإثارة 
ينظر: تدري�ص مهارات التفكري، د. جودت �سعادة )457(.  )1(

ينظر: طرق واجتاهات التدري�ص العامة، د. عبدالرحيم دفع ال�سيد )206(.  )2(
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ال�ست�سكال يف العادة هو ثمرة البحث العميق والطلب احلثيث، وهو يدفع اإلى التحرير 
والتحقيق، “ومعرفة االإ�صكال علم يف نف�صه وفتح من اهلل تعالى”)1(.

“من كان اأغو�س نظًرا واأدقُّ فكًرا واأكرث اإحاطة باالأ�صول  يقول الفخر الرازي: 
والفروع، واأمت وقوًفا على �صرائط االأدلة كانت االإ�صكاالت عنده اأكرث، اأما املُ�صّر على 
اإل  الوجه الواحد طول عمره يف املباحث الظنية بحيث ل يرتدد فيه فذاك ل يكون 
من جمود الطبع، وقلة الفطنة، وكالل القريحة، وعدم الوقوف على �سرائط الأدلة 

والعرتا�سات”)2(.

ومن مزايا هذه الطريقة اإ�سافة اإلى ما �سبق: 

اأنها تنمي روح التق�صي والبحث لدى الطلبة، وتدربهم على مهارات البحث . 1
للقيام  الأولى  اخلطوة  هي  حل  اإلى  حتتاج  م�سكلة  بوجود  فال�سعور  العلمي، 

ببحث علمي اأ�سيل)3(.

تنمي القدرة على التفكري لدى الطالب مبا تهيوؤه من مواقف تتطلب تركيز . 2
الذهن واإعمال الفكر وفق خطوات معينة ي�سلكها للو�سول اإلى حل للم�سكلة)4(.

وال�ستماع . 3 النقد  كمهارة  اأخرى  مهارات  الطالب  لدى  املهارة  هذه  تنمي 
واحلوار وغريها)5(.

ا اأن طرق التعلم . 4 ت�ساعد على الحتفاظ باملعلومة لفرتة اأطول، فقد ثبت علمياً
التي تعتمد يف عر�سها على م�سكالت يحاول الطالب اأن يتو�سل اإلى حلها بنف�سه 

تبقى را�سخة يف الذهن مدة اأطول من الطرق التي يعتمد فيها على املعلم)6(.
الفروق، القرايف )285/1(.  )1(
املح�سول )395-394/5(.  )2(

ينظر: كتابة البحث العلمي �سياغة جديدة، د. عبدالوهاب اأبو �سليمان )47(.  )3(
ينظر: تدري�ص مهارات التفكري، د. جودت �سعادة )472(.  )4(

ينظر: الأ�سلوب املعا�سر لتدري�ص الفقه الإ�سالمي، د. عبداملجيد ال�سو�سوة )735(.  )5(
ينظر: مفاهيم اأ�سا�سية يف علم النف�ص املعريف، د. حممد غنيم )241(.  )6(
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ول تخلو هذه الطريقة من �سلبيات، منها)1(: 

بحيث . 1 التدري�ص،  يف  وا�سعة  خربة  ولهم  موؤهلني  معلمني  اإلى  حتتاج  اأنها 
ي�ستطيع املعلم اختيار امل�سكلة املنا�سبة مع اإملام وا�سع باأبعاد امل�سكلة وحلولها، 

وكيفية �سبط النقا�ص لئال ينحرف الدر�ص عن م�سمونه.

 قد ال ُيوّفق املعلم يف اختيار امل�صكلة املنا�صبة من حيث اأهميتها ومنا�صبتها . 2
ملدارك الطالب.

يف . 3 التاأخر  اإلى  يوؤدي  قد  مما  ا؛  ن�سبياً طويل  وقت  اإلى  الطريقة  هذه  حتتاج 
واحد  در�ص  على  ولو  الأ�سلوب  هذا  تطبيق  يح�سن  ذلك  ومع  املنهج،  تغطية 

اأثناء العام الدرا�سي.

ويتبع يف اإجراءات تطبيق هذه الطريقة يف در�ص الفقه اخلطوات التالية)2(: 

اأوًل: حتديد امل�سكلة

حيث اإن حل اأي م�سكلة ينطلق من الإح�سا�ص بوجودها، ثم بيان طبيعتها وعر�سها 
ب�سكل وا�سح، وحتليلها اإلى اأجزاء بحيث ي�سهل تناولها واإيجاد احللول لها.

- م�سكلة يعاين منها الأفراد واملوؤ�س�سات املالية،  فاملماطلة يف اأداء الديون -مثالاً
وهي من اأ�سباب الركود القت�سادي وتعطل م�سالح النا�ص احليوية، فيمكن حتديدها 

عن طريق: 

• بيان معنى املماطلة، والفرق بينها وبني ما ي�سبهها.	

• ومماطلة 	 الوفاء،  على  القادر  غري  املع�سر  مماطلة  فمنها  املماطلة:  اأق�سام 
املليء القادر)3(.

ينظر: طرق واجتاهات التدري�ص العامة، د. عبدالرحيم دفع ال�سيد )208(.  )1(
ينظر: مدخل اإلى املناهج وطرق التدري�ص، د. ح�سن اخلليفة )203(، اأ�سلوب حل امل�سكالت يف تدري�ص   )2(

فقه الق�سايا املعا�سرة، د. ميادة احل�سن )39(.
ينظر: عقوبة املدين املماطل، �سمن كتاب ق�سايا فقهية معا�سرة يف املال والقت�ساد، د. نزيه حماد )323(.  )3(
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ثانًيا: جمع البيانات واملعلومات

حيث يقوم الطلبة بجمع املعلومات املتعلقة بامل�سكلة، �سواءاً اأكان ذلك من خالل 
الكتب واملراجع، اأو املواقع الإلكرتونية، اأو املقابالت ال�سخ�سية.

ففي مو�صوع املماطلة: ُيكّلف الطلبة بجمع الدرا�صات ال�صابقة حول هذا املو�صوع، 
وتوزيع ا�ستبانات على الأفراد واملخت�سني والهيئات ملعرفة مدى تف�سي هذه الق�سية 

والأ�سرار املرتتبة عليها.

وكذلك ح�سر اأ�سباب هذه امل�سكلة ومظاهرها، فمن مظاهرها املماطلة يف ديون 
ديون  واملماطلة يف  املالية،  املوؤ�س�سات  ديون  واملماطلة يف  العقاري،  التنمية  �سندوق 

العمالة الوافدة)1(.

ثالًثا: و�سع الفر�سيات

اأن  ب�صرط  مل�صكلة،  لهذه  املمكنة  بو�صع احللول  الطالب  يقوم  ويف هذه اخلطوة 
تكون هذه احللول وا�سحة حمددة.

فمن احللول مل�صكلة املماطلة: الوعظ والتخويف، والغرامة، واحلب�س، واملنع من 
ال�سفر، واحلجر، والإجبار على اأداء الدين، و�سن الأنظمة والقوانني)2(.

رابًعا: مناق�سة الفر�سيات

حيث يقوم الطلبة باختبار الفرو�ص واحللول ال�سابقة ومناق�ستها، وبيان القوي 
منها وال�صعيف على �صوء االأدلة واملقا�صد ال�صرعية.

كالغرامة،  ال�سرعية  للن�سو�ص  م�سادمة  حلول  هناك  املماطلة،  ق�سية  ففي 
وهناك حلول ال جُتدي مع جميع املماطلني كالوعظ والتخويف، وهناك حلول قد تغلب 

ينظر: املماطلة يف الديون، د. �سلمان الدخيل )298، 308، 314(.  )1(
ينظر: عقوبة املدين املماطل، �سمن كتاب ق�سايا فقهية معا�سرة يف املال والقت�ساد، د. نزيه حماد   )2(

.)351-335(
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على  والإبقاء  ونقدها،  احللول  جميع  درا�سة  فيتم  كاحلب�ص،  م�سلحتها  مف�سدتها 
احللول ال�ساملة من العرتا�سات القادحة.

خام�سا: ال�ستنتاج والتطبيق

اإلى احلل املنا�سب للم�سكلة بناءاً على املناق�سات  ويف هذه اخلطوة يتم الو�سول 
ال�سابقة، ثم تطبيق هذا احلل على الواقع للتاأكد من �سالمة تطبيقه.

املطلب الثاين
طريقة الع�شف الذهني

الع�سف الذهني: هو اأ�سلوب تدري�سي يعمل على اإنتاج اأكرب قدر ممكن من الأفكار 

حول مو�سوع معني)1(.

اأنه  اإال  الدماغ،  اأمطار  االأفكار،  توليد  الذهني،  الق�صف  منها:  اأ�صماء  وله عدة 
ا�صتهر با�صم الع�صف الذهني)2(.

من  واأ�صلوًبا  تدري�س  ا�صرتاتيجية  كونها  بني  الذهني  الع�صف  طريقة  وجتمع 
اأفكارهم  وا�صتثارة  الطالب  اأذهان  قدح  على  القائم  االإبداعي،  التفكري  اأ�صاليب 
اأف�سل احللول للم�سكالت، وقد بداأ ا�ستخدامها منذ ثالثينيات القرن  اإلى  للو�سول 
امليالدي املا�سي، ومل تزل تتطور حتى ا�ستقرت على اآلياتها واإجراءاتها احلديثة)3(.

الإجابة  ذات  املو�سوعات  يف  الطلبة  م�ستويات  جميع  تنا�سب  الطريقة  وهذه 
اأن  الدرا�سات  بع�ص  ذكرت  وقد  �سحيحة،  واحدة  اإجابة  لها  لي�ص  التي  املفتوحة 
الع�صف الذهني من اأكرث االأ�صاليب حتفيًزا لالإبداع وزيادة يف التح�صيل العلمي لدى 

الطلبة)4(.
ينظر: فاعلية الع�صف الذهني يف التدري�س، د. هيثم اأحمد علي )165(.  )1(

ينظر: اأ�صلوب الع�صف الذهني، د. ر�صيد البكر )17(.  )2(
ينظر: ا�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة، د. عبدالرحمن املالكي )173(.  )3(

ينظر: فعالية ا�صتخدام ا�صرتاتيجية الع�صف الذهني يف حت�صيل طالب كلية اأ�صول الدين بجامعة =  )4(
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�سرعية  بدائل  عن  البحث  عند  الفقه  تدري�ص  يف  الطريقة  هذه  جدوى  وتظهر 
للمعامالت املحرمة، اأو حلول مل�سكالت اجتماعية قائمة.

وتقوم هذه الطريقة على مبداأين رئي�سني هما)1(: 

تاأجيل احلكم على الأفكار.. 1

الكم يولد الكيف. 2

ويرتتب على هذين املبداأين اأربعة قواعد ينبغي اتباعها: 

�سرورة جتنب النقد يف هذه املرحلة.. 1

الرتحيب بكل الأفكار.. 2

التاأكيد على زيادة الأفكار املطروحة.. 3

البناء على الأفكار املطروحة وتطويرها.. 4

ولطريقة الع�صف الذهني مزايا منها)2(: 

تدريب الطلبة على مهارة توليد الأفكار.. 1

تدريب الطلبة على الو�صوح واال�صتقاللية يف التفكري.. 2

الرتقاء مب�ستوى التعليم من التلقني اإلى م�ستويات التفكري العليا.. 3

ا للتعليم بخالف الطريقة ال�سائدة.. 4 هذه الطريقة جتعل الطالب حموراً

ول تخلو هذه الطريقة من �سلبيات وموؤاخذات منها)3(: 
= الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، د. اأحمد اجلهيمي )173(، اأثر ا�صتخدام ا�صرتاتيجية الع�صف 
الذهني يف تدري�ص مادة احلديث والثقافة الإ�سالمية على التفكري البتكاري والتح�سيل الدرا�سي لدى 

طالبات ال�صف الثالث الثانوي، د. طالل املعجل، اأمل الع�صيمي )65، 78(.
ينظر: فاعلية الع�صف الذهني يف التدري�س، د. هيثم اأحمد علي )167-165(.  )1(

ينظر: اأ�ساليب التدري�ص قدميها وحديثها، د. ابت�سام الزويني )135(.  )2(
ينظر: اأ�صلوب الع�صف الذهني، د. ر�صيد البكر )32(.  )3(
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اأن ال�سعي ال�سريع للو�سول اإلى احللول قد يحجب الأفكار العميقة التي حتتاج . 1
اإلى طول تاأمل وتفكري، وُيربز الأفكار الآنية ال�سطحية.

تهتم هذه الطريقة بالتفكري اجلماعي، ويقل فيها الهتمام بالفرد.. 2

كرثة عدد الطلبة قد تقلل من فر�س م�صاركة اجلميع يف النقا�س.. 3

ومتر هذه الطريقة بثالثة مراحل رئي�سة)1(: 

املرحلة الأولى: مرحلة حتديد امل�سكلة

وفيها يتم حتديد الق�سية بجميع اأبعادها، وحتليلها اإلى عنا�سرها الأولية، وجمع 
املعلومات والبيانات عنها، ثم �صياغة امل�صكلة باأ�صئلة ا�صتفهامية وا�صحة )هل، كيف، 

ملاذا، ماذا؟(.

مثال ذلك: احللول ال�سرعية لأزمة ال�سكن

حيث ميكن حتليل هذه الق�سية اإلى عنا�سرها الأولية عرب اأ�سئلة ا�ستفهامية مثل: 

هل هناك اأزمة �سكن حقيقية اأو ل؟

كم عدد الذين ل ميلكون م�ساكن خا�سة بهم؟

ملاذا ل ي�ستطيع ال�سباب متلك ال�سكن اخلا�ص بهم؟

كيف ميكن لل�صاب اأن يوفر من راتبه ال�صهري لت�صديد اأق�صاط ال�صكن؟

املرحلة الثانية: مرحلة توليد الأفكار وت�سنيفها

وتاأجيل  النوع،  دون  الكم  مبداأ  اإلى  ا  ا�ستناداً الأفكار  اإثارة  يتم  املرحلة  ويف هذه 
احلكم على هذه الأفكار، وتدوين جميع الأفكار على ال�سبورة بحيث يراها اجلميع، 

ثم ت�سنيفها اإلى فئات وترتيبها ح�سب اأهميتها.
ينظر: اأ�صلوب الع�صف الذهني، د. ر�صيد البكر )29(، فاعلية الع�صف الذهني يف التدري�س، د. هيثم   )1(

اأحمد علي )169-168(.
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فمن احللول لق�سية اأزمة ال�سكن: 

لالآمر  املرابحة  املُعّجل،  القر�س  التقليدية،  الربوية  القرو�س  ال�صهري،  التوفري 
بال�سراء، امل�ساركة املتناق�سة، التاأجري املنتهي بالتمليك.

املرحلة الثالثة: مرحلة تقييم الأفكار

الأ�سالة،  منها:  معايري  عرب  ا،  جماعياً وتقييمها  درا�ستها  يتم  الأفكار  جمع  بعد 
والتكلفة  الوقت،  مالئمة  ومدى  والواقعية،  واجلدوى  ال�سرعية،  لالأدلة  وا�ستنادها 

املادية.

ففي املثال ال�سابق: �سيتم ا�ستبعاد القرو�ص الربوية حلرمتها، والتوفري ال�سهري 
لعدم واقعيته وطول اأمده، ويبقى املفا�سلة بني اأ�ساليب التمويل الإ�سالمية والنظر يف 

اأيها اأكرث مالئمة حلال امل�صتفيد.

املطلب الثالث
طريقة التعلم التعاوين

جمموعات  اإلى  الطلبة  تق�سيم  على  تقوم  تدري�ص  طريقة  هي  التعاوين:  التعلم 
�سغرية تتعاون لإجناز مهمة علمية معينة)1(.

ا،  �سوياً والتعلم  باملجموعات،  والتعلم  الت�ساركي،  التعلم  منها:  اأ�سماء  عدة  وله 
وغريها)2(.

تتميز  التي  التدري�صية  واال�صرتاتيجيات  االأ�صاليب  من  التعاوين  التعلم  وُيعّد 
الطالب  بع�سهم، وجتعل  مع  الطالب  وبني  والطلبة  املدر�ص  بني  الإيجابي  بالتفاعل 
ُمتلٍقّ لها، وقد تبلورت هذه الطريقة يف ثمانينات  م�صارًكا يف املعلومة ولي�س جمرد 

ينظر: التعلم التعاوين تاريخه وتطوره وا�سرتاتيجياته واإيجابياته و�سلبياته، د. وليد املهو�ص )18(.  )1(
ينظر: املرجع ال�سابق )20(.  )2(
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الإ�سالم  التعاون يف  امل�ستمدة من مبداأ  الإ�سالمية  ولها جذورها  املا�سي)1(،  القرن 
ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   )ەئ   تعالى:  قوله  منها:  كثرية  �سرعية  اأدلة  على  املرتكز 
ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی( ]املائدة: 2[، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل 
املوؤمنني يف توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل اجل�سد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى 

له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى«)2(.

 والعلماء من بعدهم كانت على  اأقامها ال�سحابة  اأن الدرو�ص التي  كما 
بن  �سويد  قال  التعاوين)3(،  التعلم  على  جوهرها  يف  اعتمدت  تعليمية  حلقات  هيئة 
عبدالعزيز كان اأبو الدرداء اإذا �سلى الغداة يف جامع دم�سق اجتمع النا�ص للقراءة 
املحراب  يف  هو  ويقف  عريًفا،  ع�صرة  كل  وعلى  ع�صرة  ع�صرة  يجعلهم  فكان  عليه 
يرمقهم بب�سره، فاإذا غلط اأحدهم رجع اإلى عريفه، فاإذا غلط عريفهم رجع اإلى 

ا على ع�سرة)4(. اأبي الدرداء ي�ساأله عن ذلك، وكان ابن عامر عريفاً

ويقوم التعلم التعاوين على خم�سة اأ�س�ص )5(: 

اأوًل: العتماد الإيجابي: باأن يدرك اأع�صاء املجموعة اأن جناح املجموعة يعتمد 

على م�ساركة جميع اأفرادها وتعاونهم مع بع�سهم.

ثانًيا: امل�سوؤولية الفردية: وذلك يعني اأن تقدير العمل النهائي يتم بناء على مدى 

اإجناز كل فرد يف املجموعة للمهام املكلف بها.

ا  ا مبا�سراً ثالًثا: التفاعل وجًها لوجه: فيجب اأن يجتمع اأع�ساء املجموعة اجتماعاً

ينظر: اإدارة الف�سل باأ�سلوب التعلم التعاوين، د. ها�سم حريري )18(.  )1(
اأخرجه البخاري برقم )6011(، وم�سلم -واللفظ له-برقم )2586(، من حديث النعمان بن ب�سري   )2(

.
ينظر: امللكة الفقهية، القا�سي )341(.  )3(

معرفة القراء الكبار، الذهبي )41/1(.  )4(
عنا�سره  التعاوين  التعلم   ،)236( املالكي  عبدالرحمن  د.  احلديثة،  التدري�ص  ا�سرتاتيجيات  ينظر:   )5(

وا�سرتاتيجيات تطبيقه، د.رفعت بهجات وزمالوؤه )330(.
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وجًها لوجه الإجناز العمل املناط بهم، فيتعلمون من بع�صهم، ويتناق�صون فيما بينهم 
و�سولاً للهدف امل�سرتك.

رابًعا: املهارات الجتماعية: فال ميكن للمجموعة اأن تعمل بفعالية ما مل يكن لدى 

القيادة،  مهارة  مثل:  بينهم،  فيما  للتفاعل  الالزمة  الجتماعية  املهارات  اأفرادها 
واتخاذ القرارات، وبناء الثقة، وحل اخلالفات.

ا ملناق�سة مدى تقدمها  خام�ًسا: املعاجلة: حيث يحتاج اأن تخ�س�ص املجموعة وقتاً

يف حتقيق اأهدافها، ويف حمافظتها على عالقات عمل فاعلة بني الأع�ساء.

وللتعلم التعاوين مزايا منها)1(: 

رفع م�ستوى حت�سيل الطلبة، من خالل اإ�سراكهم يف احل�سول على املعلومة . 1
وبقائها يف اأذهانهم لفرتة اأطول.

العمل �سمن فريق يزيد من ا�ستقاللية الطلبة وثقتهم بقدراتهم.. 2

احلد من انطوائية بع�ص الطلبة، وزيادة دافعيتهم للتعلم.. 3

اكت�ساب مهارات متنوعة والتعود على حتمل امل�سوؤولية.. 4

ومن اأهم ال�سلبيات التي قد تعرت�ص تطبيق هذه الطريقة)2(: 

غريهم، . 1 بعمل  ويقومون  املتفوقون  الطلبة  عليها  ي�سيطر  قد  املجموعات  اأن 
ويجعل باقي الطلبة معتمدين على غريهم.

قد ل ميكن معرفة امل�ستوى احلقيقي للمتعلم؛ لأن هذه الطريقة تقوم على . 2
اأ�سا�ص عمل اجلماعة.

املطلوبة، . 3 للنتائج  الو�سول  دون  طويلة  لفرتة  املجموعات  عمل  ميتد  قد 
ا عندما يكون املدر�ص غري قادر على اإدارة املجموعات و�سبطها. خ�سو�ساً

ينظر: التعلم التعاوين تاريخه وتطوره وا�سرتاتيجياته واإيجابياته و�سلبياته، د. وليد املهو�ص )35-34(.  )1(
ينظر: طرق واجتاهات التدري�ص العامة، د. عبدالرحيم دفع ال�سيد )213-212(.  )2(
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واأما اإجراءات تطبيق هذه الطريقة فتتم عرب اأربعة مراحل)1(: 

اأوًل: مرحلة التعرف:

وفيها يتم حتديد امل�سكلة اأو املهمة املطلوب اإجنازها، والوقت املطلوب لإجنازها.

مثال ذلك: م�صارف الزكاة، حيث يبداأ املدر�س ب�صرح اإجمايل لهذه امل�صارف، 
ومدة  طالب،   5-3 من  تتكون  جمموعة  كل  جمموعات،  لثمان  الطلبة  ُيق�سم  ثم 
العمل ن�صف �صاعة )10دقائق لعمل املجموعة +20 دقيقة لعر�ص عمل املجموعات 

ومناق�ستهم(.

ا: مرحلة تكوين املجموعات: ثانياً

يتم يف هذه املرحلة توزيع املجموعات بطريقة متوازنة، بحيث ت�سم كل جمموعة 
واملقرر،  ونائبه،  يتم حتديد قائد املجموعة،  الطلبة، وكذلك  م�ستويات متنوعة من 

واملتحدث با�سم املجموعة، وحتديد مهمة كل فرد يف املجموعة.

بحيث  الزكاة،  م�سارف  بعدد  جمموعات  ثمان  تكوين  يتم  ال�سابق:  املثال  ففي 
تقوم كل جمموعة ببيان معنى امل�سرف، واأدلته، وتطبيقاته املعا�سرة، ويقوم قائد 

املجموعة بتوزيع املهام بني الأفراد.

ثالثاًا: مرحلة الإنتاجية:

ويتم يف هذه املرحلة االنخراط يف العمل من قبل اأفراد املجموعة وفق خطة مقرة 
ا، والتعاون فيما بينهم لإجناز املهمة املطلوبة يف الوقت املحدد. �سلفاً

ا: مرحلة الإنهاء: رابعاً

اأو ت�سليمه للمدر�ص، ثم تتم  تتم يف هذه املرحلة كتابة التقرير النهائي واإلقائه 
النق�ص  وجوه  وبيان  عملهم  على  الثناء  مع  ا.  جماعياً املجموعات  تقارير  مناق�سة 

والق�سور اإن وجدت.
ينظر: التعلم التعاوين تاريخه وتطوره وا�سرتاتيجياته واإيجابياته و�سلبياته، د. وليد املهو�ص)30(.  )1(
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املطلب الرابع
طريقة امل�شروع

طريقة امل�سروع: هي طريقة تدري�سية ترتكز حول اإجناز م�سروع معني، ومتتزج 
فيها اجلوانب النظرية بالتطبيقية، وت�ستخدم فيها عدة مهارات كمهارة حل امل�سكالت 
امل�سروع وفق  اإجناز  اإلى  والعرو�ص واحلوار، و�سولاً  وال�ستق�ساء  القرارات  واتخاذ 

خطة وا�سحة ومراحل متتابعة)1(.

وهذه الطريقة ن�ساأت يف القرنني الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر امليالدي ثم تطورت 
بعد ذلك، وهي ت�ستند اإلى مبادئ التعلم البنائي القائم على بناء التعلم اجلديد على 

التعلم ال�سابق، واحل�سول على املعرفة بناءاً على جهد الطالب واإ�سراف املعلم)2(.

وهي على ق�سمني)3(: 

م�سروعات جماعية: وهي التي ينفذها الطلبة ب�سكل جماعي ويتوزعون العمل . 1
فيما بينهم.

م�سروعات فردية: وهي التي ينفذها كل طالب مبفرده باإ�سراف املدر�ص.. 2

ولهذه الطريقة مزايا من اأهمها)4(: 

علمية . 1 م�صروعات  باإنتاج  وذلك  الطلبة،  عند  واالبتكار  االإبداع  روح  تنمية 
ا اإلى واقع عملي. وترجمة ما تعلمه نظرياً

تنمية روح العمل اجلماعي والتناف�س احلر بني الطلبة.. 2

اإك�ساب الطلبة عدة مهارات مثل: مهارات التفكري الإبداعي وحل امل�سكالت . 3
واتخاذ القرار.

ينظر: اأثر ا�سرتاتيجية التعلم امل�ستند اإلى طريقة امل�سروع يف حل امل�سكالت، خ�سر مطرية )28(.  )1(
ينظر: فاعلية تدري�ص العلوم امل�ستند على طريقة امل�سروع العلمي يف التح�سيل، فار�ص اخل�ساونة )3(.  )2(

ينظر: اأثر ا�ستخدام طريقة امل�سروع يف حت�سيل الطلبة، د. وفاء يون�ص، زياد اأحمد )331(.  )3(
ينظر: املرجع ال�سابق )326(.  )4(
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العمل . 4 على  وت�سجيعه  اجلامعة  اأ�سوار  خارج  للعمل  وتهيئته  الطالب  اإعداد 
والإنتاج.

من �سلبيات هذه الطريقة)1(: 

طول مدة التنفيذ مما قد يوؤثر على الوقت املخ�س�ص للمواد الأخرى.. 1

حاجتها اإلى اإمكانيات مادية قد ل تتوفر لبع�ص الطلبة.. 2

عدم اإجناز امل�صروع ب�صبب �صعف التخطيط اأو عدم متابعة التنفيذ.. 3

واأما اإجراءات هذه الطريقة فهي متر بعدة مراحل، وهي)2(: 

: اختيار امل�سروع: اأولاً

وهي الركيزة االأولى لنجاح هذه الطريقة، بحيث يكون داخاًل �صمن اهتمامات 
ا مل�ستوياتهم. الطلبة ومنا�سباً

ومن اأمثلة امل�صاريع الفقهية: جمع وت�صنيف قرارات هيئات الرقابة ال�صرعية يف 
امل�سارف الإ�سالمية.

ا: التخطيط للم�سروع:  ثانياً

بحيث تتم خطوات امل�سروع، وتق�سيم الطالب اإلى جمموعات -اإذا كان امل�سروع 
ا-، وحتديد دور كل طالب وفق برنامج زمني حمدد. جماعياً

على  اإما  الطالب  ال�سرعية-يق�سم  الرقابة  هيئات  ال�سابق-قرارات  املثال  ففي 
اآلية معينة وجدول  البنوك وامل�سارف، بحيث توزع امل�سارف على املجموعات وفق 
خم�س�ص يت�سمن: عنوان امل�ساألة، وملخ�سها، وحكمها، ورقمها وتاريخها، والكلمات 

املفتاحية.
ينظر: املرجع ال�سابق.  )1(

ينظر: املرجع ال�سابق)331(.  )2(
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ثالثاًا: تنفيذ امل�سروع: 

ا للظروف  ا، مع حتديث هذه اخلطة وتغيريها وفقاً وذلك وفق اخلطة املقرة �سابقاً
اأ�سبوعية  تقارير  باإعطاء  املجموعات  وتلزم  امل�سروع،  اكتمال  اإلى حني  وامل�ستجدات 
ملعرفة ما مت اإجنازه خالل الأ�سبوع وما هي ال�سعوبات التي واجهتهم ومناق�ستها يف 

قاعة الدر�ص.

ا: تقومي امل�سروع:  رابعاً

وهو اإ�صدار احلكم على امل�صروع من قبل املدر�س بعد ا�صتالمه، ُمبّيًنا اأوجه القوة 
وال�صعف فيه، واإعطاء تغذية راجعة ت�صاعد على تاليف االأخطاء يف امل�صتقبل.
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات، وال�صالة وال�صالم على املبعوث باالآيات 
البينات، وعلى اآله و�سحبه اأويل الف�سل واملكرمات. اأما بعد: 

فهذه خال�سة موجزة لأهم نتائج البحث: 

 املق�سود بالتجديد يف الدر�ص الفقهي هو: تنمية اأ�ساليب تعليم الفقه باإحياء . 1
ما اندر�ص منها، وتطوير املوجود، واإ�سافة اأ�ساليب جديدة، واإلغاء ما لفائدة 

منه.

 للتجديد يف الدر�ص الفقهي جمالن رئي�سان: التجديد يف امل�سمون، والتجديد . 2
يف الطرق والو�سائل.

املقرر . 3 يف  التجديد  الفقهي:  الدر�ص  م�سمون  يف  التجديد  مالمح  اأهم  من 
بالعلوم  وال�ستعانة  الأمثلة،  والتجديد يف  النوازل،  بفقه  والعناية  الدرا�سي، 

امل�ساعدة.

التدري�ص . 4 طرق  حتديث  الفقه:  تدري�ص  طرق  يف  التجديد  مالمح  اأهم  من 
القدمية مبا يتواءم واحتياجات الع�سر، وابتكار طرق تدري�ص جديدة نابعة 

من الواقع واحلاجة.

القدمية . 5 الفقه  تدري�ص  طرق  من  جمموعة  عن  البحث  هذا  يف  احلديث  مت 
واحلديثة، وبيان اأوجه التجديد فيها مب�سوطة يف مو�سعها.

مثل:  جوانبه،  باقي  يف  البحث  اإكمال  املو�سوع:  بهذا  املتعلقة  التو�سيات  ومن 
�سوابط التجديد يف الدر�ص الفقهي، واآثاره، وعوائقه، والقيام بدرا�سات تطبيقية اإما 
من خالل مقرر معني، اأو درا�سة جلهود موؤ�س�سة علمية معينة، وميكن موا�سلة البحث 
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�ص درا�سات للتجديد يف الدر�ص العقدي اأو  كذلك يف باقي العلوم الإن�سانية، فُتخ�سَّ
احلديثي اأو اللغوي.

ا، فهذا ما تي�سر اإيراده حول هذا املو�سوع املهم، فما كان فيه من �سواب  وختاماً
فمن اهلل وحده، وما كان فيه من خطاأ فمن نف�صي املق�صرة وال�صيطان، واهلل ور�صوله 

منه بريئان. و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه و�صلم.
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قائمة امل�شادر واملراجع

اأثر ا�صتخدام ا�صرتاتيجية الع�صف الذهني يف تدري�س مادة احلديث والثقافة . 1
ال�صف  الدرا�صي لدى طالبات  والتح�صيل  االبتكاري  التفكري  االإ�صالمية على 
الثالث الثانوي، د. طالل بن حممد املعجل، اأمل تركي الع�سيمي، بحث من�سور 

مبجلة كلية الرتبية، جامعة بور�سعيد، العدد 19، عام 2016م.
اأثر ا�صتخدام طريقة امل�صروع يف حت�صيل طلبة ال�صف الثاين يف معهد اإعداد . 2

حممود  وفاء  د.  الناقد،  تفكريهم  مهارات  وتنمية  الأحياء  مادة  يف  املعلمني 
جامعة  والعلم،  الرتبية  جملة  يف  من�سور  بحث  اأحمد،  عبدالغني  زياد  يون�ص، 

املو�سل، املجلد)18( العدد )3(، عام 2011م.
اأثر ا�سرتاتيجية التعلم امل�ستند اإلى طريقة امل�سروع يف حل امل�سكالت والكتابة يف . 3

الريا�سيات لدى طلبة املرحلة املتو�سطة يف ال�سعودية، خ�سر حممود مطرية، 
ر�سالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، الأردن، عام 2009م.

بكر حريري، بحث من�سور . 4 د. ها�سم  التعاوين،  التعلم  باأ�سلوب  الف�سل  اإدارة 
مبجلة جامعة ام القرى للعلوم الرتبوية والجتماعية والإن�سانية، املجلد )13(، 

العدد )2(، عام 2001م.
اأ�صاليب التدري�س قدميها وحديثها، د. ابت�صام �صاحب الزويني، ط1، عمان: . 5

الدار املنهجية، عام 1436ه�.
ط1، . 6 املالكي،  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  د.  احلديثة،  التدري�س  ا�صرتاتيجيات 

الريا�ص: مكتبة الر�سد، عام 1438ه�.
مبجلة . 7 من�صور  بحث  البكر،  النوري  بن  ر�صيد  د.  الذهني،  الع�صف  اأ�صلوب 

التوا�سل الل�ساين، املجلد 11، العدد 1-2، عام 2002م.
عبداملجيد . 8 د.  اجلامعات،  يف  الإ�سالمي  الفقه  لتدري�ص  املعا�سر  الأ�سلوب 



أ.  د.  حممد بن عبداهلل بن عابد الصواط

العدد  الثالث  واخلمسون  129العدد  الثالث  واخلمسون 128

العربية  اجلامعات  ملوؤمتر  العلمي  ال�سجل  �سمن  من�سور  بحث  ال�سو�سوة، 
االإدارية، عام  للعلوم  العربية  املنظمة  الرباط:  امل�صتقبلية،  واالآفاق  التحديات 

2007م.
حممد . 9 ميادة  د.  املعا�سرة،  الق�سايا  فقه  تدري�ص  يف  امل�سكالت  حل  اأ�سلوب 

الق�سايا  فقه  تدري�ص  لندوة  العلمي  ال�سجل  �سمن  من�سور  بحث  احل�سن، 
�سعود  بن  حممد  الإمام  بجامعة  املنعقدة  ال�سعودية،  اجلامعات  يف  املعا�سرة 

الإ�سالمية، عام 1433ه�.
د . 10 الأ�سباه والنظائر، عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي ) 911ه� (، ت: حممَّ

املعت�صم باهلل البغدادي، ط1، بريوت: دار الكتاب العربي، عام 1407ه�.
دار . 11 القاهرة:  ال�صلي، ط1،  بن  نوار  د.  معا�صرة،  روؤية  الفقهي  الفكر  اإ�صالح 

ال�سالم، عام 1432ه�.
الإعداد الرتبوي واملهني للفقيه عند امل�سلمني واملنزلة الجتماعية للفقهاء يف . 12

القرون اخلم�سة من الهجرة، د. جمال حممد هنيدي، بحث من�سور يف جملة 
كلية الرتبية، جامعة بنها، العدد 45، عام 2000م.

األي�ص ال�سبح بقريب، حممد الطاهر بن عا�سور )1393هـ(، ط2، تون�ص: دار . 13
�سحنون، القاهرة: دار ال�سالم، عام 1428ه�.

بريوت: . 14 )684ه�(،  القرايف  اإدري�ص  بن  اأحمد  الفروق،  اأنواء  يف  الربوق  اأنوار 
عامل الكتب.

تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، حممد مرت�سى الزبيدي )1205هـ(، ط1، . 15
القاهرة: املكتبة اخلريية، عام 1306ه�.

يو�صف . 16 د.  املعا�صرة،  الق�صايا  فقه  تدري�س  اململكة يف  جتارب جامعات خارج 
فقه  تدري�س  لندوة  العلمي  ال�صجل  �صمن  من�صور  بحث  ال�صبيلي،  عبداهلل  بن 
الق�سايا املعا�سرة يف اجلامعات ال�سعودية، املنعقدة بجامعة الإمام حممد بن 

�سعود الإ�سالمية، عام 1433ه�.
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التجديد الفقهي درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية، �سعيد بن ح�سن الزهراين، ر�سالة . 17
القرى،  اأم  بجامعة  الإ�سالمية  والدرا�سات  ال�سريعة  كلية  اإلى  دكتوراه مقدمة 

عام 1435ه�.
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من اأ�سرف الأخالق: “احللم من اأ�سرف الأخالق، واأحقها بذوي 
واجتالب  وراحة اجل�سد،  العر�ص،  �سالمة  فيه من  ملا  الألباب؛ 
احلمد. وقد قال علي بن اأبي طالب : »اأول عو�ص احلليم 
على    عائ�صة  واغتاظت  اأن�صاره«،  النا�س  اأن  حلمه  عن 
»ما  التقوى،  در  هلل  فقالت:  نف�صها،  اإلى  رجعت  ثم  لها،  خادم 
تركت لذي غيظ �سفاء«، و�ستم رجل ال�سعبي، فقال: »اإن كنت ما 

قلت، فغفر اهلل يل، واإن مل اأكن كما قلت، فغفر اهلل لك«”.
 ينظر: اأدب الدنيا والدين )�ص: 252(. 
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املقدمة

َعم، فاأكمل لهم الدين، واأو�صح لهم  احلمد هلل رب العاملني، الذي اأ�صبَغ على عباده الِنّ
ا يهتدى به، اأَْحَمُدُه جل �ساأنه حمد العاملني، واأ�سكره  طريقه، واأر�سى قواعده، وجعله نوراً
ل لنا من احلالل واحلرام، وما  �صكر العارفني، على ما �صرع لنا من االأحكام، وما ف�صّ
 بنّي لنا مما ُي�صلح ديننا ودنيانا، ويجلب النفع لنا، ويدفع ال�صر عنا، واأ�صهد اأن ال اإله اإاّل 
ر�صوله  واأ�صلم على  واأ�صلي  ور�صوله،  اأّن حممًدا عبده  واأ�صهد  له،  �صريك  اهلل وحده ال 
املبعوث رحمة اإلى النا�ص كافة، وعلى اآله، و�سحبه اأجمعني، ومن تبعهم باإح�سان اإلى 

يوم الدين. 

اأما بعد: 

فعلم اأ�سول الفقه من اأهم علوم ال�سريعة الغراء، وهو العلم الذي ي�سبط فروع 
ال�صريعة، وي�صع قواعد اال�صتنباط التي تنري الطريق اأمام املجتهد، لي�صتخرج االأحكام 

من الن�سو�ص، فال تزل به القدم، ول يقع يف اخلطل. 

كل  بني  وفا�صل  نّوع،  بل  مت�صاوية،  ال�صريعة  اأحكام  يجعل  مل  احلكيم  وال�صارع 
عبادة، وفر�س، فجعل لكل فر�س من امليزات واخل�صائ�س ما يختلف به عن غريه، 
ولوقوع التفا�سل يف ال�سريعة مقا�سد عظيمة، وحكم جليلة، تتجلى فيها عظمة هذه 
ا لأهميته البالغة، اإذ اإنه يبني مقا�سد ال�سريعة  ال�سريعة، وقد اخرتت هذا البحث نظراً
من فر�ص العني، وفر�ص الكفاية، ويو�سح الفرق بينهما، واملفا�سلة بني فر�ص العني 
وفر�ص الكفاية، وعند التعار�ص بينهما، اأيهما نقدم؟ لذا حر�ست على جمع �ستاته 

من بطون الكتب، وترتيب م�سائله، والتاأ�سيل له، وتقريب اأحكامه. 
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اأوًل: اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

وفر�ص . 1 العني  فر�ص  بني  املفا�سلة  لبيان  وترتيب؛  اإلى جمع  املو�سوع  حاجة 
الكفاية. 

جتلية مقا�صد ال�صريعة من تكليف االأمة بالقيام باأعباء هذه الفرائ�س املهمة. . 2

جمع �ستات هذا املو�سوع يف بحث م�ستقل ت�سهيالاً لالإفادة منه. . 3

ثانًيا: الدرا�سات ال�سابقة: 

م�ستقل،  ب�سكل  املو�سوع  هذا  تناولت  درا�سة  عليه-  اطلعت  -فيما  اأجد  مل   
اإلى  ب�سكل خمت�سر  اأ�سارت  التي  الأ�سولية  الدرا�سات  بع�ص  واإمنا وجدت  ومنفرد، 
هذا املو�سوع، وذلك �سمن درا�سات حول الواجب الكفائي، واأحكام فرو�ص الكفاية، 

واجلانب الجتماعي لفر�ص الكفاية، ومن ذلك ما يلي: 

فر�ص الكفاية، وجمالت تطبيقه يف تاأهيل واإعداد الدعاة، ر�سالة ماج�ستري . 1
رقم  م�سطفى،  م�سعد  اأمين  للباحث  العاملية،  الإ�سالمية  العلوم  جامعة  يف 

الإ�سدار )866113(، عام 2015م. 

ال�سويحي، . 2 �سعد  بن  للدكتور علي  الأ�سوليني،  واأحكامه عند  الكفاية  فر�ص 
رقم  الإ�سالمية،  �سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  جملة  يف  من�سور  بحث 

الإ�سدار)23491(، عام 1998م. 

الواجب الكفائي )فر�ص الكفاية(: درا�سة اأ�سولية موؤيدة بالنماذج الفقهية، . 3
للدكتور �سابر ال�سيد م�سايل، بحث من�سور يف جملة مركز البحوث والدرا�سات 

الإ�سالمية، رقم الإ�سدار )145932(، عام 2008م. 

فر�ص الكفاية: ت�سريعه واآثاره، للدكتور جابر بن علي بن حمود ال�سعدي، بحث . 4
من�سور يف جملة ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية، رقم الإ�سدار )475045(، 

عام 2011م. 
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اأحكام فر�س الكفاية عند االأ�صوليني، للدكتور عبداهلل ربيع عبداهلل، بحث من�صور . 5
يف جملة جمعية امل�سلم املعا�سر، رقم الإ�سدار )185076(، عام 2007م. 

ثالًثا: اأهداف البحث: 

بيان املفا�سلة بني فر�ص العني وفر�ص الكفاية. . 1

بيان مق�سود ال�سريعة من فر�ص العني وفر�ص الكفاية. . 2

اإظهار الفرق بني فر�س العني وفر�س الكفاية. . 3

بيان حالت التعار�ص بني فر�ص العني وفر�ص الكفاية. . 4

رابًعا: اأ�سئلة البحث:

جاءت هذه الدرا�سة لالإجابة على جمموعة من الأ�سئلة: 

اأيهما اأف�سل فر�ص العني، اأم فر�ص الكفاية؟. 1

ما مق�سود ال�سريعة من فر�ص العني، وفر�ص الكفاية؟. 2

ما الفرق بني فر�ص العني، وفر�ص الكفاية؟. 3

اأيهما نقدم عند التعار�ص بني فر�ص العني وفر�ص الكفاية؟. 4

خام�ًسا: منهج البحث: 

�سلكت يف هذا البحث املنهج ال�ستقرائي ال�ستنتاجي. 

�ساد�ًسا: اإجراءات البحث: 

وثَّقت ن�سبة الأقوال اإلى املذاهب من الكتب املعتمدة يف املذهب. . 1

اتبعت يف عر�سي لالأدلة ذكر الدليل مع ذكر وجه الدللة، واإن وجد اعرتا�ص . 2
ذكرته بعد ذكر الدليل مبا�سرة. 

اأما بالن�صبة للرتجيح، فاإنني اأقارن بني االأدلة، واأُرّجح ما قوي دليله مع بيان . 3
�سبب الرتجيح. 
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ذكرت اأرقام الآيات، وعزوتها اإلى �سورها. . 4

والتوثيق، . 5 التحرير،  يف  الأ�سيلة  واملراجع  امل�سادر،  اأمهات  على  اعتمدت 
والتخريج. 

عنوانه، . 6 عنه:  التالية  البيانات  بذكر  قمت  الأولى،  للمرة  املرجع  ذكر  عند 
وا�صم املوؤلف، ورقم اجلزء وال�صفحة، واإذا تكرر الرجوع اإليه اأكرث من مرة 
اكتفيت بذكر عنوانه، ورقم اجلزء وال�سفحة، اإل عناوين الكتب املت�سابهة يف 

بحثي، فاإين اأذكر ا�صم املوؤلف كلما ورد عنوان الكتاب. 

خّرجت االأحاديث من م�صادرها االأ�صيلة، واإذا كان احلديث خُمّرًجا يف اأحد . 7
ال�سحيحني، كفاين ذلك موؤنة الكالم على درجته. 

تت�سمن: . 8 موجزة،  ترجمة  البحث  يف  اأ�سماوؤهم  الواردة  لالأعالم  ترجمت 
ا�سمه، وكنيته، ون�سبه، و�سنة وفاته، واأهم م�سنفاته اإذا كان ل�ه م�سنفات، 

ما عدا االأعالم امل�صهورة �صهرة تغني عن التعريف بها، كاالأئمة االأربعة. 

و�سعت خامتة للبحث، ذكرت فيها باإيجاز اأهم النتائج. . 9

ا �سامالاً ملو�سوعات البحث. . 10 و�سعت فهر�ساً

�سابًعا: خطة البحث: 

يحتوي البحث على مقدمة، و�ستة مباحث، وخامتة، وفهار�ص: 

ال�سابقة،  الدرا�سات  وبيان  اختياره،  واأ�سباب  البحث،  اأهمية  على  وت�ستمل  املقدمة: 
واأهدافه، وبيان املنهج، والإجراءات املتبعة يف البحث. 

املبحث االأول: تعريف املفا�صلة، واالألفاظ الدالة على املفا�صلة، وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: تعريف املفا�صلة لغة، وا�صطالًحا. 

املطلب الثاين: الألفاظ الدالة على املفا�سلة. 
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الكفاية، وفيه  واأق�صام فر�س  الكفاية،  العني، وفر�س  الثاين: تعريف فر�س  املبحث 
ثالثة مطالب: 

املطلب االأول: تعريف فر�س العني لغة، وا�صطالًحا. 

املطلب الثاين: تعريف فر�س الكفاية لغة، وا�صطالًحا. 

املطلب الثالث: اأق�سام فر�ص الكفاية. 

املبحث الثالث: مق�سود ال�سريعة من فر�ص العني، وفر�ص الكفاية. 

املبحث الرابع: ما ي�سرتك، ويفرتق فيه فر�ص العني، وفر�ص الكفاية، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: ما ي�سرتك فيه فر�ص العني، وفر�ص الكفاية. 

املطلب الثاين: الفرق بني فر�ص العني، وفر�ص الكفاية، وفيه ثالثة فروع: 

الفرع الأول: الفرق بينهما من جهة الوجوب. 

ا.  الفرع الثاين: الفرق بينهما اأثراً

الفرع الثالث: الفرق بينهما من ناحية الإثم، والثواب للفاعل، والتارك. 

املبحث اخلام�ص: املفا�سلة بني فر�ص العني، وفر�ص الكفاية، وحالت اجتماع فر�ص 
العني مع فر�ص الكفاية، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: اأيهما اأف�سل فر�ص العني، اأم فر�ص الكفاية؟

املطلب الثاين: حالت اجتماع فر�ص العني مع فر�ص الكفاية. 

ا.  ا عينياً املبحث ال�ساد�ص: انقالب الفر�ص الكفائي فر�ساً

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج. 

امل�سادر واملراجع. 

فهر�ص املو�سوعات. 
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املبحث االأول
تعريف املفا�شلة، واالألفاظ الدالة على املفا�شلة

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
تعريف املفا�شلة لغة، وا�شطالًحا

اأوًل: تعريف املفا�سلة لغة: 

ل:  مفاعلة، وهي م�سدر فا�سل يفا�سل مفا�سلة، وهي ماأخوذة من الثالثي َف�سَ
ل مثل: َدَخَل َيْدُخل)1(.  َيْف�سُ

والفاء، وال�ساد، والالم اأ�سل �سحيح يدل على زيادة يف �سيء، من ذلك الف�سل: 
الف�سل  واإذا كان  النق�ص)2(،  والف�سل �سد  الإح�سان،  والإف�سال:  الزيادة، واخلري، 
يدل على الزيادة، فقد تكون الزيادة حممودة، نحو: ف�سل العلم، واحللم، وقد تكون 
على  الف�سل  ويطلق  عليه)3(،  يكون  اأن  يجب  ما  على  الغ�سب  ف�سل  نحو:  مذمومة 

الإح�سان ابتداء بال علة، ويطلق على البقية من ال�سيء)4(. 

له  وف�صّ الف�صل،  التَّمازي يف  والتفا�صل  الف�صل،  الرفيعة يف  الدرجة  والف�صيلة: 
تف�صياًل: مّزاه، والتفا�صل بني القوم: اأن يكون بع�صهم اأف�صل من بع�س)5(. 

ينظر: معجم مقايي�ص اللغة للرازي )508/4(، ل�سان العرب لبن منظور)524/11(، خمتار ال�صحاح   )1(
للرازي )242/1( مادة )ف�سل(. 

ينظر: معجم مقايي�ص اللغة )508/4(، القامو�ص املحيط للفريوزاآبادي )�ص: 1043(.   )2(
ينظر: مفردات األفاظ القراآن للراغب الأ�سفهاين )2/196(.   )3(

ينظر: خمتار ال�صحاح )240/1(، التعريفات للجرجاين)�ص: 167(.   )4(
ينظر: ل�سان العرب )524/11(، القامو�ص املحيط )�ص: 1043(.   )5(
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ثانًيا: تعريف املفا�سلة ا�سطالًحا: 

تعريف  ميكن  لذا  اللغوي،  املعنى  عن  للمفا�صلة  اال�صطالحي  املعنى  يخرج  ال 
املفا�سلة باأنها: املوازنة بني اأمرين بق�سد احلكم بف�سل اأحدهما على الآخر)1(. 

 اأو: ترجيح اأحد الأمرين على الآخر ملزية فيه)2(. 

املطلب الثاين
االألفاظ الدالة على املفا�شلة

ميكن تق�سيم الألفاظ الدالة على املفا�سلة اإلى: 

الق�سم الأول: الألفاظ الدالة على املفا�سلة بدللتها اللغوية: 

اأوًل: اأفعل التف�سيل، وما يلحق به: 

اأ- اأفعل التف�سيل: تاأتي اأفعل التف�سيل لتدل على معاٍن متنوعة يف اأ�سل و�سعها 
اللغوي، واإن كانت هذه املعاين خمتلفة من حيث قوتها، و�سعفها، فمن معاين 

اأفعل التف�سيل ما يلي: 

فيها، . 1 الآخر  على  اأحدهما  وزاد  �سفة،  يف  ا�سرتكا  �سيئني  على  الدللة 
املعنى  يعترب  وهذا  عمرو،  من  اأف�سل  زيد  تقول:  كما  التف�سيل،  فتفيد 

الأ�سلي لأفعل التف�سيل)3(. 

الدللة على مطلق الف�سل من دون اأن يكون هناك مفا�سلة، وهذا يعترب . 2
ڦ   )ڤ    تعالى:  قوله  ذلك:  مثال  التف�سيل)4(،  لأفعل  ا  جمازياً معنى 

ينظر: �سم�ص العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لن�سوان احلمريي )5209/8(.   )1(
ينظر: معجم لغة الفقهاء للقلعجي )�ص: 139(.   )2(

دقيق  االأحكام البن  �صرح عمدة  االأحكام  اإحكام  للجياين )1130/2(،  ال�صافية  الكافية  �صرح  ينظر:   )3(
العيد )167/1(. 

ينظر: اإحكام الأحكام )167/1(.   )4(
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ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]الروم: 27[. 
الدللة على �سيء زاد يف �سفته على �سيء اآخر يف �سفته، فال يكون بينهما . 3

و�صف م�صرتك، كقولهم: الع�صل اأحلى من اخلل، واملعنى اأن الع�صل زائد 
يف حالوته على اخلل يف حمو�سته)1(. 

)اأفعل  حكم  تاأخذ  الكلمات  بع�ص  هناك  التف�سيل(:  )اأفعل  ب�  يلحق  ما  ب- 
اأو تدل  اإنها تدل على املفا�سلة،  اإذ  اللفظ:  التف�سيل( من ناحية املعنى، ل 

على التميز، ومن اأهمها ما يلي: 

خري: حيث تاأتي للتف�سيل نحو قوله تعالى: )ڃ  ڃ  چ  چ  چ  . 1
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ  

ڑ( ]البقرة: 221[. 

ا اأغناهم )خري(، و)�سر( عن قولهم: )اأخري منه(، و)اأ�سر()2(.  وغالباً

ا . 2 ا�سماً يكون  اأن  �سمنها:  من  ا�ستخدامات  اللغة  يف  لها  اأول:  واآَخر:  اأول 
ا من الظرفية، ولكنه موؤول بامل�ستق، فيت�سمن معنى )اأ�سبق(  ا خالياً جامداً
كونه  من  التف�سيل  اأفعل  ي�ستعمل  كما  وي�ستعمل  التف�سيل،  على  الدال 
�سفة للواحد، واملثنى، واملجموع بلفظ واحد، ول فعل له من لفظه، كما 

تقول: زيد اأول من غريه)3(، ومن ذلك قوله تعالى: )ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ىئ( ]الأعراف: 143[. 

اآَخر: باملد، وفتح اخلاء موؤنثة، )اأُخرى( ب�سم الهمزة، و�سكون اخلاء، 
معناه: اأكرث مغايرة، وخمالفة، وتدل على التف�صيل، وهو بخالف » اآِخر« 

بك�سر اخلاء، الذي معناه: الأخري، الدالة على نهاية ال�سيء)4(. 
ينظر: الكليات للكفوي )�ص: 96(.   )1(

ينظر: �صرح الكافية ال�صافية )1121/2(.   )2(
ينظر: مقايي�ص اللغة )158/1(، امل�صباح املنري يف غريب ال�صرح الكبري للفيومي )31/1(.   )3(

ينظر: مقايي�ص اللغة )70/1(، ب�صائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفريوزاآبادي )89/2(.   )4(
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ڤ  . 3 ٹڤ   )ٹ   تعالى:  قوله  يف  كما  املدح)1(،  يف  ي�صتخدمان  وحبذا:  ِنْعم، 
ڤ( ]�ص: 44[، وقوله تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ( ]البقرة: 271[. 

�سيد: �سيد كل �سيء: اأ�سرفه واأرفعه)2(، وكل من كان فا�سالاً يف نف�سه قيل له . 4
�سيد، ومن ذلك قوله تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]اآل عمران: 39[. 

اأو�سط: اأو�سط ال�سيء اأف�سله، وخياره، كو�سط املرعى خري من طرفيه)3(، . 5
ومنه قوله تعالى: )گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ( ]القلم: 28[، اأي: اأعدلهم، 

وخريهم)4(. 

ال�سطفاء: معناه: الختيار، والجتباء ماأخوذ من ال�سفوة، و�سفوة كل . 6
�سيء خال�سه)5(، ومنه قوله تعالى: )ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ڳ( ]اآل عمران: 33[. 

الق�سم الثاين: الألفاظ الدالة على املفا�سلة بدللتها ال�سرعية: 

ميكن اإرجاع اأ�سولها اإلى الأ�سياء التالية: 

ملسو هيلع هللا ىلص: »هلل . 1 به: فاملحبة كما يف قوله   ويفرح  ما يحبه وير�صاه اهلل 
اإل دخل اجلنة، وهو  اأحد  ا، ل يحفظها  اإل واحداً ا، مائة  ت�سعة وت�سعون ا�سماً
وتر يحب الوتر«)6(، فيدل هذا على تف�سيل الوتر على غرية من النوافل؛ لأن 

له هذه امليزة التي متيز بها. 
ينظر: املفردات يف غريب القراآن للراغب الأ�سفهاين )�ص: 815(، ب�صائر ذوي التمييز يف لطائف   )1(

الكتاب العزيز )89/5(. 
ينظر: ل�سان العرب )230/3(، امل�صباح املنري )294/1(.   )2(

ينظر: ل�سان العرب )427/7(.   )3(
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن »تف�سري القرطبي« )153/2(.   )4(
ينظر: ل�سان العرب )462/14(، مقايي�ص اللغة )292/3(.   )5(

اأخرجه البخاري يف: �صحيحه، كتاب الدعوات، باب هلل مائة ا�صم غري واحد )87/8( رقم )6410(.   )6(
وم�صلم يف: �صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واال�صتغفار، باب يف اأ�صماء اهلل تعالى )2062/4( 

رقم )2677(. 
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واأما ما يفرح اهلل  به فنحو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اهلل اأ�صد فرًحا بتوبة عبده 
املوؤمن، من رجل يف اأر�ص دوية مهلكة، معه راحلته، عليها طعامه، و�سرابه، 
فنام، فا�ستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى اأدركه العط�ص، ثم قال: اأرجع اإلى 
مكاين الذي كنت فيه، فاأنام حتى اأموت، فو�سع راأ�سه على �ساعده ليموت، 
فرًحا  اأ�صد  فاهلل  و�صرابه،  وطعامه  زاده،  وعليها  راحلته،  وعنده  فا�صتيقظ 

بتوبة العبداملوؤمن من هذا براحلته وزاده«)1(. 

ال�سرف،  على  تدل  فهي   ، اهلل  اإلى  االإ�صافة  بذلك:  يلحق  ومما 
والف�صل، كما يف بيت اهلل، وناقة اهلل، و�صهر اهلل، وخليل اهلل، وكليم اهلل، 
ففيها من الإجالل، واملحبة ما اقت�سته، كما اقت�ست اإ�سافته لعبده، ور�سوله 
اإلى نف�سه ما اقت�سته من ذلك، فكل ما اأ�سافه الرب تعالى اإلى نف�سه، فله من 

املزية والخت�سا�ص على غريه ما اأوجب له ال�سطفاء، والجتباء)2(. 

اخت�سا�ص العمل مبيزة: مثل اإدبار ال�سياطني من الأذان)3(، ونفور ال�سيطان . 2
من البيت الذي ُتقراأ فيه �سورة البقرة)4(، واجتماع املالئكة ل�سالتي الفجر 
تف�سيلها  اقت�ست  الأعمال متيزت على ما مياثلها مبيزة  والع�سر)5(، فهذه 

عليها يف هذا اجلانب. 

م�ساعفة الأجر، ورفع الدرجات، وتكفري ال�سيئات: كما يف �سالة اجلماعة: . 3
اإذ اإنها ت�صعف على �صالة الفّذ ب�صبع وع�صرين درجة)6(، وم�ساعفة ال�سالة 

يف امل�ساجد الثالثة)7(. 
اأخرجه م�صلم يف: �صحيحه، كتاب التوبة، باب يف احل�س على التوبة والفرح بها )2103/4( رقم )2744(.   )1(

ينظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد لبن القيم )53/1(، في�ص القدير للمناوي )18/4(.   )2(
ينظر: �سحيح البخاري )125/1(، �سحيح م�سلم )291/1(.   )3(

ينظر: �سحيح م�سلم )539/1(.   )4(
ينظر: �سحيح البخاري )131/1(، �سحيح م�سلم )439/1(.   )5(
ينظر: �سحيح البخاري )131/1(، �سحيح م�سلم )449/1(.   )6(
ينظر: �سحيح البخاري )60/2(، �سحيح م�سلم )1012/2(.   )7(
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اأما يف رفع الدرجات وتكفري ال�سيئات، فكما يف ال�سجود: اإذ اإن املرء ل ي�سجد 
هلل �صجدة، اإال رفع بها درجة، وحط عنه بها خطيئة)1(، ومن اأتى للم�سجد ل 
يريد اإل ال�سالة، ل َيْنَهُزُه اإل ال�سالة، مل يخط خطوة اإل رفع بها درجة، اأو 

حطت عنه بها خطيئة)2(. 

ا�ستمرار العمل بعد املوت: كما يف العلم، وال�سدقة اجلارية، والولد ال�سالح . 4
الذي يدعو لوالده)3(. 

مواظبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص على العمل: اإذ اإن مثابرته ملسو هيلع هللا ىلص على عمل من الأعمال تدل . 5
على  يدل  ومما  الفجر)4(،  وركعتي  الوتر،  يف  كما  غريه،  على  تف�سيله  على 
 : عائ�صة  قول  نحو  كان،  بعد  امل�صارع  �صيغة  واال�صتمرار:  املواظبة، 
»كان ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يجتهد يف الع�سر الأواخر، ما ل يجتهد يف غريه«)5(؛ فاإن 

هذه ال�سيغة تفيد الدوام عند كثري من الأعالم)6(. 

ينظر: �سحيح م�سلم )353/1(.   )1(
ينظر: �سحيح البخاري )3/ 66(.   )2(
ينظر: �سحيح م�سلم )1255/3(.   )3(

ينظر: �سحيح البخاري )122/1(، �سحيح م�سلم )501/1(.   )4(
رم�سان  �سهر  من  الأواخر  الع�سر  يف  الجتهاد  باب  العتكاف،  كتاب  �سحيحه،  يف:  م�سلم  اأخرجه   )5(

)832/2(، رقم )1175(. 
ينظر: في�ص القدير )68/5(.   )6(
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املبحث الثاين
تعريف فر�ض العني، وفر�ض الكفاية، واأق�شام فر�ض الكفاية

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
تعريف فر�ض العني لغة، وا�شطالًحا

اأوًل: تعريف الفر�س لغة: 

الفر�ص يف اللغة يطلق على معان، منها: 

الإيجاب: قال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ( ]النور: 1[، اأي األزمناكم العمل مبا . 1
ُفر�ص عليكم)1(، ومن ذلك قوله تعالى: )ٻ  پ  پ  پ( ]البقرة: 197[، 

اأي: اأوجبه على نف�سه باإحرامه)2(. 

لكم . 2 بنّي  اأي   ،]2 ]التحرمي:  ٹ(  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   )ٿ   تعالى:  قال  البيان: 
كفارة اليمني)3(. 

ا(، اإذا حزه باأ�سنانه، ومن . 3 : يقال: )فر�ص م�سواكه فهو يفر�سه فر�ساً احَلزُّ
ا، وفر�سه)4(.  ذلك احلز الذي يف القو�ص، فاإنه ي�سمى فر�ساً

ا(، اأي: ما اأعطاين هبة)5(. . 4 ا، ول قر�ساً الهبة: يقال: )ما اأعطاين فر�ساً
ينظر: ل�سان العرب )202/7(، ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية للجوهري )1097/3(، القامو�ص   )1(

املحيط )�ص: 650(. 
ينظر: ل�سان العرب )202/7(، تاج العرو�ص للزبيدي )475/18(.   )2(

ينظر: ل�سان العرب )202/7(.   )3(
ينظر: ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية )1097/3(، مقايي�ص اللغة )488/4(.   )4(

ينظر: ل�سان العرب )203/7(.   )5(
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ھ  . 5 ھ   ھ   )ھ     اإبلي�س:  عن  تعالى  اهلل  قال  والتحديد:  االقتطاع، 
ا)1(.  ا حمدوداً ے( ]الن�ساء: 118[، اأي ُمْقَتَطعاً

التقدير: قال تعالى: )ى  ى  ائ( ]البقرة: 237[، اأي: قدرمت)2(. . 6

ثانًيا: تعريف الفر�س ا�سطالًحا: 

وبعد ذكر معاين الفر�ص يف اللغة، فاإن املعنى الذي اأخذ به جمهور الفقهاء)3( 
يف ا�سطالحهم لكلمة الفر�ص، هو املعنى الأول، وهو الإيجاب، والإلزام، فالفر�ص، 
قال  بالكفاية،  اأم  بالأعيان،  ا  اأتعلقاً �سواء  اجلمهور،  عند  واحد  �سيء  والواجب 
الباقالين)4(: “قولنا: واجب، وفر�ص، ولزم، وحتم واحد، واأما ما يقوله اأهل العراق 

من اأن يف الواجب ما لي�ص بفر�ص. . . فاإنه قول ل وجه له”)5(. 

واأما  الفر�ص،  هو  قطعي  بدليل  ثبت  ما  اإن  فقالوا:  احلنفية)6(،  بينها  وفّرق 
الواجب، فهو ما ثبت بدليل ظني، قال ال�صرخ�صي)7(: “والفر�ص والواجب كل واحد 
منهما الزم، اإال اأن تاأثري الفر�صية اأكرث... فما كان ثابًتا بدليل موجب للعمل، والعلم 

ينظر: ل�سان العرب )203/7(، ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية )1097/3(.   )1(
ينظر: الكليات )�ص: 688(.   )2(

ينظر: قواطع الأدلة يف الأ�سول لبن ال�سمعاين )131/1(، امل�ست�سفى للغزايل )�ص: 53(، املح�سول   )3(
للرازي )97/1(، نهاية ال�صول �صرح منهاج الو�صول لالإ�صنوي )�س: 24 (، اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق 

احلق من علم الأ�سول لل�سوكاين )26/1(. 
اأهل  من  الأ�سعري،  املتكلم  الباقالين،  بابن  املعروف  القا�سي  بكر،  اأبو  بن حممد  الطيب  بن  هو: حممد   )4(
الب�صرة، كان ثقة، اإماًما، بارًعا، �صنف يف الرد على الراف�صة، واملعتزلة، واخلوارج، واجلهمية، والكرامية، 
  هو امللقب ب�صيف ال�صنة، ول�صان االأمة، املتكلم على ل�صان اأهل احلديث، وطريق اأبي احل�صن، تويف

�سنة 403ه���. ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )364/3(، �سري اأعالم النبالء للذهبي )13/13(. 
التقريب والإر�ساد للباقالين )294/1(.   )5(

ينظر: اأ�سول ال�سرخ�سي )111/1(، الف�سول يف الأ�سول للج�سا�ص )236/3(، اأ�سول ال�سا�سي )�ص: 239(.   )6(
ا  ا عالمة حجة، من املتكلمني وفقيهاً هو: حممود بن اأحمد بن اأبي �سهل، اأبو بكر ال�سرخ�سي، كان اإماماً  )7(
اأ�صولًيا مناظًرا، لـه عدة م�صنفات، منها: املب�صوط يف الفقه اأماله وهو يف ال�صجن، وكتاب يف االأ�صول، 
تويف  �سنة490ه�. ينظر: اجلواهر امل�سية يف طبقات احلنفية لعبدالقادر القر�سي )28/2(، تاج 

الرتاجم لبن قطلوبغا )234(. 
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ا بدليل  ، وما كان ثابتاً ا؛ لبقاء اأثره، وهو العلم به، اأدَي اأو مل يوؤدَّ ا، ي�سمى فر�ساً قطعاً
ا”)1(.  ا، باعتبار �سبهة يف طريقه، ي�سمى واجباً موجب للعمل، غري موجب للعلم يقيناً

ثالًثا: تعريف العني يف اللغة: 

العني تقع بال�سرتاك على معاٍن خمتلفة، منها: 
العني: البا�صرة التي يب�صر بها الناظر، وجمعها اأعيان، واأعني، وعيون)2(. . 1
ا عني، اإذا نظر اإليه حا�سد، فاأثرت . 2 العني: الإ�سابة بالعني، يقال: اأ�سابت فالناً

فيه فمر�ص)3(. 
ا)4(. . 3 العني: جريان املاء، والدمع، كالعينني، يقال: عان املاء، والدمع، يعني عيناً
العني: احلا�سر من كل �سيء، وهو نف�سه املوجود بني يديك)5(. . 4
العني: ذات ال�سيء، ونف�سه، و�سخ�سه، واأ�سله، واجلمع اأعيان)6(. . 5
العني: الإن�سان، ومنه ما بها عني، اأي اأحد)7(. . 6
العني: ال�سم�ص نف�سها، يقال: طلعت العني)8(. . 7
العني: كبري القوم؛ واجلمع اأعيان، وهم الأ�سراف، والأفا�سل)9(. . 8
العني: اجلا�سو�ص)10(. . 9

العني: الدينار)11(. . 10
اأ�سول ال�سرخ�سي )111/1(.   )1(

ينظر: امل�صباح املنري )440/2(، القامو�ص املحيط )�ص: 1218(.   )2(
ينظر: ل�سان العرب )301/13(، خمتار ال�صحاح )�س: 223(.   )3(

ينظر: ل�سان العرب )301/13(، امل�صباح املنري )440/2(، خمتار ال�صحاح )�س: 223(.   )4(
ينظر: ل�سان العرب )305/13(، القامو�ص املحيط )�ص: 1218(، تاج العرو�ص )444/35(.   )5(

ينظر: املراجع ال�سابقة.   )6(
ينظر: تاج العرو�ص )443/35(.   )7(

ينظر: خمتار ال�صحاح )�س: 223(، ل�سان العرب )13/ 305(، امل�صباح املنري )440/2(.   )8(
ينظر: خمتار ال�صحاح )�س: 223(، تاج العرو�ص )446/35(.   )9(

)10( ينظر: خمتار ال�صحاح )�س: 223(، ل�سان العرب )13/ 305(، تاج العرو�ص )441/35(. 
)11( ينظر: املراجع ال�سابقة. 
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العني: الذهب)1(. . 11

اأذكر منها  تعريف فر�س العني ا�صطالًحا: هناك عدة تعريفات لفر�س العني، 
ما يلي: 

1- “مهم متحتم، مق�سود ح�سوله، منظور بالذات اإلى فاعله”)2(. 

2- “ما وجب على كّل واحد من اآحاد املكّلفني”)3(. 

3- “فر�ص على ال�سخا�ص باأعيانهم، ل ي�سقط عنهم بقيام الغري”)4(. 

املطلب الثاين
تعريف فر�ض الكفاية لغة، وا�شطالًحا

اأوًل: تعريف الكفاية لغة: 

 الكفاية يف اللغة تطلق على معان، من اأهمها ما يلي: 

ا�ستكفيته . 1 ويقال:  بالأمر،  قام  اإذا  كفاية،  يكفي  كفى  يقال:  بالأمر:  القيام 
ا، فكفانيه، اأي: قام به دوين)5(.  اأمراً

ليلٍة . 2 اآخر �سورة البقرة يف  ملسو هيلع هللا ىلص: »من قراأ بالآيتني من  ال�ستغناء: ومنه قوله 
كفتاه«)6(. اأي: اأي اأغنتاه عن قيام الليل، وقيل: اأراد اأنهما اأقل ما يجزئ من 

القراءة يف قيام الليل)7(. 
ينظر: املراجع ال�سابقة.   )1(

الفروق للقرايف )127/1(، التقرير والتحبري لبن اأمري حاج )135/2(.   )2(
ك�ساف ا�سطالحات الفنون والعلوم للفاروقي )1765/2(.   )3(

معجم لغة الفقهاء )�ص: 326(.   )4(
ينظر: مقايي�ص اللغة )188/5(، ل�سان العرب )225/15(.   )5(

رقم   ،)188/6( البقرة  �سورة  ف�سل  باب  القراآن،  ف�سائل  كتاب  �سحيحه،  يف:  البخاري  اأخرجه   )6(
)5009(، ويف باب كم يقراأ من القراآن؟ )196/6( رقم )5051(. 

ينظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر لبن الأثري )193/4(، ل�سان العرب )225/15(.   )7(
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االتقاء: ومنه ما ف�ّصره العلماء من قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث ال�سابق: »كفتاه« اأي: . 3
تكفيان ال�سر، وتقيان من املكروه)1(. 

 نالحظ اأن املعنى االأول هو املراد به يف تعريف فر�س الكفاية، فاإن من قام باالأمر 
نيابة عن غريه، يكون بذلك اأغناه عن نف�سه، وكفاه اأعباء املهمة. 

ثانًيا: تعريف فر�س الكفاية ا�سطالًحا: 

 هناك عدة تعريفات لفر�ص الكفاية، اأذكر منها ما يلي: 

عني من يتوله”)2(. . 1 به  يق�سد  ول  ح�سوله،  ال�سارع  يريد  ديني،  مهم  “كل 
من غري نظر بالذات اإلى فاعله”)3(. . 2 ح�سوله،  مق�سود  متحتم،  “مهم 
كان املق�سود من الواجب اإمنا هو اإيقاع الفعل، مع قطع النظر عن . 3 واإن   ...“

ا على الكفاية”)4(.  الفاعل، في�سمى فر�ساً

وهذه التعريفات تتفق يف املعنى، وهو: اأن املق�سود من فر�ص الكفاية وقوع الفعل 
من غري نظر اإلى فاعله، بخالف فر�ص العني، فاإن املق�سود وقوع الفعل، مع النظر 

اإلى الفاعل ذاته. 

ل  الكفاية  فر�ص  اأن  “احلق  فقال:  املعنى  هذا  على  الزرك�سي)5(  اعرت�ص  وقد 
ينقطع النظر عن فاعله، بدليل الثواب، والعقاب”)6(. 

ينظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر )193/4(، ل�سان العرب )225/15(.   )1(
الوجيز يف فقه الإمام ال�سافعي للغزايل )188/2(.   )2(

التقرير والتحبري )135/2(.   )3(
التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�سول لالإ�سنوي )�ص: 74(  )4(

ا،  ا، حمدثاً ا، اأ�سولياً هو: اأبو عبداهلل حممد بن عبداهلل بن بهادر، بدر الدين الزرك�صي ال�سافعي، كان فقيهاً  )5(
اأ�سول الفقه، والربهان يف  ا، له عدة م�سنفات، منها: البحر املحيط يف  راً ا، ُمف�سِّ اأديباً ا، كما كان  حمرراً
علوم القراآن، واملنثور يف القواعد، تويف  �سنة 794ه�. ينظر: �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب لبن 
العماد )335/6(، الر�صالة امل�صتطرفة لبيان م�صهور كتب ال�صنة امل�صرفة لل�صريف حممد الكتاين )190(. 

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه للزرك�سي )321/1(.   )6(
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اأي اأنه لو قطع النظر عن فاعل الفر�ص الكفائي، ملا ا�ستحق ذلك الفاعل الثواب 
على فعله، اأو العقاب على تركه؛ فكونه يكون حمالاً للثواب، والعقاب، دليل على اأنه 

ُمراعى من حيث النظر. 

ومع كون هذه التعريفات الثالثة متقاربة يف املعنى، اإال اأنه ُيالحظ اأن التعريف االأول 
مل يقيد ق�سد احل�سول باحلتمية، وهي اجلزم، واإمنا اكتفى بقوله: “مهم ديني، يريد 
ال�سارع ح�سوله”، وهذا بخالف التعريف الثاين، فاإنه قيد احل�صول باحلتمية، حيث قال: 

»مهم متحتم«، ثم ذكر فائدة هذا القيد بقوله: “وخرج امل�سنون؛ لأنه غري متحتم”)1(. 

والظاهر اأن التقييد باحلتمية ال �صرورة له يف التعريف؛ ذلك الأن فر�س الكفاية 
ا، فاإن الغر�ص هنا متييز فر�ص الكفاية  ا، واأي�ساً ا امل�سنون؛ لأنه لي�ص فر�ساً يخرج تلقائياً

عن فر�ص العني، فال وجود ل�سنة الكفاية بينهما. 

املطلب الثالث
اأق�شام فر�ض الكفاية

تق�سيم الغزايل)2( لفرو�س الكفاية: 

ق�سم الغزايل فرو�ص الكفاية اإلى ثالثة اأق�سام)3(: 

بالعلم،  احلجاجية  الدعوة  كاإقامة  الدين،  مبح�ص  يتعلق  ما  الأول:  الق�سم 

والقهرية بال�صيف، فال ينبغي اأن تخلو خطة االإ�صالم عنه، وهذا يتعلق باأ�صل الدين، 
ومنها ما يتعلق بفروع الدين، و�سعائره، كاإحياء الكعبة باحلج كل �سنة. 

التقرير والتحبري )2/ 135(.   )1(
ا،  ا، �سافعياً اأ�سولياً ا  ، وفقيهاً ا جليالاً اإماماً اأبو حامد الغزايل، حجة الإ�سالم، كان  هو: حممد بن حممد   )2(
ل�ه م�سنفات كثرية، منها: الوجيز يف فقه الإمام ال�سافعي، وامل�ست�سفى من علم الأ�سول، واملنخول يف 
الأ�سول، واإحياء علوم الدين، وغريها، تويف  �سنة 505ه�، ينظر: طبقات ال�سافعية الكربى لبن 

ال�سبكي )191/6(، البداية والنهاية لبن كثري )174/12(. 
ينظر: الو�سيط يف املذهب للغزايل )6/7(.   )3(
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الق�سم الثاين: ما يتعلق باملعا�ص، كدفع ال�سرر عن حماويج امل�سلمني، واإزالة فاقتهم، 

فاإن بقيت �سرورة بعد تفرقة الزكوات، كان اإزالتها من فر�ص الكفاية، واإن بقيت حاجة، 
ففي وجوب اإزالتها تردد، واأما البياعات، واملناكحات، واحلراثة، والزراعة، وكل حرفة 

ل ي�ستغني النا�ص عنها، لو ت�سور اإهمالها، لكانت من فرو�ص الكفايات. 

الق�ساة على  واإعانة  ال�سهادات،  الق�سمني، كتحمل  الثالث: كاملركب من  الق�سم 

بها  يتعلق  ولكن  م�سالح،  وهذه  وغ�سلهم،  ودفنهم،  املوتى،  احلقوق، وجتهيز  توفية 
ا اإظهار �صعائر الدين.  اأي�صً

تق�سيم فرو�س الكفاية عند ال�ساطبي)1(: 

ق�سم ال�ساطبي فرو�ص الكفاية اإلى ق�سمني)2(: 

الق�سم الأول: ما يخت�ص بباب من اأبواب ال�سريعة، كالوليات العامة، واجلهاد، 

على  قا�سرة  كفايات،  فرو�ص  كلها  فهذه  املهمة،  ال�سناعات  واإقامة  العلم،  وتعليم 
بابها. 

باملعروف،  الأمر  وهو  ال�سريعة،  اأبواب  من  بباب  يخت�ص  ل  ما  الثاين:  الق�سم 

والنهي عن املنكر، فاإنه ل يخت�ص بباب من ال�سريعة دون باب. 

باملعروف،  الأمر  لأن  ال�سريعة؛  ال�ساطبي يدل على عمق فهمه ملقا�سد  وتق�سيم 
والنهي عن املنكر ي�سمل نواحي احلياة كلها. 

تق�سيم الزرك�سي لفرو�س الكفاية: 

اأما الزرك�صي، فقد ق�ّصم فرو�س الكفاية اإلى فرو�س دينية، وفرو�س دنيوية)3(: 
هو: اإبراهيم بن مو�سى اللخمي، اأبو اإ�سحاق ال�ساطبي، عامل اأ�سويل، كان من اأئمة املالكية، غلب عليه   )1(
والبدع،  واحلوادث  املوافقات،  منها:  م�سنفات،  عدة  ل�ه  وال�سنة،  بالكتاب  والتم�سك  والورع،  الزهد 
والإفادات والإن�سادات، تويف  �سنة 790ه�، ينظر: نيل البتهاج بتطريز الديباج لأحمد التنبكتي 

)48(، �سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ملحمد خملوف )231(، الأعالم للزركلي )75/1(. 
ينظر: املوافقات لل�ساطبي )205/4(.   )2(

ينظر: املنثور يف القواعد الفقهية للزرك�سي )33/3(.   )3(



املفاضلة بني فرض العني وفرض الكفاية

العدد  الثالث  واخلمسون  159العدد  الثالث  واخلمسون 158

الق�سم الأول: )الفرو�س الدينية(: وهي ما يتعلق باأ�سول الدين، وفروعه، وهي 

�سربان: الأول: القيام باإقامة احلجج، والرباهني القاطعة على اإثبات ال�سانع، وما 
يجب له من ال�سفات، وما ي�ستحيل عليه، واإثبات النبوات، ودفع ال�سبه، وامل�سكالت، 

كما اأنه ال بد من اإقامة القهرية بال�صيف. 

والثاين: كال�ستغال بعلوم ال�سرع، من تف�سري، وحديث، وفقه، والتبحر يف ذلك. 

الق�سم الثاين: )الفرو�س الدنيوية(: كاحلرف، وال�سناعات، وما به قوام املعا�ص، 

كالبيع، وال�سراء. 
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املبحث الثالث

مق�شود ال�شريعة من فر�ض العني، وفر�ض الكفاية

مق�سود ال�سريعة من فر�س العني:

حت�سيل امل�سلحة لكل واحد من املكلفني على ِحدته؛ لتظهر طاعته، ومع�سيته، 
فيح�سن  مكتوبة،  �سالة  حت�سره  م�سلم  امرئ  من  »ما  ال�سالة:  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  كما 
يوؤت  مل  ما  الذنوب  من  قبلها  ملا  كفارة  كانت  اإل  وركوعها،  وخ�سوعها،  و�سوءها، 
ابتالء الأعيان بال�سالة لتظهر طواعيته  كبرية، وذلك الدهر كله«)1(، فهنا وا�سح 
من  املتح�صلة  املتعدية  امل�صالح  اإلى  باالإ�صافة  اهلل،  من  االأجر  لينال  عدمها؛  من 
اإقامة فر�ص العني، كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ا�صتووا، وال تختلفوا، فتختلف قلوبكم...«)2(، 
اإذ اإن خمالفة الظاهر ت�ستدعي خمالفة الباطن، وموافقة الظاهر ت�ستدعي موافقة 

الباطن)3(. 

تعظيًما  بفعلها،  تعالى  اهلل  هو طاعة  العبادات  من  ونحوه  احلج،  وامل�صلحة يف 
الأمره، وملا يرتتب عليها للمكلفني من الفوائد االأخروية، والتعبد فيها ظاهر)4(. 

واأما مق�سود ال�سريعة من فر�س الكفاية:

فتح�صيل امل�صالح، ودرء املفا�صد دون ابتالء االأعيان بالتكليف، كما قال تعالى 
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   )ڳ   املنكر:  عن  والنهي  باملعروف،  والأمر  الدعوة،  يف 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ( ]اآل عمران: 104[. 
اأخرجه م�سلم يف: �سحيحه، كتاب الطهارة، باب ف�سل الو�سوء وال�سالة عقبه )206/1( رقم )228(.   )1(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب ال�سالة، باب ت�سوية ال�سفوف، واإقامتها، )323/1( رقم )432(.   )2(
ينظر: �صرح النووي على م�صلم )4/ 157(، نيل الأوطار لل�سوكاين )216/3(.   )3(

ينظر: �صرح خمت�صر الرو�صة للطويف )404/2(.   )4(



املفاضلة بني فرض العني وفرض الكفاية

العدد  الثالث  واخلمسون  161العدد  الثالث  واخلمسون 160

 وقال تعالى يف طلب العلم: )ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی( ]التوبة: 122[. 

واإذا كان التعبد، وامل�سلحة موجودين يف فر�ص الكفاية، والعني: فالفرق بينهما: 
العني  فر�ص  ويف  ت�سمنها،  التي  امل�سلحة  حت�سيل  الكفاية  فر�ص  يف  املق�سود  اأن 

تعبدالأعيان بفعله)1(. 

ينظر: �صرح خمت�صر الرو�صة )405/2(، املنثور يف القواعد الفقهية )33/3(.   )1(
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املبحث الرابع

ما ي�شرتك، ويفرتق فيه فر�ض العني، وفر�ض الكفاية

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
ما ي�شرتك فيه فر�ض العني، وفر�ض الكفاية

 ي�سرتك فر�ص العني مع فر�ص الكفاية فيما ياأتي: 

، مبعنى ح�سول الإثم عند عدم القيام . 1 كالهما ي�سرتك يف الفر�سية ابتداءاً
بهما، وح�سول اأجر الفر�ص عند القيام بهما. 

وينبني على هذا اأن فر�ص العني، والكفاية يلزمان بال�سروع فيهما على وجه 
العموم، واإن كانا يختلفان يف ال�صيق، وال�صعة، فالعني اأكرث تاأكيًدا)1(. 

كالهما منه ما هو ديني �سرعي، ومنه ما هو دنيوي، فمن فرو�ص الأعيان . 2
ال�سرعية ال�سالة، والزكاة، وال�سيام، واحلج، ومن فرو�ص الأعيان الدنيوية 
معامالته،  يف  نف�صه  على  االإن�صان  قطعها  التي  وال�صروط  بالعهود،  الوفاء 
ومناكحاته، والوفاء بالديون التي يف ذمته، ورد الأمانات اإلى اأهلها، والنفقة 
على الأهل، والأولد، ومن فرو�ص الكفايات ال�سرعية: الأمر باملعروف، والنهي 
والفتوى،  والأذان،  ال�سالة،  واإمامة  العظمى،  الإمامة  واإقامة  املنكر،  عن 
فرو�ص  ومن  وال�سنة،  القراآن،  وحفظ  النا�ص،  بني  والق�ساء  العلم،  وطلب 
ينظر: �صرح خمت�صر الرو�صة )404/2(، القواعد والفوائد الأ�سولية لبن اللحام )�ص: 254(، البحر   )1(

املحيط يف اأ�سول الفقه )330/1(، املنثور يف القواعد الفقهية )244/2(. 
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والهند�سة،  كالطب،  النا�ص،  يحتاجها  التي  العلوم  تعلم  الدنيوية  الكفايات 
والريا�صيات، وخمتلف احلرف، وال�صناعات)1(. 

كالهما متفاوت بح�سب اأهميته، اإذ لي�سا على درجة واحدة من حيث العمل، . 3
الأعيان  وفرو�ص  بع�ص،  من  اأف�سل  بع�سها  اخلم�ص  فال�سلوات  والعامل، 
فرو�ص  رتب  وكذلك  ال�سيام،  من  اأف�سل  فال�سالة  الدرجة،  يف  متفاوتة 
الكفايات متفاوتة بح�سب ما جتلبه من م�سلحة، اأو تدفعه من مف�سدة، فلي�ص 
ا، كاجلهاد، اأو تعليم  بذل ال�سهادة ملن يطلبها، اأو رد ال�سالم اإذا كانوا جمعاً
املنكر  عن  والنهي  باملعروف،  الأمر  رتب  تفاوت  وكذلك  الفتوى،  اأو  العلم، 

بتفاوت رتب املاأمور به من امل�سالح، والنهي عنه من املفا�سد)2(. 

املطلب الثاين
الفرق بني فر�ض العني، وفر�ض الكفاية

وفيه ثالثة فروع: 

الفرع الأول: الفرق بينهما من جهة الوجوب. 

حترير حمل اخلالف: اتفق الأ�سوليون)3( على اأن فر�ص العني، وفر�ص الكفاية، 
، واأن كل واحد منهما عبادة يت�سمن م�سلحة،  كالهما ي�سرتك يف الفر�سية ابتداءاً
فاجلهاد عبادة، مبعنى اأن اهلل تعالى اأمر به، وطاعته فيه واجبة، وم�صلحته ظاهرة، 
ينظر: املنثور يف القواعد الفقهية )33/3-36(، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )�ص: 413-415(، �صرح   )1(

خمت�سر الرو�سة )410/2(. 
ينظر: غياث الأمم يف التياث الظلم للجويني )�ص: 358(، قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام للعز بن   )2(

عبدال�سالم )51/1(، جمموع الفتاوى لبن تيمية )118/19(. 
لالآمدي  الأحكام  اأ�سول  يف  الإحكام   ،)80/1( البغدادي  برهان  لبن  الأ�سول  اإلى  الو�سول  ينظر:   )3(
البحر   ،)254 )�ص:  الأ�سولية  والفوائد  القواعد   ،)404/2( الرو�صة  خمت�صر  �صرح   .)100/1(

املحيط يف اأ�سول الفقه )330/1(، املنثور يف القواعد الفقهية )244/2(. 
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وامل�صلحة يف احلج، ونحوه من العبادات، هو طاعة اهلل تعالى بفعلها تعظيًما الأمره، 
وملا يرتتب عليها للمكلفني من الفوائد االأخروية، والتعبد فيه ظاهر. 

يتناولهما  الفر�سية هل  اأو  الوجوب  الوجوب، فحد  اختلفوا يف حقيقة  اأنهم  اإل   
ا على �سبيل ال�سرتاك يف املعنى؟ وذلك على قولني:  تناولاً اأولياً

القول الأول: اإن حقيقة الواجب على الكفاية، خمالفة حلقيقة الواجب على العني، 
وهذا قول القرايف)1(، والإ�سنوي)2(، والزرك�سي)3(، والطويف)4(، واملرداوي)5(. 

القول الثاين: اإن فر�س الكفاية ال يختلف عن فر�س العني يف حقيقة الوجوب، 
ينظر: الفروق للقرايف )127/1(. والقرايف هو: اأحمد بن اإدري�س بن عبدالرحمن بن عبداهلل امل�صهور   )1(
ا يف اأ�سول الدين، واأ�سول الفقه،  بالقرايف، انتهت اإليه رئا�سة الفقه على مذهب مالك، فقد كان اإماماً
والتف�سري، وعلوم اأخرى، ل�ه عدة م�سنفات، منها: التنقيح و�سرحه يف الأ�سول، ول�ه القواعد، والذخرية 
يف مذهب مالك، تويف  �سنة 684ه�، ينظر: الوايف بالوفيات لل�سفدي )146/6-147(، الديباج 

املذهب )236/1- 238(. 
ينظر: التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�سول )�ص: 74(. والإ�سنوي هو: عبدالرحيم بن احل�سن بن   )2(
علي االإ�صنوي ال�صافعّي، جمال الدين: فقيه اأ�صويل، وكان معلًما نا�صًحا، انتهت اإليه ريا�صة ال�صافعية، 
وويل احل�سبة، ووكالة بيت املال، ثم اعتزل احل�سبة، له عدة م�سنفات منها: الهداية اإلى اأوهام الكفاية، 
واالأ�صباه والنظائر، ونهاية ال�صول �صرح منهاج االأ�صول، والتمهيد يف تخريج الفروع على االأ�صول، تويف 
 �سنة 772ه��. ينظر: الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة لبن حجر )150/3(، البدر الطالع 

مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع لل�سوكاين )352/1(. 
ينظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )322/1(.   )3(

ينظر: �صرح خمت�صر الرو�صة )405/2(. والطويف هو: �سليمان بن عبدالقوي بن الكرمي الطويف، اأبو   )4(
، له معرفة،  الربيع، فقيه حنبلي، ا�ستغل يف الفنون، وكان قوي احلافظة، �سديد الذكاء، وكان فا�سالاً
ومقت�صًدا، �صّنف ت�صانيف كثرية، منها: بغية الوا�صل اإلى معرفة الفوا�صل، واخت�صر رو�صة الناظر 
وجنة املناظر البن قدامة، تويف  �سنة 716ه�. ينظر: �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب )71/8(، 

الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة )295/2(. 
ينظر: التحبري �صرح التحرير للمرداوي )882/2(. واملرداوي هو: علي بن �سليمان بن اأحمد املرداوي   )5(
الدم�سقي احلنبلي، �سيخ املذهب واإمامه، حفظ القراآن، واأخذ الفقه عن الفقيه اأحمد املرداوي، حفظ 
املقنع، واألفية ابن مالك، من موؤلفاته: االإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف، والتحبري يف �صرح 
التحرير، والدر املنتقى، وحترير املنقول، تويف  �سنة 885ه�. ينظر: ال�سوء الالمع لأهل القرن 

التا�سع لل�سخاوي )5/ 225(، البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )446/1(. 
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ابن  قول  وهذا  املعنوي،  بال�سرتاك  عليهما  الواجب  اإطالق  هذا  فعلى 
برهان)1(، والآمدي)2(، و�سفي الدين الهندي)3(. 

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

اأن فر�س العني ال ي�صقط عن املكلف بفعل غريه، وفر�س الكفاية ي�صقط بفعل . 1
غريه، فاإن اجلهاد، والأذان، وال�سالة على امليت، اإذا قام به البع�ص �سقط 
عن الباقني؛ لأنه فر�ص على الكفاية، وال�سلوات اخلم�ص، اإذا قام بها بع�ص 

املكلفني؛ فاإنها ل ت�سقط عن الباقني؛ لأنها فر�ص عني)4(. 

وغريها، . 2 اخلم�ص،  كال�سلوات  بتكرره  م�سلحته  تكررت  ما  العني  فر�ص  اأن 
فاإن م�صلحتها اخل�صوع هلل تعالى، وتعظيمه، ومناجاته، والتذلل، واملثول بني 
يديه، وهذه الآداب تتكرر كلما كررت ال�سالة، وفر�ص الكفاية ما ل تتكرر 
اأحمد بن علي بن حممد بن برهان، الوكيل  اإلى الأ�سول )80/1(. وابن برهان هو:  ينظر: الو�سول   )1(
وقراأ  لل�سافعي،  اأحمد بن حنبل، ثم متذهب  تفقه يف �سباه على مذهب  ال�سافعي،  الفقيه  الفتح،  اأبو 
على اأبي بكر ال�صا�صي، والغزايل، وكان بارًعا يف الفقه واالأ�صول، وكان حاذق الذكاء، وله الت�صانيف 
امل�سهورة منها: الب�سيط، والو�سيط، والوجيز وغريها، تويف  �سنة 518ه��. ينظر: الوايف بالوفيات 

)137/7(، طبقات ال�سافعية لبن قا�سى �سهبة )279/1(. 
ينظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام )100/1(. واالآمدي هو: علي بن اأبي علي بن حممد التغلبي، �صيف   )2(
علم  تفنن يف  ال�سافعي،  املذهب  اإلى  انتقل  ثم  املذهب،  كان حنبلي  الأ�سويل،  الفقيه  الآمدي،  الدين 
النظر، والفل�سفة، واملنطق، ل�ه عدة م�سنفات، منها: منتهى ال�سول يف علم الأ�سول، والإحكام يف اأ�سول 
الأحكام، تويف  �سنة 631ه�. ينظر: وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان لبن خلكان )293/3(، 

الوايف بالوفيات )229/21(، تاريخ الإ�سالم لالآمدي )75/46(. 
بن  عبدالرحيم  بن  هو: حممد  الدين  و�سفي  للهندي )572/2(.  الأ�سول  اإلى  الو�سول  نهاية  ينظر:   )3(
حممد ال�سيخ �سفي الدين الهندي الأرموي، الأ�سويل، املتكلم على مذهب الأ�سعري، مدر�ص الظاهرية، 
ا بالأ�سلني، ومن ت�سانيفه  كان من اأعلم النا�ص مبذهب ال�سيخ اأبي احل�سن، واأدراهم باأ�سراره، مت�سلعاً
يف علم الكالم الزبدة، ويف اأ�سول الفقه النهاية، والفائق، والر�سالة ال�سيفية، تويف  �سنة 715ه����. 

ينظر: طبقات ال�سافعية الكربى لل�سبكي )163/9(، الوايف بالوفيات )197/3(. 
ينظر: �صرح تنقيح الف�صول للقرايف )�س: 157(، التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�سول )�ص: 74(،   )4(

التحبري �صرح التحرير )882/2(، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )322/1(. 
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م�سلحتها بتكرره، كاإجناء الغريق، وغ�سل امليت، ودفنه، ونحوها، فظهر من 
ذلك اأنهما متباينان تباين النوعني)1(. 

ما  منها  بل  تكرره،  ي�سرع  ل  الكفاية،  فرو�ص  كل  لي�ست  اأنه  على  التنبيه  ويجب 
ي�سرع ذلك، ك�سالة اجلنازة، وال�ستغال بطلب العلم)2(. 

اأدلة القول الثاين: 

الوجوب  ا�ستويا من جهة  قد  العني  وفر�ص  الكفاية،  باأن كالاً من فر�ص  وذلك   
ل�سمول حد الواجب لهما، فوجب اأن ي�ستويا من جهة احلقيقة، فاإنه يتعر�ص للعقاب 

برتك كل واحد منهما)3(. 

الرتجيح: 

على  الواجب  حقيقة  اأن  االأول:  القول  هو  الراجح  اأن  اأعلم-  -واهلل  يل  يظهر   
الكفاية، خمالفة حلقيقة الواجب على العني، وذلك لالأ�سباب التالية: 

قوة حجة هذا القول. . 1

الأن فر�س الكفاية غري متحتم على الكل، فاملخاطب يف فر�س العني كل مكلف . 2
بعينه، فحتمية الوجوب يف فر�س العني متوجهة اإلى كل مكلف، بخالف فر�س 

الكفاية، فهو مفرو�ص، لكن الفر�سية فيه غري حتمية على الكل)4(. 

الفرع الثاين: الفرق بينهما اأثًرا. 

ح�سوله...”)5(،  مق�سود  متحتم  “مهم  هو  الكفاية:  فر�ص  باأن  ا  �سابقاً ذكرت 
فالنظر يف الأمر به اإلى احل�سول، واملق�سود املاأمور به، ملا فيه من م�سلحة عامة 

ينظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام )100/1(.   )1(
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )89/2(،   )2(

ينظر: ينظر: الو�سول اإلى الأ�سول )80/1(، الإحكام يف اأ�سول الأحكام )100/1(.   )3(
ينظر: االإبهاج يف �صرح املنهاج لل�صبكي وولده )100/1(.   )4(

التقرير والتحبري )135/2(.   )5(
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ا اإلى اجلميع، بخالف فر�ص العني  تهم الأمة كافة، ولذلك كان اخلطاب فيه متوجهاً
الذي ق�صد فيه املكلف فقط. 

ا من احلقوق هلل تعالى، فهو من فرو�س االأعيان،  وذكر الطويف اأن ما كان خال�صً
الكفايات. قال يف �صرح  والعباد، فهو من فرو�س  تعالى،  وما كان م�صرتًكا بني اهلل 
احلقوق:  اأن  وهو  اآخر،  بوجه  بينهما  الفرق  تقرير  “وميكن  الرو�سة)1(:  خمت�سر 
اأو خال�ص لالآدمي،  ، كالتوحيد، وال�سالة، وال�سيام، واحلج.  اإما خال�س هلل 
كالتملكات بالعقود، والت�سفي بالق�سا�ص، ونحو ذلك. اأو م�سرتك بينهما، مبعنى: اأن 

هلل  فيه طاعة خال�سة، وللعبد فيه م�سلحة عامة. 

فاالأول -وهو حق اهلل - هو فر�ص العني، والثالث - وهو امل�سرتك - هو 
فر�س الكفاية، كتجهيز املوتى، وال�صالة عليهم، ودفنهم، اأمر اهلل تعالى به، ولهم 
فيه م�سلحة عامة، وكذلك اجلهاد، وولية الق�ساء، والإعانة عليه، وغري ذلك من 

ا”.  امل�سالح العامة، املاأمور بها �سرعاً

الفرع الثالث: الفرق بينهما من ناحية الإثم، والثواب للفاعل، والتارك

اأن فر�ص العني يقت�سر الإثم يف تركه، اأو الثواب يف فعله على فاعله فقط، ولذلك 
خوطب به كل فرد بعينه)2(. 

على  قادرين  كانوا  اإذا  املكلفني،  برتكه جميع  الإثم  في�سمل  الكفاية،  فر�ص  اأما 
اأدائه، اأو حتقيق وجوده، كما ي�سمل ثواب فعله جميع القائمني به، وال�ساعني لأجله، 
فاخلطاب يف الفر�ص الكفائي يتوجه فيه اإلى املجموع، بحيث ل ي�سع ذلك املجموع 

تركه، واإل اأثم اأفراد املجموع كلهم)3(. 
 .)405/2(  )1(

ينظر: �صرح خمت�صر الرو�صة )404/2(، القواعد والفوائد الأ�سولية )�ص: 254(، البحر املحيط يف   )2(
اأ�سول الفقه )330/1(، املنثور يف القواعد الفقهية )244/2(. 

ينظر: رو�صة الناظر وجنة املناظر )584/1(، امل�ست�سفى )�ص: 217(، تي�سري التحرير )213/2(،   )3(
�صرح تنقيح الف�صول للقرايف )�س: 155(. 



د.  مريم بنت علي بن حمي الشمراني

العدد  الثالث  واخلمسون  169العدد  الثالث  واخلمسون 168

ينوب،  الكفاية فيما  به ق�سد  ا  الفر�ص فيه مق�سوداً “كل ما كان  ال�سافعي  قال 
فاإذا قام به من امل�صلمني من فيه الكفاية، خرج من تخلف عنه من املاأثم، ولو �صيعوه 
مًعا، خفت اأن ال يخرج واحد منهم مطيق فيه من املاأثم، بل ال اأ�صك، اإن �صاء اهلل، 

لقوله: )گ  گ  گ  ڳ  ڳ( ]التوبة: 39[”)1(. 

“ولو  قدامة:  ابن  وقال  اجلميع”)2(،  احلرج  عم  امتنعوا  “واإن  الغزايل:  وقال 
امتنعوا: عم الإثم اجلميع، ويقاتلهم الإمام على تركه”)3(. 

واأهمل،  املكلفني،  اأفراد  اإن ترك من جميع  الكفائي،  الفر�ص  اأن  يت�سح  وبذلك 
الفر�ص  العيني؛ لأن منزلة  الفر�ص  الإثم يعم اجلميع، ويكون تعطيله كتعطيل  فاإن 
العيني بالن�صبة للمكلف الواحد، تت�صابه معها منزلة الفر�س الكفائي بالن�صبة ملجموع 
الفر�ص  برتكها  اجلماعة  اأثمت  العيني،  الفر�ص  برتكه  الفرد  اأثم  فاإذا  املكلفني، 

الكفائي. 

الر�سالة لل�سافعي )366/1(.   )1(
امل�ست�سفى )�ص: 217(.   )2(

رو�صة الناظر وجنة املناظر )584/1(.   )3(
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املبحث اخلام�ض

املفا�شلة بني فر�ض العني، وفر�ض الكفاية، وحاالت اجتماع 
فر�ض العني مع فر�ض الكفاية

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول

اأيهما اأف�شل: فر�ض العني، اأم فر�ض الكفاية؟

اختلف االأ�صوليون يف هذه امل�صاألة على قولني: 

وهذا  الكفاية،  بفر�ص  القيام  من  اأف�سل  العني  بفر�ص  القيام  اإن  الأول:  القول 
والزرك�سي)4(،  والغزايل)3(،  القرايف)2(،  ومنهم  االأ�صوليني)1(،  اأكرث  قول 

وال�سيوطي)5(، والطويف)6(. 
ينظر: التقرير والتحبري )105/2(، حا�سية ابن عابدين )126/1(، التحبري �صرح التحرير )882/2(،   )1(
غاية الو�صول يف �صرح لب االأ�صول لزكريا االأن�صاري )�س: 28(، خمت�صر التحرير �صرح الكوكب املنري 

لبن النجار)377/1(. 
ينظر: الفروق للقرايف )127/1(.   )2(

ينظر: اإحياء علوم الدين للغزايل )393/3(.   )3(
ينظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )332/1(، املنثور يف القواعد الفقهية )339/1(.   )4(

ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )�ص: 411(، وال�سيوطي هو: عبدالرحمن بن اأبي بكر بن عثمان بن   )5(
حممد، جالل الدين ال�صيوطي، ا�صتغل بالعلم، و�صلت موؤلفاته نحو ال�صتمائة موؤلف، ويل امل�صيخة يف 
موا�سع متعددة، ومن موؤلفاته: الدر املنثور يف التف�سري باملاأثور، طبقات احلفاظ، وطبقات ال�سافعية، 
 ،)52  ،51/1( للعيدرو�سي  العا�سر  القرن  اأخبار  عن  ال�سافر  النور  ينظر:  911ه�.  �سنة    تويف 

ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع )65/4(. 
ينظر: �صرح خمت�صر الرو�صة )409/2(.   )6(
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القول الثاين: القيام بفر�ص الكفاية اأف�سل من القيام بفر�ص العني، وهذا قول اأبي 
حممد اجلويني)1(، وابنه اإمام احلرمني)2(، واأبي اإ�سحاق الإ�سفراييني)3(. 

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: ا�ستدلوا باأدلة من ال�سنة، واملعقول كما ياأتي: 

من ال�سنة: 

)4(، قال: جاء رجل اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فا�ستاأذنه يف . 1
 عن عبداهلل بن عمرو

اجلهاد، فقال: »اأحيٌّ والداك؟«، قال: نعم، قال: »ففيهما فجاهد«)5(. 
 .)237  /1( اجلوامع  جمع  على  املحلي  اجلالل  �صرح  على  العطار  حا�صية   ،)332/1( املحيط  البحر  ينظر:   )1(
واجلويني هو: عبداهلل بن يو�صف بن عبداهلل بن حممد اجلويني، ثم الني�صابوري اأبو حممد االإمام، والد اإمام 
احلرمني، الفقيه، الأ�سويل، الأديب، النحوي، املف�سر، اأوحد زمانه، تخرج به جماعة من اأئمة الإ�سالم، له يف 
والتعليق، تويف  والتذكرة،  الفقه،  التب�صرة يف  الكبري(، و�صنف  وله )التف�صري  الفوائد،  الفقه ت�صانيف كثرية 
 �سنة 438ه�. ينظر: �سري اأعالم النبالء )617/17(، طبقات الفقهاء ال�صافعية البن ال�صالح )521/1(. 
ينظر: غياث الأمم يف التياث الظلم )�ص: 358 -359(. واإمام احلرمني هو: عبدامللك بن عبداهلل بن   )2(
يو�صف بن حممد اجلويني، اأبو املعايل، امللقب باإمام احلرمني، اأعلم املتاأخرين، من اأ�صحاب ال�صافعّي، 
والعقيدة  الظلم،  والتياث  الأمم  غياث  منها:  كثرية،  م�سنفات  له  العلماء،  اأكابر  درو�سه  يح�سر  كان 
النظامية يف الأركان الإ�سالمية، والربهان يف اأ�سول الفقه، ونهاية املطلب يف دراية املذهب، وال�سامل يف 
اأ�سول الدين، والورقات يف اأ�سول الفقه، تويف  �سنة 478ه�. ينظر: �سري اأعالم النبالء )468/18(، 

طبقات ال�سافعية الكربى لل�سبكي )165/5(. 
ينظر: البحر املحيط )332/1(، القواعد والفوائد الأ�سولية )�ص: 255(. واأبو اإ�سحاق الإ�سفراييني هو:   )3(
اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم بن مهران الإ�سفرايني، امللقب بركن الدين، الفقيه ال�سافعي، 
الكالم،  اأخذ  وعنه  بني�سابور،  امل�سهورة  املدر�سة  له  بنيت  ع�سره،  يف  املجتهدين  اأحد  الأ�سويل،  املتكلم 
الكبري الذي �سماه جامع احللى يف  الباهرة، منها: كتابه  ني�سابور، وله امل�سنفات  والأ�سول عامة �سيوخ 
اأ�سول الدين، والرد على امللحدين، وغريها من امل�سنفات، تويف  �سنة 418ه�. ينظر: �سري اأعالم 

النبالء )101/13(، تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�ساهري والأعالم للذهبي )292/9(. 
العابد،  ال�سهمي، الإمام احلرب، الزاهد،  العا�س بن وائل بن ها�سم القر�سي  هو: عبداهلل بن عمرو بن   )4(
ال�سام،  فتح  اأبيه  مع  �سهد  والعمل،  العلم  يف  را�سخ  ومقام  وف�سائل،  مناقب  له  الفقهاء،  العبادلة  واأحد 
وكانت معه راية اأبيه يوم الريموك؛ تويف  �سنة 63ه�، وقيل: 65ه����. ينظر: تذكرة احلفاظ للذهبي 

)34/1(، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة لبن حجر )165/4(. 
رقم )3004(،   الأبوين )59/4(  باإذن  باب اجلهاد  وال�سري،  كتاب اجلهاد  البخاري يف: �سحيحه،  اأخرجه   )5(
وم�سلم يف: �سحيحه، كتاب الرب وال�سلة والآداب، باب بر الوالدين، واأنهما اأحق به )1975/4( رقم )2549(. 
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فر�ص  على  العني  فر�ص  قدمت  ال�سرعية  الن�سو�ص  اإن  ال�ستدلل:  وجه 
الكفاية، ومن ذلك تقدمي بر الوالدين، وهو فر�ص عني، على اجلهاد، وهو 

فر�ص كفاية)1(. 

)2( قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل قال: من عادى يل . 2
 عن اأبي هريرة

ا فقد اآذنته باحلرب، وما تقرب اإيل عبدي ب�سيء اأحب اإيل مما افرت�ست  ولياً
عليه...«)3(. 

اأحب  اأكرث متكًنا من الفر�صية، كان  اأنه كلما كان الفر�س  وجه اال�صتدالل: 
اإلى اهلل، وما كان اأحب اإلى اهلل فهو االأف�صل، وفر�س العني اأكرث متكًنا من 

غريه، ولذلك فر�صه اهلل على االأعيان. 

)4(، اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأُمرت اأن اأقاتل النا�ص حتى . 3
 عن ابن عمر

اإال اهلل، واأن حممًدا ر�صول اهلل، ويقيموا ال�صالة، ويوؤتوا  اإله  اأن ال  ي�صهدوا 
الزكاة، فاإذا فعلوا ذلك ع�سموا مني دماءهم، واأموالهم، اإل بحق الإ�سالم، 

وح�صابهم على اهلل«)5(. 
الفروق   ،)377/1( النجار  البن  املنري  الكوكب  �صرح   ،)339/1( الفقهية  القواعد  يف  املنثور  ينظر:   )1(

للقرايف )127/1(. 
ملسو هيلع هللا ىلص  اأ�صلم �صماه ر�صول اهلل  هو: عبدالرحمن بن �صخر الدو�صي، ا�صمه يف اجلاهلية عبد �صم�س، وملا   )2(
اأكرث ال�صحابة  اأنه  اأهل احلديث على  اأجمع  ملسو هيلع هللا ىلص،  عبدالرحمن، هاجر للمدينة، ولزم �سحبة الر�سول 
اآالف حديث، واله عمر البحرين، ثم عزله، وويل املدينة �صنوات  اأكرث من خم�صة  حديًثا، فروي عنه 
عبدالرب  لبن  الأ�سحاب  معرفة  يف  ال�ستيعاب  ينظر:  57ه�.  �سنة    تويف  اأمية،  بني  خالفة  يف 

)1768/4(، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة )202/4(. 
اأخرجه البخاري يف: �سحيحه، كتاب الرقاق، باب الرقاق )105/8( رقم )6502(.   )3(

هو: عبداهلل بن عمر بن اخلطاب العدوي القر�صي، اأبو عبدالرحمن، مل ي�صهد بدًرا، وال اأحًدا ل�صغر   )4(
ا اأفتى النا�ص �ستني �سنة، كان اآخر  �سنه، اأول م�ساهده اخلندق، و�سارك يف بيعة الر�سوان، كان فقيهاً
من تويف مبكة من ال�صحابة، وهو اأحد املكرثين من الرواية عنه ملسو هيلع هللا ىلص، تويف  �سنة 73ه�. ينظر: 

ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب )3950(، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة )181/4(. 
اأخرجه البخاري يف: �سحيحه، كتاب الإميان، باب: )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ(   )5(

)1/ 14( رقم )25(. 
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بفرو�ص  القيام  على  واملال  الدم،  ع�سمة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رتب  ال�ستدلل:  وجه 
العيني  للفر�ص  جتعل  �سرعية  ميزة  وهذه  الكفايات،  فرو�ص  دون  الأعيان 

الأولوية على الفر�ص الكفائي. 

من املعقول: 

اأن ال�سارع قد خاطب بفر�ص . 1 اإن فر�ص العني اآكد من فر�ص الكفاية بدليل 
العني كل فرد بذاته دون فر�ص الكفاية)1(. 

اإن امل�سلحة يف الفر�ص العيني تتكرر بتكرر الفعل بخالف الفر�ص الكفائي، . 2
فاإن امل�سلحة فيه ل تتكرر؛ لأنه ل يتكرر، والفعل الذي تتكرر م�سلحته اأقوى 

يف ا�ستلزام امل�سلحة)2(. 

اأدلة القول الثاين: ا�ستدلوا باأدلة من املعقول كما ياأتي: 

اإن للقائم بفر�س الكفاية مزية على القائم بفر�س العني باإ�صقاط احلرج عن . 1
امل�سلمني)3(. 

يناق�ص: باأنه ل يلزم من املزية الأف�سلية، فقد يخت�ص املف�سول باأمر، ويف�سله 
الفا�سل باأمور. 

اأنه لو ترك املتعني اخت�ص هو بالإثم، ولو ترك اجلميع فر�ص الكفاية اأثموا)4(. . 2

اأن العمل املتعدي اأف�سل من القا�سر، وفر�ص الكفاية متعٍد، وفر�ص العني قا�سر)5(. . 3

يناق�ص: بالعرتا�ص على هذا الإطالق؛ فاإن العمل القا�سر قد يكون اأف�سل 
من العمل املتعدي، كاالإميان باهلل تعالى. 

ينظر: �صرح خمت�صر الرو�صة )409/2(، القواعد والفوائد الأ�سولية )�ص: 255(.   )1(
ينظر: الفروق للقرايف )116/1(.   )2(

ينظر: غياث الأمم يف التياث الظلم )�ص: 358 -359(.   )3(
ينظر: املرجع ال�سابق.   )4(

ينظر: ينظر: غياث الأمم يف التياث الظلم )�ص: 358(.   )5(
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الرتجيح:

يظهر يل -واهلل اأعلم- باأن الراجح هو القول االأول: فر�س العني اأف�صل من فر�س 
الكفاية، وذلك لالأ�سباب التالية: 

قوة اأدلة هذا القول، و�سالمتها من العرتا�سات. . 1

من . 2 فر�ص  فاجلهاد  العني،  فر�ص  اإقامة  اأجل  من  �سرع  الكفاية  فر�ص  اأن 
من  هي  والتجارات  وال�صناعات،  االإ�صالم،  واأركان  اهلل،  ذكر  اإقامة  اأجل 
اأجل عمارة االأر�س على منهاج اهلل، و�صرعه، فهي و�صيلة لطاعته، ور�صاه، 
فتكون الفرو�ص العينية اأف�سل؛ لأنها مق�سد بخالف الكفائية التي هي و�سيلة 

لتحقيق هذا املق�سد، واملقا�سد اأف�سل من الو�سائل. 

اأن فر�ص الكفاية قد يوجد من يقوم به؛ في�سقط الإثم، واحلرج عن الآخرين، . 3
اأما فر�ص العني، فال بديل له، ول يقوم اأحد مقام من تعني عليه. 

ا بخالف فر�ص الكفاية، وهذا دليل . 4 اأن فر�ص العني يجرب عليه من تركه غالباً
على �صدة اعتناء ال�صارع به لق�صد ح�صوله من كل مكلف. 

ثمرة اخلالف: تظهر ثمرة اخلالف يف اأن املفا�سلة بني الفر�سني يف هذه امل�ساألة، 
اإمنا هي مفا�سلة يف العمل، والثواب. 

املطلب الثاين
حاالت اجتماع فر�ض العني مع فر�ض الكفاية

الأمثلة  الكفاية، مع بع�ص  �ساأذكر ثالث حالت لجتماع فر�ص العني مع فر�ص 
على كل حالة: 

احلالة الأولى:

املكلف  على ظن  يغلب  اأو  ويتيقن،  الكفاية،  فر�س  مع  العني  فر�س  يتعار�س  اأن 
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ا بني امل�سلحتني؛ فتح�سل  وجود من يقوم بفر�ص الكفاية، فيقدم فر�ص العني، جمعاً
م�سلحة القيام بفر�ص العني به، وم�سلحة القيام بفر�ص الكفاية بغريه؛ ولأن فر�ص 
الكفاية مبجرد وجود من يقوم به حتول اإلى �سنة، اأو نافلة فتعود امل�ساألة اإلى تعار�ص 

بني نفل، وفر�ص، والأ�سل تقدمي الفر�ص)1(. 

ومن اأمثلة هذه احلالة ما ياأتي: 

يقدم بر الوالدين على اجلهاد يف �صبيل اهلل  اإذا وجد من يقوم به: ويدل . 1
فقال:  اجلهاد،  فا�ستاأذنه يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإلى  جاء  الذي  الرجل  ق�سة  لذلك 
اأحيٌّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد)2(، فرب الوالدين فر�ص عني 

عليه، واجلهاد فر�ص كفاية، فيقدم فر�ص العني على فر�ص الكفاية)3(. 

ا، وح�سرته �سالة جنازة، فال يقطع الطواف املفرو�ص . 2 من كان يطوف فر�ساً
ل�سالة اجلنازة؛ لعلمه بوجود من يقوم بها، وقد كره ال�سافعي قطع الطواف 
املفرو�ص ل�سالة اجلنازة، اأو الرواتب، اإذ ل يح�سن ترك فر�ص العني لفر�ص 
الكفاية)4(، واإمنا كره فقط، ومل مينع منه؛ لأن �سالة اجلنازة تقطع املوالة 

يف الطواف فقط، ول تقطع الطواف بالكلية)5(. 

تقدمي �سفر املحرم مع زوجته للحج على اجلهاد: ويدل لذلك ق�سة الرجل . 3
ينظر: اإدرار ال�صروق مع الفروق البن ال�صاط )1/ 144(، �صرح خمت�صر الرو�صة )2/ 406(.   )1(

�سبق تخريجه يف هذا البحث.   )2(
ينظر: الفروق للكرابي�سي )339/1(، الفروق للقرايف )1/ 144(، املغني لبن قدامة )196/9(، فتح   )3(

الباري لبن حجر )141/6(. 
الفقه )333/1(،  اأ�سول  املحيط يف  البحر  للنووي )84/3(،  املفتني  وعمدة  الطالبني  رو�سة  ينظر:   )4(

املنثور يف القواعد الفقهية )40/3(. 
ل�سالة  اأو  ل�سالة اجلنازة،  الطواف  فمن قطع  ل�سالة اجلنازة،  الطواف  املالكية: مينع قطع  وعند   )5(
نافلة، بطل طوافه، ولو ق�صر الف�صل. ينظر: مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل للحطاب )76/3(، 
حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري )32/2(. اأما احلنابلة: فمن قطع الطواف بف�سل ي�سري، اأو اأقمن 
�سالة مكتوبة، اأو ح�سرت جنازة �سلى، وبنى. ينظر: الإقناع يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل للحجاوي 

)1/ 382(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع للبهوتي )483/2(. 
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اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سول  فاأمر  حاجة،  خرجت  قد  وامراأته  غزوة،  يف  اأُكِتتب  الذي 
ينطلق، فيحج مع امراأته)1(، فيقدم ملسو هيلع هللا ىلص الأهم من الأمور املتعار�سة؛ لأنه ملا 
تعار�ص �سفره يف الغزو، واحلج معها، رجح احلج معها؛ لأن الغزو يقوم غريه 

يف مقامه عنه، بخالف احلج معها)2(. 

احلالة الثانية:

ال  اأنه  ظنه  على  يغلب  اأو  ويتيقن،  الكفاية،  وفر�س  العني،  فر�س  يتعار�س  اأن 
يوجد غريه يقوم بفر�ص الكفاية، بحيث تفوت م�سلحته بالكلية، ول ميكن تداركها 
بحال، فيقدم فر�ص الكفاية، ويوؤتى بفر�ص العني بعد حت�سيل فر�ص الكفاية؛ لأنه 
حتول فر�ص الكفاية اإلى فر�ص عني يف حقه، كما ن�ص على ذلك الفقهاء)3(، فيقابل 
فر�سا عني يف حقه، ويزيد فر�ص الكفاية تعدي امل�سلحة احلا�سلة فيه، وخوف فواته 

بالكلية، فيقدم فر�ص الكفاية؛ لأننا نكون اأمام خيارين: 

اإما تفويت م�سلحة فر�ص الكفاية بالكلية، واملحافظة على فر�ص العني. . 1

واإما حت�سيل م�سلحة فر�ص الكفاية بالكلية، وتفويت جزء من فر�ص العني، . 2
ا  اأخرت ال�سالة حتى خرج وقتها، واأديناها بعد الوقت، وحفظنا نف�ساً فاإذا 
من الهالك، فاإننا مل ن�سيع فر�ص العني، واإمنا �سيعنا م�سلحة احلفاظ على 

لنا م�صلحة فر�س الكفاية بالكلية)4(.  وقت �صالة من ال�صلوات، وح�صّ

ومن اأمثلة هذه احلالة ما ياأتي: 

من كان عنده قريب مير�سه، ول يوجد غريه، فاإن اجلمعة ت�سقط عنه)5(. . 1
اأخرجه البخاري يف: �سحيحه، كتاب اجلهاد وال�سري، باب كتابة الإمام النا�ص )72/4( رقم )3061(،   )1(
وم�سلم يف: �سحيحه، كتاب احلج باب �سفر املراأة مع حمرم اإلى حج وغريه، �سحيح البخاري )72/4( 

رقم )424(. 
ينظر: �صرح النووي على �صحيح م�صلم )110/9(.   )2(

ينظر: املنثور يف القواعد الفقهية )40/3(، املغني )90/2(، قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )52/1(.   )3(
ينظر: املفا�سلة بني العبادات ل�سليمان النجران )�ص: 546(.   )4(

ينظر: املنثور يف القواعد الفقهية )40/3(.   )5(
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اإنقاذ الغرقى، والهلكى، واحلرقى، على ال�سلوات، واجلمعة، واإمتام . 2 يقدم 
اأو غريه، يف حق من ل  بنذر،  امل�سيق  الواجب، واحلج  والعتكاف  ال�سوم، 
اهلل  عند  املع�صومني  الأن  املتعينة؛  الفرائ�س  برتك  اإال  االإنقاذ  من  يتمكن 

اأف�سل من اأداء ال�سالة)1(. 

فاتت . 3 واإن  حتى  امليت،  تغري  خيف  اإن  اجلمعة،  على  اجلنازة  �صالة  تقدمي 
اجلمعة؛ لأن حرمته اآكد من اأداء اجلمعة)2(. 

تقدمي غ�سل امليت على غ�سل اجلنابة والنجا�سة عند بع�ص الفقهاء)3(. . 4

جواز اخلروج يف طلب العلم بال اإذن والديه، اإذا مل يوجد يف البلد من يطلب . 5
العلم عنده، وكان اأهالاً لالإمامة، وهم من جاد حفظهم، وح�سنت �سريتهم، 

ف�سار طلب العلم فر�ص عني عليه؛ لأنه ل يوجد من يقوم به غريه)4(. 

احلالة الثالثة:

وا�سح  اأمرها  فهذه  ا،  مطلقاً تعار�ص  الكفاية  وفر�ص  العني  فر�ص  بني  يكون  األ 
يجمع بني امل�سلحتني قدر امل�ستطاع. 

مثال ذلك: العمل على حفظ ال�سريعة بطلب العلم، اأو اجلهاد، اأو الأمر باملعروف، 
والنهي عن املنكر، اأو دفع ال�سبهات، اأو الق�ساء، اأو الإمامة الكربى، اأو الفتوى. . . 
القيام بحق  التي تكون يف ذمته من  والواجبات  املتعينة،  بالعبادات  القيام  اإلخ، مع 

الأهل، والوالدين، واجلوار،... اإلخ)5(. 

ينظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )52/1(.   )1(
ينظر: املجموع �صرح املهذب للنووي )317/2(، قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )52/1(.   )2(

ينظر: املغني )90/2(، قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )52/1(.   )3(
ينظر: املجموع �صرح املهذب )317/2(، املغني )90/2(، قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )52/1(.   )4(

ينظر: املفا�سلة بني العبادات )�ص: 547(.   )5(
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املبحث ال�شاد�ض
ا عينًيا انقالب الفر�ض الكفائي فر�شً

ا، منها:  ا عينياً قد تطراأ بع�ص الأحوال التي جتعل من الفر�ص الكفائي فر�ساً

الأول: اإذا كان ل يتمكن من القيام بفر�ص الكفاية اإل �سخ�ص، اأو جماعة؛ فاإنه 

ا يف حقهم)1(، مثال ذلك:  ا عينياً ي�سبح فر�ساً

• ا، ومل يكن هناك غريه ممن ي�ستطيع ذلك، فاإنه يجب 	 ا غريقاً لو راأى �سخ�ساً
عليه اإنقاذه، ومن مات رفيقه يف طريقه، ومل يح�سر موته غريه، تعني عليه 
القيام بغ�صله، ودفنه، وتكفينه، ومن عرث على ذي خمم�صة من امل�صلمني، ومل 

يح�سره غريه ممن ميكنه �سد خمم�سته، فاإنه يجب عليه ذلك)2(. 

• البلد كلها 	 اإلى مفٍت، ومعلم، ومل يكن يف  النا�ص يف بلد حمتاجني  واإذا كان 
بالتعليم،  القيام  عليه  يتعني  فاإنه  والتعليم،  الإفتاء،  لأمر  ي�سلح  واحد  اإل 

والفتيا)3(. 

• وكما لو مل يوجد يف البلد اإال طبيٌب واحٌد، فاإن اإ�صعاف املري�س يكون واجًبا 	
ا عليه)4(.  عينياً

الثاين: اإذا غلب على ظن املكلف اأن غريه مل يقم بالواجب الكفائي، وهو قادر 

على القيام به، اأ�صبح هذا الواجب يف حقه عينًيا؛ الأن الظن مناط التَّعبُّد)5(، مثال 
ذلك: 

ينظر: �صرح النووي على م�صلم )23/2(.   )1(
ينظر: غياث الأمم يف التياث الظلم )�ص: 359(.   )2(

ينظر: اللمع يف اأ�سول الفقه لل�سريازي )�ص: 127(.   )3(
ينظر: غياث الأمم يف التياث الظلم )�ص: 359(.   )4(

ينظر: التحبري �صرح التحرير )879/2(، تهذيب الفروق لبن ح�سني )130/1(.   )5(
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• من ظن اأن غريه ال يقوم باأمر امليت تعني عليه)1(. 	

اإلى  حقه  يف  الواجب  انقلب  ا،  كفائياً ا  واجباً واحد  اإلى  الإمام  اأ�سند  اإذا  الثالث: 

واجب عيني، مثال ذلك: 

• كاأن ياأمر الإمام جمموعة من رعاياه ب�سد الثغور، اأو ياأمر طائفة من امل�سلمني 	
بتعلم الطب، اأو غريه، فالواجب يف حق هوؤلء حق عيني)2(. 

الرابع: اإذا مل يعلم اإل واحد فقط بالواجب الكفائي، تعني عليه وحده القيام به، 

مثال ذلك: 

• الكفائي 	 الواجب  فاإن هذا  ال�صهادة،  اإلى  ودعي  واحٌد،  اإال  ير احلادثة  لو مل 
ا بالن�سبة له)3(.  يكون عينياً

اخلام�س: اإذا مل تتحقق الكفاية، �سواء لعجزهم، اأو تق�سريهم، اأو لقلة عددهم، 

انتقل الواجب اإلى غريهم، ممن ي�ستطيع اأن يقوم بهذا الفر�ص الكفائي)4(، مثال ذلك: 

• لو دخل الكفار ديار امل�سلمني، ومل يتمكن اجلند من �سدهم، تعني على كل 	
م�صلم مكلف قادر اأن ي�صاعد مبا ي�صتطيع، حتى يتحقق �صد العدو)5(. 

مما �سبق، ن�ستنتج اأن الفر�ص الكفائي قد يتحول اإلى فر�ص عيني، وذلك اإذا تعني 
�صخ�ٌس الأدائه، اأو مل حت�صل الكفاية مبن يوؤديه، اأو عني االإمام، اأو الهيئة االجتماعية 

يف الأمة من يقوم به. 

ينظر: امل�ستدرك على جمموع الفتاوى لبن تيمية )142/3(.   )1(
الطالبني  رو�سة   ،)511/1( لل�سربيني  املنهاج  األفاظ  معاين  معرفة  اإلى  املحتاج  مغني  ينظر:   )2(

 .)217/10(
ينظر: غياث الأمم يف التياث الظلم )�ص: 359(.   )3(

ينظر: �صرح النووي على م�صلم )9/13(.   )4(
ينظر: امل�سدر ال�سابق )9/13(.   )5(
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اخلامتة

 احلمد هلل الذي اأعانني على اإمتام هذا البحث، واأ�صلي، واأ�صلم على نبينا حممد، 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد. . . 

 فقد تو�سلت من خالل هذا البحث اإلى نتائج عديدة، من اأهمها ما يلي: 

اأن املق�سود من فر�ص الكفاية وقوع الفعل من غري نظر اإلى فاعله، بخالف . 1
فر�ص العني، فاإن املق�سود وقوع الفعل مع النظر اإلى الفاعل ذاته. 

مق�سود ال�سريعة من فر�ص العني حت�سيل امل�سلحة لكل واحد من املكلفني . 2
على ِحدته؛ لتظهر طاعته، ومع�سيته. 

دون . 3 املفا�سد  ودرء  امل�سالح،  الكفاية حت�سيل  فر�ص  من  ال�سريعة  مق�سود 
ابتالء االأعيان بالتكليف. 

القول . 4 على  وهذا  الوجوب،  جهة  من  العني  فر�ص  يفارق  الكفاية  فر�ص  اأن 
الراجح. 

اأن فر�س العني ال ي�صقط عن املكلف بفعل غريه، وفر�س الكفاية ي�صقط بفعل . 5
غريه. 

العموم، . 6 بال�سروع فيهما على وجه  يلزمان  الكفاية  العني، وفر�ص  اأن فر�ص 
واإن كانا يختلفان يف ال�صيق وال�صعة، فالعني اأكرث تاأكيًدا. 

ا من احلقوق هلل تعالى، فهو من فرو�س االأعيان، وما كان . 7 اأن ما كان خال�صً
م�صرتًكا بني اهلل تعالى والعباد، فهو من فرو�س الكفايات. 

اأن فر�ص العني يقت�سر الإثم يف تركه، اأو الثواب يف فعله على فاعله فقط، . 8
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برتكه  الإثم  في�سمل  الكفاية،  فر�ص  اأما  بعينه،  فرد  كل  به  خوطب  ولذلك 
جميع املكلفني، اإذا كانوا قادرين على اأدائه، اأو حتقيق وجوده. 

اإن الهدف من فر�ص العني هو اأن امل�سلحة املرتتبة من القيام بهذا الفر�ص، . 9
تتكرر وتكرث كلما قام العبد باأداء الفر�س، يف حني اأن امل�صلحة من فر�س 

الكفاية ل تتكرر، اإذا تكرر الفعل. 

فر�ص العني اأف�سل من فر�ص الكفاية، وهذا على القول الراجح. . 10

اإن فر�ص العني اآكد من فر�ص الكفاية، بدليل اأن ال�سارع قد خاطب بفر�ص . 11
العني كل فرد بذاته، دون فر�ص الكفاية. 

اأن فر�ص الكفاية �سرع من اأجل اإقامة فر�ص العني، فاجلهاد فر�ص من اأجل . 12
اإقامة ذكر اهلل، واأركان االإ�صالم. 

اإذا تعار�س فر�س العني مع فر�س الكفاية، وتيقن، اأو غلب على ظن املكلف . 13
وجود من يقوم بفر�ص الكفاية، فيقدم فر�ص العني. 

اأنه ال . 14 اأو غلب على ظنه  اإذا تعار�س فر�س العني، وفر�س الكفاية، ويتيقن، 
يوجد غريه، يقوم بفر�ص الكفاية، بحيث تفوت م�سلحته بالكلية، ول ميكن 
حت�سيل  بعد  العني  بفر�ص  ويوؤتى  الكفاية،  فر�ص  فيقدم  بحال،  تداركها 

فر�ص الكفاية. 

ا، فاإنه يجمع بني . 15 اإذا مل يكن بني فر�ص العني، وفر�ص الكفاية تعار�ص مطلقاً
امل�سلحتني قدر امل�ستطاع. 

اإلى . 16 الأحوال  بع�ص  الأ�سخا�ص، ويف  بع�ص  الكفاية يف حق  فر�ص  يتحول  قد 
فر�س عني، وذلك اإذا تعني �صخ�ٌس الأدائه، اأو مل حت�صل الكفاية مبن يوؤديه، 

اأو عني الإمام، اأو الهيئة الجتماعية يف الأمة من يقوم به. 
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قائمة امل�شادر واملراجع

• اأوًل: القراآن الكرمي: 	

• ثانًيا: كتب علوم القراآن: 	

اأبو طاهر حممد . 1 ب�صائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز: جمد الدين 
الرتاث  اإحياء  جلنة  النجار،  علي  حممد  حتقيق:  الفريوزاآبادى،  يعقوب  بن 

الإ�سالمي، القاهرة، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 

اأبو القا�سم احل�سني بن حممد املعروف بالراغب . 2 املفردات يف غريب القراآن: 
 ،1 ط:  بريوت،  القلم،  دار  الداودي،  عدنان  �صفوان  حتقيق:  االأ�صفهاين، 

1412ه�. 

• ثالًثا: كتب احلديث وعلومه: 	

اإحكام االأحكام �صرح عمدة االأحكام: ابن دقيق العيد، مطبعة ال�صنة املحمدية، . 1
بدون طبعة، وبدون تاريخ

�صرح النووي على �صحيح م�صلم: اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �صرف النووي، . 2
دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط: 2، 1392ه�. 

اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق: . 3 اإ�صماعيل  �صحيح البخاري: حممد بن 
حممد زهري بن نا�صر النا�صر، دار طوق النجاة، ط: 1، 1422ه�. 

الني�سابوري، حتقيق: . 4 الق�سريي  اأبو احل�سن  �سحيح م�سلم: م�سلم بن احلجاج 
حممد فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، بدون طبعة، وبدون 

تاريخ. 

الف�صل . 5 اأبو  حجر،  بن  علي  بن  اأحمد  البخاري:  �صحيح  �صرح  الباري  فتح 
الع�سقالين ال�سافعي، دار املعرفة، بريوت، بدون طبعة، 1379ه�. 
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في�س القدير �صرح اجلامع ال�صغري: زين الدين حممد املدعو بعبدالروؤوف بن . 6
 ،1 ط:  م�صر،  الكربى،  التجارية  املكتبة  املناوي،  ثم  احلدادي،  العارفني  تاج 

1356ه�. 
نيل االأوطار: حممد بن علي بن حممد بن عبداهلل ال�صوكاين اليمني، حتقيق: . 7

ع�صام الدين ال�صبابطي، دار احلديث، م�صر، ط: 1، 1413ه�-1993م. 

• رابًعا: كتب اأ�سول الفقه، والقواعد الفقهية: 	

االإبهاج يف �صرح املنهاج: تقي الدين اأبو احل�صن علي بن عبدالكايف بن علي بن . 1
متام بن حامد بن يحيي ال�سبكي، وولده تاج الدين اأبو ن�سر عبدالوهاب، دار 

الكتب العلمية -بريوت، بدون طبعة، 1416ه� -1990م. 
الإحكام يف اأ�سول الأحكام: اأبو حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي . 2

القرطبي الظاهري، حتقيق: ال�سيخ اأحمد حممد �ساكر، دار الآفاق اجلديدة، 
بريوت، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 

�سامل . 3 بن  مو�سى  بن  اأحمد  بن  مو�سى  حنبل:  بن  اأحمد  الإمام  فقه  يف  الإقناع 
بن عي�صى بن �صامل احلجاوي املقد�صي، اأبو النجا، حتقيق: عبداللطيف حممد 

ال�سبكي، دار املعرفة بريوت - لبنان، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
اإدرار ال�صروق على اأنوار الفروق: قا�صم بن عبداهلل املعروف بابن ال�صاط، عامل . 4

الكتب، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
حممد . 5 بن  علي  بن  حممد  الأ�سول:  علم  من  احلق  حتقيق  اإلى  الفحول  اإر�ساد 

ال�صوكاين، حتقيق: اأحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، دم�صق، ط: 1، 1419ه�. 
الكتب . 6 دار  ال�سبكي،  الدين  تقي  بن  الدين عبدالوهاب  تاج  والنظائر:  الأ�سباه 

العلمية، الطبعة: الأولى 1411ه�-1991م
الأ�سباه والنظائر: عبدالرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي، دار الكتب . 7

العلمية، ط: 1، 1411ه� - 1990م. 
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اأ�سول ال�سرخ�سي: حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل، �سم�ص الأئمة ال�سرخ�سي، دار . 8
املعرفة، بريوت، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 

اأ�سول ال�سا�سي: نظام الدين اأبو علي اأحمد بن حممد بن اإ�سحاق ال�سا�سي، دار . 9
الكتاب العربي، بريوت، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 

اأبو عبداهلل بدر الدين حممد بن عبداهلل بن . 10 اأ�صول الفقه:  البحر املحيط يف 
بهادر الزرك�صي، دار الكتبي، ط: 1، 1414ه� - 1994م. 

الربهان يف اأ�صول الفقه: عبدامللك بن عبداهلل بن يو�صف بن حممد اجلويني، . 11
اأبو املعايل، ركن الدين، امللقب باإمام احلرمني، حتقيق: �صالح بن حممد بن 

عوي�صة، دار الكتب العلمية بريوت، ط: 1، 1418ه� - 1997م. 
التحبري �صرح التحرير يف اأ�صول الفقه: عالء الدين اأبو احل�صن علي بن �صليمان . 12

املرداوي الدم�سقي ال�ساحلي احلنبلي، حتقيق: د. عبدالرحمن اجلربين، د. 
 ،1 الريا�س، ط:  ال�صعودية،  الر�صد،  ال�صراح، مكتبة  اأحمد  د.  القرين،  عو�س 

1421ه� - 2000م
د. . 13 حتقيق:  الباقالين،  الطيب  بن  حممد  بن  بكر  اأبو  والإر�ساد:  التقريب 

عبداحلميد بن علي، موؤ�س�سة الر�سالة، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
التقرير والتحبري: اأبو عبداهلل، �صم�س الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف . 14

بابن اأمري حاج، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1403ه� - 1983م. 
الإ�سنوي . 15 احل�سن  بن  عبدالرحيم  الأ�سول:  على  الفروع  تخريج  يف  التمهيد 

ال�صافعّي، حتقيق: د. حممد ح�صن، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ط: 1، 1400ه��. 
تهذيب الفروق والقواعد ال�سنية يف الأ�سرار الفقهية: حممد بن علي بن ح�سني، . 16

عامل الكتب، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
حا�صية العطار على �صرح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع: ح�صن بن حممد . 17

بن حممود العطار ال�سافعي، دار الكتب العلمية، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
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الر�صالة: ال�صافعي اأبو عبداهلل حممد بن اإدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �صافع . 18
�ساكر،  اأحمد  حتقيق:  املكي،  القر�سي  املطلبي  مناف  عبد  بن  عبداملطلب  بن 

مكتبه احللبي، م�سر، الطبعة: الأولى، 1358ه�-1940م. 
�صرح تنقيح الف�صول: اأبو العبا�س �صهاب الدين اأحمد بن اإدري�س بن عبدالرحمن . 19

املالكي ال�سهري بالقرايف، حتقيق: طه عبدالروؤوف �سعد، �سركة الطباعة الفنية 
املتحدة، الطبعة: الأولى، 1393ه� - 1973م. 

�صرح الكوكب املنري: تقي الدين اأبو البقاء حممد بن اأحمد بن عبدالعزيز بن . 20
الزحيلي، ونزيه  النجار احلنبلي، حتقيق: حممد  بابن  الفتوحي املعروف  علي 

حماد، مكتبة العبيكان، ط: 2 1418ه� - 1997م. 
�صرح خمت�صر الرو�صة: �صليمان بن عبدالقوي بن الكرمي الطويف ال�صر�صري، . 21

موؤ�ص�صة  الرتكي،  عبداملح�صن  بن  عبداهلل  حتقيق:  الدين:  جنم  الربيع،  اأبو 
الر�صالة، ط: 1، 1407ه� - 1987م. 

زكريا . 22 بن  اأحمد  بن  حممد  بن  زكريا  االأ�صول:  لب  �صرح  يف  الو�صول  غاية 
الأن�ساري، زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي، دار الكتب العربية الكربى، م�سر، 

بدون طبعة، بدون تاريخ. 
بن . 23 اأحمد  الدين  �سهاب  العبا�ص  اأبو  الفروق:  اأنواء  الربوق يف  اأنوار  الفروق = 

طبعة،  بدون  الكتب،  عامل  بالقرايف،  ال�سهري  املالكي  عبدالرحمن  بن  اإدري�ص 
وبدون تاريخ. 

الفروق: اأ�سعد بن حممد بن احل�سني، اأبو املظفر، الكرابي�سي الني�سابوري احلنفي، . 24
حتقيق: د. عبدال�صتار اأبو غدة، وزارة االأوقاف الكويتية، ط: 1، 1402ه�. 

الف�سول يف الأ�سول: اأحمد بن علي اأبو بكر الرازي اجل�سا�ص احلنفي، وزارة . 25
االأوقاف الكويتية، ط: 2، 1414ه� - 1994م. 

القواعد والفوائد الأ�سولية: ابن اللحام، عالء الدين اأبو احل�سن علي بن حممد بن . 26
عبا�س البعلي، حتقيق: عبدالكرمي الف�صيلي، املكتبة الع�صرية، ط: 1: 1420ه�. 
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بن . 27 عبداجلبار  بن  حممد  بن  من�سور  املظفر،  اأبو  الأ�سول:  يف  الأدلة  قواطع 
اأحمد املروزي ال�سمعاين التميمي، حتقيق: حممد ح�سن حممد ح�سن اإ�سماعيل 

ال�صافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: 1، 1418ه�/1999م. 
قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام: اأبو حممد عز الدين عبدالعزيز بن عبدال�سالم . 28

بن اأبي القا�سم بن احل�سن ال�سلمي الدم�سقي، حتقيق: طه عبدالروؤوف �سعد، 
مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طبعة: جديدة م�سبوطة منقحة، 1414ه� - 

1991م. 
املح�صول: اأبو عبداهلل حممد بن عمر بن احل�صن بن احل�صني التيمي الرازي . 29

موؤ�س�سة  العلواين،  جابر  طه  الدكتور  حتقيق:  الرازي،  الدين  بفخر  امللقب 
الر�صالة، ط: 3، 1418ه� - 1997م. 

حممد . 30 حتقيق:  الطو�سي،  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  اأبو  امل�ست�سفى: 
عبدال�صالم عبدال�صايف، دار الكتب العلمية، ط: 1، 1413ه� - 1993م. 

املنثور يف القواعد الفقهية: اأبو عبداهلل بدر الدين حممد بن عبداهلل بن بهادر . 31
الزرك�صي، وزارة االأوقاف الكويتية، ط: 2، 1405ه� - 1985م. 

املوافقات: اإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�سهري بال�ساطبي، . 32
حتقيق: اأبو عبيدة م�صهور بن ح�صن اآل �صلمان، دار ابن عفان، ط: 1، 1417ه�. 

االإ�صنوي . 33 بن علي  بن احل�صن  الو�صول: عبدالرحيم  �صرح منهاج  ال�صول  نهاية 
ال�صافعّي، اأبو حممد، جمال الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: 1، 1420ه�. 

الو�سول اإلى الأ�سول: اأحمد بن علي بن برهان البغدادي، حتقيق: د. عبداحلميد . 34
علي، مكتبة املعارف، الريا�ص، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 

• خام�ًسا: كتب الفقه: 	

الد�صوقي . 1 عرفة  بن  اأحمد  بن  حممد  الكبري:  ال�صرح  على  الد�صوقي  حا�صية 
املالكي، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
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رو�سة الطالبني وعمدة املفتني: اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي، . 2
حتقيق: زهري ال�ساوي�ص، املكتب الإ�سالمي، بريوت، الطبعة: الثالثة، 1412ه� - 

1991م. 
ك�ساف القناع عن منت الإقناع: من�سور بن يون�ص بن اإدري�ص البهوتي، دار الكتب . 3

العلمية، بدون طبعة، بدون تاريخ. 
اللمع يف اأ�صول الفقه: اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن علي بن يو�صف ال�صريازي، دار . 4

الكتب العلمية، ط: 2، 1424ه�-2003م. 
الدين . 5 اأبو زكريا حميي  ال�صبكي واملطيعي(:  املجموع �صرح املهذب )مع تكملة 

يحيى بن �سرف النووي، دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج: �سم�ص الدين، حممد بن اأحمد . 6

اخلطيب ال�صربيني ال�صافعي، دار الكتب العلمية، ط: 1، 1415ه� - 1994م. 
املغني: موفق الدين اأبو حممد عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة، حتقيق: . 7

عبداهلل الرتكي، وعبدالفتاح احللو، دار عامل الكتب، الريا�س، ط: 3، 1417ه�-
1997م. 

بن . 8 اأبو عبداهلل حممد  الدين  �صم�س  خليل:  �صرح خمت�صر  اجلليل يف  مواهب 
حممد بن عبدالرحمن الطرابل�صي املغربي، املعروف باحلطاب، دار الفكر، ط: 

3، 1412ه�. 
حتقيق: . 9 الطو�سي،  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  اأبو  املذهب:  يف  الو�سيط 

اأحمد حممود اإبراهيم، وحممد تامر، دار ال�صالم، القاهرة، ط: 1، 1417ه�. 

• �ساد�ًسا: كتب ال�سيا�سة ال�سرعية والق�ساء: 	

حممد . 1 بن  يو�صف  بن  عبداهلل  بن  عبدامللك  الظلم:  التياث  يف  االأمم  غياث 
اجلويني، اأبو املعايل، ركن الدين، امللقب باإمام احلرمني، حتقيق: عبدالعظيم 

الديب، مكتبة اإمام احلرمني، ط: 2، 1401ه�. 
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• �سابًعا: كتب الآداب: 	

اإحياء علوم الدين: اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي، دار املعرفة - . 1
بريوت، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 

• ثامًنا: كتب التاريخ والرتاجم وال�سرية: 	

عبدالرب، . 1 بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  يو�صف  االأ�صحاب:  معرفة  يف  اال�صتيعاب 
حتقيق علي البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط: 1، 1412ه�. 

الإ�سابة يف متييز ال�سحابة: اأبو الف�سل اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن . 2
حجر الع�سقالين، حتقيق: عادل اأحمد عبداملوجود، وعلى حممد معو�ص، دار 

الكتب العلمية، بريوت، ط: 1 - 1415ه�. 
دار . 3 الزركلي،  فار�ص،  بن  علي  بن  بن حممد  بن حممود  الدين  الأعالم: خري 

العلم للماليني، الطبعة اخلام�سة ع�سرة، 2002م. 
الدم�سقي، . 4 القر�سي  كثري  بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  الفداء  اأبو  والنهاية:  البداية 

حتقيق: علي �صريي، دار اإحياء الرتاث العربي، ط: 1، 1408ه�- 1988م. 
بن . 5 حممد  بن  علي  بن  حممد  ال�سابع:  القرن  بعد  من  مبحا�سن  الطالع  البدر 

عبداهلل ال�صوكاين، دار املعرفة، بريوت، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
ال�سودوين، . 6 ُقطُلوبغا  بن  قا�سم  العدل  اأبو  الدين  زين  الفداء  اأبو  الرتاجم:  تاج 

حتقيق: حممد خري رم�صان يو�صف، دار القلم، دم�صق، ط: 1، 1413ه� -1992م. 
تاريخ االإ�صالم ووفيات امل�صاهري واالأعالم: �صم�س الدين اأبو عبداهلل حممد بن . 7

اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي، املكتبة التوفيقية، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
اخلطيب . 8 مهدي  بن  اأحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  اأحمد  بكر  اأبو  بغداد:  تاريخ 

البغدادي، حتقيق: املحقق: د. ب�صار عواد معروف، ط: 1، 1422ه� - 2002م. 
تذكرة احلفاظ: �صم�س الدين اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز . 9

الذهبي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: 1، 1419ه�- 1998م. 
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اهلل . 10 ن�صر  بن  حممد  بن  عبدالقادر  احلنفية:  طبقات  يف  امل�صية  اجلواهر 
الدين احلنفي، مري حممد كتب خانه، كرات�سي،  اأبو حممد، حميي  القر�سي، 

بدون طبعة، بدون تاريخ. 
حممد . 11 بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو  الثامنة:  املائة  اأعيان  يف  الكامنة  الدرر 

بن اأحمد بن حجر الع�سقالين، حتقيق: حممد عبداملعيد خان، جمل�ص دائرة 
املعارف العثمانية، حيدر اأباد، ط: 2، 1392ه�/ 1972م. 

اإبراهيم بن علي بن حممد، . 12 الديباج املذهب يف معرفة اأعيان علماء املذهب: 
ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، حتقيق: الدكتور حممد الأحمدي اأبو النور، 

دار الرتاث، القاهرة، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
اأبو عبداهلل حممد بن . 13 الر�صالة امل�صتطرفة لبيان م�صهور كتب ال�صنة امل�صرفة: 

الكتاين، حتقيق:  ب�  ال�سهري  الإدري�سي  احل�سني  اإدري�ص  بن  الفي�ص جعفر  اأبي 
حممد املنت�سر بن حممد الزمزمي، دار الب�سائر الإ�سالمية، الطبعة ال�ساد�سة، 

1421ه�-2000م. 
اأحمد بن عثمان بن . 14 اأبو عبداهلل حممد بن  اأعالم النبالء: �صم�س الدين  �صري 

َقامْياز الذهبي، دار احلديث، القاهرة، بدون طبعة، 1427ه�-2006م. 
قا�سم . 15 بن  بن عمر  بن حممد  املالكية: حممد  الزكية يف طبقات  النور  �سجرة 

خملوف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: 1، 1424ه�-3003م. 
العماد . 16 ابن  حممد  بن  اأحمد  بن  عبداحلي  ذهب:  من  اأخبار  يف  الذهب  �سذرات 

الَعكري احلنبلي، حتقيق: حممود االأرناوؤوط، دار ابن كثري، دم�صق، ط: 1، 1406ه�. 
ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع: �سم�ص الدين اأبو اخلري حممد بن عبدالرحمن . 17

 - احلياة  مكتبة  دار  ال�سخاوي،  حممد  بن  عثمان  بن  بكر  اأبي  بن  حممد  بن 
بريوت، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 

ال�سبكي، . 18 الدين  تقي  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  الكربى:  ال�سافعية  طبقات 
حتقيق: د. حممود حممد الطناحي د. عبدالفتاح حممد احللو، هجر للطباعة 



املفاضلة بني فرض العني وفرض الكفاية

العدد  الثالث  واخلمسون  189العدد  الثالث  واخلمسون 188

والن�صر، ط: 2، 1413ه�. 
طبقات ال�سافعية: اأبو بكر بن اأحمد بن حممد بن عمر الأ�سدي الدم�سقي، ابن . 19

قا�صي �صهبة، حتقيق: د. احلافظ عبدالعليم خان، عامل الكتب، بريوت، ط: 1، 
1407ه�. 

نيل البتهاج بتطريز الديباج: اأحمد بابا اأحمد الفقيه احلاج بن حممد التكروي . 20
التنبكي ال�صوداين، دار الكاتب، طرابل�س، ط: 2، 2000م. 

اأيبك بن عبداهلل ال�صفدي، حتقيق: . 21 الدين خليل بن  بالوفيات: �صالح  الوايف 
1420ه�-  بريوت،  الرتاث،  اإحياء  دار  م�صطفى،  وتركي  االأرناوؤوط  اأحمد 

2000م. 
وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان: اأبو العبا�ص �سم�ص الدين اأحمد بن حممد . 22

اأبي بكر ابن خلكان الربمكي االإربلي: اإح�صان عبا�س: دار �صادر، بريوت، ط: 1، 
1971م. 

• تا�سًعا: كتب اللغة: 	

تاج العرو�س من جواهر القامو�س: حمّمد بن حمّمد بن عبدالرّزاق احل�صيني، . 1
بيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار الهداية، بدون  امللّقب مبرت�صى، الزَّ

طبعة، وبدون تاريخ. 
حتقيق: . 2 اجلياين،  الطائي  مالك  ابن  عبداهلل،  بن  حممد  ال�صافية:  الكافية  �صرح 

عبداملنعم اأحمد هريدي، جامعة اأم القرى مركز البحث العلمي، ط: 1، بدون تاريخ. 
�سم�ص العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: ن�سوان بن �سعيد احلمريى اليمني، . 3

حتقيق: د. ح�صني العمري واآخرين، دار الفكر املعا�صر، بريوت، ط: 1، 1420ه�. 
بن حماد اجلوهري . 4 اإ�صماعيل  ن�صر  اأبو  العربية:  و�صحاح  اللغة  تاج  ال�صحاح 

الفارابي، حتقيق: اأحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط: 4، 
1407ه�. 
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الفريوزاآبادي، . 5 يعقوب  بن  حممد  طاهر  اأبو  الدين  جمد  املحيط:  القامو�ص 
موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الثامنة، 1426ه� - 2005م. 

ك�ساف ا�سطالحات الفنون والعلوم: حممد بن علي ابن القا�سي حممد حامد . 6
 ،1 ط:  بريوت،  لبنان،  مكتبة  دحروج،  علي  د.  حتقيق:  التهانوي،  الفاروقي 

1996م. 
الكليات: اأيوب بن مو�سى احل�سيني القرميي الكفوي، حتقيق: عدنان دروي�ص، . 7

وحممد امل�سري، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
ل�صان العرب: حممد بن مكرم ابن منظور االأن�صاري، دار �صادر، بريوت، ط: . 8

3، 1414 ه��. 
خمتار ال�صحاح: زين الدين اأبو عبداهلل حممد بن عبدالقادر الرازي، حتقيق: . 9

يو�صف ال�صيخ حممد، املكتبة الع�صرية، بريوت، الطبعة اخلام�صة، 1420ه� - 
1999م. 

امل�صباح املنري يف غريب ال�صرح الكبري: اأحمد بن حممد بن علي الفيومي ثم . 10
احلموي، املكتبة العلمية، بريوت، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 

الرازي، حتقيق: . 11 القزويني  بن زكرياء  فار�ص  بن  اأحمد  اللغة:  معجم مقايي�ص 
عبدال�سالم حممد هارون، دار الفكر، بدون طبعة، 1399ه� - 1979م. 

معجم لغة الفقهاء: حممد روا�ص قلعجي - حامد �سادق قنيبي، دار النفائ�ص، . 12
بدون طبعة، وبدون تاريخ. 

بالراغب . 13 املعروف  حممد  بن  احل�سني  القا�سم  اأبو  القراآن:  األفاظ  مفردات 
الأ�سفهاين، حتقيق: املحقق: �سفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار ال�سامية 

- دم�سق بريوت، بدون طبعة، وبدون تاريخ. 
النهاية يف غريب احلديث والأثر: جمد الدين اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد . 14

بن حممد ال�سيباين ابن الأثري، حتقيق: طاهر اأحمد الزاوي - حممود حممد 
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الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، 1399ه� -1979م. 

• عا�سًرا: الكتب العامة: 	

�سم�ص . 1 �سعد  بن  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  العباد: حممد  املعاد يف هدي خري  زاد 
الدين ابن قيم اجلوزية، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة ال�سابعة والع�سرون، 

1415ه� /1994م. 
جمموع الفتاوى: تقي الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين، . 2

حتقيق: عبدالرحمن بن حممد بن قا�صم، جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف 
ال�صريف، املدينة النبوية، اململكة العربية ال�صعودية، 1416ه�/1995م. 

اأحمد . 3 العبا�ص  اأبو  الدين  تقي  الإ�سالم:  �سيخ  فتاوى  جمموع  على  امل�ستدرك 
بن عبداحلليم بن تيمية احلراين، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: حممد بن 

عبدالرحمن بن قا�صم، ط: 1، 1418 ه�. 
املفا�سلة بني العبادات: �سليمان بن حممد النجران، مكتبة العبيكان، الريا�ص، . 4

ط: 1، بدون تاريخ. 
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فهر�ض املحتويات

املقدمة........................................................................  141
املبحث االأول: تعريف املفا�صلة، واالألفاظ الدالة على املفا�صلة، وفيه مطلبان:  146
146  ............................ املطلب االأول: تعريف املفا�صلة لغة وا�صطالًحا 
147  .............................. املطلب الثاين: الألفاظ الدالة على املفا�سلة 

املبحث الثاين: تعريف فر�س العني وفر�س الكفاية، واأق�صام فر�س الكفاية، 
152  .................................................... وفيه ثالثة مطالب: 
152  ......................... املطلب االأول: تعريف فر�س العني لغة وا�صطالًحا
155  ...................... املطلب الثاين: تعريف فر�س الكفاية لغة وا�صطالًحا
املطلب الثالث: اأق�سام فر�ص الكفاية.......................................  157
160  ............ املبحث الثالث: مق�سود ال�سريعة من فر�ص العني وفر�ص الكفاية 
املبحث الرابع: ما ي�سرتك ويفرتق فيه فر�ص العني وفر�ص الكفاية، وفيه مطلبان:  162
162  ................. املطلب الأول: ما ي�سرتك فيه فر�ص العني وفر�ص الكفاية 
املطلب الثاين: الفرق بني فر�ص العني وفر�ص الكفاية .....................  163

املبحث اخلام�ص: املفا�سلة بني فر�ص العني وفر�ص الكفاية، وحالت اجتماع
فر�ص العني مع فر�ص الكفاية، وفيه مطلبان: ..........................  169
املطلب الأول: اأيهما اأف�سل فر�ص العني اأم فر�ص الكفاية ..................  169
173  .............. املطلب الثاين: حالت اجتماع فر�ص العني مع فر�ص الكفاية 
177  ....................... ا ا عينياً املبحث ال�ساد�ص: انقالب الفر�ص الكفائي فر�ساً
179  ....................................................................... اخلامتة
181  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 
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 كيفية التوبة من الغيبة: “هل يكفي يف التوبة من الغيبة ال�ستغفار 
للمغتاب اأم ل بد من اإعالمه وحتليله؟ الأقرب: اأنه ل يحتاج اإلى 
اإعالمه، بل يكفيه ال�ستغفار، وذكره مبحا�سن ما فيه يف املواطن 
التي اغتابه فيها، وهذا اختيار �سيخ الإ�سالم ابن تيمية وغريه؛ 
لأنه ل يح�سل له باإعالمه اإل عك�ص مق�سود ال�سارع غالبااً، فاإنه 
يوغر �سدره ويوؤذيه اإذا �سمع ما رمي به، ورمبا هيج عداوته ول 
ي�سفو له اأبدااً، وما كان هذا �سبيله، فاإن ال�سارع احلكيم ل يبيحه 
ول يجوزه، ف�سالاً عن اأن يوجبه وياأمر به، ومدار ال�سريعة على 

تعطيل املفا�سد وتقليلها”.
 ينظر: الوابل ال�سيب، لبن القيم)�ص: 219(، ولطائف الفوائد
اأ. د. �سعد اخلثالن)�ص: 269(.



تعدد األضحية

اإعداد: 
د. فاتن بنت حممد بن عبد الله امل�رشَّف

الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الفقه بكلية ال�رشيعة 
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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ملخص البحث

اآله و�صحبه  نبينا حممد وعلى  العاملني، وال�صالة وال�صالم على  احلمد هلل رب 
اأجمعني، وبعد: 

يدور مو�سوع البحث حول �سعرية من �سعائر الإ�سالم الظاهرة، وهي الأ�سحية، 
وجمهور العلماء على م�سروعية تعدد الأ�سحية لأهل البيت الواحد، واأن يذبح كل فرد 
من اأفراده اأ�صحية م�صتقلة ب�صرط اأن تكون خال�صة لوجهه الكرمي، ال مباهاة فيها 
ول مفاخرة، ول اإ�سراف، واأن ُت�سرف يف م�سارفها ال�سرعية، مع اتفاق اأغلبهم على 

اإجزاء ال�ساة الواحدة لأهل البيت الواحد.

رفت يف م�سارفها ال�سرعية،  وكذلك ُي�سرع تعدد الأ�سحية لل�سخ�ص الواحد اإذا �سُ
ا لوجهه الكرمي. وكان الذبح خال�ساً
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على اأف�صل االأنبياء واملر�صلني، �صيدنا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد: 

فاإن من �سعائر الإ�سالم العظيمة الظاهرة التي حث ال�سرع عليها )الأ�سحية( 
قال تعالى: )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
)ژ   تعالى:  وقال   .]33-32 ]احلج:  چ(  چ    چ     ڃ   ڃ  ڃ   ڄ  ڃ  

ژ  ڑ( ]الكوثر: 2[.

قال �سيخ الإ�سالم : “فاإنها من اأعظم �سعائر الإ�سالم، وهي الن�سك العام 
يف جميع الأم�سار، والن�سك مقرون بال�سالة، وهي ملة اإبراهيم الذي اأمرنا باتباع 

ملته”)1(. 

ويف مو�سم الأ�ساحي، ولف�سل الأ�سحية يت�ساءل كثري من النا�ص عن حكم تعدد 
العزم على بحث هذا  لذا عقدت  الواحد،  ولل�سخ�ص  الواحد  البيت  لأهل  الأ�سحية 

املو�صوع )تعدد االأ�صحية(، واأ�صاأل اهلل التوفيق وال�صداد.

اأهمية املو�سوع: 

الكتاب . 1 ف�سلها يف  الوارد  املتكررة،  الظاهرة  الإ�سالم  �سعائر  من  الأ�سحية 
وال�سنة، فيح�سن بيان اأحكامها، ومنها: م�سروعية تعدد الأ�سحية �سواء اأكان 

للبيت الواحد اأم لل�سخ�ص الواحد.
جمموع الفتاوى: 162/23.  )1(
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عدم وجود بحث م�ستقل -ح�سب علمي- عن م�سروعية تعدد الأ�سحية.. 2

اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

كرثة االأ�صئلة الواردة من النا�س عن م�صروعية ذبح اأهل البيت الواحد اأكرث . 1
من اأ�سحية.

الرغبة يف معرفة حكم تعدد الأ�سحية لل�سخ�ص الواحد، وبيان ذلك لأفراد . 2
املجتمع.

اأهداف املو�سوع: 

بيان حكم تعدد الأ�سحية لأهل البيت الواحد.. 1

درا�سة حكم تعدد الأ�سحية لل�سخ�ص الواحد.. 2

الدرا�سات ال�سابقة: 

حا�سر . 1 بن  لإبراهيم  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  والعقيقة  الأ�سحية  اأحكام 
حو�سيتي�ص - ر�سالة ماج�ستري - جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية - 

كلية ال�سريعة. ن�سر يف عام 1995م.

حكمها  م�صروعيتها،  االأ�صحية،  تعريف  عن  االأول  الباب  يف  الباحث  تكلم 
ذبح  بالتف�سيل،  وقتها  فيها،  وال�سرتاك  بالتف�سيل  �سروطها  بالتف�سيل، 
عن  تكلم  الثاين  الباب  ويف  فيها.  والت�سرف  بالتف�سيل  واآدابها  الأ�سحية 

العقيقة.

وقد تكلمت يف بحثي يف املبحث االأول عن تعريف االأ�صحية وحكمها و�صروطها 
باخت�سار.

فلم  الأ�سحية(  )تعدد  فهي  البحث  �سلب  هي  التي  الأ�سا�ص  امل�ساألة  اأما 
يتعر�ص لها الباحث. 
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حارب . 2 حممود  لأحمد  الإ�سالمي  الفقه  يف  وم�ستجداتها  الأ�سحية  اأحكام 
البو�سعيدي - ر�سالة ماج�ستري - جامعة اآل البيت.ن�سر يف عام2003م. 

بن . 3 وليد  دكتور  مقارنة-  -درا�سة  الإ�سالمي  الفقه  الأ�سحية يف  اأحكام  من 
خالد الربيع - جامعة الكويت - )بحث حمكم(. ن�سر يف عام 2006م. 

اأحكام الأ�سحية يف الفقه الإ�سالمي لأبي القا�سم خليفة فرج العائب - جملة . 4
التبيان - جامعة طرابل�ص)بحث حمكم(.ن�سر يف عام 2013م. 

ووقتها  وحكمها  االأ�صحية  تعريف  عن  البحوث  هذه  اأ�صحاب  تكلم  وقد 
البحث  الأ�سا�ص يف  للم�ساألة  ا منهم  اأياً يتعر�ص  الأ�سحية ومل  والت�سرف يف 

)تعدد الأ�سحية(.

منهج البحث: 

اتبعت املنهج العلمي ال�ستقرائي يف درا�سة امل�سائل الفقهية وهو ما ياأتي: 

: اإذا كانت امل�ساألة من موا�سع التفاق، اأذكر حكمها بدليلها مع توثيق التفاق  اأولاً
من مظاّنه املعتربة.

ا: اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف، فاأتبع ما ياأتي:  ثانياً

حترير حمل اخلالف اإذا كانت بع�ص �سور امل�ساألة حمل خالف وبع�سها . 1
حمل اتفاق.

ذكر الأقوال يف امل�ساألة، وبيان َمْن قال بها من اأهل العلم، ويكون عر�ص . 2
اخلالف ح�سب الجتاهات الفقهية.

توثيق الأقوال من كتب اأهل املذهب نف�سه.. 3

يرد عليها من . 4 الدللة، وذكر ما  بيان وجه  الأقوال، مع  اأدلة  ا�ستق�ساء 
مناق�سات، وما ُيجاب به عنها ما اأمكن.

الرتجيح مع بيان �سببه.. 5
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والتوثيق  التخريج  يف  الأ�سلية  واملراجع  امل�سادر  اأمهات  على  العتماد  ثالثاًا: 
واجلمع.

ا: الرتكيز على مو�سوع البحث وجتنب ال�ستطراد. رابعاً

ا: ترقيم الآيات وبيان �سورها. خام�ساً

ا: تخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره اأهل ال�ساأن اإن مل تكن يف ال�سحيحني  �ساد�ساً
اأو يف اأحدهما، فاإن كانت كذلك، فاأكتفي حينئذ بتخريجها.

ا: تخريج الآثار من م�سادرها الأ�سلية، واحلكم عليها. �سابعاً

ثامًنا: التعريف بامل�صطلحات، و�صرح الغريب.

ا: العناية بقواعد اللغة العربية والإمالء وعالمات الرتقيم. تا�سعاً

ا: تذييل البحث بخامتة عبارة عن ذكر اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها من  عا�سراً
خالل هذا البحث.

حادي ع�سر: اأُتبع البحث بفهر�ص امل�سادر واملراجع، وفهر�ص املو�سوعات.

خطة البحث: 

ي�سمل هذا البحث مقدمة، ومبحثني: 

املبحث الأول: حقيقة الأ�سحية، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول: تعريف االأ�صحية، وفيه م�صاألتان: 

امل�صاألة االأولى: تعريف االأ�صحية لغة.

امل�صاألة الثانية: تعريف االأ�صحية ا�صطالًحا.

املطلب الثاين: اأدلة م�سروعية الأ�سحية وف�سلها، واحلكمة من م�سروعيتها، وفيه 
م�ساألتان: 
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امل�ساألة الأولى: اأدلة م�سروعية الأ�سحية.

امل�ساألة الثانية: ف�سل الأ�سحية واحلكمة من م�سروعيتها.

املطلب الثالث: �صروط االأ�صحية.

املطلب الرابع: حكم الأ�سحية.

املبحث الثاين: حكم تعدد الأ�سحية، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: الأ�سحية لأهل البيت الواحد، وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: اإجزاء ال�ساة عن اأهل البيت الواحد.

امل�ساألة الثانية: تعدد الأ�سحية لأهل البيت الواحد.

املطلب الثاين: تعدد الأ�سحية لل�سخ�ص الواحد.

اخلامتة، وفيها اأبرز نتائج البحث.

الفهار�ص.

واأخرًيا، فال�صكر هلل اأواًل املنان على اإمتام هذا البحث، واأ�صاأله التوفيق وال�صداد.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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املبحث االأول
حقيقة االأ�شحية

وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول
تعريف االأ�شحية

امل�ساألة الأولى: تعريف الأ�سحية لغة: 

ِحي  ال�ساد واحلاء واحلرف املعتل اأ�سل �سحيح يدل على بروز ال�سيء، يقال: �سَ
َحى اإذا تعر�ص لل�سم�ص)1(. الرجل َي�سْ

و�سحى بال�ساة: ذبحها �سحى بالنحر، هذا هو الأ�سل.

وقد ت�ستعمل الت�سحية يف جميع اأوقات النحر)2(.

ِحّية على فعيلة،  ويف ال�صحية اأربعة لغات: اأُ�صحية، اإِ�صحية، واجلمع اأَ�صاحي و�صَ
واجلمع اأَ�ساحي، واأُ�سحاة، واجلمع اأَ�سحى)3(.

ويف احلديث: »اإن على كل بيت اأ�سحاة كل عام«)4(، اأي: اأ�سحية)5(.
ينظر: معجم مقايي�ص اللغة: 391/3، مادة )�سحى(.  )1(

ينظر: ل�سان العرب، مادة )�سحا(: 2560/4، تاج العرو�ص مادة )�سحو(: 456/38.  )2(
ينظر: معجم مقايي�ص اللغة: 392/3، ال�صحاح: 2407/6، خمتار ال�صحاح: امل�صباح املنري: 359/2،،   )3(

النهاية يف غريب احلديث والأثر: 76/3، ل�سان العرب: 2561/4، اأني�ص الفقهاء: �ص 103.
رواه اأبو داود )باب ما جاء يف اإيجاب الأ�ساحي(: 49/3 ح )2790(، ورواه الرتمذي: )باب( ومل ي�سمه: 99/4   )4(
ح)1518(، وقال: هذا حديث ح�سن غريب، ول نعرف هذا احلديث اإل من هذا الوجه من حديث ابن عون، ورواه 
ل؟:  اأم  هي  اأواجبة  الأ�ساحي  )باب  ماجة:  ابن  ورواه   ،)4224( ح   167/7 والعترية(:  الفرع  )كتاب  الن�سائي 

1045/2 ح )3125( وقال الألباين يف حتقيق ال�سنن ح�سن. والإمام اأحمد يف م�سنده 419/29 ح )17889(.
النهاية يف غريب احلديث والأثر: 76/3.  )5(
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واإمنا �ُصّمي ما يذبح اأيام النحر بذلك؛ الأنه يذبح يوم االأ�صحى ووقت ال�صحى؛ 
ت�سمية له با�سم وقته)1(.

وماأخوذة من ال�سحوة، �سميت باأول زمان فعلها وهو ال�سحى)2(.

امل�ساألة الثانية: تعريف الأ�سحية ا�سطالًحا: 

عرفت الأ�سحية مبا ياأتي: 

عند احلنفية: “ا�سم حليوان خم�سو�ص ب�سن خم�سو�ص، يذبح بنية القربة، يف 
يوم خم�سو�ص عند وجود �سرائطها و�سببها”)3(.

وعند املالكية: “ما تقرب بذكاته من الأنعام يوم الأ�سحى وتالييه”)4(.

وعند ال�سافعية: “ما ُيذبح من النعم تقرًبا اإلى اهلل من يوم العيد اإلى اآخر اأيام 
الت�سريق”)5(.

وعند احلنابلة: “ما ُيذبح من بهيمة اأيام النحر ب�صبب العيد تقرًبا اإلى اهلل”)6(.

يالحظ على هذه التعريفات: 

• تعريف احلنفية ا�صتمل على جن�س احليوان و�صنه ووقته، مع نية التقرب اإلى 	
اهلل عند وجود ال�صروط واالأ�صباب.

لكن ذكر وقت الذبح )يوم خم�سو�ص( مع اأن اأيام الت�سريق كلها وقت للذبح، 
فلو عرب عنه) يف وقت خم�سو�ص( لكان اأولى.

• واأما تعريف املالكية وال�صافعية فذكر فيه نية التقرب اإلى اهلل، وجن�س احليوان 	
اأني�ص الفقهاء: �ص 103، مواهب اجلليل: 250/3.  )1(

ينظر: فتح الوهاب: 231/2.  )2(
ينظر: تبيني احلقائق: 2/6، فتح القدير: 505/9، درر احلكام 265/1.  )3(

ينظر: �صرح حدود ابن عرفة: �س 122، حا�سية العدوي: 499/1، الثمر الداين: 390/1.  )4(
ينظر: حا�سية قليوبي وعمرية: 249/4، مغني املحتاج: 282/4، نهاية املحتاج: 130/8.  )5(

ينظر: غاية املنتهى: 449/1، منتهى الإرادات: 182/2، ك�ساف القناع: 530/2، ك�صف املخدرات: 342/1.  )6(
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ووقته، ومل يذكر ال�صن وال وجود ال�صروط واالأ�صباب على اختالف عباراتهم 
يف ذلك.

• اإلى 	 التقرب  واأما تعريف احلنابلة فقد ذكر فيه: جن�س احليوان ووقته ونية 
اهلل و�صبب ذلك، ومل يذكر ال�صن.

لذا ميكن اجلمع بني التعاريف: )ا�صم حليوان خم�صو�س ب�صن خم�صو�س، يذبح 
بنية التقرب اإلى اهلل يف اأيام خم�صو�صة ب�صبب العيد عند وجود �صرائطها(.

�سرح التعريف: 

• ا�سم حليوان خم�سو�ص: الأ�سحية هي ا�سم ملا ي�سحى به، وامل�سدر الت�سحية، 	
ويف هذا بيان جلن�ص احليوان وهي بهيمة الأنعام )الإبل، البقر، الغنم(.

• ب�سن خم�سو�ص: وهو اجلذع من ال�ساأن والثني من املعز، والبقر، والإبل.	

• يذبح بنية التقرب هلل: احرتاًزا مما يذبح للبيع اأو االأكل ونحوه.	

• يف اأيام خم�سو�سة: وهي يوم النحر واأيام الت�سريق.	

• ا عما يذبح ب�سبب ن�سك اأو اإحرام اأو فدية لفعل حمظور، 	 ب�سبب العيد: احرتازاً
اأو ترك واجب ونحوه.

• عند وجود �صرائطها: كاالإ�صالم والي�صار وغريها من ال�صروط عند كل مذهب 	
من املذاهب الأربعة.

املطلب الثاين
اأدلة م�شروعية االأ�شحية وف�شلها واحلكمة من م�شروعيتها

امل�ساألة الأولى: اأدلة م�سروعية الأ�سحية: 

دل الكتاب وال�سنة والإجماع على م�سروعية الأ�سحية.
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اأوًل: من الكتاب: 

قال تعالى: )ژ  ژ  ڑ( ]الكوثر: 2[.. 1

اأي: �سلِّ يوم النحر �سالة العيد، وانحر الن�سك، اأي: »اذبح يوم النحر«)1(.

فاملراد به ال�سحايا يوم عيد النحر، ودلت الآية على اأن الت�سحية تكون بعد 
ال�سالة)2(.

العبادات  اأف�سل  بالذكر؛ لأنهما من  العبادتني  “خ�ص هاتني  ال�سعدي:  قال 
هلل،  واجلوارح  القلب  يف  اخل�صوع  تت�صمن  ال�صالة  والأن  القربات،  واأجّل 
اإلى اهلل باأف�صل ما عند العبد  اأنواع العبودية، ويف النحر تقرب  وتنقلها يف 
من النحائر، واإخراج للمال الذي جبلت النفو�ص على حمبته وال�سح به”)3(.

وقال تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  . 2
ڈ  ژ( ]احلج: 34[.

يخرب اهلل تعالى اأنه مل يزل ذبح املنا�صك واإراقة الدماء على ا�صم اهلل م�صروًعا 
يف جميع امللل.

واملن�سك: املذبح ومو�سع القربان، وقيل: اإراقة واإهراق الدماء وذكر القرابني)4(.

وذكرهم اهلل باأنه ما جعل لكل اأمة اإال من�صًكا واحًدا للقربان اإلى اهلل تعالى 
الذي رزق النا�س االأنعام التي يتقربون اإليه منها، فال يحق اأن ُيجعل لغري اهلل 

من�سك، فاأمر عند الذبح بذكره واأن يكون الذبح له)5(.

قوله تعالى: )ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ( ]احلج: 37[.. 3
ينظر: تف�سري الطربي: 653/24، معامل التنزيل: 1034/6، فتح القدير لل�سوكاين: 616/5.  )1(

اجلامع لأحكام القراآن: 219/20.  )2(
تف�سري ال�سعدي: 935/1.  )3(

ينظر: تف�سري الطربي: 527/18، تف�سري البغوي: 620/5، تف�سري ابن كثري: 373/5.  )4(
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن: 58/12.  )5(
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ولي�س ق�صد  اهلل  والهدايا ذكر  ال�صحايا  املق�صود من  اأن  تعالى  اهلل  يخرب 
له،  ا  كان خال�صً ما  اإال  يقبل  ولن  اإلى اهلل،  ت�صل  لن  الأنها  الدم؛  وال  الذبح 

وُق�سد به وجهه وحده.

وقد كانوا يف اجلاهلية ين�سحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال اأ�سحاب 
ې  ې  ى  ى   )ې   اهلل:  فاأنزل  نن�صح  اأن  اأحق  فنحن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول 

ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ( اأي يتقبل ذلك ويجزي عليه)1(.
قوله تعالى: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ( ]احلج: 36[.. 4

يبني اهلل ممتًنا على عباده فيما خلق اهلل لهم من البدن وجعلها من �صعائره، 
واأنها تهدي اإليه، اأن فيها خري يف الدنيا والآخرة، اأي اأجر وثواب، ومنافع)2(.

ثانًيا: من ال�سنة: 

عن اأن�ص : )اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �سحى بكب�سني اأملحني اأقرنني()3(.. 1

اأملحني اأقرنني ذبحهما بيده، و�سمى  ملسو هيلع هللا ىلص بكب�سني  ويف لفظ: )�سحى النبي 
وكربَّ وو�سع رجله على �سفاحهما()4(.

وعن عائ�سة  اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بكب�ص اأقرن يطاأ يف �سواد ويربك . 2
يف �سواد، وينظر يف �سواد)5(، فاأتي به لي�سحي به فقال لها: »يا عائ�سة، هلمي 
تف�سري   ،378/5 كثري  ابن  تف�سري   ،65/12 القراآن:  لأحكام  اجلامع   ،70/8 الطربي:  تف�سري  ينظر:   )1(

ال�سعدي: 538/1.
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن: 61/12، تف�سري ابن كثري: 374/5.  )2(

ا�ستحباب  )باب  بلفظه  م�سلم  ورواه   ،)1714( ح   171/2 قائمة(:  البدن  نحر  )باب  البخاري  رواه   )3(
ال�سحية، وذبحها مبا�سرة بال توكيل( 3: /1556 ح )1966(.

ح)5234(،   2112/5 �سمينني(،  ويذكر  اأقرنني  بكب�سني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأ�سحية  يف  )باب  البخاري:  رواه   )4(
وم�سلم )باب اأ�سحية النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 77/6 ح )5218(.

يطاأ يف �سواد ويربك يف �سواد وينظر يف �سواد: معناه اأن قوائمه وبطنه وما حول عينيه اأ�سود. ينظر:   )5(
�صرح النووي على �صحيح م�صلم: 120/13.
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الكب�ص  واأخذ  اأخذها  ثم  ففعلت،  بحجر)2(«،  ا�سحذيها  قال:  ثم  املدَية)1(، 
فاأ�صجعه ثم ذبحه ثم قال: »با�صم اهلل، اللهم تقبل من حممد واآل حممد، 

ومن اأمة حممد«، ثم �سحى به)3(.

ثالًثا: الإجماع: 

اأجمع امل�سلمون على م�سروعيتها)4(.

امل�ساألة الثانية: ف�سل الأ�سحية واحلكمة من م�سروعيتها: 

اأوًل: ف�سل الأ�سحية: 

• الأ�سحية حديث �سحيح، 	 “لي�ص يف  الأحوذي:  العربي يف عار�سة  ابن  قال 
وقد روى النا�ص فيها عجائب مل ت�سح”)5(.

• ومما ُروي يف ف�صلها: »ما عمل ابن اآدم يوم النحر عماًل اأحب اإلى اهلل من 	
الدم  واأن  واأ�صعارها،  واأظالفها  بقرونها  القيامة  يوم  ليوؤتى  واأنه  دم،  اإراقة 

ليقع من اهلل مبكان قبل اأن يقع على االأر�س فطيبوا بها نف�صه«)6(.
املدية: ال�سكني وال�سفرة. ينظر: النهاية يف غريب احلديث: 310/4 مادة )مدا(.  )1(

ا�صحذيها: يقال: �صحذت ال�صيف وال�صكني اإذا حددته بامل�صن وغريه مما يخرج حده. ينظر: النهاية يف   )2(
غريب احلديث: 449/2، مادة )�سحذ(.

رواه م�سلم: )باب اأ�سحية النبي ملسو هيلع هللا ىلص(: 78/6 ح )5132(.  )3(
البجريمي:  حا�سية   ،330/2 الطالبني:  اإعانة   ،282/2 املحتاج:  مغني   ،231/1 الوهاب:  فتح  ينظر:   )4(

277/4،، املغني: 360/3، الرو�ص املربع على حا�سية ابن قا�سم: 215/4، ك�ساف القناع: 530/2.
عار�سة الأحوذي: 288/6.  )5(

رواه الرتمذي: )باب ما جاء يف ف�سل الأ�سحية(: 83/4 ح )1493(، وقال: هذا حديث ح�سن غريب،   )6(
ل نعرفه من حديث ه�سام بن عروة اإل من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه بنحوه: )باب ثواب الأ�سحية(: 
1045/2 ح )3126(. قال االألباين يف تعليقه على �صنن ابن ماجه: )�صعيف(. و�صعفه ابن امللقن يف 
البدر املنري: 274/9. ورواه احلاكم بنحوه: )كتاب الأ�ساحي(: 246/4 ح )7523(، وقال: هذا حديث 

�سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه.
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• اأنفقت الَوِرق يف �سيء اأف�سل من نحرية يف يوم عيد”)1(.	 “ما 
• مطاياكم)2( على ال�صراط”)3(.	 فاإنها  �سحاياكم  “عظموا 
• »�صنة اأبيكم اإبراهيم«، قالوا: فما لنا فيها يا ر�صول اهلل؟ قال: »بكل �صعرة 	

ح�صنة«، قالوا: يا ر�صول اهلل فال�صوف؟ قال: »بكل �صعرة ح�صنة«)4(.

• »يا فاطمة قومي اإلى اأ�سحيتك فا�سهديها فاإن لك بكل قطرة تقطر من دمها، 	
اأن يغفر لك ما �صلف من ذنوبك. قلت: يا ر�صول اهلل، األنا خا�صة اأهل البيت 

اأو لنا وللم�سلمني. قال: بل لنا وللم�سلمني«)5(.

قلت: ويكفي فيه �سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص الفعلية وهو قدوتنا ملسو هيلع هللا ىلص، وهي من �سعائر الإ�سالم.

ثانًيا: احلكمة من م�سروعيتها: 

�سرعت يف ال�سنة الثانية من الهجرة كالعيدين وزكاة املال والفطر)6(.
ح   17/11 الكبري:  املعجم  يف  والطرباين   .)4752( ح   509/5 ال�سحايا(  )باب  الدارقطني  رواه   )1(
)10894(، قال يف جممع الزائد: 9/4. )رواه الطرباين يف الكبري وفيه اإبراهيم بن يزيد اخلوري وهو 

�صعيف(، وقال االألباين يف �صل�صلة االأحاديث ال�صعيفة: 12/2 ح )524(: )�صعيف جًدا(.
ل اجلواز على ال�صراط. وقيل: مركب للم�صحني. ينظر: البدر املنري: 274/9، وك�صف اخلفاء: 121/1. اأي ُت�صهِّ  )2(
مل اأجده فيما بحثه فيه، قال ابن حجر يف التلخي�ص احلبري: 251/4: )مل اأره(، وقال ابن ال�صالح:   )3(
)هذا احلديث غري معروف ول ثابت فيما علمناه(، وقال ابن امللقن يف البدر املنري: 273/9: )هذا 

احلديث ال يح�صرين َمن خّرجه بعد البحث ال�صديد عنه(.
رواه ابن ماجة )باب ثواب الأ�سحية( 1045/2 ح )3127(. وقال املحقق: )قال يف الزوائد: يف اإ�سناده   )4(
)�صعيف  االألباين:  ال�صيخ  وقال  احلديث(،  بو�صع  واتهم  مرتوك،  احلارث  بن  نفيع  وا�صمه  داود  اأبو 
ا(. و�سعفه ابن امللقن يف البدر املنري: 274/9. وذكره الرتمذي يف �سننه )باب ما جاء يف ف�سل  جداً

الأ�سحية( 83/4 مع حديث )1493(. ورواه الإمام اأحمد يف م�سنده: 34/32 ح )19283(.
واه احلاكم يف امل�ستدرك )كتاب الأ�ساحي(: 247/4 ح )7525( وقال املحقق يف التعليق على التلخي�ص:   )5(
ما  )باب  بنحوه:  الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي   .)600( ح   239/18 الكبري:  يف  والطرباين  واه(.  )عطية 
ي�ستحب من ذبح �ساحب الن�سيكة ن�سيكته بيده وجواز ال�ستنابة فيه ثم ح�سوره الذبح ملا يرجى من املغفرة 
عند �صفوح الدم( 391/5 ح )10225(. واأورده الهيثمي يف جممع الزوائد: 9/4 ح )5935( وقال: )فيه اأبو 
حمزة الثمايل وهو �صعيف(. وحكم عليه يف التلخي�س احلبري 261/4 ح )2396( اأنه منكر وفيه مرتوكني.

ينظر: حا�سية قليوبي وعمرية: 249/4، حا�سية بجريمي على اخلطيب: 277/4.  )6(
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• فالأ�سحية �سنة من �سنن الإ�سالم، و�سعرية من �سعائره الظاهرة، وكانت اإحياءاً 	
ل�سنة اإبراهيم اخلليل  حني اأمره اهلل بذبح ابنه فا�صتجاب لربه 
واآثر حمبة ربه على حمبة نف�صه وولده، ففداه اهلل بالكب�س جزاء ل�صربه وامتثال 

اأمر ربه، فرفع عنه البالء. قال تعالى: )ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب  جت   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يثحج   
ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ         ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پپ   پ  

ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]ال�سافات: 107-101[.
• وفيها التو�سعة على النف�ص واأهل البيت والأقارب والفقراء)7(.	

املطلب الثالث
�شروط الأ�شحية

�صروط االأ�صحية اإجمااًل: 

اتفقت املذاهب االأربعة على ال�صروط االآتية اإجمااًل: 

1. اجلن�س: 

والبقر؛  والإبل،  الغنم،  االأنعام)8(:  بهيمة  من  تكون  اأن  االأ�صحية  يف  ي�صرتط 
وقوله:   .]34 ]احلج:  ژ(  ڈ   ڈ   )ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   تعالى:  لقوله 

ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   )ڳ  

ينظر: مقدمات ابن ر�سد مع املدونة: 2/2 - 7.  )7(
9/12، بدائع ال�سنائع: 69/5، تبيني احلقائق: 7/6فتح  238/1، املب�صوط؛  ينظر: النتف يف الفتاوى:   )8(
القدير: 517/9، حا�سية رد املحتار: 313/6، املدونة: 2/2، الدواين: 390/1، حا�سية العدوي: 500/1، 
رو�سة   ،392/8 املجموع:   ،650/1 ال�سالك:  بلغة   ،119/2 الد�سوقي:  حا�سية   ،367/1 زروق:  �صرح 
الطالبني: 462/2، مغني املحتاج: 285/4، بجريمي على اخلطيب: 279/4، الكايف لبن قدامة: 471/1، 

العدة: 197/1، الفروع: 85/6، املبدع: 198/3، منتهى الإرادات: 182/2، دليل الطالب: 112/1.
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ا، ومل تنقل الت�سحية بغريها  فت �سرعاً ہ   ہ  ھ( ]احلج: 28[، ولأنها ُعرِّ
باحليوان  تتعلق  عبادة  الت�سحية  ولأن   ، ال�سحابة  عن  ول  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن 

فتخت�ص بالنعم كالزكاة)1(.

والذكر والأنثى منه �سواء)2(، وكل هذا جممع عليه)3(.

بهيمة  جميع  من  ال�سحايا  جواز  على  العلماء  “اأجمع  املجتهد:  بداية  يف  قال 
الأنعام”)4(.

2. ال�سن: 

ل يجزئ اإل اجلذع من ال�ساأن والثني من غريه.

فاجلذع ما له �ستة اأ�سهر، والثني ما له �سنة من املعز، وماله �سنتان من البقر، 
وما له خم�ص �سنوات من الإبل)5(؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تذبحوا اإال ُم�ِصّنة فاإن ع�صر عليكم 

فاذبحوا اجلذع من ال�ساأن«)6(.

وما روى اأبو هريرة عن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نعمت الأ�سحية اجلذع من ال�ساأن«)7(.
ينظر: بدائع ال�سنائع: 69/5، مغني املحتاج: 284/4.  )1(

رو�سة الطالبني: 462/2.  )2(
بجريمي على اخلطيب: 279/4.  )3(

بداية املجتهد: 192/2.  )4(
ينظر: املب�صوط: 9/12، بدائع ال�سنائع: 70/5، تبيني احلقائق: 7/6، فتح القدير: 517/9، حا�سية   )5(
رد املحتار: 322/6، الكايف لبن عبدالرب: 420/1، الذخرية: 145/4، التاج والإكليل: 363/4، الفواكه 
الدواين: 390/1، حا�سية العدوي: 501/1، حا�سية الد�سوقي: 119/2، بلغة ال�سالك: 650/1، الأم: 
على  بجريمي  الطالبني: 331/2،  اإعانة   ،284/4 املحتاج:  مغني  الطالبني: 462/2،  رو�سة   ،221/2
 .197/1 العمدة:   ،471/1 قدامة:  لبن  الكايف   ،460/5 املغني:   ،475/1 املقنع:   ،279/4 اخلطيب: 
املحرر: 249/1، الفروع: 85/6، الإن�ساف: 84/4، منتهى الإرادات: 2/ 183ك�ساف القناع: 531/3.

رواه م�سلم )باب �سن الأ�سحية(: 1555/3، ح )1963(.  )6(
عي�سى:  اأبو  قال  ح )1499(.  الأ�ساحي(: 87/4  ال�ساأن يف  من  ما جاء يف اجلذع  )باب  الرتمذي  رواه   )7(
)حديث ح�صن غريب... والعمل على هذا عند اأهل العلم من اأ�صحاب ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص(، ورواه ابن ماجة 
)باب ما جتزئ الأ�ساحي( 1049/2 ح )3139( ورواه اأحمد يف م�سنده: 460/15 ح )9739(، ورواه 

البيهقي يف ال�سنن الكربى 271/9 ح )19547(.
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اإل  واملعز  والبقر  الإبل  من  يجزئ  ل  اأنه  على  الأمة  “اأجمعت  املجموع:  جاء يف 
الثني ول من ال�ساأن اإل اجلذع”)1(.

3. الوقت: 

وقت الذبح يوم عيد النحر بعد ال�سالة اأو قدرها)2(.

ملا روى الرباء  قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �سلى �سالتنا ون�سك من�سكنا 
فقد اأ�ساب الن�سك، ومن ذبح قبل اأن ي�سلي فلُيِعد مكانها اأخرى«)3(.

قال ابن املنذر: “اأجمعوا على اأنها ل ي�سح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم العيد”)4(.

وي�ستمر اإلى يومني بعده من اأيام الت�سريق عند احلنفية واملالكية واحلنابلة، اأي 
ثالثة اأيام)5(.

اأما ال�سافعية فيبقى عندهم اإلى اآخر اأيام الت�سريق فتكون اأربعة اأيام)6(.

4. ال�سالمة من العيوب: 

البني  العرجاء  ول  تنقى،  ل  التي  العجفاء  ول  عورها،  البني  العوراء  جتزئ  ل 
�سلعها، ول املري�سة البني مر�سها)7(.

املجموع: 394/8.  )1(
ينظر: املب�صوط: 9/12، بدائع ال�سنائع: 68/5، تبيني احلقائق: 3/6، فتح القدير: 513/9، حا�سية رد املحتار:   )2(
316/6، املدونة: 3/2، الكايف لبن عبدالرب: 423/1، التاج والإكليل: 369/4، حا�سية الد�سوقي: 120/2، بلغة 
ال�سالك: 650/1، الأم: 221/2، الإقناع للماوردي: 185/1، رو�سة الطالبني: 468/2، املجموع: 387/8، مغني 

املحتاج: 287/4، الكايف لبن قدامة: 472/1، املقنع: 477/1، الفروع: 92/6. الإن�ساف: 83/4.
رواه البخاري يف �سحيحه: )باب الأكل يوم النحر(: 17/2 ح )955(. وم�سلم )باب ذبح الأ�سحية بعد   )3(

ال�سالة(: 74/6، ح )51008(.
املجموع: 389/8، حتفة الفقهاء: 81/2.  )4(

 ،513/9 القدير:  فتح   ،5/6 احلقائق:  تبيني   ،،9/12 املب�صوط:   ،238/1 الفتاوى:  يف  النتف  ينظر:   )5(
 ،373/1 حا�سية رد املحتار: 316/6، 238/1، املدونة: 3/2، مقدمات ابن ر�سد: 8/2، �صرح زروق: 

حا�سية الد�سوقي: 120/2، الفروع: 92/6، الإن�ساف: 83/4، الرو�ص املربع: 229/4.
ينظر: املجموع: 387/8، مغني املحتاج: 287/4.  )6(

ينظر: حتفة الفقهاء 86/3، املب�صوط: 15/12، بدائع ال�سنائع: 71/5، تبيني احلقائق: 5/6، =  )7(
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ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  »اأربع ل   قال: قام فينا ر�صول اهلل  ملا روى الرباء بن عازب 
جتوز يف الأ�ساحي: العوراء البني عورها، واملري�سة البني مر�سها، والعرجاء البني 

�سلعها)1(، والك�سرية التي ل تنقي)2(«)3(.

ا يف  قال ابن قدامة  يف املغني: “وهذه الأربع ل نعلم بني اأهل العلم خالفاً
منعها” ثم قال: “ويثبت احلكم فيما نق�س اأكرث من هذه العيوب بطريق التنبيه فال 

جتوز العمياء”)4(.

الرباء ل  املذكورة يف حديث  العيوب  فيها  التي  اأن  “اأجمعوا على  النووي:  وقال 
الرجل  وقطع  كالعمى  منها  اأقبح  اأو  معناها  يف  كان  ما  وكذا  بها،  الت�سحية  جتزئ 

و�سبهه”)5(.

وهذه العيوب ُتنق�ص اللحم ب�سعفها، وعجزها عن ا�ستكمال املرعى فال جتزئ.

ا فال تاأثري  قال يف بداية املجتهد: “اأجمعوا على اأن ما كان من هذه الأربع طفيفاً
له يف منع الإجزاء”)6(.

 ،369/1 زروق:  �صرح  الذخرية: 146/4،  عبدالرب: 421/1،  لبن  الكايف  الأنهر 5191/2،  = جممع 
الداين: 393/1،  الثمر  ال�سالك: 603/1،  بلغة  الد�سوقي: 120/2،  العدوي: 503/1، حا�سية  حا�سية 
الأم: 223/2، الإقناع: 184/1،، املجموع: 404/8، حا�سية قليوبي: 251/4، مغني املحتاج: 286/4، 

املقنع: 475/1، املغني: 461/5، املبدع: 252/3، الإن�ساف: 79/4، غاية املنتهى: 450/1.
العرجاء البني �صلعها: عرجها ظاهر مينعها من امل�صي. ينظر: بذل املجهود551/9.  )1(

الك�سرية التي ل تنقي: املهزولة من الغنم التى ل نقي لعظامها. ينظر: النهاية يف غريب احلديث186/3،   )2(
بذل املجهود551/9.

رواه اأبو داود )باب ما يكره من ال�سحايا(: 106/2 ح )2802(. ورواه الرتمذي يف )باب ما ل يجوز    )3(
من الأ�ساحي( 85/4 ح )1497(، وقال: )هذا حديث ح�سن �سحيح ل نعرفه اإل من حديث عبيد بن 
فريوز عن الرباء، والعمل على هذا احلديث عند اأهل العلم(، ورواه الن�سائي )باب العرجاء( 215/7 
ح )4370(، ورواه ابن ماجة )باب ما يكره اأن ي�سحى به(: 1050/2 ح )3144(. قال النووي يف �سرحه 
اأبو داود، والرتمذي، والن�سائي، وابن  : )�سحيح رواه  على م�سلم: 120/13 عن حديث الرباء 

ماجة وغريهم من اأ�سحاب ال�سنن باأ�سانيد �سحيحة وح�سنة(.
املغني: 462/5.  )4(

�صرح النووي على �صحيح م�صلم: 120/13.  )5(
بداية املجتهد: 193/2.  )6(
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املطلب الرابع
حكم االأ�شحية

اختلف الفقهاء يف حكم االأ�صحية)1(: 

القول الأول:
االأ�صحية �صنة موؤكدة، وهو قول اأبي يو�صف من احلنفية)2(، ومذهب املالكية)3(، 

وال�سافعية)4(، واحلنابلة)5(.

قال يف الإن�ساف: “هذا املذهب بال ريب، وعليه جماهري الأ�سحاب ون�ص عليه”)6(.

اأدلة القول الأول: 

عن اأم �سلمة  قالت: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأراد اأن ي�سحي، فدخل . 1
ا«)7(. الع�سر، فال ياأخذ من �سعره ول ب�سرته �سيئاً

وجه الدللة: تعليق النبي ملسو هيلع هللا ىلص الت�سحية على الإرادة، يدل على عدم الوجوب؛ 
لأن الواجب ل يعلق على الإرادة، ولو كانت واجبة لقال: »فال مي�ص من �سعره 

حتى ي�سحي«)8(.
�ساأذكر حكم الأ�سحية باخت�سار؛ لأن تف�سيل البحث يف م�ساألة )تعدد الأ�سحية( ل حكمها.  )1(

ينظر: النتف على الفتاوى: 239/1، 506/9، املب�صوط: 8/12، حتفة الفقهاء: 81/3، بدائع ال�سنائع:   )2(
62/5، تبيني احلقائق: 2/9، البحر الرائق: 197/8جممع الأنهر: 166/4، حا�سية رد املحتار: 313/6.

العدوي:   حا�سية   ،390/1 الدواين:  الفواكه   ،418/1 عبدالرب:  لبن  الكايف   ،657/1 املعونة:  ينظر:   )3(
500/1، حا�سية الد�سوقي: 118/2، بلغة ال�سالك: 649/1.

ينظر: الأم: 220/2، الإقناع: 184/1، احلاوي: 160/15، املجموع: 383/8، مغني املحتاج: 282/2،   )4(
حا�سية بجريمي: 277/4، اإعانة الطالبني: 330/2.

املنتهى:  غاية   ،1/6 الفروع:   ،470/1 قدامة:  لبن  الكايف   ،360/3 املغني:   ،483/1 املقنع:  ينظر:   )5(
435/1، الرو�ص املربع مع احلا�سية: 216/4، �صرح منتهى االإرادات: 619/2، ك�صف املخدرات: 342/1.

الإن�ساف: 105/4.  )6(
رواه م�صلم: )باب نهي من دخل عليه ع�صر ذي احلجة وهو يريد الت�صحية اأن ياأخذ من �صعره اأو اأظفاره   )7(

�سيئاًا(: 1565/3 ح )1977(.
ينظر: جممع الأنهر: 515/2، التمهيد: 193/23، احلاوي: 161/15، املجموع: 386/8، =  )8(
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اأراد م�سعر باأن الت�سحية موكولة  ملسو هيلع هللا ىلص من  “اأن قوله  قال يف الفتح الرباين: 
الإرادة االإن�صان ال واجبة عليه، وهي اأظهر احلجج، واأقواها يف هذه امل�صاألة”)1(. 

لكم . 2 وهن   ، عليَّ كتبت  »ثالث  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن    عبا�ص  ابن  عن 
تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا ال�سحى«)2(.

نوق�ص: 

املق�سود باملكتوب )الفر�ص(، والأ�سحية واجبة ل فر�ص. اأ- 

عنه  اجلعفي.قيل  جابر  فيه  للمعار�صة،  �صالح  غري  �صعيف  ب- احلديث 
راأيت  “ما  اأبو حنيفة:  وقال عنه  ملسو هيلع هللا ىلص(،  النبي  اأ�سحاب  ي�ستم  )راف�سي 

اأحدا اأكذب من جابراجلعفي“)3(.

الفر�س  بني  التفريق  لكن  �صعيف،  احلديث  باأن  الت�صليم  يجاب:  اأن  ميكن 
والواجب، هذا عند احلنفية)4( فقط، ل غريهم من املذاهب القائلة ب�سنية 

الأ�سحية.

اأن يعتقد . 3 اأنهما كانا ل ي�سحيان خمافة    اأبي بكر وعمر  ما ورد عن 
النا�ص وجوبها)5(.

= املغني: 361/13، �صرح منتهى االإرادات: 619/2.
الفتح الرباين: 65/13.  )1(

رواه الدارقطني يف �سننه. )كتاب الوتر(: 21/2. ورواه البيهقي: )باب تاأكيد �سالة الوتر(: 246/5 ح    )2(
)4520(. ورواه احلاكم يف امل�ستدرك )كتاب الوتر(: 441/1 ح )1119( وعلق عليه: )تكلم احلاكم 
)رواه   :1386/8 املجموع:  يف  قال   .)2050( ح   485/3 م�سنده:  يف  اأحمد  ورواه  غريب(.  وهو  عليه 

الدارقطني باإ�صناد �صعيف(.
للعقيلي 191/1،  الكبري  ال�سعفاء   ،509/9 العناية:  �صرح  ومعه  القدير  فتح   ،8/12 املب�صوط:  ينظر:   )3(

العلل ال�سغري للرتمذي739/1، النكت على ابن ال�صالح550/2
ينظر: التقرير والتحبري: 148/2، التحبري �صرح التحرير: 835/2.  )4(

رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى: )كتاب ال�سحايا(: 263/19 ح )19066(، وعبد الرزاق يف م�سنفه:   )5(
املحتاج:  عليه يف حتفة  التمهيد: 194/23. وحكم  وذكره يف  ح )8139(،  ال�سحايا(: 381/4  )باب 

344/9 باأن اإ�سناده ح�سن. وحكم عليه بال�سحة يف املجموع: 386/8.
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نوق�ص: اأن هذا احلديث يتاأول اأنهما ل ي�سحيان يف حالة الإع�سار خمافة اأن 
يراها النا�ص واجبة على املع�سرين اأو يف حال ال�سفر)1(.

ميكن اأن يجاب: اأن التعليل املذكور يف الأثر ينايف ذلك، فاإنه ذكر �سبب ترك 
الت�سحية )خمافة اأن يعتقد النا�ص وجوبها(، ومل يذكر اأن ال�سبب الإع�سار.

لو . 4 الت�سحية  لأن  كالعقيقة؛  واجبة  تكن  فلم  تفريقها،  لأنها ذبيحة مل يجب 
كانت واجبة مل ت�سقط بفوات اإلى غري بدل كاجلمعة، و�سائر الواجبات)2(.

لأنه ذبح ل يجب على امل�سافر، فلم يجب على احلا�سر كالعقيقة)3(.. 5

القول الثاين:

الأ�سحية واجبة على كل حر م�سلم مو�سر مقيم، وهو مذهب احلنفية)4(، ورواية 
عند احلنابلة، وقيدت يف بع�ص الروايات بوجوبها على احلا�سر الغني)5(.

اأدلة القول الثاين: 

قوله تعالى: )ژ  ژ  ڑ( ]الكوثر: 2[.. 1

وجه الدللة: انحر الأ�سحية، والأمر يقت�سي الوجوب.

ومتى وجب على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وجب على الأمة؛ لأنه قدوة لالأمة)6(.

ونحر  العيد  �سالة  اأنه  فقيل:  الآية،  معنى  يف  الروايات  اختلفت  نوق�ص: 
احلاوي:   ،509/9 القدير:  فتح  مع  العناية  �صرح   ،63/5 ال�سنائع:  بدائع   ،9/12 املب�صوط  ينظر:   )1(

.162/15
ينظر: املجموع: 386/8، املغني: 361/13.  )2(
ينظر: املعونة: 657/1، احلاوي: 162/15.  )3(

ينظر: النتف يف الفتاوى: 238/1، املب�صوط: 8/12، بدائع ال�سنائع: 62/5، تبيني احلقائق: 2/9، فتح   )4(
القدير: 506/9، ملتقى الأبحر: 166/1، البحر الرائق: 197/8. حا�سية رد املحتار: 313/6، 

ينظر: الفروع: 1/6، املبدع: 3/ 270، الإن�ساف: 105/4  )5(
ينظر: املب�صوط: 8/12، حتفة الفقهاء: 81/3.بدائع ال�سنائع: 62/5.  )6(
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وقيل:  بنحر،  فيها  القبلة  وا�ستقبال  الفر�ص  �سالة  اأنها  وقيل:  ال�سحايا، 
ال�صالة الدعاء، والنحر ال�صكر، واالأول اأظهرها)1(.

َواُب َعِن اْلآَيِة، َفُهَو َما َذَكْرَناُه،  ا اجْلَ قال يف احلاوي يف الإجابة عن الآية: “َفاأَمَّ
َنُع َحْمُلَها َعَلى اِل�ْسِتْحَباِب”)2(. اأِْويِل ِفيَها، ُثمَّ َل مُيْ ِمِن اْخِتاَلِف التَّ

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من مل يجد �سعة ومل ي�سح فال يقربن م�سالنا«)3(.. 2

وجه الدللة: اإن اإحلاق الوعيد ل يكون اإل برتك الواجب)4(.

نوق�ص: 

اأ- احلديث �صعيف.

ب- اأنه زجر يتوجه اإلى تاأكيد ال�ستحباب دون الوجوب)5(.

اأ�صبه بال�صواب، ومع  ج- قال ابن حجر: اختلف يف رفعه ووقفه، واملوقوف 
ا يف الإيجاب)6(. ذلك فلي�ص �سريحاً

ملسو هيلع هللا ىلص: »من �سحى قبل �سالة العيد فلُيِعد، ومن مل ُي�سحِّ فليذبح با�سم . 3 قوله 
اهلل«)7(.

احلاوي 158/15  )1(
احلاوي 160/15  )2(

رواه ابن ماجة: )باب الأ�ساحي واجبة هي اأم ل(: 302/4 ح )3123(. ورواه الإمام اأحمد يف م�سنده:   )3(
 .)19012( ح   437/9 ال�سحايا(:  )كتاب  الكربى،  ال�سنن  يف  البيهقي  ورواه   .)8256( ح   261/8
والأطعمة وغري ذلك(: 285/4 ح )53(، واحلاكم يف  والذبائح  ال�سيد  والدارقطني يف �سننه )باب 
امل�ستدرك )كتاب الأ�ساحي(: 231/4 ح )7565(، قال ابن عبدالرب يف التمهيد: 191/23: )الأغلب 
 :3/10 الفتح:  ابن حجر يف  وقال  اأعلم(.  واهلل  اأبي هريرة  اأنه موقوف على  عندي يف هذا احلديث 

)رجاله ثقات لكن اخُتلف يف رفعه ووقفه، واملوقوف اأ�صبه بال�صواب، قاله الطحاوي وغريه(.
ينظر: املب�صوط: 8/12، فتح القدير: 508/9، البحر الرائق: 197/8، ملتقى الأنهر: 166/4.  )4(

ينظر: احلاوي: 163/15، املجموع: 385/8، املغني: 361/13.  )5(
فتح الباري: 3/10، وينظر: ن�سب الراية: 207/4 رجح كذلك وقفه، واأنه ل يدل على الوجوب.  )6(

رواه البخاري: )باب من ذبح قبل ال�سالة اأعاد(: 2114/5، ح )5242(. ورواه م�سلم )باب وقتها(:   )7(
1552/3 ح )1960(.
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وجه الدللة: الأمر بالإعادة ملن ذبح قبل ال�سالة يف قوله )فلُيِعد( يدل على 
الوجوب)1(.

نوق�ص بعدة اأوجه: 

اأ- اأن تكون الإعادة على ال�ستحباب.

ا)2(. ب- اأن تكون الإعادة على الوجوب؛ لأنها كانت نذراً

اإلى قيمة الأولى، ليلزم مبثلها،  ج- لو كان الأمر بالإعادة للوجوب لتعر�ص 
فلما مل يعترب ذلك دل على اأن الأمر على جهة الندب)3(.

اأن . 4 اأراد  ملن  الأ�سحية  كيفية م�سروعية  بيان  املق�سود  )اإمنا  القرطبي:  قال 
له وجه  ، فبني  اأو جهالاً امل�سروع خطاأ  الوجه  اأوقعها على غري  اأو من  يفعلها 

تدارك ما فرط منه”)4(.

اإل  اأ�سحية  واإنها ل تعترب  الت�سحية،  اإن هذا بيان لوقت  اأن يناق�ص:  وميكن 
وهو  حينئذ،  ذبحها  وجب  الأ�سحية  عينت  اإذا  اأنها  كما  وقتها،  يف  بذبحها 
يح�سل ب�سراء الأ�سحية مع النية)5(، فاإذا ذبحها قبل وقتها وقد وجبت عليه 

بالتعيني وجب اإعادتها.

ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »على اأهل كل بيت اأ�سحاة وعترية«)6(.. 5

وجه الدللة: يدل على وجوب الأ�سحية على اأهل كل بيت لقوله )على(.
بدائع ال�سنائع: 62/5.  )1(

ينظر: احلاوي: 163/15.  )2(
فتح املنعم ب�صرح �صحيح م�صلم: 73/8.  )3(

املفهم �صرح �صيخ م�صلم: 352/5.  )4(
ينظر: ال�صرح الكبري البن قدامة: 559/3، الإن�ساف: 65/4.  )5(

�صبق تخريجه. والعترية �صاة تذبح يف رجب، وكان الرجل من العرب ينذر نذًرا فيقول )اإذا بلغ �صاوؤه   )6(
كذا فعليه اأن يذبح من كل ع�سرة منها يف رجب كذا( وجمعها عتائر. ينظر: النهاية يف غريب احلديث: 

مادة )عرت(178/3، املطلع على األفاظ املقنع 346/1
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نوق�ص: 

اأن هذا احلديث �صعيف؛ الأن اأبا رملة جمهول. اأ- 

ب- ورد )اإن على كل اأهل بيت اأ�سحاة وعترية(، وجمعه الأ�سحية والعترية 
دليل على ا�سرتاكهما يف احلكم، والعترية غري واجبة، فكذلك الأ�سحية.

ا يف الوجوب، بل قد يقال مثله يف املندوب، كما قال يف ال�سواك:  لي�ص �سريحاً ج- 
ا يف اجلمعة بالتفاق، واإمنا  »وعليكم بال�سواك«)1(، ولي�ص ال�سواك واجباً
يحمل ذلك على اأن من اأراد حت�سيل الأجر الكثري، واإقامة ال�سنة، فعليه 

بالأ�سحية وال�سواك)2(.

الرتجيح: 

اأدلة هذا القول،  اأعلم بال�صواب- القول ب�صنية االأ�صحية؛ لقوة  الراجح -واهلل 
ولالإجابة عن اأدلة القول الثاين، مع التاأكيد على اأنها من اأف�سل الأعمال التي ُتعمل يف 
يوم النحر، وهي من ال�سعائر الظاهرة التي ينبغي عدم التفريط فيها لكل اأهل بيت.

رواه البخاري )باب ال�سواك يوم اجلمعة(: 303/1 ح )848(.  )1(
ينظر: املجموع: 385/8، املفهم: 350/5.  )2(
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املبحث الثاين
حكم تعدد االأ�شحية

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
االأ�شحية الأهل البيت الواحد

وفيه م�ساألتان: 

امل�شاألة االأولى: اإجزاء ال�شاة عن اأهل البيت الواحد: 

اإذا �سحى قيم البيت ب�ساة)1(، فهل جتزئ عن اأهل البيت جمعيهم؟

اختلف الفقهاء يف هذه امل�صاألة على قولني: 

القول الأول:

وال�سافعية)3(،  املالكية)2(،  مذهب  وهو  الواحد،  البيت  اأهل  عن  ال�ساة  جتزئ 
واحد  يف  �سبعة  كل  والبقر  الإبل  يف  ن�سرتك  اأن  )اأمرنا  الن�ص  به  ورد  والبقرة  البدنة  يف  ال�سرتاك   )1(

منهما(، رواه م�سلم. اأما الت�سريك يف �سبع البدنة والبقرة عن اأهل البيت الواحد.
فقيل: يقا�ص ال�سرتاك يف ال�ساة على ال�سرتاك يف �سبع بدنة اأو بقرة لأهل البيت الواحد.  

وقيل: ل يجزئ �سرك يف �سبع من بدنة اأو بقرة؛ ملفهوم حديث )اأمرنا اأن ن�سرتك يف الإبل والبقر كل   
�صبعة يف واحد منهما( رواه م�صلم، فحدد ال�صبعة ال اأكرث، وملفهوم حديث: )جتزئ ال�صاة عن الرجل 
واأهل بيته( فيدل على اأنه ل يجزئ �سرك يف �سبع من بدنة اأو بقرة. ينظر: حا�سية قليوبي: 251/4، 

حا�سية ابن قا�سم على الرو�ص: 220/4.
ينظر: املعونة: 664/1 الكايف لبن عبدالرب: 419/1، البيان والتح�سيل: 352/3، الذخرية: 152/4،   )2(
مقدمات ابن ر�سد مع املدونة: 8/2، بداية املجتهد: 193/2، القوانني الفقهية: 125/1، التاج والكليل 

364/1، مواهب اجلليل: 240/3، حا�سية العدوي: 500/1، حا�سية الد�سوقي: 119/2
ينظر: الأم: 221/2، احلاوي: 169/15، رو�سة الطالبني: 467/2، حا�سية قليوبي وعمرية: 251/4،   )3(

مغني املحتاج: 283/4، بجريمي على اخلطيب: 281/4. اإعانة الطالبني: 331/2



تعدد األضحية

العدد  الثالث  واخلمسون  221العدد  الثالث  واخلمسون 220

واحلنابلة)1(. قال يف الإن�ساف: “جتزئ �ساة عن واحد بال نزاع، وجتزئ عن اأهل 
بيته وعياله، على ال�صحيح من املذهب، ن�س عليه، وعليه اأكرث االأ�صحاب، وقطع به 

كثري منهم”)2(.

واختاره �سيخ الإ�سالم)3(.

قال القرطبي يف املفهم: “جواز ت�سريك الرجل اأهل بيته يف اأ�سحيته واأن ذلك 
يجزئ عنهم، وكافة الأم�سار على جواز ذلك”)4(.

املق�سود بالإجزاء يف امل�ساألة: 

ال�صافعية، . 1 املالكية، وقول عند  الطلب، وهو مذهب  الثواب و�صقوط  ح�صول 
ومفهوم مذهب احلنابلة)5(.

والثواب . 2 الثواب،  ح�صول  ال  عنهم  الطلب  �صقوط  باالإجزاء  املق�صود  وقيل: 
خا�ص بالفاعل)6(.

اأما املق�سود باأهل البيت الواحد: 

املق�صود باأهل البيت الواحد عند املالكية من توفر فيه ثالثة �صروط: 

ا لتدخل الزوجة واأم الولد.. 1 ا له ولو حكماً اأن يكون الذي اأ�سركه معه قريباً

اأن يكون يف نفقته.. 2
ينظر: املغني: 365/13، الفروع: 86/6، املبدع: 252/3، الإن�ساف: 75/4، منتهى الإرادات: 183/2،   )1(

ك�ساف القناع: 532/5، الرو�ص املربع مع حا�سية ابن قا�سم: 219/4، ك�صف املخدرات: 327/1.
الإن�ساف: 75/4.  )2(

جمموع الفتاوى: 310/26.  )3(
املفهم: 364/5.  )4(

ينظر: املعونة: 664/1، الكايف لبن عبدالرب: 419/1، التاج والإكليل: 364/4، �صرح زروق: 367/1،   )5(
قليوبي:  حا�سية   ،467/2 الطالبني:  رو�سة   ،119/2 الد�سوقي:  حا�سية   ،500/1 العدوي:  حا�سية 

251/4، بجريمي على اخلطيب: 281/4، الإن�ساف: 419/1.
ينظر: حا�سية قليوبي وعمرية: 251/4، حتفة املحتاج: 345/9، حا�سية بجريمي على اخلطيب: 278/4.  )6(
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ا كاأخيه اأو عمه، ولو كان ينفق . 3 ا معه اإن كان ينفق عليه تربعاً اأن يكون �ساكناً
معه  عليه  يغلق  كان  )اإن  واملق�سود  ال�سابقان،  ال�سرطان  يكفي  ا  وجوباً عليه 

باب(، واإن تعددت جهات تلك الدار.

هذا فيما اإذا اأ�صرك امل�صحي جماعة معه، �صواء اأكانوا �صبعة اأو اأكرث)1(.

وعند ال�سافعية اأهل البيت: 

ا.. 1 َمن اجتمعوا يف املعي�سة والع�سرة اأي: اجتمعوا يف املوؤنة عرفاً

وقيل: َمن تلزم امل�سحى نفقتهم)2(.. 2

ون�ص الإمام اأحمد على اأن اأهل بيته: “امراأته واأولده ومماليكه”. فتجزئ عن 
اأهل بيته وعن عياله ولو كرثوا)3(.

اأدلة القول الأول: 

ما جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من حديث عائ�سة  اأنه �صحى ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 1
بكب�سني وقال: »اللهم تقبل من حممد ومن اآل حممد وعن اأمة حممد«)4(.

فاأ�سرك ملسو هيلع هللا ىلص معه اآل حممد واأمته؛ مما يدل على اإجزاء الت�سريك يف ال�ساة 
الواحدة.

بيت  اأهل  واحد من  بها  اإذا �سحى  الواحدة  ال�ساة  اأن  يقول  به من  وا�ستدل 
تاأدى ال�سعار وال�سنة جلميعهم، وعلى هذا تكون الت�سحية �سنة كفاية لأهل 

بيت)5(.
اجلليل:  مواهب   ،387/1 زروق:  �صرح   ،364/4 والإكليل:  التاج   ،،125/1 الفقهية:  القوانني  ينظر:   )1(

240/3، حا�سية العدوي: 500/1، حا�سية الد�سوقي: 119/2، بلغة ال�سالك: 653/1.
ينظر: حا�سية قليوبي وعمرية: 251/4، حتفة املحتاج: 345/9، بجريمي على اخلطيب: 278/4  )2(

ينظر: ك�ساف القناع: 532/2، حا�سية ابن قا�سم على الرو�ص: 219/4.  )3(
اأخرجه م�سلم )باب اأ�سحية النبي ملسو هيلع هللا ىلص( 78/6 ح )1967(.  )4(

عون املعبود: 3/8.  )5(
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قال اخلطابي يف معامل ال�سنن: “فيه دليل على اأن ال�ساة جتزئ عن الرجل 
وعن اأهله واإن كرثوا“)1(.

عن  جتزئ  ال�ساة  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  هديه  من  “وكان  املعاد:  زاد  يف  القيم  ابن  وقال 
الرجل وعن اأهل بيته ولو كرث عددهم”)2(.

واأن  بيته  واأهل  نف�سه  ي�سحي عن  اأن  للرجل  “يجوز  الرباين:  الفتح  قال يف 
ي�سركهم معه يف الثواب”)3(.

نوق�ص: اأن هذه الأحاديث من�سوخة اأو خم�سو�سة، ل يجوز العمل بها)4(.

اأجيب: ت�صحية ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن اأمته واإ�سراكهم يف اأ�سحيته خم�سو�ص به ملسو هيلع هللا ىلص.

ا، والدليل  واأما ت�سحيته عن نف�سه واآله، فلي�ص مبخ�سو�ص به ملسو هيلع هللا ىلص ول من�سوخاً
يذبحها  الواحدة  بال�ساة  ي�سحون  كانوا    ال�سحابة  اأن  ذلك  على 
اأهل بيته، ومل يثبت عن اأحد من ال�سحابة الت�سحية عن  الرجل عنه وعن 

الأمة واإ�سراكهم يف اأ�سحيته األبتة.

ودعوة الن�سخ والتخ�سي�ص لي�ص عليها دليل)5(.

حديث اأبي اأيوب الأن�ساري  قال: )كان الرجل على عهد ر�صول اهلل . 2
ملسو هيلع هللا ىلص ي�سحي عنه بال�ساة وعن اأهل بيته، فياأكلون ويطعمون النا�ص، حتى تباهى 

النا�ص، ف�سارت كما ترى()6(.
معامل ال�سنن: 228/2.  )1(

زاد املعاد: 323/2.  )2(
الفتح الرباين: 66/13.  )3(

ينظر: حتفة الأحوذي: 77/5، الفتح الرباين: 66/13.  )4(
ينظر: حتفة الأحوذي: 77/5، عون املعبود: 5/8، الفتح الرباين: 66/13.  )5(

وقال:   ،)1505( ح   91/4 البيت(:  اأهل  عن  جتزئ  الواحدة  ال�ساة  اأن  جاء  ما  )باب  الرتمذي  رواه   )6(
)حديث ح�سن �سحيح(، ورواه ابن ماجة )باب من �سحى ب�ساة عن اأهله(: 1051/2 ح )8347(، ورواه 
االإمام مالك يف املوطاأ )باب ما يجزئ من ال�صحايا عن اأكرث من واحد(: 595/2 ح )637(. وحكم 

عليه بال�سحة. ينظر: املجموع: 384/8، الرو�ص املربع مع احلا�سية: 19/4.
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وجه الدللة: يدل احلديث على ا�ستحباب اإ�سراك امل�سحي اأهل بيته معه.

قال �سيخ الإ�سالم : “اإن ال�سحابة كانوا يفعلون ذلك”)1(.

وقال ال�سوكاين يف نيل الأوطار: “يف قوله ي�سحي بال�ساة عنه وعن اأهل بيته 
دليل على اأن ال�ساة جتزئ عن اأهل البيت؛ لأن ال�سحابة كانوا يفعلون ذلك 

يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص، والظاهر اإطالعه فال ينكر عليهم”)2(.

ا اإلى  نوق�ص: حديث اأبي اأيوب  حممول على ما اإذا كان الرجل حمتاجاً
نف�سه،  عن  الواحدة  ال�ساة  فيذبح  الأ�سحية،  عليه  يجب  ل  ا  فقرياً اأو  اللحم 

ويطعم اأهل بيته اأو ي�سركهم يف الثواب، وذلك جائز)3(.

ا اإلى اللحم اأو  اأجيب: َحمُل حديث اأبي اأيوب على ما اإذا كان الرجل حمتاجاً
ا ل يجب عليه الأ�سحية ل دليل عليه. فقرياً

ومل يثبت اأن َمْن كان من ال�سحابة يجد �سعة ي�سحي ال�ساة عن نف�سه فقط ول 
ُي�سرك اأهله فيها، وَمن منهم ل يجد �سعة ي�سحي ال�ساة الواحدة عن نف�سه وعن 

اأهله وي�سركهم فيها، وملا مل يثبت هذا التفريق بطل حمل احلديث عليه)4(.

عن عبداهلل بن ه�صام اأّنه ذهبت به اأمه زينب بنت حميد للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: . 3
ي�صحي  وكان  له،  ودعا  راأ�صه  فم�صح  �صغري  »هو  فقال:  بايعه  اهلل  يار�صول 

بال�ساة الواحدة عن جميع اأهله«)5(.

فتقول: . 4 ابنته  فتجيء  بال�ساة  ي�سحي  كان  اأنه    هريرة  اأبي  عن  حكي 
)عني( فيقول: )وعنك()6(.

جمموع الفتاوى: 31/26.  )1(
نيل الأوطار: 143/5.  )2(

حتفة الأحوذي: 77/5.  )3(
املرجع ال�سابق: 78/5.  )4(

رواه البخاري: )باب بيعة ال�سغري(: 79/9 ح )7210(.  )5(
رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى: )باب الرجل ي�سحي عن نف�سه وعن اأهل بيته(: 296/9، مل اأجد احلكم   )6(

عليه فيما بحثت فيه.
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القول الثاين:

ل جتزئ ال�ساة الواحدة عن امل�سحي واأهل بيته، وهو مذهب احلنفية)1(، ورواية 
عند احلنابلة)2(.

اأدلة القول الثاين: 

اأن ال�صاة ال جتزئ عن اأكرث من واحد، فاإذا ا�صرتك فيها اثنان مل جتز عنهما؛ . 1
كالأجنبيني.

واالأ�صل اأن كل واحد خماطب باأ�صحية، فكيف ي�صقط بفعل اأحدهم)3(؟!

ذبح  ملا  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  من  ال�سحيح  احلديث  يف  ثبت  ما  ذلك  يعار�ص  نوق�ص: 
كب�سني: »اللهم تقبل من حممد واآل حممد، ومن اأمة حممد«)4(.

مما يدل على جواز ال�سرتاك يف ال�ساة الواحدة.

ا يف اإجزاء ذلك  اأجيب: اأن قوله: »اللهم تقبل عن حممد واآل حممد« لي�ص ن�ساً
عن اأهل بيته، بل هو دعاء ملن �سحى بالقبول.

ويدل عليه قوله: »ومن اأمة حممد«، وقد اتفق الكل على اأن اأ�سحية النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ل جتزئ عن اأمته.

ولو �سلم ذلك لكان يلزم عليه اأن جُتزئ اأ�سحية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اآل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فيهم،  اأزواجه  يدخل  األ  عليه  يلزم  ثم  بيته،  يكونوا يف  واإن مل  كانوا،  حيث 

فاإنهم لي�سوا اآلاً له على احلقيقة اللغوية.
8/12، حتفة  الأن مذهب احلنفية وجوب االأ�صحية على كل حر م�صلم مقيم مو�صر. ينظر: املب�صوط:   )1(
الفقهاء: 81/3.بدائع ال�سنائع: 62/5املحيط الربهاين: 98/6، تبيني احلقائق: 2/9، فتح القدير: 

506/9، جممع الأنهر: 517/2، حا�سية رد املحتار: 313/6 
ينظر: الإن�ساف: 75/4.  )2(

ينظر: املغني: 356/13، املفهم �صرح �صحيح م�صلم: 364/5.  )3(
�سبق تخريجه.  )4(
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نوق�ست هذه الإجابة: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم تقبل من حممد واآل حممد« دعاء منه 
ملسو هيلع هللا ىلص، وقد  ملسو هيلع هللا ىلص جُماب يف الغالب، وهو من دلئل نبوته  ملسو هيلع هللا ىلص بالقبول، ودعاوؤه 

امنت عليه يف موا�سع كثرية)1( بالإجابة)2(.

الزوجة  لأن  ال�سرعية،  احلقيقة  يف  حممد  اآل  مع  يدخلن  فاإنهن  زوجاته  واأما 
اأهل البيت واإن مل يكن ن�صبها ن�صب زوجها، دل على ذلك قول اهلل  تكون من 

ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     )ٺ   تعالى: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    
گ   گ    گ   گ   کک   ک    ک   ڑ   ڑ      ژ  

ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ( ]الأحزاب: 34-32[.
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ن�ساء  اأن  القراآن  تدبر  من  فيه  ُي�سك  ل  “الذي  كثري:  ابن  قال 
)ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک(، فاإن  داخالت يف قوله: 

�سياق الكالم معهن، لهذا قال تعالى: )گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   
ڳ  ڳ  ڱ(؛ اأي: اعملن مبا ينزل اهلل على ر�صوله يف بيوتكن من 
اأن  النا�ص،  بني  بها  التي خ�س�سنت  النعمة  واذكرن هذه  وال�سنة...  الكتاب 

الوحي ينزل يف بيوتكن دون �سائر النا�ص”)3(.

القيا�ص على الهدي، فكما ل يجزئ ال�سرتاك يف الهدي اإذا كان �ساة، فكذلك . 2
ل يجزئ ال�سرتاك يف الأ�سحية اإذا كانت �ساة.

نوق�ص: قيا�ص الأ�سحية على الهدي قيا�ص فا�سد العتبار؛ لأنه قيا�ص يف مقابل 
املفهم: 364/5.  )1(

كما جاء يف ق�سة ال�ست�سقاء ملا اأجدبت الأر�ص ودعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى �سقيت الأر�ص، ودعائه لأن�ص بن   )2(
البارقي  لعروة  ودعائه  واملحبة،  باحلفظ  لأبي هريرة  ودعائه   ، والولد  املال  بالربكة يف  مالك 

بالربكة يف البيع، ولبن عبا�ص بالفقه يف الدين.
تف�سري القراآن العظيم: )415/6(.  )3(
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الن�ص، والأ�سحية غري الهدي، ولهما حكمان خمتلفان، فال يقا�ص اأحدهما 
على الآخر؛ لأن الن�ص ورد على التفرقة فوجب تقدميه على القيا�ص)1(.

الأ�سل اأن كل واحد من اأهل البيت خماطب باأ�سحية)2(.. 3

ميكن اأن يناق�ص: ن�سلم اأن اخلطاب يف الأ�سحية لكل واحد من اأهل البيت، 
لكن على ال�سنية وال�ستحباب ل على الوجوب كما تقدم يف حكم الأ�سحية.

وعند اجلمع بني الن�سو�ص يتبني �سنية اأ�سحية كل �سخ�ص قادر لنف�سه، مع 
اإجزاء ال�ساة عن اأهل البيت الواحد لثبوت ذلك بالن�ص.

ال�سرتاك خالف . 4 لأن  الأ�سحية؛  الواحدة يف  ال�ساة  ال�سرتاك يف  ل يجزئ 
عهد  يف  ا�سرتكوا  اأنهم  الن�ص  لورود  والإبل  البقرة  يف  َجوز  واإمنا  القيا�ص، 

ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الإبل والبقرة، ول ن�ص يف ال�ساة)3(.

نوق�س: كما ورد الن�س اأنهم ا�صرتكوا يف عهد ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الإبل والبقرة، 
كذلك ورد الن�س اأنهم ا�صرتكوا يف عهد ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ال�ساة الواحدة، اإل 
اأنه قد ثبت ال�سرتاك يف الإبل والبقر يف الثمن ومن اأهل اأبيات �ستى، وثبت 
باأن  الثمن، فالقول  الأجر ل يف  اأهل بيت واحد يف  ال�ساة من  ال�سرتاك يف 

ا)4(. ال�سرتاك يف ال�ساة خالف القيا�ص، واأنه ل ن�ص فيه باطل جداً

الرتجيح: 

�صاة  بيته يف  اأهل  مع  امل�صحي  ا�صرتاك  اإجزاء  بال�صواب-  اأعلم  يرتحج -واهلل 
واحدة؛ لدللة الن�سو�ص ال�سريحة على ذلك.

عون املعبود: 5/8، نيل الأوطار: 143/5.  )1(
املفهم: 364/5.  )2(

حتفة الأحوذي: 77/5.  )3(
ينظر: حتفة الأحوذي: 78/5.  )4(
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امل�ساألة الثانية: تعدد الأ�سحية لأهل البيت الواحد: 

اإذا كان البيت الواحد فيه اأفراد قادرون على الت�سحية، فهل ُي�سرع تعدد الأ�سحية 
لهم اأو ُيقت�سر على اأ�سحية واحدة لهم؟

القول الأول:

ي�سرع تعدد الأ�سحية لأهل البيت الواحد، وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، 
وال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(.

جاء عند احلنفية يف حكم الأ�سحية: “وجميع ما ذكرنا من ال�صروط)5(، ي�ستوي 
فيها الرجل واملراأة؛ لأن الدلئل ل تف�سل بينهما”)6(.

وقالوا: “اإن كان لل�سغري مال ي�سحي عنه اأبوه اأو و�سيُّه يف ماله”)7(.

فاحلنفية عندهم االأ�صحية واجبة على كل فرد بتحقق ال�صروط، وهذا يدل على 
م�سروعية التعدد لأهل البيت الواحد.

وعند املالكية نقالاً عن الإمام مالك: “اأحب اإيل اأن يذبح عن كل نف�ص �ساة اإن 
قدر”)8(.

ينظر: املب�صوط: 8/12، بدائع ال�سنائع: 64/5، 79، املحيط الربهاين: 94/6(، تبيني احلقائق: 3/6،   )1(
فتح القدير: 510/9، حا�سية رد املحتار: 333/3

الذخرية:   ،343/3 والتح�سيل:  البيان   ،8/2 املدونة:  مع  ر�سد  ابن  مقدمات   ،3/2 املدونة:  ينظر:   )2(
143/4، القوانني الفقهية: 125/1، مواهب اجلليل: 240/3.

اإعانة   ،283/4 املحتاج:  مغني   ،383/8 املجموع:   ،461/2 الطالبني:  رو�سة   ،221/2 الأم:  ينظر:   )3(
الطالبني: 331/2.

ينظر: املقنع: 483/1، الكايف لبن قدامة: 470/1، الفروع: 1/6، الإن�ساف: 105/4، الإقناع: 408/1،   )4(
منتهى الإرادات: 196/2، غاية املنتهى: 453/1

يق�سد بها الإ�سالم )احلرية والإقامة والي�سار(.  )5(
بدائع ال�سنائع: 64/5.  )6(

فتح القدير: 510/9.  )7(
ينظر: مقدمات ابن ر�سد مع املدونة: 8/2، الذخرية: 152/4، مواهب اجلليل: 240/3، �صرح زروق:   )8(

367/1، حا�سية العدوي: 500/1
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ويف القوانني الفقهية: “الأكمل للقادر اأن ي�سحي عن كل �سخ�ص عنده اأ�سحية، 
فاإن اأراد اإن�سان اأن ي�سحي عن كل َمن عنده جاز يف املذهب”)1(.

فاإذا كان رب البيت الأف�سل اأن ي�سحي عن كل واحد اأ�سحية، فمن باب اأولى اإذا 
ا. ذبح الإن�سان عن نف�سه اأ�سحية اإن كان قادراً

“�صنة موؤكدة، و�صعار ظاهر ينبغي ملن  وجاء عند ال�سافعية يف حكم الأ�سحية: 
قدر اأن يحافظ عليها”)2(.

املو�سر ول جتب عليه”)3(. حق  يف  موؤكدة  “�سنة 
مما يدل على اأنه ي�سن لكل مو�سر من اأهل البيت التقرب باأ�سحية.

وجاء عند احلنابلة يف حكمها: “�سنة موؤكدة على كل من قدر عليها من امل�سلمني”)4(.

فاإذا كان اأهل البيت قادرين على الأ�سحية �ُسنَّ لكل منهم الأ�سحية.

اأدلة القول الأول: 

اأبكي، . 1 واأنا  ب�سرف)5(،  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�صول اهلل  قالت: دخل عليَّ    عن عائ�سة 
فقال: »ما لك؟ اأنف�صت؟« قلت: نعم، قال: »هذا اأمر كتبه اهلل على بنات اآدم، 
فاق�سي ما يق�سي احلاج غري األ تطويف بالبيت«، فلما كنا مبنى اأُتيت بلحم 

بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: �صحى ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن اأزواجه بالبقر)6(.
القوانني الفقهية: 125/1.  )1(

رو�سة الطالبني: 461/2، املجموع: 383/8.  )2(
املجموع: 385/8.  )3(

حا�سية ابن قا�سم على الرو�ص املربع: 216/4.  )4(
�سرف: بفتح املهملة وك�سر الراء، مكان معروف خارج مكة، على �ستة اأميال، وقيل: �سبعة وقيل: اثني ع�سر.   )5(
ينظر: معجم البلدان: 212/3، فتح الباري: 545/12.وحاليا تعرف با�سم النوارية، وهي مو�سع يقع بني 
التنعيم ووادي فاطمة، �سمال غرب مكة على بعد 12كم منها. ينظر: مو�سوعة اململكة العربية ال�سعودية. 
https://web.archive.org/web/20160304200037/، http://saudiency.net/Loader.aspx?pageid=16

&TOCID=1&BookID=26&PID=16

رواه البخاري: )باب الأ�سحية للم�سافر والن�ساء(: 2110/5 ح )5228(. ورواه م�سلم: )باب بيان وجوه   )6(
الإحرام واأنه يجوز اإفراد احلج والتمتع والِقران(: 873/2 ح )1211(.
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وجه الداللة: يف قوله: )و�صحى ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ن�سائه بالبقر( يدل على 
م�سروعية تعدد الأ�سحية لأهل البيت الواحد.

قال ابن حجر يف فتح الباري: “فيه اإ�سارة اإلى خالف من قال اإن الن�ساء ل 
اأ�سحية عليهن”)1(.

ل  احلج،  يف  عنهن  الهدي  ذبح  هو  هنا  بالت�سحية  املق�سود  اأن  نوق�ص: 
الأ�سحية املعروفة؛ لأن احلاج مبنى ل تلزمه الت�سحية؛ لأن منى اإمنا ُيذبح 
اإلى احلرم، ولي�ص  فيها الهدايا ل ال�سحايا، والهدي هو ما �سيق من احلل 

كذلك الأ�سحية)2(.

اأجيب: قال ابن حجر: “قوله: )�سحى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اأزواجه بالبقر(، ظاهر 
يف اأن الذبح املذكور كان على �سبيل الأ�سحية”)3(.

كان  اأنه  لن�صائه  املذبوح  الهدي  عائ�صة  “ف�صرت  املحلى:  يف  حزم  ابن  قال 
اأ�ساحي ل هدي متعة ول قران”)4(.

نوق�ص: اأن املراد ذبحها وقت ذبح الأ�سحية وهو �سحى يوم النحر ل على اأنها 
�سنة الأ�سحية)5(.

ظاهرها،  على  حُتمل  ال�صرعية  فاالألفاظ  بعيد،  االحتمال  هذا  اأن  اأجيب: 
وا�ستبعد ابن حجر هذا الحتمال وقال: “ول يخفى ُبعده”)6(.

وقال: . 2 نف�سه،  وكب�ص عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كب�ص عن  بكب�سني،    علي  �سحى 
ا«)7(. »اأمرين ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن اأ�سحي عنه فاأنا اأ�سحي اأبداً

فتح الباري: 545/12.  )1(
ينظر: �صرح ابن بطال على البخاري: 10/6، املفهم �صرح �صحيح م�صلم: 381/15.  )2(

فتح الباري: 546/12.  )3(
املحلى: 177/5.  )4(

فتح الباري: 546/12.  )5(
املرجع ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.  )6(

رواه الرتمذي: )ما جاء يف الأ�سحية عن امليت(: 85/4 ح )1495(. وقال: )هذا حديث ح�سن غريب =  )7(
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ا  كان ي�سحي بكب�سني عنه وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ مما  وجه الدللة: اأن علياً
يدل على م�سروعية تعدد الأ�سحية لل�سخ�ص الواحد.

اإلى . 3 قومي  فاطمة  »يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قال:    �سعيد اخلدري  اأبي  عن 
اأ�صحيتك فا�صهديها فاإن لك بكل قطرة تقطر من دمها، اأن يغفر لك ما �صلف 
لنا وللم�صلمني؟  اأو  البيت  اأهل  األنا خا�صة  يا ر�صول اهلل،  من ذنوبك، قلت: 

قال: بل لنا وللم�سلمني«)1(.

ا كان ي�سحي، وهذا احلديث  اأن علياً ال�سابق  الدللة: ثبت يف احلديث  وجه 
يدل على اأن فاطمة كانت ت�سحي ب�سحية م�ستقلة، مما يدل على م�سروعية 

تعدد الأ�سحية لأهل البيت الواحد.

ما روي عن ابن عمر  اأنه مل يكن ي�سحي عما يف البطن )احلمل(، . 4
واأما من كان يف غري البطن في�سحي عن كل نف�ص �ساة)2(.

وجه الدللة: فيه دليل على اأنه كان ي�سحي عن املولود اإذا ولد)3(. ويف هذا اإ�سارة 
اإلى م�سروعية تعدد الأ�سحية لأهل البيت الواحد، الكبري منهم وال�سغري.

اأمر اأبو مو�سى)4(  بناته اأن ي�سحني باأيديهن)5(.. 5
)هذا  وقال:   ،)7556( ح   230/4 امل�ستدرك:  يف  احلاكم  ورواه  �سريك(.  حديث  من  اإل  نعرفه  ل   =

حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه(.
�سبق تخريجه.  )1(

اأخرجه مالك يف املوطاأ: )باب ال�سحايا(: 121/1 ح )5( بلفظ: )اأن ابن عمر مل يكن ي�سحي عما يف   )2(
بطن امراأته(. وذكره يف ال�ستذكار: 247/5 ح )1006(، ومل اأجد َمْن حكم عليه فيما بحثت فيه.

البيان والتح�سيل: 344/3، الذخرية: 154/4، مواهب اجلليل: 240/3.  )3(
اأبو مو�صى: عبداهلل بن قي�س االأ�صعري. ينظر: اإر�صاد ال�صاري: 305/8، عمدة القاري: 155/21.  )4(

ا يف )باب من ذبح اأ�سحية غرية واأعان رجل ابن عمر يف بدنته، واأمر اأبو مو�سى  ذكره البخاري معلقاً  )5(
يف  احلاكم  )و�سله   :568/12 الباري  فتح  يف  حجر  ابن  قال   ،113/5 باأيديهن(:  ي�سحني  اأن  بناته 
امل�ستدرك ووقع لنا بعلوٍّ يف خربين كالهما عن طريق امل�سيب بن رافع اأن اأبا مو�سى الأ�سعري كان ياأمر 
ال�ساري:  اإر�ساد  ينظر:  بال�سحة.  و�سنده �سحيح(، وحكم عليه  باأيديهن،  ن�سائكهن  اأن يذبحن  بناته 

305/8، عمدة القاري: 155/21، الفتح الرباين: 67/13. 
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وجه الدللة: يف هذا اخلرب بيان مل�سروعية تعدد الأ�سحية لأهل البيت الواحد 
من الن�ساء اأو الرجال، حيث كان اأبو مو�سى الأ�سعري  ياأمر بناته بذبح 

الأ�سحية باأيديهن؛ مما يدل على اأن كالاً منهن كان لها اأ�سحية.

عن اأبي �سريحة)1( قال: “حملني اأهلي على اجلفاء بعد ما علمت من ال�سنة، . 6
كان اأهل البيت ي�سحون بال�ساة وال�ساتني، والآن يبخلنا)2( جرياننا”)3(.

وجه الدللة: ذكر اأبو �سريحة اأنه يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد تتعدد اأ�سحية اأهل 
البيت الواحد، في�سحون بال�ساة وال�ساتني، واإن كانت ال�ساة جتزئ اأهل البيت 

الواحد.

اأهل  الواحدة جتزئ عن  ال�ساة  اأن  “واحلق  الأوطار:  نيل  ال�سوكاين يف  قال 
البيت واإن كانوا مائة نف�س اأو اأكرث كما ق�صت بذلك ال�صنة”)4(.

القول الثاين:

ال�سنة عدم تعدد الأ�سحية لأهل البيت الواحد. وهو قول القرطبي من املالكية)5(، 
وقول بع�ص املعا�سرين منهم ال�سيخ ابن عثيمني)6(. 

ونزل  احلديبية،  و�سهد  ال�سجرة،  حتت  بايع  بكنيته،  م�سهور  الغفاري،  اأ�سيد  بن  حذيفة  �سريحة:  اأبو   )1(
الكوفة، وتويف بها.

ينظر: اأ�سد الغابة703/1، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة 494/2.  
اإن اكتفينا بالواحدة وباالثنتني. ينظر: �صنن ابن ماجة ب�صرح  اإلى البخل وال�صح  )يبخلنا(: ين�صبوننا   )2(

ال�سندي: 541/3.
رواه ابن ماجة يف �سننه: )باب من �سحى ب�ساة عن اأهله(: 1052/2 ح )3148( قال املحقق لل�سنن:   )3(
اإ�سناده �سحيح ورجاله موثقون. ورواه احلاكم يف امل�ستدرك: 228/4، ح )7550( وقال: )هذا حديث 
�سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه(. وقال ال�سوكاين يف نيل الأوطار: 143/5: )وحديث اأبي �سريحة اإ�سناده 

يف �سنن ابن ماجه اإ�سناد �سحيح(.
نيل الأوطار: 143/5.  )4(

املفهم: 364/5.  )5(
ينظر: ال�صرح املمتع476/7، جمموع فتاوى ور�سائل حممد بن �سالح العثيمني 38/25، 45، 48.  )6(
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اأدلة القول الثاين: 

كيف . 1 االأن�صاري:  اأيوب  اأبا  �صاألت  قال:  ي�صار،  بن  عطاء  عن  الرتمذي  روى 
كانت ال�صحايا على عهد ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال: “كان الرجل ي�سحي بال�ساة 
عنه وعن اأهل بيته، فياأكلون وُيطعمون حتى تباهى النا�ص فيها كما ترى”)1(.

وجه الدللة: حديث اأبي اأيوب ن�ص �سريح يف اأن ال�ساة الواحدة جتزئ عن 
الرجل وعن اأهل بيته واإن كانوا كثريين، واأنه ل ُي�سرع تعدد الأ�سحية لأهل 

البيت الواحد)2(.

قال ابن القيم يف زاد املعاد م�ستدلاً بحديث اأبي اأيوب: “وكان من هديه ملسو هيلع هللا ىلص 
اأن ال�صاة جتزئ عن الرجل وعن اأهل بيته ولو كرث عددهم”)3(.

ميكن اأن يناق�ص: ن�سلم اأن ال�ساة الواحدة جتزئ عن اأهل البيت الواحد)4(. 
ي�سرع، بل  النا�ص ل  اإذا كان فيه مباهاة ومفاخرة بني  الأ�ساحي  واأن تعدد 

ڭ   ڭ   ڭ   )ڭ   تعالى:  قال  كما  هلل،  ا  خال�صً العمل  يكون  اأن  بد  ال 
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ( ]الأنعام: 162[، واأن يق�سد الف�سل املرتتب على 
الأ�ساحي، واأن ُت�سرف الأ�ساحي يف م�سارفها ال�سرعية بعد ذبحها، فاإذا 

كان كذلك كان من الأمور امل�سروعة.

اأن الت�صحية باأكرث من واحدة الأهل البيت الواحد فيه اإ�صراف.. 2

اأن الت�صحية باأكرث من واحدة الأهل البيت    وذكر ال�سيخ ابن عثيمني 
لأن  واحدة،  اأ�سحية  للبيت  يكفي  واأنه  ال�سنة،  م�سروع وخالف  الواحد غري 
اأكرم اخللق حممد ملسو هيلع هللا ىلص مل ي�سحِّ اإل بواحدة عنه وعن اأهل بيته، ومعلوم اأن له 

�سبق تخريجه.   )1(
حتفة الأحوذي: 76/5  )2(

زاد املعاد: 295/2  )3(
�سبقت امل�ساألة �ص21.  )4(
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ت�سع ن�ساء -يعني ت�سع بيوت- ومع ذلك ما �سحى اإل بواحدة عنه وعن اأهل 
بيته، و�سحى باأخرى عن اأمته ملسو هيلع هللا ىلص.

وكان ال�سحابة ي�سحي الرجل منهم بال�ساة الواحدة عنه وعن اأهل بيته، وما 
عليه كثري من النا�ص اليوم فهو اإ�سراف)1(.

ميكن اأن يناق�ص: اإن اإراقة الدماء يف يوم النحر هي من اأحب الأعمال اإلى 
اإذا �سرف اللحم يف م�سارفه  اأف�سل، وذلك  اهلل)2(، وكلما زادت كلما كان 

ا. ال�سرعية ووزع على الفقراء واملحتاجني، ومل يعبث به، فال يعترب اإ�سرافاً

وئ(  ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   )ې   تعالى:  قال 
]احلج: 37[.

رف يف م�سارفه ال�سرعية اأن النبي  ا اإذا �سُ ومما يدل على اأنه ل يعترب اإ�سرافاً
ملسو هيلع هللا ىلص اأهدى يف حجته مائة بدنة ذبح منها ثالث و�ستني بدنة بيده ال�سريفة)3(.

من  خري  بال�سنة  التم�سك  اأن  �سك  “ل  عثيمني:  بن  ال�سيخ  قال  ذلك  وعلى 
عدمه، واإذا قلنا: اإن ال�سنة اأن يقت�سر اأهل البيت على اأ�سحية واحدة يقوم 
بها رب البيت، فلي�ص معنى ذلك اأنهم ياأثمون، ل ياأثمون لكن املحافظة على 

ال�صنة اأف�صل من كرثة العمل”)4(. 

مل ُيرَو اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر كل واحدة من ن�سائه باأ�سحية، ولو كان ذلك لنقل، . 3
لتكرار �صنّي ال�صحايا عليهن معه، ولكرثتهن. فالعادة تقت�صي اأن ذلك لو كان 

لنقل كما ُنقل غري ذلك من جزئيات اأحوالهن.

فدّل ذلك على اأنه يكتفي مبا ُي�صحى عنه وعنهن.
ال�صرح املمتع: 476/7.  )1(

�صبق ذكر احلديث يف �صل االأ�صحية وهو: )ما عمل ابن اآدم يوم النحر عماًل اأحب اإلى اهلل  من   )2(
ا(. اإراقة دم...، واإن الدم ليقع من اهلل  مبكان قبل اأن يقع على الأر�ص فطيبوا بها نف�ساً

رواه م�سلم: )باب �سفة حج النبي ملسو هيلع هللا ىلص(: 886/2 ح )1218(.  )3(
ينظر: جمموع فتاوى ال�سيخ بن عثيمني: )39/25(، برتقيم ال�صاملة، لقاء الباب املفتوح: 92/3.  )4(
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ميكن اأن يناق�ص: اأن م�سروعية تعدد ال�سحايا لأهل البيت الواحد يكون عند 
القدرة على ذلك، ويحتمل اأن اأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل تكن لديهن القدرة املالية 

على الت�سحية.

كما ورد ت�سحية النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ن�سائه بالبقر، وورد ت�سحية فاطمة لنف�سها 
كما تقدم.

الرتجيح: 

يرتجح يل -واهلل اأعلم بال�صواب- القول مب�صروعية تعدد االأ�صحية الأهل البيت 
الواحد، ب�صرط: 

عدم املباهاة واملفاخرة بهذا العمل.. 1

واإهداء . 2 اأكل  ال�سرعية من  �سرف حلوم الأ�ساحي بعد ذبحها يف م�سارفها 
و�سدقة على الفقراء وامل�ساكني.

وهذا ما اأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث: 

حيث ورد �سوؤال عن العائلة الكبرية اإذا كانت يف بيت واحد: 

قال: “اإذا كانت العائلة كثرية، وهي يف بيت واحد، فيجزئ عنهم اأ�سحية واحدة، 
واإن �صحوا باأكرث من واحدة فهو اأف�صل”)1(.

واأفتى ال�سيخ بن باز  ملا �سئل عن رجل �سكن هو واأخوه يف بيت واحد فهل 
يجب على كل واحد اأ�سحية اأم تكفي اأ�سحية واحدة؟

قال: “ال�سحية �سنة موؤكدة، واإذا ذبحتما واحدة فاأنتم اأهل بيت واحد، تكفيكم 
واحدة، واإن ذبحتم ثنتني فاخلري مطلوب واحلمد هلل... فالواحدة كافية الأنكما اأهل 

بيت واحد، ولكن لو زدمتا فال حرج”)2(.
فتاوى اللجنة الدائمة: رقم الفتوى: )12572(.  )1(

http://www.binbaz.org.sa/mat/11662 ،موقع �سماحة ال�سيخ بن باز، فتاوى نور على الدرب  )2(



د.  فاتن بنت حممد بن عبد اهلل املشرَّف

العدد  الثالث  واخلمسون  237العدد  الثالث  واخلمسون 236

املطلب الثاين
تعدد االأ�شحية لل�شخ�ض الواحد

هل ُي�صرع لل�صخ�س الواحد اأن ي�صحي باأكرث من اأ�صحية يف نف�س العام اأو امل�صروع 
القت�سار على اأ�سحية واحدة؟

اختلف الفقهاء يف هذه امل�صاألة: 

القول الأول:

من  اجلمهور  قول  وهو  اأ�صحية  من  باأكرث  ي�صحي  اأن  الواحد  لل�صخ�س  ُي�صرع 
احلنفية)1(، واملالكية)2(، وال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(، وهو املن�سو�ص عندهم)5(.

• جاء عند احلنفية: “ل باأ�ص بالأ�سحية بال�ساة وال�ساتني”)6(.	

• اأو 	 له،  ال�سحايا  ي�سرتي  الرجل  الإمام مالك عن  “�ُسئل  املالكية:  وجاء عند 
ا”)7(. لغريه.... قال: اإن اأبدلها بخري منها فما اأرى بذلك باأ�ساً

• وجاء عند ال�سافعية: “من �سحى بعدد من ال�سحايا فرقه على اأيام الذبح”)8(.	

ويف كراهة اإزالة ال�سعر ملن اأراد اأن ي�سحي قالوا: “ل يزيل �سعره حتى ي�سحي اأي 
ولو بواحدة اإن تعددت يف حقه”)9(.

ينظر: املحيط الربهاين: 94/6، 101، البحر الرائق: 199/8.  )1(
ينظر: البيان والتح�سيل: 343/3، مواهب اجلليل: 249/3.  )2(

املحتاج  نهاية   ،251/4 وعمرية:  قليوبي  حا�سية   ،396/8 املجموع:   ،496/2 الطالبني:  رو�سة  ينظر:   )3(
132/8، بداية املحتاج: 353/4، حتفة املحتاج: 347/9، حا�سية ال�سرواين والعبادي: 348/9، مغني 

املحتاج: 284/4، بجريمي على اخلطيب: 278/4.
ينظر: الفروع: 87/6، املبدع: 252/3، 272، الإقناع: 408/1، منتهى الإرادات: 198/2، مطالب اأويل   )4(

النهى: 479/2، ك�صف املخدرات: 342/1.
الإن�ساف: 73/4، ت�سحيح الفروع: 87/6.  )5(

املحيط الربهاين: 101/6، البحر الرائق: 199/8.  )6(
البيان والتح�سيل: 343/3.  )7(

رو�سة الطالبني: 496/2.  )8(
بجريمي على اخلطيب: 278/4.  )9(
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وجاء عند احلنابلة: “ومن اأراد الت�سحية فدخلت الع�سر حرم عليه، وعلى من 
ي�صحي عنه اأخذ �صيء من �صعره... اإلى الذبح ولو بواحدة ملن ي�صحي باأكرث، فاإن فعل 

تاب ول فدية”)1(.

اأدلة القول الأول: 

عن اأن�ص ، كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي�سحي بكب�سني، واأنا اأ�سحي بكب�سني)2(.. 1

وجه الدللة: يف ت�سحية النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأن�ص  بكب�سني دللة على م�سروعية 
تعدد الأ�سحية لل�سخ�ص الواحد.

قال ابن حجر : “ا�ستدل به على اختيار العدد يف الأ�سحية”)3(.

وقال يف فتح املنعم: “جواز ت�سحية الإن�سان بعدد من احليوان”)4(.

وقال ابن حزم: “جائز اأن ي�سحي الواحد بعدد من الأ�ساحي”)5(.

وقال يف املفهم: “وفيه من الفقه: ا�ستحباب العدد يف الأ�ساحي”)6(.

وقال يف الفتح الرباين: “يجوز للرجل اأن ي�سحي بعدد من احليوان، ومن ذبح 
واحدة اأجزاأت عنه، ومن �سحى بال�ساأن فالأف�سل اأن ي�سحي بكب�سني”)7(.

اأهل بيته، والثاين عن  ا عنه وعن  ملسو هيلع هللا ىلص ذبح كب�ساً اأن النبي  اأن يناق�ص:  ميكن 
اأمته ولي�ص له.

ا عنه  يجاب: وردت اآثار خمتلفة عن ال�سحابة يف ذلك تدل على اأنه ذبح كب�ساً
وعن اأمته.

الإقناع للحجاوي: 408/1.  )1(
رواه البخاري: )باب �سحية النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكب�سني اأقرنني وبذكر �سمينني(: 2111/5 ح )5233(.  )2(

فتح الباري: 11/10.  )3(
فتح املنعم: 83/8.  )4(

املحلى: 45/6.  )5(
املفهم: 362/5.  )6(

الفتح الرباين: 66/13.  )7(
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عن عائ�سة  قالت: )اأمر بكب�ص اأقرن يطاأ يف �سواد وينظر يف �سواد، 
واآل  حممد  من  تقبل  اللهم  اهلل،  ب�صم  وقال:  ذبحه،  ثم  �صواد،  يف  ويربك 

حممد، ومن اأمته، ثم �سحى به()1(.

وعن جابر  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دعا بكب�صه فذبحه، وقال: »ب�صم اهلل واهلل 
اأكرب، اللهم عني وعن من مل ُي�سحِّ من اأمتي«)2(.

قال ابن بطال: “ذكر الطحاوي حديث عائ�سة وحديث جابر ، وذكر 
اأن�ص  حديث  ملعنى  مبينة  الآثار  وهذه  اخلدري،  �سعيد  اأبي  حديث  من  مثله 
اأن  اأراد  فمن  وا�سع،  ذلك  يف  الأمر  اأن  على  يدل  واختالفها  له،  رة  وُمف�سِّ
ي�صحي عن نف�صه باثنني وثالثة، فهو اأزيد يف اأجره اإذا اأراد بذلك وجه اهلل 

واإطعام امل�ساكني”)3(.

وقال ابن حجر عن قول اأن�ص : )كان ي�سحي بكب�سني لالتباع، وفيها 
ا اإ�سعار باملداومة على ذلك()4(. اأي�ساً

ا على الهدي: فقد ذبح النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم النحر مائة بدنة، ذبح منها ثالث . 2 قيا�ساً
.)5(

 و�ستني بيده ال�سريفة واأكمل الباقي علي

�سح اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ي�سحي كل �سنة ب�ساتني)6(، وذبح عام احلديبية مائة . 3
بدنة)7( )8(.

�سبق تخريجه.  )1(
عليه  امل�ستدرك: 229/4 ح )7554( وحكم  ورواه احلاكم يف  الدارقطني: 513/5 ح )4760(.  رواه   )2(

بال�سحة.
�صرح �صحيح البخاري البن بطال: 18/6.  )3(

فتح الباري: 100/10.  )4(
رواه م�سلم )باب �سفة حج النبي ملسو هيلع هللا ىلص( 886/2 ح )1218(.  )5(

رواه الرتمذي )باب الدليل على اأن الأ�سحية �سنة(: 92/4 ح )1507(، وقال: حديث ح�سن.  )6(
ورد يف �سحيح م�سلم: )وح�سر جابر احلديبية قال: نحرنا يومئذ �سبعني بدنة ا�سرتكنا كل �سبعة يف   )7(

بدنة( )باب ال�سرتاك يف الهدي(: 88/4 ح )3167(.
املحيط الربهاين: 101/6.  )8(
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ال حد الأكرث االأ�صحية اإال اأن يوجد نقل بخالف ذلك)1(. ومل يْنَه عن ذلك، . 4
والأ�سحية فعل خري، وال�ستكثار من اخلري ح�سن)2(.

القول الثاين:

 ل ُي�سرع تعدد الأ�سحية لل�سخ�ص الواحد. وهو قول عند احلنفية)3(، وقال بع�ص 
.)4(

 العلماء ال�سنة القت�سار على واحدة، كال�سيخ ابن عثيمني

جاء عند احلنفية: “لو �سحى ب�ساتني ل تكون اإل اأ�سحية واحدة”)5(.

دليل القول الأول: 

عدم ورود الت�صحية باأكرث من واحدة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقد كان ي�سحي بكب�ص عنه 
وعن اأهل بيته، وبكب�ص عن اأمته)6(.

بكب�سني،  ي�سحي  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  ال�سحيحة  بالأدلة  ثبت  يجاب:  اأن  ميكن 
من  ال�ستكثار  واأن  وا�سع)7(،  الأمر  اأن  على  يدل  مما  الرواية  يف  الآثار  واختلفت 

ب فيه. اخلريات اأمر ُمرغَّ

فعل  تخالف  مل  اإذا  حجة  واأفعالهم  بكب�صني،  الت�صحية  ال�صحابة  عن  ثبت  كما 
�سحابي اآخر)8(.

الرتجيح: 

االأ�صحية  تعدد  مب�صروعية  القول  رجحان  بال�صواب-  اأعلم  -واهلل  يل  يرتجح 
حوا�سي ال�سرواين مع حتفة املحتاج: 350/9.  )1(

ينظر: املحلى: 45/6.  )2(
املحيط الربهاين: 101/6، البحر الرائق: 199/8.  )3(

ينظر: ال�صرح املمتع: 476/7، فتاوى ال�سيخ بن عثيمني: 175/25، 45.  )4(
املحيط الربهاين: 101/6، البحر الرائق: 199/8.  )5(

فتاى ال�سيخ بن عثيمني: 25/45.  )6(
ينظر: �صرح ابن بطال ل�صحيح البخاري: 18/6، فتح الباري: 10/10.  )7(

الإحكام لالآمدي: 95/2، العدة يف اأ�سول الفقه: 585/2، اإعالم املوقعني: 36/6.  )8(
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�سحابته  وبع�ص  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ال�سحيحة  بالأدلة  ذلك  لثبوت  الواحد،  لل�سخ�ص 
الدماء، وكلما زادت زاد فعل  اإراقة  النحر هو  يوم  الأعمال يف  اأف�سل  الكرام. ولأن 
م�صارفه  يف  وي�صرفه  اهلل  وجه  به  مريًدا  يكون  اأن  ب�صرط  منه،  واال�صتكثار  اخلري 

ال�سرعية، واأل يكون من باب املباهاة واملفاخرة، ويق�سد به نفع الفقراء.

قال ال�سيخ ابن باز  ملا �ُسئل عن عدد الأ�ساحي التي ي�سحي بها امل�سلم يوم عيد 
الأ�سحى: “ما فيها حتديد، النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ي�سحي بثنتني اإحداهما عنه وعن اأهل بيته، 
والثانية عمن وحد اهلل من اأمة حممد، فاإذا �صحى االإن�صان بواحدة اأو اثنتني اأو باأكرث 

فال باأ�س... واإن �صحى باأكرث من ثنتني ثالث اأو اأربع اأو بناقة، اأو بقرة فال باأ�س”)1(.

ثمرة اخلالف: 

اإذا �صحى االإن�صان باأكرث من واحدة، فهل ُيعترب ما زاد على الواحدة اأ�صحية؟

على القول مب�سروعية تعدد الأ�سحية، ُيعترب ما زاد على الواحدة اأ�سحية، ولها 
الف�سل املرتتب على الأ�سحية.

على القول بعدم م�سروعية الأ�سحية، ل ُيعترب ما زاد على الواحدة اأ�سحية، بل 
�سدقة من ال�سدقات، وله اأجر لأنه عمل عملني.

بنية  واحدة  ذبيحتني  ذبح  ي�سح  هل    عثيمني  ابن  ال�سيخ  ف�سيلة  �ُسئل 
الأ�سحية والثانية بنية توزيع اللحم؟

اجلواب: ال�سنة اأن ي�سحي الإن�سان بواحدة عنه وعن اآل بيته، كما كان الر�سول 
ملسو هيلع هللا ىلص يفعل، ونحن نعلم اأن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص اأكرم اخللق، ولكن اقت�سر على واحدة، فال�سنة 

خري، لكن لو زدت بهذا الغر�س الذي ذكرت فال باأ�س اإن �صاءاهلل)2(.

من فروع هذه امل�ساألة على القول مب�سروعية تعدد الأ�سحية: 
http: //www.binbaz.org.sa/mat/11662 :موقع �سماحة ال�سيخ بن باز  )1(

ينظر: جمموع فتاوى ال�سيخ بن عثيمني: 39/25 - 40 برتقيم ال�ساملة.  )2(



تعدد األضحية

العدد  الثالث  واخلمسون  241العدد  الثالث  واخلمسون 240

الفرع الأول:

هل زيادة العدد لل�سخ�ص يف الأ�سحية اأف�سل اأم املغالة يف الثمن؟

يف ذلك ثالثة اأقوال: 

القول الأول:

زيادة العدد اأف�سل. وهو مذهب احلنفية)1(، ووجه عند احلنابلة)2(، املن�سو�ص عليه)3(.

اأدلتهم: 

ا على العتق، فكلما زاد عدد العبيد املعتقني كان اأف�سل)4(.. 1 قيا�ساً

ملا فيه من كرثة اإراقة الدم)5(.. 2

ملا يف التعدد من كرثة ال�صعر وال�صوف كما ورد )بكل �صعرة ح�صنة()6(.. 3

اأولى من واحد،  الرق، وتخلي�ص عدد  التخلي�ص من  العتق  املق�سود يف  نوق�ص: 
اأكرث  وال�صمني  اللحم،  منها  فاملق�صود  االأ�صحية  اأما  اأف�صل،  العتق  العدد يف  فكرثة 

ا واأطيب)7(. حلماً

ميكن اأن يجاب: اإن اإراقة الدماء تكون اأكرث كلما زاد العدد، وهو من اأحب االأعمال 
ا كلما زاد العدد كرث اللحم، وكان اأنفع للفقراء. اإلى اهلل يوم النحر)8(، واأي�صً

ينظر: املحيط الرهاين: 94/6.  )1(
ينظر: الفروع: 86/6، املبدع: 252/3، الإن�ساف: 73/4، غاية املنتهى: 449/1 - 450، حا�سية ابن   )2(

قا�سم على الرو�ص املربع: 221/4.
ت�سحيح الفروع: 86/6.  )3(

ينظر: املبدع: 252/3.  )4(
ينظر: ك�ساف القناع: 532/2.  )5(

�سبق تخريجه.  )6(
ينظر: املجموع: 396/8.  )7(

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ما عمل ابن اآدم يوم النحر عماًل اأحب اإلى اهلل  من اإراقة الدم... واإن الدم ليقع من   )8(
ا«، وقد �سبق تخريجه. اهلل  مبكان قبل اأن يقع على الأر�ص، فطيبوا بها نف�ساً
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القول الثاين:

لل�صخ�س، وهو مذهب  العدد  اأولى من كرثة  القيمة  وا�صتكثار  الثمن  املغاالة يف 
ال�سافعية)1(، ووجه عند احلنابلة)2(، واختيار �سيخ الإ�سالم ابن تيمية)3(.

اأدلتهم: 

عمر . 1 اأهدى  قال:    عمر  بن  عبداهلل  عن  داود  اأبي  �صنن  يف  حديث 
ا)4(، فاأعطي بها ثالث مئة دينار، فاأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�صول اهلل،  جنيباً
بثمنها  واأ�سرتي  اأفاأبيعها  بها ثالث مئة دينار  فاأعطيت  ا،  اأهديت جنيباً اإين 

ا؟، قال: »ل، انحرها اإياها«)5(. ُبدناً

وجه الدللة: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأر�سد عمر  اإلى نحر البدنة الغالية الثمن، 
املغالة يف  اأن  على  يدل  البدن، مما  بعدد من  واإبدالها  بيعها  على  وف�سلها 

الثمن اأف�سل من املغالة يف العدد.

نوق�ص: اأنه نهاه عن اإبدالها لأنه كان اأ�سعرها)6(.

اأن املق�صود يف االأ�صحية اللحم للفقراء، وال�صمني اأكرث واأطيب)7(.. 2

ميكن اأن يناق�س: اأنه كلما كرث العدد كرث اللحم، وكان اأنفع للفقراء.
ينظر: املجموع: 396/8، رو�سة الطالبني: 466/2، نهاية املحتاج: 134/8.  )1(

ينظر: الفروع: 86/6، املبدع: 252/3، الإن�ساف: 74/4ك�ساف القناع: 532/2  )2(
ك�ساف القناع: 532/2 ت�سحيح الفروع: 86/6.  )3(

جنيًبا: النجيب القوي اخلفيف ال�صريع. �صنن اأبي داود: 80/2.  )4(
رواه اأبو داود: )باب تبديل الهدي(: 80/2 ح )1758(. ورواه البيهقي يف ال�سنن الكربى )باب ل يبدل   )5(
ما اأوجبه من الهدايا(: 241/5. ورواه ابن خزمية يف �سحيحه )باب ا�ستحباب املغالة بثمن الهدي(: 
292/4 ح )2911(. قال اأبو بكر: هذا ال�صيخ اختلف حممد بن �صلمة يف ا�صمه فقال بع�صهم: جهم بن 

اجلارود، وقال بع�صهم: �صهم. وقال االأعظمي: اإ�صناده �صعيف، ك�صاف القناع: 532/2.
�سنن اأبي داود: 80/2.  )6(

املجموع: 396/8.  )7(



تعدد األضحية

العدد  الثالث  واخلمسون  243العدد  الثالث  واخلمسون 242

الأ�سحية غالية الثمن اأنف�ص من الرخي�سة)1(.. 3

ميكن اأن يجاب: ن�صلم اأن غالية الثمن اأنف�س، ولكن كرثة العدد فيها اإراقة 
الدماء اأكرث، وكالعتق.

القول الثالث:

اأنهما على ال�سواء، وهو وجه عند احلنابلة)2(.

اأنف�س، وفيها بذل للمال اأكرث، ويف كرثة  اأن غالية الثمن  اأن ي�صتدل لهم:  ميكن 
العدد كرثة اللحم وهو مق�صود للفقراء، وكرثة اإراقة للدم يوم االأ�صحى، فيت�صاويان.

الرتجيح: 

يرتجح -واهلل اأعلم بال�صواب- القول باأن كرثة العدد اأولى من املغاالة يف الثمن 
قيا�ًصا على العتق، وملا فيه من كرثة اإراقة الدماء املحببة اإلى اهلل يف اأيام النحر، والأنه 

كلما زاد العدد كرث اللحم وكان اأنفع للفقراء.

اأف�صل  فال�صمني  فيه كرثة حلم،  ولي�س  لكنه هزيل،  كثرًيا  العدد  كان  لو  ا  واأي�صً
فيمكن اأن يقال: االأف�صل ما كان اأنفع للفقراء، �صواء اأكان لكرثة العدد اأم للمغاالة يف 

الثمن.

الفرع الثاين:

قه على اأيام الذبح اأو ال�صنة اأن  اإذا �صحى ال�صخ�س باأكرث من واحدة، فهل ُيفرِّ
يذبحها يف اأول يوم)3(؟

عند . 1 قول  وهو  النحر،  اأيام  من  يوم  اأول  يف  العدد  جميع  يذبح  اأن  ال�سنة 
ال�سافعية)4(.

ينظر: ك�ساف القناع: 532/2.  )1(
ينظر: الفروع: 87/6، املبدع: 252/3.  )2(

ينظر: رو�سة الطالبني: 497/2، مغني املحتاج: 284/4.  )3(

ينظر: رو�سة الطالبني: 497/2، مغني املحتاج: 284/4.  )4(
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دليلهم: اأن يف ذبحها يف اليوم م�سارعة للخريات، ومبادرة لل�ساحلات)1(.

ق ذبح الأ�ساحي على اأيام الذبح، وهو قول عند ال�سافعية)2(.. 2 ُيفرِّ

دليلهم: لأنه اأرفق بامل�ساكني)3(.

نوق�ص: تفريقه على اأيام النحر واإن كان اأرفق بامل�ساكني اإل اأنه خالف ال�سنة، 
التعجيل  فال�سنة  اأهداها)4(،  بدنة  مائة  واحد  يوم  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نحر  فقد 

وامل�سارعة يف اخلريات، واملبادرة بال�ساحلات، اإل ما ثبت خالفه)5(.

الفرع الثالث:

ب�سره  ول  �سعره  من  ياأخذ  فال  ي�سحي،  اأن  ال�سخ�ص  واأراد  الع�سر  دخلت  اإذا 
ا، وهو قول عند املالكية)6(، ومذهب ال�سافعية)7(، واحلنابلة)8(، حلديث اأم �سلمة  �سيئاً
 اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا دخلت الع�سر واأراد اأحدكم اأن ي�سحي فال مي�ص من 

ا«)9(. �سعره وب�سره �سيئاً

واإذا كان ال�سخ�ص �سيعدد الأ�سحية فهل يزول النهي باأول اأ�سحية اأم ل؟
ينظر: املراجع ال�سابقة، ال�سفحة نف�سها.  )1(

ينظر: رو�سة الطالبني: 497/2.  )2(

ينظر: رو�سة الطالبني: 497/2.  )3(
�سبق تخريجه.  )4(

ينظر: رو�سة الطالبني: 497/2.  )5(
وهو عند املالكية يف قول لهم على الكراهة، ويف قول: يحرم يف التطوع دون الواجب. ينظر: حا�سية   )6(

الد�سوقي: 121/2، بلغة ال�سالك: 652/1.
مذهب ال�سافعية على الكراهة، ويف وجه: يحرم وهو �ساذ. ينظر: رو�سة الطالبني: 478/2، املجموع:   )7(
391/8، حا�سية قليوبي وعمرية: 250/4، مغني املحتاج: 283/4، بجريمي على اخلطيب: 278/4، 

اإعانة الطالبني: 334/2.
مذهب احلنابلة على التحرمي )وهو املذهب(، ويف رواية ثانية: الكراهة. ينظر: املقنع: 484/1، الكايف:   )8(

471/1، الإن�ساف: 108/4، الرو�ص املربع مع احلا�سية: 241/4.
رواه م�صلم )باب نهي من دخل عليه ع�صر ذي احلجة وهو مريد الت�صحية اأن ياأخذ من �صعره اأو اأظفاره   )9(

�سيئاًا(: 1565/3 ح )1977(.
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يزول النهي بذبح اأ�صحية واحدة ملن �صي�صحي باأكرث من اأ�صحية)1(.

جاء يف نهاية املحتاج: “ولو ق�سد الت�سحية بعدد زالت الكراهة باأولها”)2(.

وجاء يف مطالب اأويل النهي: “ولو �صحى بواحدة ملن ي�صحي باأكرث منها، فيحل 
له ذلك”)3(.

 ،272/3 املبدع:   ،408/1 للحجاوي:  الإقناع   ،132/8 املحتاج:  نهاية   ،347/9 املحتاج:  حتفة  ينظر:   )1(
منتهى الإرادات: 198/2، مطالب اأويل النهى: 479/2، ك�صف املخدرات: 342/1.

نهاية املحتاج: 132/8.  )2(
مطالب اأويل النهى: 479/2.  )3(
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اخلامتة

من اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها يف هذا البحث: 

الأ�سحية )ا�سم حليوان خم�سو�ص ب�سن خم�سو�ص ُيذبح بنية التقرب اإلى . 1
اهلل يف اأيام خم�صو�صة ب�صبب العيد عند وجود �صرائطها(.

دلت الأدلة ال�سرعية على م�سروعية الأ�سحية من الكتاب وال�سنة والإجماع.. 2

�صروط االأ�صحية اإجمااًل: اجلن�س وال�صن والوقت وال�صالمة من العيوب.. 3

اختلف الفقهاء يف حكم االأ�صحية، والراجح اأنها �صنة موؤكدة.. 4

جتزئ ال�ساة عن الرجل واأهل بيته، كما دلت ال�سنة ال�سحيحة على ذلك.. 5

جمهور العلماء على م�سروعية تعدد الأ�سحية لأهل البيت الواحد.. 6

وجمهور . 7 الواحد،  لل�صخ�س  االأ�صحية  تعدد  م�صروعية  يف  الفقهاء  اختلف 
الفقهاء على م�سروعية تعدد الأ�سحية لل�سخ�ص الواحد.
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قائمة امل�شادر واملراجع

القراآن الكرمي.. 1
املكتب . 2  - عفيفي  عبدالرزاق  حتقيق  لالآمدي-  الحكام  اأ�سول  يف  الإحكام 

الإ�سالمي - بريوت.
ال�ستذكار لأبي عمر القرطبي-حتقيق �سامل حممد عطا وحممد علي معو�ص . 3

- دار الكتب العلمية - بريوت - ط: 1 - 1421ه�-2000م
اإر�صاد ال�صاري ل�صرح �صحيح البخاري للق�صطالين-املطبعة الكربى االمريية-. 4

م�سر.
ال�صيد . 5 باهلل  العارف  ابن  البكري،  ال�صيد  امل�صهور  بكر  الأبي  الطالبني.  اإعانة 

�سطا الدمياطي على حل األفاظ فتح املعني للعالمة زين الدين املليباري، طبعة 
مبطبعة دار اإحياء الكتب العربية.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني لبن قيم اجلوزية-حتقيق حممد عبدال�سالم . 6
ابراهيم-دار الكتب العلمية-بريوت-ط: 1 -1411ه�-1991م.

اللطيف . 7 عبد  احلجاوي-حتقيق  النجا  اأحمد-الأبي  االإمام  فقه  يف  االإقناع 
ال�سبكي-دار املعرفة -بريوت.

وبا�صر . 8 طبعه  على  اأ�صرف  ال�صافعي،  اإدري�س  بن  حممد  عبداهلل  الأبي  االأم. 
ت�سحيحه حممد زهري النجار، دار املعرفة للطباعة والن�سر، بريوت - لبنان.

اأني�س الفقهاء يف تعريف االألفاظ املتداولة بني الفقهاء-للرومي-حتقيق يحيى . 9
مراد-دار الكتب العلمية-1424ه�-2004م.

الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل. . 10
املرداوي، �صححه وحققه:  �صليمان  بن  اأبي احل�صن علي  الدين  تاأليف: عالء 

حممد الفقي، ط: 1 1374ه� - 1955م، مكتبة ال�سنة املحمدية.
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بداية املحتاج يف �صرح املنهاج البن قا�صي �صهبة - دار املنهاج للن�صر والتوزيع . 11
-جدة، ط: 1 -1432ه�-2011م

بجريمي على اخلطيب. ل�صليمان البجريمي امل�صماة بتحفة احلبيب على �صرح . 12
اخلطيب املعروف بالإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع لل�سربيني، الطبعة الأخرية 

1370ه� - 1951م، مطبعة م�سطفى احللبي واأولده مب�سر.
البحر الرائق �صرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري. لزين الدين . 13

بن اإبراهيم بن حممد املعروف بابن جنيم امل�صري، ط: 2.
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد. لأبي الوليد حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي . 14

الأ�ستاذ  عليه  وعلق  اأ�سوله  راجع  احلفيد(،  ر�سد  )ابن  ب�  امل�سهور  الأندل�سي 
عبداحلليم حممد عبداحلليم، دار الكتب االإ�صالمية، ط: 2، 1403ه�- 1983م.

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع. لعالء الدين اأبي بكر بن م�سعود الكا�ساين . 15
احلنفي امللقب مبلك العلماء، ط: 2، 1402ه� - 1982م، دار الكتاب العربي، 

بريوت - لبنان.
البدر املنري يف تخريج االأحاديث واالآثار الواقعة يف ال�صرح الكبري. لالأن�صاري . 16

حممد  اأبي  عبداحلي  الغيط،  اأبو  م�سطفى  حتقيق:  امللقن(،  )ابن  ال�سافعي 
عبداهلل بن �صليمان، اأبي عمار يا�صر بن كمال، دار الهجرة للتوزيع والن�صر.

حتقيق . 17  - للقرطبي  امل�صتخرجة  مل�صائل  والتوجيه  وال�صرح  والتح�صيل  البيان 
 ،2 ط:   - لبنان   - بريوت   - االإ�صالمي  الغرب  دار   - واآخرون  حجي  حممد 

1308ه�-1988م.
املحققني- . 18 من  للزبيدي-حتقيق جمموعة  القامو�ص  من جواهر  العرو�ص  تاج 

دار الهداية.
التاج والإكليل للعبدري-دار الفكر-بريوت-1398م.. 19
التحبري �صرح التحرير يف اأ�صول الفقه للمرداوي - حتقيق اجلربين والقرين . 20

وال�صراح - مكتبة الر�صد - الريا�س - ط: 1، 1421ه�-2000م
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التقرير والتحبري البن املوقت -دار الكتب العلمية- ط: 2،-1403ه�-1983م. 21
تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق. لفخر الدين عثمان الزيلعي احلنفي، دار . 22

الكتاب االإ�صالمي، مطابع الفرزدق، ط: 1، 1313ه�.
عبدالرحمن . 23 �صححه:  للمباركفوري،  الرتمذي.  جامع  ب�صرح  االأحوذي  حتفة 

حممد عثمان، دار الفكر.
24 . ،2 -لبنان-ط:  العلمية-بريوت  الكتب  لل�صمرقندي-دار  الفقهاء  حتفة 

1414ه�-1994م.
حتفة املحتاج. البن امللقن، حتقيق: عبداهلل اللحياين، دار حراء.. 25
تف�سري البغوي )معامل التنزيل(. للبغوي، حتقيق: حممد النمر وعثمان خريية . 26

و�سليمان احلر�ص، دار طيبة.
تف�سري القراآن العظيم. لأبي الفداء اإ�سماعيل بن كثري الدم�سقي، دار اجليل، . 27

بريوت، ط: 2، 1410ه� - 1990م.
الكتب . 28 حجر-دار  لبن  الكبري  الرافعي  اأحاديث  تخريج  يف  احلبري  التلخي�ص 

العلمية-ط: 1، 1419ه.� 
التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين واالأ�صانيد. الأبي عمرو بن يو�صف بن عبدالرب، . 29

حققه: م�سطفى العلوي وحممد البكري 1387ه� - 1967م.
تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان. لعبدالرحمن بن نا�سر ال�سعدي، . 30

حققه: عبدالرحمن معال اللويحق، موؤ�ص�صة الر�صالة، ط: 1.
31 . - الثقافية  لالأزهراملكتبة  القريواين  زيد  اأبي  ابن  ر�صالة  �صرح  الداين  الثمر 

بريوت.
�صنن الرتمذي. الأبي عي�صى حممد بن عي�صى بن �صورة، حتقيق و�صرح: اأحمد . 32

 - 1398ه�   ،2 ط:  مب�صر،  احللبي  البابي  م�صطفى  مطبعة  �صاكر،  حممد 
1978م.
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اإ�صماعيل البخاري، ترقيم: حممد . 33 اجلامع ال�صحيح. الأبي عبداهلل حممد بن 
فوؤاد عبدالباقي، مراجعة: حمب الدين اخلطيب - ق�سي حمب الدين اخلطيب، 

املطبعة ال�سلفية.
القرطبي، . 34 االأن�صاري  اأحمد  بن  الأبي عبداهلل حممد  القراآن.  اجلامع الأحكام 

دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت - لبنان، 1405ه� - 1985م.
جواهر االإكليل �صرح خمت�صر خليل. ل�صالح بن عبدال�صميع االآبي االأزهري، . 35

املكتبة الثقافية، بريوت.
وبهام�صه . 36 الد�صوقي،  عرفة  بن  ملحمد  الكبري.  ال�صرح  على  الد�صوقي  حا�صية 

ال�صرح املذكور مع تقريرات العالمة املحقق �صيدي ال�صيخ حممد علي�س، طبع 
بدار اإحياء الكتب العربية.

قا�صم . 37 بن  عبدالرحمن  جمع:  امل�صتقنع.  زاد  �صرح  املربع  الرو�س  حا�صية 
العا�صمي النجدي، ط: 3، 1405ه�.

حا�صية العدوي على �صرح اأبي احل�صن لر�صالة ابن اأبي زيد وهي حا�صية علي . 38
ال�سعيدي العدوي. دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع.

بابن عابدين على . 39 ال�سهري  اأمني  املحققني حممد  املحتار. خلامتة  رد  حا�سية 
الدر املختار، �صرح تنوير االأب�صار، ويليه تكملة ابن عابدين لنجل املوؤلف، ط: 

2، 1386ه� - 1966م، دار الفكر.
حا�سيتا الإمامني املحققني ال�سيخ �سهاب الدين القليوبي وال�سيخ عمرية على . 40

�صرح العالمة جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني. لل�صيخ حميي الدين 
النووي، طبع مبطبعة دار اإحياء الكتب العربية.
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ق�سة فيها عربة: ملا ح�سرت عمر بن عبدالعزيز الوفاة قيل له: 
فقال:  موته،  مر�ص  يف  وكان  لهم،  �سيء  ل  فقراء  بنيك  تركت 
بالغ،  فيهم  لي�س  ذكرًا  ع�صر  ب�صعة  فاأدخلوهم  علي،  اأدخلوهم 
َبنّي واهلل ما منعتكم حًقا  يا  قال:  ثم  راآهم ذرفت عيناه،  فلما 
هو لكم، ومل اأكن بالذي اآخذ اأموال النا�ص فاأدفعها اإليكم، واإمنا 
واإما غري  ال�صاحلني،  يتولى  اإما �صالح فاهلل  اأحد رجلني:  اأنتم 
�صالح، فال اأترك له ما ي�صتعني به على مع�صية اهلل، قوموا عني، 
ولقد رئي بع�س ولده حمل على مائة فر�س يف �صبيل اهلل، يعني 
لالأمانة مع  املوؤدي  اأن  يدل على  يغزو عليها، وهذا  اأعطاها ملن 

خمالفة هواه، يثبته اهلل فيحفظه يف اأهله وماله بعده.
 ينظر: جمموع الفتاوى، لبن تيمية)249/28(.
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دراسة فقهية مقفارنة بنظام اإلففالس السعودي الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم )م/50( وتاريخ 1439/5/28هف

اإعداد: 
د. عبداحلميد بن عبدالله بن نا�رش املجلي

ع�سو هيئة التدري�س يف املعهد العايل للق�ساء
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على �صيد املر�صلني، نبينا حممد، عليه 
وعلى اآله و�سحبه اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم. اأما بعد: 

وتاريخ  )م/50(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سعودي  الإفال�ص  نظام  فاإن 
1439/5/28ه�، قد اأحدث نقلة نوعية يف جمال الأنظمة التجارية باململكة، واأ�ساف 
اإ�سافات جديدة مل تكن موجودة يف الأنظمة التجارية ذات ال�سلة. ومما مييز هذا 
التفلي�ص،  باب  وهو  األ  الفقه،  اأبواب  من  بباب  ا  كبرياً ا  وم�سا�ساً ا  تعلقاً له  اأن  النظام 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  الأنظمة يف  اأن  املعلوم  ومن  املفل�سني.  ت�سرفات  واأحكام 
اأكدت  ما  وهو  تخالفها،  ول  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  تراعي  اأنظمة مرعية،  كلها 
الدولة،  هوية  فيه  بّينت  الذي  للحكم،  االأ�صا�صي  النظام  من  االأولى  املادة  عليه 
ود�ستورها، وم�سادر ال�ستمداد، فما اأجمل اأن تواكب الدرا�سات الفقهية املتخ�س�سة 
بتعامالت  تتعلق  التي  التنظيمية  الإجراءات  اأو  الأنظمة  هذه  من  ي�سدر  جديد  كل 
فيه  يكون  اأن  بينهم، وحتاول مراجعة ما ميكن  القائمة  التجارية  واملبادلت  النا�ص 
ا اإذا  نوع من النحراف عن امل�سار ال�سحيح الذي ر�سمه النظام الأ�سا�سي، خ�سو�ساً
ا�ستح�سرنا اأن الفقهاء  هم اأ�سحاب ال�سبق والتقدم يف تقرير الأحكام العامة 
واخلا�سة لأغلب التعامالت التي حت�سل بني الأ�سخا�ص، وم�سنفاتهم -التي تعترب 
املدنية  القوانني  لغالب  واملتتبع  القول.  هذا  على  �ساهد  خري  عالية-  معرفية  ثروة 
ا�صتفادت  قد  القوانني  هذه  اأن  كيف  يجد  الإ�سالمي)1(،  الفقه  م�سدرها  كان  التي 

ومن اأمثلة هذا: قانون املعامالت املدنية الأردين، والكويتي والإماراتي.   )1(
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من ال�سعة وال�سمول التي ات�سم بها الفقه الإ�سالمي وتعدد الجتهادات يف املذاهب 
الفقهية يف ا�ستيعاب كافة امل�سكالت والق�سايا التي تعر�ص بني النا�ص يف تعامالتهم 
على كافة درجاتهم وطبقاتهم. كما اأنه ل يخفى على كل متخ�س�ص اأن الفقهاء لهم 
لي�ص عند غريهم من  ما  بالألفاظ  والعتناء  ال�سياغة  الطويل يف جانب  الباع  من 
اأ�سحاب العلوم واملعارف الأخرى، قدميها وحديثها، والدرا�سة الفقهية املتخ�س�سة 
لبع�ص امل�سائل والق�سايا التي عاجلتها بع�ص الأنظمة، كفيل بال�ستدراك والإ�سافة 
يف  وا�ستعمالتهم  الفقهاء  طريقة  �سوء  على  وذلك  الأنظمة،  هذه  على  والت�سحيح 
الق�سايا وامل�سائل التي تعترب حمالاً للدرا�سة والبحث والنظر، وهذا املنطلق مع اأهميته 
ا للدرا�سة والتحليل، واإ�سافة جديدة للموؤ�س�سات التي تعمل على  يعترب جمالاً خ�سباً
املجالت، وقدرته  كافة  الإ�سالمي يف  الفقه  اإلى ح�سور  النظر  ولفت  الأنظمة،  �سن 
على حلها ومعاجلتها على اأكمل وجه، وفق ما ميلكه من ثروة عظيمة تتمثل يف قواعد 

الفقه واأ�سوله وفروعه ومقا�سده. 

ولكل ما �سبق فقد قامت الرغبة عندي بالكتابة يف هذا الفلك، وقد قمت بدرا�سة 
بع�ص  يف  النظامية  الن�سو�ص  بع�ص  وح�سر  الإفال�ص،  لنظام  ومتكررة  فاح�سة 
تعديل  اإ�صهام يف  للفقه  يكون  اأن  النظر، وميكن  فيها وجهات  التي تختلف  الق�صايا 
هذا  حجم  تنا�سب  جزئياته  من  جزئية  اآخذ  اأن  فارتاأيت  النظامي؛  الن�ص  م�سار 
البحث، واأتناوله بالدرا�سة الفقهية والتحليل واملقارنة بني الن�ص الفقهي والنظامي 
الوارد يف نظام الإفال�ص، فوقع الختيار ليكون عنوان هذا البحث: )�سلطة الأمني 
على عقود املفل�س واملتعرث يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل، درا�سة فقهية مقارنة بنظام 

الإفال�س ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/50( وتاريخ 1439/5/28هـ(. 

واهلل اأ�صاأل اأن يهديني لل�صواب، ويدلني عليه، واأن يجنبني اخلطل والزلل و�صوء 
العمل. 

اإنه ويل ذلك والقادر عليه. و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد واآله و�صحبه و�صلم. 
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اأهمية املو�سوع: 

الطبيعية . 1 ال�سخ�سية  ذوي  للتجار  واأهميته  اجلديد،  الإفال�ص  نظام  قيمة 
تتناول  التي  والدرا�سات  الأبحاث  على  الأهمية  هذه  وت�سري  والعتبارية، 
هذا النظام بالدرا�سة املقارنة والتحليل؛ مل�سي�ص احلاجة اإليه يف التعامالت 

التجارية، والواقع العملي �ساهد على هذا. 

يف . 2 واإجراءاته  وو�سائله  بالإفال�ص،  املتعلقة  الفقهية  للمادة  املعرفية  القيمة 
املدونات الفقهية. 

جمال . 3 يف  جديًدا  ت�صيف  ونظامه  باالإفال�س  املتعلقة  الدرا�صات  هذه  اأن 
ا؛ اإذ املحاكم التجارية هي املخولة  الدرا�سات الفقهية واملجال الق�سائي اأي�ساً

بتطبيق نظام الإفال�ص على الق�سايا والوقائع املتعلقة به. 

اأ�سباب اختياره: 

ما ذكرته يف اأهمية املو�سوع، والقيمة الفقهية والنظامية ملادة الإفال�ص. . 1

اإظهار قيمة الفقه االإ�صالمي، واإثبات وجوده يف جميع الق�سايا، واأنه ميلك . 2
مبا يت�سمنه من ثروة فقهية وا�سعة قدرة على اإيجاد احللول وامل�سكالت يف 

جميع املجالت، واأنه امللجاأ حني وجود فراغ نظامي يف واقعة من الوقائع. 

الفقه . 3 التجارية يف اململكة وبني  الأنظمة  للمقارنة بني  املا�سة  وجود احلاجة 
ا اإذا علمنا اأن الأنظمة يف اململكة مرعية، تراعي اأحكام  الإ�سالمي، خ�سو�ساً
ال�سريعة ول تخالفها، وبيان امليزة التي ميتلكها الفقه الإ�سالمي يف معاجلة 
حتقق  ل  اأو  الأطراف،  م�سلحة  حتقق  ل  التي  النظامية  الن�سو�ص  بع�ص 

العدالة للجميع. 

اأهداف البحث: 

يف . 1 الواردة  املايل  التنظيم  اإعادة  باإجراء  املتعلقة  النظامية  املواد  معاجلة 
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ا ما كان منها  نظام الإفال�ص واملخالفة للفقه الإ�سالمي وقواعده، خ�سو�ساً
حظرية  اإلى  واإرجاعها  الإفال�ص،  عملية  يف  الأطراف  مل�سلحة  ق  حُمقِّ غري 
يف  ين�ص  الذي  للحكم-  الأ�سا�سي  -النظام  البالد  لد�ستور  ا  امتداداً الفقه؛ 

املادة الأولى منه على اأن مرجعية الأنظمة هي للكتاب وال�سنة. 

الو�سول اإلى اأن بع�ص احللول التي ذكرها الفقهاء  يف بع�ص التفا�سيل . 2
التي تخ�ص عملية الإفال�ص اأوفق عند التاأمل والنظر مما ورد يف بع�ص مواد 
نظام الإفال�ص ال�سعودي ب�سفة خا�سة، اأو يف الأنظمة املقارنة ب�سفة عامة. 

الدرا�سات ال�سابقة: 

مل اأقف بعد البحث والتتبع على درا�سة تناولت هذا املو�سوع بخ�سو�سه، ووفق 
الأبحاث  اأو حتى يف  العلمية  الر�سائل  �سواءاً يف  والدرا�سة،  بالبحث  خطته وطريقته 

املحكمة، ولذلك ُيعترب هذا البحث اإ�صافة جديدة، وميزة ظاهرة. 

تق�سيمات البحث: 

انتظم هذا البحث خطة ا�ستملت على متهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، وفهر�سني. 

التمهيد، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول: التعريف مبفردات العنوان، وفيه فرعان: 

الفرع االأول: التعريف االإفرادي. 

الفرع الثاين: املعنى املركب. 

املطلب الثاين: ال�سالحيات النظامية لالأمني يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل. 

املطلب الثالث: التو�صيف الفقهي لعمل الأمني. 

املبحث الأول: القوة املُلزمة للعقد. 

املبحث الثاين: اأ�سباب ف�سخ العقود وانف�ساخها. وفيه مطلبان: 
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املطلب الأول: اأ�سباب ف�سخ العقود. 

املطلب الثاين: اأ�سباب انف�ساخ العقود. 

التنظيم  اإعادة  اإجراء  يف  واملتعرث  املفل�س  عقود  على  االأمني  �صلطة  الثالث:  املبحث 
املايل، وفيه مطلبان: 

يف  واملتعرث  املفل�س  عقود  على  االأمني  �صلطة  يف  النظامي  الراأي  االأول:  املطلب 
اإجراء اإعادة التنظيم املايل. 

يف  واملتعرث  املفل�س  عقود  على  االأمني  �صلطة  يف  الفقهي  الراأي  الثاين:  املطلب 
اإجراء اإعادة التنظيم املايل. 

اخلامتة. 

فهر�ص امل�سادر. 

فهر�ص املو�سوعات. 
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التمهيد

 وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول

التعريف مبفردات العنوان 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: التعريف الإفرادي:

اأوًل: �ُسلطة. 

اأ- تعريفها لغة: هي بال�سم: ا�سم من الفعل )�سلط()1(، واأ�سل الفعل -وهو ال�سني 

والالم والطاء- يدل على القوة والقهر. ومن ذلك ال�سالطة: من الت�سلط وهو القهر، 
)ېئ  ىئ   ولذلك �ُصّمي ال�صلطان �صلطاًنا. وال�صلطان: احلجة)2(. ومنه قوله تعالى: 
ىئ( ]احلاقة: 29[، معناه: ذهبت عني حجتي، ولذلك قيل لالأمراء �سالطني؛ لأنهم 
الذين ُتقام بهم احلجة واحلقوق. وقوله تعالى: )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ( ]�سباأ: 
21[؛ اأي: ما كان له عليهم من حجة ي�سلهم بها اإل اأنا �سلطناه عليهم لنعلم من يوؤمن 

وال�سلطان:   ،)4( ں()3(  ں   ڱ   ڱ   ڱ   )ڱ   تعالى:  قال  كما  بالآخرة. 
ا  ا؛ كقولك: قد جعلت له �سلطاناً قدرة امللك وقدرة من جعل ذلك له واإن مل يكن ملكاً

ينظر: ال�صحاح، مادة )�صلط(، 1134/3، ل�سان العرب، مادة )�سلط(، 320/7.   )1(
ينظر: مقايي�ص اللغة، مادة )�سلط(، 95/3.   )2(

�سورة احلجر، جزء من الآية رقم )42(، و�سورة الإ�سراء، جزء من الآية رقم )65(.   )3(
ينظر: ل�سان العرب، مادة )�سلط(، 321/7.   )4(
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ال�سليط)1(.  بنائه  اأ�سل  لأن  زائدة؛  ال�سلطان  يف  والنون  فالن،  من  حقي  اأخذ  على 
و�سلطان كل �سيء �سدته)2(. وكل �سلطان يف القراآن حجة. 

ال�سلطة  مل�سطلح  ا�ستعمالهم  يف  الفقهاء  يخرج  مل  ا�سطالًحا:  تعريفها  ب- 

والت�سليط عن املعنى اللغوي له، اإذ املعنى الذي ميكن اأن ي�ستنبط من ا�ستعمالتهم 
كما  والتحكم؛  والقهر  والتمكن  ال�سيطرة  على  يدل  امل�سطلح يف م�سنفاتهم،  لهذا 
فاإن  الدولة،  وال�سيطرة يف  التحكم  له ولية  ال�سلطان، وهو من  هو احلال يف معنى 
كانت �سلطته قا�سرة على ناحية خا�سة فلي�ص بخليفة، واإن كانت عامة فهو اخلليفة، 
اأواخر  يف  وقع  كما  �سلطة،  بال  خالفة  املختلفة  الإ�سالمية  الع�سور  يف  وجدت  وقد 
التي  وال�سلطة  املماليك)3(.  كان احلال يف عهد  كما  بال خالفة  و�سلطة  العبا�سيني، 
والالم،  االألف  بحذف  اأوردناها  ولذا  وال�صيطرة،  والتمكن  القدرة  هي  هنا:  نعنيها 
فهي تاأخذ املعنى اللغوي، ويتحدد هذا املعنى ويق�سر بالإ�سافة، فال�سيطرة والتمكن 
هنا قا�سرة على من منح هذا احلق، وقا�سرة على حمله، فال�سلطة هنا لالأمني املعني 
ا ب�سالحياته املحددة يف نظام الإفال�ص، ولذا  اأي�ساً من املحكمة، وحملها حم�سور 
الوكيل بطلب  اأوردناها منكرة، كما نقول �سلطة الو�سي على ما و�سي فيه، و�سلطة 
احلقوق، وهكذا، واإال فا�صتعمال هذا امل�صطلح ُمعّرًفا باالألف والالم من غري اإ�صافة 

ُيطلق على �ساحب ال�سلطة املطلقة، وهو اإمام امل�سلمني. 

ومن ا�ستعمالت الفقهاء: “قولهم يف معنى حديث: »اأنت ومالك لأبيك«)4(: معناه 
ينظر: العني، مادة )�سلط(، 213/7، ل�سان العرب، مادة )�سلط(، 320/7.   )1(

ينظر: املحكم واملحيط الأعظم، 435/8.   )2(
ينظر: املو�سوعة الفقهية، 216/6.   )3(

وابن  ولده، 289/3،  مال  ياأكل من  الرجل  باب يف  الإجارة،  اأبواب  كتاب  داود )3530(،  اأبو  اأخرجه   )4(
ال�سنن  والبيهقي يف  ولده، 391/3،  مال  للرجل من  ما  باب  التجارات،  اأبواب  كتاب  ماجه )2291(، 
الكربى )15748(، كتاب النفقات، باب نفقة الأبوين، 789/7، واأحمد يف م�سنده )6678(، 261/11. 
امللقن  كابن  راأى جماعة �سالحيته لالعتماد؛  بع�ص طرقه مقال، ومبجموع طرقه  وهذا احلديث يف 

وال�سوكاين. ينظر: البدر املنري، 656/7، نيل الأوطار، لل�سوكاين 17/6. 
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�سلطة التملك، ويدل عليه اإ�سافة املال للولد”)1(. وكذا قولهم: “واإن اأودع ال�سبي اأو 
املعتوه اأو ال�صفيه وديعة فتلفت بتفريطه مل ي�صمن؛ الأن مالكها قد فّرط يف ت�صليمها 
اإليه، واإن اأتلفها مل ي�صمن، �صواًء اأتلفها باأكل اأو غريه؛ الأنه �صّلطه على اإتالفها بدفعها 
اإليه”)2(. وقولهم: “كل ت�سرف ل يتم اإل بالقب�ص؛ فاإنه جائز يف املبيع قبل القب�ص 
اإذا �صّلطه على قب�صه فقب�صه، الأن متام هذا العقد ال يكون اإال بالقب�س واملانع زائل 
عند ذلك”)3(. وقولهم: “القب�ص �سلطة على الت�سرف فيدخل املبيع يف �سمانه”)4(. 
وقولهم: “�سلطة ال�سيد باقية اإلى يوم العتق”)5(، وغري ذلك من الن�سو�ص الفقهية 
اأو  ال�سلطة  بلفظ  كان  �سواءاً  )�سلط(،  الفعل  اأ�سل  ا�ستعمال  على  تدل  التي  الكثرية 
والقوة  للقدرة  املت�سمن  اللغوي،  معناه  اإلى  يرجع  الفقهاء  عند  وكالهما  الت�سلط، 

التمكن والقهر. 

ومن املنا�صب هنا، االإ�صارة اإلى اأن تعريف ال�صلطة مبعناها العام عند القانونيني، 
وقد كرثت التعريفات لهذا امل�صطلح عندهم، وغاية ما نق�صده هنا االإ�صارة اإلى ما 

يو�سح املق�سود بهذا امل�سطلح عندهم، وهو متحقق بذكر تعريفني. 

فقيل يف تعريفها: “قدرة ال�سخ�ص على اأن يح�سل من اآخر على �سلوك، ما كان 
لياأتيه هذا الأخري من تلقاء نف�سه”)6(. 

ا: “القوة التي ميار�سها اأو ميكن اأن ميار�سها �سخ�ص ما على �سخ�ص  وقيل اأي�ساً
اآخر، مبا ي�سمح باأن يقوم الأول بفر�ص اإرادته على الثاين”)7(. 

ك�ساف القناع، للبهوتي، 320/4.   )1(
الكايف يف فقه الإمام اأحمد، لبن قدامة، 112/2، املبدع يف �صرح املقنع، لربهان الدين بن مفلح، 93/5.   )2(

العناية �صرح الهداية، للعيني، 511/6.   )3(
فتح العزيز، للرافعي، 218/4.   )4(

رو�سة الطالبني، للنووي، 217/12.   )5(
ينظر: مدى توازن ال�صلطة ال�صيا�صية مع امل�صوؤولية يف الدولة احلديثة، د. نا�صف، 6، ال�سلطة التقديرية   )6(

للقا�سي الإداري، د. وليد ال�سمعاين، 23/1. 
للقا�سي  التقديرية  ال�سلطة   ،35 عبدالهادي،  ماهر  د.  الدولة،  نظرية  يف  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ينظر:   )7(

الإداري، 23/1. 
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ثانًيا: الأمني: 

اأ- لغة: من الأمانة، وهي نقي�ص اخليانة)1(، وهي م�سدر اأمن الرجل اأمانة فهو 

اأمني، اإذا �سار كذلك، هذا اأ�سلها، ثم �سمي ما تاأمتن عليه �ساحبك اأمانة. ومنها 
ا،  اأميناً اتخذه  كذا:  على  ائتمنه  يقال:   .]27 ]الأنفال:  ڤ(  )ڤ   تعالى:  قوله 
ومنه احلديث: »املوؤذن موؤمتن«)2(؛ اأي: ياأمتنه النا�ص على الأوقات التي يوؤذن فيها، 
احلافظ،  والأمني:  وفطر)3(.  و�سوم  �سالة  من  به  اأمروا  ما  اأذانه  على  فيعملون 
ا، تقول: اوؤمتن الرجل، فهو  ا حافظاً وموؤمتن القوم: الذي يثقون اإليه ويتخذونه اأميناً
موؤمتن. والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان، وقد جاء يف كل 

منها حديث. والأمني: القوي؛ لأنه يوثق بقوته)4(. 

ب- ا�سطالًحا: ال يختلف املعنى اال�صطالحي لالأمانة واالأمني عن املعنى اللغوي، 

اإذ الأمانة ا�سم ملا يحفظه املرء عند غريه، وهي م�ستقة من الأمن؛ لأنه ياأمنه من اأن 
ي�سيعها. والأمني: هو الذي يحفظ حقوق من يواليه)5(. اأو هو: الذي يحفظ ما عهد له 
به حتى يوؤديه دون نق�ص ول تغيري)6(. والأمني: فعيل مبعنى مفعول، اأي: ماأمون على 

�سيء، اأي: موثوق به يف حفظه)7(. 

اأنهم  يرى:  )الأمني(  لفظ  ا�ستعمال  فيها  ورد  التي  الفقهاء  لن�سو�ص  واملتتبع 
ينظر: املحكم واملحيط الأعظم، لبن �سيده، مادة )اأمن(، 493/10.   )1(

اأخرجه اأبو داود )517(، كتاب ال�سالة، باب ما يجب على املوؤذن من تعاهد الوقت، 143/1، والرتمذي   )2(
)207(، اأبواب ال�سالة، باب ما جاء اأن الإمام �سامن، واملوؤذن موؤمتن، 282/1، وم�سند الإمام اأحمد 
ا، و�سنيع الرتمذي الحتجاج ببع�ص طرق  )8909(، 485/14. وذكر ابن القطان اأن يف اإ�سناده انقطاعاً

احلديث. ينظر: بيان الوهم والإيهام، لبن القطان، 306/5. 
ينظر: اأني�ص الفقهاء يف تعريفات الألفاظ املتداولة بني الفقهاء، للقونوي، 93.   )3(

ينظر: ل�سان العرب، لبن منظور، مادة )اأمن(، 25-21/13.   )4(
ينظر: الك�ساف عن حقائق غوام�ص التنزيل، اأبو القا�سم الزخم�سري، 773/4، التحرير والتنوير، لبن   )5(

عا�سور، 323/9. 
ينظر: التحرير والتنوير، 157/30.   )6(

ينظر: املرجع ال�سابق، 7/13.   )7(
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ا على القيام مبا  ا قادراً يق�سدون به ات�ساف ال�سخ�ص بهذه ال�سفة، اأي: يكون اأميناً
ا كان اأو  ُي�سند اإليه من غري اإخالل اأو خيانة؛ وذلك لأجل توليته على اأمر معني، عاماً
ا؛ ومن ذلك قول بع�ص الفقهاء: “فاإن مات اأحدهما -اأحد الو�سيني-، اأو جن،  خا�ساً
ا”)1(. وهذا املعنى هو الذي  اأميناً اأقام احلاكم مقامه  اأو وجد منه ما يوجب عزله، 

نق�سده يف هذا البحث. 

ثالًثا: عقود. 

اأ- لغة: جمع عقد، والعني والقاف والدال اأ�سل واحد يدل على �سدٍّ و�سدة وثوق، 

واإليه ترجع فروع الباب كلها. ومن ذلك عقد البناء، واجلمع اأعقاد وعقود. وعقدت 
ا، وقد انعقد، وتلك هي العقدة. وعاقدته مثل عاهدته، وهو العقد  احلبل اأعقده عقداً
واجلمع عقود. قال اهلل تعالى: )ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک( ]املائدة: 1[، والعقد: 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   )ڭ   تعالى:  قوله  ومنه  اليمني،  عقد 
ۈ  ٴۇ( ]املائدة: 89[. وعقدة النكاح وكل �صيء: وجوبه واإبرامه. والُعْقدُة يف البيع: 

اتخذها.  اأي:  عقدة،  فالن  اعتقد  يقال:  ُعَقد.  واجلمع  ال�سيعة،  والُعْقدُة:  اإيجابه. 
ا، اأي: اقتناه. وعقد قلبه على كذا فال ينزع عنه)2(.  واعتقد مالاً واأخاً

ب- ا�سطالًحا: للعقد يف كالم العلماء  اإطالقان: 

�سواء  ال�سرعية،  اللتزامات  جميع  املعنى  هذا  ويتناول  للعقد:  العام  الإطالق 
نتيجة  كانت  اأم  ونحوهما،  والإجارة،  كالبيع،  طرفني؛  بني  اتفاق  نتيجة  اأكانت 
اأن يلزم نف�صه بالتزام �صرعي خا�س؛ كاليمني، والوقف،  اأراد  اإرادة �صخ�س واحد، 
والطالق، والنذر، والإعتاق. وقد جاء يف كالم الفقهاء ما يدل على اإطالقهم العقد، 
واإرادتهم هذا املعنى، ومن كالمهم عن العقد مبعناه العام: قول اأبي بكر اجل�سا�ص 
: “العقد ما يعقده العاقد على اأمر يفعله هو، اأو يعقد على غريه فعله على وجه 
اإلزامه اإياه؛ لأن العقد اإذا كان يف اأ�سل اللغة ال�سد ثم نقل اإلى الأميان والعقود عقود 

ال�صرح الكبري على املقنع، البن اأبي عمر املقد�صي، 474/17.   )1(
ينظر: مقايي�ص اللغة، لبن فار�ص، مادة )عقد(، 86/4، ال�صحاح، للجوهري، مادة )عقد(، 510/2.   )2(
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اإمنا  وهذا  عليه،  واإيجابه  ذكره  مبا  الوفاء  اإلزام  به  اأريد  فاإمنا  ونحوها،  املبايعات 
يتناول منه ما كان منتظًرا ُمراعى يف امل�صتقبل من االأوقات، في�صمى البيع والنكاح 
ا؛ لأن كل واحد منهما قد األزم نف�سه التمام  والإجارة و�سائر عقود املعاو�سات عقوداً
عليه والوفاء به، و�صمي اليمني على امل�صتقبل عقًدا؛ الأن احلالف قد األزم نف�صه الوفاء 
ا عقوًدا؛ ملا  مبا حلف عليه من فعل اأو ترك، وال�صركة وامل�صاربة ونحوها ت�صمى اأي�صً
ل�ساحبه  والعمل  الربح  من  واحد  كل  على  �سرطه  مبا  الوفاء  اقت�سائه  من  و�سفنا 
واألزمه نف�سه، وكذلك العهد والأمان؛ لأن معطيها قد األزم نف�سه الوفاء بها، وكذلك 
وكذلك  عقد،  فهو  امل�صتقبل  يف  يفعله  �صيء  يف  نف�صه  على  اإن�صان  �صرطه  �صرط  كل 
امل�صتقبل  يف  مبعنى  له  تعّلق  ال  وما  ذلك،  جمرى  جرى  وما  القرب  واإيجاب  النذور 

ا”)1(.  ينتظر وقوعه، واإمنا هو على �سيء ما�ٍص قد وقع؛ فاإنه ل ي�سمى عقداً

الإطالق اخلا�س للعقد: 

واحد  تعريف  على  و�صنقت�صر  اخلا�س،  مبعناه  للعقد  الفقهاء  تعريفات  تعددت 
عند كل مذهب من املذاهب الفقهية الأربعة. 

قبول  مع  املتكلمني  اأحد  اإيجاب  جمموع  للعقد:  احلنفية  فقهاء  تعريفات  فمن 
الآخر)2(. 

وعند فقهاء املالكية: العقد: ما يكون بني اثنني باإيجاب وقبول)3(. 

وعند فقهاء ال�سافعية: العقد: جمموع الإيجاب والقبول)4(. 
ا: اأحكام القراآن، لبن العربي، 5/2، اأحكام القراآن، الكيا  اأحكام القراآن، 285/3. وينظر يف هذا املعنى اأي�ساً  )1(

الهرا�سي، 8/3، حتفة الطالب ب�صرح تنقيح اللباب، الأبي زكريا االأن�صاري، 3/2، قواعد ابن رجب، 268. 
ينظر: فتح القدير، لبن الهمام/، 187/3، البحر الرائق، لبن جنيم، 85/3، رد املحتار على الدر   )2(

املختار، لبن عابدين، 3/3. 
ينظر: الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف، للقا�سي عبدالوهاب البغدادي، 561/2، حا�سية العدوي   )3(

على �صرح كفاية الطالب الرباين، 209/2، اأقرب امل�سالك ملذهب الإمام مالك، للدردير، 12/3. 
ينظر: حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج، البن حجر الهيتمي، 214/4، حا�صية اجلمل على �صرح املنهج،   )4(

 .377/3
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والقبول. جاء يف )الإن�ساف يف معرفة  الإيجاب  العقد:  وعند فقهاء احلنابلة: 
الراجح من اخلالف()1(: “الإيجاب والقبول ا�سم لكل تعاقد”. 

رابًعا: املفل�س: 

اأ- لغة: املفل�ص: هو الذي ل مال له، يقال: اأفل�ص الرجل: اإذا مل يبق له مال)2(. 

ا، كما يقال: اأخبث  ا وزيوفاً ا، كاأمنا �سارت دراهمه فلو�ساً وقد اأفل�ص الرجل: �سار مفل�ساً
الرجل، اإذا �سار اأ�سحابه خبثاء. ويحوز اأن يراد به اأنه �سار اإلى حال يقال فيها: لي�ص 
معه فل�ص، كما يقال: اأقهر الرجل اإذا �سار اإلى حال يقهر عليها. واأذل الرجل: �سار 

اإلى حال ُيذّل فيها. وقد فل�صه القا�صي تفلي�ًصا: نادى عليه اأنه اأفل�س)3(. 

ا  ب- ا�سطالًحا: يتقارب املعنى ال�سطالحي للمفل�ص من املعنى اللغوي، وتتميماً

للمق�صود �صاأذكر تعريف املفل�س عند كل مذهب من املذاهب الفقهية االأربعة: 

تعريف احلنفية: املفل�س: “هو من ل يقدر على وفاء دينه”)4(. 

وقيل: املفل�ص: “من تزيد ديونه على موجوده”)5(. 

تعريف املالكية: يطلق املفل�س عندهم على اإطالقات متعددة: 

املفل�ص: هو املحكوم عليه بحكم الفل�ص)6(. . 1

املفل�ص: هو الذي ل مال له. . 2

تعريف ال�صافعية: املفل�س: هو “من ل يفي ماله بدينه”)7(. 
14/11. وينظر: املغني، لبن قدامة، 480/3، �صرح منتهى االإرادات، للبهوتي، 33/2.   )1(

ينظر: تهذيب اللغة، لالأزهري، مادة )فل�ص(، 297/12.   )2(
ال�صحاح، مادة )فل�س(، 959/3.   )3(

حا�صية الطحطاوي على مراقي الفالح، 505.   )4(
عمدة القاري �صرح �صحيح البخاري، للعيني، 225/12.   )5(

خمت�صر  �صرح   ،502/2 للحطاب،  اجلليل،  مواهب   ،315/2 اجلد،  ر�سد  لبن  املمهدات،  املقدمات   )6(
خليل، للخر�سي، 262/5. 

�صرح  املحتاج يف  119/5، مغني  للهيتمي،  املنهاج،  �صرح  املحتاج يف  الطالبني، 127/4، حتفة  رو�سة   )7(
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تعريف احلنابلة: املفل�س: هو الذي ال مال له، وال ما يدفع به حاجته)1(. 

ا  وقيل: “من دينه اأكرث من ماله، وَخْرُجُه اأكرث من دخله”)2(. و�سمي املفل�ص مفل�ساً
واإن كان ذا مال: ل�ستحقاق ماله ال�سرف يف جهة دينه، فكاأنه معدوم، اأو ملا يوؤول 
اإليه من عدم ماله بعد وفاء دينه؛ لأنه مينع من الت�سرف يف ماله اإل بال�سيء التافه 

الذي ل يعي�ص اإل به؛ كالفلو�ص)3(. 

ال�سادر  ال�سعودي،  الإفال�ص  تعريفه يف نظام  ال�سعودي: فقد جاء  النظام  واأما 
باملر�سوم امللكي رقم )م/50( وتاريخ 1439/5/28ه�، يف املادة الأولى من النظام 
باأن املفل�ص: “مدين ا�ستغرقت ديونه جميع اأ�سوله”. ويتميز تعريف املفل�س يف نظام 
االإفال�س عن االأنظمة املقارنة االأخرى، باأنه األ�صق بالتعريف الفقهي؛ اإذ هو يوافق 
بع�ص التعريفات املنقولة عن بع�ص احلنفية وال�سافعية واحلنابلة، بخالف الأنظمة 
تعريف  ومن ذلك  الفقهي،  التعريف  بعيًدا عن  للمفل�س جاء  تعريفها  فاإن  االأخرى، 
املفل�ص يف القانون امل�سري، فقد عرفت املادة )550( من القانون التجاري امل�سري 
اأعماله  ا�صطرابات  اإثر  التجارية،  ديونه  دفع  عن  توقف  تاجر  “كل  باأنه:  املفل�ص 
املالية”. وهذا التعريف م�صتقى من القانون الفرن�صي، وهو الذي عليه اأكرث االأنظمة. 
ويتبني بهذا اأن حقيقة املفل�س وماهيته يف القوانني الو�صعية، تختلف عن حقيقته يف 

الفقه الإ�سالمي والنظام ال�سعودي. 

خام�ًسا: املتعرث: 

اأ- لغة: املتعرث ماأخوذ من الفعل عرث، وهذه املادة لها معنيان يف اللغة: 

االأول: ال�صقوط والزلة. تقول: عرث عثوًرا، وعرث الفر�س يعرث عثاًرا، وذلك اإذا 
�سقط لوجهه. 

املنهاج، لل�سربيني، 97/3. 
ال�صرح الكبري على املقنع، 226/13، �صرح منتهى االإرادات، للبهوتي، 1155/2.   )1(

املغني، 306/4، املبدع يف �صرح املقنع، 282/4، �صرح منتهى االإرادات، للبهوتي، 1155/2.   )2(
املغني، 306/4، �صرح منتهى االإرادات، 155/2.   )3(
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اأمر مل  اإذا اطلع على  الثاين: االطالع. يقال: عرث الرجل يعرث عثوًرا وعرًثا، 
يطلع عليه غريه. 

ومنه قول اهلل تعالى: )ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ( ]املائدة: 107[، اأي: اإن اطلع)1(. 

ب-ا�سطالًحا: لفظ التعرث م�صطلح ورد يف النظام، ولي�س يف ا�صطالح الفقهاء، 

“مدين توقف عن  وقد عرفه نظام االإفال�س ال�صعودي يف املادة االأولى باأن املتعرث: 
�سداد دين مطالب به يف موعد ا�ستحقاقه”. واملتعرث بهذا املعنى ُيعرب عنه يف الفقه 
ا( اإن  ا على الوفاء ومل يقم به يف اأجله، اأو )مع�سراً ( اإن كان قادراً الإ�سالمي )مماطالاً

ا على الوفاء حني حلول الأجل.  مل يكن قادراً

�ساد�ًسا: اإجراء اإعادة التنظيم املايل: 

التي  االإفال�س  اإجراءات  اأحد  الأنه  مركًبا؛  اإال  يكون  ال  اجلملة  هذه  وتعريف 
وتاريخ  )م/50(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سعودي،  الإفال�ص  نظام  بها  جاء 
1439/5/28هـ، فهو ا�صطالح نظامي ورد يف هذا النظام بهذا الرتكيب، وتعريفه 
كما جاء يف املادة الأولى من نظام الإفال�ص: “اإجراء يهدف اإلى تي�سري تو�سل املدين 
اإعادة  اأمني  اإ�سراف  لن�ساطه حتت  املايل  التنظيم  اإعادة  دائنيه على  اتفاق مع  اإلى 

التنظيم املايل”.

املادة  اإلى  والأربعني  الثانية  من  املواد  يف  الإجراء  هذا  اأحكام  تنظيم  ورد  وقد 
احلادية والت�سعني من نظام الإفال�ص. وتتلخ�ص اإجراءات هذا النوع يف الآتي: 

للمدين اأو الدائن اأو اجلهة املخت�سة التقدم اإلى املحكمة)2( بطلب افتتاح اإجراء 
اإعادة التنظيم املايل اإذا كان و�صعه املايل اأحد ثالث حاالت: اإما متعرًثا، اأو مفل�ًصا، 
اأو كان من املرجح اأن ُيعاين من ا�صطرابات مالية ُيخ�صى معها تعرثه)3(. فاإذا مت قيد 

ينظر: ال�صحاح، مادة )عرث(، 736/2، مقايي�س اللغة، مادة )عرث(، 228/4.   )1(
املق�سود باملحكمة يف جميع اأحكام نظام الإفال�ص هي: املحكمة التجارية. ينظر: املادة الأولى من نظام   )2(

الإفال�ص. 
ينظر: املادة )الثانية والأربعون( من نظام الإفال�ص.   )3(
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املحكمة  فتحدد  نظاًما،  املطلوبة  املحكمة مبرفقاته  لدى  االإجراء  هذا  افتتاح  طلب 
قيد  تاريخ  من  ا  يوماً اأربعني  على  تزيد  ل  مدة  خالل  الطلب  هذا  يف  للنظر  ا  موعداً
الطلب، وتبلغ املحكمة املدين مبوعد اجلل�صة خالل خم�صة اأيام من تاريخ قيد الطلب، 

ويف موعد اجلل�سة ل يخلو اأن يكون ق�ساء املحكمة اأحد ثالثة احتمالت: 

اإما قبول الطلب واحلكم بافتتاح االإجراء، وهذا ال يكون اإال اإذا توفرت ثالثة اأمور . 1
ن�ست عليها الفقرة )اأ( من املادة )ال�سابعة والأربعني( من نظام الإفال�ص. 

واإما رف�ص الطلب، وهذا ل يكون اإل يف حالتني ن�ست عليهما الفقرة )ب( . 2
من املادة )ال�سابعة والأربعني( من نظام الإفال�ص. 

اأي . 3 لتقدمي  ا(؛  يوماً وع�سرين  )واحد  على  تزيد  ل  ملدة  اجلل�سة  تاأجيل  واإما 
بتقدمي  املعني  الطرف  ويلتزم  املحكمة.  تطلبها  اإ�سافية  وثيقة  اأو  معلومة 
اإلى املحكمة يف املوعد الذي حتدده، وذلك قبل حلول  الوثائق  اأو  املعلومات 
موعد اجلل�سة املوؤجلة، ح�سب ما ن�ست عليه الفقرة )ج( من املادة )ال�سابعة 
واالأربعني( من نظام االإفال�س، فاإذا حكمت املحكمة بالقبول وافتتاح االإجراء؛ 
املقرتح؛  على  للت�صويت  موعد  حتديد  االأمني-  موافقة  -بعد  املدين  فعلى 
وفق املادة )ال�سابعة وال�سبعني( من نظام الإفال�ص، فاإذا قبل الدائنون هذا 
ديون  قيمة  ثلثي  دائنون متثل مطالباتهم  عليه  باملوافقة  �صوت  باأن  املقرتح 
اأكرث  دائنون متثل مطالباتهم  وكان من �صمنهم  الفئة ذاتها،  امل�صوتني يف 
من ن�صف قيمة ديون االأطراف غري ذوي العالقة )اإن وجدوا(؛ فعلى االأمني 
اأن  طلبه  تقدمي  قبل  وعليه  املقرتح،  على  الت�صديق  املحكمة  من  يطلب  اأن 
يبلغ الدائنني بذلك، وحتدد املحكمة موعًدا جلل�صة الت�صديق على املقرتح، 
وت�صّدق املحكمة بناء على طلب االأمني على املقرتح امل�صتويف ملعايري العدالة 

يف احلالتني الآتيتني: 

اإذا قبلت جميع فئات الدائنني واملالك باملقرتح.  اأ. 
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و�صوت  باملقرتح،  الدائنني  فئات  من  االأقل  على  واحدة  فئة  قبلت  اإذا  ب. 
الأقل  املائة( على  دائنون متثل مطالباتهم )خم�سني يف  عليه  باملوافقة 
وراأت  الفئات،  امل�سوتني يف جميع  الدائنني  قيمة مطالبات  من جمموع 
املحكمة اأن الت�صديق على املقرتح يحقق م�صالح اأغلبية الدائنني؛ وهذا 

هو ما ن�ست عليه املادة )الثمانون( من نظام الإفال�ص. 

الفرع الثاين: املعنى املركب للعنوان: 

ونق�صد ب�صلطة االأمني على عقود املفل�س واملتعرث يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل: 
ال�صالحيات املمنوحة لالأمني -مبوجب نظام االإفال�س- على عقود املفل�س واملتعرث 
ا -يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل-  القائمة ب�سفة خا�سة، واملرتتبة على تعيينه اأميناً
اأو من وقع منه ا�صطراب مايل يرجح معه  املتعرث  اأو  املفل�س  على ت�صرفات وعقود 
تعرثه، ودرا�صة هذه ال�صلطة من اجلانب الفقهي بناًء على الو�صف الوارد لها يف نظام 

الإفال�ص. 

املطلب الثاين
ال�شالحيات النظامية لالأمني يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل. 

وتاريخ  )م/50(  رقم  امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  ال�صعودي  االإفال�س  نظام  بنّي 
يختار  الأمني  اأن  على  فن�ص  و�سالحياته،  الأمني  اختيار  طريقة  1439/5/28ه�، 
على  يقرتح  اأن  االإجراء  افتتاح  طلب  وملقدم  االإفال�س،  اأمناء  بقائمة  املدرجني  من 
املحكمة ا�سم الأمني الذي يرغب يف تعيينه من بني املدرجني يف القائمة، كما ينبغي 
اأن يراعى عند تعيني الأمني قدراته املالية وموؤهالته العلمية وموؤهالت فريق العمل 
النظام  الدائنني)1(. كما بني  الواجبة جتاه م�سالح  العناية  بذل  الأمني  معه. وعلى 
ا ال�صالحيات التي منحها لالأمني -بعد املوافقة على طلب افتتاح اإجراء اإعادة  اأي�صً

ينظر: املادة اخلم�سون من نظام الإفال�ص.   )1(



سلطة األمني على عقود املفلس واملتعثر  يف 

إجراء إعادة التنظيم املايل

العدد  الثالث  واخلمسون  279العدد  الثالث  واخلمسون 278

ا-،  التنظيم املايل، ومتكينه من ممار�سة تلك ال�سالحيات؛ وفق ما ُن�صَّ عليه نظاماً
وجماع هذه ال�صالحيات: االإ�صراف على ن�صاط املفل�س اأو املتعرث خالل فرتة اإجراء 
اإعادة التنظيم املايل؛ للتحقق من عدالة الإجراء، وتنفيذ اخلطة على الوجه املحدد 
مبا ي�سمن �سرعة الأداء، وتوفري احلماية الالزمة مل�سالح املتاأثرين بالإجراء، وذلك 
ا لالأحكام الواردة يف النظام)1(. واأما ال�سالحيات التف�سيلية، فقد وردت متفرقة  وفقاً

يف مواد النظام، وميكن �صرد اأهمها يف النقاط التالية: 

التحقق من �سالمة اإدارة املدين لن�ساطه ومراقبة عملياته املالية. . 1

ح�سور جل�سات الدعاوى واجتماعات الدائنني وغريها املتعلقة باملدين والإجراء. . 2

القيام باأية اأعمال ذات طابع تبعي اأو عر�سي ملهماته و�سالحياته. . 3

اأداء الأعمال التي تكلفه املحكمة بها)2(. . 4

الطالع واحل�سول على ما لدى املحكمة من معلومات اأو وثائق عن املدين. . 5
اأو م�ستجدات فور  اإ�سافية  اأو وثيقة  باأية معلومة  وعلى املدين تزويد الأمني 
علمه بها، واملبالغ التي يدين بها للغري ومل ي�صبق االإف�صاح عنها للمحكمة، 

ا فيها.  واأية عقود اأو دعاوى اأو اإجراءات ق�سائية يكون طرفاً

احل�سول على جميع املعلومات والوثائق املتعلقة باأ�سول التفلي�سة وحفظها، . 6
�صلة  ذات  اأخرى  وثيقة  اأو  معلومة  واأية  املدين،  بن�صاط  املتعلقة  والرخ�س 

بن�صاط املدين. 

لالأمني اأن يطلب من الدائن تقدمي معلومة اأو وثيقة اإ�سافية توؤيد مطالبته اأو . 7
تثبت تعديل طبيعة الدين اأو مبلغه. 

اأو اأ�صول التفلي�صة . 8 اأية معلومة عن ن�صاط املدين  لالأمني حق احل�صول على 
من اجلهات العامة واخلا�سة بالقدر الالزم لتمكينه من اأداء مهماته مبا يف 

ينظر: املادة ال�سابعة واخلم�سون من نظام الإفال�ص.   )1(
ينظر: املادة الثامنة واخلم�سون من نظام الإفال�ص.   )2(
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وعلى كل من  وال�ستثمارية.  البنكية  املدين  وك�سوف ح�سابات  الوثائق  ذلك 
يحوز هذه املعلومات االإف�صاح له عنها)1(. 

فح�ص قائمة عقود املدين واملعلومات والوثائق املقدمة اإليه، وله اأن ُي�سدر . 9
خالل مدة اأق�صاها )�صتون( يوًما من افتتاح اإجراء اإعادة التنظيم املايل، 
-بعد  املقرتح  لتنفيذ  الزًما  اإنهاوؤه  كان  اإذا  للمدين  عقد  اأي  باإنهاء  قراًرا 
ا  بالغاً ا  �سرراً يلحق  ول  الدائنني،  اأغلبية  م�سالح  وحماية  عليه-،  الت�سديق 
ذلك  يكون  اأن  على  ذلك،  خالف  على  العقد  ن�ص  ولو  املدين  مع  باملتعاقد 

مبوجب تبليغ مكتوب للمتعاقد)2(. 

حماية ن�صاط املدين، بحيث ال يقوم املدين باأعمال تتعلق بن�صاطه اإال بعد موافقة . 10
اإلى  املايل  التنظيم  اإعادة  اإجراء  افتتاح  من  املدة  خالل  االأمني  من  مكتوبة 
الت�صديق على املقرتح، مما ن�صت عليه املادة )ال�صبعون( من نظام االإفال�س. 

املطلب الثالث
التو�شيف الفقهي لعمل االأمني

ا، وا�ستعمل هذا امل�سطلح يف معاٍن  ورد لفظ الأمني يف م�سنفات الفقهاء كثرياً
متعددة، تارة بالإ�سافة )كاأمني القا�سي، واأمني حاكم()3(، وتارة بدونها )كالأمني 
والثقة(، فاأطلق هذا ال�سم على القا�سم)4(، وعلى ويل اليتيم)5(، وعلى الو�سي)6(، 

ينظر: املادة التا�سعة واخلم�سون من نظام الإفال�ص.   )1(
ينظر: املادة احلادية وال�ستون من نظام الإفال�ص.   )2(

الهمام،  لبن  القدير،  فتح   ،481 للح�سكفي،  املختار،  الدر   ،198/16 لل�صرخ�صي،  املب�صوط،  ينظر:   )3(
357/7، �صرح التلقني، للمازري، 376/3، الأم، لل�سافعي، 213/3، احلاوي الكبري، للماوردي، 330/6، 

ك�ساف القناع، 396/4. 
ينظر: املحيط الربهاين، لبن مازه، 336/8.   )4(

ينظر: ك�ساف القناع، 473/3.   )5(
ينظر: املغني، لبن قدامة، 246/6-248، الإن�ساف، للمرداوي، 474/17.   )6(
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ُق الزكاة بعد جبايتها)3(، وعلى  وعلى املوَدع والوكيل)1(، وامل�سارب)2(، وعلى من ُيفرِّ
تاأملنا يف  واإذا  التنازع)4(.  عند  العني عنده  تو�سع  الذي  والعدل  الق�سائي  احلار�ص 
ا  عاماً ا  وا�سماً هنا-  ذكرناه  -كما  ا  خا�ساً ا  ا�سماً منها  لكل  اأن  جند  ال�ستعمالت  هذه 
-هو االأمني- يطلقه الفقهاء عند تقرير حكم معني يفتقر لتن�صيب �صخ�س -يت�صف 
باالأمانة- يف واقعة معينة. وهذا هو الذي ظهر يل من التتبع والتاأمل ملوا�صع ورود 
على  الو�صف  هذا  باإطالق  ويق�صد   . الفقهاء  م�سنفات  يف  امل�سطلح  هذا 
هذا  فيه  يتحقق  واأن  الأمانة،  ب�سفة  ال�سخ�ص  ات�ساف  ذكرها؛  �سبق  التي  املعاين 
الو�صف فيما ُيولى فيه وعليه؛ الفتقار هذه املهام ل�صخ�س قوي اأمني حافظ ملا ُي�صند 
اإليه، وي�صتتبع تلب�س ال�صخ�س بهذا الو�صف؛ ح�صول االأثر، وهو عدم حلوق ال�صمان 

لت�سرفاته اخلالية من التفريط والتق�سري)5(. 

-وهو حمل  املايل  التنظيم  اإعادة  اإجراء  االأمني يف  لعمل  الفقهي  التو�صيف  واأما 
بحثنا-، فاإن الذي يظهر يل -واهلل اأعلم- بعد تاأمل طويل: اأن مهمة االأمني -كما �صبق 
ا- هي مهمة اإ�سرافية -يف غالبها- على عمل املدين اأثناء مدة اإجراء  تو�سيفها نظاماً
اإعادة التنظيم املايل، فتكون ت�سرفات املدين واإدارة ن�ساطه خا�سعة لرقابة واإ�سراف 
الأمني املبا�سرة، فال ي�ستطيع املدين اأن يت�سرف يف اأغلب الأمور التي تتعلق بن�ساطه اإل 
باإذن مكتوب من الأمني -كما �سبق معنا-)6(، بل اإن لالأمني اإذا راأى اأن “املدين اأو اأحد 

ينظر: الإن�ساف، 485/12.   )1(
ينظر: املغني، 55/5.   )2(

ينظر: الأحكام ال�سلطانية، للماوردي، 135.   )3(
ينظر: الأحكام ال�سلطانية، للماوردي، 145، الأحكام ال�سلطانية، لأبي يعلى، 80،   )4(

الرابعة  “القاعدة   : ابن رجب  القناع، 435/3. قال  ابن رجب، 315/1، ك�ساف  ينظر: قواعد   )5(
واالأربعون: يف قبول قول االأمناء يف الرد والتلف. اأما التلف: فيقبل فيه قول كل اأمني؛ اذ ال معنى لالأمانة 
اإال انتفاء ال�صمان، ومن لوازمه قبول قوله يف التلف، واإال؛ للزم ال�صمان باحتمال التلف، وهو ال يلزمه 
ا: قواعد الأحكام، للعز بن عبدال�سالم، 35/2، الفروق، للقرايف،  اأي�ساً ال�سمان مع حتققه”. وينظر 

76/4، املنثور يف القواعد، للزرك�سي، 208/1. 
ينظر: املادة )ال�سابعة واخلم�سون( واملادة )ال�سبعون( من نظام الإفال�ص.   )6(
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ا ينطوي على اإهمال اأو �سوء  امل�سوؤولني يف اإدارته قد ارتكب خالل فرتة الإجراء ت�سرفاً
ا من الأفعال املجرمة يف النظام؛ فلالأمني  اإدارة اأو عدم تعاون مع الأمني، اأو ارتكب اأياً
اأن يطلب من املحكمة غلَّ يد املدين عن الإدارة”)1(، فيتبني بهذا اأن مهمة الإ�سراف 
هذه تعترب من الت�سرفات غري احلكمية للقا�سي، فهي تدبري واإ�سراف مبا�سر حلني 
انتهاء هذا الإجراء -اإجراء اإعادة التنظيم املايل-، وتقت�سيه م�سلحة املدين والدائنني 
ا، ومبا اأن هذا العمل يف اأ�سا�سه ُيفرت�ص اأن يقوم به القا�سي اأثناء قبوله لطلب  جميعاً
افتتاح اإعادة التنظيم املايل، ومبا اأن تعيني االأمني يف اإعادة التنظيم املايل يكون من 
هذا  فاإن  الإفال�ص؛  نظام  من  )اخلم�سون(  املادة  عليه  ن�ست  ملا  ا  وفقاً املحكمة؛  ِقَبِل 
الت�سرف من املحكمة لالأمني وتخويله بال�سالحيات التي �سبق و�سفها؛ ُيعترب من قبيل 
اإنابة القا�صي لالأمني يف املهام املن�صو�س عليها نظاًما، فُيعّد االأمني حينئٍذ نائًبا عن 
الأجري  هو  فلي�ص  الإ�سالمي،  الفقه  واأعوانه يف  القا�سي  نواب  وياأخذ حكم  القا�سي، 
اخلا�ص اأو امل�سرتك يف اإجارة الأ�سخا�ص اأو عقود العمل)2(. وهذا اأقرب ما ميكن اأن 
ا هنا. وهذه املهام غري احلكمية قد ف�سح الفقه الإ�سالمي  يلحق به عمل الأمني فقهاً
الأ�سلي -وهو  القا�سي عن عمله  ت�سغل  اإما لأن هذه املهام قد  الإنابة فيها؛  للقا�سي 
اأن  غريه  وباإمكان  ال�سريعة-  بحكم  بالإلزام  والنزاعات  اخل�سومات  لف�سل  التفرغ 
يتفرغ لها، اأو لأن القا�سي قد ل يح�سن القيام بهذه املهام، فينيب من يقوم بها، وتبقى 
�سلطة القا�سي يف التاأكد من �سالمة �سحة الت�سرف ال�سادر ممن اأنابه، فيم�سيه بعد 
ذلك، اأو اأن يظهر له خالف ذلك، فيكلف من يقوم به غري ال�صخ�س االأول، وهذا مثل 
عمل القا�سم واخلازن واحلار�ص الق�سائي ونحوهم، ويطلق على من يتولى هذا العمل 
نيابة عن القا�سي: م�سطلح الأمني يف بع�ص كتب الفقه، اأو با�سمه اخلا�ص املعروف يف 

تلك املدونات، كاخلازن والقا�سم واخلار�ص واحلار�ص، ونحو ذلك. 
الفقرة )2( من املادة )التا�سعة وال�ستني( من نظام الإفال�ص.   )1(

احلرا�صة  يف  الق�صائي  احلار�س  مع  العام  و�صفه  يف  يتفق  هنا  ذكرناه  الذي  الفقهي  التو�صيف  وهذا   )2(
الق�سائية، ويجمعهما اأن كال منهما اأمني، ومعني من قبل املحكمة، فيتفقان يف احلكم العام، وهو اأنهما 
االإ�صالمي  الفقه  يف  الق�صائية  احلرا�صة  ينظر:  اأعلم.  واهلل  فيه.  فو�صهما  فيما  القا�صي  عن  نائبان 

والنظام ال�سعودي، د. نبيل امل�سيقح، 144. 
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واإذا تبني اأن الظاهر يف التو�صيف الفقهي لعمل االأمني: اأنه نائب عن القا�صي 
بالإ�سراف  للقا�سي،  الإعانة  قبيل  ُيعترب من  هنا  الأمني  فاإن عمل  فيه،  فو�ص  فيما 
موافقة  بعد  يتخذه  ما  �سالمة  ومراقبة  التجاري،  ون�ساطه  املدين  لإدارة  واملتابعة 
الأمني، ومنعه من اأي ت�سرف من �ساأنه اأن ي�سر مب�سالح الدائنني، والذي لأجلها 
َع الأمني يف هذا الإجراء؛ لتحقيقها واملحافظة عليها ح�سب ما هو مر�سوم له يف  ُو�سِ
من  االإعانة  وهذه  عليه.  املحكمة  وم�صادقة  الدائنني  ِقبل  من  عليه  املوافق  املقرتح 
الأمني للقا�سي تعترب من الوليات الق�سائية اجلزئية، وامل�سالح ال�سرعية املعتربة، 

ُي�ستدلُّ لها من الن�سو�ص الكلية والتف�سيلية يف ال�سريعة، ومنها)1(: 

قوله تعالى: )ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ( ]املائدة: 2[. . 1

قال املف�سرون يف معناها: اأمر جلميع اخللق بالتعاون على الرب والتقوى، اأي: 
ا، وحتاثوا على ما اأمر اهلل تعالى واعملوا به، وانتهوا عما  ليعن بع�صكم بع�صً

نهى اهلل عنه وامتنعوا منه)2(. 

طلب الإعانة فيما يقدر عليه الغري ويعجز عنه الطالب من �سري ال�ساحلني . 2
التي حفظها لنا القراآن الكرمي، ومن ذلك: قول ذي القرنني: )ی  ی( 

ۇئۇئ   وئ    ەئوئ   ەئ   ائ   ائ   )ى    : مو�سى  وقول   ،]95 ]الكهف: 

ى(  ى   ې   )ې    : وقوله   ،]31-29 ]طه:  ۈئ(  ۆئ   ۆئ  

املقام. ويف  التي ل يحتمل ح�سرها هذا  الآيات  ]الق�س�ص: 34[، وغريها من 

ال�سنة �سطر و�سيع من الأحاديث الدالة على الإعانة، ومنها: »يعني الرجل يف 
دابته، يحامله عليها، اأو يرفع عليها متاعه �سدقة«)3(. 

ينظر: احلرا�سة الق�سائية يف الفقه الإ�سالمي والنظام ال�سعودي، د. نبيل امل�سيقح، 147.   )1(
القراآن،  لأحكام  اجلامع   ،150/2 عطية،  لبن  الوجيز،  واملحرر   ،52/8 للطربي،  البيان،  جامع   )2(

للقرطبي، 46/6. 
اأخرجه البخاري )2891(، كتاب اجلهاد وال�سري، باب ف�سل من حمل متاع �ساحبه يف ال�سفر، 35/4.   )3(
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واحلجاب)2(، . 3 واملرتجمني)1(،  بالكتبة    النبي  ا�ستعانة  ومنها: 
احلد)5(،  ومقيمي  البين��ات،  ومتفح�سي  واملحكمني)4(،  وامل�ست�سارين)3(، 

ا�ص لالأموال الزكوية)6(، وغري ذلك.  واخلرَّ

وقد دلَّ الإجماع على اأنه يجوز للقا�سي اأن ي�ستعني مبن يراه يف عمله يف الأمور 
التي يحتاج فيها اإلى الإعانة لأي �سبب من الأ�سباب. 

 ، )7(: “ول خالف اأن الإمام اإذا ولى الق�ساء رجالاً
 قال الإمام ابن القا�ص 

اأن يجعل اإليه اأن ي�صتخلف يف عمله”)8(. 
ترجمة  باب  الأحكام،  كتاب   ،)7195( البخاري  اأخرجه  اليهود.  كتب  يتعلم  اأن  ثابت  بن  زيد  كاأمره   )1(

احلكام، وهل يجوز ترجمان واحد، 76/9. 
وم�سلم )1479(،  )ڀ  ڀ  ڀ(، 156/6،  باب  التف�سري،  كتاب  البخاري )4913(،  اأخرجه   )2(
ڱ(،  ڳ   )ڳ   تعالى:  وقوله  وتخيريهن  الن�ساء،  واعتزال  الإيالء،  يف  باب  الطالق،  كتاب 
1108/2. وفيه: اأن عمر  قال: »وغالم لر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سود على راأ�ص الدرجة، فقلت له: قل: 

هذا عمر بن اخلطاب فاأذن يل«. 
كتاب  م�سلم )1763(،  اأخرجه  بدر.  اأ�سارى  وعمر يف  بكر  لأبي    النبي  ا�ست�سارة  ومنها:   )3(

اجلهاد وال�سري، باب الإمداد باملالئكة يف غزوة بدر، واإباحة الغنائم، 1383/3. 
ومنه: حتكيم �سعد بن معاذ يف بني قريظة وحكمه عليهم. اأخرجه البخاري )3043(، كتاب اجلهاد   )4(
وال�سري، باب اإذا نزل العدو على حكم رجل، 67/4، وم�سلم )1768(، كتاب الأق�سية، باب جواز قتال 

من نق�ص العهد، وجواز اإنزال اأهل احل�سن على حكم حاكم عدل اأهل للحكم، 1389/3. 
البخاري  اأخرجه  فارجمها«.  اعرتفت  فاإن  هذا،  امراأة  اإلى  اأني�ص  يا  »اغد   : قوله  ومنه   )5(
كتاب   ،)1697( وم�سلم   ،191/3 احلدود،  يف  حتل  ال  التي  ال�صروط  باب  ال�صروط،  كتاب   ،)2724(

احلدود، باب من اعرتف على نف�سه بالزنى، 1324/3. 
وذلك كبعث النبي  لعبداهلل بن روحة خليرب؛ خلر�س متر اأهلها. اأخرجه مالك يف املوطاأ   )6(
الكربى )7438(،  ال�سنن  والبيهقي يف  امل�ساقاة، 1016/4،  باب ما جاء يف  امل�ساقاة،  )2595( كتاب 
جماع اأبواب زكاة الثمار، باب خر�ص التمر والدليل على اأن له حكما، 206/4. وهو من مرا�سيل �سليمان 

بن ي�سار. ينظر: الهداية يف تخريج اأحاديث البداية، لالأزهري، 68/5. 
فقهاء  من  القا�ص،  بابن  املعروف  ال�سافعي،  الطربي  اأحمد  اأبي  بن  اأحمد  العبا�ص،  اأبو  الفقيه  هو   )7(
�سنة 335ه�  تويف  القا�سي، وغريها.  واأدب  التلخي�ص،  ت�سانيفه:  زمانه، من  واإمامهم يف  ال�سافعية، 

بطر�سو�ص. ينظر: �سري اأعالم النبالء، 371/15. 
اأدب القا�سي، 135/1.   )8(
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)1(: “قد تقرر وظهر من لدن املقتدى بهديهم، واملعول 
 وقال ابن املنا�صف 

على دينهم وف�سلهم؛ ا�سطرار القا�سي اإلى اتخاذ اأعوان”)2(. 

يف  القا�سي  ا�ستعانة  جواز  على  بالتاأكيد  مليئة  فهي  الفقهية،  املدونات  واأما 
الأمور التي يحتاج فيها اإلى اإعانة، وهذا املعني هو امل�سمى يف كتب الفقه )بالأمني(، 
ا يف ا�ستعانة  ا وا�سحاً ُيعينه فيها، كما جنده جلياً اإليه مهمة حمددة  فُي�سند القا�سي 
القا�سي بالقا�سم واخلار�ص واحلار�ص واملقيم، ونحوهم مما �سبق ذكره، فيلحق به 
الإ�سراف  ُيِعيُنُه يف  باأمني،  املايل  التنظيم  اإعادة  اإجراء  القا�سي يف  ا�ستعانة  ا  اأي�ساً
اأمًرا  واإدارته، ويكون حتت نظره، وال ينفذ املدين  لن�صاط املدين  واملتابعة والرقابة 
اإل باإذن الأمني، واجلامع بني هذه النظائر؛ هو حاجة القا�سي لأمني يُِعيُنُه يف هذه 
املهام، ف�صّح بهذا القيا�س؛ الكتمال اأركانه، وتبني اأن تن�صيب القا�صي الأمني يعينه 
يف االإ�صراف على ن�صاط املدين يف اإعادة التنظيم املايل؛ له اأ�صل باجلواز يف الفقه 
الإ�سالمي؛ وتع�سده اأ�سول ال�سريعة الكلية التي �سبق عر�سها، والقيا�ص على نظائره 
ا-، فيتبني بهذا كله �سالمة هذا الإجراء،  اآنفاً ا -وذكرناه  اأي�ساً التي ذكرها الفقهاء 
وات�ساقه مع الفقه الإ�سالمي وقواعده. ثم اإن هذا الإجراء -وهو تعيني املحكمة لأمني 
يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل- يت�سمن م�سلحة حم�سة لكل من املدين والدائنني، 
ا  ن�ساً اأو  ا،  كلياً اأ�سالاً  تعار�ص  ول  لأطرافها،  ا  مق�سوداً ا  غر�ساً حتقق  امل�سلحة  وهذه 
هذه  اعتبار  ف�سح  العامة،  وقواعدها  الكلية  ال�سريعة  اأ�سول  تع�سدها  بل  ا،  خا�ساً

امل�صلحة، و�صحَّ االإجراء املعتمد عليها. واهلل اأعلم. 

هو العالمة اأبو عبداهلل، حممد بن عي�صى بن حممد بن اأ�صبغ، ابن املنا�صف، االأزدي القرطبي، كان   )1(
من  الوافر  احلظ  مع  مرّجًحا،  معّلاًل  واالختالف،  االتفاق  على  واقًفا  نظاًرا،  مدّقًقا،  متقًنا،  عاملًا، 
اللغة واالآداب وال�صعر، �صمعت منه كثرًيا، ومل يكن له علم باحلديث، واأّلف كتاًبا يف اجلهاد، وكتاًبا يف 
الأحكام. تويف �سنة ع�سرين و�ستمائة. ينظر: تاريخ الإ�سالم، 620/13، �سجرة النور الزكية، 255/1. 

تنبيه احلكام على ماآخذ الأحكام، 59.   )2(
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املبحث االأول
القوة امللزمة للعقد

اأ�سباب لتح�سيل  اأن الأ�سل يف العقود اللزوم؛ لأن العقود    يقرر الفقهاء 
املقا�سد من الأعيان، والأ�سل ترتب امل�سببات على اأ�سبابها)1(. 

)2(: “اعلم اأن الأ�سل يف العقد اللزوم؛ لأن العقد اإمنا 
  يقول الإمام القرايف

�ُسرع لتح�سيل املق�سود من املعقود به اأو املعقود عليه، ودفع احلاجات، فينا�سب ذلك 
ا للحاجة، وحت�سيالاً للمق�سود”)3(.  اللزوم؛ دفعاً

والفقه الإ�سالمي ي�سون العقود عن الف�سخ قدر الإمكان؛ لأن الأ�سل توافر القوة 
وقوله   ،]1 ]املائدة:  ک(  ڑ   ڑ   ژ   )ژ   تعالى:  لقوله  للعقد؛  امللزمة 

تعالى: )ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]الإ�سراء: 34[)4(. 

والأثر املرتتب على اللزوم: اأنه ل ميكن لأحد من العاقدين ف�سخ العقد دون ر�سا 
ا لأحدهما فيخت�صُّ احلكم به)5(.  الطرف الآخر، ما مل يكن لزماً

)6(: “والعقد الالزم ل يحتمل الف�سخ”)7(. 
 قال الإمام الكا�ساين
ينظر: الفروق، للقرايف، 269/3.   )1(

هو �سهاب الدين، اأبو العبا�ص اأحمد بن اإدري�ص القرايف، اأحد الأعالم امل�سهورين، انتهت اإليه رئا�سة   )2(
ا من علومه عن  ا يف الفقه والأ�سول والعلوم العقلية، واأخذ كثرياً ا بارعاً الفقه على مذهب مالك. كان اإماماً
ال�سيخ عز الدين بن عبدال�سالم ال�سافعي. تويف �سنة اأربعمائة وثمانني و�ستمائة ودفن بالقرافة. ينظر: 

الديباج املذهب يف معرفة اأعيان علماء املذهب، 236/1. 
الفروق، 13/4.   )3(

ينظر: الفقه الإ�سالمي واأدلته، الزحيلي، 3159/4.   )4(
ينظر: اأحكام لزوم العقد، د. عبدالرحمن اجللعود، 17.   )5(

اأبو بكر بن م�صعود بن اأحمد الكا�صاين ملك العلماء عالء الدين احلنفي م�صنف البدائع، تفّقه على عالء   )6(
الدين ال�سمرقندي، من م�سنفاته: بدائع ال�سنائع. مات عالء الدين يوم الأحد بعد الظهر وهو عا�سر 

رجب �سنة �سبع وثمانني وخم�ص مائة. يُنظر: اجلواهر امل�سية يف تراجم احلنفية، للقر�سي، 244/2. 
بدائع ال�سنائع، 299/5.   )7(
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)1(: “الالزم: ما ل يقبل الف�سخ. اأو ما ل 
 وقال الفقيه بدر الدين الزرك�سي

ميكن للغري اإبطاله”)2(. 

العقد من  اأحد الطرفني بعد  ا�ستبداد  العقد، ومينع من  ُينتج حت�سني  فاللزوم 
د املتعاقدين، واإرادة  التحلل من قيده ما مل يتفقا على الإقالة، فاإن العقد رابطة تقيِّ
اأ�سا�سية  فكرة  واللزوم  تعديله.  ول  العقد  هدم  ت�ستطيع  ل  مبفردها  الطرفني  اأحد 
واحلياة  الأعمال  بناء  يف  مزاياه  اأهم  العقد  لفقد  ولولها  العقود،  يف  �سرورية 
مظهرهما  جازمتني،  اإرادتني  من  يتكون  وجدناه  العقد  لحظنا  واإذا  الكت�سابية، 

بالتعبري املعرب عنهما، وهو اإيجاب وقبول اأو ما يقوم مقامهما. 

يقوم  ما  اأو  والقبول،  الإيجاب  وينربم مبجرد  العقد  يتم  اأن  ومن مقت�سى ذلك 
الزًما مبجرد  وي�صبح  العقد،  اآثار  فتثبت  اآخر،  فعل  على  توقف  دون  فوًرا  مقامهما 
ارتباط  من  احلا�صل  االنعقاد  بعد  العقد  يف  يرجع  اأن  الأحدهما  يكون  فال  متامه، 
 قاعدةاً يف العقود، ل ي�سذ عنها اإل  الإيجاب بالقبول، وهذا ما اأقره فقهاوؤنا 
طائفة من العقود تقت�سي طبيعتها عدم اللزوم، وت�سمى )العقود غري الالزمة(، واإل 

ما وجب فيه خيار لأحد العاقدين با�سرتاطهما اأو باإيجاب ال�سرع)3(. 

اكت�سب  العقد متى ما  اأن  الأربعة متفقة على  الفقهية يف املذاهب  والجتهادات 
العقد  نق�ص  يف  لأن  باتفاقهما؛  اإل  رجوع  فيه  العاقدين  لأحد  فلي�ص  اللزوم،  �سفة 
تغيرًيا للو�صع احلقوقي الذي ا�صتقرَّ بني العاقدين، فيتوقف النق�س على الرتا�صي 
كاأ�سل العقد، غري اأن الجتهادات الفقهية خمتلفة يف الوقت الذي يكت�سب فيه العقد 

الالزم �سفة اللزوم)4(، وذلك على قولني م�سهورين: 
هو العالمة بدر الدين اأبو عبداهلل حممد بن عبداهلل بن بهادر الزرك�صي ال�صافعي الفقيه االأ�صويل،   )1(
كان مولده يف م�سر �سنة 745ه�، من موؤلفاته: البحر املحيط يف الأ�سول، واملنثور يف القواعد. تويف 
يف يوم الأحد الثالث من �سهر رجب �سنة 794ه�، يف القاهرة ودفن بالقرافة ال�سغرى. ينظر: طبقات 

ال�سافعية، لبن قا�سي �سهبة، 167/3. 
املنثور يف القواعد الفقهية، 304/2.   )2(

ينظر: املدخل الفقهي العام، م�سطفى الزرقا، 522-521/1.   )3(
ينظر: املرجع ال�سابق.   )4(
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القول الأول: اأن العقود الالزمة القابلة للف�سخ -كالبيع والإجارات وال�سلح عن 
العقد  ينق�سي جمل�ص  اأن  بعد  اإل  اللزوم  العقُد �سفة  يكت�سُب  مال مبال- ل 
بتفرق العاقدين باأبدانهما، اأما قبل ذلك فلكل واحد من العاقدين اأن يرجع 

 . )2(واحلنابلة ،)عن العقد. وهذا هو مذهب ال�سافعية)1

الإيجاب  ا مبجرد متام  اأ�سبح مربماً انعقد  الالزم متى  العقد  اأن  الثاين:  القول 
والقبول اأو ما يقوم مقامهما من فعل اأو دللة، ولي�ص لأحد العاقدين الرجوع 
 .- )4(واملالكية ،)اإل مبوافقة الطرف الآخر. وهذا هو مذهب احلنفية)3

دليل اأ�سحاب القول الأول: 

الرجالن فكل واحد  تبايع  »اإذا  اأنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ابن عمر، عن ر�صول اهلل  ما روى 
خرّي  فاإن  االآخر،  اأحدهما  يخري  اأو  جميًعا،  وكانا  يتفرقا،  مل  ما  باخليار،  منهما 
تبايعا، ومل  اأن  واإن تفرقا بعد  البيع،  اأحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب 

يرتك اأحدهما البيع، فقد وجب البيع«)5(. 

ونوق�ص هذا الدليل:

باأنه حممول على التفرق بالأقوال ل بالأبدان، فاملق�سود خيار القبول)6(. 
اأهل احلجاز واالأكرث  ناأخذ، وهو قول االأكرث من  “وبهذا  الراأي:   عن هذا  ال�سافعي  قال الإمام   )1(
تبايعا  غريه،  اأو  �صرف  اأو  عني  اأو  دين  اأو  اأجل  اإلى  �صلف  يف  متبايعني  وكل  بالبلدان.  االآثار  اأهل  من 
وترا�سيا، ومل يتفرقا عن مقامهما اأو جمل�سهما الذي تبايعا فيه؛ فلكل واحد منهما ف�سخ البيع، واإمنا 
يجب على كل واحد منهما البيع حتى ال يكون له رده اإال بخيار، اأو �صرط خيار، اأو ما و�صفت؛ اإذا تبايعا 
فيه وترا�سيا وتفرقا بعد البيع عن مقامهما الذي تبايعا فيه، اأو كان بيعهما عن خيار؛ فاإن البيع يجب 

بالتفرق واخليار”. الأم، 4/3، خمت�سر املزين، 172/8. 
ينظر: املغني، 482/3، ك�ساف القناع، 198/3، �صرح منتهى االإرادات، للبهوتي، 35/2.   )2(

ينظر: بدائع ال�سنائع، 228/5، فتح القدير، لبن الهمام، 257/6، البحر الرائق، 284/5.   )3(
ينظر: املدونة، 222/3، مواهب اجلليل �صرح خمت�صر خليل، 240/4، ال�صرح الكبري، للدردير، 91/3.   )4(
احلديث متفق عليه، اأخرجه البخاري )2112(، كتاب البيوع، باب اإذا خري اأحدهما �ساحبه بعد البيع   )5(
فقد وجب البيع، 64/3، وم�سلم )1531(، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار املجل�ص للمتبايعني، 1163/3. 

قال ابن ر�سد اجلد: “ظاهر القراآن وما يف ال�صنن الثابتة واالآثار، يدل على اأن االأمالك املبيعة =  )6(
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واأجيب عنه من وجوه: 

الأول: اأن اللفظ ل يحتمل ما قالوه؛ اإذ لي�ص بني املتبايعني تفرق بلفظ ول اعتقاد، 
اإمنا بينهما اتفاق على الثمن واملبيع بعد الختالف فيه. 

العقد يف  قبل  باخليار  اأنهما  قد علم  اإذ  فائدة احلديث؛  يبطل  اأن هذا  الثاين: 
اإن�سائه واإمتامه، اأو تركه. 

باخليار«،  واحد منهما  فكل  الرجالن،  تبايع  »اإذا  قال يف احلديث:  اأنه  الثالث: 
فجعل لهما اخليار بعد تبايعهما، وقال: »واإن تفرقا بعد اأن تبايعا، ومل يرتك 

اأحدهما البيع، فقد وجب البيع«.

 الرابع: اأنه يرده تف�سري ابن عمر للحديث بفعله، فاإنه كان اإذا بايع رجالاً م�سى 
خطوات؛ ليلزم البيع)1(. 

اأدلة اأ�سحاب القول الثاين: 

ظاهر قوله : )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  . 1
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( ]الن�ساء: 29[. 

 اأباح االأكل بالتجارة عن ترا�س مطلًقا عن  وجه الداللة: اأن اهلل 
قيد التفرق عن مكان العقد)2(. 

اإذ  هنا؛  الوارد  الن�س  ملطلق  ٌد  ُمقيِّ   عمر  ابن  حديث  باأن  وُيناق�ص: 
الغالب يف ن�سو�ص القراآن الكرمي اأنها قواعد كلية �ساملة، واأن ن�سو�ص ال�سنة 

تاأتي مقيدة لبع�ص تلك الن�سو�ص، كما هو الغالب يف كثري من الأحكام. 

اأن البيع من العاقدين �صدر مطلًقا عن �صرط، والعقد املطلق يقت�صي ثبوت . 2
املقدمات  باأبدانهما”.  يفرتقا  واإن مل  املتبايعان  عليه  يرتا�سى  ما  على  بالبيع  اللفظ  بتمام  تنتقل   =

املمهدات، 96/2. وينظر: العناية �صرح الهداية، 257/6، البحر الرائق، 284/5. 
ينظر يف كل هذه الأوجه من الرد: املغني، 482/3.   )1(

ينظر: بدائع ال�سنائع، 228/5.   )2(
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ا يف العقد  امللك يف العو�سني يف احلال فالف�سخ من اأحد العاقدين يكون ت�سرفاً
الثابت برتا�سيهما، اأو يف حكمه بالرفع والإبطال من غري ر�سا الآخر، وهذا 
ل يجوز، ولهذا مل ينفرد اأحدهما بالف�سخ والإقالة بعد الفرتاق كذا هذا)1(. 

وُيناق�س: بالت�صليم باأن العقد ورد مطلًقا عن �صرط، ولكن حق املتعاقدين يف 
اخليار ثابت بال�سرع، فيبقى هذا احلق اإلى اأن ي�سقطاه اأو ي�سقطه اأحدهما، 
فاإذا مل يفعال، فيبقى هذا احلق اإلى الأمد الذي حدده ال�سارع، وهو التفرق 

بالأبدان. 

والظاهر -واهلل اأعلم- هو ما ذهب اإليه اأ�صحاب القول االأول؛ ل�صراحة الن�س 
فيما قرروه. 

بع�س  عن  يتخلف  قد  اللزوم  هذا  فاإن  اللزوم،  العقود  يف  االأ�صل  اأن  تقرر  واإذا 
العقد،  رابطة  من  يتحلل  اأن  فقط  اأحدهما  اأو  الطرفني  من  كلٌّ  في�ستطيع  العقود، 
ويف�صخه مبجرد اإرادته دون توقف على ر�صا الطرف االآخر. وانتفاء �صفة اللزوم هذه 
ا، وتارة مقيدة بحالة خم�سو�سة، وانتفاء �سفة اللزوم  من العقد، تكون تارة مطلقاً
ترجع اإلى اأحد �سببني: اإما لأن طبيعة العقد وغايته وم�سلحة الطرفني تقت�سي عدم 
اللزوم، وعندئٍذ ي�صمى العقد: عقًدا غري الزم؛ اإذ يكون عدم اللزوم �صفة ملحوظة 
يف نوع العقد، وذلك كعقد الوديعة والعارية وال�سركة وامل�ساربة والوكالة ونحوهم)2(. 

ينظر: بدائع ال�سنائع، 228/5.   )1(
اللزوم يف هذه  العقود، ويربط  اللزوم الذي يلحق   نظرة فل�صفية يف تو�صيف  للعز ابن عبدال�سالم   )2(
العقود بتحقق امل�سلحة للطرفني يف نظر ال�سارع، فيق�سم العقود من حيث اللزوم وعدمه اإلى ثالثة اأق�سام: 
الق�سم الأول: ما ل يتم م�ساحله ومقا�سده اإل بلزومه من طرفيه كالبيع والإجارة والأنكحة والأوقاف 

وال�سمان. 
والو�سية،  واجلعالة،  والوكالة،  كال�سركة،  طرفيه؛  من  جوازه  يف  م�سلحته  يكون  ما  الثاين:  الق�سم 

والقرا�ص، والعواري، والودائع. 
الق�سم الثالث: ما تكون م�سلحته يف جوازه من اأحد طرفيه ولزومه من الطرف الآخر كالرهن والكتابة 
وعقد اجلزية. ينظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام، 150/2، الفروق، 13/4، املنثور يف القواعد، 

 .398/2
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نف�سها،  الالزمة  العقود  عن  اللزوم  �سفة  �سلب  ت�ستوجب  عامة  حالت  لعر�ص  واإما 
لزم،  غري  الالزم  العقد  معها  في�سبح  ف�سخها،  يف  احلق  عاقدها  منح  وتقت�سي 
وهذه ال�سوالب التي تلحق العقود الالزمة فت�سحب منها �سفة اللزوم، بع�سها يرجع 
اإلى �سرورة  العقد، والبع�ص الآخر  ال�سرعية ل�سحة  ال�سرائط  اإلى �سرورة احرتام 
اإرادة العاقد، و�سيانة حقوقه النا�سئة من العقد. وهذه ال�سوالب تتجلى يف  احرتام 

ثالث حالت: 

حالة الف�ساد: فالعقد الفا�سد يحق لكل من الطرفني واحلاكم ف�سخه)1(. . 1

حالة الإكراه: فاإن العقد الواقع بالإكراه يحق لعاقده امل�ستكره عليه ف�سخه اأو . 2
اإم�ساوؤه بعد زوال الإكراه. 

حالة اخليارات العقدية: فثبوت اخليار لأحد العاقدين يف ف�سخ العقد، معناه . 3
�سلب �سفة اللزوم يف العقد من اأ�سله)2(. 

. و�سياأتي  ينظر: هذا على راأي فقهاء احلنفية ، واأما اجلمهور، فالعقد الفا�سد غري منعقد اأ�سالاً  )1(
يف اأ�صباب الف�صخ -اإن �صاء اهلل تعالى-. 

ينظر: املدخل الفقهي العام، 534-533/1.   )2(
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املبحث الثاين
اأ�شباب ف�شخ العقود وانف�شاخها)1(

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
اأ�شباب ف�شخ العقود

الف�سخ والنف�ساخ اإمنا يكون يف العقود دون الف�سوخ، وكذا العزل والنعزال)2(، 
ا، فيجب  ا اأو جائزاً ويرد الف�سخ على العقود الالزمة اإذا قامت اأ�سبابه، ويكون اإما واجباً
�سوابط  واحرتام  الف�ساد،  �سبب  لإزالة  الفا�سد  العقد  كف�سخ  ال�سرع؛  حلق  رعاية 
اأ  ال�سرع اأو �سرائطه التي قررها يف العقود؛ حماية للم�سلحة العامة اأو اخلا�سة، ودفعاً
ويجوز  ال�صرعية.  ال�صروط  خمالفة  ب�صبب  حتدث  التي  للمنازعات  ومنعًا  لل�صرر، 
بالرتا�سي  والف�سخ  الالزمة،  العقود غري  كالف�سخ يف  العاقد؛  لإرادة  اإعمالاً  الف�سخ 

والتفاق كالإقالة. 

واأ�سباب ف�سخ العقود الالزمة خم�سة، نلخ�سها يف الآتي)3(: 
“الف�سخ: قلب   : واالنف�صاخ، فقال  الف�صخ  بتفريق لطيف بني    القرايف  الدين  فّرق �صهاب   )1(
العو�سني ل�ساحبه، فالأول: فعل  العو�سني ل�ساحبه، والنف�ساخ: انقالب كل واحد من  كل واحد من 
�صرعي،  �صبب  فاالأول:  العو�صني،  �صفة  والثاين:  املحّرمة،  بالعقود  ظفروا  اإذا  احلاكم  اأو  املتعاقدين 

والثاين حكم �سرعي”. الفروق، 269/3. 
ينظر: املنثور يف القواعد الفقهية، 45/3.   )2(

واالإي�صاح  البيان  هو  واملق�صود  البحث،  نظًرا حلجم  االأ�صباب؛  هذه  �صرح  التف�صيل يف  نطيل يف  لن   )3(
واإجمال الفكرة؛ لأن هذا املطلب وما بعده خادم ومكمل للمو�سوع الأ�سا�ص لهذا البحث، فيبقى حمل 
بوجه ل يخل  البيان  باإجمال  فيها  فيكتفى  واأما مكمالتها وخوادمها؛  الأ�سا�سية،  الفكرة  الإطناب يف 

بنظم الكالم ومعناه. واهلل  الهادي. 
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1.  التفاق والرتا�سي على الف�سخ، ومنه الإقالة:

فيف�سخ العقد بالرتا�سي بني العاقدين، والإقالة نوع من الف�سخ التفاقي، وتقت�سي 
وقد  للبائع)1(.  واملثمن  للم�سرتي،  الثمن  فريجع  ل�ساحبه،  العو�سني  من  كل  رجوع 
ذهب فقهاء احلنفية  اإلى اأن الإقالة قبل القب�ص يف املنقول وغريه ف�سخ عند 
اأبي حنيفة وحممد بن احل�سن ، وهي كذلك عند اأبي يو�صف  يف املنقول 
ا عنده؛ لإمكان البيع، فاإن بيع العقار قبل  لتعذر البيع، واأما يف العقار؛ فاإنها تكون بيعاً

القب�ص جائز عنده)2(. 

وذهب املالكية يف امل�صهور: اإلى اأن االإقالة بيع ثان ي�صرتط فيها ما ي�صرتط فيه 
ومينعها ما مينعه)3(. 

وذهب ال�سافعية واحلنابلة)4(: اإلى اأن الإقالة ف�سخ يف حق النا�ص كافة؛ لأن الإقالة 
هي الرفع والإزالة، ولأن املبيع عاد اإلى البائع بلفظ ل ينعقد به البيع، فكان ف�سخا)5(. 

2.  اخليار:

وهو طلب خري الأمرين من الإم�ساء والف�سخ)6(. فهو حق العاقد يف ف�سخ العقد 
اأو اإم�سائه؛ لظهور م�سوغ �سرعي، اأو مبقت�سى اتفاق عقدي، فيكون للمتعاقد احلق يف 
االختيار بني اإم�صاء العقد وعدم اإم�صائه بف�صخه اإن كان االأمر اأمر خيار �صرط، اأو 

روؤية، اأو عيب، اأو اأن يختار اأحد املبيعني اإن كان الأمر خيار التعيني)7(. 
ينظر: املو�سوعة الفقهية، 133/32، الفقه الإ�سالمي واأدلته، للزحيلي، 3161/4.   )1(

ينظر: بدائع ال�سنائع، 306/5، الهداية، 56/3، للمرغيناين، فتح القدير، 491/6.   )2(
قال الإمام مالك : “والإقالة جتري جمرى البيع فيما يحل ويحرم”. التهذيب يف اخت�سار املدونة،   )3(

للرباذعي، للبغوي، 64/3، مناهج التح�سيل، للرجراجي، 212/6، الذخرية، للقرايف، 354/7. 
ينظر: الأم، 77/3، فتح العزيز، 384/8، الفروع، 263/6، الإن�ساف، 520/11.   )4(

ينظر: الأم، 77/3، املبدع يف �صرح املقنع، 121/4.   )5(
ينظر: حتفة املحتاج، 332/4، مغني املحتاج، 43/2، ك�ساف القناع، 198/3، �صرح منتهى االإرادات،   )6(

للبهوتي، 35/2. 
ينظر: املدخل الفقهي العام، الزرقا، 524/1، املو�سوعة الفقهية، 133/32، الفقه الإ�سالمي واأدلته، 3164/4.   )7(
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واإذا ثبت اخليار لأحد العاقدين يف ف�سخ العقد، فمعناه �سلب اللزوم من العقد 
واأحد  العقود،  ف�سخ  اأ�سباب  من  ا  �سبباً اخليار  يكون  اأن  هذا  على  وترتب  اأ�سله،  يف 
مقت�صياته. وهذه اخليارات منها ما يتوقف ثبوته على اتفاق اإرادة العاقدين عليه، 
اإال با�صرتاطهما، فيعترب من قبيل ال�صروط العقدية، وذلك خيار ال�صرط  فال يثبت 
وخيار النقد. ومنها ما يثبت باإيجاب ال�سرع مل�سلحة اأحد العاقدين �سيانة حلقوقه، 
فيكون نتيجة لبع�ص عيوب الر�سا، فيحق ل�ساحب اخليار ف�سخ العقد اأو اإم�ساوؤه، ما 

مل يوجد م�سقط للخيار اأو مانع �سرعي مينع من ممار�سته)1(. 

3.  عدم اللزوم:

بالف�سخ؛ مثل  ي�ستقل  اأن  امل�سمى  العقد  لكليهما بح�سب  اأو  العاقدين  يجوز لأحد 
يجوز  لزمة،  غري  عقود  فكلها  والوكالة،  وال�سركة،  والوديعة،  والقر�ص،  العارية، 
 اأن عقود  ف�سخها متى �ساء اأحد الطرفني املتعاقدين)2(. وقد ذكر ابن رجب 
وكذا  كالوكالة،  العلم؛  قبل  تنف�سخ  اأنها  امل�سهور:  وامل�ساربة،  كال�سركة  امل�ساركات؛ 

الوديعة؛ للوديع ف�سخها قبل علم املودع بالف�سخ، وتبقى يف يده اأمانة)3(. 

4.  الف�سخ ب�سبب الأعذار الطارئة:

يطراأ على العقود امل�ستمرة)4( ما يجعلها ُمرهقة لأحد العاقدين وم�سرة به؛ 
ا عند العقد، فلو كان يعلم ذلك العاقد ما حلقه بالعقد؛  نتيجة اأمر مل يكن متوقعاً
ملا اأقدم عليه، فحدوث الظرف الطارئ يجعل العقد يف حيز ال�سعوبة التي حتدث 

ينظر: املدخل الفقهي العام، الزرقا، 524/1.   )1(
ينظر: املدخل الفقهي العام، الزرقا، 525/1، املو�سوعة الفقهية، 133/32، الفقه الإ�سالمي واأدلته،   )2(

 .3164/4
ينظر: قواعد ابن رجب، 514/1.   )3(

العقود امل�ستمرة: وهي التي بح�سب مو�سوعها ي�ستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن، بحيث يكون   )4(
ا زمنية. وذلك كالإجارة والإعارة و�سركة العقد  ا عقوداً ا يف تنفيذها. وت�سمى اأي�ساً ا اأ�سا�سياً الزمن عن�سراً
والوكالة، فاإن تنفيذ هذه العقود واأمثالها با�ستيفاء منافع املاأجور والعارية، ومبمار�سة اأعمال ال�سركة 
والوكالة يحتاج اإلى وقت مت�سع ي�سري حكم العقد فيه با�ستمرار. ينظر: املدخل الفقهي العام، 644/1. 
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هذا  لأجل  العقد  ف�سخ  يجوز  فهل  العاقدين،  لأحد  عذر  وقع  فاإذا  ا،  موؤكداً ا  �سرراً
العذر؟

يح�سن قبل الإجابة على هذا ال�سوؤال، وبيان مذاهب الفقهاء فيه، اأن نبني معنى 
واأثره يف  العذر  الفقهاء جتاه  راأي  بيان  لنا  ليت�سنى  البحث؛  العذر الذي يدور حوله 

ف�سخ العقد من عدمه. 

فبني بع�ص الفقهاء  اأن العذر: هو كل ما ل ميكن بوجوده ا�ستيفاء املعقود 
عليه اإل ب�سرر يلحقه يف نف�سه اأو ماله، فاإنه يثبت له به حق الف�سخ)1(. وعرب بع�سهم 
بعبارة اأخرى فقال: “هو العجز عن امل�سي يف موجب العقد اإل بتحمل �سرر زائد مل 
ي�ستحق بالعقد”)2(. ومن اأمثلة هذه الأعذار التي ذكرها الفقهاء: زوال اأمل ال�سر�ص، 
وحلوق دين باملوؤجر، وبلوغ الغالم امل�ستاأجر يف اخلدمة، ونحو هذه الأعذار مما �سريد 
معنا. وهذه الأعذار الطارئة ل توؤثر اإل يف العقود امل�ستمرة التي حتتاج اإلى مدة يف 

اإمتامها، بخالف العقود الفورية التي ل يكون لعن�سر الزمن اأثر يف ا�ستمرارها)3(. 

العقود  يف  الف�سخ  اأ�سباب  من  ا  �سبباً كونه  نبحث  الذي  العذر  معنى  تبني  واإذا 
امل�ستمرة)4(؛ فاإن اخلالف بني الفقهاء قائم على راأيني: 

الراأي الأول: يجوز ف�سخ عقد الإجارة حلدوث عذر باأحد العاقدين اأو بامل�ستاأَجر. 
اأن  اإليه:  ذهبوا  فيما  معتمدهم  وخال�سة   .)5(

 احلنفية  مذهب  وهو 
للزم  العقد عند حتققه  لزم  لو  لأنه  العذر؛  الف�سخ عند  اإلى  احلاجة داعية 
�ساحبه �سرر مل يلتزمه بالعقد. فاإنكار الف�سخ عند حتقق العذر خروج عن 
العقل وال�سرع؛ لأنه يقت�سي اأن من ا�ستكى �سر�سه، فا�ستاأجر رجالاً ليقلعه، 

ينظر: رد املحتار على الدر املختار، 81/6.   )1(
البحر الرائق، 42/8، جممع االأنهر �صرح ملتقى االأبحر، 399/2.   )2(

ينظر: نظرية الف�سخ، حوران حممد، 230.   )3(
جواز  يف  العذر  دخول  واأثر  الإجارة،  عقد  وهو  امل�ستمرة،  العقود  اأ�سهر  درا�سة  على  القت�سار  �سيتم   )4(

الف�صخ واإمكانيته فقًها؛ الأن املق�صود هو التمثيل باإي�صاح الفكرة ولي�س اال�صتق�صاء. 
ينظر: بدائع ال�سنائع، 197/4، كنز الدقائق، للن�سفي، 556، الهداية، 247/3.   )5(
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ف�سكن الوجع؛ فاإنه ُيجرب على القلع! ومن وقعت يف يده اآكلة، فا�ستاأجر رجالاً 
ا)1(.  ليقطعها، فزال الأمل، ثم برئت؛ ُيجرب على القلع! وهذا قبيح عقالاً و�سرعاً

الراأي الثاين: اأن الإجارة عقد لزم ل تنف�سخ اإل مبا تنف�سخ به العقود الالزمة؛ 
وانهدام  امل�سرت�سع،  كموت  ا؛  ح�سياً ا  تعذراً عليه  املعقود  ا�ستيفاء  تعذر  من 
ا؛ ك�سكون اأمل ال�سر�ص، وزوال املر�ص الذي  ا �سرعياً الدار، ونحوهما، اأو تعذراً
�سكنى  من  مينع  عام  خوف  حدث  اأو  قطعه،  على  ا  طبيباً املري�ص  ا�ستاأجر 
امل�سكن الذي فيه العني امل�ستاأجرة، اأو يح�سر البلد، فيمتنع خروج امل�ستاأجر 
مذهب  هو  وهذا  العوار�ص.  من  ذلك  ونحو  للزرع،  امل�ستاأجرة  الأر�ص  اإلى 
املالكية وال�سافعية واحلنابلة)2(. وجملة معتمدهم فيما ذهبوا اإليه: اأن حمل 
العقد قابل للتنفيذ؛ اإذ العذر ل يوجب خلالاً يف عقد الإجارة، وميكن �سدُّ هذا 
اخللل -لو وجد- بال�ستنابة عن كل ذلك حال وجود اأمثال هذه العوار�ص، 
اأجازوا ف�سخ عقد الإجارة يف مثل هذه العوار�ص التي مثلوا بها؛ لأنه  واإمنا 

تعذر ا�ستيفاء املنفعة، فثبت اخليار بالف�سخ)3(. واهلل اأعلم. 

5.  الف�ساد: 

والف�سخ لهذا ال�سبب اخت�ص به فقهاء احلنفية ، فيف�سخ العقد عندهم يف 
املعامالت للف�ساد)4(، وذلك بحكم ال�سرع؛ لإزالة �سبب ف�ساد العقد؛ كجهالة املبيع، اأو 
الثمن، اأو الأجل، اأو و�سائل التوثيق، اأو نحو ذلك)5(. وتفردهم بهذا ال�سبب راجع اإلى 

ينظر: بدائع ال�سنائع، 197/4، فتح القدير، 147/9.   )1(
ينظر: ال�سامل يف فقه الإمام مالك، للدمريي، 791/2، التاج والإكليل ملخت�سر خليل، 563/7، احلاوي   )2(
يف  الإن�ساف   ،338/5 املغني،   ،384/5 للدمريي،  املنهاج،  �صرح  يف  الوهاج  النجم   ،393/7 الكبري، 

معرفة الراجح من اخلالف، 460/14. 
ينظر: ال�صرح الكبري على املقنع، 459/14.   )3(

ينظر: بدائع ال�سنائع، 184/4، 135/5، 300، املحيط الربهاين، لبن مازه، 421/6، تبيني احلقائق   )4(
�صرح كنز الدقائق، 64/4، البحر الرائق/102/6. 

الف�ساد  هو  الفقهاء؛  جمهور  دون  احلنفية  فقهاء  عند  بالف�ساد  الف�سخ  ح�سر  ولعل  ال�سابق.  املرجع   )5(
والبطالن عندهم مبعنى واحد. 
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متيزهم عن جمهور الفقهاء يف القول باأن العقد ميكن اأن يت�صف بالف�صاد كمرتبة 
ا للف�سخ؛ رعاية  بني ال�سحة والبطالن؛ نتيجة �سبب مف�سد اأ�ساب العقد جعله م�ستحقاً
حلق ال�سارع الذي اأوجب التعاقد على اأ�سا�ص �سحيح بني املتعاقدين، فوجود الف�ساد 
ُيخرجه عن م�ساره ال�سرعي، لذا لبد من اإرجاعه اإلى خطه الذي ر�سمه ال�سرع له، 
ا لل�سارع عن طريق دفع الف�ساد عن  ا خال�ساً وذلك باإزالة �سبب احلرمة التي تعد حقاً
العقد اأو ف�سخه)1(. قال الكا�ساين : “ودفع الف�ساد واجب، ول ميكن اإل بف�سخ 
اأمكن دفع الف�ساد بدون ف�سخ البيع ل  العقد في�ستحق، لكن لغريه ل لعينه، حتى لو 

، فال يحتاج اإلى ف�سخ.  يف�سخ”)2(. واأما اجلمهور فالعقد عندهم غري منعقد اأ�سالاً

6.  الف�سخ لالإفال�س اأو الإع�سار: 

الإفال�س يف اللغة: م�سدر للفعل اأفل�ص، يقال: اأفل�ص الرجل: اإذا مل يبق له مال. 

ا. ويحوز اأن يراد  ا وزيوفاً ا، كاأمنا �سارت دراهمه فلو�ساً وقد اأفل�ص الرجل: �سار مفل�ساً
به اأنه �سار اإلى حال يقال فيها: لي�ص معه فل�ص)3(. 

الإفال�س يف ال�سطالح: يعرف الفقهاء املفل�ص بتعريفات تقارب املعنى اللغوي، 

واالإفالء �صفة، واملفل�س من ات�صف بها، فعرفه احلنفية: باأنه من ال يقدر على وفاء 
دينه)4(. وعرفه املالكية: باأنه الذي ل مال له)5(. وعرفه ال�سافعية باأنه: “من ل يفي 

ماله بدينه”)6(. وعرفه احلنابلة: باأنه الذي ل مال له، ول ما يدفع به حاجته)7(. 

ال�سادر  ال�سعودي،  الإفال�ص  نظام  تعريفه يف  جاء  فقد  ال�سعودي:  النظام  واأما 

ينظر: نظرية الف�سخ، 364.   )1(
بدائع ال�سنائع، 300/5.   )2(

ينظر: تهذيب اللغة، مادة )فل�ص(، 297/12، ال�صحاح، مادة )فل�س(، 959/3.   )3(
حا�صية الطحطاوي على مراقي الفالح، 505.   )4(

املقدمات املمهدات، 315/2، مواهب اجلليل، 502/2، �صرح خمت�صر خليل، للخر�صي، 262/5.   )5(
املنهاج،  �صرح  يف  املحتاج  مغني   ،119/5 املنهاج،  �صرح  يف  املحتاج  حتفة   ،127/4 الطالبني،  رو�سة   )6(
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ال�صرح الكبري على املقنع، 226/13، �صرح منتهى االإرادات، للبهوتي، 155/2.   )7(
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باملر�سوم امللكي رقم )م/50( وتاريخ 1439/5/28ه�، يف املادة الأولى من النظام 
باأن املفل�ص: “مدين ا�ستغرقت ديونه جميع اأ�سوله”. 

واأما املع�سر فهو يف اللغة: من الع�سر: قلة ذات اليد. واأع�سر الرجل اإذا �سار من 

مي�سرة اإلى ع�سرة. واملع�سور: امل�سيق عليه)1(. 

واأما املع�سر يف ال�سطالح، فقد ُعّرف بتعريفات متعددة يتقارب جميعها مع املعنى 

“املع�سر من ل يقدر على النفقة ل مباله  اللغوي الذي �سبق، ومن هذه التعريفات: 
ول بك�سبه”)2(. وقيل: “بل من ل �سيء له، ول يقدر عليه”)3(. وا�ستعمالت الفقهاء 
 يف بقية املذاهب ال تختلف عن هذا املعنى املذكور، واإال فقليل جًدا من حده 

 . بحدٍّ كما فعل احلنابلة

ا من اأ�سباب الف�سخ؟ واإذا تبني هذا، فهل يعترب الإفال�ص اأو الإع�سار �سبباً

 : قولن للفقهاء 

اأو  مفل�ًصا  �صاحبه  ظهور  حال  يف  الف�صخ  االآخر  للمتعاقد  يجوز  ال  االأول:  القول 
ا يتقدم بحقه ك�سائر الغرماء اإن وجدوا. وهو مذهب  ا عادياً ا، ويعدُّ دائناً مع�سراً

 .)4(
 احلنفية

اإذا وجد  ، ويجوز للغرمي  اإذا فلَّ�ص احلاكم رجالاً اأنه يجوز الف�سخ  القول الثاين: 
عني ماله اأن ياأخذه. وهذا مذهب املالكية)5(، وال�سافعية)6(، واحلنابلة)7(. 

ينظر: العني، مادة )ع�سر(، 326/1، ال�صحاح، مادة )ع�صر(، 744/2.   )1(
الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، للمرداوي، 299/24.   )2(

املرجع ال�سابق.   )3(
ينظر: التجريد، للقدوري، 2969/6، بدائع ال�سنائع، 252/5.   )4(

اأو البقاء، ويتفقون مع اجلمهور يف جواز الف�سخ والرجوع.  فقهاء املالكية يخريون الغرمي يف الرجوع   )5(
ينظر: الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف، 578/2، ال�سامل يف فقه الإمام مالك، 658/1. 

ينظر: الأم، 204/3، املهذب، لل�سريازي، 116/2.   )6(
ينظر: املغني، 302/4، الإن�ساف، 254/13.   )7(
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دليل القول الأول: 

قوله تعالى: )ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ( ]البقرة: 280[. 

ا، ولو اأجله  وجه الدللة: اأن امل�سرتي حني اأفل�ص بالثمن قد ا�ستحق النظرة �سرعاً
باإنظار اهلل  ُمنظًرا  فاإذا �صار  االأجل،  قبل م�صي  العقد  يف�صخ  اأن  له  يكن  البائع مل 

تعالى اأولى األ يتمكن البائع من ف�سخ العقد)1(. 

ومُيكن اأن يناق�ص بالآتي: 

ٌة باحلديث الذي ا�صتدل به اأ�صحاب القول الثاين.  �صَ 1-اأن هذه االآية خم�صَّ

2-اأن الآية حممولة على من اأع�سر بالثمن ومل تكن العني امل�سرتاة حا�سرة، واأما 
اإذا وجدت العني؛ فن�ص احلديث �سريح يف جواز ا�سرتداد عني املال، فَيف�سخ العقد 

وَي�سرتدَّ عني ماله. وبهذا ُيجمع بني الن�سني. 

دليل القول الثاين: 

ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من اأدرك ماله بعينه   قال: �سمعت النبي  اأبو هريرة  ما رواه 
عند رجل -اأو اإن�سان- قد اأفل�ص فهو اأحق به من غريه«)2(. 

ا)3(.  وجه الدللة: اأن هذا احلديث فيه دليل على الرجوع يف الفل�ص، ودللته قوية جداً

ونوق�ص)4(: باأنه هذه الرواية معار�سة بالرواية الأخرى، وهي: »اأميا رجل اأفل�ص 
فوجد رجٌل عنده مَتاَعُه فهو يف ماله بني غرمائه« اأو قال: »فهو اأ�صوة غرمائه فيه«)5(. 

ينظر: املب�صوط، 360/13.   )1(
اأخرجه البخاري )2402(، كتاب يف ال�ستقرا�ص واأداء الديون واحلجر والتفلي�ص، باب: اإذا وجد ماله   )2(
عند مفل�ص يف البيع والقر�ص والوديعة، فهو اأحق به، 118/3، وم�سلم )1559(، كتاب امل�ساقاة، باب 

من اأدرك ما باعه عند امل�سرتي وقد اأفل�ص فله الرجوع فيه، 1193/3. 
كذا ذكره العالمة ابن دقيق العيد  يف كتابه: اإحكام االأحكام �صرح عمدة االأحكام، 146/2.   )3(

ينظر: املب�صوط، 360/13، العناية يف �صرح الهداية، للعيني، 279/9.   )4(
امل�صادر  بع�س  ذكرته  واإمنا  التخريج،  وكتب  ال�صنة  دوواين  من  �صيء  يف  الرواية  هذه  على  اأقف  مل   )5(
الفقهية احلنفية، ون�سبوه اإلى اخل�ساف . ينظر: املب�صوط، 360/13، العناية يف �صرح الهداية، 
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يذكرها  ومل  ال�سنة،  دواوين  يف  معروفة  غري  الرواية  هذه  باأن  عنه:  وُيجاب 
الفقه  اإال يف بع�س م�صادر  اأحد من املحدثني ال باعتماد وال بت�صعيف، وال تعرف 
التي  الرواية  ُتعار�ص  اأن  الرواية املجهولة. ول ميكن  ُيعول على هذه  احلنفي، فال 
ا�ستدل بها اجلمهور، والتي تعترب يف اأقوى درجات ال�سحة، فهي رواية متفق عليها 

عند ال�سيخني. 

الرتجيح: 

الذي يظهر -واهلل اأعلم- ما ذهب اإليه اجلمهور من جواز الف�صخ عند ح�صول 
اأو الإع�سار؛ ل�سراحة الن�ص الذي ذكروه، و�سحة اجلمع الذي جمعوا به  الإفال�ص 

بني الآية واحلديث. والرواية الأخرى التي ذكروها غري معروفة يف كتب ال�سنة. 

املطلب الثاين
اأ�شباب انف�شاخ العقود

يطلق م�سطلح )انف�ساخ العقد( على األ�سنة الفقهاء مبعنى انتهاء العقد، وانحالل 
خمتلفة  اأ�سباب  ولالنف�ساخ  اإرادي)1(.  غري  طارئ  ب�سبب  تنفيذه  ل�ستحالة  رابطته؛ 
مبثوثة يف كتب الفقهاء من غري ح�سر يف مو�سع معني، وهذه الأ�سباب منها ما هو 
القا�سي،  بحكم  اأو  كليهما  باإرادة  اأو  العاقدين  اأحد  باإرادة  ياأتي  ما  وهو  اختياري، 
ا هنا؛ اإذ النف�ساخ اأثر من اآثار الف�سخ. ومنها ما هو �سماوي، وهو ما ياأتي  وُيعترب ف�سخاً
اأو القا�سي، بل بعوامل خارجة عن الإرادة ل ميكن ا�ستمرار  اإرادة العاقدين  بدون 

العقد معها)2(. 

و�سروري،  اختياري،  نوعان:  العقد  به  ينف�سخ  “ما   : الكا�ساين  يقول 
فالختياري: هو اأن يقول ف�سخت العقد، اأو نق�سته اأو رددته، وما يجري هذا املجرى، 

ينظر: انف�ساخ العقد يف الفقه الإ�سالمي، منار ال�سدر، 29.   )1(
ينظر: املو�سوعة الفقهية، 27/7.   )2(



سلطة األمني على عقود املفلس واملتعثر  يف 

إجراء إعادة التنظيم املايل

العدد  الثالث  واخلمسون  301العدد  الثالث  واخلمسون 300

وال�سروري: اأن يهلك املبيع قبل القب�ص”)1(. والذي يهمنا يف بحثنا هذا هو النف�ساخ 
اإرادة املتعاقدين، بخالف النف�ساخ  غري الختياري؛ اإذ هو الذي يكون على خالف 
الختياري، فاإنه قائم على اختيار املتعاقدين، واإذا وجد الختيار منهما ح�سل اأ�سا�ص 

انعقاد العقود، وهو الر�سا، فانتفى املحظور. 

من  الفقهية  املدونات  بع�ص  الختياري خم�سة، جمعتها  النف�ساخ غري  واأ�سباب 
اأماكن متفرقة من امل�سادر الفقهية، وهي: 

اأوًل: تلف املعقود عليه: 

من  �صبًبا  ُيعترب  عليه  املعقود  تلف  اأن  على  اجلملة  يف    الفقهاء  اتفق 
من  الفقهاء  اتفق  الفورية)2(:  العقود  ففي  وانتهائها.  العقود  بع�ص  انف�ساخ  اأ�سباب 
اإذا مت  املعقود عليه  بتلف  تنف�صخ  الفورية -كالبيع- ال  العقود  اأن  حيث اجلملة على 
القب�ص)3(. اأما قبل القب�س فهذا اأمر خمتلف فيه بني الفقهاء، ويتفرع عنه م�صائل 
كلها حمل اختالف بني الفقهاء)4(. ومن هذه امل�سائل الفرعية التي هي حمل خالف 

حتت هذه امل�ساألة)5(: 

تلف املبيع كله قبل القب�س باآفة �صماوية: فاإذا هلك املبيع قبل القب�س باآفة . 1
�سماوية، فاإما اأن يكون فيه حق توفية، اأو ل، فاإن كان فيه حق توفية من كيل، 
اأو وزن، اأو عّد اأو ذرع، فاإن عقد البيع ينف�صخ، وهذا قول عامة الفقهاء من 

بدائع ال�سنائع، 298/5.   )1(
ا دفعة  العقود الفورية: هي التي ل يحتاج تنفيذها اإلى زمن ممتد ي�سغله با�ستمرار، بل يتم تنفيذها فوراً  )2(
واحدة يف الوقت الذي يختاره العاقدان؛ كالبيع املطلق وال�سلح والهبة وغريها. وهذا النوع من العقود 
 ،644/1 العام،  الفقهي  املدخل  ينظر:  اأعاله.  كما ذكرنا  قب�صه  اإذا مت  عليه  املعقود  بتلف  ينف�صخ  ال 

املو�سوعة الفقهية، 28/7. 
ينظر: بدائع ال�سنائع، 238/5، رو�سة الطالبني، 501/3، الإن�ساف، 501/11.   )3(

باأ�سباب  يتعلق  فيما  والفرتاق  التفاق  اأوجه  وبيان  القدر،  على هذا  القت�سار  البحث-  ح�سبنا -يف هذا   )4(
؛ لأن التعر�ص لتفا�سيل هذه الفروع التي هي حمل خالف ل ي�سعها هذا البحث، بل يحتاج  النف�ساخ اإجمالاً

ا�ستق�ساء اخلالف فيها اإلى اأطروحة علمية، كما اأن مق�سود البحث هو ما �سياأتي يف املبحث الأخري. 
و�سنمثل على العقود الفورية بعقد البيع، وذكر اخلالف يف امل�سائل الفرعية التي لها �سلة بهذه الفقرة.   )5(
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احلنفية، واملالكية، وال�سافعية، واحلنابلة)1(. واإن مل يكن يف املبيع حق توفية 
من كيل اأو وزن اأو عّد اأو ذرع، فاختلف الفقهاء على قولني: 

الأول: ينف�سخ البيع، وهو مذهب احلنفية، وال�سافعية، وقول يف مذهب احلنابلة)2(. 

املالكية  مذهب  وهو  امل�سرتي،  على  �سمانه  ويكون  البيع،  ينف�سخ  ل  الثاين: 
وامل�سهور من مذهب احلنابلة)3(. 

يف  اأثر  عليه  املعقود  لتلف  العقود  من  النوع  فهذا  امل�ستمرة)4(،  العقود  واأما 
بني  اتفاق  حمل  وهذا  بعده،  اأم  القب�س  قبل  التلف  اأكان  �صواء  انف�صاخها، 
الفقهاء يف اجلملة)5(، وهناك بع�ص امل�سائل الفرعية املت�سلة بهذه امل�ساألة 

ل تخلو من خالف. 

تلف املبيع بفعل البائع: وهو حمل خالف بني الفقهاء على ثالثة اأقوال: . 2

يف  وال�سافعية  احلنفية  قول  وهو  البائع.  بفعل  العقد  ينف�سخ  الأول:  القول 
ال�سحيح من مذهبهم)6(. 

القول الثاين: ل ينف�سخ العقد بفعل البائع، واإمنا يجب الغرم للم�سرتي. وهو 
قول املالكية)7(. 

�ستاأتي الإحالة على املراجع يف الهام�ص الذي يليه.   )1(
 ،501/3 الطالبني،  رو�سة   ،70/2 املهذب،   ،15/6 الرائق،  البحر   ،238/5 ال�سنائع،  بدائع  ينظر:   )2(

ال�صرح الكبري على املقنع، 499/11، ك�ساف القناع، 244-243/3. 
ينظر: مواهب اجلليل، 478/4، التاج والإكليل، 416/6، ال�صرح الكبري على املقنع، 499/11، ك�ساف   )3(

القناع، 244-243/3. 
العقود امل�ستمرة: وهي التي بح�سب مو�سوعها ي�ستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن، بحيث يكون   )4(
ا زمنية. وذلك كالإجارة والإعارة و�سركة العقد  ا عقوداً ا يف تنفيذها. وت�سمى اأي�ساً ا اأ�سا�سياً الزمن عن�سراً
والوكالة، فاإن تنفيذ هذه العقود واأمثالها با�ستيفاء منافع املاأجور والعارية، ومبمار�سة اأعمال ال�سركة 
والوكالة يحتاج اإلى وقت مت�سع ي�سري حكم العقد فيه با�ستمرار. ينظر: املدخل الفقهي العام، 644/1. 

ينظر: بدائع ال�سنائع، 238/5، البيان يف مذهب ال�سافعي، 384/5،   )5(
ينظر: بدائع ال�سنائع، 238/5، املهذب، 70/2،   )6(

ينظر: عقد اجلواهر الثمينة، لبن �سا�ص، 722/2، �صرح اخلر�صي على خمت�صر خليل، 121/5،   )7(
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الف�صخ  بني  امل�صرتي  ُيخرّي  واإمنا  ابتداًء،  ينف�صخ  ال  العقد  اأن  الثالث:  القول 
واأخذ الثمن الذي دفعه اإن كان، وبني اإم�ساء البيع والرجوع على البائع 

بعو�س ما تلف اأو ِعيَب، وهو مذهب احلنابلة)1(. 

تلف املبيع بفعل امل�صرتي: اتفق الفقهاء  على اأن العقد ل ينف�سخ فيما . 3
البائع،  ي�صقط �صمان  االإتالف كالقب�س  الأن  امل�صرتي؛  بفعل  اإذا تلف حمله 

ويلزم امل�سرتي بدفع الثمن)2(. 

تلف املبيع بفعل اأجنبي: اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني: . 4

القول الأول: اأن امل�سرتي باخليار، اإن �ساء ف�سخ العقد، فيعود املبيع اإلى ملك 
ا،  ا، وقيمته اإن كان قيمياً البائع، فيتبع اجلاين، في�سمنه مبثله اإن كان مثلياً
واإن �ساء اأقر البيع، فاأتبع اجلاين بال�سمان، واأتبعه البائع بالثمن؛ لأنه 
اأتلف مااًل مملوًكا لغريه بغري اإذنه، فال بد اأن يكون م�صموًنا عليه باملثل 
وقيده  واحلنابلة،  وال�سافعية  احلنفية  مذهب  هو  وهذا  بالقيمة)3(.  اأو 
ا اأو نحوهما، اأما اإذا  احلنابلة  مبا اإذا كان املبيع مكيالاً اأو موزوناً
ولي�ص  بال�سمان،  اجلاين  ويتبع  امل�سرتي،  على  ف�سمانه  كذلك  يكن  مل 

للم�سرتي اخليار يف هذه احلالة)4(. 

اإذا تلف بفعل اأجنبي؛ فاإنه يوجب للم�صرتي الغرم،  اأن املبيع  القول الثاين: 
خطاأ.  اأم  ا  عمداً الإتالف  كان  �سواء  املثلي،  ومثل  القيمي،  قيمة  فيجب 

وهذا هو مذهب املالكية)5(. 
ينظر: املغني، 84/4، ك�ساف القناع، 243/3.   )1(

الإمام  مذهب  يف  البيان   ،31/6 عرفة،  لبن  الفقهي،  املخت�سر   ،238/5 ال�سنائع،  بدائع  ينظر:   )2(
ال�سافعي، للعمراين، 386/5، ال�صرح الكبري على املقنع، 499/11. 

 ،386/5 ال�سافعي،  الإمام  مذهب  يف  البيان   ،469/6 القدير،  فتح   ،238/5 ال�سنائع،  بدائع  ينظر:   )3(
املغني، 84/4، ك�ساف القناع، 243/3. 

ينظر: ك�ساف القناع، 243/3.   )4(
ينظر: �صرح التلقني، 234/2، املخت�سر الفقهي، 31/6.   )5(
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ثانًيا: موت اأحد العاقدين اأو كليهما: 

موت اأحد العاقدين اأو كليهما له تاأثري على بع�ص اأنواع العقود، فمن العقود ما 
ل تتاأثر باملوت؛ كعقد البي)1(، ويف املقابل هناك عقود يوؤدي موت اأحد املتعاقدين اأو 
كليهما اإلى انف�ساخها؛ كالعقود اجلائزة؛ مثل الوكالة وال�سركة والإعارة ونحوها)2(، 
وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء يف اجلملة)3(، وحتت هذه امل�ساألة فروع تف�سيلية كثرية 
هي حمل اختالف بني الفقهاء، وح�سبنا يف هذا املبحث هو الإ�سارة اإلى جممل اأ�سباب 
النف�ساخ، وبيان حمل التفاق والختالف؛ لق�سر البحث؛ ولأن ال�ستق�ساء يف هذه 

امل�صاألة وتفريعاتها خروج عن مق�صود البحث. واهلل اأعلم. 

ثالًثا: الغ�سب: 

غ�سب حمل العقد يوجب النف�ساخ يف بع�ص العقود، ومثال ذلك: عقد الإجارة، 
وراأي املذاهب الفقهية فيها على الإجمال وفق الآتي: 

مذهب احلنفية: �صرح فقهاء احلنفية : باأن العني امل�ستاأجرة لو غ�سبت 
من يد امل�ستاأجر �سقط الأجر كله فيما اإذا غ�سبت يف جميع املدة، واإن غ�سبت يف 

بع�سها �سقط بح�سابها؛ لزوال التمكن من النتفاع)4(. 

واأما مذهب املالكية: فقد ذهبوا  اإلى اأن العني امل�ستاأجرة اإذا غ�سبت فاإن 
ينظر: الهداية، 31/3، فتح القدير، 318/6، املدونة، 58/3، التاج والإكليل ملخت�سر خليل، للمواق،   )1(

470/6، الأم، 5/3، احلاوي الكبري، 237/18، املغني، 149/4، الكايف، لبن قدامة، 60/2. 
فاحلنفية واملالكية يف اأحد القولني وال�سافعية واحلنابلة يرون انف�ساخ الوكالة مبوت املوكل اأو الوكي.   )2(
والتح�سيل، لبن  البيان  الرائق، 189/7،  البحر  الهداية، 153/3،  القدوري، 116،  ينظر: خمت�سر 
ر�سد اجلد، 216/8، 224، بداية املجتهد، لبن ر�سد احلفيد، 86/4، �صرح خمت�صر خليل، للخر�صي، 
78/6، بحر املذهب للروياين، 192/5، حتفة املحتاج، 902/5، ال�صرح الكبري، 31/15، عمدة الطالب، 

للبهوتي، 154. 
االأدق -واهلل  ولعل  الإ�سالمي، 121(،  الفقه  العقد يف  انف�ساخ  املعا�سرين )ينظر:  بع�ص  هكذا حكاه   )3(
اأعلم- اأن يقال: اإنه قول اأكرث اأهل العلم؛ الأن هناك قواًل اآخر عند املالكية: يرى اأن الوكالة ال تنف�صخ 

مبوت املوكل، بل يبقى حلني عزل الوارث له. ينظر: البيان والتح�سيل، 224/8. واهلل اأعلم. 
ينظر: تبيني احلقائق، للزيلعي، 108/5، البحر الرائق، 7/8.   )4(
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الأمر راجع اإلى خرية امل�ستاأجر؛ اإن �ساء ف�سخ الإجارة، واإن �ساء بقي على اإجارته، 
اأبقاها من غري  فاإن ف�سخها كان ملالك الذات املغ�سوبة الأجرة على الغا�سب، واإن 
ف�سخ �سار ذلك امل�ستاأجر مع الغا�سب اإذا زرع اأو �سكن مبنزلة املالك؛ فتكون الأجرة 

له، فمعنى الف�سخ يف هذه امل�سائل اأنها معر�سة للف�سخ ل اأنها تف�سخ بالفعل)1(. 

ومذهب ال�سافعية: : هو اأن العني امل�ستاأجرة اإذا غ�سبت من يد امل�ستاأجر، 
فاإن كان العقد على مو�سوف يف الذمة؛ طولب املوؤجر باإقامة عني مقامها، واإن كان 

على العني؛ فللم�ستاأجر اأن يف�سخ العقد؛ لأنه تاأخر حقه فثبت له الف�سخ)2(. 

واأما مذهب احلنابلة  فهو اأن العني اإذا غ�سبت؛ فاإن امل�ستاأجر خمري بني 
الف�سخ ومطالبة الغا�سب باأجرة املثل، فاإن ف�سخ، فعليه اأجرة ما م�سى)3(. 

رابًعا: ا�ستحقاق املعقود عليه: 

اأو  ال�صيء حًقا واجًبا للغري”)4(.  “ظهور كون  الفقهاء: هو  ال�ستحقاق يف كالم 
هو: “رفع ملك �سيء بثبوت ملك قبله، اأو حرية كذلك بغري عو�ص”)5(. 

وقد اختلف الفقهاء  فيما اإذا ظهر املبيع م�صتحًقا، فهل ينف�صخ العقد؟

 : قولن للفقهاء

ا  القول الأول: اأن ا�ستحقاق املبيع ل يوجب انف�ساخ العقد، بل يبقى العقد موقوفاً
العقد؛  انف�سخ  يجزه  مل  واإن  العقد،  �سح  اأجازه  فاإن  امل�ستحق،  اإجازة  على 

نتيجة ال�ستحقاق، وهذا هو املذهب عند احلنفية)6(. 
ينظر: ال�صرح الكبري على خمت�صر خليل، 31/4، بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك، لل�ساوي، 51/4.   )1(

ينظر: املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، 263/2، التهذيب يف فقه الإمام ال�سافعي، للبغوي، 454/4.   )2(
ينظر: ال�صرح الكبري على املقنع، 457/14، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، 457/14.   )3(

رد املحتار على الدر املختار، 191/5.   )4(
�صرح حدود ابن عرفة، للر�صاع، 353.   )5(

ينظر: املحيط الربهاين، لبن مازه، 16/7، فتح القدير، 45/7، رد املحتار على الدر املختار، 191/5.   )6(
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اإلى انف�ساخ العقد؛ نتيجة بطالن امللك  اأن ا�ستحقاق املبيع يوؤدي  القول الثاين: 
الأول، وهذا هو قول للمالكية)1(، واملذهب عند ال�سافعية واحلنابلة)2(. 

ينظر: الكايف يف فقه اأهل املدينة، 882/2، �صرح التلقني، 249/3، الأم، 192/6، املبدع يف �صرح املقنع،   )1(
 .152/4

املحتاج،  املحتاج، 247/4، مغني  لل�سريازي، 175/2، حتفة  ال�سافعي،  الإمام  فقه  املهذب يف  ينظر:   )2(
351/2، ال�صرح الكبري على املقنع، 281/12، املغني، 224/4، ك�ساف القناع، 347/3. 



سلطة األمني على عقود املفلس واملتعثر  يف 

إجراء إعادة التنظيم املايل

العدد  الثالث  واخلمسون  307العدد  الثالث  واخلمسون 306

املبحث الثالث

�شلطة االأمني على عقود املفل�ض واملتعرث
يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
الراأي النظامي يف �شلطة االأمني على عقود املفل�ض واملتعرث يف اإجراء 

اإعادة التنظيم املايل)1(

بنيّ نظام االإفال�س هذه امل�صاألة ب�صيء من االإي�صاح والتف�صيل، وبنّي حدود هذه 
ال�صلطة، وذلك يف املادة )احلادية وال�صتني(، و�صنقوم ببيان املوقف النظامي مرتًبا 

يف النقاط التالية: 

-بعد . 1 لالأمني  اأن  على  وال�ستني(  )احلادية  املادة  من  الأولى  الفقرة  ن�ست 
ي�سدر  اأن  اإليه-  املقدمة  والوثائق  واملعلومات  املدين  عقود  قائمة  فح�ص 
خالل مدة اأق�صاها )�صتون( يومًا من افتتاح اإجراء اإعادة التنظيم املايل، 
الدين يف  اأو  املدين  لأخذ موافقة  للمدين دون حاجة  اأي عقد  باإنهاء  ا  قراراً

اإنهاء العقد، وذلك ب�صروط ثالثة: 

اإذا كان اإنهاء العقد الزًما لتنفيذ املقرتح -بعد الت�صديق عليه-.  اأ. 

اإذا كان اإنهاء العقد يحقق حماية م�سالح اأغلبية الدائنني.  ب. 
ا؛ لأن هذه الدرا�سة الفقهية اإمنا جاءت لبيان مدى موافقة نظام الإفال�ص يف هذه  هذا املطلب مهم جداً  )1(
اجلزئية من عدمه، واحلكم على ال�صيء ال يكون قبل ت�صوره؛ لذا فقد قمنا ببيان موقف نظام االإفال�س 

من �صلطة االأمني على عقود املفل�س واملتعرث يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل. 
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ولو ن�ص  املدين  باملتعاقد مع  ا  بالغاً ا  يلحق �سرراً العقد ل  اإنهاء  كان  اإذا  ج. 
العقد على خالف ذلك!

وال بد اأن يكون االإجراء الذي يتخذه االأمني باإنهاء العقد مبوجب تبليغ مكتوب 
للمتعاقد، وُيعّد العقد منق�صًيا بعد م�صي )ثالثني( يوًما من تاريخ التبليغ اإال 
اإذا اتفق الأمني مع املتعاقد على مدة اأق�سر. ولالأمني اأن يطلب من املحكمة 
ا باإنهاء اأي عقد ملدة ل تزيد  متديد املدة التي يحق له فيها اأن ي�سدر قراراً
ن�صاط  اإلى حجم  بالنظر  الزًما  يكون ذلك  اأن  ب�صرط  يوًما،  على )ثالثني( 

املدين اأو طبيعته. 

ا�ستثناء من حكم الفقرة )1( من املادة )احلادية وال�ستني(: لالأمني -بعد . 2
فح�ص قائمة عقود املدين واملعلومات والوثائق املقدمة اإليه- اأن ي�سدر خالل 
)�صتني( يوًما من افتتاح االإجراء، قراًرا باإنهاء اأي عقد اإيجار للعقار الذي 

ميار�ص فيه املدين ن�ساطه ب�سرطني: 

اإذا كان اإنهاء عقد االإيجار الزًما لتنفيذ املقرتح -بعد الت�صديق عليه-.  اأ. 

ولو  الدائنني  اأغلبية  م�سالح  حماية  يحقق  الإيجار  عقد  اإنهاء  كان  اإذا  ب. 
مع  املتعاقد  يبلغ  اأن  االأمني  على  ويجب  ذلك،  خالف  على  العقد  ن�س 
ا من  ا بعد م�سي )ت�سعني( يوماً املدين بقراره كتابة، ويعد العقد منق�سياً
تاريخ التبليغ ما مل ين�س العقد على مدة اأق�صر. ولالأمني اأن يطلب من 
املحكمة متديد املدة التي يحق له فيها اإنهاء ذلك العقد ملدة ل تزيد على 
العقارات  اإلى عدد  بالنظر  الزًما  ذلك  يكون  اأن  ب�صرط  يوًما  )ثالثني( 

التي ميار�ص املدين فيها ن�ساطه. 

ن�ست الفقرة )الثالثة( من املادة )احلادية وال�ستني( على اأن اإنهاء الأمني . 3
لأي عقد للمدين مع املتعاقد معه ل يخل بحقوق ذلك املتعاقد، مبا يف ذلك 
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تقدمي مطالبته اإلى الأمني ب�ساأن اأي �سرر تكبده جراء الإنهاء، وذلك لغر�ص 
الت�صويت على املقرتح. 

ن�ست الفقرة )الرابعة( من املادة )احلادية وال�ستني( على اأنه اإذا اعرت�ص . 4
هذا  املحكمة يف  فتنظر  عقده،  باإنهاء  الأمني  قرار  على  املدين  مع  املتعاقد 
ا حلكم املادة )الثانية وال�ستني( من نظام الإفال�ص، واحلكم  العرتا�ص؛ وفقاً
الذي ت�سمنته هذه املادة ين�ص على اأن تنظر املحكمة يف اعرتا�ص الطرف 

املتعاقد املقدم اأمامها، وتق�سي بقبول العرتا�ص اإذا ثبت لها: 

اأن اإنهاء العقد -املبني على الفقرة )1( من املادة )احلادية وال�ستني(  اأ . 
من النظام- غري لزم لتنفيذ اخلطة، وحماية م�سالح اأغلبية الدائنني، 

ا بالطرف املتعاقد)1(.  ا بالغاً ويلحق �سرراً

اأن اإنهاء العقد -املبني على الفقرة )2( من املادة )احلادية وال�ستني()2(  ب. 
من النظام- غري لزم لتنفيذ اخلطة وحماية م�سالح اأغلبية الدائنني. 

ن�ست الفقرة )6( من املادة )احلادية وال�ستني( على اأنه يجوز لالأمني اأن . 5
ولو  ا منه؛  اأو جزءاً املدين  امل�ستاأجر من قبل  العقار  للغري  الباطن  يوؤجر من 

ن�صَّ العقد على خالف ذلك! وذلك ب�سرطني: 

اأن ي�سمن املدين عدم اإحلاق �سرر بالعقار.  اأ. 

ا لأحكام العقد.  اأن ي�سمن الوفاء بقيمة الإيجار؛ وفقاً ب. 

املناف�سات  عقود  املطلب؛  هذا  يف  ذكرناها  التي  الأحكام  من  النظام  وا�ستثنى 
وامل�سرتيات احلكومية التي تربمها اجلهات احلكومية مع املدين، وكذا عقود التمويل 

التي تربمها ال�سركات امل�سرفية اأو �سركات التمويل مع املدين. 
�سبق بيانه يف الفقرة )1( من هذا املطلب.   )1(
�سبق بيانه يف الفقرة )2( من هذا املطلب.   )2(
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املطلب الثاين
الراأي الفقهي يف �شلطة االأمني على عقود املفل�ض واملتعرث يف اإجراء 

اإعادة التنظيم املايل

ا لالأحكام النظامية ل�سلطة الأمني على عقود املفل�ص  ذكرنا فيما م�سى تلخي�ساً
واملتعرث يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل؛ وفًقا لنظام االإفال�س ال�صعودي، وهنا �صنبني 
على  لالأمني  املمنوحة  لل�صلطة  النظامية  االأحكام  تلك  من  االإ�صالمي  الفقه  موقف 

عقود املفل�س واملتعرث، ح�صب الفقرات الواردة هناك، وفق اإطار مو�صوعي. 

اأوًل: ف�سخ العقد الالزم باإرادة منفردة. 

�سبق معنا يف املبحث الثاين: اأن العقود الالزمة ل ميكن اأن ُتف�سخ باإرادة منفردة 
اأو  العقود  ف�سخ  اأ�سباب  من  �سبب  بها  حلق  اإذا  اإل  الآخر؛  دون  العاقدين  اأحد  من 
انف�ساخها مما �سبق ذكره، فيمكن اأن يتحقق ذلك باإرادة منفردة؛ بو�سفه ا�ستثناءاً 

من اأ�سل اللزوم. 

الأمني على عقود  ل�سلطة  النظامية  الأحكام  الأولى من  الفقرة  تاأملنا يف  واإذا   
املدين يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل -والتي �سبقت معنا يف املطلب الأول من هذا 
املبحث-؛ وجدنا اأن النظام قد منح احلق لالأمني بب�سط يده على عقود املدين املفل�ص 
اأو املتعرث، واأن باإمكانه -باإرادة منفردة منه- اأن يقوم باإنهاء اأي عقد من عقودهما، 
دون اأن يوجد �سبب من اأ�سباب الف�سخ اأو النف�ساخ التي �سبق اأن ذكرناها يف املطلب 
الأول من هذا البحث)1(. وقد حاول املنظم اخلروج من هذا الإ�سكال الفقهي؛ فقام 
بتقييد هذا احلق املمنوح لالأمني يف اإنهاء عقود املدين املفل�س، فا�صرتط اأن يتحقق 
االأمني قبل اأن ُي�صدر قراره باإنهاء العقد، من كون اإنهاء العقد الزًما لتنفيذ املقرتح 
رمبا يقال: اإنه وجد �سبب من اأ�سباب الف�سخ، وهو الإفال�ص اأو الإع�سار، وهذا اإمنا يتاأتى اإذا كان املدين   )1(
مفل�ًصا حقيقة ولي�س متعرًثا، اأما املتعرث فال ينطبق عليه هذا ال�صبب، ورمبا يدخل حتت �صبب الظروف 
الراأي  ذكر  نهاية  يف  �سياأتي  كما  الفورية  العقود  يف  ولي�ص  امل�ستمرة  العقود  يف  يكون  ولكن  الطارئة، 

الفقهي يف هذه اجلزئية. 
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-بعد الت�سديق عليه-، واأن يحقق الإنهاء حماية م�سالح اأغلبية الدائنني، واأل يلحق 
االإنهاء �صرًرا بالًغا باملتعاقد مع املدين ولو ن�ّس العقد على خالف ذلك! وكلُّ هذه 
ذكرها،  ال�سابق  والنف�ساخ  الف�سخ  اأ�سباب  من  �سبب  اأي  حتت  تدخل  ل  التقييدات 
الق�ساء  يتفرد  م�سلحية  تقديرية  ا  اأموراً تعترب  فاإنها  كذلك؛  اأنها  جدلاً  �سلمنا  ولو 
اإذ كيف ميكن لعقد  بتقديرها والتحقق منها، وال مينح تقديرها لالأمني ا�صتقالاًل؛ 
ن اأحد اأطرافه اأو من ميثله، بال�ستبداد ب�سلطة الف�سخ وتقدير م�سلحتها  لزم، مُيكَّ
املنظم  من  ا  ويقيناً ابتداء؟!  اإذن  اأو  راأي  اأو  تدخل  اأي  الثاين  للطرف  يكون  اأن  دون 
بخطورة هذا امل�سلك -وهو منح الأمني حق ال�سلطة املنفردة يف ف�سخ العقد ب�سروطه 
املن�صو�س عليها نظاًما-؛ فقد و�صع بع�س ال�صمانات التي ميكن اأن ُتخّفف من وطاأة 
اء اإنهاء العقد، فن�ست الفقرة )4( من املادة )احلادية  الأثر و�سدته على املتعاقد جرَّ
وال�ستني( على اأنه ميكن للمتعاقد املت�سرر من اإنهاء العقد؛ العرتا�ص اأمام املحكمة 
ا ملن�سو�ص  التجارية على قرار الأمني بالإنهاء؛ وتنظر املحكمة هذا العرتا�ص؛ وفقاً
املادة )الثانية وال�ستني( من نظام الإفال�ص)1(. ومن ال�سمانات التي منحها املنظم 
اء الإنهاء، ما ن�ست عليه الفقرة )3( من املادة  لالأ�سرار التي قد تلحق باملتعاقد جرَّ
للمدين مع  الأمني لأي عقٍد  اإنهاء  اأن  الإفال�ص، وهو  وال�ستني( من نظام  )احلادية 
اإلى  مطالبته  تقدمي  ذلك  يف  مبا  املتعاقد،  ذلك  بحقوق  يخل  ل  فاإنه  معه؛  املتعاقد 

االأمني ب�صاأن اأي �صرر تكبده جراء االإنهاء، وذلك لغر�س الت�صويت على املقرتح. 

ويرتتب على القول ب�سحة الت�سرف ال�سادر من الأمني -وفق ما جاء يف النظام 
كما �سبق-: 

ون�سها: “تنظر املحكمة يف اعرتا�ص الطرف املتعاقد املقدم اأمامها -بناء على الفقرة )4( من املادة   )1(
)احلادية وال�ستني( من النظام- وتق�سي بقبول العرتا�ص اإذا ثبت لها: 

النظام- غري لزم  وال�ستني( من  املادة )احلادية  الفقرة )1( من  على  -املبني  العقد  اإنهاء  اأن   - اأ 
ا بالطرف املتعاقد.  ا بالغاً لتنفيذ اخلطة وحماية م�سالح اأغلبية الدائنني ويلحق �سرراً

النظام- غري لزم  وال�ستني( من  املادة )احلادية  الفقرة )2( من  العقد -املبني على  اإنهاء  اأن  ب- 
لتنفيذ اخلطة وحماية م�سالح اأغلبية الدائنني”. 
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ا بالنق�ساء  اأنه مبجرد �سدور قرار الأمني بالإنهاء، وم�سي املدة املحددة نظ�اماً
اأمام  الإنهاء  قرار  على  العرتا�ص  للمتعاقد  يت�سن  ومل  ا-)1(،  يوماً ثالثون  -وهي 
)الطرف  املتعاقد  جتاه  العقدية  اللتزامات  من  متحلالاً  يكون  املدين  اأن  املحكمة؛ 
ا؛ وميكن معاجلته بالتعوي�ص الوارد يف الفقرة  ا لحقاً الآخر(، حتى واإن اأحلق به �سرراً

)3( من املادة )احلادية وال�ستني(. 

وميكن اأن ُيورد مورٌد ما يدعم موقف املنظم يف هذه ال�صلطة املمنوحة لالأمني: 
باأن يقول: اإن منح ال�سلطة لالأمني يف اإنهاء العقد باإرادة منفردة منه؛ اإمنا هو من 
قبيل حتقيق امل�سلحة العامة، وتغليبها على امل�سلحة اخلا�سة، مع حماولة التوازن 
املتقرر  االأ�صل  وتغليبها على  القاعدة  تقدمي هذه  ترد جّراء  قد  التي  العوار�س  بني 
للمتعاقد،  الالحق  ال�سرر  التي جترب  ال�سمانات  باإيجاد  اللزوم-؛  -وهو  العقود  يف 
عنه:  ُيجاب  ولكن  الإجراء.  بهذا  التعاقد  طريف  م�سلحة  بني  التوازن  حتقيق  فيتم 
باأن هذا اأ�سل عام عار�سه اأ�سل خا�ص )وهو اللزوم يف العقود اإل ب�سبب �سالب له 
تقريره  يف  ي�ستند  الأ�سل  وهذا  العام،  على  اخلا�ص  الأ�سل  فقدم  ا(؛  �سرعاً معترب 
اإلى مقا�سد �سرعية معتربة؛ قوامه مراعاة م�سلحة املتعاقدين، وا�ستقرار العقود، 

وحتقيق اآثارها)2(. 

واإذا انتهى هذا العر�ص التحليلي لراأي النظام وما قرره الفقه الإ�سالمي جتاه 
العقود الالزمة و�سوالبها مما ذكرناه يف املبحث الأول والثاين؛ فاإن الراأي الفقهي 

الذي ينتهي اإليه الباحث يف هذا اجلزئية البحثية: 

خالفت  قد  الإفال�ص  نظام  من  وال�ستني(  )احلادية  املادة  من   )1( الفقرة  اإن 
ما قرره الفقهاء  من اأن الأ�سل املتقرر يف العقود هو اللزوم، ول ينخلع هذا 
اإليها قد ب�صطت يد  اإال ب�صبب �صالب له معترب �صرًعا، ون�س الفقرة امل�صار  الو�صف 

ينظر: الفقرة )1( من املادة )احلادية وال�ستني( من نظام الإفال�ص.   )1(
 ،13/4 للقرايف،  الفروق،   ،150/2 عبدال�سالم،  بن  للعز  الأنام،  م�سالح  يف  الأحكام  قواعد  ينظر:   )2(

املنثور يف القواعد، لبدر الدين الزرك�سي، 398/2. 
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املمنوحة  ال�سلطة  وهذه  املايل،  التنظيم  اإعادة  اإجراء  يف  املدين  عقود  على  الأمني 
اآخر،  اأي عقد، ولي�ص يف عقد دون  له على العقود -بح�سب ن�ص النظام- تكون يف 
الفورية؛ كالبيع  العقود  الفقهاء- يف  ال�سلطة غري معتربة -يف نظر  وعليه فاإن هذه 
-، فاإذا باع املدين اأ�سالاً من اأ�سوله بثمن موؤجل، فراأى الأمني اأن  بثمن موؤجل -مثالاً
ا  امل�سلحة يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل؛ هو اإنهاء هذا العقد، واأن اإنهاءه يعترب لزماً
لتنفيذ املقرتح -بعد الت�صديق عليه-، ويحقق االإنهاء حماية م�صالح اأغلبية الدائنني، 
ا باملتعاقد مع املدين؛ ففي نظر النظام: يف�سخ -اأو ينهى  ا بالغاً ول يلحق الإنهاء �سرراً
بتعبري النظام- العقد باإرادة منفردة من الأمني، ويرجع املتعاقدان اإلى حالتيهما قبل 
العقد، وينتج عن هذا رجوع الأ�سل للمدين، وللمتعاقد اأن يرفع للمحكمة بالتعوي�ص 
الناجت عن هذا الإنهاء. واأما يف نظر الفقه الإ�سالمي: فاإن الف�سخ هنا يف هذا املثال 
ل ميكن اأن ي�سدر باإرادة منفردة من الأمني دون املتعاقد الآخر؛ كما �سبق معنا يف 
ا يف العقود الفورية كالتي يف املثال الذي �سربنا  درا�سة املبحث الأول والثاين خ�سو�ساً

به قبل قليل. 

واأما يف العقود امل�ستمرة التي ي�ستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن؛ كالإجارة، 
فيمكن هنا على راأي فقهاء احلنفية  ف�سخ العقد؛ لوجود العذر الطارئ؛ كما 

�صبق معنا يف مطلب اأ�صباب الف�صخ. و�صياأتي يف امل�صاألة التالية. واهلل اأعلم. 

وعليه: فاإن الباحث يقرتح: تعديل هذه املادة على الن�س االآتي: 

املدين واملعلومات والوثائق املقدمة اإليه- اأن  قائمة عقود  “لالأمني -بعد فح�ص 
يتقدم للمحكمة خالل مدة اأق�صاها )�صتون( يوًما من افتتاح اإجراء اإعادة التنظيم 
لتنفيذ  ا  يعترب لزماً الإنهاء  اأن هذا  اإثبات  مع  للمدين؛  اأي عقد  اإنهاء  بطلب  املايل، 
املقرتح -بعد الت�صديق عليه- وحماية م�صالح اأغلبية الدائنني، وال يلحق �صرًرا بالًغا 
وللمتعاقد  املتعاقد،  بح�سور  الطلب  هذا  يف  النظر  وللمحكمة  املدين،  مع  باملتعاقد 

العرتا�ص على هذا الطلب يف حال موافقة املحكمة عليه”. واهلل اأعلم. 
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ثانًيا: ف�سخ العقود امل�ستمرة باإرادة منفردة. 

العقد يف  ف�سخ  النظام ن�صَّ على جواز  اأن  النظامي،  الراأي  بيان  �سبق معنا يف 
نظام  من  وال�ستني(  )احلادية  املادة  من   )2( الفقرة  يف  وذلك  امل�ستمرة،  العقود 
والوثائق  واملعلومات  املدين  عقود  قائمة  فح�ص  -بعد  لالأمني  اأن  فبينت  الإفال�ص، 
اأي  باإنهاء  افتتاح االإجراء، قرارًا  اأن ي�صدر خالل )�صتني( يومًا من  اإليه-  املقدمة 
عقد اإيجار للعقار الذي ميار�س فيه املدين ن�صاطه اإذا كان ذلك الزًما لتنفيذ املقرتح 
-بعد الت�صديق عليه- وحماية م�صالح اأغلبية الدائنني ولو ن�ّس العقد على خالف 

ذلك.... فن�ست املادة على �سرطني لإنهاء عقد الإيجار: 

اإذا كان ذلك الزًما لتنفيذ املقرتح -بعد الت�صديق عليه-. . 1

اأن يكون يف الإنهاء حماية م�سالح اأغلبية الدائنني. . 2

قرره  ما  مع  يتفق  ل  الإجراء  هذا  اإن  يقال:  اأن  هنا  الفقهي  الراأي  فاإن  وعليه: 
جمهور الفقهاء الذين ذهبوا اإلى اأن الإجارة عقد لزم ل ينف�سخ اإل مبا تنف�سخ به 
ميكن  فال  ا،  �سرعياً ا  تعذراً اأو  ا  ح�سياً عليه  املعقود  ا�ستيفاء  تعذر  من  الالزمة  العقود 
ف�سخ العقد باإرادة منفردة من اأحد طريف التعاقد، ولكن هذا احلكم النظامي يتفق 
يف جملته مع ما ذهب اإليه فقهاء احلنفية الذين اأجازوا ف�سخ الإجارة حلدوث عذر 

ا يف املبحث الثاين.  باأحد العاقدين اأو بامل�ستاأَجر، كما مرَّ معنا �سابقاً

ون�صيف هنا ما مل نذكره هناك، وهو اأمر مهم جًدا يتعلق براأي احلنفية، وهو اأن 
يقال: اإن �سلمنا براأي احلنفية هنا، فال بد من متحي�ص راأيهم بدقة، حتى ل يظن 
ا، فيقال: اإن العذر الذي قرره  ا لراأي احلنفية متاماً اأن احلكم النظامي قد جاء موافقاً

احلنفية هنا ورتبوا عليه الأثر هو: 

ا، وحكمه عندهم: اأن عقد الإجارة ينف�سخ  كل عذر مينع امل�سي يف موجبه �سرعاً
بهذا العذر من غري ف�سخ، اأي: ل يحتاج اإلى حكم القا�سي. وكل عذر ل مينع امل�سي 
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ا، ولكن ل ميكنه امل�سي اإل ب�سرر زائد يلزمه؛ فاإنه ل ينتق�ص  يف موجب العقد �سرعاً
اإل بالنق�ص، اأي: لبد يف نق�ص العقد وف�سخه من حكم القا�سي)1(.

كمن  ا؛  �سرعاً موجبه  يف  امل�سي  مينع  عذر  “وكل  الربهاين)2(:  املحيط  يف  جاء 
ا�ستاأجر رجالاً ليقلع �سر�سه ف�سكن الوجع)3(؛ تنق�ص الإجارة من غري نق�ص؛ لأنه ل 
ا،  فائدة يف بقائه فتنتق�ص �سرورة. وكل عذر ل مينع امل�سي يف موجب العقد �سرعاً

ولكن ل ميكنه امل�سي اإل ب�سرر زائد يلزمه؛ فاإنه ل ينتق�ص اإل بالنق�ص”)4(. 

ويف راأي الباحث: اأن املنظم لو اأ�صاف �صرط ال�صرر على املدين امل�صتاأجر يف اإنهاء 
عقد االإجارة اإلى ال�صرطني اللذين ذكرهما، وهما: اإذا كان ذلك الزًما لتنفيذ املقرتح 
الدائنني؛ لكانت  اأغلبية  الإنهاء حماية م�سالح  واأن يكون يف  الت�سديق عليه-،  -بعد 
ا مع املذهب احلنفي الذي  هذه االإ�صافة اأكرث وجاهة، واأقرب لقواعد الفقه؛ خ�صو�صً
ميكن اأن يكون اأقرب مذهب لن�ص املنظم هنا يف اإنهاء عقد الإجارة. ولذا جند �سم�ص 
الأئمة ال�سرخ�سي  يذكر من جملة الأعذار التي ميكن اأن ينف�سخ عقد الإجارة 
ذلك  يكون  العقد  اإيفاء  يف  ال�سرر  حتقق  “فاإذا   :)5(

 قال  ال�سرر.  وجود  بها؛ 
ا يف الف�سخ”. كما اأن الباحث ي�ستظهر اأن يكون اإنهاء العقد اأو ف�سخه ابتداءاً من  عذراً
 ، املحكمة ولي�س من االأمني، وهذا ما يقّربه اإلى املذهب ال�صحيح عند احلنفية
واإن كان هناك راأي عند بع�ص احلنفية: يرى اأن عقد الإجارة ينف�سخ للعذر بدون حكم 
وهذا هو الأ�سح من مذهب احلنفية كما قرره �سم�ص الأئمة ال�سرخ�سي ، بل قال برهان الدين بن   )1(
مازه : اإن عامة الكتب ت�سري اإلى اأنه يحتاج فيه اإلى الف�سخ -اأي حكم القا�سي-، وبني اأن عامة 
العاقد  وينفرد  ب�صرط  لي�س  اأنه  اإلى  اأهـ مبعناه. وذهب بع�س احلنفية:  ال�صحيح.  امل�صايخ عليه، وهو 

بالنق�س. ينظر: املب�صوط، 2/16، املحيط الربهاين، 498/7، البحر الرائق، 42/8. 
وموؤلفه: اأبو املعايل، برهان الدين، حممود بن اأحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري احلنفي،   )2(

املتوفى �سنة )616ه�(. 
ُغ ف�سخ عقد الإجارة. وقد �سبق بيان اأمثلة اجلمهور  ا ُي�سوِّ هذا املثال يوافُق اجلمهوُر احلنفيَة يف كونه عذراً  )3(

يف املبحث الثاين. 
املحيط الربهاين، 498/7، بدائع ال�سنائع، 197/4، البحر الرائق، 42/8.   )4(

املب�صوط، 2/16.   )5(
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اأن امل�سلحة يف هذا  اإلى  ا يف املذهب، بالإ�سافة  القا�سي)1(، ولكنه لي�ص قولاً م�سهوراً
 . الراأي غري ظاهرة، بل امل�صلحة بخالفه كما هو املذهب ال�صحيح عند احلنفية

وبناءاً على ما �سبق: فاإن الباحث يرى اأن تعدل الفقرة )2( من املادة )احلادية 
وال�ستني( ليكون �سدر املادة بهذه ال�سيغة: “لالأمني -بعد فح�ص قائمة عقود املدين 
ا  واملعلومات والوثائق املقدمة اإليه- اأن يتقدم بطلب اإلى املحكمة خالل )�ستني( يوماً
اإيجار للعقار الذي ميار�س فيه املدين ن�صاطه،  اأي عقد  من افتتاح االإجراء، باإنهاء 
على اأن يثبت االأمني اأن ذلك الزم لتنفيذ املقرتح -بعد الت�صديق عليه-، وفيه حماية 
املتعرث )امل�صتاأجر(،  اأو  املفل�س  املدين  ويرتب �صرًرا على  الدائنني،  اأغلبية  م�صالح 
وتنظر املحكمة هذا الطلب يف �سوء ما قدمه الأمني بح�سور املوؤجر، وله العرتا�ص 

على حكم املحكمة اإذا حكمت باإنهاء العقد”. واهلل اأعلم. 

ثالثًا: اإعادة تاأجري العي املوؤجرة مع وجود �شرط بي الطرفي

�سبق معنا يف بيان الراأي النظامي اأن الفقرة )6( من املادة )احلادية وال�ستني( 
ن�ست على اأنه “يجوز لالأمني اأن يوؤجر من الباطن للغري العقار امل�ستاأجر من قبل 
ا منه، ولو ن�ص العقد على خالف ذلك. ويجب على املدين اأن ي�سمن  املدين اأو جزءاً

ا لأحكام العقد”.  عدم اإحلاق �سرر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفقاً

وعليه: فاإن املنظم ا�صرتط �صرطان لتقييد �صلطة االأمني على تاأجري العقار من 
الباطن ب�سمان املدين لأمرين: 

عدم اإحلاق ال�سرر بالعقار. . 1

ا لأحكام العقد. . 2 الوفاء بقيمة الإيجار وفقاً

تاأجري  على  لالأمني  �سلطة  منح  النظامي  الن�ص  اأن  هو  هنا:  الفقهي  والإ�سكال 
العقار من الباطن، حتى لو وجد �صرٌط يف العقد مينع من تاأجري العقار من الباطن! 

فما الراأي الفقهي يف هذه امل�ساألة؟
ينظر: ينظر: املب�صوط، 2/16، املحيط الربهاين، 498/7، البحر الرائق، 42/8.   )1(
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هنا م�ساألتان فقهيتان تتعلق بهذا الأمر: 

امل�ساألة الأولى:

اإجارة امل�صتاأجر للعني التي ا�صتاأجرها اإذا مل يوجد �صرط باملنع، واختلف الفقهاء 
يف ذلك على ثالثة اأقوال: 

للمالك  اأجرها  �سواءاً  امل�ستاأجرة،  للعني  امل�ستاأجر  اإجارة  يجوز  الأول:  القول 
واملالكية)2(،  احلنفية)1(،  من  الفقهاء  جمهور  مذهب  هو  وهذا  لغريه.  اأم 

وال�سافعية)3(، واملعتمد عند احلنابلة)4(. 

القول الثاين: يجوز اإجارة امل�ستاأجر للعني امل�ستاأجرة اإذا كان مبثل ما ا�ستاأجرها 
به، اأو اأقل، وال يوؤجرها باأكرث. وهذا القول رواية عن االإمام اأحمد)5(. 

القول الثالث: ال يجوز للم�صتاأجر اأن يوؤّجر العني امل�صتاأجرة، وهو قول مرجوح يف 
مذهب احلنابلة)6(. 

دليل القول الأول:

ا�ستدلوا بعدة اأدلة اأهمها: 

اأن الإجارة كالبيع، وبيع املبيع يجوز بعد القب�ص؛ فكذلك اإجارة امل�ستاأجر. . 1
ويجوز من املوؤجر وغريه كما يجوز بيع املبيع من البائع وغريه)7(. 

بالف�صل؛  ت�صدق  ا�صتاأجر؛  مما  باأكرث  اأجر  اإذا  امل�صتاأجر  فقالوا:  تف�صياًل    احلنفية  وزاد   )1(
اإال اإذا اأ�صلح فيها �صيًئا، اأو اأجرها بخالف جن�س ما ا�صتاأجر. ينظر: املب�صوط، 237/15، البحر 

الرائق، 304/7. 
ينظر: الذخرية، 497/5، �صرح خمت�صر خليل للخر�صي، 10/7.   )2(

ينظر: احلاوي الكبري، 408/7، املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، 258/2.   )3(
ينظر: املغني، 354/5، املبدع يف �صرح املقنع، 422/4.   )4(

ينظر: الإن�ساف، 395/14.   )5(
ينظر: املغني، 354/5، املبدع يف �صرح املقنع، 422/4.   )6(

ينظر: املهذب، 258/2.   )7(
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اأن قب�ص العني قام مقام قب�ص املنافع، بدليل اأنه يجوز الت�سرف فيها، فجاز . 2
العقد عليها؛ كبيع الثمرة على ال�سجرة)1(. 

امل�ستاأجر، . 3 فكذلك  العني،  اإجارة  للموؤجر  جاز  فاإذا  املوؤجر،  على  القيا�ص 
بجامع ملك املنفعة يف كل منهما)2(. 

دليل القول الثاين: 

قالوا: لو جّوزنا للم�صتاأجر اإجارة العني التي ا�صتاأجرها؛ لكان ذلك من قبيل ربح 
ما مل ي�سمن، وربح ما مل ي�سمن منهي عنه)3(. 

دليل القول الثالث: 

ما روي عن النبي  اأنه نهى عن ربح ما مل ي�سمن)4(، واملنافع مل . 1
تدخل يف �سمانه. 

قبل . 2 واملوزون  املكيل  كبيع  يجز،  فلم  يدخل يف �سمانه،  ما مل  اأنه عقد على 
قب�سه)5(. 

التي  العني  باإجارة  يقوم  اأن  للم�صتاأجر  يجوز  اأنه  اأعلم-  -واهلل  يظهر  والذي 
ا�ستاأجرها؛ لأنه مالك للمنفعة، فاإجارته للعني ت�سرف يف ملكه، والت�سرف يف امللك 
ا بالغري، ومن مكمالت هذا القول، اأن ي�ساف اإلى هذا الراأي  جائز ما مل يجرُّ �سرراً

ينظر: ال�صرح الكبري، 399/14.   )1(
ينظر: احلاوي الكبري، 408/7.   )2(

ينظر: جمموع الفتاوى، 344/20، قواعد ابن رجب، 375/1. والن�ص الوارد يف النهي عن ربح ما مل   )3(
ي�صمن: حديث عبداهلل بن عمرو، اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يحل �صلف وبيع، وال �صرطان يف بيع، وال 
ربح ما مل ي�سمن، ول بيع ما لي�ص عندك«. اأخرجه الرتمذي )1234(، اأبواب البيوع عن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
باب ما جاء يف كراهية بيع ما لي�ص عندك، 526/2، والن�سائي )4630(، كتاب البيوع، باب �سرطان 
يف بيع، وهو اأن يقول: اأبيعك هذه ال�سلعة اإلى �سهر بكذا، واإلى �سهرين بكذا، 295/7. قال الرتمذي: 

�سحيح”.  ح�سن  حديث  “وهذا 
�سبق تخريجه.   )4(

ينظر: املغني، 354/5.   )5(
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)1(: وهو اأن يكون ا�ستعمال 
 �صرط، ذكره فقهاء املالكية وال�صافعية واحلنابلة 

حماية  العقد؛  يف  امل�صروط  االأول  امل�صتاأجر  ا�صتعمال  بنف�س  للعني  الثاين  امل�صتاأجر 
للعني، وحفظًا حلق مالك العني. واهلل اأعلم. 

امل�ساألة الثانية:

اإذا ا�صرتط املوؤجر على امل�صتاأجر اأال يوؤجر العني، فما حكم هذا ال�صرط واأثره؟

اختلف الفقهاء يف هذه امل�صاألة على ثالثة اأقوال: 

القول االأول: اأن عقد االإجارة �صحيح وال�صرط باطل ال يلزم الوفاء به. وهذا هو 
وال�سافعية)4(،  واملالكية)3(،  احلنفية)2(،  عند  املعتمد  فهو  اجلمهور،  مذهب 

واحلنابلة)5(. 

القول الثاين: اأن االإجارة فا�صدة وال�صرط باطل، وهو قول عند احلنفية)6(، ووجه 
عند ال�سافعية)7(. 

اأن ال�صرط �صحيح واالإجارة جائزة. وهو وجه عند ال�صافعية)8(،  القول الثالث: 
وقول عند احلنابلة)9(. 

قال القرايف : “لك كراء الدار واحلانوت من مثلك اإل اأن يكون اأ�سر بالبنيان”. وقال موفق الدين   )1(
بن قدامة : “وللم�صتاأجر ا�صتيفاء املنفعة بنف�صه ومبثله، وال يجوز مبن هو اأكرث �صرًرا منه، وال 
مبن يخالف �صرره �صرره”. ينظر: الذخرية، 497/5، املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، 257/2، املقنع 

مع ال�صرح الكبري، 394/14. 
ينظر: تبيني احلقائق، للزيلعي، 121/5.   )2(

ينظر: الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف، 661/2، عقد اجلواهر الثمينة، 936/3.   )3(
ينظر: بداية املحتاج يف �صرح املنهاج، البن قا�صي �صهبة، 413/2، نهاية املحتاج، للرملي، 306/5.   )4(

ينظر: الفروع، 169/7، املبدع يف املقنع، 432/4، الإقناع، 303/2.   )5(
ينظر: البحر الرائق، 311/7.   )6(

ينظر: املهذب، 258/2.   )7(
ينظر: املهذب، 258/2، بداية املحتاج يف �صرح املنهاج، 413/2.   )8(

ينظر: الفروع، 169/7، املبدع يف املقنع، 432/4.   )9(
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دليل القول الأول: 

قالوا: اأما من جهة بطالن ال�صرط؛ فالأنه ينايف موجب االإجارة، واأما من جهة كون 
العقد ي�صح؛ فالأنه �صرط ال يوؤثر يف حق املوؤجر فاألغي، وبقي العقد على مقت�صاه)1(. 

دليل القول الثاين: 

قالوا: اأن املوؤجر �صرط يف عقد االإجارة ما ينايف موجبها؛ فبطلت)2(. 

دليل القول الثالث: 

قالوا: اأن امل�ستاأجر ميلك املنافع من جهة املوؤجر؛ فال ميلك ما مل ير�َص به)3(. 

الرتجيح واملوازنة: 

؛ راأينا اأنه ين�صجم  اإذا تاأملنا قول اجلمهور، وهو اأن ال�صرط يبطل والعقد ي�صحُّ
اأكرث الفقهاء يف ال�صروط التي تنايف مقت�صى العقد، وما يقررونه فيها  مع ما قرره 
اأن  وذلك  احلكم)4(،  لهذا  املقرر  الن�س  لوجود  العقد؛  و�صحة  ال�صرط  بطالن  من 
وهو  الأثر،  ترتب  ملكها،  واإذا  املنفعة،  امل�ستاأجر ميلك  اأن  الإجارة:  الأ�سل يف عقد 
جواز الت�سرف فيها، اإما باأن ي�ستعملها هو اأو ي�ستعملها غريه، �سواءاً كان باإجارة اأو 

ينظر: املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، 258/2، الكايف يف فقه الإمام اأحمد، 182/2.   )1(
ينظر: املهذب، يف فقه الإمام ال�سافعي، 258/2.   )2(

ينظر: املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، 258/2، الكايف يف فقه الإمام اأحمد، 182/2.   )3(
واأعني بالن�ص: حديث عائ�سة  قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت اأهلي على ت�سع اأواق، يف   )4(
كل عام وقية، فاأعينيني، فقلت: اإن اأحب اأهلك اأن اأعدها لهم، ويكون ولوؤك يل فعلت، فذهبت بريرة 
اإلى اأهلها، فقالت لهم فاأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ور�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جال�ص، فقالت: اإين قد 
عر�ست ذلك عليهم فاأبوا اإل اأن يكون الولء لهم، ف�سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فاأخربت عائ�سة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: 
»خذيها وا�صرتطي لهم الوالء، فاإمنا الوالء ملن اأعتق«، ففعلت عائ�صة، ثم قام ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف النا�ص، 
فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم قال: »اأما بعد، ما بال رجال ي�صرتطون �صروًطا لي�صت يف كتاب اهلل، ما كان 
من �صرط لي�س يف كتاب اهلل فهو باطل، واإن كان مائة �صرط، ق�صاء اهلل اأحق، و�صرط اهلل اأوثق، واإمنا 
الولء ملن اأعتق«. اأخرجه البخاري يف �سحيحه )2168(، كتاب البيوع، باب اإذا ا�صرتط �صروًطا يف البيع 

ل حتل، 73/3، وم�سلم )1504(، كتاب العتق، باب اإمنا الولء ملن اأعتق، 1141/2. 
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باإعارة، فاإذا �صممنا لهذا االأ�صِل ال�صرَط -الذي ذكرناه يف امل�صاألة التي قبلها- باأن 
ا  يكون ا�ستعمال امل�ستاأجر الثاين بنف�ص ا�ستعمال امل�ستاأجر الأول اأو دونه؛ كان هذا راأياً

ا يف امل�ساألة؛ اإذ حقيقة هذه امل�ساألة وو�سفها يتفق مع هذا الأ�سل.  ا ووجيهاً قوياً

ا، فقد قررت الفقرة  اأي�صً وقد جاء الن�س النظامي بهذا ال�صرط الذي ذكرناه 
)اإعادة  الباطن  من  الإجارة  حكم  تقرر  التي  وال�ستني(  )احلادية  املادة  من   )6(
اأن يوؤجر من الباطن للغري العقار  “يجوز لالأمني  تاأجري العني املوؤجرة( مبا ن�سه: 

ا منه ولو ن�ص العقد على خالف ذلك.  امل�ستاأجر من قبل املدين اأو جزءاً

ويجب على املدين اأن ي�سمن عدم اإحلاق �سرر بالعقار، والوفاء بقيمة الإيجار 
ا لأحكام العقد”. وهذا الراأي هو االأقوى -واهلل اأعلم-.  وفقاً

واإذا نظرنا اإلى الراأي الذي يقّرر �صحة عقد االإجارة وال�صرط يف هذه امل�صاألة، 
وجدنا اأن القوة التي ي�صتمدها هذا القول: تكمن يف اأن ال�صروط اجلعلية اإذا كانت 
ا �صرعًيا وال مقت�صى العقد؛  حتقق نفًعا مق�صوًدا للعاقدين اأو اأحدهما؛ وال تخالف ن�صً
ُيعكر على  بال�صرط)1(. ولكن  الوفاء  اأثرها، وهو لزوم  وُتَرِتُب  فاإنها تكون �صحيحة، 
هذا التقرير: اأن هذا ال�صرط فيه خمالفة ملقت�صى العقد، اإذ هو يف االعتبار كما لو 

منع املوؤجر امل�صتاأجر االأول من االنتفاع بالعني، وهو �صرط غري معترب فقًها. 

-فيما  بعيد  قول  فهو  ال�صرط؛  بهذا  االإجارة  عقد  بف�صاد  القائل  القول  واأما 
ال�صرط  العقد يف حال كون  ال�صرط و�صحة  الن�س �صريح يف بطالن  الأن  اأح�صب-؛ 

ا)2(.  جاء خمالفاً

وعليه: فالذي يظهر -واهلل اأعلم- هو رجحان قول اجلمهور، وهو بطالن ال�صرط 
و�صحة العقد. ويرتتب على االأخذ بهذا القول: اأن املوؤجر لو �صرط على امل�صتاأجر اأال 
يقوم باإجارة العني؛ فاإن هذا ال�صرط على قول اجلمهور: يعترب �صرًطا باطاًل، وي�صح 

ينظر:  �صحيحة.  �صروط  اأنها  على  يدل  املذهب  قيا�س  اأن    تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  ذكر  وقد   )1(
الفتاوى الكربى، 408/5. 

املق�سود بالن�ص هنا: هو حديث عائ�سة يف ق�سة عتق بريرة. وقد �سبق تخريجه.   )2(
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ا عقد الإجارة الثاين  عقد الإجارة الأول الذي اأبرمه امل�ستاأجر مع املوؤجر، وي�سح اأي�ساً
الذي عقده امل�ستاأجر الأول مع امل�ستاأجر الثاين. وبهذا يتبني اأن احلكم النظامي الذي 
ا  ورد يف الفقرة )6( من املادة )احلادية وال�ستني( من نظام الإفال�ص؛ ُيعترب مت�سقاً
ا للن�ص النظامي الذي جاء  ا قوياً مع ما قرره جمهور الفقهاء ، وهو يعطي طابعاً
بهذا احلكم. ون�ص الفقرة النظامية التي اأ�سرنا اإليها: “يجوز لالأمني اأن يوؤجر من 
الباطن للغري العقار امل�صتاأجر من قبل املدين اأو جزًءا منه ولو ن�ّس العقد على خالف 
ذلك. ويجب على املدين اأن ي�سمن عدم اإحلاق �سرر بالعقار، والوفاء بقيمة الإيجار 
ا لأحكام العقد”. ولذا فاإن املادة ل حتتاج اإلى تعديل اأو اإ�سافة، بخالف املواد  وفقاً

النظامية التي �صبق درا�صتها. واهلل اأعلم. 
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اخلامتة

وفيها خال�سة البحث واأهم نتائجه وتو�سياته: 

يعالج هذا البحث ال�سالحيات املمنوحة لالأمني -مبوجب نظام الإفال�ص- . 1
على عقود املفل�س واملتعرث القائمة ب�صفة خا�صة، واملرتتبة على تعيينه اأميًنا 
املتعرث  اأو  املفل�س  وعقود  ت�صرفات  على  املايل-  التنظيم  اإعادة  اإجراء  -يف 
اأو من وقع منه ا�صطراب مايل يرجح معه تعرثه، ودرا�صة هذه ال�صلطة من 

اجلانب الفقهي بناًء على الو�صف الوارد لها يف نظام االإفال�س. 

بنّي نظام االإفال�س ال�صعودي ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/50( وتاريخ . 2
1439/5/28ه�، �سالحيات الأمني يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل، وجماع 
اإعادة  اإجراء  فرتة  خالل  االأمني  ن�صاط  على  االإ�صراف  ال�صالحيات:  هذه 
الوجه  على  اخلطة  وتنفيذ  الإجراء،  عدالة  من  للتحقق  املايل؛  التنظيم 
املحدد مبا ي�سمن �سرعة الأداء، وتوفري احلماية الالزمة مل�سالح املتاأثرين 

ا لالأحكام الواردة يف النظام.  بالإجراء، وذلك وفقاً

التو�صيف الفقهي لعمل االأمني يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل: من قبيل اإنابة . 3
ا  ا، فيعدُّ الأمني حينئٍذ نائباً القا�سي لالأمني يف املهام املن�سو�ص عليها نظاماً
عن القا�سي، وياأخذ حكم نواب القا�سي واأعوانه يف الفقه الإ�سالمي، فلي�ص 
العمل، وهذا  اأو عقود  الأ�سخا�ص  اإجارة  امل�سرتك يف  اأو  الأجري اخلا�ص  هو 

ا هنا.  اأقرب ما ميكن اأن يلحق به عمل الأمني فقهاً

اإعادة . 4 يف  املدين  ن�صاط  على  االإ�صراف  يف  يعينه  الأمني  القا�صي  تن�صيب 
التنظيم املايل؛ له اأ�سل باجلواز يف الفقه الإ�سالمي؛ وتع�سده اأ�سول ال�سريعة 

الكلية، والقيا�ص على نظائره التي ذكرها الفقهاء. 
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يقرر الفقهاء  اأن الأ�سل يف العقود اللزوم؛ لأن العقود اأ�سباب لتح�سيل . 5
املقا�سد من الأعيان، والأ�سل ترتب امل�سببات على اأ�سبابها. 

الجتهادات الفقهية يف املذاهب الأربعة متفقة على اأن العقد متى ما اكت�سب . 6
نق�ص  لأن يف  باتفاقهما؛  اإل  فيه رجوع  العاقدين  لأحد  فلي�ص  اللزوم،  �سفة 
النق�س  العاقدين، فيتوقف  ا�صتقرَّ بني  الذي  للو�صع احلقوقي  تغيرًيا  العقد 
على الرتا�سي كاأ�سل العقد، غري اأن الجتهادات الفقهية خمتلفة يف الوقت 

الذي يكت�سب فيه العقد الالزم �سفة اللزوم، وذلك على قولني م�سهورين. 

�سوالب اللزوم تتجلى يف ثالث حالت: . 7

حالة الف�ساد: فالعقد الفا�سد يحق لكل من الطرفني واحلاكم ف�سخه.  اأ. 

حالة الإكراه: فاإن العقد الواقع بالإكراه يحق لعاقده امل�ستكره عليه ف�سخه  ب. 
اأو اإم�ساوؤه بعد زوال الإكراه. 

حالة اخليارات العقدية: فثبوت اخليار لأحد العاقدين يف ف�سخ العقد،  ج. 
معناه �سلب �سفة اللزوم يف العقد من اأ�سله. 

ومنه . 8 الف�سخ،  والرتا�سي على  التفاق  الالزمة خم�سة:  العقود  ف�سخ  اأ�سباب 
الإقالة، واخليار، وعدم اللزوم، والف�سخ ب�سبب الأعذار الطارئة، والف�ساد، 

والف�سخ لالإفال�ص اأو الإع�سار. 

يقول . 9 اأن  هو  فالختياري:  و�سروري،  اختياري،  نوعان:  العقد  به  ينف�سخ  ما 
وال�سروري:  املجرى،  هذا  يجري  وما  رددته،  اأو  نق�سته  اأو  العقد،  ف�سخت 
النف�ساخ غري  بحثنا هذا هو  يهمنا يف  والذي  القب�ص.  قبل  املبيع  يهلك  اأن 
الختياري؛ اإذ هو الذي يكون على خالف اإرادة املتعاقدين، بخالف النف�ساخ 
منهما  الختيار  وجد  واإذا  املتعاقدين،  اختيار  على  قائم  فاإنه  الختياري، 

ح�سل اأ�سا�ص انعقاد العقود، وهو الر�سا، فانتفى املحظور. 
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اأ�سباب النف�ساخ غري الختياري خم�سة، جمعتها بع�ص املدونات الفقهية من . 10
اأحد  وموت  عليه،  املعقود  تلف  وهي:  الفقهية،  امل�صادر  من  متفرقة  اأماكن 

العاقدين اأو كليهما، والغ�سب، وا�ستحقاق املعقود عليه. 

الفورية -كالبيع- ل تنف�سخ . 11 العقود  اأن  الفقهاء من حيث اجلملة على  اتفق 
بتلف املعقود عليه اإذا مت القب�س. اأما قبل القب�س فهذا اأمر خمتلف فيه بني 

الفقهاء، ويتفرع عنه م�سائل كلها حمل اختالف بني الفقهاء. 

ت . 12 �صلطة االأمني على عقود املفل�س واملتعرث يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل ن�صّ
عليها الفقرة الأولى من املادة )احلادية وال�ستني(، فبينت اأن لالأمني -بعد 
ي�سدر  اأن  اإليه-  املقدمة  والوثائق  واملعلومات  املدين  عقود  قائمة  فح�ص 
خالل مدة اأق�صاها )�صتون( يوًما من افتتاح اإجراء اإعادة التنظيم املايل، 
الدين يف  اأو  املدين  لأخذ موافقة  للمدين دون حاجة  اأي عقد  باإنهاء  ا  قراراً
اإنهاء العقد، وذلك ب�صروط ثالثة: اإذا كان اإنهاء العقد الزًما لتنفيذ املقرتح 
اأغلبية  اإنهاء العقد يحقق حماية م�سالح  -بعد الت�سديق عليه-، واإذا كان 
ا باملتعاقد مع املدين ولو  ا بالغاً الدائنني، واإذا كان اإنهاء العقد ل يلحق �سرراً

ن�ص العقد على خالف ذلك!

لالأمني -بعد فح�ص قائمة عقود املدين واملعلومات والوثائق املقدمة اإليه- اأن . 13
ي�صدر خالل )�صتني( يوًما من افتتاح االإجراء، قراًرا باإنهاء اأي عقد اإيجار 
للعقار الذي ميار�ص فيه املدين ن�ساطه ب�سرطني: اإذا كان اإنهاء عقد الإيجار 
االإيجار  عقد  اإنهاء  كان  واإذا  عليه-،  الت�صديق  -بعد  املقرتح  لتنفيذ  الزًما 

يحقق حماية م�صالح اأغلبية الدائنني ولو ن�ّس العقد على خالف ذلك. 

املدين . 14 قبل  من  امل�ستاأجر  العقار  للغري  الباطن  من  يوؤجر  اأن  لالأمني  يجوز 
اأو جزًءا منه؛ ولو ن�ّس العقد على خالف ذلك! وذلك ب�صرطني: اأن ي�صمن 
ا  وفقاً الإيجار؛  بقيمة  الوفاء  ي�سمن  واأن  بالعقار،  �سرر  اإحلاق  عدم  املدين 

لأحكام العقد. 
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ما . 15 الإفال�ص  نظام  من  وال�ستني(  )احلادية  املادة  من   )1( الفقرة  خالفت 
قرره الفقهاء  من اأن الأ�سل املتقرر يف العقود هو اللزوم، ول ينخلع 
اإليها  امل�صار  الفقرة  ون�ّس  �صرًعا،  معترب  له  �صالب  ب�صبب  اإال  الو�صف  هذا 
املايل،  التنظيم  اإعادة  اإجراء  يف  املدين  عقود  على  الأمني  يد  ب�سطت  قد 
اأي  وهذه ال�صلطة املمنوحة له على العقود -بح�صب ن�ّس النظام- تكون يف 
عقد، ولي�ص يف عقد دون اآخر، وعليه فاإن هذه ال�سلطة غري معتربة -يف نظر 

الفقهاء- يف العقود الفورية. 

الراأي الفقهي يف الفقرة )2( من املادة )احلادية وال�ستني( اأن يقال: اإن هذا . 16
الإجارة  اأن  اإلى  اللذين ذهبوا  الفقهاء  الإجراء ل يتفق مع ما قرره جمهور 
عقد لزم ل ينف�سخ اإل مبا تنف�سخ به العقود الالزمة من تعذر ا�ستيفاء املعقود 
ا، فال ميكن ف�سخ العقد باإرادة منفردة من اأحد  ا �سرعياً ا اأو تعذراً عليه ح�سياً
طريف التعاقد، ولكن هذا احلكم النظامي يتفق يف جملته مع ما ذهب اإليه 
فقهاء احلنفية اللذين اأجازوا ف�سخ الإجارة حلدوث عذر باأحد العاقدين اأو 

بامل�ستاأَجر. 

ا لف�سخ العقود عند فقهاء احلنفية : هو كل عذر . 17 العذر الذي يكون �سبباً
ا، وحكمه عندهم: اأن عقد الإجارة ينف�سخ بهذا  مينع امل�سي يف موجبه �سرعاً
العذر من غري ف�سخ، اأي: ل يحتاج اإلى حكم القا�سي. وكل عذر ل مينع امل�سي 
ا، ولكن ل ميكنه امل�سي اإل ب�سرر زائد يلزمه؛ فاإنه ل  يف موجب العقد �سرعاً

ينتق�ص اإل بالنق�ص، اأي: لبد يف نق�ص العقد وف�سخه من حكم القا�سي. 

يقرتح الباحث تعديل الفقرة )1( من املادة )احلادية وال�ستني( من نظام . 18
الإفال�ص لتكون بال�سيغة الآتية: 

املقدمة  والوثائق  واملعلومات  املدين  عقود  قائمة  فح�ص  -بعد  “لالأمني 
افتتاح  من  يوًما  )�صتون(  اأق�صاها  مدة  خالل  للمحكمة  يتقدم  اأن  اإليه- 
اإجراء اإعادة التنظيم املايل، بطلب باإنهاء اأي عقد للمدين؛ مع اإثبات اأن هذا 
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وحماية م�صالح  عليه-  الت�صديق  -بعد  املقرتح  لتنفيذ  الزًما  يعترب  االإنهاء 
ا باملتعاقد مع املدين، وللمحكمة النظر  ا بالغاً اأغلبية الدائنني، ول يلحق �سرراً
الطلب يف  وللمتعاقد العرتا�ص على هذا  املتعاقد،  الطلب بح�سور  يف هذا 

حال موافقة املحكمة عليه”. واهلل اأعلم. 

يرى الباحث اأن تعدل الفقرة )2( من املادة )احلادية وال�ستني( ليكون �سدر . 19
واملعلومات  املدين  قائمة عقود  “لالأمني -بعد فح�ص  ال�سيغة:  بهذه  املادة 
ا  يوماً )�ستني(  خالل  املحكمة  اإلى  بطلب  يتقدم  اأن  اإليه-  املقدمة  والوثائق 
املدين  فيه  الذي ميار�س  للعقار  اإيجار  اأي عقد  باإنهاء  االإجراء،  افتتاح  من 
الت�صديق  لتنفيذ املقرتح -بعد  اأن ذلك الزم  االأمني  يثبت  اأن  ن�صاطه، على 
املدين  على  ا  �سرراً ويرتب  الدائنني،  اأغلبية  م�سالح  حماية  وفيه  عليه-، 
املفل�س اأو املتعرث )امل�صتاأجر(، وتنظر املحكمة هذا الطلب يف �صوء ما قدمه 
الأمني بح�سور املوؤجر، وله العرتا�ص على حكم املحكمة اإذا حكمت باإنهاء 

العقد”. واهلل اأعلم. 

اختلف الفقهاء يف اإجارة امل�صتاأجر للعني التي ا�صتاأجرها اإذا مل يوجد �صرط . 20
اأن  للم�ستاأجر  فيجوز  اجلمهور،  قول  هو  واأرجحها  اأقوال،  ثالثة  على  باملنع 
للعني  فاإجارته  للمنفعة،  مالك  لأنه  ا�ستاأجرها؛  التي  العني  باإجارة  يقوم 
ا بالغري، ومن  ت�سرف يف ملكه، والت�سرف يف امللك جائز ما مل يجرُّ �سرراً
مكمالت هذا القول، اأن ي�صاف اإلى هذا الراأي �صرط، ذكره فقهاء املالكية 
اأن يكون ا�ستعمال امل�ستاأجر الثاين للعني  : وهو  وال�سافعية واحلنابلة 
وحفًظا  للعني،  حماية  العقد؛  يف  امل�صروط  االأول  امل�صتاأجر  ا�صتعمال  بنف�س 

حلق مالك العني. واهلل اأعلم. 

اختلف الفقهاء فيما اإذا ا�صرتط املوؤجر على امل�صتاأجر اأال يوؤجر العني على . 21
العقد.  و�صحة  ال�صرط  بطالن  وهو  اجلمهور،  قول  اأرجحها:  اأقوال،  ثالثة 
ويرتتب على االأخذ بهذا القول: اأن املوؤجر لو �صرط على امل�صتاأجر اأال يقوم 
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باطاًل،  �صرًطا  يعترب  اجلمهور:  قول  على  ال�صرط  هذا  فاإن  العني؛  باإجارة 
ا عقد  وي�سح عقد الإجارة الأول الذي اأبرمه امل�ستاأجر مع املوؤجر، وي�سح اأي�ساً
الإجارة الثاين الذي عقده امل�ستاأجر الأول مع امل�ستاأجر الثاين. وبهذا يتبني 
اأن احلكم النظامي الذي ورد يف الفقرة )6( من املادة )احلادية وال�ستني( 

 . ا مع ما قرره جمهور الفقهاء من نظام الإفال�ص؛ ُيعترب مت�سقاً

هذا ما تي�صر جمعه وتلخي�صه واإيراده، وباهلل التوفيق، وهو ح�صبنا ونعم الوكيل، 
و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد واآله و�صحبه اأجمعني. 
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قائمة امل�شادر واملراجع

بن احل�سني بن حممد . 1 يعلى، حممد  اأبو  القا�سي  للفراء،  ال�سلطانية  الأحكام 
بن خلف ابن الفراء )ت: 458ه�(، �سححه وعلق عليه: حممد حامد الفقي، 
النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1421ه�-2000م. 

الأحكام ال�سلطانية، اأبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب باملاوردي . 2
)ت: 450ه�(، النا�سر: دار احلديث - القاهرة. 

حتقيق: . 3 اجل�صا�س،  الرازي  بكر  اأبو  علي  بن  اأحمد  تاأليف:  القراآن،  اأحكام 
حممد �سادق قمحاوي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت-لبنان. 

اأحكام القراآن، تاأليف: علي بن حممد بن علي الطربي املعروف بالكيا الهرا�صي . 4
العلمية،  الكتب  دار  عطية،  عبد  وعزة  علي  حممد  مو�سى  حتقيق:  ال�سافعي، 

بريوت-لبنان، الطبعة الثانية، 1405ه�. 
اأحكام لزوم العقد، عبدالرحمن بن عثمان اجللعود، دار كنوز ا�سبيليا، اململكة . 5

العربية ال�سعودية-الريا�ص، الطبعة الأولى، 1428ه�-2007م. 
الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف، القا�سي اأبو حممد عبدالوهاب بن علي . 6

بن ن�سر البغدادي املالكي )422ه�(، املحقق: احلبيب بن طاهر، النا�سر: دار 
ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1420ه� - 1999م. 

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، تاأليف: حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية، . 7
قدم له وعلق عليه وخّرج اأحاديثه واآثاره: م�صهور بن ح�صن اآل �صلمان، دار ابن 

اجلوزي، ال�سعودية، الطبعة الأولى، 1423ه�. 
بن . 8 �صافع  بن  عثمان  بن  العبا�س  بن  اإدري�س  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  االأم، 

عبداملطلب )ت: 204ه�(، النا�سر: دار املعرفة - بريوت، الطبعة: بدون طبعة، 
�سنة الن�سر: 1410ه�/1990م. 
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االإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف )املطبوع مع املقنع وال�صرح الكبري(، . 9
عالء الدين اأبو احل�سن علي بن �سليمان بن اأحمد امَلْرداوي، حتقيق: الدكتور 
عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي - الدكتور عبدالفتاح حممد احللو، النا�صر: 
هجر للطباعة والن�سر والتوزيع والإعالن، القاهرة - جمهورية م�سر العربية، 

الطبعة: الأولى، 1415ه� - 1995م. 
انف�ساخ العقد يف الفقه الإ�سالمي، منار عمر حامد ال�سدر، اإ�سراف الدكتور . 10

حممد علي ال�سليبي، اأطروحة علمية لنيل درجة املاج�ستري يف الفقه والت�سريع 
1424ه�-  بنابل�س، فل�صطني،  الوطنية  النجاح  العليا بجامعة  الدرا�صات  بكلية 

ا على ال�سبكة.  2003م. من�سور اإلكرتونياً
اأني�س الفقهاء يف تعريفات االألفاظ املتداولة بني الفقهاء، قا�صم بن عبداهلل بن . 11

اأمري علي القونوي الرومي احلنف )ت: 978ه�(، املحقق: يحيى ح�سن مراد، 
النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 2004م-1424ه�. 

البحر الرائق �صرح كنز الدقائق، زين الدين بن اإبراهيم بن حممد، املعروف بابن . 12
جنيم امل�سري، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، الطبعة الثانية - بدون تاريخ. 

بن . 13 عبدالواحد  املحا�سن  اأبو  ال�سافعي(،  املذهب  فروع  )يف  املذهب  بحر 
دار  النا�سر:  ال�سيد،  فتحي  املحقق: طارق  502ه�(،  الروياين )ت:  اإ�سماعيل 

الكتب العلمية، الطبعة الأولى 2009م. 
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد . 14

بن ر�سد القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد، النا�سر: دار احلديث - القاهرة، 
بدون طبعة، تاريخ الن�سر: 1425ه� - 2004م. 

بداية املحتاج يف �صرح املنهاج، بدر الدين اأبو الف�صل حممد بن اأبي بكر االأ�صدي . 15
ال�سافعي ابن قا�سي �سهبة )798 - 874ه�(، عنى به: اأنور بن اأبي بكر ال�سيخي 
الداغ�ستاين، مب�ساهمة اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدرا�سات والتحقيق 
العلمي، النا�سر: دار املنهاج للن�سر والتوزيع، جدة - اململكة العربية ال�سعودية، 
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الطبعة الأولى، 1432ه� - 2011م. 
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، عالء الدين، اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد . 16

الكا�ساين احلنفي )ت:  587ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 
1406ه� - 1986م. 

ال�سهري . 17 اخللوتي،  حممد  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو  امل�سالك،  لأقرب  ال�سالك  بلغة 
بال�ساوي املالكي )ت: 1241ه�(، النا�سر: دار املعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ. 

بن . 18 اأحمد  بن  مو�صى  بن  اأحمد  بن  حممود  حممد  اأبو  الهداية،  �صرح  البناية 
 - العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  العيني،  الدين  بدر  احلنفي  الغيتابي  ح�سني 

بريوت، لبنان، الطبعة الأولى، 1420ه� - 2000م. 
البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي، اأبو احل�سني يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل . 19

العمراين اليمني ال�سافعي، املحقق: قا�سم حممد النوري، النا�سر: دار املنهاج 
- جدة، الطبعة: الأولى، 1421ه�- 2000م. 

الوليد . 20 اأبو  امل�صتخرجة،  مل�صائل  والتعليل  والتوجيه  وال�صرح  والتح�صيل  البيان 
حجي  حممد  د.  حققه:  520ه�(،  )ت:  القرطبي  ر�سد  بن  اأحمد  بن  حممد 
الثانية،  الطبعة:  لبنان،   - بريوت  الإ�سالمي،  الغرب  دار  النا�سر:  واآخرون، 

1408ه�-1988م. 
اأبو . 21 القا�صم،  اأبي  بن  يو�صف  بن  تاأليف: حممد  واالإكليل ملخت�صر خليل،  التاج 

الأولى،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  897ه�(،  )ت:  املالكي،  املواق  عبداهلل 
1416ه�-1994م. 

تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر . 22
 - الأمريية  الكربى  املطبعة  النا�سر:  743ه�(،  )ت:   احلنفي  الزيلعي  الدين 

بولق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313ه�. 
التجريد، اأحمد بن حممد بن اأحمد بن جعفر بن حمدان اأبو احل�سني القدوري، . 23

�سراج.  اأحمد  حممد  د  اأ.  والقت�سادية،  الفقهية  الدرا�سات  مركز  املحقق: 
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الثانية،  الطبعة:  القاهرة،   - ال�سالم  دار  النا�سر:  حممد،  جمعة  علي  د.  اأ. 
1427ه�-2006م. 

التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�سور التون�سي . 24
)ت: 1393ه�(، النا�سر: الدار التون�سية للن�سر، تون�ص، �سنة الن�سر: 1984م. 

الهيتمي، . 25 بن حجر  علي  بن  بن حممد  اأحمد  املنهاج،  �صرح  املحتاج يف  حتفة 
روجعت و�سححت: على عدة ن�سخ مبعرفة جلنة من العلماء، النا�سر: املكتبة 

التجارية الكربى مب�سر، بدون طبعة، عام الن�سر: 1357ه�-1983م. 
الدين . 26 زين  رجب،  ابن  ب�قواعد  امل�سهور  الفوائد،  وحترير  القواعد  تقرير 

عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب احلنبلي، املحقق: اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن 
اآل �سلمان، النا�سر: دار ابن عفان للن�سر والتوزيع، اململكة العربية ال�سعودية، 

الطبعة: الأولى، 1419ه�. 
التلقني يف الفقه املالكي، تاأليف: عبدالوهاب بن علي بن ن�صر الثعلبي البغدادي . 27

املالكي، حتقيق: حممد بو خبزة احل�سني التطواين، دار الكتب العلمية، الطبعة 
الأولى، 1425ه�-2004م. 

تهذيب اللغة، تاأليف: حممد بن اأحمد االأزهري )ت: 370ه�(، حتقيق: حممد . 28
عو�ص مرعب، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، الطبعة الأولى، 2001م. 

اأبي القا�صم حممد الرباذعي املالكي . 29 التهذيب يف اخت�صار املدونة، خلف بن 
بن  �سامل  حممد  ولد  الأمني  حممد  الدكتور  وحتقيق:  درا�سة  372ه�(،  )ت: 
دبي،  الرتاث،  واإحياء  الإ�سالمية  للدرا�سات  البحوث  دار  النا�سر:  ال�سيخ، 

الطبعة: الأولى، 1423ه� - 2002م. 
بن . 30 كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  القراآن،  اآي  تاأويل  عن  البيان  جامع 

الدكتور عبداهلل بن  اأبو جعفر الطربي )ت: 310هـ(، حتقيق:  الآملي،  غالب 
الإ�سالمية بدار  البحوث والدرا�سات  بالتعاون مع مركز  عبداملح�سن الرتكي، 
والن�سر  للطباعة  هجر  دار  النا�سر،  ميامة،  ح�سن  عبدال�سند  الدكتور  هجر، 
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والتوزيع والإعالن، الطبعة: الأولى، 1422ه� - 2001م. 
اجلامع ال�صحيح وهو اجلامع امل�صند ال�صحيح املخت�صر من اأمور ر�صول اهلل . 31

و�صننه واأيامه، تاأليف: اأبي عبداهلل حممد بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم بن املغرية 
اجلعفي البخاري، ت�سرف بخدمته والعناية به: حممد زهري بن نا�سر النا�سر، 

دار طوق النجاة، بريوت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422ه�. 
اهلل . 32 ن�صر  بن  حممد  بن  عبدالقادر  احلنفية،  طبقات  يف  امل�صية  اجلواهر 

القر�سي احلنفي )ت: 775ه�(، النا�سر: مري حممد كتب خانه - كرات�سي. 
بن . 33 حممد  بن  اأحمد  االإي�صاح،  نور  �صرح  الفالح  مراقي  على  الطحطاوي  حا�صية 

اإ�سماعيل الطحطاوي احلنفي )ت: 1231ه�(، املحقق: حممد عبدالعزيز اخلالدي، 
النا�سر: دار الكتب العلمية بريوت - لبنان، الطبعة الأولى 1418ه�-1997م. 

حا�صية العدوي على �صرح كفاية الطالب الرباين، اأبو احل�صن، علي بن اأحمد . 34
بن مكرم ال�صعيدي العدوي، حتقيق: يو�صف ال�صيخ حممد البقاعي، النا�صر: 

دار الفكر - بريوت، بدون طبعة، تاريخ الن�سر: 1414ه� -1994م. 
املزين، . 35 خمت�صر  �صرح  وهو  ال�صافعي  االإمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 

ال�سهري  البغدادي،  الب�سري  اأبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب 
باملاوردي، املحقق: ال�سيخ علي حممد معو�ص - ال�سيخ عادل اأحمد عبداملوجود، 
النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419ه� -1999م. 

احلرا�سة الق�سائية يف الفقه الإ�سالمي والنظام ال�سعودي، د. نبيل بن حممد . 36
بن �سالح امل�سيقح، ر�سالة مقدمة لنيل الدرجة العاملية العالية بكلية ال�سريعة 
الدكتور:  اإ�سراف  القرى،  اأم  بجامعة  ال�سريعة  ق�سم  الإ�سالمية،  والدرا�سات 

نا�صر بن عبداهلل امليمان، 1432�1433ه�. 
حممد . 37 بن  علي  بن  حممد  البحار،  وجامع  االأب�صار  تنوير  �صرح  املختار  الدر 

ني املعروف بعالء الدين احل�سكفي احلنفي، املحقق: عبداملنعم خليل  احِل�سْ
اإبراهيم، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1423ه�- 2002م. 
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درر احلكام �صرح غرر االأحكام، حممد بن فرامرز بن علي ال�صهري مبال - اأو منال . 38
اأو املولى - خ�سرو، النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ. 

دقائق اأويل النهى ل�صرح املنتهى املعروف ب�صرح منتهى االإرادات، من�صور بن . 39
يون�س بن �صالح الدين البهوتى احلنبلى )ت: 1051ه�(، النا�سر: عامل الكتب، 

الطبعة الأولى، 1414ه� - 1993م. 
حممد . 40 حتقيق:  684ه�(،  )ت:  القرايف  اإدري�س  بن  اأحمد  تاأليف:  الذخرية، 

حجي، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت-لبنان، الطبعة الأولى، 1994م. 
تاأليف: . 41 اأبو حنيفة،  االأب�صار يف فقه  تنوير  املختار �صرح  الدر  املحتار على  رد 

بريوت-لبنان،  والن�سر،  للطباعة  الفكر  دار  عابدين،  عمر  بن  اأمني  حممد 
الطبعة الثانية، 1412ه�-1992م. 

روح املعاين يف تف�صري القراآن العظيم وال�صبع املثاين، �صهاب الدين حممود بن . 42
عبداهلل احل�صيني االألو�صي، املحقق: علي عبدالباري عطية، النا�صر: دار الكتب 

العلمية - بريوت، الطبعة: الأولى، 1415ه�. 
النووي . 43 �صرف  بن  يحيى  زكريا  اأبي  تاأليف:  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�صة 

الدم�سقي، حتقيق: زهري ال�ساوي�ص، املكتب الإ�سالمي، بريوت- دم�سق- عمان، 
الطبعة الثالثة، 1412ه�-1991م. 

الزاهر يف غريب األفاظ ال�سافعي، حممد بن اأحمد بن الأزهري الهروي، اأبو . 44
من�سور، املحقق: م�سعد عبداحلميد ال�سعدين، النا�سر: دار الطالئع. 

ال�سلطة التقديرية للقا�سي الإداري، د. وليد بن حممد ال�سمعاين، دار امليمان، . 45
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 ما يلزم ال�سائل عند اختالف املفتني: 
من  فيقلد  بينهم،  يتخري  اأن  لل�صائل  فلي�س  العلماء،  اختلف  اإذا 
الأعلم  اأنه  اإليه  ي�سار  من  بفتوى  الأخذ  يلزمه  بل  منهم،  �ساء 

واالأدين واالأورع، ذكره االإمام اأحمد رحمه اهلل.
ينظر: الوا�سح يف اأ�سول الفقه، لبن عقيل)257/5(.
ولطائف الفوائد  اأ. د. �سعد اخلثالن)�ص: 271(.



المصحف بالخط البارز للمكفوفين
دراسة فقهية
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د. منرية بنت حمود املطلق

الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم الفقه يف كلية ال�رشيعة
يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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املقدمة

وال�صالة  للعاملني،  وهًدى  نوًرا  باحلّق  الكرمي  القراآن  اأنزل  الذي  هلل  احلمد 
و�صراًجا  باإذنه  اهلل  اإلى  وداعًيا  ونذيًرا  ًرا  ومب�صِّ هادًيا  اهلل  بعثه  من  على  وال�صالم 

ا، وبعد:  منرياً

قال  وال�صطور،  ال�صدور  يف  حفظه  فتوّلى  الكرمي،  بكتابه  تعالى  اهلل  تكّفل  لقد 
تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ( ]احلجر: 9[.

وقد اعتنى النبّي ملسو هيلع هللا ىلص بكتابة كل اآية كانت تنزل عليه، ومنع اأن ُيكتب مع القراآن 
غريه حتى واإن كان حديًثا له؛ لئاّل يلتب�س به فقال: »ال تكتبوا عني اإال القراآن ومن كتب 

ا فليمحه«)1(. عني �سيئاً

اأمور  طالت  وم�صتجدات  طوارئ  اأثرها  على  وظهر  االبتكارات،  برزت  وقد 
العبادات، يجب القيام بدرا�ستها و�سرب اأغوارها بناءاً على الأدلة ال�سرعية.

اإّن اأهّم كنز متتلكه االأمة وتفتخر وتعتّز به هو القراآن الكرمي، فهو �صبيل عّزها 
ودرب متّكنها؛ لذا فقد اهتّم �صلف االأمة من ال�صحابة والتابعني ومن جاء بعدهم مع 
تنّوع معارفهم واأعراقهم بخدمة امل�صحف ال�صريف، وحماولة تقدمي كّل ما يوؤّدي اإلى 
حفظه و�سيانته وت�سهيل قراءته على عامة امل�سلمني على اختالف اأحوالهم �سواء كان 

ا اأو اإلكرتونيًّا، و�صواء كان امل�صحف للمب�صرين اأو املكفوفني. امل�صحف ورقيًّ

ومن اأهّم امل�صائل التي بحثوها فيما يتعّلق بامل�صحف هو كتابة امل�صحف ال�صريف 
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت يف احلديث وحكم كتابة العلم، رقم:   )1(

.)130/8( ،)2493(
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وخّطه، وُيعّد امل�صحف باخلّط البارز للمكفوفني من امل�صائل املهّمة، ال�صيما مع تطّور 
طريقة الكتابة به، وانتفاعهم بها حيث تي�ّصرت لهم القراءة باأنف�صهم، و�صُهل عليهم 
امل�ساألة،  العلوم واملعارف املختلفة، ومن هنا جاءت فكرة درا�سة هذه  الطالع على 
من خالل هذا البحث الذي هو بعنوان: )امل�سحف باخلّط البارز للمكفوفني.. درا�سة 

فقهية(.

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

ميكن اإبراز اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره فيما ياأتي: 

اأّن هذا املو�صوع مّت�صل باأ�صرف م�صادر العلم، ف�صرف العلم ب�صرف معلومه . 1
وهو قراءة القراآن الكرمي وكتابته.

منه، . 2 والقراءة  وتعليمه  بتعّلمه  وذلك  ال�صريف  للم�صحف  املكفوفني  حاجة 
وهم �سريحة من املجتمع.

ا . 3 بحثاً اأعلم  ل  لأين  معا�سرة؛  مبو�سوعات  ال�سرعية  العلمية  البحوث  اإثراء 
مما  الفقهية،  الناحية  من  جوانبه  بجميع  املو�سوع  هذا  تناول  م�ستقالًّ 
ي�ستدعي درا�سته وبيان حقيقته، واحلكم عليه فقهيًّا وفق الأدلة والن�سو�ص 

ال�سرعية.

اأهداف املو�سوع: 

ميكن اإجمال اأهداف املو�سوع فيما ياأتي: 

بيان حقيقة امل�صحف باخلّط البارز للمكفوفني، ودرا�صة ذلك درا�صة فقهية.. 1

درا�صة . 2 ودرا�صته  متجّدد،  فقهّي  مو�صوع  ببحث  الفقهية  املكتبة  يف  االإ�صهام 
فقهية وافية.

درا�صة مدى اإمكانية طباعة امل�صحف باخلّط البارز بالطريقة اجلديدة.. 3
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الدرا�سات ال�سابقة: 

بعد البحث يف قوائم الر�صائل والبحوث مل اأجد -فيما اأعلم- من خ�ّس امل�صحف 
بع�س  وجدت  واإمنا  جوانبه،  جميع  يجمع  م�صتقلٍّ  ببحٍث  للمكفوفني  البارز  باخلّط 

البحوث التي لها عالقة ببحثي من جانب دون جانب، ومن ذلك: 

ومل . 1 للمكفوفني  برايل  بطريقة  امل�صحف  على  طرحها  يف  اقت�صرت  بحوث 
الكرمي  القراآن  )كتابة  ذلك:  ومن  البارز،  للخّط  اجلديدة  الطريقة  ت�صمل 
الكرمي  القراآن  و)كتابة  اخلمي�س(  عبداهلل  د.   - للمكفوفني  برايل  بنظام 
بخّط برايل للمكفوفني - د. عبداهلل املطلق( و)كتابة امل�صحف بلغة برايل 

تقنيته وعالقته بالر�سم العثماين - د. �سليمان الدقور(.

وعنوانه . 2 الفقهية،  الناحية  من  لي�س  لكن  البارز  اخلّط  مو�صوع  تناول  بحث 
)الكتابة النقطية البارزة - د. �سبحي الدجاين(.

اأما بحثي فهو يتحّدث عن امل�صحف باخلّط البارز بجميع جوانبه.

منهج البحث: 

اّتبعت يف درا�صة هذا البحث منهًجا حمّدًدا، من اأهّم مالحمه ما يلي: 

العتماد على امل�سادر الأ�سلية يف جمع املادة العلمية.. 1

بحث امل�ساألة اخلالفية على �سوء العنا�سر الآتية: . 2

بيان املراد بامل�ساألة. اأ. 

حترير حمّل النزاع فيها. ب. 

ذكر الأقوال والأدلة واملناق�سة. ج. 

الرتجيح، مع بيان اأ�سبابه. د. 

عزو االآيات القراآنية اإلى امل�صحف، بذكر ا�صم ال�صورة ورقم االآية.. 3
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يف . 4 يكن  مل  اإن  احلديث  درجة  بيان  مع  ال�سنة،  كتب  من  الأحاديث  تخريج 
ال�سحيحني اأو اأحدهما.

خطة البحث: 

ا�ستمل البحث على: مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، وجاء على النحو 
التايل: 

املقّدمة: وفيها اأهمية املو�صوع واأ�صباب اختياره، واأهدافه، ومنهج البحث، وخطة البحث.

التمهيد: تعريف امل�صحف وخ�صائ�صه، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول: تعريف امل�صحف لغة.

املطلب الثاين: تعريف امل�صحف ا�صطالًحا.

املطلب الثالث: خ�صائ�س امل�صحف.

املبحث االأول: تعريف اخلّط البارز، وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: تعريف اخلّط البارز لغة.

املطلب الثاين: تعريف اخلّط البارز ا�صطالًحا.

املبحث الثاين: امل�صحف باخلّط البارز )بخّط برايل(، وفيه خم�صة مطالب: 

املطلب االأول: تعريف امل�صحف باخلّط البارز )بخّط برايل(.

املطلب الثاين: خ�صائ�س امل�صحف باخلّط البارز )بخّط برايل(.

املطلب الثالث: حكم تغيري خّط امل�صحف العثماين اإلى اخلّط االإمالئي.

املطلب الرابع: حكم كتابة امل�صحف بغري احلروف العربية.

املطلب اخلام�س: حكم امل�صحف باخلّط البارز )بخّط برايل(.

املبحث الثالث: امل�صحف باخلّط البارز )باحلروف االأبجدية الظاهرة(، وفيه ثالثة 
مطالب: 
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املطلب االأول: تعريف امل�صحف باخلّط البارز )باحلروف االأبجدية الظاهرة(.

املطلب الثاين: خ�صائ�س امل�صحف باخلّط البارز )باحلروف االأبجدية الظاهرة(.

املطلب الثالث: حكم امل�صحف باخلّط البارز )باحلروف االأبجدية الظاهرة(.

اخلامتة: م�ستملة على خال�سة البحث والتو�سيات، ثم فهر�ست امل�سادر واملراجع.

اأ�صاأل اهلل العلي العظيم اأن يتقبل مني هذا العمل املتوا�صع، واأن يجعله يف ميزان 
ح�سناتي واأن يرزقني الإخال�ص يف القول والعمل واأن ينفع به، اإنه جواد كرمي.

و�صّلى اهلل و�صّلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
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التمهيد

تعريف امل�شحف، وخ�شائ�شه

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول

تعريف امل�شحف لغة

امل�سحف لغة: ب�صّم امليم ويجوز ك�صرها، والك�صر لغة متيم، وفيه لغة ثالثة وهي 

َحَف الكتاَب اإذا َجـَمَع اأوراَقه، وجعلت فيه ال�صحف، وامل�صحف  الفتح)1(، من فعل اأ�صْ
على وزن )ُمْفَعل( ب�صّم امليم وفتح العني، وهو ا�صم لكل جمموعة من ال�صحف املكتوبة 
ُحف يف جُمّلد وغلب ا�صتعماله يف  ُموٌع من ال�صُّ “جَمْ اأو هو:  تني،  ت بني َدفَّ مَّ التي �سُ
َحٌف كما يقال: ُمْطَرٌف وِمْطَرٌف، ويجمع  َحٌف وِم�صْ القراآن الكرمي”)2(، ويقال: “ُم�صْ

اِحف”)3(. امل�صحف على َم�صَ

املطلب الثاين

تعريف امل�شحف ا�شطالًحا

ف امل�سحف باأنه: “ما ُجعل جامًعا لل�صحف التي ُكتب فيها القراآن الكرمي”)4(. ُعرِّ

ل�صان العرب، مادة )�صحف(، )186/9(.  )1(
املعجم الو�صيط، مادة )�صحف(، )508/1(، ينظر: العني: )�صحف(، �س )509(، ول�سان العرب،   )2(

مادة )�صحف(، )186/9(، وخمتار ال�صحاح، مادة )�صحف(، )173/1(.
ينظر: القامو�س املحيط، مادة )�صحف(، �س)108(.  )3(

املفردات يف غريب القراآن، �ص)275(.  )4(
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ا  قال الزرقاين: “هي الأوراق التي ُجمع فيها القراآن مع ترتيب اآياته و�سوره جمعاً
 .)1(” على الوجه الذي اأجمعت عليه الأمة اأيام عثمان

اللغوي  معناه  يف  ملحوٌظ  امل�صحف  “فكاأّن  قائاًل:  امل�صحف  بيان  يف  واأ�صاف 
ا  ا ل�سحفه حافظاً ا لأوراقه، �سابطاً دفتاه، وهما جانباه اأو جلداه اللذان ُيتخذان جامعاً

لها”)2(.

ُجمع  اأن  بعد  بع�س،  اإلى  بع�صها  ُجمع  التي  ال�صحف  من  جاءت  الت�صمية  فهذه 
.)3(

 القراآن الكرمي يف خالفة اأبي بكر ال�سديق

ويطلق امل�صحف على ما كان حاوًيا للقراآن كّله، اأو كان مما ُي�صّمى ُم�صحًفا يف 
بع منه، مثل: ربع ي�ص)4(. ُعْرف النا�ص، ولو قليالاً كاحِلْزب، والرُّ

وي�صمى امل�صحف العثماين، وهو م�صحف عثمان  الذي اأمر بكتابته وكانوا 
ي�صمونه )امل�صحف االإمام()5(.

ولعل كلمة امل�صحف االإمام كانت ت�صمل جميع امل�صاحف التي كتبت باأمر عثمان 
مناهل العرفان يف علوم القراآن للزرقاين )277/1(.  )1(

املرجع ال�سابق.  )2(
ُحف وامل�سحف اأّن  ينظر: الإتقان )344/2(، والإبانة عن معاين القراءات، �ص)65(، والفرق بني ال�سُّ  )3(
ا  اإذ كان �سوراً ؛  اأيام خالفة ال�صديق  دة التي ُجمع فيها القراآن  ال�صحف هي ال�صحائف املجرَّ
مفرقة غري متتابعة يف االألواح واالأخ�صاب، لكنها مرتبة االآيات على حدٍة، فلما ُن�صخت امل�صاحف يف عهد 
ا، ينظر:  عثمان  حيث جمع القراآن يف خطٍّ واحٍد، ورتبت ال�سور بع�سها اإثر بع�ص �سارت م�سحفاً

معجم م�سطلحات علم القراءات القراآنية، �ص)310(، والإبانة عن معاين القراءات، �ص)65(.
ينظر: املو�سوعة الفقهية )5/38(.  )4(

و�سبب هذه الت�سمية )الإمام( هي مقولة عثمان : “يا اأ�سحاب حممٍد اجتمعوا فاكتبوا للنا�ص   )5(
ا”. تاأريخ القراآن الكرمي، للكردي، �ص)3(. اإماماً

ْذَرِبيَجان، وكان من جملة  حيث قدم حذيفة بن اليمان  اإلى املدينة عائًدا من فتوح اأَْرِميِنَية، َواأَ  
من غزا معهم، وقد �ساهد ما ح�سل بني اأفراد اجلي�ص من اأهل ال�سام والعراق من اختالف يف قراءة 
َة، َقْبَل اأَْن َيْخَتِلُفوا  القراآن، فدخل على اخلليفة عثمان ، وقال: “َيا اأَِمرَي املُوؤِْمِننَي، اأدرك َهِذِه الأُمَّ
اَرى”. رواه البخاري يف �سحيحه، رقم احلديث: )4987(، والرتمذي  يِف الِكَتاِب اْخِتاَلَف الَيُهوِد َوالنَّ�سَ

يف جامعه، رقم احلديث: )3104(، وابن اأبي داود يف كتاب امل�صاحف )205-204/1(.
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اخلا�س  امل�صحف  اأو  املدينة  م�صحف  ولي�س  االأم�صار،  من  م�صر  اأّي  يف   
باخلليفة فح�سب)1(.

جامعة  ال�صبعة،  االأحرف  من  خّطها  يحتمله  ما  على  امل�صاحف  هذه  وا�صتملت 
جمهور  قول  وهو   ، جربيل  على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  عر�صها  التي  االأخرية  للعر�صة 

العلماء من ال�صلف)2(.

املطلب الثالث
خ�شائ�ض امل�شحف

املراد بخ�صائ�س امل�صحف: هي تلك ال�صفات اخلا�صة بامل�صحف التي متّيزه 
من  م�صحًفا  ي�صمى  ال  ما  ومتنع  بامل�صحف  املراد  تبنّي  فهي  الكتب،  من  غريه  عن 

الدخول يف م�سماه)3(.

فلي�صت كل و�صيلة ا�صتملت على اآيات القراآن الكرمي اأو بع�صها ُت�صّمى م�صحًفا، 
وتاأخذ اأحكامه.

كانت  �صواًء  امل�صحف،  كتابة  عند  مراعاتها  ينبغي  اأمور  العلماء عدة  ذكر  وقد 
الكتابة باليد اأو ببدائلها كالطباعة ونحو ذلك، ومن اأبرز ذلك ما يلي: 

اإلى كل م�سر  ا   م�سحفاً اأر�سل عثمان  ينظر: ر�صم امل�صحف، لغامن قدوري، �س)189(. حيث   )1(
والكوفة،  وال�صام،  مكة،  اإلى  اأر�صلت  م�صاحف  �صتة  اأنها  وال�صحيح  اآنذاك،  االإ�صالمية  االأم�صار  من 
ا منها لنف�سه وي�سمى:  والب�سرة، وبقي واحد منها باملدينة، وي�سمى: املدين العام، واأم�سك عثمان واحداً
املدين اخلا�س، اأو م�صحف االإمام، وقد كان يف حجره  حني ُقتل، وانت�سر دمه عليه. ينظر: فتح 

الباري )637/8(، والإتقان )393/2(.
ينظر: جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )395/13(. والفرق بني امل�سحف والقراآن هو اأّن القراآن: كالم   )2(
تي امل�صحف،  ل على نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، املنقول اإلينا نقاًل متواتًرا على االأحرف ال�صبعة، املكتوب بني َدفَّ اهلل املنزَّ
ى باأق�صر �صورة منه. ينظر: �صريح ال�صّنة  د بتالوته، املعجز يف األفاظه، املتحدَّ املحفوظ بني ال�صدور، املتعبَّ
للطربي، �ص )18-19(، وعقيدة ال�صلف واأ�صحاب احلديث لل�صابوين )107/1(، ورو�صة الناظر، �س)60-

61(، ونكت النت�سار، �ص)59(، واملدخل لدرا�سة القراآن، �ص)20(، وك�صف االأ�صرار )21/1(.
ينظر: امل�ست�سفى )100/1(، و�صلم الو�صول ل�صرح نهاية ال�صول )3/2(.  )3(
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الأول: اأن يكتب امل�صحف باخلّط العربي.

والدليل على ذلك: قوله تعالى: )گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ     ۀ( ]ال�سعراء: 192-195[، فامل�صحف اإمنا 

هو ملا كتب باللغة التي نزل بها، وهي اللغة العربية التي يقروؤها كل متعلم لها)1(.

الثاين: حت�صني كتابة امل�صحف، وتبيينها، واإي�صاحها، وعدم ت�صغريها)2(.

ا قد  والدليل على ذلك: عن عمر بن اخلطاب  اأنه وجد مع رجل م�سحفاً
موا كتاب اهلل”)3(. كتبه بقلم دقيق فكره ذلك، و�سربه، وقال: “عظِّ

كتابتها  وحت�صني  امل�صاحف،  كتابة  ا�صتحباب  على  العلماء  “اّتفق  النووي:  قال 
وتبيينها، واإي�صاحها، وحتقيق اخلّط دون م�صقة”)4(.

اأو  جتريد القراآن عما �سواه)5(، فُيجّرد عن غريه من الكالم كالتف�صري  الثالث: 

الرتجمة اأو الأحكام العقدية اأو الفقهية. 

والدليل على ذلك: عن عبداهلل بن م�صعود  اأنه قال: “جّردوا القراآن، وال 
تلب�سوا به ما لي�ص منه”)6(.

الآيات،  كعدد  منه،  لي�ص  ما  به  ُيخلط  ل  القراآن...  اآداب  “من  البيهقي:  قال 
وال�سجدات، والع�سرات، والوقوف، واختالف القراءات، ومعاين الآيات”)7(.

ينظر: مل�ص القراآن وما يتعلق بذلك من اأحكام )�ص 77(.  )1(
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )29/1(، والتبيان، �ص)149(، والإتقان )217/1(، والفتاوى   )2(

الهندية )222/5(، وجممع الأنهر )554/2(، ومناهل العرفان )404/1(. 
رواه اأبي الأ�سود عن عمر بن اخلطاب  يف كنز العمال يف �سنن الأقوال والأفعال، رقم: ) 4162(،   )3(

كتاب الأذكار، ق�سم الأفعال، )144/1(.
التبيان، �ص)149(.  )4(

ينظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )30/1(، والربهان )479/1(، والفتاوى الهندية )222/5(.  )5(
رواها ابن اأبي �صيبة يف كتاب ف�صائل القراآن - باب من قال: جّردوا القراآن )550/1(، وابن داوؤد يف   )6(

كتاب امل�صاحف-كتاب العوا�صر يف امل�صاحف، �س)154(.
الإتقان )171/2(.  )7(
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وقال يف مو�سع اآخر: “ومل يعرف اأنه اأُثبت يف امل�صحف االأول وال فيما ُن�صخ منه 
�صيء �صوى القراآن، فبذلك ينبغي اأن ُيعمل يف كتابة كل م�صحف”)1(.

امل�صحف  ي�صتمل  اأن  بّد  دفتني، فال  كاماًل بني  امل�صحف جمموًعا  كون  الرابع: 

على اآيات القراآن و�سوره جميعها.

تعالى:  بقوله  م�صتدالًّ  اأجزاء متفرقة،  امل�صحف يف  ن�صخ  مالك  االإمام  كره  وقد 
)ی  جئ  حئ   مئ( ]القيامة: 17[)2(.

اخلام�س: و�صع النقاط على ما يحتاجها من احلروف، و�صكل حروفه.

قال النووي: “قال العلماء: وي�صتحب نقط امل�صحف و�صكله، فاإنه من �صيانته من 
اللحن فيه والت�صحيف، واأما كراهة ال�صعبي والنخعي النقط فاإمنا كرهاه يف ذلك 
ا من التغيري فيه، وقد اأمن ذلك اليوم، فال منع، ول مُينع من ذلك لكونه  الزمان خوفاً
العلم،  ت�صنيف  مثل  كنظائره،  منه  فلم مينع  املحدثات احل�صنة،  فاإنه من  حمدًثا، 

وبناء املدار�ص، والرباطات، وغري ذلك”)3(.

ويجدر التنبيه اإلى اأّن امل�صاحف العثمانية التي كتبها عثمان  والتي بعثها 
ا عنده، كانت خالية من النقط وال�سكل، وخمتلفة  اإلى الأم�سار، واأبقى منها واحداً
عند  �صّحت  التي  القراءات  اختالف  توافق  لكي  وذلك  احلروف،  بع�س  يف  اخلّط 

.)4(
 ال�سحابة

الكرمي،  للقراآن  الأخرية  العر�سة  يف  جاء  كما  والآيات  ال�سور  ترتيب  ال�ساد�س: 

وكما جاءت يف امل�صحف العثماين من �صورة الفاحتة اإلى النا�س، ولو اأّن م�صحًفا ُكتب 
�سعب الإميان )546/2(.  )1(

ينظر: املدخل لبن احلاج )87/4(.  )2(
التبيان، �ص)150(.  )3(

بينها،  والتمييز  للداللة على احلروف  االإعجام  لي�س منه كنقط  ما  اإلى هذا اخلّط الحًقا  اأ�صيف  ثم   )4(
ونحو ذلك، وعالمات  تنوين  اأو  مّد  اأو  �صكون  اأو  للداللة على حال احلرف من حركة  االإعراب  ونقط 

التجويد، والو�صل والوقف وغريها. ينظر: الن�صر يف القراءات الع�صر )7/1(.
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منكو�ص الآيات وال�سور، اأو ُرتبت فيه الآيات وفق تاأريخ النزول، اأو وفق املكي واملدين 
خلرج ذلك عن حّد امل�صحف، وما كان امل�صحف بهذا الرتتيب احلايل الآياته و�صوره 

.)1(
 اإال حلكمة اأرادها اهلل

ذكر اخلالف يف  و�سياأتي  العثماين)2(،  للخّط  موافقة  الكتابة  تكون  اأن  ال�سابع: 

ذلك.

وقد اعتمد عثمان  يف كتابة امل�صحف العثماين على ما ياأتي: 

اأن ال يكتب �صيًئا اإال بعد التحّقق من اأنه قراآن، واأنه ا�صتقّر يف العر�صة االأخرية، 
واإذا   ، ُين�صخ، وبعد عر�صه على جمع من ال�صحابة  اأنه مل  التاأّكد من  وبعد 

اختلفوا يف �سيء من القراآن كتبوه بلغة قري�ص.
توقيفيًّا  ال�سور  ترتيب  اأكان  »و�سواء  الزرقاين:  قال  القراآن، �ص)49(،  اآداب حملة  التبيان يف  ينظر:   )1(
ا يف كتابة امل�صاحف؛ الأنه عن اإجماع ال�صحابة، واالإجماع  ا فاإنه ينبغي احرتامه، خ�صو�صً اأم اجتهاديًّ
حجة، والأّن خالفه يجّر اإلى الفتنة، ودرء الفتنة و�صّد ذرائع الف�صاد واجب«. مناهل العرفان )247/1(.

ينق�صم اخلّط العربي عرب التاأريخ اإلى ثالثة اأنواع:   )2(
ثابت  بن  زيد  اّتبعه  الذي  االإمالئي  للم�صطلح  طبًقا  امل�صحف  كتابة  العثماين:  اخلّط  االأول:  النوع 
 ومن معه حني كتبوا القراآن الكرمي يف عهد اخلليفة الرا�سد عثمان بن عفان ، وي�سمى 
ال�صحابي  اإلى  ن�صبة  العثماين  اخلّط  اأو   ، ال�صحابة  ن�صبة ال�صطالح  اال�صطالحي،  باخلّط 
ابن خلدون، لبن  ومقدمة  تيمية )421/13(،  الفتاوى لبن  ينظر: جمموع   . اجلليل عثمان 
خلدون )419/1(، وفّن الرتتيل وعلومه لل�صيخ اأحمد بن اأحمد الطويل )37/1(، واملتحف يف اأحكام 

امل�صحف للدكتور �صالح الر�صيد )599/3(.
النوع الثاين: اخلّط القيا�صي: )وي�صمى باخلّط االإمالئي( وهو ت�صوير الكلمة بحروف هجائها على تقدير 
الب�صرة  وا�صعوها من علماء  يّتفق عليها  واإن مل  املعروفة،  وله قواعده  والوقف عليها،  بها،  االبتداء 
والكوفة، وهو اخلّط الذي جرى عليه النا�س يف خطاباتهم، وتعليمهم. ينظر: فّن االإمالء يف العربية، 

د. عبدالفتاح احلموز )128/1(، وقواعد االإمالء والرتقيم، د. �صامي بن يو�صف اأبو زيد �س)18(.
النوع الثالث: اخلّط العرو�صي: )وي�صمى بالكتابة العرو�صية( وهو خطٌّ خا�سٌّ بعلم العرو�س، قائٌم على 
اللغات االأجنبية.  اأ�صبه بالكتابة ال�صوتية يف  ُيكتب، وهو  ُينطق ال  ُيكتب، وكّل ما ال  اأّن كّل ما ينطق 
هذه  ا  اأبو حيان خمت�سراً قال  ملحمود م�سطفى، �ص)15(،  اخلليل،  علمي  اإلى  �سبيل  اأهدى  ينظر: 
االأنواع: »�صار اال�صطالح يف الكتابة على ثالثة اأنحاء: ا�صطالح العرو�س، وا�صطالح كتابة امل�صحف، 

وا�صطالح الكتاب يف غري هذين«. همع الهوامع يف �صرح جمع اجلوامع لل�صيوطي )528/3(.
ينظر: مناهل العرفان )262/1(.
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الذي  واللفظ  الآحاد)1(،  قراءة  كتابة  املتواترة وعدم  القراءات  واملحافظة على 
ال تختلف فيه وجوه القراءات ُيخّط ب�صورة واحدة، واللفظ الذي تختلف فيه وجوه 
القراءات وميكن ر�صمه يف اخلّط حمتماًل لها كّلها يكتب بخطٍّ واحٍد)2(، واللفظ الذي 
ن�صخة  ُيكتب يف  لها  القراءات وال ميكن ر�صمه يف اخلّط حمتماًل  فيه وجوه  تختلف 

بخطٍّ يوافق بع�ص الوجوه ويف ن�سخة اأخرى بخطٍّ يوافق الوجه الآخر)3( )4(.

فكان امل�صحف العثماين يف غاية الدقة وال�صبط واالتقان.

خال�صة ما متّيز به اخلّط العثماين كون الكلمات القراآنية فيه ُتكتب على هيكل كلمات َتقبل القراءة   )1(
بطرق خمتلفة، ح�سب القراءات القراآنية املتواترة: ك� )نن�سرها( و)نن�سزها(، )يعلمون( و)تعلمون( 
ينظر:  واجلمع،  والتثنية  والإفراد  الإعراب،  ووجوه  والغيبة،  واخلطاب  والتاأنيث،  التذكري  ي�سمل  مبا 

القراءات املتواترة واأثرها يف الر�سم القراآين والأحكام ال�سرعية، د. حممد حب�ص، �ص)39(.
مثل قوله تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ( ]احلجرات: 6[، فاإنه ي�صّح اأن يقراأ بالقراءة االأخرى )فتثّبتوا(؛   )2(

الأّن الكتابة خالية من النقط وال�صكل.
ى(. ى( و)واأَْو�سَ من اأمثلة ذلك: )َوَو�سَّ  )3(

لبن  الفتاوى،  وجمموع   ،)148/2( الباقالين  الطيب  بن  حممد  بكر  لأبي  للقراآن،  النت�سار  ينظر:   )4(
تيمية )421/13(، ومقدمة ابن خلدون، لبن خلدون )419/1(، وفّن الرتتيل وعلومه لل�صيخ اأحمد بن 
اأحمد الطويل )37/1(، واملتحف يف اأحكام امل�صحف للدكتور �صالح الر�صيد )599/3(، ودرا�سات يف 

علوم القراآن، د. حممد بكر اإ�سماعيل، �ص)128(، والقراآن ون�سو�سه، د. عدنان زرزور �ص )85(.
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املبحث االأول
تعريف اخلّط البارز

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
تعريف اخلّط البارز لغة

اخلّط البارز يف اللغة: 

َتدُّ اْمِتَداًدا، َفِمْن َذِلَك اخَلطُّ الَِّذي  ٌل َواِحٌد، َوُهَو اأََثٌر مَيْ اُء اأَ�صْ اُء َوالطَّ اخَلّط: »اخْلَ

ه، فاخلّط هو  ا: َكَتَبه بَقَلٍم، اأَو َغرْيِ ه َخطًّ ْيء َيُخطُّ ُه اْلَكاِتُب«)1(. ويقال: َخطَّ ال�صَّ َيُخطُّ
ا ُيخّط وكل َمَكان يخّطه االإِْن�َصان لَنف�ِصِه ويحفره)2(. ال�ّصطر َوالِكَتاَبة َوَنْحوَها مِمَّ

واأبَرَز  ُه«)3(،  َوُبُدوُّ ْيِء  ال�صَّ ُظُهوُر  َوُهَو  َواِحٌد،  ٌل  اأَ�صْ اُء  َوالزَّ اُء  َوالرَّ »اْلَباُء  البارز: 

الكتاَب: اأخرجه، وكتابة بارزة اأي: ناتئة)4(.

هذه  تعتمد  الب�سر،  مبكفويف  خا�سة  والكتابة  للقراءة  “طريقة  البارز:  اخلّط 

عن  الب�صر  فاقد  يعرفه  الربوز،  من  خا�ّس  منوذج  له  حرف  كل  اأّن  على  الطريقة 
طريق اللم�ص باأ�سابعه”)5(.

ي�صمل  وال  فقط  برايل  خّط  على  البارز  اخلّط  ق�صر  التعريف  هذا  اأّن  ويلحظ 
مقايي�س اللغة، مادة )خّط(، )154/2(، وينظر: ال�صحاح، مادة )خطط( )1123/3(.   )1(

ينظر: املعجم الو�صيط، مادة )خّط( )244/1(.  )2(
مقايي�ص اللغة، مادة )برز(، )218/1(.  )3(

ز(  ر  )ب  مادة  املعا�سرة،  العربية  اللغة  ومعجم   ،)19/15( )برز(،  مادة  العرو�ص،  تاج  ينظر:   )4(
.)188/1(

معجم اللغة العربية املعا�سرة )181/1(.  )5(



د.  منرية بنت محود املطلق

العدد  الثالث  واخلمسون  361العدد  الثالث  واخلمسون 360

هو  البارز  للخّط  اللغوي  التعريف  فيكون  ذكرها،  �صياأتي  التي  االأخرى،  اخلطوط 
الكتابة الظاهرة والناتئة واخلارجة.

املطلب الثاين
تعريف اخلّط البارز ا�شطالًحا

ال يخرج التعريف اال�صطالحي للخّط البارز عن تعريفه اللغوي، وقد مّر اخلّط 
البارز بعدة مراحل، وميكن تق�صيم مراحل ظهوره اإلى ثالث: 

املرحلة الأولى: )اخلّط البارز باملحاولت الفردية(.

طريق  عن  والكتابة  القراءة  على  املكفوفني  مل�ساعدة  املحاولت  بع�ص  ُوجدت 
الرابع امليالدي،  ا من القرن  اللم�ص قبل طريقة برايل امل�سهورة بقرون، بدءاً حا�سة 
اإاّل اأّن هذه املحاوالت مل تكن �صاحلة لال�صتخدام العام، واإمنا كانت حماوالت خا�صة 
للو�صول اإلى طريقة �صهلة للتعّلم واالت�صال؛ ولذا اندثرت ومل ت�صمد طوياًل، وا�صتقر 

الأمر على طريقة برايل)1(.

ويجدر االإ�صارة اإلى اأّن اأحد علماء احلنابلة وهو العالمة علي بن اأحمد بن يو�صف 
زين الدين اأبو احل�سن احلنبلي الآمدي، قد �سبق املخرتَع الفرن�سي اإلى هذا النظام، 
فقد ذكر ال�صفدي عند الكالم على ترجمته اأنه كان يّتجر يف الكتب، وله كتب كثرية 
ا، وكان اإذا ُطلب منه كتاب يعلم اأنه عنده نه�ص اإلى خزانة كتبه وا�ستخرجه من  جدًّ
 ، بينها كاأنه قد و�سعه ل�ساعته، واإن كان الكتاب عدة جملدات وطلب منه الأول مثالاً
اأو الثاين، اأو الثالث، اأو غري ذلك اأخرجه بعينه واأتى به، وكان مي�ّس الكتاب اأّواًل، ثم 
يقول: ي�صتمل هذا الكتاب على كذا وكذا كرا�صة، فيكون االأمر كما قال، واإذا اأمّر يده 
ا وفيها بالقلم الغليظ  على ال�سفحة قال: عدد اأ�سطر هذه ال�سحيفة كذا وكذا �سطراً
ينظر: و�سائل القراءة للمكفوفني يف عامل الكتب والقراءة واملكتبات �ص )101(، وطريقة برايل بني   )1(
النظرية والتطبيق للمكفوفني �ص )73(، ورحلة يف عامل النور �ص)36(، وعامل املكفوفني )120/1(، 

والفكر الرتبوي يف رعاية الطفل الكفيف �س)73(، وتعليم املكفوفني يف العامل العربي �ص )15(. 
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كذا، وهذا ومو�سوع كتب به يف الوجهة وفيها باحلمرة هذا، وهذه املوا�سع كتبت فيها 
باحلمرة، واإن اّتفق اأنها ُكتبت بخطني، اأو ثالثة قال: اختلف اخلّط من هنا اإلى هنا 

من غري اإخالل ب�سيء مما ميتحن به)1(. 

اأنه كان  اأثمان جميع كتبه التي اقتناها بال�سراء وذلك  قال ال�سفدي: »ويعرف 
ا ب�سيء معلوم اأخذ قطعة ورق خفيفة وفتل منها فتيلة لطيفة و�سنعها  اإذا ا�سرتى كتاباً
حرًفا اأو اأكرث من حروف الهجاء لعدد ثمن الكتاب بح�صاب اجلمل ثم يل�صق ذلك 
�صّذ عن  فاإذا  لتتاأّبد،  وُيل�صق فوقه ورقة بقدره  الكتاب من داخل،  على طرف جلد 
بيده  الكتاب  ذلك  يف  علمه  الذي  املو�صع  م�ّس  كتبه  من  ما  كتاب  ثمن  كمية  ذهنه 

فيعرف ثمنه من تثبيت العدد املل�سق فيه«)2(.

وهذا كله يعلمه نظًرا ملعرفته بفّن اخلّط البارز الذي ابتكره بعده برايل الفرن�صي 
بعدة قرون.

ا فردية ومل تنت�سر بني عموم  ولن اأطيل الكالم يف هذه املرحلة؛ لأنها كانت جهوداً
النا�ص.

املرحلة الثانية: )اخلّط البارز بخّط برايل)3((.

متّثل  �صغرية  خلية  طريق  عن  تنقيطه  يتّم  نقطي  نظام  عن  عبارة  برايل:  خّط 
ينظر: نكث الهيمان يف نكت العميان، ال�سفدي، �ص)206(.  )1(
ينظر: نكث الهيمان يف نكت العميان، ال�سفدي، �ص)207(.  )2(

برايل: هو لوي�ص برايل ]louis Braille[، فرن�سي، ولد يف مدينة كوبفراي قرب باري�ص عام )1809م(   )3(
-)1224ه�(، فقد ب�سره وهو يف الثالثة من عمره، اإذ اأ�سيب يف عينيه باآلة حادة، حني يلعب يف حمل 
من  وبالرغم  م�ستمع��اًا،  املدر�سة  بدخول  له  �سمح  العالية  لقدراته  ا  ونظراً اخليل،  �سروج  لتجهيز  والده 
كتلميذ  باري�س  املكفوفني يف  لل�صباب  امللكي  املعهد  �ًصا يف  مدرِّ ح  وُر�صِّ اأقرانه،  على  تفّوق  اأنه  اإال  اإعاقتــه 
عام  فابتكر  بارتياح،  الكتابة  املكفوفون  به  ي�صتطيع  نظام  اإيجاد  حماواًل  فراغه  وقت  واأنفق  ومعّلم، 
طريقته  على  اأدخلت  ثم  بارز،  ب�سكل  وكتابتها  احلروف  لقراءة  جديدة  طريقة  )1829م(-)1244ه�( 
تعديالت وا�سطالحات كثرية، واعتمدت طريقته لتعليم املكفوفني يف فرن�سا عام )1854م(-)1287ه�( 
بعد وفاته بعامني، حيث تويف لوي�ص برايل يف عام )1852(- )1286ه�(، وُدفن يف مدينة بانتيون. ينظر: 
طريقة برايل بني النظرية والتطبيق للمكفوفني �ص )116-118(، واملو�سوعة العربية املي�سرة )341/1(.
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�صكاًل م�صتطياًل يتكّون �صلعه الراأ�صي من ثالث نقاط، و�صلعه االأفقي من نقطتني، اأما 
الرتميز يف نظام برايل فال يتّم بوا�صطة عدد النقاط يف الرمز الواحد، بقدر ما يتّم 

ا)1(. من خالل تغرّي موا�صع النقاط بداخل اخللية الواحدة، مّما ينجم عنه 63 رمزاً

وقد اأ�صبح هذا اخلّط من اأكرث اأنظمة القراءة والكتابة �صيوًعا يف اأو�صاط املكفوفني)2(.

وبعد ت�صدر خّط برايل وقع اختالف يف طريقة ا�صتخدامه حول العامل، مّما دعا 
املهتمني لعقد موؤمتر لتوحيد هذا اخلّط يف العامل الغربي، فربز خّط برايل ب�صورة 

دولية يف موؤمتر فيينا عام )1290ه�(، وبعد ذلك ُعقدت عدة موؤمترات، 

عام  املوحدة  ب�سيغته  برايل  خط  خرج  حتى  التح�سينات  بع�ص  واأجريت 
)1375هـ(، وكان لتاأ�صي�س اجلمعية الدولية خلّط برايل يف منظمة اليوني�صكو �صنة 
والوفاء مبتطلبات  برايل،  الدولية خلّط  املمار�صات  توحيد  بارز يف  دور  )1370هـ( 

الرتميز التي تقت�سيها كل لغة)3(. 

رة اإجنليزية تدعى   وكان اأول ظهور خلّط برايل يف العامل العربي عن طريق من�صِّ
)لوفيل( حيث جاءت به اإلى م�سر عام )1295ه�-1878م(، ثم تفّرع عنه عدد من 
الأنظمة يف بع�ص البالد العربية، فكان ُيقراأ بع�سها من اليمني وبع�سها الآخر من 
الي�صار اإلى اأن مّت توحيده يف نظام عربي موّحد يف موؤمتر بريوت )لبنان( الذي عقد 
حتت اإ�سراف اليون�سكو عام 1951م)4(، ومّت ا�صتخدامه كاأداة رئي�صة يف تعليم القراءة 
ينظر: املنهج الإ�سايف ودوره يف تنمية املهارات التعوي�سية لدى الأطفال املعوقني ب�سريًّا �ص )286(،   )1(

وطريقة برايل بني النظرية والتطبيق �ص)13(.
ينظر: جهود اململكة العربية ال�سعودية يف جمال طباعة القراآن الكرمي للمكفوفني بطريقة برايل، د.   )2(
بالقراآن  ال�سعودية  العربية  اململكة  عناية  ندوة  مع  مطبوع  بحث  �ص)530(،  املو�سى،  علي  بن  نا�سر 
رجب   6-3 بني  فرتة  يف  ال�صريف  امل�صحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  يف  املنعقدة  وعلومه،  الكرمي 

1421ه�، واملو�سوعة العربية العاملية )413/4(.
ينظر: تعليم املكفوفني يف العامل العربي �ص )17(، ورحلة يف عامل النور �ص )328(.  )3(

حيث كان خّط برايل اأوَل دخوله اإلى العامل العربي يف غالبه يّتفق يف ال�صكل وعدد النقط مع احلروف   )4(
الإجنليزية اإلى اأن قامت منظمة اليون�سكو يف �سنة )1370ه�( بتوحيد كتابة برايل يف العامل، تال ذلك 

عدة موؤمترات لتوحيد رموز وطريقة قراءة وكتابة اخلّط البارز العربي. ينظر: تعليم املكفوفني =
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والكتابة للمكفوفني يف اململكة العربية ال�صعودية منذ اأن افتتح اأّول معهد للمكفوفني 
يف �سنة 1379-1380ه�)1(. 

خ�سائ�س خّط برايل: 

من اأبرز خ�صائ�س خّط برايل ما يلي: 

اأنه نظام نقطي بارز يعتمد على بروز الكتابة ونفورها على الورق.. 1

اأنه نظام قراءة وكتابة، فالعدد �صتة من النقاط )ثالثة على اليمني وثالثة . 2
على الي�صار( هو اأ�صا�س الكتابة يف هذا اخلّط، ومن خالل هذه النقاط ال�صت 
اأّية  دون  به  مقّيد  والكاتب  والرموز.  واالخت�صارات  االأحرف  جميع  ُل  ُتَت�صكَّ

زيادة، �صوى ما زيد من النقاط يف نظام احلا�صب االآيل لربايل.
=يف العامل العربي �ص)129-130(، والكتابة النقطية البارزة �ص)214(، وطريقة برايل بني النظرية 

والتطبيق �ص )124(.
ينظر: بحث جهود اململكة العربية ال�سعودية يف جمال طباعة القراآن الكرمي بطريقة برايل، املو�سى،   )1(
�ص)4(، وتعليم املكفوفني يف العامل العربي �ص)61-123(، ومدخل اإلى الإعاقة الب�سرية �ص)38-

يف  وبحث  اأوروبا  يف  العميان  معاهد  اإلى  ورحلة  �ص)100-90(،  وتعليمهم  املكفوفني  وتربية   ،)41
حت�سني حالة عميان م�سر �ص)46-49(، و�سيكولوجية غري العاديني وتربيتهم �ص)35-36(، والرتبية 
التوثيق  جملة  ال�سعودية،  العربية  باململكة  املكفوفني  تعليم  وتطور  ون�ساأة  �ص)268-262(،  اخلا�سة 
الرتبوي، عدد)28(، �ص)131-132(، وم�سرية الرتبية اخلا�سة بوزارة املعارف �ص)38-34، 115(.
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طريقة قراءة هذه االأحرف، فاإنها تتّم من الي�صار اإلى اليمني، واأما الكتابة . 3
اأحد الوجهني ثم تقلب  تتّم على  الكتابة  اأّن  الي�صار؛ وذلك  اإلى  اليمني  فمن 

لقراءتها.

اإلى الي�صار ت�صمى رقم )1(، والتي حتتها )2(، والتي  اإّن النقطة العليا  ثم 
والتي حتتها  ت�صمى )4(،  الثاين فالعليا  ال�صف  اإلى  ُيْنَتَقل  ثم  حتتها )3(، 

)5(، والتي حتتها )6()1(.

�سكل تو�سيحي: 

فهو . 4 االألف  هو  حرف  واأ�صغر  نقاط،  �صّت  من  فهو  الظاء،  هو  حرف  اأكرب 
النقطة الأولى من العمود الأول.

يقوم خّط برايل على ثالثة و�صتني رمًزا ا�صتخدمت بكاملها يف خّط برايل . 5
وعالمات  وال�سبط،  ال�سكل  وعالمات  الهجائية،  احلروف  وت�سمل  العربي، 
الرتقيم، والأرقام، وعالمات خا�سة بتن�سيق الكتابة، ورموز الخت�سارات، 
وهذا اال�صتخدام املتعدد لهذه الرموز الكثرية ي�صّبب بع�س احلرية والغمو�س 
لدى القارئ؛ الأّن الرمز قد ي�صتخدم للداللة على حرف، اأو كلمة، اأو عالمة 

ترقيم، اأو رقم، وغري ذلك. 

اقتب�صت رموز احلروف العربية بخّط برايل من رموز االأبجدية االإجنليزية . 6
بعد جهد كبري قامت به هيئة اليون�سكو لتوحيدها عامليًّا.

اأّن حجم الرمز ثابت فال ميكن تكبريه اأو ت�صغريه؛ ولذا فامل�صاحة املخ�ص�صة . 7
لكل رمز ثابتة، ويبقى مكان النقاط غري امل�صتخدمة �صاغًرا.

ينظر: املو�سوعة العربية العاملية )414-413/4(.  )1(
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ال ميكن و�صع اإ�صارات اإ�صافية فوق الرمز اأو حتته، وعليه فاإّن عالمات ت�صكيل . 8
احلرف تكون بعد كل حرف، اإاّل ال�صدة فتكون قبل احلرف.

تكتب عالمة العدد قبل كل عدد؛ تنبيًها اإلى اأّن ما بعدها اأرقام ال حروف.. 9

يجوز جتزئة الكلمة اأثناء الكتابة؛ الأّن الكتابة بخّط برايل ت�صغل حّيًزا كبرًيا.. 10

تتّم القراءة بتدريب اأنامل الكفيف على متييز الرموز، ثم املرور بيديه مل�ًصا . 11
من  ا  كبرياً ا  قدراً يتطلب  وهذا  كاملة،  الكلمة  لقراءة  املتتالية  الرموز  على 

الرتكيز؛ ولذا تكون القراءة به اأبطاأ بكثري من قراءة اخلّط العادي.

ال ميكن ا�صتعمال خّط برايل اإاّل باالأدوات اخلا�صة به.. 12

ُيالحظ . 13 ولذا  العادي؛  باخلّط  قورن  اإذا  كبرية  م�صاحة  برايل  خّط  يحتّل 
�سخامة حجم الكتب املطبوعة بهذا النظام رغم قلة عدد �سفحاتها.

ينبغي اأاّل تتعّر�س املطبوعات بخّط برايل لل�صغط عليها؛ الأّن هذا يوؤدي اإلى . 14
م�صح بع�س النقاط فيتغري الرمز.

عدم . 15 اإلى  اأّدى  مّما  كبرية،  تكلفة  اإلى  برايل  بخّط  املطبوعات  اإنتاج  يحتاج 
توافر مراجع ومقّررات مكتوبة بهذه الطريقة.

قلة جتاوب هذا النظام مع التطّورات التكنولوجية احلديثة.. 16

ومع هذا كله فاإّن خّط برايل مع جودة التدريب وتكرار املمار�صة، وحماوالت 
توفري  يف  املكفوفني  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  احلديثة  التقنية  وتطويع  التطوير 

املادة املقروءة، وت�سهيل عملية تخزينها وا�سرتجاعها)1(.
اإلى  ومدخل  �ص)2(،  برايل  كتابة  بتطوير  خا�سة  درا�سة  يلي:  فيما  برايل  طريقة  خ�سائ�ص  ينظر:   )1(
الب�سائر �ص)43(، وطريقة برايل وتقنيات الإعالم  واأ�سحاب  الب�سرية �ص )130، 131(،  الإعاقة 
والتوا�سل �ص)4، 5(، وخط برايل واأهم خ�سائ�سه �ص)2-3(، وتربية املكفوفني وتعليمهم �ص)288-
290(، وطريقة برايل بني النظرية والتطبيق �ص)222(، والتكنولوجيات اجلديدة يف خدمة الندماج 

املدر�سي �ص)5، 6(.
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املرحلة الثالثة: )اخلّط البارز باحلروف الأبجدية الظاهرة(.

ظهر اخلّط البارز باحلروف االأبجدية الظاهرة بناًء على براءة االخرتاع التي 
ح�صل عليها اأ�صتاذ جامعي م�صري وهو الدكتور اأمين عّز الدين. 

ن املكفوفني من القراءة والكتابة دون احلاجة  وهو ابتكار ورق قراءة جديد ميكِّ
اإلى كتابة بارزة عن طريق التنقيط والرموز كما هو معتاد يف طريقة برايل.

ككلٍّ  واملجتمع  التعلمية  العملية  االندماج يف  على  الكفيف  ي�صاعد  االبتكار  فهذا 
منذ ال�سغر عرب القراءة والكتابة بلغة بارزة وهي لغة ال�سخ�ص املب�سر العادي.

واملنحنية  والعمودية  االأفقية  اخلطوط  على  التعّرف  على  الفكرة  قامت  وقد 
والدوائر املظّللة واملفرغة حيث ي�صتطيع الكفيف اأن يكتبها ويقراأها ويخّطها وميّيزها 

ويحّددها بحا�صة اللم�س.

ا، وفاز بعدة  ب هذا البتكار يف اللغة العربية والإجنليزية واأبدى جناحاً وقد ُجرِّ
جوائز كم�صابقة اجلامعة االأمريكية لالإبداع العلمي كما مّت ت�صجيل االخرتاع باملركز 

امل�سري للملكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات)1(.

امللك  بجامعة  زيلعي  طالل  نهى  رة  املحا�صِ قّدمته  لل�صابق  م�صابه  ابتكار  وُوجد 
عبدالعزيز بجدة احلا�سلة على املركز الأول يف معر�ص تابيه لالخرتاعات، وجائزة 
على  املكفوفني  ي�ساعد  حيث  لالخرتاع،  الكورية  الأكادميية  من  والأ�سالة  الإبداع 

.Alhurra.com ،2014/ يت�سفح: موقع احلرة 21/ دي�سمرب  )1(
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الكتابة والقراءة باالأحرف الهجائية واأّية لغة بعد التدّرب والتمّرن عليها، وهو عبارة 
عن: قلم وورق مبوا�سفات خا�سة تعتمد على اخلوا�ص الفيزيائية للمغناطي�ص.

والقلم والورق ب�سيطان، وُيباعان يف املكاتب ويف متناول الأيدي و�سعره رخي�ص 
ولي�ص الكرتونيًّا.

وبدخول هذا الخرتاع حيز التطبيق، يح�سل املكفوفون على فر�ص اأكرب للمدار�ص 
واجلامعات دون احلاجة اإلى املتطوعني مل�صاعدتهم، ويتمكنون من تعّلم فنون الر�صم 

واالألعاب التي تعتمد على الفّك والرتكيب)1(. 

خ�سائ�س اخلّط البارز باحلروف الأبجدية الظاهرة: 

هي  الظاهرة  االأبجدية  باحلروف  البارز  اخلّط  خ�صائ�س  اأّن  �صبق  مما  يتبني 
بالظهور  اإال  ب�صيء  عنه  يختلف  فال  متاًما  للمب�صرين  العادي  اخلّط  كخ�صائ�س 

والربوز، ومن اأبرز اخل�سائ�ص ما ياأتي: 

اأنه نظام خّط بارز يعتمد على بروز الكتابة ونفورها على الورق.. 1

ا.. 2 اأنه نظام قراءة وكتابة، كنظام املب�سرين متاماً

تكتب هذه الطريقة من اليمني اإلى الي�سار بالن�سبة للغة العربية.. 3

تكون . 4 اأن  ولذا ميكن  اأو ت�صغريه؛  تكبريه  فيمكن  ثابت  اأّن حجم اخلّط غري 
الكتب املطبوعة به ذات اأحجام خمتلقة.

 ميكن و�سع اإ�سارات اإ�سافية فوق الرمز اأو حتته. . 5

على . 6 مل�ًصا  بيديه  املرور  ثم  اخلّط،  على  الكفيف  اأنامل  بتدريب  القراءة  تتّم 
ا. ا اأو رمزاً ا اأو رقماً املكتوب �سواء كان حرفاً

ميكن �صغط االأوراق حيث ال تتعّر�س املطبوعات بهذا اخلّط للم�صح والطم�س.. 7
.sayidaty.net ،يت�سفح: موقع �سيدتي، 2012/11/28م  )1(
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ال يحتاج اإنتاج املطبوعات بهذا اخلّط اإلى تكلفة كبرية، وبالتايل ميكن توفري . 8
الكثري من املراجع املكتوبة بهذه الطريقة.

فيمكن القول من خالل ما �سبق اأنه مع حماولت التطوير وا�ستخدام املواد التقنية 
احلديثة من �صاأنه اأن ي�صاعد املكفوفني يف توفري املادة املقروءة، وت�صهيل عملية التعّلم 

بالن�سبة لهم.
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املبحث الثاين
امل�شحف باخلّط البارز )بخّط برايل(

وفيه خم�سة مطالب: 

مل اأتطّرق اإلى تعريف امل�صحف بناًء على املرحلة االأولى )املحاوالت الفردية(؛ 
الأنه  الثانية؛  املرحلة  ف�صيكون احلديث عن  الطريقة،  بهذه  امل�صحف  ُيكتب  الأنه مل 
مّتت كتابة امل�صحف بها، وكذلك عن املرحلة الثالثة؛ الأنها مرحلة نا�صئة وافرتا�صية 

وميكن اأن ُيكتب امل�صحف بها قريًبا فُيبنيَّ حكم ذلك.

املطلب االأول
تعريف امل�شحف باخلّط البارز )بخط برايل(

ميكن اأن يعّرف امل�صحف بخّط برايل باأنه: هو االأوراق التي ُجمع فيها القراآن مع 
ا على الوجه الذي اأجمعت عليه الأمة، وكتب بطريقة خا�سة،  ترتيب اآياته و�سوره جمعاً
تعتمد على اأّن كل حرف له منوذج خا�س من الربوز، يعرفه فاقد الب�صر عن طريق 

اللم�ص باأ�سابعه.

ع�صر  الرابع  القرن  اآواخر  اإلى  برايل  بخّط  الكرمي  القراآن  طباعة  تاأّخرت  وقد 
هذا  يتطلبه  ملا  كثرية؛  تكن  اخلّط مل  بهذا  تتولى طباعته  التي  واجلهات  الهجري، 
العمل من جهد وتكاليف كبرية، و�صوابط تّت�صل بعدة جهات �صرعية ور�صمية وفنية.

وقد ظهرت اأول طبعة للقراآن الكرمي بخّط برايل وفق اخلّط االإمالئي يف م�صر 
1406ه�  عام  والثانية  1372ه� )1952م(،  عام   1 ففي م�صر ظهرت ط:  واالأردن، 

)1985م(، واأ�سرف علماء الأزهر على كلتا الطبعتني )1(.  
ينظر: القراآن الكرمي وطباعته باخلّط البارز، عبدالرحمن �صامل اخللف، �س)7(، وبحث مقدم =  )1(



د.  منرية بنت محود املطلق

العدد  الثالث  واخلمسون  371العدد  الثالث  واخلمسون 370

يف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  الأعلى  املجل�ص  عليها  اأ�سرف  فقد  الأردنية  الطبعة  اأما 
القد�س، وتختلف الطبعة االأردنية عن الطبعة امل�صرية يف طريقة ال�صبط والت�صكيل؛ 
اإذ ا�سُطلح على الت�سكيل يف الطبعة امل�سرية على اأن يكون ال�سبط يف �سطر فوق �سطر 
الطريقة  ومثل هذه  اإل عند احلاجة،  للت�سكيل  الق�ارئ  يرجع  ول  له  ومواٍز  احلروف 
تنا�صب من لديه معرفة وخلفية جّيدة بالقراآن الكرمي وتالوته، اأما الطريقة االأردنية 
فت�سع الت�سكيل بعد احلرف مبا�سرة ما عدا ال�سدة التي ت�سبق احلرف، وهذه الطريقة 

تنا�صب الطالب واملبتدئني الذين لي�صت لديهم خلفية جّيدة بالقراآن الكرمي)1(.

عام  حدود  يف  تون�س  يف  برايل  بخّط  الكرمي  للقراآن  طبعة  �صدرت  قد  اأنه  كما 
رواية  وفق  وكتبت  االإمالئي،  اخلّط  الطبعة  هذه  واتبعت  1978م  املوافق  1398ه� 

قالون)2(.

= اإلى الندوة التي عقدت يف االأمانة العامة للرتبية اخلا�صة حول طباعة القراآن الكرمي باخلّط البارز 
وامل�ساكل التي تعرت�ص طباعته، يف املدة من 24-1421/1/26ه�، وتعليم املكفوفني يف العامل العربي، 

�ص)161(، وطريقة برايل بني النظرية والتطبيق، �ص)165(. 
مقدم  وبحث  �س)7(،  اخللف،  �صامل  عبدالرحمن  البارز،  باخلط  وطباعته  الكرمي  القراآن  ينظر:   )1(
اإلى الندوة التي عقدت يف االأمانة العامة للرتبية اخلا�صة حول طباعة القراآن الكرمي باخلّط البارز 
وامل�ساكل التي تعرت�ص طباعته، يف املدة من 24-1421/1/26ه�، وتعليم املكفوفني يف العامل العربي، 

�ص)161(.
الأمر الذي حدا بوزارة املعارف )التعليم حاليًّا( اأن ت�ستفتي �سماحة ال�سيخ ابن باز عن مدى اإمكانية   )2(
تطبيق هذا امل�صحف املكتوب برواية قالون على طلبة معاهد النور باململكة، فاأفتى �صماحته باأّن الواجب 
اأن يدر�ص معاهد النور باململكة برواية حف�ص، ودعا اإلى عدم تطبيق رواية قالون ملا يرتتب عليها من 

اختالف. ينظر: املراجع ال�سابقة.



املصحف باخلط البارز للمكفوفني - دراسة فقهية

العدد  الثالث  واخلمسون  371العدد  الثالث  واخلمسون 370

ثم ظهرت اأول طبعة للقراآن الكرمي بخّط برايل وفق اخلّط االإمالئي عام 1406ه� 
لكلٍّ من وزارة املعارف باململكة العربية ال�سعودية واملكتب الإقليمي ل�سوؤون املكفوفني 
�صابًقا، وقد �صارت هاتان الطبعتان على نهج امل�صحف االأردين، واعتمدت طباعَته 
ال�سيخ  �سماحة  من  فتوى  على  بناءاً  الطريقة  بهذه  حاليًّا(  )التعليم  املعارف  وزارُة 

عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل)1( )2(.

املطلب الثاين
خ�شائ�ض امل�شحف باخلّط البارز )بخط برايل(

اأّن الكتابة بخّط برايل ال توافق اخلّط العثماين من حيث ال�صكل بل امل�صمون، . 1
اأي: كتابة كلمات القراآن بحروفها كما وردت بامل�صحف ال بخّطها؛ الأّن هناك 
من احلروف اأو الرموز اأو العالمات يف اخلّط العثماين لي�س لها مماثل يف 
النظام املقابل، مثل: االألف ال�صغرية يف مثل: )ڦ( ]الأنعام: 84[ اأو الواو 
يف: )ڤ( ]الن�ساء: 163[ اأو ال�سفر امل�ستطيل يف هذه الآية: )چ  چ   ڇ( 

]الكهف: 38[، وغري ذلك)3(.

اأّن الكتابة بخّط برايل موافقة يف �صكلها غالًبا للخّط االإمالئي.. 2
الفتوى رقم: 2/1141 وتاريخ 1404/6/10هـ املت�صمنة: »اأفيدكم باأّن الواجب اأن ُيعلَّم طالب معاهد   )1(
النور القراآن الكرمي باحلروف البارزة على قراءة حف�ص امل�ستعملة يف هذه البالد«، ولقد كان ملطابع 
خادم احلرمني ال�صريفني الريادة يف ا�صتخدام الرتجمة االآلية عن طريق احلا�صوب من اخلّط العادي 
ا لها عام 1402ه�. ينظر: القراآن  اإلى خّط برايل، وبداأ ت�صغيل نظام احلا�صب االآيل الذي ُطّور خ�صي�صً
التي  الندوة  اإلى  مقدم  وبحث  �س)9(،  اخللف،  �صامل  عبدالرحمن  البارز،  باخلط  وطباعته  الكرمي 
التي  وامل�صاكل  البارز  باخلّط  الكرمي  القراآن  طباعة  حول  اخلا�صة  للرتبية  العامة  االأمانة  يف  عقدت 

تعرت�ص طباعته، يف املدة من 24-1421/1/26ه�.
وقد مّتت طباعة امل�صحف يف الكويت يف مطبعة اخلّط البارز التي ت�صرف عليها االإدارة العامة للرتبية   )2(
اخلا�صة، ويف اإندوني�صيا بالتعاون مع جامعة �صيفيه االإ�صالمية، كما وردت اأخبار عن �صدور م�صحف يف 
البو�سنة واأوزبك�ستان. ينظر: جملة الفرقان الكويتية، عام )1425ه�(، وجملة املجتمع الكويتية، عدد 

)1445( عام )1421ه�(.
ينظر: كتابة امل�صحف بلغة برايل تقنية وعالقته بالر�صم العثماين، د. �صليمان الدقور، �س)39(.  )3(
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اأّن الكتابة بخّط برايل ال ت�صتمل على القراءات القراآنية)1(.. 3

مناذج تطبيقية على �صورة الكلمة باخلّط العثماين وبخّط برايل: 

الكلمة القراآنية الرقم
الكلمة املكتوبة ال�سورة والآيةباخلّط العثماين

مالحظاتبخّط برايل

اآمنالبقرة »13«)ھ(1

ما يوافق اخلّطالبقرة »20«)ڌ(2

اأنبئوينالبقرة »21«)ڻ(3

َوَباُءواالبقرة »61«)ې(4

فاداراأْمتالبقرة »72«)ڇ(5

)ڦ(6
البقرة »260« 
والزخرف »15«

التنوين بعد االألفجزءااً

املطلب الثالث
حكم تغيري خّط امل�شحف العثماين اإلى اخلّط االإمالئي

كان لكتابة القراآن هجاًء ميّيزه عن االأق�صام االأخرى، وا�صتمّر امل�صلمون يتوارثون 
هذه الكتابة، حيث كتب ال�صحابة امل�صاحف مبا كان متعارًفا عليه من قواعد واأ�صول 
ردة، و�صار النا�س على ذلك يف اأول االإ�صالم،  اخلّط والهجاء، ومل تكن هذه القواعد مطَّ

اإذ قاعدتهم االأولى يف كل كتاباتهم ور�صائلهم هي خّط امل�صحف العثماين)2(.

وا�صتمر االأمر على هذه الكتابة عهًدا طوياًل، اإلى اأن ظهر علماء اأ�ّص�صوا لالإمالء 
قواعده ال�سطالحية؛ حلاجة النا�ص اإلى التي�سري يف الكتابة با�ستعمال نظام موحد، 

ينظر: املرجع ال�سابق.  )1(
ومن قواعدهم يف الهجاء يف كتاباتهم ور�صائلهم زيادة الواو يف بع�س االألفاظ، فلما كتبوا امل�صحف   )2(
ا ملا اعتادوا عليه، من مثل: )ڎ( ]البقرة: 85[. )ں( ]البقرة: 43[. )ڱ( ]البقرة:  اأثبتوها تبعاً

43[، ينظر: اأدب الكاتب، لبن قتيبة، �ص)202(.
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الكلمات  ا�ستعماَل هجاء  النا�ُص  اأو الهجاء، وهجر  فظهر ما ي�سمى بقواعد الإمالء 
القدمي )1(.

وبناًء على ما �صبق، فقد اختلف العلماء يف حكم تغيري خّط امل�صحف العثماين 
اإلى اخلّط االإمالئي، على اأربعة اأقوال: 

حترير حمّل النزاع: 

ال اأعلم خالًفا بني العلماء قدمًيا وحديًثا يف جواز اّتباع اخلّط االإمالئي يف كتابة 
اآية اأو اآيات من القراآن على �سبيل القتبا�ص وال�ست�سهاد، �سواء اأكان ذلك يف ر�سالة، 
اأم كتاب، اأم مقال، اأم الإجابة عن اأ�سئلة المتحانات، ونحوها، واإمنا وقع اخلالف يف 

جواز ذلك يف كتابة امل�صحف كّله اأو بع�صه)2( على اأربعة اأقوال: 

القول الأول: وجوب كتابة امل�صحف باخلّط العثماين، وهو مذهب جمهور العلماء 

من احلنفية)3(، واملالكية)4(، وال�سافعية)5(، واحلنابلة)6(، وُنِقل الإجماع عنهم 
يف ذلك)7(، وهو قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية)8(، وقرار 

املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي)9(.
ينظر: ر�صم امل�صحف -درا�صة لغوية تاريخية- د. غامن بن قدوري احلمد، �س )189(.  )1(

ينظر: في�ص الرحمان يف الأحكام الفقهية اخلا�سة بالقراآن للدكتور اأحمد ملحم، �ص)449(.  )2(
ينظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعماين، ملحمود بن اأحمد برهان الدين مازه )440/1(.  )3(

ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى، لبن حجر الهيتمي )38/1(، والبيان والتح�سيل )354/18(، وقد �ُسئل   )4(
ا اليوم، اأترى اأن يكتب على ما اأحدث النا�ص من الهجاء  الإمام مالك، فقيل له: اأراأيت من ا�ستكتب م�سحفاً
اليوم؟ فقال: “ل اأرى ذلك، ولكن ُيكتب على الكتبة الأولى”. ينظر: املحكم يف نقط امل�صاحف، �س)11(، 
اإاّل اأّن مالًكا فّرق بني ما ُيكتب لل�صغار من امل�صاحف، كما �صياأتي بيانه يف القول الثالث من هذه امل�صاألة.

ينظر: حا�سية اجلمل )44/3(، وحا�سية الُبجريمي )249/2(.  )5(
ينظر: الآداب ال�سرعية )273/3(، وقد نقل �ساحب الربهان )379/1(، والإتقان )443/4(.  )6(

ممن نقل االإجماع اأبو عمرو الداين، والقا�صي عيا�س. ينظر: املقنع يف معرفة مر�صوم م�صاحف اأهل   )7(
عيا�س  للقا�صي  امل�صطفى،  حقوق  بتعريف  ال�صفا  وكتاب   ،)165( �ص  الداين،  عمرو  لأبي  الأم�سار، 

.)304/2(
القرار برقم )71(، وتاريخ 1399/10/21ه�، جملة البحوث الإ�سالمية، العدد )7(، )339(.  )8(

قرارات وتو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي، �ص)137(، القرار رقم )2(.  )9(
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القول الثاين: جواز كتابة امل�صحف بغري اخلّط العثماين، وهو قول الباقالين)1(، 

وابن خلدون)2(، وابن تيمية)3(، وال�سوكاين)4(، وبع�ص املتاأخرين)5(.

لل�صغار  العثماين  امل�صحف بغري اخلّط  كتابة  التف�صيل، فيجوز  الثالث:  القول 

الذين يتعلمون القراآن دون الكبار، )ففّرقوا بني امل�صاحف االأمهات وغريها( 
ابن  ال�سيخ  اختيار  وهو  ر�سا)7(،  ر�سيد  وحممد  مالك)6(،  الإمام  قول  وهو 
هذا  اإلى  واأ�ساف  اأبو�سهبة،  حممد  الدكتور  القوَل  هذا  واختار  عثيمني)8(، 

القول: ال�صحف واملجالت واالأجزاء القراآنية ونحوها)9(.
ينظر: النت�سار للقراآن )148/2(.  )1(

يف مقدمته )419/1(.   )2(
جمموع الفتاوى )421/13(، قال فيه ابن تيمية: »واأما اّتباع ر�صم اخلّط بحيث يكتبه بالكويف فال يجب   )3(

عند اأحد من امل�صلمني وكذلك اّتباعه فيما كتبه بالواو واالألف هو ح�صن لفظ ر�صم خّط ال�صحابة«.
ينظر: فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري، لل�سوكاين )294/1(.  )4(

ينظر: درا�سة حول القراآن الكرمي ملحمد اجلاليل، �ص)167(، ومدخل اإلى تف�سري القراآن وعلومه د.   )5(
عدنان زرزور �ص)132(، ور�صم امل�صحف العثماين، د. عبدالفتاح �صلبي، �س)134(. 

وبناًء على جواز كتابة امل�صحف على اخلّط القيا�صي، ُطِبعت م�صاحف يف بع�س مدن رو�صيا وتركيا   
وم�صر، ويف وقت حممد ر�صيد ر�صا ُطبعت م�صاحف غري ُمتَّبعني فيها خّط امل�صحف العثماين يف كل 

الكلمات. ينظر: جملة املنار )423/12(.
�سقيمة  “بدائية  باأنها:  امل�صاحف  كتابة  وو�صفوا  العثماين،  اخلّط  نقد  يف  املعا�صرين  بع�س  غال  بل   
العربية، لعبدالعزيز فهمي، �ص)21(، ور�صم امل�صحف،  لكتابة  قا�سرة”. ينظر: احلروف الالتينية 

لغامن القدوري، �ص)212(.
ا  وو�صف بع�صهم كتابة ال�صحابة باأنها: “�سقيمة الو�سع، غري حُمكمة ال�سنع”، وباأنها كانت: “مزيجاً  
من اأخطاء فاح�سة، ومناق�سات متباينة يف الهجاء والر�سم”. ينظر: الفرقان يف جمع القراآن ور�سمه، 
ملحمد بن عبداللطيف ابن اخلطيب، �س)57(، ور�صم امل�صحف، لغامن القدوري، �س)212(، والكتاب 

وِدر من ِقَبل الأزهر قبل طباعته عام: 1367ه�.  الأخري �سُ
ينظر: �صرح تلخي�س الفوائد وتقريب املتباعد، الأبي البقاء علي بن عثمان بن القا�صح �س)20(، كما   )6(
اأّن مالًكا َكِره النقط يف اأمهات امل�صاحف، دون م�صاحف التعليم التي ُجعلت لل�صغار. ينظر: املحكم يف 

نقط امل�صاحف، �س)11(.
ينظر: جملة املنار )355/34(.  )7(

حيث �سئل عن ذلك من الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة بوزارة املعارف.   )8(
ينظر: املدخل لدرا�سة القراآن الكرمي، للدكتور: حممد اأبو �سهبة، �ص)365(.  )9(
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القول الرابع: حترمي كتابة امل�صحف على اخلّط العثماين، مع عدم اإلغاء اخلّط 

به  وقال   ،)1( عبدال�صالم  بن  العّز  اإلى  من�صوب  قول  وهو  القدمي،  العثماين 
املراغي )2(، والدكتور �سبحي ال�سالح)3(.

الأدلة: 

اأّوًل: اأدلة القول الأول: 

ا�صتدّل اأ�صحاب القول االأول القائلون بوجوب التزام اخلّط العثماين، مبا ياأتي: 

الدليل االأول: اأّن اخلّط العثماين خطٌّ توقيفيٌّ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقد كان يعّلمهم . 1
كيفية اخلّط، وياأمرهم بتح�صني احلروف)4(. 

كتبه  ا�صطالحي  هو  بل   ، توقيفيٌّ امل�صحف  خّط  باأّن  ُي�صلَّم  ال  املناق�صة: 
ال�سحابة  كما كانت العرب تكتب ر�صائلها وكتبها؛ فال دليل على اأّن 
اخلّط توقيفيٌّ من الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص، وال من اأقوال ال�صحابة، ومل يقل بهذا اأحٌد من 
علماء ال�صلف االأجالء، وكل ما روي من االآثار ال يدل على اأّن اخلّط توقيفي، 

بل يدّل على �صرورة التزام اخلّط، والتزامه ال يلزم منه كونه توقيفيًّا)5(.

الدليل الثاين: اإجماع ال�صحابة على وجوب التزام اخلّط العثماين، واإجماع . 2
التابعني وتابعيهم، والعلماء بعدهم)6(.

ن�سبه اإليه الزرك�سي يف الربهان )379/1(.  )1(
ينظر: تف�سري املراغي، لأحمد م�سطفى املراغي )5/1(.  )2(

ينظر: مباحث يف علوم القراآن، د. �سبحي ال�سالح، �ص)275(.  )3(
الر�صم  باأّن  القوَل  باغ  الدَّ عبدالعزيز  وهو:  ع�صر  الثاين  القرن  �صوفية  اأحد  عن  الزرقاين  نقل  وقد   )4(

. ينظر: مناهل العرفان )263/1(. توقيفيٌّ
الفتاوى، لبن تيمية )421/13(، ومقدمة ابن خلدون  للقراآن )148/2(، وجمموع  ينظر: النت�سار   )5(

.)419/1(
ينظر: املقنع يف معرفة مر�صوم م�صاحف اأهل االأم�صار، الأبي عمرو الداين، �س)165(، وكتاب ال�سفا   )6(
)304/2(، والفتاوى الفقهية الكربى، لبن حجر الهيتمي )38/1(، فاخلّط العثماين كتبه زيد بن 

ثابت وارت�ساه عثمان بن عفان ، وقد اأقّر ال�صحابة اأجمعني  على ذلك، والعلم =
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مت  حُلرِّ الدليل  هذا  �سلم  لو  باأنه  والثاين  الأول  الدليل  يناق�ص  املناق�سة: 
كتابة النقط، وال�صكل، والهمز، فكل ذلك مما مل يوجد يف م�صحف عثمان 

 .)1(


اجلواب عن املناق�سة: 

ميكن اأن ُيجاب عن املناق�سة من وجهني: 

بعد  االأمة على جوازه  اأجمعت  وال�صكل مما  النقط،  زيادة  اأّن  االأول:  الوجه 
ال�سحابة والتابعني)2(.

اأن هذه الزيادة ل متنع من معرفة الأ�سل على ما كان عليه  الوجه الثاين: 
عهد ال�صحابة ال �صيما واأّن ال�صحابة مل يتعمدوا كتابة امل�صحف بغري ما 

هو يف ع�صرهم من اخلّط حتى يقال: اإّن اّتباعه �صنة )3(.

تغيري . 3 اإلى  ي  توؤدِّ العثماين  اخلّط  بغري  امل�صحف  كتابة  اأّن  الثالث:  الدليل 
امل�صحف من ع�صر اإلى اآخر، ورمبا اتُِّخذ ذلك ذريعة لتحريف الن�ّس القراآين 
الكتابة الإمالئية يف  اأو التالعب به، ل�سيما مع وجود اخلالف حول  وتبديله 
كتابة  يف  وخا�سة  ومغربه،  العربي  الوطن  م�سرق  وبني  واحلديث،  القدمي 
الهمزة واالألف والياء والواو، فهي ق�صايا معروفة مل ُيح�صم اأمُرها بعد، ففي 
والتبديل  التحريف  �صّد  قوّي  �صمان  العثماين  اخلّط  التزام  بوجوب  القول 
علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر  لأبي  الكربى،  ال�سنن  اإلى  املدخل  ينظر:  اأعلى،  هم  ممن  =يوؤخذ 

البيهقي، �ص)110(.
د. عبداهلل عبدالواحد اخلمي�س، �صمن جملة  للمكفوفني،  برايل  بنظام  الكرمي  القراآن  كتابة  ينظر:   )1(

البحوث الفقهية املعا�سرة يف العدد )60(، �ص)142(.
املحكم يف نقط امل�صاحف، �س)11(.  )2(

جملة  برايل،  بنظام  الكرمي  القراآن  وكتابة   ،)421/12( املنار  وجملة   ،)455/4( الإتقان  ينظر:   )3(
البحوث الفقهية املعا�سرة، عدد )60(، عام )1424ه(، �ص)142(، وكتابة القراآن الكرمي بخط برايل 

للمكفوفني، جملة البحوث الإ�سالمية، عدد )66(، عام )1423ه�(، )�ص348(.
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والتالعب)1(، فُيخ�صى اأنه كلما خطرت الإن�صان فكرة يف كتابته اقرتح تطبيقها، 
فيه من  ما  والقراآن ويف هذا  الدين  للطعن يف  الأ�سالم مدخالاً  اأعداء  ويجد 

اخلطر، ودرء املفا�سد اأولى من جلب امل�سالح)2(.

اخلّط . 4 مع  تكون  ال  وفوائد  اأ�صراًرا  العثماين  اخلّط  يف  اأّن  الرابع:  الدليل 
القيا�سي)3(، كالن�ّس على بع�س اللغات الف�صيحة، اأو االإ�صارة اإلى القراءات 

املختلفة)4(.

اأّن تلك الفوائد واملعاين اإن �صدقت على بع�س القراءات فاإنها ال  املناق�صة: 
الكرمي  القراآن  ال�صحابة  كتب  فقد  كثرية،  العتبارات  اأكرثها  على  ت�صدق 
اأّن القراءات  ومل يق�صدوا كتابته على هيئة حتتمل القراءات املختلفة، كما 

مبناها على النطق وامل�صافهة ولي�س على اخلّط والكتابة)5(.
ينظر: في�ص الرحمان، د. اأحمد ملحم �ص)449(، وفّن الرتتيل وعلومه للطويل )37/1(، والقرارات   )1(
املجمعية يف الألفاظ والأ�ساليب، اأخرجها وراجعها: حممد �سوقي اأمني، واإبراهيم الرتزي، �ص)316(، 
لأحمد  العربي،  والإمالء  �ص)102(،  الطباع،  فاروق  عمر  د.  والإن�ساء،  الإمالء  قواعد  يف  والو�سيط 

قّب�س، �س)76(.
ينظر: قرارات املجمع الفقهي، القرار برقم )71(، وتاريخ 1399/10/21، وجملة البحوث الإ�سالمية،   )2(

العدد )7(، )339(.
االأول  القرن  التي جعلت  االأ�صرار  واإظهار  ال�صحابة،  مر�صوم  علل  الك�صف عن  العلماء يف  بع�س  بالغ   )3(
الدليل يف  عنوان  كتابه:  721(، يف  )ت:  املراك�صي  البناء  ابن  ومنهم:  اخلّط،  من  النوع  هذا  ينحون 
مر�صوم خّط التنزيل، وكان اجتاهه بعيًدا كل البعد عن طبيعة املو�صوع، فلم يدر يف خلد ال�صحابة �صيء 
من تلك املعاين املتكلفة التي حاول املراك�سي من خاللها تعليَل مر�سوم الكلمات، بل خرجت تعليالُته 
اأ�سربها يف حياته،  قد  املراك�سي  كان  والتي  الغام�سة،  الباطنية  الفل�سفة  اإلى  ا-  -اأحياناً املنطقية  من 
اإ�صافة اإلى اجتاه املوؤلف ال�صويف الوجداين، مع اأنه ال ُينَكر وجود �صيء من احلكمة يف تعاليل الكتابة؛ 
لكن املنكر هو الغلو اإلى درجة في�ص الوجدان العقلي الباطني الذي ل ُيفهم يف بع�ص الأحايني. ينظر 
الإتقان  ملوؤلفه:  الكتاب  ثبت  وينظر: يف  القراآن )380/1(،  علوم  الربهان يف  تعليالته يف:  من  اأمثلة 

)442/4(، وك�صف الظنون )1174/2(، ور�صم امل�صحف )339-223(.
ينظر: مناهل العرفان )260/1(، وجملة البحوث الإ�سالمية )11/10(، ومباحث يف علوم القراآن، د.   )4(

�سبحي ال�سالح، �ص)275(، ودرا�سات يف علوم القراآن، د. فهد الرومي، �ص)485(.
ينظر: ر�صم امل�صحف بني التحرز والتحرر، جملة الدارة، عدد)3(، عام )1415ه�(، �ص)86(.  )5(
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ثانًيا: اأدلة القول الثاين: 

ا�صتدّل اأ�صحاب القول الثاين القائلون بجواز كتابة امل�صحف بغري اخلّط العثماين 
مبا ياأتي: 

الدليل االأول: عدم وجود ن�ّس قطعّي من كتاب اأو �صنة على وجوب االلتزام . 1
م�صاحف  خطوط  اختلفت  ولذلك  امل�صحف،  كتابة  يف  العثماين  باخلّط 

ال�سحابة)1(.

املناق�صة: ميكن اأن يناق�س هذا الدليل باأّن امل�صاألة كما هي راجعة اإلى الكتاب، 
وال�سنة، واإجماع الأمة كما �سبق، فهذه الأ�سول الثالثة هي التي يرتكز عليها، 

وال عربة بوجود املخالف.

الدليل الثاين: اأّن اخلطوط عالمات ور�صوم جتري جمرى االإ�صارات والرموز . 2
التي تدّل على اللفظ، واإذا دّل اخلّط على الكلمة املتكلم بها وجب ت�صويب 

الكاتب لها على اأّية �صورة كانت)2(.

اأكرث يف اخلّط العثماين منها  اإّن بع�س الكلمات تكون لها دالالت  املناق�صة: 
يف غريه، وعلى فر�س ت�صاوي الر�صوم ال ُيرتك اخلّط العثماين اإلى غريه مما 
ا�صطالح  تغرّي  ما  متى  كتابته  يف  للتغيري  اهلل  كتاب  وُيعّر�س  النا�س،  ابتكر 

الكتابة)3(.

الدليل الثالث: اأنه ثبتت خمالفة اخلّط العثماين يف اأمور احتاجت لها االأمة، . 3
فقد احتيج اإلى نقط احلروف ثم اإلى ت�سكيلها، وكل ذلك يف القرون الفا�سلة 

الأولى)4(.
ينظر: مناهل العرفان )380/1(، والنت�سار للقراآن )148/2(.  )1(

ينظر: النت�سار )375/1(، وكتابة القراآن الكرمي بغري الر�سم العثماين �ص)222(.  )2(
ينظر: كتابة القراآن الكرمي بغري الر�سم العثماين �ص)222(.  )3(

ينظر: اإيقاظ الأعالم )�ص13(، ودرا�سة حول القراآن الكرمي �ص)156(.  )4(
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اجلواب عن املناق�سة: 

يجاب عنها مبا اأجيب عن مناق�سة الدليل الثالث لأ�سحاب القول الأول.

ثالًثا: اأدلة القول الثالث: 

مبا  اخلّط  التزام  بوجوب  بالتف�صيل،  القائلون  الثالث  القول  اأ�صحاب  ا�صتدّل 
ال�صغار  على  للتي�صري  تف�صياًل  باجلواز  وبالقول  االأول،  القول  اأ�صحاب  به  ا�صتدّل 

واملبتدئني يف تعّلم القراآن)1(.

املناق�سة: يناق�ص الدليل من وجهني: 

التي  النا�صئة  على  قراءته  وت�صهيل  القراآن  تعليم  اإلى  احلاجة  اأّن  االأول:  الوجه 
اعتادت اخلّط االإمالئي اإمنا تتحقق عن طريق تلقني املعلمني، وذلك بقراءة 
الكلمات التي يختلف خّطها يف امل�صحف العثماين عن خّطها يف قواعد االإمالء 
الدارجة ال�صيما اأّن تلك الكلمات عددها قليل وتكرار ورودها يف القراآن كثري 
ككلمة )ال�صلوة( و)ال�صموات(، فمتى تعّلم النا�صئة الكلمة باخلّط العثماين 
�صهل عليهم قراءتها كلما تكررت كما يجري مثل ذلك متاًما يف خّط كلمة 

ا)2(. )هذا( و)ذلك( يف قواعد الإمالء الدراجة اأي�ساً

الوجه الثاين: اأّن القول بذلك يرتتب عليه مفا�صد منها ما قد ي�صتقّر يف االأذهان اأّن 
هناك م�صحفني خمتلفني، ومنها اأّن ال�صغار �صين�صئون على اخلّط احلديث 

مما يف�صي اإلى جتاهل اخلّط العثماين واعتباره جزًءا من الرتاث)3(.

رابًعا: اأدلة القول الرابع: 

ا�صتدّل اأ�صحاب القول الرابع القائلون بتحرمي كتابة امل�صحف على اخلّط العثماين 
اإلى  ثّم يجب تغيريها  �صليمة، ومن  القراآن قراءة  اإلى عدم قراءة  توؤدي  الكتابة  باأّن 

جملة املنار )421/12(.  )1(
ينظر: قرارات وتو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي، �ص)137(، القرار رقم )2(.  )2(

ينظر: ر�صم امل�صحف بني التحرز والتحرر، جملة الدارة، عدد)3(، عام )1415ه�(، �ص)93(.   )3(
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يلغى  وال  اجلهال،  من  القراءة  تغيري  يف  الكتابة  هذه  توقع  ال  حتى  املعروف،  اخلّط 
اخلّط العثماين القدمي؛ الأّن يف اإلغائه ت�صويًها لرمز ديني عظيم)1(.

القراءة،  يف  اخلطاأ  اإلى  توؤدي  العثماين  باخلّط  الكتابة  باأّن  ُي�صلَّم  ال  املناق�صة: 
ويجاب عن ذلك من وجهني: 

الوجه االأول: اأّن القراآن اإمنا يوؤخذ عن طريق امل�صافهة اأ�صالًة، ال جمّرد النظر.

الوجه الثاين: اأّن الكتابة االإمالئية كذلك ال تخلو مما يخالف يف كتابته النطق، 
ال�صم�صية،  األ  كنطق  اإ�صكاالت  ي�صّبب  ما  ووجود  و)الرحمن(،  )هوؤالء(  كـ 
واإ�صقاط االألف يف كثرٍي من الكلمات، ومع ذلك مل يطالب اأهل االخت�صا�س 

بتغيريها بدعوى الغلط اأو التي�سري)2(.

الرتجيح: 

بعد عر�س االأقوال يف امل�صاألة الذي يرتجح -واهلل اأعلم- هو القول االأول القائل 
الكتابة  والأّن  به،  ا�صتدّلوا  ما  لقّوة  العثماين؛  اخلّط  على  امل�صحف  كتابة  بوجوب 
باخلّط العثماين تراٌث عريٌق اأ�صيٌل للم�صلمني يجب االعتزاز به، وجتاهل هذا اخلّط 
وا�صتخدام غريه �صيوؤدي اإلى �صياع القراآن وحتريفه، وتعّدده بني بلدان العامل، ال�صيما 
اأّن اخلّط االإمالئي قد  واأّن اخلّط االإمالئي فيه كلمات تكتب بخالف ما تنطق كما 

ا. تغريَّ عرب الع�سور فكذلك �سيتغري وتتغري قواعده لحقاً

ومن اأ�صباب ترجيح القول االأول اأّن اخلّط العثماين اأ�صبح اأحد ال�صروط الثالثة 
الدار�صني  على  لفات  الكتابة  تغرّيت  ولو  ال�صحيحة،  القراءة  يف  حتّققها  يجب  التي 
معاين كثرية ميكن اأن ت�صتفاد من �صور هجاء الكلمات كما جاءت يف اخلّط العثماين)3(.
ينظر: الربهان )379/1(، وتف�سري املراغي )15/1(، ومباحث يف علوم القراآن، د. �سبحي، �ص )275(.  )1(
ينظر: كتابة القراآن الكرمي بنظام برايل للمكفوفني، �ص)142(، ور�صم امل�صحف ونقطه، �س)382(.  )2(
ينظر: ر�صم امل�صحف درا�صة لغوية تاريخية، �س)742(، واأوراق عمل مقدمة من عدد من املتخ�س�سني    )3(
العامة  االأمانة  الكرمي بخّط برايل يف  القراآن  اإعادة طباعة  اإلى ندوة  العربية  واللغة  القراآن  يف علوم 

للرتبية اخلا�سة يف 24-1421/1/26ه�.
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املطلب الرابع
حكم كتابة امل�شحف بغري احلروف العربية

املراد بذلك هو كتابة االأحرف والكلمات القراآنية بخطٍّ غري اخلّط العربي ملن ال 
يح�سن الكتابة بالعربية لت�سهيل قراءتها باللغة العربية.

اخلّط  عن  بعيًدا  العربية،  غري  باحلروف  امل�صحف  لكتابة  دعوات  فهناك 
ا لقراءته لغري الناطقني بالعربية)1(.  العثماين؛ تي�سرياً

وقد اختلف العلماء يف هذه امل�صاألة على قولني: 

القول االأول: يحرم كتابة امل�صحف بغري احلروف العربية )2(.

القول الثاين: جواز كتابة القراآن بغري العربية)3(.

الأدلة: 

اأوًل: اأدلة القول الأول: 

احلروف  بغري  امل�صحف  كتابة  بتحرمي  القائلون  االأول  القول  اأ�صحاب  ا�صتدّل 
العربية مبا ياأتي: 

علماء . 1 مذهب  واأنه  العثماين،  باخلّط  امل�صحف  كتابة  وجوب  االأول:  الدليل 
املبحث  يف  �صبق  كما  اخللف،  علماء  جمهور  ومذهب  باالإجماع،  ال�صلف 

ال�سابق، فالكتابة باحلروف العربية من باب اأولى.
بل قد كان لهذه الدعوات حيز على اأر�ص الواقع: ففي فرن�سا �سدر اجلزء الأخري من القراآن باأكمله   )1(
اأندوني�سيا ُطبع القراآن باحلروف الأندوني�سية. ينظر: حترمي كتابة القراآن  باحلروف الفرن�سية، ويف 
الإ�سالمية،  البحوث  جملة  �ص)21(،  الَعود،  علي  بن  �سالح  �سهل  لأبي  عربية،  غري  بحروف  الكرمي 

العدد )10(، �ص )11(.
ينظر: اإعانة الطالبني: )68/1(، والربهان يف علوم القراآن )380/1(.  )2(

ينظر: اإعانة الطالبني: )68/1(، والربهان يف علوم القراآن )380/1(، وحا�سية ال�سرواين )154/1(،   )3(
والفتاوى احلديثية للهيتمي �ص)164(.



د.  منرية بنت محود املطلق

العدد  الثالث  واخلمسون  383العدد  الثالث  واخلمسون 382

قال ابن حجر: »واإذا وقع الإجماع كما ترى على منع ما اأحدث النا�ص اليوم 
اأنه موافٌق للفظ الهجاء، فمنع ما لي�س من  الربا باالألف مع  من مثل كتابة 

جن�ص الهجاء اأولى«)1(.

الدليل الثاين: اإّن القلم اأحد الل�صانني فكما حترم قراءة القراآن بغري ل�صان . 2
ا، وال بّد اأن يعرف معناه اإذا قراأه اأّي عربي،  العرب حترم كتابته بغريه اأي�صً

بدليل قول اهلل تعالى: )ڻ  ۀ     ۀ( ]ال�سعراء: 195[)2(.

بالعجمية  يكتب  قد  الأنه  اإطالقه؛  ولي�س على  م�صلَّم  اإّن ذلك غري  املناق�صة: 
وُيقراأ بالعربية وعك�سه فال تالزم بينهما )3(. 

الدليل الثالث: اإّن كتابة القراآن بغري العربية ت�صرُّف يف اللفظ املعجز الذي . 3
ح�صل التحدي به مبا مل يرد، بل مبا يوهم عدم االإعجاز، والرتتيب من مناط 
الإعجاز والألفاظ العجمية فيها تقدمي امل�ساف اإليه على امل�ساف ونحو ذلك 

مما يخّل بالنظم وي�صّو�س الفهم)4(. 

املناق�صة: اإّن الكتابة بغري العربية ال يرتتب عليها تغيري يف ترتيب الكلمات يف واقع 
االأمر فال تقدمي وال تاأخري، وبالتايل ال يوجد ما يخّل بالنظم وي�صّو�س الفهم)5(.

الدليل الرابع: كتابة القراآن بغري احلروف العربية يثني عزائم امل�سلمني عن . 4
تعّلم لغة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص، والتي بها يعبدون ربهم، ويفهمون دينهم. 

من . 5 املحدثة  اللغات  عن  تزيد  العربية  الهجاء  حروف  اإّن  اخلام�س:  الدليل 
بني حروف هجاء  يوجد  ل  اأنه  اإلى  بالإ�سافة  بثمانية حروف،  لتيني  اأ�سل 

ينظر: الفتاوى الكربى للهيتمي )38/1(.  )1(
باململكة  العلماء  كبار  هيئة  قول  وهو   ،)103/1( ال�سالك  وبلغة   ،)125/1( الد�سوقي  حا�سية  ينظر:   )2(
العربية ال�سعودية، جملة البحوث الإ�سالمية، العدد )10(، �سوال-1404، �ص)11(، واملجمع الفقهي 

الإ�سالمي، رقم القرار )2( �ص)137(، يف �سوال، يف يومه احلادي والع�سرين-1399.
ينظر: في�ص الرحمن، �ص)46(.  )3(
ينظر: في�ص الرحمن، �ص)46(.  )4(

ينظر: املتحف يف اأحكام امل�صحف، �س )368(.  )5(
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الأخرى،  باللغات  امل�ستعملة  الأحرف  بع�ص  و�سفات  اأ�سوات  العربية  اللغة 
فيتعذر حينها تغرّي اخلّط)1(.

ثانًيا: اأدلة القول الثاين: 

ا�صتدّل اأ�صحاب القول الثاين القائلون بجواز كتابة القراآن بغري العربية مبا روي 
عن �سلمان الفار�سي  اأّن قوًما من الفر�س �صاألوه اأن يكتب لهم �صيًئا من القراآن 

فكتب لهم فاحتة الكتاب بالفار�سية)2(.

املناق�صة: اإّن �صلمان الفار�صي  كتب لهم تف�سري الفاحتة ل حقيقتها )3(. 

اجلواب عن املناق�صة: ميكن اجلواب عن ذلك باأنه مل يوجد دليل وا�صح يدّل على 
اأّن �صلمان الفار�صي  كتب لهم تف�سري الفاحتة ل حقيقتها.

الرتجيح: 

بعد عر�س القولني يف امل�صالة، الذي يظهر -واهلل اأعلم- هو اجلمع بني القولني، 
اإذا ُوجدت م�صلحة وق�صد  اإاّل  وذلك باأّن االأ�صل حترمي كتابة القراآن بغري العربية 
كاحلفظ اأو اال�صتدالل ونحو ذلك، فتجوز الكتابة باحلروف غري العربية، لكّن املكتوب 
ال ُي�صّمى م�صحًفا؛ الأنه بلفظ غري عربي، فهو ناق�س الأحد ركني القراآنية وهو الركن 
اللفظي، وهذا يعني اأنه ل تثبت له اأحكام القراآن الفقهية، فالكتابة بغري العربية هي 
و�سيلة لت�سهيل قراءته بالعربية للعاجز عن كتابتها، وهي ل توؤثر على قراآنية املكتوب 

بها، كتعلُّم االأعمى واالأمّي القراآن بوا�صطة اأجهزة الت�صجيل.

ونظًرا لتعّدد ال�صعوب واختالف االأل�صنة فهذا �صيفتح باب التحريف للم�صحف 
فيكون االأ�صل هو التحرمي اإاّل حلاجة وال ي�صّمى املكتوب م�صحًفا.

ينظر: جملة املنار )274/6(.  )1(
مل اأجد بح�صب بحثي من خّرج االأثر، لكن ذكره الزرقاين يف كتابه: مناهل العرفان يف علوم القراآن،   )2(

)125/2(، وينظر: املب�صوط )37/1(.
ينظر: في�ص الرحمن، �ص)46(.  )3(



د.  منرية بنت محود املطلق

العدد  الثالث  واخلمسون  385العدد  الثالث  واخلمسون 384

املطلب اخلام�ض
حكم امل�شحف باخلّط البارز )بخّط برايل(

ميكن تكييف هذه امل�صاألة على م�صاألة حكم كتابة امل�صحف على ما يخالف اخلّط 
العثماين، وكتابتها بغري اللغة العربية، وبناءاً على ما �سبق، فقد اتفق العلماء املعا�سرون 

على جواز كتابة امل�صحف بخّط برايل، واختلفوا يف اعتباره م�صحفًا، على قولني: 

القول االأول: جواز كتابة امل�صحف بخّط برايل، مع عدم اعتبار املكتوب م�صحًفا، 
واإمنا هو من قبيل الرتجمة اأو التف�صري وال�صرح للم�صحف، وهو قول ال�صيخ 

حممد بن اإبراهيم)1(، واللجنة الدائمة)2(، والدكتور عمر ال�سبيل)3(.

القول الثاين: جواز كتابة امل�صحف بخّط برايل مع اعتبار املكتوب م�صحًفا، واإن 
خالف اخلّط العثماين -اأحياًنا-، فيلتزم باخلّط العثماين حيث اأمكن، وما 

مل ميكن ُيكتب باخلّط االإمالئي، وهو قول الدكتور عبداهلل بن جربين)4(.

الأدلة: 

اأّوًل: ا�ستدّل اأ�سحاب القول الأول القائلون بجواز كتابة امل�سحف بخّط برايل، مع 

عدم عّد املكتوب م�سحًفا، مبا ياأتي: 

الدليل االأول: اأّن الكتابة بخّط برايل ال توافق اخلّط العثماين، وال االإمالئي . 1
على  �سبق  كما  العلماء  جمهور  اأجمع  وقد  ال�سكل)5(،  ول  الر�سم  حيث  من 

حترمي خمالفة كتابة اخلّط العثماين.
ينظر: فتاوى ور�سائل حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ )59/2(.  )1(

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -املجموعة الثانية-)41/3(.  )2(
ينظر: مل�ص القراآن وما يتعلق بذلك من اأحكام، د. عمر بن حممد ال�سبيل �ص)77(.  )3(

ينظر: اللوؤلوؤ الثمني من فتاوى املعوقني، اإعداد: عبدالإله بن عثمان ال�سايع )84/2(، نقل القول عن   )4(
الدكتور عبداهلل اجلربين الدكتور ح�صن احلفظي يف ورقة يف ندوة اإعادة طباعة القراآن الكرمي بخّط 

برايل يف الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة يف 24-1421/1/26ه�.
ينظر: كتابة امل�صحف بلغة برايل تقنية وعالقته بالر�صم العثماين، د. �صليمان الدقور، �س)39(.  )5(
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والتي . 2 باملكفوفني،  تخت�سُّ  كتابٌة  برايل هي  بخّط  الكتابة  اأّن  الثاين:  الدليل 
باحلروف  القراآن  ُيكتب  فلم  وعليه  الرموز،  جمّرد  على  كتابتها  يف  تعتمد 
ملا  هو  اإمنا  فامل�صحف  العربية،  للغة  عارف  اأّي  قراءتها  وي�صتطيع  العربية، 
ُكتب باللغة التي نزل بها، وهي اللغة العربية التي يقروؤها كل متعلم لها، كما 
)ڻ  ۀ     ۀ( ]ال�سعراء: 195[، واأما الكتابة بخّط برايل   : قال 
ا، واإمنا هي طريقة يتعرف من خاللها على احلروف من خالل  فلي�ست حروفاً

اللم�ص)1(.

الدليل الثالث: اأّن يف اعتبار ما ُكتب بخّط برايل طريقًة �صارحة للم�صحف . 3
للتحريف  باًبا  تفتح  قد  التي  للذرائع  ا  �صدًّ بذاته  م�صحًفا  ال  له،  وترجمة 
والتدلي�س، اأو التغيري لبع�س اأحرف اأو خّط القراآن من قبل االأعداء، وبالتايل 
لتالوة  للمكفوفني  م�صاعدة  و�صيلة  بل هو  الكتاب م�صحًفا،  ُي�صّمى هذا  فال 

القراآن الكرمي)2(.

ثانًيا: ا�ستدّل اأ�سحاب القول الثاين القائلون بجواز كتابة امل�سحف بخّط برايل مع 

عّد املكتوب م�سحًفا، مبا ياأتي: 

اهلل، . 1 كالم  هي  ولي�صت  االإن�صان،  ا�صطالح  من  احلروف  اأّن  االأول:  الدليل 
بخّط  امل�صحف  ُكِتب  فاإذا  باملكتوب،  النطق  اإلى  بها  ليتو�صل  و�صعت  واإمنا 

ا)3(. برايل فاإنه ُي�سمى م�سحفاً

املناق�صة: �صبق اأّنه من خ�صائ�س امل�صحف هو ما ُكتب باخلّط العربي الذي 
قال اهلل فيه: )ڻ  ۀ     ۀ( ]ال�سعراء: 195[، فامل�صحف اإمنا هو ملا كتب 

باللغة التي نزل بها، وهي اللغة العربية التي يقروؤها كل متعلم لها)4(.
مل�ص القراآن وما يتعلق بذلك من اأحكام )�ص 77(.  )1(

ينظر: حممد �سحات اجلندي، نقالاً عن �سحيفة »ال�سرق الأو�سط« اللندنية، بتاريخ اجلمعة: 28-12-2008م.  )2(
ينظر: املرجع ال�سابق: )84/2(.  )3(

مل�ص القراآن وما يتعلق بذلك من اأحكام )�ص 77(.  )4(
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الدليل الثاين: اأّن عدم كتابة بع�س الكلمات بخّط برايل على وفق اخلّط العثماين . 2
حمدودة معدودة، وما كان كذلك فهو داخل يف الي�صري املعفّو عنه، وقال تعالى: 
)ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة: 286[، فال متنع هذه العلة كون املكتوب 

م�صحًفا ال تف�صرًيا، ال �صيما واأّن هذه الكتابة دعت اإليها ال�صرورة)1(.

املناق�صة: �صبق ذكر اأدلة القول الراجح يف م�صاألة وجوب اّتباع اخلّط العثماين، 
وحترمي خمالفته اإاّل للتعليم ونحوه مع عدم اعتبار ما ا�صتثني م�صحًفا بل هو 

�صرح وتف�صري.

الرتجيح: 

بعد عر�س القولني يف امل�صاألة، الذي يرتّجح -واهلل اأعلم- هو القول االأول، القائل 
بجواز كتابة امل�صحف بخّط برايل مع عدم اعتبار املكتوب م�صحًفا؛ لقوة ما ا�صتدّلوا 

به، وورود املناق�سة على اأدلة القول الثاين.

فالكتابة بخّط برايل هي رموز خا�صة دعت اإليها ال�صرورة، يتعرف من خاللها 
الكفيف على ما يقابلها من احلروف العربية بوا�صطة حا�صة اللم�س، وذلك بعد تعّلمه 
هذه الطريقة واإتقانها، فهي اأ�سبه ما تكون بالو�سائط الإلكرتونية والأقرا�ص املدجمة 

املحملة بالقراآن الكرمي، فتاأخذ اأحكامها. 

ومما يوؤّكد ذلك متيُّز خّط برايل بخ�صائ�س �صبق ذكرها لي�صت للحروف العربية، 
اأ�صلها  �صبق  كما  برايل  الرموز يف خّط  اأن  كما  بينهما،  االختالف  على  فيدّل ذلك 
غري عربّي، لكّنها ترجمت للعربية، وكذلك ال ترمز للحروف العربية فقط، بل ت�صمل 
العالمات  رموز  وحجم  وغريها،  احل�سابية  والعمليات  والرتقيم،  الإعراب  عالمات 
مثُل حجم احلروف يف القراءة والكتابة، فكاأّن خّط برايل لغة خا�صة باملكفوفني ال 

تتجاوزهم اإلى غريهم كلغة االإ�صارة لل�صّم. 
ينظر: اأبحاث فقهية مقارنة، للدكتور: عبداهلل بن حممد املطلق، �س )137(، وكتابة القراآن الكرمي   )1(
بنظام برايل للمكفوفني، �ص)142(، ندوة اإعادة طباعة القراآن الكرمي بخط برايل يف الأمانة العامة 

للرتبية اخلا�سة، ورقة قدمها د. ح�سن احلفظي يف 24-1421/1/26ه�.
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تتعّر�س  اأاّل  ينبغي  به  اأوراق املطبوعات  اأّن  ومن خ�صائ�س خّط برايل املذكورة 
لل�صغط عليها؛ الأّن هذا يوؤّدي اإلى م�صح بع�س النقاط فيتغرّي الرمز، وبهذا قد ُتطم�س 
القراءة بني هذه  اإلى اختالف  يوؤدي  والرموز يف كتابة امل�صحف مما  النقط  بع�س 
وبالتايل  الآخر،  كفيٍف  من  الكتاب  هذا  على  املحافظة  طريقة  على  بناًء  امل�صاحف 

يوؤّدي اإلى حتريف امل�صحف.

ال�صبط  طريقة  يف  برايل  م�صاحف  طبعات  اختالف  �صبق  مما  يلحظ  كما 
والت�سكيل ح�سب الدول، فبع�سها يكون ال�سبط يف �سطر فوق �سطر احلروف ومواٍز 
له ول يرجع الق�ارئ للت�سكيل اإل عند احلاجة، وبع�سها ت�سع الت�سكيل بعد احلرف 
مبا�سرة ما عدا ال�سدة التي ت�سبق احلرف، وهذه الطريقة تنا�سب الطالب واملبتدئني 

الذين لي�ست لديهم خلفية جيدة بالقراآن الكرمي.

ا ُيلحظ من النماذج التي مّت عر�صها �صابًقا يف تو�صيح خّط برايل للم�صحف  واأي�صً
اأما من حيث  ال�صكل،  اأو  الر�صم  العثماين من حيث  للخّط  برايل  عدم موافقة خّط 

امل�صمون فيمكن كتابة معظم اخلّط العثماين بخط برايل.

وتظهر ثمرة اخلالف يف اإحلاق الأحكام الفقهية اخلا�سة بامل�ساحف مبا كتب بخّط 
برايل على النحو الآتي: 

• ُي�صّمى م�صحًفا، وبالتايل 	 اأّن هذا املكتوب بخّط برايل ال  الراجح  يرتّتب على 
ال جتري عليه االأحكام الفقهية اخلا�صة بامل�صاحف، كحكم م�ّس املحدث له، 
وحكم اإتالفه، ومتكني الكافر من م�ّصه، وال�صفر به اإلى دار احلرب، ونحو ذلك، 
واإمنا ياأخذ حكم كتب التف�سري والرتجمة من وجوب الحرتام وعدم البتذال.
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املبحث الثالث

امل�شحف باخلّط البارز )باحلروف االأبجدية الظاهرة(

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول

تعريف امل�شحف باخلّط البارز )باحلروف االأبجدية الظاهرة(

هذه من امل�سائل الفرتا�سية التي مل حت�سل بعد، وميكن -كما �سبق- كتابة   
العادي متاًما من حيث هو  امل�صحف  العثماين كما هو احلال يف  امل�صحف باخلّط 
عدم  مع  والظهور  الربوز  هو  فقط  ميّيزه  والذي  ونحوه،  والت�صكيل  العثماين  اخلّط 
اإمكانية طم�ص احلروف؛ لأنه ميكن ا�ستخدام نوع معنيَّ من احلرب الذي ل ميكن اأن 

يطم�ص مع ال�سغط، فال تطم�ص احلروف بخالف الو�سع مع ورق برايل.

املطلب الثاين

خ�شائ�ض امل�شحف باخلّط البارز )باحلروف االأبجدية الظاهرة(

للم�صحف باخلّط البارز )باحلروف االأبجدية الظاهرة( خ�صائ�س كخ�صائ�س 
امل�صحف العثماين للمب�صرين ال�صابقة الذكر، ومن اأبرزها: 

• اأنه يتوافق مع اخلّط العثماين من حيث ال�صكل وامل�صمون.	

• ميكن اأن يكتب بالقراءات القرانية.	
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املطلب الثالث
حكم امل�شحف باخلّط البارز )باحلروف االأبجدية الظاهرة(

يتبني من ت�صوير امل�صحف كما �صبق اأنه ُيعترب كامل�صحف العادي متاًما اإذا كان 
امل�صحف ال يحوي غري القراآن، وبالتايل ياأخذ اأحكامه الفقهية مثل وجوب احرتامه 
ملكان  بامل�صحف  والدخول  للم�صحف،  والكافر  املحدث  م�ّس  وحكم  ابتذاله،  وعدم 
ق�صاء احلاجة، وال�صفر بامل�صحف اإلى دار احلرب، وكتابة غري امل�صلم للم�صحف، 
امل�صلم  عند  امل�صحف  ورهن  امل�صلم،  ولغري  للم�صلم  امل�صحف  واإعارة  وتاأجري  وبيع 
وغري امل�صلم، ووقف امل�صحف على امل�صلم وغري امل�صلم، والو�صية بامل�صحف للم�صلم 

ولغري امل�صلم، والقطع ب�صرقة امل�صحف، ونحو ذلك)1(.

بالقراآن،  اخلا�سة  الفقهية  الأحكام  يف  الرحمن  في�ص  ينظر:  الفقهية،  امل�سائل  هذه  من  لال�ستزادة   )1(
للدكتور اأحمد �سامل ملحم �ص ) 100- 383- 398- 404- 405- 433- 439-469(، مل�ص القراآن وما 
يتعلق بذلك من اأحكام، د. عمر بن حممد ال�سبيل، �ص)21-82(، املتحف يف اأحكام امل�صحف للدكتور 

�سالح الر�سيد، ) 64، 79، 120، 218، 459، 784(.
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اخلامتة

واإح�صانه،  نعمه  جزيل  على  واأ�صكره  ال�صاحلات،  تتّم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 
واأ�صّلي واأ�صّلم على خري خلقه واأنبيائه وبعد.

فاأهّم النتائج التي تو�صلت اإليها يف هذا البحث كما يلي: 

اأّن امل�صحف هو ما ُجعل جامًعا لل�صحف التي ُكتب فيها القراآن الكرمي.. 1

اأّن للم�صحف خ�صائ�س عديدة متّيزه عن غريه من الكتب.. 2

بثالث . 3 مّر  وقد  واخلارجة،  والناتئة  الظاهرة  الكتابة  هو  البارز  اخلّط  اأّن 
مراحل.

اأّن امل�صحف بخّط برايل: هو االأوراق التي ُجمع فيها القراآن مع ترتيب اآياته . 4
خا�سة  بطريقة  وُكتب  الأمة،  عليه  اأجمعت  الذي  الوجه  على  ا  جمعاً و�سوره 
تعتمد على اأّن كّل حرٍف له منوذج خا�س من الربوز، يعرفه فاقد الب�صر عن 

طريق اللم�ص باأ�سابعه.

اإلى اخلّط االإمالئي هو . 5 اأّن الراجح يف حكم تغيري خّط امل�صحف العثماين 
وجوب كتابة امل�صحف باخلّط العثماين.

االأ�صل . 6 اأّن  هو  العربية  احلروف  بغري  امل�صحف  كتابة  حكم  يف  الراجح  اأّن 
حترمي كتابة القراآن بغري العربية اإل اإذا وجدت م�سلحة وق�سد كاحلفظ اأو 

ال�ستدلل ونحوه ذلك.

اأّن الراجح يف حكم امل�صحف باخلّط البارز )بخّط برايل( هو جواز كتابة . 7
امل�صحف بخّط برايل مع عدم اعتبار املكتوب م�صحًفا.
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هو . 8 الظاهرة(  االأبجدية  )باحلروف  البارز  باخلّط  امل�صحف  تعريف  اأّن 
كتعريف امل�صحف العادي للمب�صرين، وله ذات اخل�صائ�س واحلكم.

التو�سيات: 

خرجت من هذا البحث بالتو�سيات الآتية:   

االإكثار من طباعة امل�صحف ال�صريف باخلّط البارز لتغطية حاجة املكفوفني . 1
يف هذا البلد والبالد الإ�سالمية.

الهتمام با�ستثمار الخرتاعات يف خدمة القراآن �سواء كان بكتابته اأو قراءته . 2
اأو تعليمه، وذلك بتوا�سل العلماء مع املبتكرين؛ لت�سجيعهم على ال�ستمرار 

يف م�سريتهم وتطوير اأعمالهم ومراعاة الأمانة والتدقيق فيما يقومون به.

اإقامة معاهد ودورات لتعليم املكفوفني طريقة اخلّط البارز اجلديدة ليتمكنوا . 3
وتتزّود  ثقافتهم  م�صادر  تتعّدد  وبالتايل  كاملب�صرين،  والكتابة  القراءة  من 

مكتبتهم بالعديد من املراجع.

باخلّط . 4 اخلا�صة  االأقالم  باإنتاج  يقومون  الذين  وامل�صتثمرين  التّجار  دعم 
البارز حتى ال تكون اأ�صعارها مرتفعة وتكون يف متناول يّد اجلميع.

وباخلّط . 5 املتواترة  بالقراءات  البارز  باخلّط  ال�صريف  امل�صحف  طباعة 
العثماين حيث ميكن ذلك بالبتكار اجلديد.

و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه و�صلم.
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Conclusion
Praise be to Allaah, whose grace is good, and I thank him for his 

grace and benevolence, and I pray and bless the best of his creation 
and his prophets.

The main findings of this research are as follows: 
1. That the Koran is what made the collector of newspapers where 

the Koran was written.
2. The Koran has many characteristics that distinguish it from 

other books.
3. The notable calligraphy is the visible, protruding and outgoing 

writing, which has gone through three stages.
4. That the Koran in Braille: is the papers in which the Koran, 

with the order of the verses and Surah collected in the face that 
the nation unanimously, and wrote in a special way depends on 
that each letter has a special pattern of prominence, known by 
the blind by touching his fingers.

5. The most correct rule in changing the font of the Ottoman 
Koran to the spelling is that the Koran should be written in 
Ottoman script.

6. The most correct rule in writing the Koran without Arabic letters 
is that the origin of the prohibition of writing the Koran non-
Arabic unless there is an interest and intent such as conservation 
or inference and so on.

7. The most correct in the ruling of the Koran in bold (is in Braille) 
is permissible to write the Koran in Braille, with the written not 
to be considered a Koran.

8. The definition of the Koran in bold font (in alphabetical letters) 
is the definition of the ordinary Koran for the sighted, and has 
the same characteristics and judgment.
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التغافل عن الهفوات: 
مما يدخل يف ح�سن اخللق: التغافل عن الهفوات وعدم التدقيق 
فيها، قيل لالإمام اأحمد: اإن فالنااً يقول: العافية ع�سرة اأجزاء، 
ت�سعة منها يف التغافل، فقال: بل العافية ع�سرة اأجزاء كلها يف 

التغافل.
ينظر: الفروع لبن مفلح)261/5(. 



فتح االنغالق في مسألة: 
عليَّ الطالق

تأليف: عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني النابلسي )ت1143هـ(

حتقيق ودرا�سة: 
د. عبدالرحيم بن مطر بن حميد ال�ساعدي

الأ�ستاذ امل�ساعد يف الفقه املقارن بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بينبع جامعة طيبة
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقني، وال 
عدوان اإال على الظاملني، و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد، �صيد االأولني واالآخرين، 

وعلى اآله واأ�سحابه اأجمعني، ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين... اأما بعد؛ 

فاإن العلَم ال�سرعي اأنف�ُص ما ُق�سيت فيه الأوقات، واأثمن ما فنيت به الأعمار، وقد 
جعل اهلل تعالى فيه الأهله االأجور العظيمة، ومن العلوم ال�صرعية املنيفة علم الفقه، 
العظيمة،  اجلهود  وحديثااً  قدميااً  فقهاوؤنا  فيه  بذل  والذي  املكلفني،  باأفعال  املتعلق 
وامل�ساعي املباركة يف بيانه، وتقريبه لالأمة، ومن ذلك ر�سائلهم يف م�سائل معينة، وقد 
ر  كنت اأبحث عن ر�سالة نفي�سة لتحقيقها وذلك من حق علمائنا على طلبة العلم في�سَّ
الوقوف على ر�صالة قيمة بعنوان: فتح االنغالق يف م�صاألة: علي الطالق  اهلل تعالى 
لل�سيخ عبدالغني بن اإ�سماعيل النابل�سي )ت: 1143ه�(، وبعد الطالع عليها تبني يل 
نفا�ستها، واأهمية حتقيقها، واإخراجها لرتى النور، ولتعم بها الفائدة، وذلك مع توفر 
اأربع ن�سخ لها، واحدة منها بخط اأحد تالمذته النجباء، فعزمت بعد ذلك م�ستعينااً 
باهلل وحده على حتقيقها ودرا�صتها، �صائاًل اهلل تعالى التوفيق، واالإعانة، وال�صداد، 

والقبول، اللهم اآمني. 

اأ�شباب اختيار حتقيق املخطوط: 

اأن م�ساألة: عليَّ الطالق ذاُت اأهمية كبرية من جهة حتريرها يف الفقه احلنفي، . 1
ويظهر ذلك من العنوان الذي اختاره امل�صنِّف: فتح االنغالق يف م�صاألة علي 
الطالق، ومن قوله يف مقدمة جوابه يف هذه الر�سالة: »اعلم اأن هذه امل�ساألة 
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اأفعل كذا، قد اختلف الكالم  التي هي قول الرجل لزوجته: علّي الطالق ال 
كتب  كتاب من  بعينه يف  اللفظ  ُينقل هذا  ومل  املتاأخرين،  العلماء  فيها من 
املتقدمني، ال يف املتون، وال يف ال�صروح، وال يف كتب الفتاوى، واأول من ذكرها 
الكمال ابن الهمام يف فتح القدير، كما �صنذكره، واختلف تخريج املتاأخرين 
لها«، وبهذا تتبني اأهمية هذه الر�سالة، وقيمتها العلمية يف الفقه احلنفي، ومل 
يهمل امل�صنف اأقوال بقية املذاهب االأربعة، فقد اأورد يف نهاية الر�صالة اأقوال 
املذاهب الفقهية الأخرى )املالكي وال�سافعي واحلنبلي(، وذلك مما زاد يف 
اختيار  اإلى  الر�سالة، فجاءت درا�سة مقارنة، وكل ذلك مما دعاين  نفا�سة 

هذه الر�سالة القيمة لتحقيقها.

 اأن م�ساألة: عليَّ الطالق ل تزال من امل�سائل الفقهية املهمة، فهي مما تعم بها . 2
البلوى، ول زال كثري من الأزواج يقولها يف ع�سرنا، فمعرفة حكمها، وفقهها 
جدير بالعناية، وبيان املعترب يف ذلك، هل هو ظاهر اللفظ يف اللغة، اأو نية 
الالفظ، اأو العرف والعادة؟، وتندرج هذه امل�ساألة حتت األفاظ الطالق، التي 

ُعني بها الفقهاء عناية كبرية. 

 اإثراء املكتبة الإ�سالمية مبوؤلفات الفقهاء الكبار، وما قدموه من علوم نافعة، . 3
وحتريرات �سديدة، مبنية على ال�ستدلل ال�سحيح، والأ�سول العلمية الأ�سيلة، 

مع اإزالة الإ�سكالت الواردة، ورفع اللتبا�ص احلا�سل عند بع�ص النا�ص. 

الدرا�سات ال�سابقة: 

للبحوث  امللك في�سل  الوطنية، ومركز  امللك فهد  البحث يف فهر�ص مكتبة  بعد 
والدرا�صات، وحمركات البحث العنكبوتية مل اأقف ح�صب اطالعي على من حقق هذا 

املخطوط النفي�س، واأخرجه، وخدمه بدرا�صة علمية م�صتقلة.

خطة البحث: 

انتظم البحث يف مقدمة، وق�سمني، وفهر�سني، كما يلي: 
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املقدمة: وفيها: اأ�صباب اختيار حتقيق املخطوط، والدرا�صات ال�صابقة، وخطة البحث، 
ومنهج التحقيق.

الق�صم االأول: التعريف باملوؤلف، ور�صالته: فتح االنغالق يف م�صاألة عليَّ الطالق، وفيه 
مبحثان: 

املبحث االأول: التعريف باملوؤلف، وفيه �صتة مطالب: 

املطلب الأول: ا�سمه، ون�سبه، ومولده، ون�ساأته.

املطلب الثاين: حياته العلمية.

املطلب الثالث: اأهم �سيوخه.

املطلب الرابع: اأهم تالميذه.

املطلب اخلام�ص: موؤلفاته.

املطلب ال�ساد�ص: وفاته.

املوؤلف: فتح االنغالق يف م�صاألة عليَّ الطالق،  التعريف بر�صالة  الثاين:  املبحث 
وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول: التحقق من ا�صم املخطوط، ون�صبته للموؤلف.

املطلب الثاين: م�صادر املوؤلف يف املخطوط.

املطلب الثالث: منهج املوؤلف يف تاأليفه.

املطلب الرابع: الن�سخ اخلطية، وو�سفها.

الق�سم الثاين: الن�ص املحقق.

فهر�ص امل�سادر، واملراجع.

فهر�ص املو�سوعات. 
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منهج التحقيق: 

�صرت يف حتقيق املخطوط على وفق النقاط االآتية: 

كتبت ن�س املخطوط ح�صب قواعد االإمالء احلديثة. . 1

الن�سخ . 2 من  غريها  عن  لتميزها  وذلك  الأ�سل؛  هي  لتكون  ن�سخةاً  اعتمدت 
والطم�ص،  ال�سقط،  من  و�سالمتها  قراءتها،  واإمكان  وو�سوحها،  باكتمالها، 
ج،  وللثالثة:  ب،  ب�:  الثانية  للن�سخة  ورمزت  الأ�سل،  و�سميتها:  واخلرم، 

وللرابعة ب�: د. 

قارنت بني الن�سخ الأربع، مع الإ�سارة اإلى الفروق بينها يف احلا�سية، وجعلت . 3
الن�ص املختار يف املنت، وقمت بتقومي كل ما دعت ال�سرورة اإلى تقوميه، من 
�سببه،  بيان  مع  ونحوه،  خطاأ  ت�سويب  اأو  زيادة،  بيان  اأو  �سقط،  ا�ستدراك 

وم�سدره يف احلا�سية.

اأ�صرت يف املنت اإلى اأرقام لوحات املخطوط االأ�صل بني قو�صني معكوفني، مثل: . 4
رقم  بذكر  الأخرى  الن�سخ  اأرقام  اإلى  احلا�سية  يف  واأ�سرت  وهكذا،   ] ]1/اأ

اللوحة، والوجه، ورمز املخطوطة، مثل: )3/ب( من ج، وهكذا. 

كتبت الآيات القراآنية بالر�سم العثماين، مع عزوها بذكر ا�سم ال�سورة، ورقم . 5
الآية يف احلا�سية.

يف . 6 احلديث  كان  فاإن  م�صادرها،  من  املخطوط  يف  التي  االأحاديث  خرجت 
واإال خّرجته من امل�صادر احلديثية  اكتفيت بذلك،  اأحدهما  اأو  ال�صحيحني 

االأخرى، وبّينُت درجة احلديث معتمدًا على اأقوال علماء احلديث يف ذلك. 

عزوت الآثار، والنقول، والآراء اإلى م�سادرها ومظانها ما اأمكن.. 7

يف . 8 الواردة  واالأماكن  الفقهية،  واال�صطالحات  الغريبة،  بالكلمات  عّرفت 
الن�ص.
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ترجمت لالأعالم غري امل�سهورين الواردة اأ�سماوؤهم يف الن�ص املحقق ترجمةاً . 9
موجزة. 

 و�سعت فهر�سني، اأحدهما للم�سادر واملراجع، واآخر للمو�سوعات.. 10

اأو  كان من خطاأ،  وما   ، واملنُّ الف�صل  وله  تعالى،  اهلل  فمن  �صواب  من  كان  وما 
نبينا  على  و�صلم  اهلل  و�صلى  الغفور،  العفو  وهو  منه،  تعالى  اهلل  فا�صتغفر  تق�صري 

حممد، وعلى اآله، و�سحبه اأجمعني.
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القسم األول
 التعريف بالمؤلف، ورسالته:

فتح االنغالق في مسألة عليَّ الطالق

وفيه مبحثان: 

املبحث االأول
التعريف باملوؤلف

وفيه �ستة مطالب: 

املطلب االأول
ا�شمه، ون�شبه، ومولده، ون�شاأته

اإبراهيم  بن  اأحمد  بن  اإ�سماعيل  بن  عبدالغني  بن  اإ�سماعيل  بن  عبدالغني  هو 
املعروف كاأ�سالفه بالنابل�سي، احلنفي، الدم�سقي، ال�ساحلي، ال�سويف، النق�سبندي، 
القادري، ولد بدم�سق خام�ص ذي احلجة، �سنة 1050ه�، وملا ُوِلَد كان والده م�سافرااً 
بطلب  ثم  القراآن،  بقراءة  �سغره  يف  العلماء  من  وكان  والده  �سغله  ثم  الروم،  اإلى 
العلم، وملا بلغ ثنتي ع�صرة �صنة تيتَّم بوفاة والده، وا�صتمر يف طلب العلم، فقراأ الفقه، 
والتف�سري  وم�سطلحه،  واحلديث،  وال�سرف،  والبيان،  واملعاين،  والنحو،  واأ�سوله، 

وغريها من العلوم)1(. 
ترجمته  اأعظم من  “وهو  قال )37/3(:  بل  ترجمة حافلة،  له  وترجم  الدرر )30/3(،  �سلك  ينظر:   )1(
تاريخ  �ص)86(،  يف  ولدته  وذكر  �ص)34(،  الأن�سي  الِوْرد  وينظر:   ،” ودرايةاً وزهدااً،  وولية،  علمااً، 
العلماء  بع�ص  اأفرد  وقد   ،)590/1( العارفني  هدية   ،)32/4( الأعالم   ،)232/1( الآثار  عجائب 
ترجمته يف م�صنف، كتلميذه ال�صيخ م�صطفى البكري يف الفتح الطري اجلني يف بع�س ماآثر �صيخنا 
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املطلب الثاين
حياته العلمية

والت�صنيف،  بالتدري�س،  بداأ  الع�صرين  �صن  النابل�صي  عبدالغني  ال�صيخ  بلغ  حينما 
ال�سوفية، كابن  ابن عربي، وكتب  الدين  الكتب، ومنها كتب حميي  القراءة يف  واأدمن 
�سبعني، والتلم�ساين وغريهما، فاأثَّرت فيه حتى دخل يف النق�سبندية، والقادرية)1(، وكان 
جميدًا لل�صعر، فنظم منظومة يف مدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم �سرحها، ثم نظم منظومة اأخرى، 
الأموي عدة فنون،  �ص يف اجلامع  اأديبااً، وله اطالع وا�سع على علوم ع�سره، ودرَّ وكان 
اإلى فل�سطني، ولبنان، وم�سر، واحلجاز،  اإلى دم�سق، ثم رحل  اإلى بغداد، وعاد  ورحل 
ثم عاد اإلى م�صقط راأ�صه دم�صق، وكانت رحلة طويلة، وقد األف ر�صالته هذه يف املدينة 
املنورة، �سنة 1109ه�، وا�ستمر بعد عودته لدم�سق يف تدري�سه للعلوم حتى وفاته)2(، “وكان 
والتف�سري  ويقرره،  الفقه  يدري  متبحرااً،  فقيهااً  والرياعة،  الرباعة،  ة  اأزمَّ مالكااً  عاملااً، 
ال�سيخ عبدالغني، وكابن �سبطه ال�سيخ حممد كمال الدين الغزي العامري الدم�سقي يف الورد الأن�سي 

والوارد القد�سي ترجمة العارف عبدالغني النابل�سي.
حيث ن�س على ذلك مرتجموه، وجمموعٌة من كتبه ور�صائله �صريحة يف الدعوة اإلى ال�صرك، وزيارة   )1(
منع  يف  الأ�سرار  )جمع  ومنها:  الأولياء،  وتعظيم  الأموات،  ودعاء  بها،  والتربك  وتعظيمها،  القبور، 
االأ�صرار عن الطعن يف ال�صوفية االأخيار(، و)احلو�س املورود يف زيارة ال�صيخ يو�صف وال�صيخ حممود، 
وهو يو�صف القميمي وخادمه �صيخنا حممود، قد�س اهلل �صرهما العزيز(، و)الرد املتني على منتق�س 
العارف حميي الدين(، و)ال�صر املختبي يف �صريح ابن العربي(، و)ك�صف النور عن اأ�صحاب القبور(، 
وفيه كرامات الأولياء بعد املوت، وقال يف رحلته )احلقيقة واملجاز( عن الطريقة النق�سبندية �ص)143(: 
اإلينا مد هذه الطريقة، والعهد الوثيق بر�ساع لبان هذه احلقيقة عن طريق الباطن، ومن  ات�سل  “وقد 
طريق الظاهر”، وبني يف �ص)153( ات�ساله بالطريقة القادرية كذلك. ينظر: امل�سرد النقدي باأ�سماء 
موؤلفات ال�سيخ عبدالغني النابل�سي املن�سور يف جملة جممع اللغة العربية، املجلد التا�سع، اجلزء الأول، 
والثاين، وينظر للموؤلفات التي ذكرها يف رحلته )احلقيقة واملجاز9 �ص266 وجعلها يف فن احلقيقة 
التف�سري والإقراء والنحو  اأئمة  الإلهية، وعددها 57، وينظر لال�ستزادة: املو�سوعة املي�سرة يف تراجم 
ولكن   ،)625/2( القبورية  عقائد  اإبطال  يف  احلنفية  علماء  وجهود  بعدها،  وما   )1256/2( واللغة 

ر�صالته هذه مل تخرج عن الفقه، ولي�س فيها �صيٌء من معتقده، وبالتايل فال حمذور ُيخاف منه. 
الِوْرد  بعدها،  وما  �س)39(  للموؤلف  واحلجاز  وم�صر  ال�صام  بالد  رحلة  يف  واملجاز  احلقيقة  ينظر:   )2(

الأن�سي �ص)138(، �سلك الدرر )30/3-32(، الأعالم )32/4(. 
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ويحرره، غوا�سااً على امل�سائل، خبريااً بكيفية ال�ستدلل والدلئل، ذا طبع منقاد، وبديهة 
ول  يعنيه،  ل  فيما  يخو�ص  ل  وال�ستم،  اللغو،  عن  الل�سان  “م�سون  وكان  مطواعة”)1(، 
اأحد، يحب ال�ساحلني، والفقراء، وطلبة العلم، ويكرمهم، ويجلهم، ويبذل  يحقد على 
جاهه بال�سفاعات احل�سنة لولة الأمور، فتقبل ول ترد، معر�سااً عن النظر اإلى ال�سهوات، 

ل لذة له اإل يف ن�سر العلم، وكتابته، رحيب ال�سدر، كثري ال�سخاء...”)2(.

املطلب الثالث
اأهم �شيوخه

تتلمذ ال�صيخ عبدالغني النابل�صي على �صيوخ ع�صره، وهم كرث، ولكن من اأ�صهرهم 
-وقد رتبتهم ح�سب وفياتهم-)3(: 

جنم الدين الغزي )ت1061ه�(، ح�سر درو�سه، ودخل يف عموم اإجازته.. 1

والده اإ�سماعيل النابل�سي )ت1062ه�(، وذلك يف اأول طلبه للعلم يف �سغره)4(.. 2

ال�سيخ اأحمد القلعي احلنفي )ت1067ه�(، قراأ عليه الفقه واأ�سوله.. 3

ال�سيخ عبدالباقي احلنبلي )ت1071ه�(، اأخذ عنه احلديث، وم�سطلحه.. 4

ال�سيخ حممد بن اأحمد الأ�سطواين )ت1072ه�(، قراأ عليه، واأخذ عنه.. 5

ال�سيخ املال حممود الكردي، )ت1074ه�( قراأ عليه النحو، واملعاين، والبيان، . 6
وال�سرف.

ال�سيخ حممد بن بركات بن مفرج الكوايف احلم�سي )ت1076ه�(.. 7
ينظر: �سلك الدرر )36/3(.   )1(

ينظر املرجع ال�سابق )37/3(.   )2(
ينظر يف �سرد م�سايخه: �سلك الدرر )32/3(، الِوْرد الأن�سي �ص)70(، فهر�ص الفهار�ص )757-756/2(.   )3(
ترجم لوالده يف كتابه احلقيقة واملجاز يف رحلة بالد ال�سام وم�سر واحلجاز �ص)50-57(، وينظر:   )4(

الِوْرد الأن�سي �ص)70(.
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ال�سيخ حممد بن حممد بن اأحمد الَعْيَثاوي )ت1080ه�(.. 8

ال�سيخ عبدالقادر بن م�سطفى ال�سفوري ال�سافعي )ت1081ه�(.. 9

ال�سيخ املال ح�سني بن ا�سكندر الرومي )ت نحو 1084ه�(.. 10

ال�سيخ كمال الدين بن يحيى العر�سي احللبي )ت1085ه�(.. 11

ال�سيد حممد بن كمال الدين احل�سيني احل�سني بن حمزة )ت1085ه�(.. 12

ال�سيخ اإبراهيم بن من�سور الفتال )ت1098ه�(.. 13

املطلب الرابع
اأهم تالميذه

رتبتهم  وقد  اأ�صهرهم  ومن  كرث،  طالب  النابل�صي  عبدالغني  ال�صيخ  على  تتلمذ 
ح�سب وفياتهم.: 

عبدالرزاق . 1 بابن  ال�سهري  الدم�سقي،  اأحمد  بن  اإبراهيم  بن  عبدالرحمن 
)ت1138ه�()1(، وهو ممن ن�صخ هذا املخطوط، وجعلت ن�صخته هي االأ�صل 

من بني الن�صخ كما �صياأتي يف و�صف الن�صخ اخلطية قريبًا.

م�سطفى بن عبدالقادر بن بهاء الدين العمري، املعروف بابن عبدالهادي، . 2
)ت1142ه�()2(. 

حممد بن اأبي بكر املرع�سي، املعروف ب�ساجقلي زاده، )ت1145ه�()3(.. 3

مرت�سى بن م�سطفى الكردي، ال�سهري بالأمري الكردي، )ت1155ه�()4(.. 4
و�ستاأتي   )112/5( املوؤلفني  معجم   ،)552/1( العارفني  هدية   ،)520/4( املكنون  اإي�صاح  ينظر:   )1(

ترجمته يف اآخر الن�ص املحقق.
ينظر �سلك الدرر )266/2(.  )2(

ينظر: الأعالم )60/6(، معجم املوؤلفني )118/9(.  )3(
ينظر: معجم املوؤلفني )217/12(، هدية العارفني )425/2(.  )4(
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الدين(، . 5 )�سفي  دده  ب�سفي  املعروف  الرومي،  املولوي  علي  بن  مو�سى 
)ت1157ه�()1(.

وله . 6 )ت1163ه�(،  ال�سافعي  النحالوي  البهلول  حممد  بن  عبدالرحمن 
ق�صيدة يف مدح �صيخه َحَوت اأكرث من مائة تاريخ)2(.

�سالح بن اإبراهيم اجلينيني )ت1170ه�()3(.. 7

اأحمد بن علي املنيني )ت1172ه�()4(.. 8

حممد بن اأحمد ال�سفاريني النابل�سي احلنبلي )ت1188ه�()5(.. 9

اإبراهيم بن م�سطفى احللبي املداري )ت1190ه�(، �ساحب حتفة الأخيار . 10
على الدر املختار �صرح تنوير االأب�صار)6(.

)ت1192ه�(، . 11 ال�صريف  احلكيم  بابن  املعروف  عبدالرحمن  بن  اإبراهيم 
لزمه �ستة ع�سرة �سنة، وكتب تاآليفه)7(. 

املطلب اخلام�ض
موؤلفاته

م�سنفااً   )223( عن  وتزيد  جدااً،  كثرية  موؤلفات  النابل�سي  عبدالغني  لل�سيخ 
واملنطق،  وال�سعر،  واللغة،  والرحلة،  والأدب،  واحلديث،  والفقه،  التف�سري،  يف 

ينظر: معجم املوؤلفني )43/13(، هدية العارفني )482/2(.  )1(
ينظر: �سلك الدرر )310/2(، معجم املوؤلفني )185/5(.  )2(

ينظر: �سلك الدرر )208/2(، الأعالم )188/3(.  )3(
ينظر: �سلك الدرر )133/1(، حلية الب�سر �ص)863(، فهر�ص الفهار�ص )976/2(.  )4(

ينظر: فهر�ص الفهار�ص )1002/2(، الأعالم )14/6(، النعت الأكمل لأ�سحاب الإمام اأحمد بن حنبل   )5(
�ص )301(، ال�سحب الوابلة على �سرائح احلنابلة )841/2(.

ينظر: �سلك الدرر )37/1(، الأعالم )74/1(.  )6(
ينظر: �سلك الدرر )9/1-10(، معجم املوؤلفني )43/1(.  )7(
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وكلها  وعربااً...  عجمااً،  النا�ص  وتداولها  وغربااً،  �سرقااً،  و“ا�ستهرت  والت�سوف)1(، 
ح�صنة متداولة، مفيدة، ونظمه ال يح�صى لكرثته”)2(، واذكر بع�سااً منها يف العلوم 

ال�سرعية، والفقه خا�سة)3(: 

الكتب . 1 اأطراف  يف  وهو  الأحاديث،  موا�سع  على  الدللة  يف  املواريث  ذخائر 
ال�صبعة، الكتب ال�صتة واملوطاأ، وقد طبعته جمعية الن�صر والتاأليف االأزهرية 

مب�سر، �سنة 1352ه�.

القول العا�صم يف قراءة حف�س عن عا�صم، وهو نظم على قافية القاف، و�صرح . 2
ال�صرح  وهذا  �صليمان،  بن  حف�س  قراءة  اإلى  العنان  �صرف  يف:  النظم  هذا 

مطبوع بتحقيق �سامل بن علي البو�سعيدي، من �سلطنة عمان، عام 2015م.

ك�صف ال�صرت عن فر�صية الوتر، وهو مطبوع بعناية دار الوعي العربي ومكتبة . 3
ابن عبدالرب، وعليه تعليقات حممد زاهد الكوثري، الطبعة الأولى 1370ه�.

املقا�سد املمح�سة يف بيان كي احلم�سة، وهو مطبوع بتحقيق ف�سيلة ال�سيخ . 4
اأ.د. �سعود بن اإبراهيم ال�سرمي، ن�سر دار الب�سائر الإ�سالمية، 2007م.

�صدح احلمامة يف �صروط االإمامة، وهو مطبوع بتحقيق اأ.د. �صائد بكدا�س، . 5
ن�سر دار الب�سائر الإ�سالمية، 2008م.

�صائد . 6 اأ.د.  بتحقيق  مطبوع  وهو  رابغ،  من  املدين  اإحرام  يف  ال�صوابغ  النعم 
بكدا�ص، ن�سر دار الب�سائر الإ�سالمية، 2008م.

ينظر رحلته )احلقيقة واملجاز( �ص266-276، فقد ذكر موؤلفاته، الِوْرد الأن�سي �ص)308(، وقال خري   )1(
الدين الزركلي يف الأعالم )33/4( حا�سية )1(: “واأخربين ال�سيد اأحمد خريي اأنه اأح�سى له 223 

م�سنفا”.
�سلك الدرر )32/3(، با�ستثناء املوؤلفات والر�سائل املتعلقة بالت�سوف، فاإنها لي�ست ح�سنة، ول مفيدة؛   )2(
ملخالفتها العقيدة ال�سحيحة، والواجب احلذر منها، واأ�سرت اإلى ما وقفت على اأنه حمقق، اأو مطبوع، 

وما �سكت عنه فغالب الظن اأنه ل زال خمطوطااً. 
وقد اأ�سرت اإلى ما وقفت على اأنه حمقق، اأو مطبوع، وما �سكت عنه فغالب الظن اأنه ل زال خمطوطااً.   )3(
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ح�سن . 7 اأكرم  بتحقيق  مطبوعة  وهي  القد�سية،  الرحلة  يف  الأن�سية  احل�سرة 
الُعلبي، ن�سر موؤ�س�سة امل�سادر، من بريوت، 1411ه�.

الغيث املنبج�ص يف حكم امل�سبوغ بالنج�ص، وهو من�سور يف املجلة العلمية يف . 8
جامعة م�سراته، ليبيا، املجلد الثاين، العدد الثامن، يونيو 2017م، بتحقيق 

د. عمر علي الباروين.

حتقيق الق�سية يف الفرق بني الر�سوة والهدية، حققه يف ر�سالة ماج�ستري يف . 9
جامعة اأم القرى اإبراهيم �سندقجي، عام 1399ه�.

بتحقيق . 10 مطبوع  وهو  احلنفية،  فقه  يف  العماد  ابن  هدية  �صرح  املراد  نهاية 
عبدالرزاق احللبي، ن�سر مكتبة البريوتي، 2005م.

ر�صحات االأقالم �صرح كفاية الغالم، يف فقه احلنفية، وهو مطبوع بتحقيق . 11
اإليا�ص قبالن، ون�سر دار الكتب العلمية، 1426ه�)1(.

الفقهية . 12 اجلمعية  جملة  يف  ن�سر  الفجر،  اأذان  حكم  يف  الأجر  حت�سيل 
ال�سعودية، بتحقيق د. منرية ال�سهلي، العدد 38، ربيع الثاين جمادى الأولى، 

1438ه�.

التحرير احلاوي ب�صرح تف�صري البي�صاوي، وو�صل فيه اإلى قوله تعالى: )ڱ  . 13
ں  ں  ڻ( ]البقرة: 98[ يف ثالث جملدات.

توفيق الرتبة يف حتقيق اخلطبة.. 14

القالئد الفرائد يف موائد الفوائد يف فقه احلنفية على ترتيب اأبواب الفقه.. 15
با�سا  اإ�سماعيل  الدرر )32/3(، وقد عد منها )199( م�سنفااً، وعد  ينظر يف ذكر م�سنفاته: �سلك   )1(
الباباين يف هدية العارفني نحو هذا العدد. وينظر: الأعالم )32/4-33(، هدية العارفني )590/1(، 
تاريخ عجائب الآثار )232/1(، فهر�ص الفهار�ص )756/2(، امل�سرد النقدي باأ�سماء موؤلفات ال�سيخ 
عبدالغني النابل�سي، للدكتور/ بكري عالء الدين، بحث من�سور يف جملة جممع اللغة العربية، )املجلد 
اأعظم فائدة يف ارتباطها بفن  9/ج1، ج2( واأكرث ما ذكرت من م�صنفاته ما كان يف الفقه؛ لكونها 

الر�سالة، وهو الفقه. 
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ربع الإفادات يف ربع العبادات)1(.. 16

اجلواب عن عبارة يف الأربعني النووية يف قوله: رويناه.. 17

رفع ال�صتور عن متعلق اجلار واملجرور يف عبارة خ�صرو وال�صم�س: على جناح . 18
طائر يف مقام الواقف ال�صائر. 

 فتح الكبري بفتح راء التكبري.. 19

اإر�صاد املمتلي يف تبليغ غري امل�صلي.. 20

كفاية امل�ستفيد يف علم التجويد.. 21

حتقيق النا�سك يف بيان املنا�سك.. 22

فتح النغالق يف م�ساألة عليَّ الطالق، وهي الر�سالة املحققة يف هذا البحث.. 23

رفع ال�سرورة عن حج ال�سريورة.. 24

حتفة الراكع ال�ساجد يف جواز العتكاف يف فناء امل�ساجد.. 25

غاية الوجازة يف تكرار ال�سالة على اجلنازة.. 26

املطلب ال�شاد�ض
وفاته

واأربعني  ثالث  �سنة  �سعبان  من  ال�ساد�ص  يف  النابل�سي  عبدالغني  ال�سيخ  مر�ص 
ب�صاحلية  املذكور،  ال�صهر  من  والع�صرين  الرابع  االأحد  ع�صر  وتويف  واألف،  ومائة 

دم�سق، وعمره ثالث وت�سعون �سنة)2(.

قال اجلربتي عنه يف تاريخه )232/1(: “وهو موؤلف جليل، يف جملد �صخم يف فقه احلنفية، نادر الوجود”.   )1(
فهر�ص   ،)232/1( الآثار  عجائب  تاريخ  �ص)430(،  الأن�سي  الِوْرد   ،)37/3( الدرر  �سلك  ينظر:   )2(

الفهار�ص )756/2(.
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املبحث الثاين
 التعريف بر�شالة املوؤلف: فتح االنغالق يف م�شاألة عليَّ الطالق

وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول
التحقق من ا�شم املخطوط، ون�شبته للموؤلف

عبدالغني  ال�صيخ  اإلى  ن�صبته  و�صحة  املخطوط،  ا�صم  على  التالية  االأمور  دلت 
النابل�سي: 

ورد ا�صم املخطوط يف عنوان جميع الن�صخ املخطوطة.. 1

فتح . 2 “و�سميتها  قال:  حيث  املخطوط،  ا�صم  املوؤلف  مقدمة  ن�س  يف  ورد   
االنغالق يف م�صاألة علّي الطالق”.

 اأورد املرتجمون للموؤلف هذه الر�صالة يف ذكر موؤلفاته، كما يف �صلك الدرر)1(، . 3
واإي�صاح املكنون، وهدية العارفني)2(.

 اأ�سار ابن عابدين اإلى هذه الر�سالة يف حا�سيته بقوله: “ول�سيدي عبدالغني . 4
النابل�سي ر�سالة يف ذلك �سماها )رفع النغالق يف علي الطالق( ونقل فيها 

الوقوع عن بقية املذاهب الثالثة”)3(.

 وما �صبق ال يدع جمااًل لل�صك يف �صحة ا�صم املخطوط، ون�صبته اإلى املوؤلف. 
ينظر: �سلك الدرر )34/3(.  )1(

ينظر: اإي�صاح املكنون )159/4(، هدية العارفني )593/1( وجاءت ت�سميتهما يف هذين املرجعني: فتح   )2(
الغالق يف م�ساألة علي الطالق، وال�سواب ما اتفقت عليه الن�سخ اخلطية.

ينظر: حا�سية ابن عابدين )252/3( كذا وردت الت�سمية عند ابن عابدين، وتقدم ال�سواب يف ذلك.  )3(
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املطلب الثاين
م�شادر املوؤلف يف املخطوط

كان �صبب تاأليف هذه الر�صالة �صوؤال ورد على ال�صيخ عبدالغني النابل�صي، فاأجاب 
عليه بهذه الر�صالة جوابًا �صافيًا، وحمررًا، وقد نقل امل�صنف عن م�صادر متعددة يف 

الفقه احلنفي وغريه، ومن اأبرزها: 

فتح القدير، لكمال الدين، حممد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي، املعروف بابن . 1
الهمام.

االختيار لتعليل املختار، ملجد الدين، عبداهلل بن حممود بن مودود املو�صلي.. 2

فتاوي قا�سيخان يف مذهب الإمام اأبي حنيفة النعمان، لفخر الدين ح�سن . 3
بن من�سور الأوزجندي الفرغاين احلنفي.

اخلال�سة “خال�سة الفتاوى”، لفتخار الدين، طاهر بن اأحمد البخاري.. 4

الأ�سباه والنظائر على مذهب اأبي حنيفة النعمان، لزين الدين بن اإبراهيم . 5
املعروف بابن جنيم امل�سري.

اأدب القا�سي، ل�سم�ص الدين، اأبو العبا�ص، اأحمد بن اإبراهيم ال�سروجي.. 6

ازية، ملحمد بن �سهاب البزاز الكردري.. 7 الفتاوى البزَّ

فتاوى اخلا�صي، لنجم الدين، يو�صف بن اأحمد اخلوارزمي اخلا�صي، ن�صبة . 8
لقرية خا�ص قرية من قرى خوارزم.

ف�سول العمادي )ف�سول الأحكام لأ�سول الأحكام(، لأبي الفتح، عبدالرحيم . 9
بن اأبي بكر املرغيناين.

بابن . 10 املعروف  اإبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق،  كنز  �صرح  الرائق  البحر 
جنيم امل�سري.
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الدر املختار �صرح تنوير االأب�صار وجامع البحار، لعالء الدين حممد بن علي . 11
ني املعروف باحل�سكفي. احِل�سْ

وهو . 12 امل�صنف،  �صماها  كذا  والنظائر،  االأ�صباه  على  احلموي  اأحمد  حا�صية 
والنظائر،  االأ�صباه  �صرح  يف  الب�صائر  عيون  غمز  با�صم:  املعروف  الكتاب 

ل�سهاب الدين، اأحمد بن حممد مكي احل�سيني احلموي.

الزهر البادي على ف�صول العمادي، وبعد البحث مل اأقف على ا�صم موؤلفه، . 13
وفيما يظهر اأنه ل زال خمطوطااً.

بن . 14 حممد  الدين  ل�سم�ص  املنهاج،  األفاظ  معاين  معرفة  اإلى  املحتاج  مغني 
اأحمد اخلطيب ال�سربيني ال�سافعي.

�صرح ال�صيخ اأبي اجلود، داود بن �صليمان بن ح�صن املالكي على ر�صالة ابن . 15
اأبي زيد، ومل اأقف عليه مطبوعًا.

منتهى الإرادات، لتقي الدين، حممد بن اأحمد ال�سهري بابن النجار الفتوحي . 16
احلنبلي.

املطلب الثالث
منهج املوؤلف يف تاأليفه

ميكن ا�صتنباط معامل منهج املوؤلف يف هذه الر�صالة فيما يلي: 

ت�صرف . 1 من  يكون  وقد  ذلك،  على  ين�س  ومل  )ح(،  بـ  حنيفة  الأبي  الرتميز 
النُّ�ساخ، وهذا الرتميز يف الن�سخة الأ�سل دون بقية الن�سخ.

ابتداء الر�صالة ببيان �صبب تاأليفها، وت�صميتها، ون�س ال�صوؤال الوارد اإلى املوؤلف.. 2

اجلواب بذكر اأ�سل امل�ساألة، ومتى ابتداأ ذكرها يف كتب املذهب، واختالف . 3
املتاأخرين واملعا�سرين له فيها، مع ال�ستدلل، والتوجيه، والرتجيح.
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يقول: . 4 النقل  انتهاء  وعند  م�سادرها،  من  بامل�ساألة  املتعلقة  الن�سو�ص  نقل 
انتهى كالمه، ونحو ذلك، مع التعليق عليها، والوقوف مع ما ينا�سب امل�ساألة.

ف�سل قوله عن منقوله بقوله: قلت يف موا�سع كثرية، وذلك دالٌّ على اأمانته . 5
العلمية.

الرد املف�سل على ما جاء يف ال�سوؤال، وذلك بعد حترير فقه امل�ساألة يف املذهب.. 6

نقل اأقوال بقية املذاهب الأربعة يف امل�ساألة. . 7

املطلب الرابع
الن�شخ اخلطية، وو�شفها

و�سميت  ن�سخ،  اأربع  القيمة  الر�سالة  لهذه  عليها  ح�سلت  التي  اخلطية  الن�سخ 
على  وو�سفها  )د(،  وللرابعة  )ج(،  وللثالثة  )ب(،  للثانية  ورمزت  بالأ�سل،  اأهمها 

النحو التايل: 

الن�صخة االأ�صل: وهي من املخطوطات املحفوظة يف دار الكتب الظاهرية بدم�صق . 1
برقم: )5316(، �سمن جمموع ر�سائل، يف ت�سع لوحات، يف كل لوحة وجهان، 
وخمتلفة الأ�سطر، ففي اأولها يف كل وجه 16 �سطرااً تقريبااً، بثمان كلمات يف كل 
�سطر، ويف اآخرها 25 �سطرااً تقريبااً، ب�ستة ع�سر كلمة تقريبااً، وهي ن�سخة كاملة، 
كتبت بخط ن�سخ وا�سح، ولها ن�سخة م�سورة يف مركز جمعة املاجد بدبي، برقم: 
تلميذ  فنا�سخها  ميزات،  من  به  متيزت  ملا  الأ�سل  جعلتها  وقد   ،)237925(
املوؤلف، وهو عبدالرحمن بن اإبراهيم بن عبدالرزاق، وهو من علماء املذهب، 
�صنة  امل�صاألة  املوؤلف  فيها  حرر  التي  ال�صنة  يف  ن�صخها  وقد  فيه،  �صنف  وممن 
1109ه�، حيث قال: »وكان الفراغ منها نهار الأربعاء غرة �سعبان املبارك من 
ال�صنة املذكورة، على يد خادم مقال امل�صنف الفقري عبدالرحمن بن اإبراهيم 

بن عبدالرزاق«، وذكر نظمًا للموؤلف لتاريخ الر�صالة يف ثالثة اأبيات حائية. 
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اإلى )324(، يف . 2 اللوحة )316(  من  ر�سائل،  الن�سخة )ب(: �سمن جمموع 
�سطر  �سطرااً، ويف كل  لوحة وجهان، ويف كل وجه 23  كل  لوحات، ويف  ت�سع 
تعقيبات  وعليها  وا�سح،  ن�سخ  بخط  كاملة،  ن�سخة  وهي  تقريبااً،  كلمة   13
وت�سويبات، وقال النا�سخ يف اآخرها: »وكان الفراغ من كتابتها نهار الثالثاء 
من�صلخ جمادى االأولى من �صهور �صنة األف مائة واأربعة واأربعني«، ولها ن�صخة 

م�سورة يف مركز جمعة املاجد بدبي برقم: )237923(. 

وبرقم: . 3 اأي�صًا،  بدم�صق  الظاهرية  الكتب  دار  وهي حمفوظات  الن�صخة )ج(: 
)177(، والر�صالة �صمن جمموع ر�صائل للموؤلف، من اللوحة رقم: )188( اإلى 
)194(، وتتكون من �ست لوحات، ويف كل لوحة وجهان، ويف كل وجه 25 �سطرااً، 
ويف كل �سطر 14كلمةاً تقريبااً، وهي ن�سخة كاملة، �ساملة من ال�سقط، والطم�ص، 
َزت بع�ص الكلمات بخط كبري، والن�ص داخل  واخلرم، وجيدة اخلط، وقد ُميِّ
رت يف جمل�س  ه من جميع اجلوانب، ويف اآخرها بيان امل�صنف اأنها ُحرِّ اإطار يحدُّ
واحد، يوم الأربعاء 24 من رجب عام 1109ه�، وقد فرغ النا�سخ من كتابتها 
يوم الأربعاء، 23 من �سوال عام 1153ه� ولي�ص يف الن�سخة ما ي�سري اإلى ا�سم 
النا�سخ، ولها ن�سخة م�سورة يف مركز جمعة املاجد بدبي برقم: )237924(.

برقم: . 4 برتكيا،  اآغا  يو�صف  مكتبة  يف  املحفوظة  الن�صخة  وهي  )د(:  الن�صخة 
)4825(، �سمن جمموع ر�سائل، من اللوحة )239( اإلى )245(، ويف اأولها فهر�ص 
جمدول مب�صنفات وموؤلفات ور�صائل املوؤلف، وبلغ ترقيمها )357(، واملخطوط يف 
�سبع لوحات، يف كل لوحة وجهان، ويف كل وجه 27 �سطرااً، ويف كل �سطر 12 كلمة 
تقريبااً، وهي ن�سخة كاملة، وبخط ن�سخ وا�سح، وميزت العنوان، وبع�ص الكلمات 
املهمة باملداد الأحمر، وعليها بع�ص التعقيبات، والت�سويبات، ولي�ص فيها ما يدل 
على ا�صم نا�صخها، وال تاريخ ن�صخها، واإن كان قد ذكر فيها تاريخ تاأليف الر�صالة، 

ولها ن�سخة م�سورة يف مركز جمعة املاجد بدبي، برقم: )490388(.
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القسم الثاني
النص المحقق

وبه ن�ستعني)1(، احلمد هلل وحده، وال�صالة وال�صالم على من ال نبي بعده... اأما 
بعد؛ 

فيقول العامل العالمة، واجلهبذ املحقق الفهامة، بركة الوجود، وخامتة الكاملني 
العلماء  فحول  من  املدققني  ومرجع  والعام،  اخلا�ص  مفتي  و)2(  ال�سهود،  اأهل  من 
الأعالم، �سيدي، واأ�ستاذي، وبغيتي، ومالذي، ال�سيخ عبدالغني ابن �سيخ الإ�سالم، 
اأعلم العلماء الفخام، مولنا)3( اإ�سماعيل اأفندي ال�سهري ن�سبه الكرمي بابن النابل�سي 

-اأعاد اهلل تعالى علينا من نفحات قربه القد�صي-)4(: 
وبه ن�ستعني: لي�ست يف )د(.   )1(

الواو: زيادة من )ب(.   )2(
يف )ب( و)ج( و)د( زيادة: املرحوم.   )3(

يف )ج( بعد قوله: “اأما بعد؛ فيقول العامل العالمة...” حتى بداية كالم امل�صنف بقوله: “هذه ر�سالة   )4(
ي اأنها ديباجة من الن�صاخ،  عملتها...” ُكتبت يف اأعلى ال�صفحة قبل الب�صملة، وهذا واهلل اأعلم مما يقوِّ
ويف )ج( اأي�سااً بعد: “اأما بعد” جميء قوله: “فيقول العبدالفقري عبدالغني ابن النابل�سي: هذه ر�سالة... 
اإلخ”، ولعل هذه عبارة امل�صنف، وقد اأثبت يف املنت هذه الديباجة املوجودة يف اأكرث الن�صخ، ثم اإن هذه 

املقدمة قد ت�سمنت مبالغةاً يف الإطراء، ورفعااً للمخلوق فوق قدره، وذلك ل يجوز �سرعااً، وذلك يف: 
قوله: “بركة الوجود”: والربكة اإمنا تكون من اهلل تعالى وحده، و�صبب نيلها بطاعته �صبحانه، وال . 1

يجوز اإطالق هذه العبارة يف حق املخلوق مطلقااً. 
قوله: “خامتة الكاملني من اأهل ال�سهود”، و“بغيتي ومالذي”، و“اأعاد اهلل علينا من نفحات قربه . 2

القد�سي”: وهذه من عبارات وم�سطلحات اأهل الت�سوف فيمن يعتقدون وليتهم، وهي من الإطراء 
اأعلى من منازل  اأنزلوهم يف منازل  والغلو املنهي عنه، حيث رفعوهم فوق قدرهم، حتى  املحرم، 

االأنبياء، بل جعلوا لهم ما ال يجوز اعتقاده اإال هلل ، كما يظهر من عبارة: بغيتي ومالذي، =
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هذه)1( ر�سالة عملتها جوابااً عن م�ساألة وردت علينا من بالد طراُبل�ص ال�سام)2(، 
من ح�صرة اأخينا يف دين اهلل تعالى، جناب مفخر العلماء االأعالم، و�صدر املدر�صني 
الكرام، عمدة املحققني، وزبدة الأفا�سل املدققني، ال�سيخ عبداجلليل، ال�سهري بابن 
�ُسنني)3( -حفظه اهلل تعالى يف الدارين من كل نق�س و�صني- و�صميتها: فتح االنغالق 
[ و�سلت اإلينا منه هي قوله)4(: ب�صم اهلل  يف م�ساألة: عليَّ الطالق، والعبارة التي ]1/اأ
الرحمن الرحيم احلمد هلل وكفى، و�صالم على عباده الذين ا�صطفى... اأما بعد؛ فقد 
رح يف بع�س ال�صروح مبا  وقع التعار�س يف م�صاألة ُذكرت يف املتون م�صرحًا بها، و�صُ
يعار�صها، ومن املقرر اأنه اإذا تعار�س ما يف املتون مع ال�صروح فُيقدم ما يف املتون، 
اجلامع  م�ساألة  “هذه  الأتقاين)7(:  قال  لغو”)6(.  طالق  منك  “اأنا  الكنز:  يف  قال)5( 
= وهذا ال يجوز �صرفه لغري اهلل تعالى، وكذلك ما يف قوله: من اأهل ال�صهود، والتي تعني: اأنه ممن 
يغيب عن العامل فال ي�صهد اإال اهلل، وهذا حمال، واعتقاد اأن من كرامات اأوليائهم بعد املوت النفع، 
اأو ال�صر، واأن لهم نفحات رحمة، ولطف للعباد، وكل ذلك ال يجوز اعتقاده؛ الأنهم جعلوا ما لي�س 
�صببًا �صببًا، واإن �صحبه اعتقاد بالتاأثري من دون اهلل فهو �صرك. ينظر: تي�صري العزيز احلميد يف 
�صرح كتاب التوحيد �س)150(، جهود علماء احلنفية يف اإبطال عقائد القبورية )1575/3( وما 
بعدها، القول املفيد على كتاب التوحيد )195/1(، معجم املناهي اللفظية �ص)171( عند كالمه 
لفظة جمملة  واأنها  الباطل،  واملعنى  املعنى احلق،  وتفريقه بني  بالربكة،  النا�ص:  بع�ص  قول  على 
يح�سن توقيها، و�ص)13( من بيان ما يف كتب طبقات ال�سوفية من غلو، واإطراء ل يخطر على بال، 

و�ص)188(، الألفاظ وامل�سطلحات املتعلقة بتوحيد الربوبية �ص)460(.
يف )د(: فهذه.   )1(

طرابل�ص ال�سام: هي مدينة كبرية بلبنان، و�ُسميت طرابل�ص ال�سام؛ متييزااً لها عن طرابل�ص اإفريقيا،   )2(
التي هي عا�سمة ليبيا. ينظر: املو�سوعة اجلغرافية للوطن العربي �ص)347(. 

هو عبداجلليل ال�ُسنيني ن�سبةاً اإلى قرية من نواحي طرابل�ص، فقيه فا�سل، له مهارة يف ا�ستخراج امل�سائل   )3(
وت�سويرها باأوجز عبارة، وكتب ح�سة على الدرر والغرر ح�سنة، قال املرادي يف �سلك الدرر )238/2(: 
اأعجبه زيادة فهمه فتعلق بحبال العقل واخليال، وترك ميزان النقل يف تتبع الأقوال”، واأنه تغري  “لكنه 

حاله ب�صبب ذلك، واهلل اأعلم، ت 1102ه�. ينظر: �سلك الدرر )238/2(. 
قوله: �ساقطة من )د(.   )4(

1/ب من )ب(.   )5(
�ص: )273(، والكنز هو كتاب كنز الدقائق، يف فروع الفقه احلنفي، الأبي الربكات، عبداهلل بن اأحمد   )6(

الن�سفي)ت710ه�(، وهو من الكتب املعول عليها يف املذهب. 
هو اأبو حنيفة، اأمري كاتب بن اأمري ُعَمر العميد بن العميد اأمري غازي، قوام الدين الفارابي الأتقاين، =  )7(
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ال�سغري، و�سورتها فيه)1(: حممد عن يعقوب عن اأبي حنيفة يف رجل يقول لمراأته: 
 .)3(” اأنا منك طالق، ينوي الطالق، قال)2(: ل يكون طالقااً

قال الزيلعي)4(: “ولنا اأن الطالق �ُسِرَع م�سافااً اإلى املراأة؛ لقوله تعالى: )پ( 
اإذا  )ٱ  ٻ  ٻ()5(، وغري ذلك من الن�سو�ص، وهو  ]الطالق: 1[، ولقوله تعالى: 

طلق نف�سه فقد غريَّ امل�سروع فيلغو كالعتاق امل�ساف اإلى املولى، ولهذا قال ابن عبا�ص)6( 
 يف امراأٍة جعل زوُجها اأمَرها بيدها يف الطالق الثالث، فقالت: اأنَت طالق ثالثااً 
اأن الطالق  لكان كما قالت، يحققه  اأنا)8( طالق ثالثااً  ولو قالت:  َنْوَءها)7(،  اأ اهلل  خطَّ
لإزالة ]1/ب[ القيد، وهو فيها دونه، اأو لإزالة امللك، وهو عليها دونه)9(، كالعتق لإزالة 
الرق، ثم املولى اإذا اأعتق نف�سه، اأو اأعتق العبد موله ل يعتق العبد، فكذا الزوج اإذا طلق 

نف�سه، اأو طلقته هي ل تطلق املراأة؛ لعدم اإ�سافته اإلى املحل”)10(. انتهى.
= كان راأ�سااً يف مذهب اأبي حنيفة، متع�سبااً له، وبارعااً يف العربية، له غاية البيان ونادرة القران يف 
اآخر الزمان �صرح الهداية، و�صرح االخ�صكيتي �صماه التبيني يف اأ�صول املذهب، ت 758ه�. ينظر: اأعيان 

الع�سر )622/1(، بغية الوعاة )459/1(، معجم املوؤلفني )4/3(.
يف )ب(: فيما قال، ويف )ج(: فيهما، ويف )د(: فيها.   )1(

قال: �ساقطة من )ج( و)د(.   )2(
ينظر: البناية )333/5(. تبيني احلقائق )208/2(.  )3(

ااً �ساحلااً،  كان خريِّ فقهاء احلنفية،  اأعالم  الزيلعي، من  بن علي بن حمجن  الدين، عثمان  هو فخر   )4(
والنحو،  بالفقه،  به، وكان م�صهورًا  النا�س  وانتفع  واأفتى، و�صنف،  �س،  للقاهرة �سنة 705هـ، ودرَّ قدم 
والفرائ�س، وله تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق، اأجاد فيه، واأفاد، وحرر، وانتقد، و�صحح ما اُعتمد، 

ت743ه�. ينظر: اجلواهر امل�سية )345/1(، الدرر الكامنة )258/3(، تاج الرتاجم )204/1(.
القراآن  يرد يف  »فاإذا طلقتهم...«، ومل  االأربعة:  املخطوط  ن�صخ  الآية )231(، ويف  البقرة: من  �سورة   )5(

الكرمي بالفاء، وال�سواب املثبت.
1/اأ من )د(.  )6(

اأي: اإذا ُمطر غريها اأخطاأها املطر فال ي�سيبها، وقد بني اأهل العلم اأن هذا لي�ص دعاء عليها، واإمنا هو   )7(
من الكالم املقول على ل�سان العرب، يقال ملن طلب حاجة فلم ُينجح. ينظر: غريب احلديث للقا�سم بن 

�سالم )260/3(، النهاية يف غريب احلديث )45/2(.
يف )د(: اأنت، واملثبت يف الن�سخ الأخرى هو ال�سواب، واملوافق لل�سياق.  )8(

يف )د(: دون.  )9(
)10( تبيني احلقائق )208/2(.
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فاإذا قال الرجل: علّي الطالق ثالثًا ينوي الطالق، فهل يقع عليه الطالق)1(، اأم 
ل؟

القا�صي  اأي�صًا  الوقوع  بعدم  و�صرح  الوقوع،  بعدم  ال�سعود)2(  اأبو  العالمة  اأفتى 
حمب الدين)3( يف منظومته حيث قال: 

ط���الُق زوج��ت��ي ف��ال ي��ق��ُع �سيءلو حلَف ال�صخ�ُس باأْن قاَل: علْي
ال��وق��وع��ا ب��ه  ن���وى  واإن  م�سروعاق���ال���وا:  رااً  ُم��������َق��رَّ غ���َ��دا  وق���د 
اإل��������ى ال�سيء  اإ�سافُة  َذا  ����ه ع�����ل��ى م����ا ُن���ِق���اللأنَّ  غ����رِيحم����لِّ

واأفتى به اأي�سااً مفتي حلب اأحمد اأفندي)4(، لكن يعاِر�ص ذلك ما قاله يف البحر)5(، 
ويف فتح القدير: “وقد تعورف يف زماننا يف احللف: الطالق يلزمني اأن ال اأفعل كذا، يريد 
اإن فعلته)6( لزم الطالق، ووقع، فيجب اأن يجري عليهم؛ لأنه �سار مبنزلة قوله: اإن فعلت 
كذا فاأنت طالق، وكذا تعارف اأهل االأرياف احللف بقول: عليَّ الطالق ال اأفعل كذا)7(”)8(. 

1/اأ من )ج(.  )1(
احلنفية  وعلماء  الروم،  موايل  من  العمادي،  م�سطفى  بن  حممد  بن  حممد  ال�سعود،  اأبو  الإمام  هو   )2(
الأتراك، تولى التدري�ص والإفتاء والق�ساء، ومل يكن له نظري يف زمانه يف العلم، والرئا�سة، والديانة، 
الكتاب الكرمي، وغريه  اإلى مزايا  ال�سليم  العقل  باإر�ساد  التف�سري م�سمى  وله �سعر جيد، وله كتاب يف 

ت982ه� بالق�سطنطينية. ينظر: الكواكب ال�سائرة )31/3(، الأعالم )59/7(. 
اأبي بكر بن داود العلواين احلموي، من كبار علماء ع�سره،  اأبو الف�سل، حممد بن  هو حمب الدين،   )3(
وجمع فنونااً كثرية من العلوم، وويل الق�ساء والتدري�ص والإفتاء، وله منظومة يف الفقه )عمدة احلكام(، 
ت  الفقه وغريها،  والغرر يف  والدرر  الهداية،  على  وحوا�س  الك�صاف  �صواهد  �صرح  االآيات يف  وتنزيل 

1016ه�. ينظر: خال�سة الأثر )322/3(، الأعالم )59/6(.
اإفتاء حلب، وكان نائب قا�سيها، وكان  هو اأحمد بن حممد الكواكبي، البريي الأ�سل، ال�سويف، تولى   )4(

عفيفااً يف اأق�سيته، ت1023ه�. ينظر: خال�سة الأثر )283/1(. 
البحر الرائق )271/3(.  )5(

2/اأ من )ب(، ويف ج: فعلت.  )6(
قوله: يريد اإن فعلته لزم الطالق، ووقع، فيجب اأن يجري عليهم؛ لأنه �سار مبنزلة قوله: اإن فعلت كذا   )7(

فاأنت طالق، وكذا تعارف اأهل االأرياف احللف بقول: عليَّ الطالق ال اأفعل كذا. �صاقط من )د(.
فتح القدير )8/4(.  )8(
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انتهى، فقد تعار�ص قول ابن الهمام)1( مع ما يف املتون، وتبعه بع�ص املتاأخرين ك�ساحب 
[ ال�سيخ قا�سم)3( يقول: “اإياك اأن تغرت باأبحاث  التنوير يف املنح)2( مع اأن تلميذه ]2/اأ
اإن املاأخوذ من كالم ابن الهمام: وكذا تعارف  �سيخنا فاإنها خمالفة للمذهب”)4(، ثم 
اأهل الأرياف... اإلخ وقوع)5( الطالق بعليَّ الطالق بطريق املفهوم من الت�سبيه املنبئة عنه 
ح املفهوم  الكاف، واحلنفية ل يقولون باملفهوم كما �سرحوا به يف الأ�سول)6(، فكيف يرجَّ
ِمْن عبارٍة على �سريح املنطوق يف املتون؟، ويدل على اأن الطالق مثل: اأنا منك طالق قول 

الزيلعي: لعدم اإ�سافته اإلى املحل، وقول النظم: 

لأن ذا اإ�سافة ال�سيء اإلى             غري حمله على ما نقال

بل اإذا كان: اأنا منك طالق لغوااً)7( مع كونه �سريحااً، وحقيقة كان عليَّ الطالق 
لغوااً اأولى)8(؛ لأن عليَّ حقيقة يف ال�ستعالء)9(، وهو هنا جماز؛ لأن الطالق ل يعلو 
هو الإمام العالمة حممد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي، القاهري، امل�سهور بالكمال ابن الهمام، من اأعالم   )1(
فقهاء احلنفية الكبار، وله �صرح الهداية )فتح القدير( مل يكمله، والتحرير يف اأ�صول الفقه، وغريهما، 

ت861ه�. ينظر: ال�سوء الالمع )127/8(، بغية الوعاة )168/1(.
اخلطيب  عبداهلل  بن  ملحمد  كالهما  الغفار  ِمَنِح  و�صْرِحه  البحار  وجامع  االأب�صار  تنوير  كتاب  اأي:   )2(
هدية   ،)19/4( الأثر  خال�سة  ينظر:   . ت1004ه�،  ع�سره،  يف  احلنفية  �سيخ  الغزي،  التُُّمْرتا�سي 

العارفني )262/2(، الدر املختار �ص )207(. 
هو ال�سيخ زين الدين اأبو العدل قا�سم بن قطلوبغا ال�سودوين القاهري، لزم ابن الهمام يف فنون، وكان   )3(
ودر�ص  املذهب،  ا�ستح�سار  يف  الباع  وا�سع  فقيهااً  والذكاء،  احلافظة  بقوة  وعرف  به،  انتفاعه  معظم 
الرتاجم  وتاج  االإحياء،  تخريج  يف  االأحياء  واإحتاف  اجلزري،  ابن  منظومة  �صرح  وله  واألف،  واأفتى 

وغريها. ت 897ه�. ينظر: البدر الطالع )45/2(، فهر�ص الفهار�ص )972/2(.
نقل ابن عابدين نحوها له يف حا�سيته )276/1(.  )4(

يف )ب(: وقع. وما يف الأ�سل هو ال�سواب.  )5(
ينظر: ك�صف االأ�صرار )253/2(، التقرير والتحبري )115/1(، رو�صة الناظر )72/2(، الربهان يف   )6(

اأ�سول الفقه )166/1(.
يف )ب( و)د(: لغو. وما يف الأ�سل هو ال�سواب.  )7(

يف )د(: الى، هكذا.  )8(
يف )د(: ال�ستعاء، هكذا.  )9(
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الإن�سان اإل جمازااً، قال العالمة ال�سيخ عبدالنافع)1( احلموي)2(: “قد ُيرفع من 
نوازل الطالق اإلى بع�ص املتفيقهني)3( الذين يظنون الت�صلف ت�صلبًا)4( يف الدين، 
احلكم  اإلى  فيبادر  الطالق  وقوع  بعدم  الإفتاء  اإلى  مندوحة  امل�ساألة  يف  ويكون 
بالوقوع ظنًا منه اأن ذلك هو الورع، واالحتياط)5(، خ�سية وقوع َمْن وقع منه يف 
احلرام، وما درى اأن الإفتاء ببينونتها)6( ذريعة اإلى حل اأختها، وعمتها للمطلق، 
فقد  املطلق،  ع�صمة  يف  االآن  هي  تكون  وقد  ثاٍن،  لزوٍج  املطلقة  الزوجة  ونكاح 
وقع َمْن اأفتى بالوقوع)7( يف اأمر اأ�سد خطرااً مما فرعناه، مع اأن يف التفح�ص)8( 
واإبقاء ما)11(  القا�سي بعدم وقوع الطالق،  ]2/ب[)9( عن ا�ستخراج)10( الوجه 
كان على ما كان حمل موؤنة العدة، وم�سقة تربية الولد ال�سغري وغري ذلك، غاية 
ما فيه من اخلطر اأن فيه اإباحة وطء من كانت حتتاج اإلى حملل، لو اأن الوقوع يف 
نف�ص الأمر الثالث، فلين�سب هذا اخلطر اإلى ما قدمناه، وينظر اأيهما اأخطر؟، 

وما هو بالجتناب اأجدر؟.

اإن اللبيب اإذا راأى يف حادث             اأمرين حمظورين راعى الأخطرا”.

انتهى.
1/ب من )د(.  )1(

هو الفا�سل الأديب عبدالنافع بن عمر احلموي، ا�ستهر بالذكاء، والفطنة، والت�سلع يف الفنون، وله:   )2(
الر�سالة الهادية اإلى اعتقاد الفرقة الناجية، وتف�سري �سورة الإخال�ص، ت1016ه�. ينظر: خال�سة الأثر 

)90/3(، هدية العارفني )632/1(. 
يف )ب( و )ج( و)د(: املتفقهني.   )3(

يف )ب( و )ج(: ت�سلب. وما يف الأ�سل هو ال�سواب.  )4(
االحتياط: �صاقطة من )ج(.  )5(

يف )د(: ببينتها.  )6(
1/ب من )ج(.  )7(

يف )د(: التفوي�ص.  )8(
2/ب من )ب(.  )9(

)10( يف )ب( و)ج( و)د(: ال�ستخراج. وما يف الأ�سل هو ال�سواب.
)11( ما: �ساقطة من )د(.
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ويوؤيد ما ذكره اأن الطالق من املباحات التي يبغ�صها اهلل تعالى)1(، ويفرح بها 
»اإنَّ   : اأخرج م�سلم يف �سحيحه من حديث جابر  اإبلي�س -لعنه اهلل)2(- فقد 
اإبلي�ص ي�سع عر�سه على املاء، ثم يبعث �سراياه، فاأدناهم منه منزلة اأعظمهم فتنة، 
اأحدهم  اأحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما �سنعت �سيئااً، ثم يجيء  يجيء 
اأنت«)3(.  ِن�ْع�َم  قت بينه وبني امراأته، فيدنيه منه، فيقول:  فيقول: ما تركته حتى فرَّ
ُيزيل  �سافيااً  بيانااً  امل�ساألة)4(  هذه  يف  املعتمد  هو  ما  يبينوا  اأن  الإ�سالم  علماء  فعلى 

الأ�سقام على الدوام؟. انتهى كالمه.

اأن  ون�صاأله �صبحانه  التحقيق،  ُة  اأِزمَّ التوفيق-، وبيده  فنقول يف اجلواب -وباهلل 
[ يف الدنيا ويوم املاآب:  يلهمنا ما هو احلق وال�سواب، وياأخذ بيدنا ]3/اأ

اأفعل كذا، قد  اأنَّ هذه امل�ساألة التي هي قول الرجل لزوجته: عليَّ الطالق ل  اعلم 
من  كتاب  يف  بعينه  اللفظ  هذا  ُيْنَقل  ومل  املتاأخرين،  العلماء  من  فيها  الكالم  اختلف 
كتب املتقدمني، ال يف املتون، وال يف ال�صروح، وال يف كتب الفتاوى، واأوَّل)5( من ذكرها 
الكمال ابن الهمام)6( يف فتح القدير كما �صنذكره، واْخَتَلف تخريج املتاأخرين)7( لها)8(، 
اإ�سارة اإلى حديث ابن عمر  قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأبغ�س احلالل اإلى اهلل الطالق«، رواه   )1(
اأبو داود يف �سننه، كتاب الطالق، باب يف كراهية الطالق، برقم: )2178(، �ص)330(، وابن ماجه 
يف �سننه، كتاب الطالق، باب حدثنا �سويد بن �سعيد، برقم: )2018(، �ص)349(، واأُِعلَّ بالإر�سال، 
و�سعفه الألباين يف الإرواء )106/7(، وقال �صعيب االأرنوؤوط يف حتقيقه ل�صنن ابن ماجه )181/3(: 
“واملر�سل ال�سحيح اإذا مل يكن يف الباب مو�سول �سحيح يخالفه يحتج به عند الأئمة الثالثة اأبي حنيفة 

ومالك واأحمد”.
يف )ب( زيادة: تعالى.  )2(

وبعثه  ال�سيطان  باب حتري�ص  والنار،  واجلنة  القيامة  �سفة  كتاب  م�سلم يف �سحيحه،  الإمام  اأخرجه   )3(
�سراياه لفتنة النا�ص واأن مع كل اإن�سان قرينااً، برقم: )2813(، �ص)1225(.

يف )ب( و)ج( و)د( زيادة: التي ابتلي بها العوام ليفوزوا ]ويف )ج(: ليفوز[ بالثواب يف دار ال�سالم.  )4(
يف )د(: فاأول.  )5(
2/اأ من )د(.  )6(

3/اأ من )ب(.  )7(
يظهر من خالل تتبع كثري من كتب الفقه احلنفي اأن ما ذكره املوؤلف من عدم وجود هذه العبارة بن�صها عند   )8(
املتقدمني �صحيح، فاإين مل اأقف عليها عندهم، ونحوها قول ابن جنيم يف كتابه النهر الفائق )323/2(: =
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املتقدمني  العلماء  اأخذ ذلك من قول  بها  الطالق  اإلى عدم وقوع  .... فالذي)1( ذهب 
واملتاأخرين: اإن اإ�سافة الطالق اإمنا تكون �سرعااً اإلى املراأة، ل اإلى الزوج، بخالف اإ�سافة 
احلرام، والبينونة فاإنهما ي�صافان �صرعًا اإلى املراأة، واإلى الزوج، قال يف االختيار �صرح 
اأو  بائن،  اأنا منك  ولو قال:  واإن نوى،  اأنا منك طالق مل يقع �سيء،  »ولو قال:  املختار: 
والقيد  القيد)2(،  اإزالة  الطالق  اأن  والفرق  بائنة،  فواحدة  الطالق  ونوى  عليك حرام، 
الإبانة  اأما  املالك،  وهو  اململوكة،  وهي  امللك،  لإزالة  اأو  الرجل،  دون  باملراأة)3(  قائم 
فت�سح  بينهما،  م�سرتك  واحلل  والو�سلة)5(،  احلل  لرفع)4(  والتحرمي  الو�سلة،  فلقطع 

اإ�سافتهما)6( اإليهما دون الطالق”)7(. انتهى كالمه. 
=“ولو قال: علّي الطالق، اأو الطالق يلزمني، اأو احلرام، ومل يقل ال اأفعل كذا مل اأجده يف كالمهم”، 
ولكن يوجد يف ن�صو�س املذهب ما هو قريب منها، ويف معناها، واأنها من الطالق املعلق على ال�صرط اإن 
جاءت على �صيغته، واإن قال: علّي الطالق، و�صكت فامل�صاألة حمتملة للتنجيز، اأو التعليق، ولذلك تعقب 
امل�ساألة  راأيت  وقد  “اأقول:  املختار )253/3( فقال:  الدر  املوؤلف يف حا�صيته على  ابن عابدين عبارة 
منقولة عندنا عن املتقدمني، ففي الذخرية: وعن ابن �سالم فيمن قال: اإن فعلت كذا فثالث تطليقات 
، اأو عليَّ واجبات يعترب عادة اأهل البلد، هل غلب ذلك يف اأميانهم. ا.ه�، وكذا ذكرها ال�سروجي  عليَّ
يف الغاية”، ون�ص ما يف الغاية: “الطالق يلزمني، اأو لزم يل �سريح؛ لأنه يقال ملن وقع طالقه لزمه 
الطالق، وكذا قوله: علّي الطالق”، ثم نقل ابن عابدين كالم ابن الهمام يف الفتح الذي نقله املوؤلف، 
: “قلت: في�سري مبنزلة قوله: اإن دخلت الدار ومل اأطلقك فاأنت طالق، واإن دخلت الدار  ثم قال مرجحااً
ومل اأ�سربك فعبدي حر”. فدل على اأنه من الطالق املعلق على ال�صرط، واأن العرف معترب فيه، ونحو 
كالم ابن عابدين ما �سبقه اإليه ابن جنيم يف البحر الرائق )271/3( وقال حمررااً للم�ساألة: “قلت: 
والذي يظهر يل جريان اخلالف املاّر يف طالقك علي واجب ونحوه هنا؛ اإذ ال فرق يظهر بني طالقك 
علي واجب، اأو لزم، وبني علي الطالق، اأو الطالق يلزمني، فتاأمل!، اإل اأن يقال: اإن الوقوع يف قوله: علي 
الطالق ل اأفعل ب�سبب كونه يف معنى اإن فعلت كذا وقع الطالق باعتبار العرف، كما اأفاده كالم الكمال، 
فيكون حينئذ قوله: علي الطالق فقط مبنزلة قوله: اأنت طالق، ومل يقل اإن فعلت كذا، فليتاأمل!، وينبغي 

اأن ُيَديَّن اإن اأراد التعليق، ل التنجيز”. وهو حترير نفي�ص. 
يف )ج(: فاإن الذي.  )1(

القيد: �ساقطة من )د(.  )2(
يف )ج(: القيد.  )3(
يف )د(: لرحل.  )4(

يف )د(: املوا�سلة.  )5(
2/اأ من )ج(.  )6(

.)129/3(  )7(
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]3/ب[  اأنا منك طالق  اأن)1( هذه الإ�سافة يف قوله:  اأحد  قلت: ول يخفى على 
�سريحة ل حتتمل معنىاً اآخر غري الإ�سافة، ولي�ست هي كالإ�سافة املفهومة من قوله: 
كقول  للعبد،  الإيجاب  يحتمل  اللفظ  لأن هذا  التحتية؛  الياء  بت�سديد  الطالق،  عليَّ 
املقر: عليَّ درهم لزيد، واالإيجاب هلل، وهو النذر، كقوله: عليَّ �صالٌة هلل، ونحو ذلك، 
اأن يكون هذا  الرجل فقط، فالأحق  اإلى  الإ�سافة  اللفظ متمح�سااً ملعنى  فلي�ص هذا 
اللفظ نظري ما وقع يف كتب الفتاوى من املتقدمني كاخلال�سة، والبزازية، وقا�سي 
، اأو الزٌم، اأو ثابٌت، اأو فر�ٌس، وقد �صرحوا  خان وغريها من قوله: الطالق واجٌب عليَّ
باخلالف يف ذلك باعتبار احتماله ملعان اأَُخَر غري اإ�سافته)2( الطالق اإلى الرجل)3(، 
قال يف فتاوى قا�سي خان)4(: “ولو قال لها: طالقك علّي، ذكر يف االأ�صل على وجه 
اال�صت�صهاد فقال: اأال ترى اأنه لو قال: هلل عليَّ طالق امراأتي. ال يلزمه �صيء، وهذه 
م�سائل اختلفوا فيها، رجل قال لمراأته)5(: طالقك عليَّ واجٌب، اأو الزٌم، اأو ثابٌت، اأو 
فر�ٌس، قال بع�صهم: يقع يف الكل تطليقة رجعية اإن كان دخل بها، نوى، اأو مل ينو، 
وقال بع�صهم: ال يقع، واإن نوى، وبع�صهم ذكروا فيه خالفًا، فقالوا: عند اأبي ح يقع 
يف الكل، وعند حممد يف قوله: لزم يقع)6(، وعند اأبي يو�صف: ينوي يف الكل، وذكر)7( 
اأنه ل  [ املخت�سر: ال�سحيح  ]4/اأ ال�سدر ال�سهيد)8( )9( يف كتاب االأميان من �صرح 

اأن: �ساقطة من )د(.  )1(
يف )ب( و)ج( و)د(: اإ�سافة.  )2(

ينظر: املحيط الربهاين )209/3(، البحر الرائق )271/3(، حا�سية ابن عابدين )254/3(.  )3(
هو فخر الدين، ح�سن بن من�سور الأوزجندي الفرغاين، امل�سهور بقا�سي خان، من كبار فقهاء احلنفية،   )4(
له الفتاوى، والواقعات، و�صرح الزيادات، وغري ذلك. ت592ه�. ينظر: اجلواهر امل�سية )205/1(، تاج 

الرتاجم �ص)151(.
3/ب من )ب(.  )5(

يف )ج(: وعند حممد يقع يف قوله: لزم.  )6(
يف )د(: وقال.  )7(

هو برهان الدين، وح�سام الدين، اأبو حممد، عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة، من كبار فقهاء   )8(
احلنفية، وله: الفتاوى ال�صغرى، والفتاوى الكربى، و�صرح اجلامع ال�صغري، وغريها، وقتل ب�صمرقند 

536ه�. ينظر: اجلواهر امل�سية )391/1(، تاج الرتاجم �ص)217(.
2/ب من )د(.  )9(
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يقع الطالق يف الكل يف قول اأبي ح، وذكر هو يف واقعاته ال�صحيح اأنه يقع الطالق يف 
الكل، وقال الفقيه اأبو جعفر)1( يف قوله: واجب يقع؛ لتعارف النا�ص، ويف قوله: ثابت، 

اأو فر�ص، اأو لزم ل يقع؛ لعدم التعارف”)2(. انتهى.

قلت: انظر كيف اعترب التعارف يف الوقوع، يدل على اأنه املعترب عند املتاأخرين 
اأي�سااً يف قوله: عليَّ الطالق ل اأفعل كذا؛ لأنه املتعارف بني النا�ص اليوم كما ياأتي.

اأو  لزم،  اأو  واجب،  عليَّ  طالقك  لمراأته:  قال  “لو  اخلال�سة)4(:  يف  قال  و)3( 
فر�ص، اأو ثابت. منهم من قال: يقع واحدة رجعية، نوى، اأو مل ينِو، وبه اأخذ ال�سدر 
ال�سهيد، قال: وقال الإمام خايل)5(: ل يقع يف الكل، ويف النوازل قال: هذا قول اأبي 
ازي)6(: لو  ح، ولو قال: طالقك عليَّ ال يقع، وقال يف خمت�صر حميط ال�صرخ�صي للخبَّ
، تكلموا  قال)7( لها: طالقك عليَّ واجب، اأو لزم، اأو ثابت، اأو فر�ص، اأو طالقك عليَّ
فيه، قيل: يقع واحدة رجعية، وقيل: ل يقع �سيء، وهو)8( رواية عن اأبي ح، وقيل: عند 
هو االإمام الفقيه اأبو جعفر، حممد بن عبداهلل الهنداوي، من علماء احلنفية من اأهل بلخ، وكان يقال   )1(
له: اأبو حنيفة ال�صغري، وله: الفوائد الفقهية، وك�صف الغوام�س يف فروع الفقه وغريهما، ت 362ه�. 

ينظر: اجلواهر امل�سية )68/2(، تاج الرتاجم �ص)264(.
ينظر: فتاوى قا�سي خان )398/1(، النهر الفائق )322/2(، حا�سية ابن عابدين )254/3(.  )2(

الواو �ساقطة من )د(.  )3(
بن  اأحمد  بن  طاهر  الدين،  افتخار  الإمام  اإمالء  من  الفتاوى«،  »خال�سة  اخلال�سة:  كتاب  وهو   )4(
، عالمة،  �ساب، وكان فا�سالاً عبدالر�سيد البخاري، اخت�سرها من كتابيه: خزانة الواقعات، وكتاب النِّ
�سلم  �ص)172(،  الرتاجم  تاج   ،)265/1( امل�سية  اجلواهر  ينظر:  )ت542ه�(.  االأخالق،  مر�صّي 

الو�سول اإلى طبقات الفحول )182/2(.
هو ظهري الدين الكبري، اأبو املحا�صن، احل�صن بن علي بن عبدالعزيز املرغيناين، كان فقهيًا، حمدثًا،   )5(
و�صاحب  وغريها،  والفوائد  والفتاوى  وال�صروط  االأق�صية،  كتاب  وله  وت�صنيفًا،  اإمالًء،  العلم  ن�صر 
اخلال�سة افتخار الدين طاهر البخاري هو ابن اأخته، واآخر املتفقهني عليه، تويف حوايل 600ه�. ينظر: 

اجلواهر امل�سية )198/1(، الفوائد البهية �ص)62(، معجم املوؤلفني )263/3(.
ازي اخلجندي الدم�سقي، وجاور مبكة، وكان عاملااً،  هو جالل الدين، اأبو حممد، عمر بن حممد اخلبَّ  )6(
اأ�سول الفقه، وحا�سية على الهداية، ت691ه�. ينظر: اجلواهر امل�سية  ، له: املغني يف  عابدااً، فا�سالاً

)398/1(، هدية العارفني )787/1(.
يف الأ�سل: )قل(، واملثبت من ب، وهو املوافق لل�سياق.  )7(

يف )ب(: وهي.  )8(
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اأبي ح يقع، وعندهما ال يقع اإال يف قوله: الزم، وقيل: على)1( عك�سه، وقيل يف قوله: 
واجب يقع، نوى، اأو مل ينو، وال�سحيح اأنه)2( يقع يف الكل، بخالف ما لو قال لعبده: 

عْتُقَك)3( عليَّ واجب، اأو لزم، اأو نحوه ]4/ب[ ل يعتق”)4(. انتهى.

ويف فنِّ الفروق من الأ�سباه والنظائر: “ولو قال)5(: عتقك عليَّ واجب)6( ل يعتق، 
بخالف طالقك عليَّ واجب؛ الأن االأول يو�صف به دون الثاين”)7(.

ُروجي)8( )9(: “رجل قال لمراأته: طالقك عليَّ فر�ص، اأو  ويف اأدب القا�سي لل�سَّ
، فال�سحيح)10( اأنه يقع الطالق يف الكل، بخالف العتق؛  لزم، اأو قال: طالقك عليَّ

”)11(. انتهى.  لأنه مما يجب فُجِعل اإخبارااً

وقال يف البزازية: “طالقك عليَّ واجب، اأو لزم، اأو فر�ص، اأو ثابت. قيل: تقع 
اأو ل، واملختار عدم الوقوع؛ لأن الوجود ل يالزم)12( املذكور،  واحدة رجعية، نوى 

�ساقط من )ب( و)ج( و)د(.  )1(
2/ب من )ج(.  )2(

يف الأ�سل: عتلقك، وهو خطاأ، واملثبت من )ب(.  )3(
 ،)322/2( الفائق  النهر   ،)209/3( الربهاين  املحيط  ل83/ب،  الفتاوى  خال�صة  خمطوط  ينظر:   )4(

حا�سية ابن عابدين )255-254/3(.
4/اأ من )ب(.  )5(

عليَّ واجب: �ساقطة من )ج(.  )6(
الأ�سباه والنظائر لبن جنيم �ص)363(.  )7(

هو �سم�ص الدين، اأبو العبا�ص، اأحمد بن اإبراهيم ال�سروجي، كان بارعااً يف علوم �ستى، وله كتب منها:   )8(
710ه�.  الكالم، ت  تيمية ردود قيمة يف علم  ابن  االإ�صالم  �صيخ  وبينه وبني  الهداية، مل يكمله،  �صرح 

ينظر: اأعيان الع�سر )161/1(، الدرر الكامنة )103/1(.
يف )ب( و)ج(: لل�سرخ�سي.  )9(

)10( يف )د(: وال�سحيح.
اأنه  يا�سني  حممد  بن  �سديقي  املحقق  وبني  الق�ساء،  اأدب  بعنوان  مطبوع  الكتاب  تنبيه:  )11( �ص)282( 
اختلفت امل�سادر يف ا�سمه بني اأدب القا�سي، واأدب الق�ساء، وقال �ص)43(: “ويبدو اأنه ل فرق بني 
ا”، واعتمد العنوان املذكور؛ وعلَّل لذلك باأنه  ال�سمني، فالكتاب يبحث عن اأدب الق�ساء والقا�سي جميعاً

اال�صم االأكرث ذكرًا يف امل�صادر.
)12( يف ب: ل يلزم.
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عليَّ  طالقك  قال:  ولو  اخلارج،  يف  وجوده  يالزم)1(  ل  الذمة،  يف  يكون  والثبوت 
ل”)2(. انتهى.

الِعَمادي  اأفندي  عبدالرحمن  ذكره  ما  البزازية  املذكور يف  هذا  ويعار�ص  قلت: 
قال)4( يف  الوقوع،  عدم  ذكره  بعد  فتواه  املتاأخرين)3( يف  من  ال�سامية  الديار  مفتي 
الواقعات بعد حكايته)5( اخلالف: “واملختار اأنه يقع يف الكل؛ لأن الطالق ل يجب، 

ول يثبت، ول يلزم اإل بعد الوقوع”)6(. انتهى.

لها)9(:  “قال  قوله)8(:  من  اخلا�سي)7(  فتاوى  يف  وجدته  ما  هذا  ويوؤيد  قلت: 
طالقك علي واجب، اأو قال: طالقك الزم يل يقع بال نية عند اأبي ح)10(، وهو املختار، 

وبه قال حممد بن مقاتل)11(، وعليه الفتوى”)12(.انتهى.
يف )ج(: ل يلزم.  )1(

البزازي من كالمه، وتكملة اجلملة:  البزازية )154/4-155(، ملحمد بن حممد بن �سهاب  الفتاوى   )2(
ل يلزم وجوده يف اخلارج، ولو قال: عليك الطالق يقع اإذا نوى”. وينظر: البحر  الذمة  يف  الذي  “لأن 

الرائق )272/3(.
واملوؤلف هو حممد بن حممد بن �صهاب البزاز الكردري الرباتيقني اخلوارزمي، ال�صهري بابن البزاز 

احلنفي، )ت827ه�(. ينظر: �سلم الو�سول اإلى طبقات الفحول )236/3(.
هو عماد الدين، عبدالرحمن بن حممد العمادي، من اأعيان العلم يف زمانه، وكان املفتي بال�سام، كثري   )3(
اد العباد يف ال�سالة،  الف�سل، جم الفائدة، وله: امل�ستطاع من الزاد “من�سك”، وهدية ابن العماد لعبَّ
ور�سائل اأخرى، ت1051ه�. ينظر: خال�سة الأثر )380/2( يف ترجمة حافلة، معجم املوؤلفني )191/5(.

3/اأ من )د(.  )4(
يف )ج(: حكاية.  )5(

ينظر: املحيط الربهاين )209/3(، البناية )271/3(.   )6(
ي  هو االإمام الكبري، جنم الدين، وجمال االأئمة، يو�صف بن اأحمد بن اأبي اخلوارزمي، عرف باخلا�صّ  )7(
ن�صبة اإلى قرية اخلا�ّس بخوارزمـ، جمع الفتاوى امل�صهورة، ت634ه�. ينظر: اجلواهر امل�سية )223/2(، 

تاج الرتاجم �ص)319(، الأعالم )214/8(.
يف )ج(: قولك.  )8(

قال لها. �ساقط من )ب( و)ج(.  )9(
. :)10( يف )ب(

الري، وحدث عن وكيع  اأ�سحاب حممد بن احل�سن، وقا�سي  الرازي، من  القا�سي، حممد بن مقاتل  )11( هو 
وطبقته، وله: املدعي واملدعى عليه، ت242ه�. ينظر: اجلواهر امل�سية )134/2(، هدية العارفني )13/2(.
)12( ينظر: البحر الرائق )271/3(، حا�سية ابن عابدين )254/3-255( وقال بعد نقله عبارة القا�سي =
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قا�سي  عبارة  يف  كما  ذلك،  مثل  يف  الوقوع  ال�سحيح   ] ]5/اأ كان  وحيث  قلت: 
وقد  التعارف،  وعليه)2(  اخلا�سي)1(،  قال  كما  الفتوى  وعليه  املختار،  وهو  خان، 
اأفتى)3( العالمة ال�سيخ خري الدين الرملي  من املتاأخرين)4( اأولاً بعدم الوقوع 
اأبي  اإلى غري حمله، واأخذااً بقول)5(  ال�سيء  اإ�سافة  اللفظ املذكور ترجيحااً ملعنى  يف 
ال�سعود اأفندي مفتي الديار الرومية، فاإنه اأفتى بعدم الوقوع يف ذلك؛ بناءاً على معنى 
الإ�سافة املذكورة، حيث قال: “اإنه)6( لي�ص ب�سريٍح، ول كناية”)7(، ومل يعترب العرف؛ 
لعدم)8( التعارف بذلك)9( بني الأروام)10(، واأما قول ال�سيخ خري الدين يف فتواه)11( 
بعد ذكر فتوى اأبي ال�سعود اأفندي مفتي الديار الرومية بعدم الوقوع يف ذلك، قال يف 
�صرح تنوير االأب�صار: “وقد قراأته بخطه املعهود منه يف حال حياته يعني بخط اأبي 
 ، اأ�سالاً ا�ستعماله يف ديارهم يف الطالق  املذكور� قال: وهو مبني على عدم  ال�سعود 
اأقول: وال يخفى ف�صاد قوله، وهو مبنٌي... اإلخ بقوله لي�س ب�صريح، وال كناية ال يقع به 

= اخلا�سي: “واأنت خبري باأن لفظ الفتوى اآكد األفاظ الت�سحيح”، وينظر: النهر الفائق )322/2(.
قوله: وعليه الفتوى كما قال اخلا�سي. �ساقط من )ب( و)ج(.  )1(

يف )ب( و)ج( و)د( زيادة: اعتبار.  )2(
يف )ب( و)ج( و)د( زيادة: به.  )3(

هو خري الدين بن اأحمد بن نور الدين علي الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي، اإمام متفنن يف العلوم،   )4(
�صيخ احلنفية يف ع�صره، و�صاحب الفتاوى ال�صائرة، وله تاآليف نافعة منها: حوا�صيه على منح الغفار، 
وحوا�صيه على �صرح الكنز للعيني، وكتابات ور�صائل اأخرى، وديوان �صعر، ت1081ه�. ينظر: خال�سة 

الأثر )134/2(، فهر�ص الفهار�ص )386/1(. 
يف )ب( و)ج(: واأخذ بقوله. واملثبت هو ال�سواب ويدل عليه ال�سياق بعده.  )5(

يف )ب( و)ج( و)د(: حيث اإنه قال.  )6(
ينظر: خمطوط الفتاوى اخلريية ل53، البحر الرائق )272/3(، حا�سية ابن عابدين )20/3(.  )7(

4/ب من )ب(.  )8(
قوله: بذلك �ساقط من )ب( و)د(.  )9(

اإ�سحاق  بن  و  ِعي�سُ بن  الروم  جدهم  اإلى  ن�سبة  رومااً  وم  الرُّ ي  و�ُسمِّ �سحيح،  جمع  وهو  رومي،  )10( جمع 
العرو�ص  تاج  ينظر:  املتاأخرين.  بع�ص فقهاء احلنفية  وراد عند  وا�ستعمال هذا اجلمع  ال�سالم،  عليه 
االإي�صاح  نور  �صرح  الفالح  مراقي  على  الطحطاوي  حا�صية   ،)36/2( الرائق  البحر   ،)296/32(

�ص)513(، قرة عني الأخيار لتكملة رد املحتار على الدر املختار )307/8(. 
)11( يف )د(: فتواه.



د.  عبدالرحيم بن مطر بن محيد الصاعدي

العدد  الثالث  واخلمسون  441العدد  الثالث  واخلمسون 440

طالق اإجماعااً، فاإذا اأخذ الرجل مبا اأفتى به �سيخ الإ�سالم اأبو ال�سعود ل باأ�ص به، ول 
يوؤاخذ به”)1(. انتهى كالم ال�سيخ خري الدين يف فتواه.

قلت)2(: يف جوابه معنى اأنه لي�ص ب�سريح اأي: لي�ص مبعهود ]5/ب[ يف العرف؛ 
ابن  عبارة  يف  �سياأتي  -كما  فيه  �سريحااً  يكون  الطالق  يف  العرف  به  جرى  ما  لأن 
اأنَّ العرف)3( الفا�صي �صريٌح فيه، فتوجيه �صارح تنوير االأب�صار يف حمله؛  الهمام- 
اللفظ يف عرف الأروام، وقد ا�ستهر يف عرف العرب فيقع به  حيث مل ي�ستهر هذا 

الطالق ال�سريح، يدل على ذلك ما اأفتى به ال�سيخ خري الدين املذكور.

املقرر  كما هو  الطالق وغريه،  �سرعااً يف  املعترب  العرف  اعتبار  بناءاً على   : ثانيااً
عند الفقهاء)4(، حتى قال يف فتواه  يف فتوى ثانية رفعت اإليه يف ذلك: “واحلق 
الوقوع به)5( يف هذا الزمان؛ ل�ستهاره يف)6( معنى التطليق...”)7( اإلى اآخر ما ذكره 
من الكالم يف هذا املقام، واعتبار العرف يف ذلك ونحوه مما)8( ا�ستهر بني املتقدمني، 

واملتاأخرين.

را�ست  بد�ست  “هرجه  بالفار�سية:  الرجل  قول  يف  العمادي  ف�سول  يف  قال 
كثري  ونظريه  انتهى.  العرف”)9(.  بحكم  الطالق  اإلى  ين�سرف  حرام،  برمن  كريم 
ينظر: خمطوط الفتاوى اخلريية لـ53. وينظر: البحر الرائق )272/3(، حا�سية ابن عابدين )252/3(.  )1(

يف )د(: قال.  )2(
3/اأ من )ج(.  )3(

ال�سرخ�سي )44/1(، قواطع الأدلة )29/1(، الأ�سباه والنظائر لبن جنيم �ص)89(،  اأ�سول  ينظر:   )4(
ك�صف االأ�صرار )95/2(.

قوله: به. �ساقطة من )ب( و )د(.  )5(
3/ب من )د(.  )6(

ي غالب العوام،  خمطوط الفتاوى اخلريية ل54، وقال بعدها: “وملا يف القول بعدم الوقوع به من جترِّ  )7(
بل وكثري ممن ن�صب نف�صه لالإفتاء من اجلهلة الطغام الذين ال يخافون املهيمن ال�صالم، فن�صاأل اهلل 
احلماية بحوله وقوته مما فيه لديه املالم... فيجب الرجوع اإليه، والتعويل عليه؛ عماًل باالحتياط يف 

اأمر الفروج واهلل اأعلم”.
يف )د(: فما.  )8(

الأبحر  ملتقى   ،)389/1( احلكام  درر   ،)142/6( البناية   ،)229/3( الربهاين  املحيط  ينظر:   )9(
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من عباراتهم، واأما قول عبدالرحمن اأفندي يف فتواه -على فر�ص �سحة نقل ذلك 
مل)1( يخالف ن�س الفقهاء”)2( انتهى. اإذا  حجة  يكون  اإمنا  عنه-: “والعرف 

الوقوع يف  على عدم  منهم  الن�ص  يتفق  ومل  اختلفوا،  الفقهاء  اأن  تعلم  فاأنت)3( 
غري هذا اللفظ اخلا�ص الذي مل يذكروه بعينه، بل �سرحوا باأن الوقوع يف ذلك هو 
ال�سحيح املختار الذي عليه الفتوى، كما قدمناه، فمن اأين يكون ن�سهم بعدم الوقوع 
[ ل غري خ�سو�سااً؟ وقد اعترب التعارف يف ذلك الفقيه اأبو جعفر كما ذكرنا يف  ]6/اأ
عبارة قا�سي خان، ومعلوم يف القاعدة امل�سهورة اأن الأميان مبنية على العرف، �سواء 

يف ذلك اليمني بالطالق، اأو غريه، كما �صرح به يف االأ�صباه والنظائر)4(.

وقال ابن الهمام يف فتح القدير: »لو قال طالقك عليَّ ل يقع، ولو زاد فر�ص، اأو 
واجب، اأو لزم، اأو ثابت، قيل: تطلق رجعية، نوى، اأو ل، وقيل: ل يقع، واإن نوى، وقيل 
اأبي  وقيل يف قول  ويقع يف الزم،  يقع يف واجب،  يقع، ويف قولهما: ال  اأبي ح  يف قول 
يو�صف: يرجع يف ذلك كله اإلى نيته، وقيل: يقع يف واجب؛ للتعارف به، ويف الثالثة)5(: 
ل يقع، واإن نوى؛ لعدم التعارف، ويف الفتاوى الكربى للخا�سي: املختار)6( اأنه يقع يف 
، اأو ثابتااً، بل حكمه، وحكمه ل يجب ول يثبت اإل بعد  الكل؛ لأن الطالق ل يكون واجبااً
ق بينه وبني العتاق، وهذا يفيد اأن ثبوته اقت�صاء، ويتوقف على)7( نيته اإل  الوقوع، وفرَّ
ق ق�صاًء يف �صرفه عنه، وفيما  اأن يظهر فيه عرٌف فا�ٍس في�صري �صريحًا، فال ُي�صدَّ
بينه وبني اهلل تعالى اإن ق�صده وقع، واإال ال، فاإنه قد يقال: هذا االأمر عليَّ واجب مبعنى: 
اأن اأطلقك، وقد ُتعورف يف عرفنا  اأفعله، ل اأين فعلته، فكاأنه قال: ينبغي  اأن  ينبغي 

�ص)100(.
5/اأ من )ب(.  )1(
مل اأقف عليه.  )2(
يف )د(: قلت.  )3(

ينظر: الأ�سباه والنظائر �ص)83(.  )4(
يف )ب(: الثالث.  )5(

يف )ب(: للمختار.  )6(
على: �ساقط من )ب( و)ج( و)د(.  )7(
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يف احللف: الطالق يلزمني ال اأفعل كذا، يريد اإن فعلته لزم الطالق ووقع، فيجب اأن 
يجري)1( عليهم؛ لأنه �سار مبنزلة قوله)2(: اإن فعلت فاأنت طالق، وكذا تعارف اأهل 
وهو  الهمام،  ابن  كالم  انتهى  اأفعل”)4(.  ل  الطالق  عليَّ  بقول)3(:  احللف  االأرياف 
]6/ب[ يف ذكره هذه ال�صيغة، وتبعه يف ذلك �صاحب البحر �صارح الكنز،  الأ�سل 
ه على ذلك، معتربااً فيه عرف العامة؛ لأنه الأ�سل يف اعتبار الأحكام، حتى ذكر  واأقرَّ
فيقع  وتالك،  وطالك،  وطالع،  وتالع،  تالق،  خم�سة:  فة)5(  امل�سحَّ الألفاظ  من  اأن 
ق�ساء، ول ي�سدق اإل اإذا اأ�سهد على ذلك قبل التكلم باأن قال: امراأتي تطلب الطالق، 
واأنا ل اأطلق فاأقول: هذا، ول فرق بني العامل واجلاهل، وعليه الفتوى)6(. انتهى ما 

ذكره يف البحر.

 وذكر يف البحر اأي�سااً يف تف�سيل م�ساألة)7( ما لو قال: اأنت طالق ثالثااً من هذا 
القيد تطلق ثالثااً، ول ي�سدق يف الق�ساء كما يف املحيط)8(، و)9( قال: وهو يدل على 
اأنه لو قال: عليَّ الطالق من ذراعي ال اأفعل كذا كما يحلف به بع�س العوام يقع ق�صاء 

بالأولى)10(. انتهى.

وقال املرحوم العالمة ال�سيخ عالء الدين احل��سكفي)11( يف �سرحه على التنوير: 
3/ب من )ج(.  )1(

5/ب من )ب(، 4/اأ من )د(.  )2(
يف )ج( و)د(: قوله.  )3(
فتح القدير )8/4(.  )4(

يف )ب( و)ج( و)د(: املف�سحة.  )5(
ينظر: البحر الرائق )271/3(.  )6(
م�ساألة: �ساقط من )ب( و)ج(.  )7(

ينظر: املحيط الربهاين )208/3(.  )8(
الواو �ساقطة من )ج( و)د(.  )9(

)10( ينظر: البحر الرائق )277/3(.
الدين، حممد بن علي  الإمام عالء  املثبت، وهو  وال�سواب  بال�سني، وكذا يف )ب( و)ج(،  الأ�سل  )11( يف 
ا على التدري�ص والإفادة،  احل�سني الأ�سل، احل�سكفي، مفتي احلنفية بدم�سق، وكان عايل الهمة، عاكفاً
ملتقى  �صرح  املنتقى  والدر  املنار،  اأ�صول  على  االأنوار  واإفا�صة  االأب�صار،  تنوير  �صرح  املختار  الدر  وله 
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واحلرام يلزمني، وعليَّ الطالق، وعليَّ  يلزمني،  الطالق  امل�ستعملة:  الألفاظ  “ومن 
احلرام فيقع بال نية؛ للعرف، ولو مل يكن امراأة فيكون)1( ميينااً فيكفر باحلنث، كذا 
يف ت�سحيح)2( القدوري)3(، وكذا عليَّ الطالق من ذراعي، كذا يف البحر، ولو قال: 
طالقك عليَّ ل يقع، ولو زاد: واجب، اأو لزم، اأو ثابت، اأو فر�ص، هل يقع؟ قال البزازي 

)4(: املختار ل، وقال اخلا�سي: املختار نعم”)5(. انتهى كالمه)6(.


وقدمنا عن فتوى اخلا�سى)7( اأنه زاد على قوله: “وهو املختار، وعليه الفتوى”)8(، 
املتاأخرين  اأفتى بع�ص  البزازية، وقد  فهي زيادة تقت�سي الرتجيح على ما ذكره يف 
والبزازية)9(،  خان،  قا�سي  وفتاوى  اخلال�سة،  يف  ذكره  ما  على  بناء  الوقوع  بعدم 
وبناءاً على فهوم فهمها من ف�سول العمادي، وجامع الف�سولني، واأنت علمت عبارات 
املذكورة  الكتب  مبراجعة  لك  ويظهر  وغريها  والبزازية  خان،  وقا�سي  اخلال�سة، 
[ بالفتاوى املذكورة التي اأفتوا  وغريها ف�ساد ما زعموا، فال ينبغي لأحد اأن يغرت ]7/اأ

فيها بعدم الوقوع.

اإذا علمت هذا كلَّه فاعلم اأن قول القائل يف �سدر ال�سوؤال باأنه وقع التعار�ص يف 
الأبحر، ت1088ه�. ينظر: الأعالم )294/6(، فهر�ص الفهار�ص )347/1(.

يف )ج(: يكون.  )1(
يف )ب( و)ج(: ترجيح، واملثبت هو ال�سحيح.  )2(

و�صنف  بالعراق،  احلنفية  رئا�صة  اإليه  انتهت  القدوري،  اأحمد  بن  حممد  بن  اأحمد  احل�صني،  اأبو  هو   )3(
بني  ا�ستمل على اخلالف  اأ�سفار  �سبعة  كبري يف  كتاب  التجريد  كتاب  وله  املبارك،  امل�سهور  املخت�سر 
ال�سافعي واأبي حنيفة واأ�سحابه، ت428ه�. ينظر: وفيات الأعيان )78/1(، اجلواهر امل�سية )93/1(.
البزازية،  بالفتاوى  ا�ستهر  البزازي،  الكردري الربيقيني اخلوارزمي  هو حممد بن حممد بن �سهاب   )4(
اآداب الق�ساء، ت 827ه�. ينظر: ال�سقائق النعمانية  اأبي حنيفة، واآخر يف  له كتاب يف مناقب الإمام 

�ص)21(، الأعالم )45/7(.
الدر املختار )249/3(.  )5(

كالمه: �ساقط من )ب( و)ج(.  )6(
يف )د(: القا�سي بدل فتوى اخلا�سي.  )7(

تقدم �ص)21(.  )8(
6/اأ من )ب(.  )9(
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م�ساألة ُذكرت يف املتون)1( م�سرحااً بها، ل يخفى على اأحد اأن هذه امل�ساألة بخ�سو�سها، 
، واإمنا  وهي قول الرجل لمراأته: عليَّ الطالق ل اأفعل كذا، غري واقعة يف املتون اأ�سالاً
الذي يف املتون اأنا منك طالق، كما هي عبارة الكنز، والتنوير وغريهما، واأما ما وقع 

يف منظومة قريبنا العالمة القا�سي حمب الدين احلموي من قوله)2(: 
�سيء)4(لو حلف ال�صخ�س باأن قال: علي يقع  فال  زوجتي  طالق 
ال��وق��وع��ا ب��ه  ن���وى  واإن  وق����د غ����دا م���ق���ررااً م�����س��روع��ااًق���ال���وا: 
اإل���ى  ال�����س��يء  اإ���س��اف��ة  ذا  غ�����ري حم���ل���ه ع���ل���ى م�����ا ن��ق��اللأن 

فاأولاً: اإن هذه املنظومة لي�ست من املتون يف �سيء؛ لأنها كمنظومة ابن وهبان)4(، 
ونحوها ت�ستمل على غرائب امل�سائل.

الفتاوى  كتب  عن  تقدم  ما  بذلك  اأراد  اإن  اإلخ.  نوى...  واإن  قوله:  اأن   : وثانيااً
واأنها  عباراتهم،  علمت  فقد  وغريها  خان  وقا�سي  واخلال�سة  كالبزازية 
لي�ست بهذه ال�سيغة، واإن اأراد غريها من الكتب فابن الهمام اأول من ذكر 
اأن اأهل الأرياف تعارفوها يف زمانه، وقد ن�ص على وقوع الطالق بها؛ للعرف 

كما علمت ذلك مما تقدم.

: فاإن قوله: لأن ذا اإ�سافة ال�سيء... اإلخ، قد علمت ما ذكرناه يف ذلك من  وثالثااً
هذا  فلي�س  الذمة،  يف  لزوٌم  باأنه)5(  البزازية  يف  علَّله  ما  وعلمت  الحتمال، 
التعليل بالزم يف هذه ال�سيغة، وقد حررنا هذا املبحث يف �سرحنا على هذه 

4/ب من )د(.  )1(
يف )ب( و)ج( زيادة: حيث قال  ]ويف )ب(: تعالى ور�صيه اهلل عنه[.  )2(

4/اأ من )ج(.  )3(
هو اأمني الدين، عبدالوهاب بن اأحمد بن وهبان الدم�سقي، مهر يف العربية والفقه والقراءات والآدب،   )4(
وتولى التدري�ص والق�ساء، قال ابن حجر يف الدرر الكامنة )230/3(: “ونظم ق�سيدة على قافية الراء 
من بحر الطويل، األف بيت �صمنها غرائب امل�صائل يف الفقه احلنفي، و�صرحها يف جملدين، وهي نظم جيد 

متمكن”، وا�سم النظم: الفرائد، ت 768ه�. ينظر: الدرر الكامنة )230/3(، تاج الرتاجم �ص)198(.
6/ب من )ب( ويف اأول 7/اأ تكرار: باأنه.  )5(
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املنظومة)1(، وحا�صل ذلك اأن يقال: اإنَّ عليَّ بالت�صديد لفظٌة ُت�صتعمل للزوم، 
في�سري كقوله: الطالق يلزمني، كما ل يخفى، �سيما وغالب النا�ص بل كلهم 
يذكر بعده ما يدل على التعليق فيقول: عليَّ الطالق ل اأفعل كذا، ومراده اإن 
فعلت كذا فالطالق عليَّ الزم، اأي: واقع، فكيف يقال بعدم الوقوع حينئذ)2( 

اإذا وجد الفعل املعلق عليه؟!.

وحا�سل ما ينبغي اأن يقال يف ذلك: اأنَّ َمْن قال: عليَّ الطالق فاإن ذكر بعده ما 
يدل على التعليق فهو تعليق ال حمالة، يقع به الطالق اإذا ُوِجَد ال�صرط بحكم العرف 
اإذا مل يكن بعد قوله: عليَّ  كما تقدم، واأما من قال: بعدم الوقوع كالناظم فمراده 
الطالق ما يدل على التعليق، فاإن ذلك حينئذ)3( ل يكون متعارفااً، بل يكون اإخبارااً 
)5( اإلى غري حمله كما  ، اأو يكون م�سافااً حم�سااً باأن الطالق)4( من جهته اإذا اأراده مثالاً
ذكر، فلي�ص يف عبارة ]7/ب[ النظم)6( ما يقت�سي عدم الوقوع يف �سورة ما اإذا قال: 

عليَّ الطالق ل اأفعل كذا، وهو املطلوب.

ل  اأنه  يخفى  ل  املتون.  يف  ما  مع  الهمام  ابن  قول  تعار�ص  فقد  ال�سوؤال:  يف  قوله  واأما 
تعار�ص)7(؛ لأن قول ابن الهمام)8( يف كلمة حدثت يف زمنه تعارفها اأهل الأرياف، هي قولهم)9(: 

عليَّ الطالق ل اأفعل كذا، والذي يف املتون غري ذلك من قولهم: اأنا منك طالق، كما ذكرنا.
و�سرحه بعنوان: تنبيه الأفهام على عدة احلكام، توجد له ن�سخ خطية يف مكتبة الأوقاف العامة باملو�سل   )1(
برقم  باإ�ستنبول  ال�سليمانية  باملكتبة  اأفندي  اأ�سعد  ون�سخط مبكتبة  بالأرقام )7493؛ 3590؛ 3492(، 
)751(. ينظر: �سلك الدرر )35/3(، اإي�صاح املكنون )323/3(، هدية العارفني )591/1(، معجم 

تاريخ الرتاث الإ�سالمي مكتبات العامل املخطوطات واملطبوعات )1792/3(. 
يف االأ�صل كتب هنا حرف: ح، وفوقه خط، ولعل النا�صخ اأراد اخت�صار كلمة: حينئذ، واملثبت من )ب(.   )2(
يف االأ�صل كتب هنا حرف: ح، وفوقه خط، ولعل النا�صخ اأراد اخت�صار كلمة: حينئذ، واملثبت من )ب(.   )3(

5/اأ من )د(.  )4(
يف )د(: اإذا اأراد مثالاً اأن يكون م�سافااً.  )5(

يف )د(: الناظم.  )6(
قوله: قول ابن الهمام مع ما يف املتون. ل يخفى اأنه ل تعار�ص. �ساقط من )د(.  )7(

قوله: مع ما يف املتون. ل يخفى اأنه ل تعار�ص؛ لأن قول ابن الهمام. �ساقط من )ج(.  )8(
يف )ب( و)د(: قوله.   )9(
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فاإنها  �سيخنا،  باأبحاث  تغرت  اأن  “اإياك  يقول:  قا�سم  ال�سيخ  تلميذه  اأنَّ  مع  وقوله: 
خمالفة للمذهب”)1(. اإمنا قال اإياك)2( اأن تغرت باأبحاث �سيخنا املخالفة)3( للمذهب، 
ومل ُيِرْد ذلك يف هذه امل�ساألة؛ بدليل اأن ال�سيخ)4( خري الدين نقل يف فتواه)5( اأن ال�سيخ 
قا�صم املذكور هو اأي�صًا ممن �صرح بوقوع الطالق بذلك؛ للتعارف يف ديارهم، وعزاه له 
يف ت�سحيحه ملخت�سر)6( القدوري)7(، ومراد ال�سيخ قا�سم)8( باأبحاث �سيخه املخالفة 
للمذهب كقول ابن الهمام بعدم كراهة التنفل بعد غروب ال�سم�ص قبل اأداء املغرب)9(، 
وقوله بف�ساد �سالة املراأة بجهرها بالقراءة بناءاً على قولهم اأن �سوت املراأة عورة)10(، 

ونحو ذلك، ل يف هذه امل�ساألة بخ�سو�سها؛ لأنه تبعه يف ذلك كما ذكرنا.

واأما قوله: ثم اإن املاأخوذ من قول ابن الهمام: “وكذا تعارف اأهل االأرياف احللف 
الت�سبيه  املفهوم من  بعلي بطريق  اأفعل كذا وقوع)11( الطالق  بقول: عليَّ الطالق ل 

املنبئة عنه الكاف، واحلنفية ل يقولون باملفهوم...” اإلى اآخر كالمه.

فاإنه ل يخفى اأن ذلك ل يكون حجة يف الأدلة من ن�سو�ص الكتاب وال�سنة، واأما يف 
تقدم تخريجه.   )1(

يف )ب(: كلمة ر�سمها نحو: اأنك.   )2(
يف )د(: للمخالفة   )3(

7/اأ من )ب(.  )4(
يف )ب(: فتواه.   )5(
4/ب من )ج(.  )6(

خمطوط الفتاوى اخلريية ل)54(.  )7(
يف )ب( و)ج( زيادة: املذكور.   )8(

حيث قال عن الركعتني اللتني قبل املغرب بعد نفيه مندوبيتها: “اأما ثبوت الكراهة فال اإل اأن يدل دليل   )9(
اآخر”. ينظر: فتح القدير )446/1(، واملذهب على كراهتها. ينظر: العناية )239/1(، البناية )71/2(. 
)10( حيث قال: »�صرح يف النوازل باأن نغمة املراأة عورة...«، ثم قال: »وعلى هذا لو قيل اإذا جهرت بالقراءة 
يف ال�سالة ف�سدت كان متجها، ولذا منعها - عليه ال�سالة وال�سالم - من الت�سبيح بال�سوت لإعالم 
الإمام ل�سهوه اإلى الت�سفيق«. ينظر: فتح القدير )260/1(، و�سوت املراأة لي�ص بعورة على الراجح يف 

مذهب احلنفية. ينظر: البحر الرائق )285/1(، حا�سية ابن عابدين )406/1(. 
)11( يف )ب( و)ج(: بوقوع.
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مفهوم الروايات فهو)1( حجة كروايات امل�سائل يف كتب املذهب، وعبارة ابن الهمام من 
هذا القبيل؛ لأن من تاأخر عنه نقل عنه ذلك، واحتج براويته كتلميذه ال�سيخ قا�سم يف 
ت�سحيح القدوري كما قدمناه، و�ساحب البحر، وال�سيخ خري الدين يف فتواه، وال�سيخ 
عالء الدين يف �سرحه)2( التنوير، قال يف الأ�سباه والنظائر يف الفن الثاين من كتاب 
الق�صاء وال�صهادات: »ال يجوز االحتجاج باملفهوم يف كالم النا�س يف ظاهر املذهب، 
كالأدلة، وما ذكره حممد يف ال�سري الكبري من جواز الحتجاج به)3(؛ فهو خالف ظاهر 
الراوية فحجة كما يف غاية  واأما مفهوم)4(  الظهريية،  الدعوى من  املذهب، كما يف 
اأحمد احلموي يف حا�سيته  ال�سيد)7(  البيان من احلج«)5(، و)6( قال العالمة املرحوم 
“وكذلك مفهوم الت�صنيف حجة ذكره يف اأنفع الو�صائل، واإمنا كان  على الأ�سباه)8(: 
املفهوم حجة عندنا يف الرواية دون الن�سو�ص؛ لأن املفهوم فيها لي�ص مبق�سود، بخالف 
[ فيه مق�سود، فيكون حجة فيه، وهذا هو الفرق بينهما،  كالم الأ�سحاب فاإنه ]8/اأ
واأنه قد خفي على كثريين فاحفظه، كذا يف الزهر البادي على ف�سول العمادي معزيااً 

اإلى مولنا)9( عبدالرب ابن ال�سحنة)10(”)11(.
يف )د(: فهي.   )1(
يف )د(: �صرح.  )2(

به: لي�ست يف )ب( و)د(.   )3(
5/ب من )د(.  )4(

الأ�سباه والنظائر لبن جنيم �ص)188-187(.  )5(
الواو �ساقطة من )د(.  )6(

7/ب من )ب(.  )7(
يف )ب( و)ج( زيادة: والنظائر.  )8(

يف )ب( و)ج( و)د(: معزيا ملولنا.   )9(
)10( هو اأبو الربكات، �سري الدين، عبدالرب بن حممد بن حممد احللبي، القاهري، يعرف بابن ال�سحنة، 
تولى التدري�ص، والإفتاء، واخلطابة، قال ال�سخاوي: “ولي�ص بثقة فيما ينقله، ول بعمدة فيما يقوله”، 
األغاز  االأ�صرفية يف  والذخائر  وهبان،  ابن  منظومة  �صرح  وله  ونرث،  نظم،  له  العلوم،  متفننًا يف  وكان 

احلنفية، ت921ه�. ال�سوء الالمع )33/4(، الكواكب ال�سائرة )220/1(.
غري  يف  املخالفة  مفهوم  اعتبار  يف  اجلمهور  احلنفية  وافق  حيث   ،)337/2( الب�سائر  عون  )11( غمز 

الن�سو�ص ال�سرعية، ومن عباراتهم: مفاهيم الكتب حجة. ينظر: حا�سية ابن عابدين )110/1(، =
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قد  املتون؟  املنطوق يف  على �صريح  عبارٍة  املفهوم من  يرجح  فكيف  قوله:  واأما 
علمت اأن املتون)1( مل تنطق بهذه ال�سيغة.

قوله: ويدل على اأن عليَّ الطالق مثل اأنا منك طالق قول الزيلعي لعدم اإ�سافته 
اإلى املحل، وقول النظم: 

اإلى  ال�سيء  اإ�سافة  ذا  غ��ري حم��ل��ه ع��ل��ى م��ا نقاللأن 

ل يخفى اأن املثلية بعيدة؛ لأن قوله: اأنا منك طالق �سريح يف اإ�سافة الطالق اإليه 
دون املراأة.

واأما قوله: عليَّ الطالق فلي�ص �سريحااً يف ذلك؛ لأن طالق املراأة على الرجل ل 
التطليق، ل على معنى الطالقية)2(،  اإليه على معنى  املراأة، فقد ن�سب الطالق  على 
اإلى غري حمله؛ لأن الرجل هو الذي  اإ�سافة الطالق مبعنى التطليق  فلي�ص يف ذلك 
اإ�سافة  اأين يكون يف ذلك  الرجل، فمن  التي تطلق  املراأة هي  اأن  املراأة، ل  يطلق)3( 

الطالق اإلى غري حمله؟!.

وقوله: بل اإذا كان: اأنا منك طالق لغوااً مع كونه �سريحااً، وحقيقة كان عليَّ الطالق 
لغوااً اأولى... اإلخ)4(.

ل يخفى اأن �سراحته وحقيقته يف ن�سبته اإلى نف�سه، وذلك هو اللغو، واأما قوله: عليَّ 
الطالق مبعنى التطليق فهو لي�ص بلغو؛ لأن التطليق مبعنى تطليق الرجل للمراأة، اأي: 
اإيقاع طالقه)5( عليها اإمنا هو على الرجل مبفهوم)6( ال�ستعالء املجازي، كما ل يخفى.

= الوجيز يف اأ�سول الفقه )167/2(، املطلق واملقيد �ص)329(.
قد علمت اأن املتون: لي�ست يف )ب( و)ج( و)د(.   )1(

يف )ب( و)ج( و)د(: الطالقية.   )2(
5/اأ من )ج(.  )3(

يف )د(: اإلى اآخره.  )4(
8/اأ من )ب(.   )5(

قوله: تطليق الرجل للمراأة، اأي: اإيقاع طالقه عليها اإمنا هو على الرجل مبفهوم. �ساقطة من )د(.  )6(
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واأما قول ال�صيخ عبدالنافع احلموي يف مقت�صى عبارته اأن االأحوط الفتوى بعدم 
الوقوع يف مثل ذلك؛ ملا يرتتب على الوقوع من حل الزوجة لزوج اأجنبي، وحل اأختها 

له، وعمتها، وخالتها ونحو ذلك. 

اأن احلرمة املرتتبة على الفتوى بعدم الوقوع حمققة الآن يف حق هذه  فجوابه: 
بالوقوع؛  الفتوى  على  املرتتبة  احلرمات  لأجل  ذلك  يف  احلرمة  ترتك  فال  الزوجة 
يفتي  التي  الزوجة  هذه  لأن  الوقوع،  حمتملة  وهي  الآن،  موجودة  غري  هي  حيث)1( 
بوقوع الطالق عليها بذلك ُيحتمل اأنها ل تتزوج بزوج اآخر، اأو اأنها متوت قبل ذلك، 
ويحتمل اأي�سااً اأن ل يكون)2( لها اأخت يتزوجها)3(، اأو ل عمة لها، ول خالة ونحو ذلك، 
والفروج  املوهومة،  املحرمات  احتمال  ب�سبب  اعتبارها  يرتك  ل  املحققة  واحلرمة 

املحققة ُيحتاط فيها ما ال ُيحتاط يف الفروج املوهومة الغري حمققة.

به  ويفرح  يبغ�صها،  التي  املباحات  من  الطالق  اأن  ذكره  ما  ويوؤيد  قوله: 
اإبلي�ص... اإلخ.

ل يخفى اأن ذلك يف الطالق ال�سريح الذي ل يحتمل غريه؛ لأنه هو الذي يوجب 
التفريق بني الزوجني، كما وقع يف احلديث املذكور كقوله: اأنت طالق، وطلقتك ونحو 
ذلك، واأما اأنه ل)4( يفتى به، ولو كان �صريحًا خمافة اأن يفرح اإبلي�س باإيقاعه فهو اأمر 
�سنيع يف الدين، فلي�ص يف ذلك تاأييد ملا ذكر، هذا ما يتعلق مبذهب ]8/ب[ احلنفية 

يف هذه امل�ساألة.

املنهاج:  على  �سرحه  يف  ال�سربيني)5(  اخلطيب  قال  فقد  ال�سافعية  مذهب  واأما 
6/اأ من )د(.   )1(

يف )ب( و)ج(: اأن تكون. ويف )د(: اأن يكون. واملثبت من الأ�سل، وهو املوافق لل�سياق.   )2(
يف )د( زيادة: زوجها.   )3(

ل: �ساقطة من )ب( و)ج( و)د( واملثبت من الأ�سل، وهو املوافق لل�سياق.   )4(
هو �سم�ص الدين، حممد بن اأحمد اخلطيب ال�سربيني القاهري، فقيه، مف�سر، متكلم نحوي، له الإقناع   )5(
يف حل األفاظ اأبي �سجاع، ومغني املحتاج، وال�سراج املنري يف تف�سري القراآن وغريها، ت 977ه�. ينظر: 

الأعالم )6/6(، معجم املوؤلفني )269/8(. 
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قال  كما)2(  وهو  �سريح،  اإنه  ْيَمِري)1(  ال�سَّ وقال  كناية.  فهو  الطالق  عليَّ  قال  “ولو 
الزمان؛ ل�ستهاره يف  اإنه احلق يف هذا  الزرك�سي)3(، وغريه:  اأوجه، بل قال  �سيخنا 
معنى التطليق، فقول ابن ال�صالح)4( يف فتاويه: اإنه ل يقع به)5( �سيء، حممول على 

اأنه مل ي�ستهر يف زمانه، ومل ينِو به الطالق”)6(.

ابن  املالكي)7( يف �سرحه على ر�سالة  ال�سيخ داود  املالكية فقد قال  واأما مذهب 
اأبي زيد القريواين: “ال�سريح من الطالق ما فيه الطاء والالم والقاف، كقوله: اأنت 
طالق، اأو مطلقة، اأو اأنا طالق)8(، اأو الطالق يل لزم، اأو عليَّ الطالق فال يقبل قوله 
اإذا �سهدت البينة اأنه مل يق�سد الطالق، وكذلك ل ُيقبل منه يف الفتوى اإذا اأقر على 

نف�سه اأنه اأتى بهذا اللفظ ومل ُيرد به الطالق اإذا ق�سد النطق به”)9(.
الفقهاء  طبقات  يف  ال�صالح  ابن  قال  الب�صري،  ال�صيمري  احل�صني  بن  عبدالواحد  القا�صم،  اأبو  هو   )1(
�ص)125(: “اأحد الأئمة، وله يف املذهب وجوه م�سطورة”، كان حافظًا للمذهب، ح�صن الت�صانيف، تولى 
الق�صاء، وله االإي�صاح يف املذهب، والقيا�س والعلل، ت386ه�. ينظر: طبقات الفقهاء ال�سافعية )575/2(. 

8/ب من )ب(.   )2(
هو بدر الدين، حممد بن بهادر بن عبداهلل الزرك�صي، امل�صري، امل�صنف املحرر، كان فقيهًا اأ�صوليًا   )3(
، له البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، واإعالم ال�ساجد باأحكام امل�ساجد، واملنثور يف القواعد  اأديبااً فا�سالاً

الفقهية، ت704ه�. ينظر: طبقات ال�سافعية )167/3(، معجم املوؤلفني )121/9(. 
اأئمة  اأبو عمرو، عثمان بن عبدالرحمن الكردي ال�صهرزوري، ال�صهري بابن ال�صالح، ومن  هو االإمام   )4(
“مقدمة  احلديث  علم  اأنواع  معرفة  له:  عدة،  فنون  يف  مباركة  م�ساركات  وله  ودينااً،  علمااً  امل�سلمني 
ابن ال�صالح”، والفتاوى، واأدب املفتي وامل�ستفتي، ت634ه�. ينظر: وفيات الأعيان )243/3(، طبقات 

ال�سافعية الكربى )326/8(. 
به: �ساقطة من )د(.   )5(

مغني املحتاج )459/4(، وينظر: بحر املذهب )174/10(، ونقل عن املزين قوله: “ل ن�ص فيه =  )6(
”. وينظر: اأ�سنى املطالب )274/3(،  = لل�سافعي، ثم قال: وكثري من النا�ص ل يعرفون هذا اإل طالقااً

الغرر البهية )254/4(.
اأبو اجلود، داود بن �سليمان بن ح�سن الفنبي القاهري املالكي الربهاين، كان عاملااً، خريااً، دينااً،  هو   )7(
ال�سوء  اأبي زيد، ت863ه�. ينظر:  ابن  ر�صالة  واآخر على  الكالئي،  له �صرح جمموع  للفرائ�س،  متقنًا 

الالمع )211/3(، نظم العقيان يف اأعيان الأعيان �ص)111(. 
5/ب من )ج(.  )8(

ينظر: النوادر والزيادات )160/5( ويف هذا املو�سع قال: “قال ابن �سحنون، عن اأ�سهب، فيمن قال:   )9(
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الُفُتوحي  اأحمد  بن  حممد  الدين  �سم�ص  ال�سيخ  قال  فقد  احلنابلة  مذهب  واأما 
احلنبلي)1( يف كتابه منتهى الإرادات يف جمع املقنع مع التنقيح وزيادات: “وقوله: اأنت 
َزًا، اأو معلَّقًا، اأو حملوفًا به،  الطالق، اأو يلزمني، اأو الزم يل، اأو عليَّ ونحوه �صريٌح منجَّ

يقع به واحدة ما مل ينِو اأكرث”)2(. انتهى.

قال:  اإذا  الرجل)3(  على  الطالق  وقوع  يف  الأربعة  الأئمة  مذاهب  نقول  فهذه 
الأربعة ل يجوز  الأئمة  اأجمعت عليه  وما  وفعل)4( كذا،  اأفعل كذا،  ل  الطالق  عليَّ 
ق�سى  اإذا  فيما  الق�ساء  ينفذ  »ل  القواعد:  فن  يف  الأ�سباه  يف  قال  خمالفته)5(. 
يخالف  االأربعة  االأئمة  خالف  وما  ظاهر،  وهو  لالإجماع،  خمالف  ب�صيء  القا�صي 
االإجماع، واإن كان فيه خالف لغريهم، فقد �صّرح يف التحرير)6( اأن الإجماع انعقد 
اأن علي الطالق كما هو على النا�ص لزم لهم  اإمنا نويت  اإن فعلت كذا، فحنث ثم قال:  علي الطالق 
للدردير )378/2(،  الكبري  ال�صرح  وينظر: �صرح اخلر�صي )43/4(،  واحدة«،  ينفعه، وهي طالق  مل 
التفريع لبن اجلالب )4/2( وقال: “ف�سريحه: اأنت طالق، اأو الطالق يل لزم، اأو َعَليَّ الطالق، واأنا 

طالق منك، كل هذا �سريح«.
ال�سهري بابن النجار، تقي الدين، اأبو البقاء، من اأعالم احلنابلة، تبحر يف العلوم حتى انتهت اإلى رئا�سة   )1(
املذهب يف ع�سره، وجمع بني العلم، والديانة، والأخالق الكرمية، والأدب الرفيع، وويل الق�ساء، له: 
منتهى الإرادات، وخمت�سر التحرير يف اأ�سول الفقه، وتلخي�ص املقا�سد احل�سنة لل�سخاوي، ت972ه�. 

ينظر: �سذرات الذهب )571/10(، ال�سحب الوابلة )854/2(. 
)255/4(، وهي يف مذهب احلنابلة من �صريح الطالق، وتقع ثالثًا بنيتها، واإال فواحدة. ينظر: �صرح   )2(

منتهى الإرادات )93/3(، الكايف )121/3(، الإن�ساف )4/9(. 
6/ب من )د(.   )3(

وفعل: �ساقطة من )د(.   )4(
الإجماع الذي ل جتوز خمالفته هو اإجماع الأمة، واأما اتفاق املذاهب الأربعة لوحدهم يف م�ساألة معينة   )5(
مع وجود من يخالف قولهم من اأئمة االأمة فاإنه ال ي�صمى اإجماعًا، واإن كان اتفاقهم هو االأقوى غالبًا، 
ول�سيخ الإ�سالم ابن تيمية حترير نفي�ص يف هذه امل�ساألة يف جمموع الفتاوى )10/20( حيث قال: “واأما 
اأقوال بع�ص الأئمة كالفقهاء الأربعة وغريهم؛ فلي�ص حجة لزمة، ول اإجماعااً باتفاق امل�سلمني، بل قد 
اأقوى من  اإذا راأوا قول يف الكتاب وال�سنة  اأنهم نهوا النا�ص عن تقليدهم؛ واأمروا    ثبت عنهم 
قولهم: اأن ياأخذوا مبا دل عليه الكتاب وال�سنة، ويدعوا اأقوالهم«. وينظر: التقرير والتحبري )354/3(، 

الوجيز يف اأ�سول الفقه )373/2(. 
يف )د(: التحريرات.   )6(
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على عدم العمل مبذهب يخالف االأربعة؛ الن�صباط مذاهبهم، وا�صتهارها، وكرثة 
اأتباعها«)1( انتهى)2(.

يوفقنا  اأن  تعالى  اهلل  ون�صاأل  امل�ساألة)3(،  تي�سر حتريره يف هذه  ما  اآخر  وهذا 
ال�سيطان،  و�سو�سة  �سواه فيما فيه  العمل بذلك، وترك ما  اإلى  امل�سلمني  واإخواننا 
اأعلم  واهلل   ، متعنيَّ املكلف  على  واتباعه   ، بنيَّ احلق  فاإن  الرحمن،  ر�صى  وعدم 
َر)5( ذلك  بال�صواب، واإليه املرجع واملاآب. قال امل�صنف نفعنا اهلل تعالى به )4(: ُحرِّ
يف جمل�ص واحد، يوم الأربعاء، الرابع والع�سرون من �سهر رجب)6(، �سنة ت�سع ومائة 

واألف)7(. 

املذكورة  ال�سنة  من  املبارك،  �سعبان  الأربعاء، غرة  نهار  ذلك  الفراغ من  وكان 
على يد خادم مقال امل�صنف الفقري عبدالرحمن ابن اإبراهيم بن عبدالرزاق)8( )9(.

�ص)92(.   )1(
9/اأ من )ب(.   )2(

امل�ساألة: �ساقطة من )ج(.  )3(
. :)يف )ج(: قد�ص �سره ونفعنا به. ويف )د  )4(

يف )د(: حررت.   )5(
يف )د( بدل )يوم الأربعاء الرابع والع�سرين من �سهر رجب(: يف اأواخر رجب.   )6(

يف )ج( زيادة: واحلمد هلل، و�صلى اهلل على �صيدنا حممد واآله و�صلم. ويف )د( زيادة: واحلمد هلل رب   )7(
العاملني.

هو عبدالرحمن بن اإبراهيم بن اأحمد الدم�سقي، ا�ستهر بابن عبدالرزاق، فقيه، فر�سي، اأديب، من   )8(
منتقى  يف  املنظوم  قالئد  وله:  بدم�صق،  اخلطابة  ويل  املخطوط،  �صاحب  النابل�صي،  ال�صيخ  تالميذ 
فرائ�س العلوم و�صرحها، ديوان خطب، وديوان �صعر، ومفاتيح االأ�صرار ولوائح االأفكار يف �صرح الدر 
املختار، وحدائق الأنعام يف ف�سائل ال�سام ت1138ه�. ينظر: �سلك الدرر )266/2(، اإي�صاح املكنون 

)520/4(، هدية العارفني )552/1(، معجم املوؤلفني )111/5(. 
جاء يف ختام )ب(: “وكان الفراغ من كتابتها نهار الثالثاء، �صلخ جمادى االأولى، من �صهور �صنة األف   )9(
ومائة واأربعة واأربعني، وقد نظم موالنا و�صيدنا العالمة املحقق والفهامة املدقق امل�صنف  اآمني 

اآمني تاريخااً لهذه الر�سالة على الفتح فقال...” اإلخ. 
 وورد يف ختام )ج(: “ووافق الفراغ من كتابتها يوم الأربعاء، ثالث وع�سرين �سوال، �سنة 1153ه�”.
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)2 وقد نظم العالمة امل�صنف تاريخًا لهذه الر�صالة على الفتح فقال: )1(
تخريُجها)2(  اأ�صـــكَل  فَمـــْن به انحلـــت لـــه الـَمْدُحم�صاألـــٌة 
ــا مــنــغــلــٌق عــــــــن فتى  ــه ــاب ُحوب م���ا عن���ده يف اأمره���ا ُن��سْ
ذا  حت����ري����رن����ا  يف  ْخُت للم�ساألة الَفْت�ُح)3(ف����ك����ان  وقد اأرَّ

 .] �سنة 1109ه� ]9/اأ

يف )ب(: تاريخها، وما يف الأ�سل هو ال�سواب.  )1(
يف  معروفة  طريقة  وهي  ل،  اجُلمَّ ح�ساب  طريقة  على  وذلك  الفتح”،  “للم�ساألة  قوله:  يف  واحل�ساب   )2(
متثله  ما  ملجموع  احل�ساب  ويكون  رقمية،  قيمة  حرف  لكل  ُجعل  وقد  باحلروف،  الأرقام  عن  التعبري 
احلروف يف قوله: “للم�ساألة الفتح”، على ترتيبها كالتايل: 80+30+1+400+30+1+60+40+30+30+

400+8=1110، وهكذا هو الناجت، واإن كان املق�سود 1109، ولعل ذلك من باب ما هو معلوم من جرب 
الك�سر. ينظر: مفاتيح العلوم �ص)219( وما بعدها.
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 كيف ينظر املوؤمن للنعم؟
قوله:  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإليه  اأر�سد  ما  ا�ستعمال  الأ�سياء  اأنفع  من 
»انظروا اإلى من هو اأ�سفل منكم، ول تنظروا اإلى من هو فوقكم، 
فاإنه اأجدر اأن ال تزدروا نعمة اهلل عليكم«، فاإن العبد اإذا ن�صب 
يف  اخللق  من  كثريااً  يفوق  راآه  اجلميل،  امللحظ  هذا  عينيه  بني 
احلال،  به  بلغت  مهما  وتوابعه،  الرزق  ويف  وتوابعها،  العافية 
فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزاد �صروه واغتباطه بنعم اهلل التي 
فاق فيها غريه ممن هو دونه فيها، وكلما طال تاأمل العبد بنعم 
اأعطاه  ربه قد  راأى  والدنيوية،  الدينية  والباطنة،  الظاهرة  اهلل 
ا، ودفع عنه �سرورااً متعددة، ول �سك اأن هذا يدفع الهموم  خرياً

والغموم، ويوجب الفرح وال�صرور.
 ينظر: الو�سائل املفيدة للحياة ال�سعيدة، لبن �سعدي)�ص: 7(، 
ولطائف الفوائد اأ. د. �صعد اخلثالن)�س: 276(.



مشروعية اإلن�قاذ ومحله والتزاحم فيه
دراسة وصفية است�رائية

اإعداد: 
د. وليد بن حممود قاري بخاري

 اأ�ستاذ الفقه امل�سارك بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بينبع - جامعة طيبة
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 دراسة وصفية استقرائية
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املقدمة

بعثه  على من  وال�صالم  وال�صالة  وعلًما،  �صيء رحمة  كل  و�صع  الذي  احلمد هلل 
اهلل رحمة للعاملني، نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه واأتباعه، الذين يهدون باحلق وبه 

يعدلون.

اأما بعد: فاإن من املو�سوعات التي يتجلى فيها �سمو الفقه الإ�سالمي، ويحتاجها 
النا�ص يف حياتهم اليومية، مو�سوع: )م�سروعية الإنقاذ، وحمله، والتزاحم فيه(.

اأهمية املو�سوع:

تظهر اأهمية املو�سوع يف اأ�سباب عدة، من اأبرزها: 

• وحترير 	 بحثه  ويف  ال�صرعية،  املقا�صد  اأعظم  من  واالأموال  االأرواح  اإنقاذ  اأن 
م�سائله حتقيق لتلك املقا�سد.

• كما اأن االإنقاذ من اأجلِّ ما يتقرب به العباد اإلى اهلل ، ومعرفة اأحكامه 	
من العلم الداعي اإلى ر�صوان اهلل.

• ول تقت�سر اأهمية املو�سوع على الثواب يف الآخرة، بل هو من اأكرب الأ�سباب 	
املوؤدية اإلى متا�سك املجتمع وترابطه، و�سالمة اأفراده ومكت�سباته، وا�ستقراره 

ا. ا و�سحياً اأمنياً

• مع اأن اإن�صاء اجلهات املر�صودة لالإنقاذ، وجتنيد املوظفني فيها من اأهم واجبات 	
الدول؛ اإال اأن قيام اأفراد املجتمع االآخرين بامل�صاهمة يف واجب االإنقاذ يخفف 

ال�صغط على تلك اجلهات، ويقّلل من االأعباء االقت�صادية على احلكومات.
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اأ�سباب اختيار املو�سوع:

• اأحكام االإنقاذ مبختلف 	 اإلى معرفة  ُملّحة  الع�صر احلايل �صارت احلاجة  يف 
حاالتها؛ لكرثة احلوادث والكوارث املوؤدية اإلى هالك االأرواح واالأموال باأ�صباب 
متنوعة، كانت�سار املخرتعات احلديثة من و�سائل النقل، والأجهزة الكهربائية، 
والآلت ال�سناعية، وكذلك التغريات املناخية املتكررة، مثل: ال�سيول، وحرائق 

الغابات، والزلزل، والرباكني، والفي�سانات.

• املختلفة 	 ب�سوره  لالإنقاذ  املخ�س�سة  اجلهات  يفيد  مما  البحث  هذا  مثل 
)الدفاع املدين، الإ�سعاف، الطوارئ(، وينظم عملها، وينفي عنها احلرية يف 

كثري من امل�سائل التي قد يت�ساءلون عنها.

• قد يظن الكثري من النا�ص اأن واجب الإنقاذ مقت�سر على العاملني يف اجلهات 	
املر�سودة لالإنقاذ دون غريهم؛ فال يبايل بتخلي�ص امل�سرفني على الهالك، 
وياأتي هذا البحث ليو�صح ما هو مقّرر �صرًعا من اأن املخاطب باالإنقاذ جمموع 

النا�ص، وقد يتعني على فئات منهم، اأو اأفراد يف بع�ص احلالت.

• ا، حيث ن�ص نظام 	 ا اأي�ساً ا؛ فهو مقرر نظاماً كما اأن واجب الإنقاذ مقرر �سرعاً
الدفاع املدين يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر بتاأريخ: 1406/05/10ه�، 
يعترب  ا  يكن متطوعاً ولو مل  �سخ�ص  كل   « الآتية:  العبارة  مادة )18( على  يف 
يف  املدين  الدفاع  لعمليات  والالزمة  املمكنة  امل�ساعدات  تقدمي  عن  م�سوؤولاً 

احلالت التي تدعو لها ال�سرورة«.

م�سكلة البحث:

يقع  الذي  واملحل  الإنقاذ،  تعرتي حكم  التي  احلالت  التف�سيل يف  البحث  يتناول 
املتعلقة باملو�سوع،  الأ�سئلة  اأهم  التزاحم فيه؛ حماولاً الإجابة على  عليه، والعمل عند 
على  يجب  حالت  من  وهل  اإليه؟،  املبادرة  وحكم  الإنقاذ؟  حكم  يف  الأ�سل  ما  مثل: 
اأن  االإن�صان  على  وهل يجب  بها؟،  يجب  التي  ال�صروط  ما  ثم  ؟،  فيها  االإنقاذ  االأعيان 
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اأو  الفور  الإنقاذ على  الإنقاذ؟، وهل  ب�سبب  نف�سه  الهالك على  ينقذ غريه عند خوف 
الرتاخي؟، وهل ُي�سرع اإجبار القادر على الإنقاذ حال امتناعه منه؟، واإذا امتنع الإن�سان 
امل�سرف على الهالك من اأن ينقذه اأحد فهل ُي�سرع اإجباره على قبول الإنقاذ؟، وما حمل 
الإنقاذ؟، وما العمل عند التزاحم يف حمل الإنقاذ؟، وهل ُي�سرع تقدمي بع�ص امل�سابني 

على بع�ص يف الإنقاذ؟، وما حكم اإنقاذ م�ساب بالت�سبب يف هالك م�ساب اآخر؟.

اأهداف البحث:

• الإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة باملو�سوع كما هو مو�سح يف م�سكلة البحث. 	

• اإ�صاعة اأخالق النجدة وال�صهامة بني اأفراد املجتمعات؛ الأن اإنقاذ االأرواح واالأموال 	
من اأبلغ مظاهر ال�صهامة، وهي مما يتفق عقالء الب�صر على ا�صتح�صانه.

• دين 	 باأنه  الإ�سالم  املعتقدين جهالاً يف  الطريق على  يقطع  املو�سوع  مثل هذا 
الق�صوة والعنف، فهو يبني حما�صنه واأنه دين الرحمة والرفق، واأن املحافظة 

على االأرواح واملمتلكات من اأولى اأولوياته.

• تقعيد 	 من  املو�سوع  هذا  يف    الفقهاء  تركه  الذي  الفقهي  الرتاث  اإن 
�سابق  واأنه  ال�سرعي،  الفقه  �سمو  ُيعلم  حتى  للعلن؛  يظهر  باأن  جدير  وتفريع 
اأو  فيه  ا�ستجد  ما  على  احلكم  على  قادر  اأنه  كما  الأحكام،  هذه  مبثل  غريه 

ي�ستجد من نوازل.

الدرا�سات ال�سابقة:

مع اأهمية املو�سوع، ووجود مادة �ساحلة فيه من تقريرات الفقهاء وتفريعاتهم؛ مل 
اأقف بعد البحث عن موؤلفات فيه اإال على نزر ي�صري، فقد وقفت على ر�صالة ماج�صتري 
نت من  بعنوان )اأحكام االإنقاذ( من اإعداد: اأحمد بن عبداهلل اآل طالب)1(، وقد تكوَّ
ثالثة ف�سول: اأولها يف حقيقة الإنقاذ، وحكمه، وثانيها يف اأثره يف العبادات، وثالثها 
)اأحكام االإنقاذ(. اإعداد: اأحمد بن عبداهلل اآل طالب. ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة االإمام   )1(

حممد بن �سعود الإ�سالمية، 1429ه� - 1430ه�. 
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الإنقاذ يف  اأثر  اإلى  يتطرق  ل  ب�سدده  اأنا  الذي  والبحث  العبادات،  اأثره يف غري  يف 
الإنقاذ،  حكم  تعرتي  التي  احلالت  يف  التف�سيل  يتناول  واإمنا  وغريها،  العبادات 
واملحل الذي يقع عليه، والعمل عند التزاحم فيه؛ وقد اجتمع عندي من تلك امل�سائل 
ما مل اأجده يف تلك الر�سالة، مثل: بيان الأ�سل يف حكم الإنقاذ، وا�ستحباب املبادرة 
اإليه، ووجوبه على املعيَّنني من ويل الأمر، واأن وجوبه ل يقت�سر عليهم بل يتعداه اإلى 
غريهم من عامة النا�س يف بع�س احلاالت، ثم ال�صروط التي يجب بها، واالأدلة على 
ب�سبب  نف�سه  الهالك على  ينقذ غريه عند خوف  اأن  الإن�سان  ذلك، وهل يجب على 
الإنقاذ؟، وزمان الإنقاذ، ومكانه، وهل ُي�سرع اإجبار القادر على الإنقاذ حال امتناعه 
منه؟، واإذا امتنع الإن�سان امل�سرف على الهالك من اأن ينقذه اأحد فهل ُي�سرع اإجباره 

على قبول الإنقاذ؟، وحكم اإنقاذ م�ساب بالت�سبب يف هالك م�ساب اأخر.

باقت�ساب، وهي مما يرى  امل�سائل  اإلى بع�ص  املذكورة تطرقت  الر�سالة  اأن  كما 
الباحث اأنها بحاجة اإلى مزيد ب�سط وتف�سيل، مثل: اإنقاذ غري املحرتم من الإن�سان 
التزاحم، ثم  ابتداءاً ببيان احلكم عند عدم  الإنقاذ،  واحليوان، والتزاحم يف حمل 
ثم  الآخر؟،  على  يقدم  منها  واأيٌّ  والأموال،  واحليوان  الآدمي  تزاحم  عند  احلكم 
الإنقاذ عند تزاحم الإن�سان مع الإن�سان، وهل ُي�سرع تقدمي بع�ص امل�سابني على بع�ص 

يف الإنقاذ؟.

وبعد كل هذا تبني يل اأن املو�سوع ل زال بحاجة ما�سة اإلى بحث اأرحب، وتن�سيق 
اأوعب؛ ف�صرعت فيه م�صتعيًنا باهلل.

منهج البحث واإجراءاته:

املنهج الو�سفي ال�ستقرائي املتمثل با�ستقراء اأقوال الفقهاء ال�سابقني يف املو�سوع، 
ثم ا�صتقراء االأدلة ومناق�صتها وحماولة ا�صتنباط احلكم منها.

وتف�سيال من حيث الإجراءات فكما يلي: 

يتبني هذا املنهج فيما يلي: 
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• حترير حمل اخلالف ببيان موا�سع التفاق اإن وجدت، ثم موا�سع النزاع. 	

• بتقدمي 	 وترتيبها  املعتربة،  الفقهية  املذاهب  على  الأقوال  ذكر  يف  القت�سار 
القول الراجح، وتوثيقها من كتب اأهل املذهب نف�سه.

• اأحاول م�صتعيًنا باهلل مناق�صة االأدلة وبيان الراجح يف امل�صاألة، وفق ما تقت�صيه 	
قواعد الرتجيح، واأ�سوله.

• ا ما تكون عبارة “ونوق�ص هذا:” للمناق�سات املنقولة عن 	 يف مناق�سة الأدلة غالباً
كتب الفقهاء، وعبارة “وميكن اأن يناق�ص هذا:”، ونحوها من العبارات امل�سدرة 

ب�� “ميكن” ملا فتح اهلل به على الباحث مما فهمه من امل�صادر املختلفة.

• والتوثيق، 	 التحرير،  يف  الأ�سلية  واملراجع  امل�سادر  اأمهات  على  العتماد 
والتخريج، واجلمع.

• الرتكيز على مو�سوع البحث، وجتنب ال�ستطراد. 	

• ذكر اأرقام الآيات، وبيان �سورها.	

• يف 	 تكن  مل  -اإن  درجتها  يف  ال�ساأن  اأهل  ذكره  ما  وبيان  الأحاديث،  تخريج 
ال�سحيحني اأو اأحدهما-، فاإن كانت كذلك؛ فاأكتفي حينئذ بتخريجها فيهما.

• العناية بقواعد اللغة العربية، والإمالء، وعالمات الرتقيم.	

• تكون اخلامتة عبارة عن اأهم النتائج والتو�سيات.	

خطة البحث:

يتكون املو�سوع من مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة.

متهيد، وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: التعريف باالإنقاذ.

املطلب الثاين: اأ�سباب الإنقاذ.
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املبحث الأول: م�سروعية الإنقاذ، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: الأ�سل يف حكم الإنقاذ.

املطلب الثاين: وجوب الإنقاذ على الأعيان.

املطلب الثالث: الإنقاذ على الفور.

املطلب الرابع: الإجبار على الإنقاذ وقبوله.

املبحث الثاين: حمل الإنقاذ، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: اإنقاذ املحرتم من الإن�سان واحليوان.

املطلب الثاين: اإنقاذ غري املحرتم من الإن�سان واحليوان.

املطلب الثالث: اإنقاذ الأموال.

املبحث الثالث: التزاحم يف حمل الإنقاذ، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: الإنقاذ عند عدم التزاحم. 

املطلب الثاين: الإنقاذ عند تزاحم الآدمي واحليوان والأموال.

املطلب الثالث: الإنقاذ عند تزاحم الإن�سان مع الإن�سان.

اخلامتة.

فهر�ص امل�سادر، واملراجع.

فهر�ص املو�سوعات.
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متهيد

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول

تعريف االإنقاذ

ا، وهو التخلي�ص والتنجية، يقال: نقذته  الإنقاذ يف اللغة: م�سدر اأنقذ ينقذ اإنقاذاً

 : فار�ص  ابن  قال  وجنيته)1(،  خل�سته  اأي:  ذته،  وتنقَّ وا�ستنقذته،  واأنقذته، 
�سيء”)2(. ا�ستخال�ص  على  يدل  �سحيح  اأ�سل  والذال  والقاف  “النون 

ول يخرج ا�ستعمال الفقهاء لالإنقاذ عن معناه اللغوي)3(، ومن عباراتهم يف ذلك: 
اأو جهاد عم نفريه؛ يف�سد، ول  اأو حريق،  خرج لإنقاذ غريق،  اإذا  هذا  وعلى   ...“
ياأثم”)4(، “... وعامد تكلم لإنقاذ م�سلم؛ لئال يقع يف مهلكة، اأو ما اأ�سبه ذلك؛ فذلك 
واجب عليه”)5(، “...كاجلماعة اإذا راأوا غريًقا يهلك، اأو من ظفر به �صبع؛ فعليهم 
ا، يف ال�سالة عند �سيق وقتها؛  ا، اأو غريقاً خال�سه، وا�ستنقاذه”)6(، “... لو راأى حريقاً

لزمه ترك ال�سالة، واخلروج لإنقاذه”)7(.
انظر: تهذيب اللغة )9/ 75(، ل�سان العرب )3/ 516(، القامو�ص املحيط )�ص: 339(.  )1(

مقايي�ص اللغة )5/ 468( مادة )نقذ(.  )2(
األفاظ املقنع )�ص:  األفاظ املهذب )1/ 273(، املطلع على  انظر: النظم امل�ستعذب يف تف�سري غريب   )3(

300(، امل�صباح املنري يف غريب ال�صرح الكبري )2/ 620(.
فتح القدير للكمال ابن الهمام )2/ 396(.  )4(

التب�سرة للخمي )1/ 393(.  )5(
احلاوي الكبري )8/ 34(.  )6(

املغني لبن قدامة )1/ 195(.  )7(
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املطلب الثاين
اأ�شباب االإنقاذ

واملراد بها الأ�سياء التي توؤدي اإلى هالك نف�ص، اأو ع�سو منها، اأو منفعة فيها، اأو 
تلف مال)1(، وقد تكلم الفقهاء  عن كثري منها ح�سبما وقع يف اأزمانهم، ويلحق 
ا يوؤدي  بها الأمور احلادثة يف ع�سرنا التي ت�سرتك مع ما ذكره الفقهاء يف كونها �سبباً
اإلى الهالك، والتلف)2(، مثل: �سدة اجلوع والعط�ص، والغرق يف مياه ال�سيول، والبحار، 
والإ�سابات  والزلزل،  وال�سيول، والرباكني،  البيئية، كاحلرائق،  والكوارث  والأنهار، 
املختلفة يف و�سائل النقل الربية، اأو البحرية، اأو اجلوية، والوقوع يف احلفر، والآبار، 
والنحبا�ص يف الأماكن املغلقة، كالغرف، وامل�ساعد، والعلوق يف اجلبال، اأو الأماكن 
املرتفعة، اأو ال�صقوط منها، والتيه يف ال�صحاري، والغابات، واالنقطاع يف الطرقات 

غري امل�سلوكة، ومهاجمة ال�سباع، واحليوانات املهلكة.

انظر: مراقي الفالح �صرح نور االإي�صاح )�س: 138(، اإر�ساد ال�سالك اإلى اأ�سرف امل�سالك يف فقه الإمام   )1(
مالك )�ص: 102(، العزيز �صرح الوجيز )11/ 313(، املغني لبن قدامة )1/ 195، 2/ 56(.

 /3( ال�صلبي  وحا�صية  الدقائق  كنز  �صرح  احلقائق  تبيني   ،)209  /10( لل�صرخ�صي  املب�صوط  انظر:   )2(
297(، �صرح التلقني )2/ 1010(، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة )2/ 381(، نهاية 
املطلب يف دراية املذهب )2/ 517- 518، 15/ 540(، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )2/ 36(، املغني 

لبن قدامة )6/ 112(.
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املبحث االأول

م�شروعية االإنقاذ

وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول
االأ�شل يف حكم االإنقاذ

نقل غري واحد من الفقهاء  ما يفيد اتفاقهم على م�سروعية اإنقاذ النفو�ص 
  من الهالك، وعدم اخلالف بينهم يف ذلك، ومنهم اإمام احلرمني اجلويني
امل�ستقلني  واأفراد  امل�سلمني،  لآحاد  اأن  على  قاطبة  امل�سلمون  اتفق  “وقد  قال:  حيث 
ملهوف،  كل  اإغاثة  يف  وي�سعوا  املعروف،  بوجوه  ياأمروا  اأن  املوؤمنني  من  باأنف�سهم 

روا يف اإنقاذ امل�سرفني على املهالك، واملناوي، واحلتوف”)1(. وُي�سمِّ

 : وهو يف الأ�سل فر�ص على الكفاية كما بنيَّ الفقهاء)2(، قال ابن عبدالرب  
باإجماع”)3(،  الكفاية  على  واجب  اجلائع،  من  املهجة  وترميق  الع�سرة،  يف  “املوا�ساة 
وقال القرايف : التقاط املنبوذ من فرو�س الكفاية، وقاله االأئمة قيا�ًصا على اإنقاذ 
املجمع عليها يف  النفو�ص  قاعدة حفظ  وهو مندرج يف  وامل�سطر)4(،  والطعام  الغريق، 

غياث الأمم يف التياث الظلم )�ص: 330- 331(. وانظر: في�ص القدير )2/ 472(.  )1(
 /4( املختار  لتعليل  الختيار   ،)297  /3( ال�صلبي  وحا�صية  الدقائق  كنز  �صرح  احلقائق  تبيني  انظر:   )2(
175(، الفروق للقرايف )1/ 116(، احلاوي الكبري )8/ 34(، نهاية املطلب يف دراية املذهب )17/ 

394(، املغني لبن قدامة )6/ 112(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )4/ 226(.
ال�ستذكار )5/ 309(. وانظر: نهاية املطلب يف دراية املذهب )2/ 518(.  )3(

كذا باملطبوعة، ولعل العبارة ال�سحيحة » واإطعام امل�سطر«؛ لأن �سياق الكالم يف بيان الأفعال املقي�ص   )4(
عليها كما ل يخفى.
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�سائر امللل، والكتب املنزلة؛ فمتى خفَت عليه الهالك وجب عليك الأخذ”)1(، لكن من 
علم بوقوع نف�ص، اأو مال يف خطر؛ ا�ستحب له امل�سارعة، واملبادرة اإلى الإنقاذ، ولو مل يجب 
-؛ ملا فيه من اإحياء النف�ص، وحفظ املال)2(، “فاإن املبادر ممتثل  عليه -لوجود غريه مثالاً
باإجماع االأمة، مبالغ يف الطاعة، م�صتوجب جميل الثناء... وقد اأثنى اهلل  على 

امل�سارعني فقال: )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]املوؤمنون: 61[”)3(.

ومن الأدلة على ا�ستحباب الإنقاذ، وف�سله: 

قوله : )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ( ]املائدة: 32[.. 1

ا�صتنقذها من  اأي: »من  ال�صلف،  بع�س  االآية على قول  تف�صري  الداللة:  وجه 
�ساللة؛  من  ا�ستنقذها  اأو  حمالة،  ل  مييت  ما  اأو  هدم،  اأو  حرق،  اأو  غرق، 
)فكاأمنا اأحيا النا�س جميعا(، اأي اأجره على اهلل اأجر من اأحياهم اأجمعني«)4(، 
فالإحياء هنا عبارة عن الرتك، والإنقاذ من هلكة، واملراد به الرتغيب اإلى 

العفو عن اجلناة، وا�ستنقاذ املتورطني يف الهلكات)5(.

حديث اأبي هريرة : قالوا: يا ر�صول اهلل، واإن لنا يف البهائم اأجًرا؟، . 2
قال: »يف كل كبد رطبة اأجر«)6(.

ٍة، كاد يقتله العط�س، . 3 وعنه  قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بينما كلب يطيف بَرِكَيّ
اإذ راأته بغي من بغايا بني اإ�سرائيل، فنزعت ُموَقَها ف�سقته فُغفر لها به«)7(.

الذخرية للقرايف )9/ 131(.  )1(
انظر: املب�صوط لل�صرخ�صي )10/ 209(، حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج وحوا�صي ال�صرواين والعبادي   )2(

.)100 /7(
رو�صة الناظر وجنة املناظر )1/ 572-573(. وانظر: امل�ست�سفى )�ص: 215(.  )3(

معاين القراآن واإعرابه للزجاج )2/ 169(. وانظر: تف�سري الطربي )10/ 238(.  )4(
انظر: تف�سري القرطبي )6/ 147(، فتح القدير )2/ 40(.  )5(

رواه البخاري )3/ 112( يف كتاب امل�ساقاة، باب ف�سل �سقي املاء، رقم )2363(، وم�سلم )4/ 1761(   )6(
يف كتاب ال�سالم، باب ف�سل �ساقي البهائم املحرتمة واإطعامها، رقم )2244(.

الغار، رقم )3467(، وم�سلم )4/  الأنبياء، باب حديث  اأحاديث  البخاري )4/ 173( يف كتاب  رواه   )7(
1761( يف كتاب ال�سالم، باب ف�سل �ساقي البهائم املحرتمة واإطعامها، رقم )2245(.
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وجه الدللة من احلديثني: اأن اإنقاذ املهج �سبب من اأ�سباب املغفرة، “واإذا 
غفرت ذنوب الذي �صقى الكلب؛ فما ظنكم مبن �صقى رجاًل موؤمًنا موحًدا، 

اأو اأحياه بذلك؟”)1(.

املطلب الثاين
وجوب االإنقاذ على االأعيان

وفيه اأربع م�سائل: 

امل�ساألة الأولى: وجوب الإنقاذ على املعيَّنني من ويل الأمر.

يجب الإنقاذ على من عيَّنه ويل الأمر لالإنقاذ)2(، كما هو واقع االآن من توظيف 
اأ�سخا�ص من ِقَبل الدولة يف جهات خم�س�سة لالإنقاذ، مثل: الدفاع املدين، والإ�سعاف 

والطوارئ، وهيئات الإغاثة، ونحوها، ووجه الوجوب على هوؤلء: 

اأنهم ملزمون باالإنقاذ مبقت�صى عقد التوظيف الذي بينهم وبني الدولة. . 1

ولأن طاعة ويل الأمر يف غري مع�سية واجبة على الرعية بالإجماع)3(، وقد . 2
والأ�سرار  املفا�سد  ودفع  للنا�ص،  العامة  امل�سلحة  حتقيق  باب  من  عيَّنهم 

عنهم، ومن املقرر يف ال�سريعة اأن لويل الأمر فعل ذلك)4(.
والأ�سانيد  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد  وانظر:   .)503  /6( بطال  البن  البخاري  �صحيح  �صرح   )1(

)22/ 8(، املنتقى �صرح املوطاأ )7/ 244(.
انظر: نهاية املطلب يف دراية املذهب )17/ 399(، الذخرية للقرايف )3/ 388(، �صرح خمت�صر خليل   )2(
للخر�سي )7/ 141(، حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج وحوا�صي ال�صرواين والعبادي )10/ 105(، املنثور 

يف القواعد الفقهية )1/ 192( )3/ 38-39(، �صرح املنهج املنتخب اإلى قواعد املذهب )2/ 722(.
انظر: مراتب الإجماع )�ص: 126(، اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )6/ 240(، املنهاج �صرح �صحيح م�صلم   )3(

بن احلجاج )12/ 222(، مو�سوعة الإجماع يف الفقه الإ�سالمي )5/ 223(.
انظر: فتح القدير على الهداية )222/7(، حا�سية ابن عابدين )422/5(، �صرح اخلر�صي على خليل   )4(
 ،289/1( الطالب  رو�س  �صرح  املطالب  اأ�صنى   ،)112/2( اخلر�سي  على  العدوي  حا�سية   ،)60/8(

110/4(، حتفة املحتاج ب�صرح املنهاج )71/3، 318/4-319(، املغني )151/9(.
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امل�ساألة الثانية: وجوب الإنقاذ على غري املعيَّنني من ويل الأمر.

ال يقت�صر وجوب االإنقاذ على املوظفني فقط؛ بل الذي يظهر اأنه ال خالف بني 
اأو  هالك،  على  ا  م�سرفاً �سهد  ممن  غريهم  على  الإنقاذ  وجوب  يف    الفقهاء 
علم به -فردا كان اأو جماعة-، اإذا مل يوجد اأحد يقوم بالإنقاذ �سواه، اأو مل حت�سل 
ا يغرق، اأو يحرتق، اأو انقلبت  ا، كمن راأى اإن�ساناً الكفاية يف الإنقاذ اإل بفعلهم جميعاً
ا يف مفازة، ول يوجد اأحد غريه ينقذه، وكما لو �سبَّ حريق،  �سيارته، اأو كان منقطعاً
 : اإل بتعاون جماعة احلا�سرين، قال ابن عبدالرب  وانت�سر، ول ميكن اطفاوؤه 
»وجملة القول يف ذلك اأن امل�صلم اإذا تبنّي عليه رد مهجة امل�صلم، وتوجه الفر�س يف 
ذلك اإليه، باأن ل يكون هناك غريه؛ ق�سي عليه برتميق تلك املهجة الآدمية، ... وذلك 
عند اأهل العلم اإذا مل يكن هناك اإل واحد ل غري؛ فحينئذ يتعني عليه الفر�ص، فاإن 
ا على الكفاية، واملاء يف ذلك  ا، اأو جماعة، وعددا اً؛ كان ذلك عليهم فر�ساً كانوا كثرياً
اأن ذكر  بعد    النووي  وقال  �سواء”)1(،  امل�سلم ومي�سكها  نف�ص  يرد  وغريه مما 
حترمي اخللوة بالأجنبية: “وي�ستثنى من هذا كله موا�سع ال�سرورة، باأن يجد امراأة 
اأجنبية منقطعة يف الطريق، اأو نحو ذلك؛ فيباح له ا�صت�صحابها؛ بل يلزمه ذلك اإذا 

خاف عليها لو تركها، وهذا ل اختالف فيه”)2(.

وقد �صّرح الفقهاء بالوجوب على مثل هوؤالء يف مواطن عدة)3(، منها: 

ما جاء يف )الدر املختار �صرح تنوير االأب�صار وجامع البحار( مبا ن�صه: “... اأ- 
)التقاطه فر�س كفاية اإن غلب على ظنه هالكه لو مل يرفعه( ولو مل يعلم به 

غريه ففر�ص عني، ومثله روؤية اأعمى يقع يف بئر”)4(. 
التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )14/ 210(. وانظر: تف�سري القرطبي )225/2- 226(.  )1(

املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج )9/ 109(.  )2(
انظر: احلاوي الكبري )8/ 39(، املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج )2/ 23(، اإكمال املعلم بفوائد   )3(
الأزهار  املتدفق على حدائق  ال�سيل اجلرار  الأ�سول )2/ 355(،  الأدلة يف  قواطع  م�سلم )8/ 37(، 

)�ص: 892(.
)�ص: 353(. وانظر: الدر املختار وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار( )4/ 269(، البحر الرائق =  )4(
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ب- ويف )�صرح التلقني(: “ويتعني على الإن�سان �سيانة نف�ص غريه، ويجب ذلك 
عليه”)1(. ويف )التقريب والإر�ساد( “ول يرتك الواجب ويجب تركه اإل مبا 
هو اأوجب واألزم منه كاإخراج الغريق وطفي احلريق واأمثال ذلك مما يجب 

قطع ال�سالة له”)2(.

ويف )احلاوي الكبري(: “... يلزم الإن�سان خال�ص نف�ص يقدر على اإحيائها  ج- 
اإذا مل يوجد غريه”)3(، “... كاجلماعة اإذا راأوا غريًقا يهلك، اأو من ظفر به 
�سبع؛ فعليهم خال�سه، وا�ستنقاذه”)4(، وذكر اإمام احلرمني اجلويني اأن كل 
ا يف م�سيعة، وا�ستمكن من رده، لزمه ذلك، ثم قال: “ول  من �سادف �سخ�ساً
يخت�ص وجوب ما ذكرناه مبن اعتدى بحمله اإلى امل�سيعة، بل هو جاٍر يف حق 

كل متمكن من الإنقاذ”)5(.

ل  اأو  �سواها،  مر�سعة  توجد  ل  باأن  الولد،  ا�سطر  “فاإن  )املغني(:  ويف  د- 
حال  لأنها  اإر�ساعه؛  من  التمكني  وجب  غريها،  من  الرت�ساع  الولد  يقبل 
�سرورة”)6(، وجاء يف )ك�ساف القناع عن منت الإقناع(: “)ويجب رد كافر 
اأمان )عن بئر ونحوه( كحية تق�سده )ك( رد  اأو  اأو هدنة  مع�سوم( بذمة 
)م�سلم( عن ذلك بجامع الع�سمة )و( يجب )اإنقاذ غريق ونحوه( كحريق 

ا كانت اأو نفال”)7(. )فيقطع ال�سالة لذلك( فر�ساً
املغني لبن قدامة )6/  الفقهي لبن عرفة )9/ 77(،  املخت�سر  الدقائق )5/ 155(،  �صرح كنز   =

112(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )4/ 226(.
�صرح التلقني )1/ 279(.  )1(

التقريب والإر�ساد )2/ 69(.  )2(
احلاوي الكبري )8/ 356(.   )3(

املرجع ال�سابق )8/ 34(. وانظر: بحر املذهب للروياين )6/ 190(.  )4(
نهاية املطلب يف دراية املذهب )7/ 171(. وانظر: املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج )9/ 109(.  )5(

املغني لبن قدامة )8/ 248(.  )6(
ك�ساف القناع عن منت الإقناع )1/ 380(.   )7(
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امل�شاألة الثالثة: �شروط وجوب الإنقاذ.

ا ب�سرطني، هما: يكون الإنقاذ واجباً

ال�صرط االأول: العلم بالواقعة التي فيها اإ�صراف ما يجب اإنقاذه على هالك، اأو 
تلف)1(؛ الأن من �صروط التكليف بال�صيء كونه معلوًما للماأمور، معلوم التمييز 
عن غريه؛ حتى يت�سور ق�سده اإليه)2(، ويح�سل العلم باأي طريق من طرقه، 

كروؤية الواقعة، اأو ال�سماع بها، اأو تلقي البالغ عنها بالو�سائل املتنوعة)3(.

ال�صرط الثاين: القدرة على االإنقاذ؛ فمن راأى غريه م�صرًفا على هلكة ومل يكن 
ا وهو ل يح�سن العوم-؛ فال وجوب عليه  ا على اإنقاذه -كمن راأى غريقاً قادراً
حينئذ؛ لأنه “ل يتعلق حظر، ول اإيجاب، ول كراهة، ول ا�ستحباب اإل بفعل 

داخل حتت قدرة املكلف، واختياره”)4(.

فيها  يدخل  بل  فح�سب؛  البدنية  القدرة  يف  تنح�سر  ل  الإنقاذ  على  القدرة  ثم 
غريها من اأنواع القدرة؛ فمن قدر على اإنقاذ اإن�سان بنف�سه، اأو مباله، اأو بجاهه، اأو 

بغري ذلك؛ وجب عليه اإنقاذه)5(.
وحا�صية  الدردير  لل�صيخ  الكبري  ال�صرح   ،)474 )�س:  امللوك  حتفة  �صرح  يف  ال�صلوك  منحة  انظر:   )1(

الد�سوقي )2/ 112(، احلاوي الكبري )8/ 34(، املغني لبن قدامة )6/ 112(.
انظر: امل�ست�سفى: )86/1(، رو�صة الناظر: )233/1(.  )2(

جاء يف الفتاوى الفقهية الكربى للهيتمي )2/ 62( قوله: “...فتعبريه بالروؤية قد يفهم اأنه ل بد يف حل   )3(
الفطر اأو وجوبه من حتقق ال�ستنقاذ، لكن الذي يتجه اأنه يكفي يف ذلك الظن، واأن تعبريه بالروؤية اإمنا 

هو للغالب، اإذ لو اأخربه عدل بذلك وجب الفطر اأو جاز كما هو ظاهر”.
قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )1/ 168(. وانظر: املوافقات )2/ 171(، البحر املحيط يف اأ�سول   )4(

الفقه )2/ 109(.
املحتار( )2/ 51(،  ابن عابدين )رد  املختار وحا�سية  الدر  لل�صرخ�صي )11/ 26(،  املب�صوط  انظر:   )5(
ال�صرح   ،)723  /2( املذهب  قواعد  اإلى  املنتخب  املنهج  �صرح   ،)231  /18( املدونة  مل�سائل  اجلامع 
الكبري لل�سيخ الدردير وحا�سية الد�سوقي )2/ 111(، نهاية املطلب يف دراية املذهب )7/ 171(، اأ�سنى 

املطالب يف �صرح رو�س الطالب )4/ 182(، املغني لبن قدامة )8/ 433(.
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ب�سبب  نف�سه  على  الهالك  خوف  عند  غريه  الإن�سان  اإنقاذ  الرابعة:  امل�ساألة 
الإنقاذ.

ميكن  ولعله  عديدة،  �سور  له  الإنقاذ  ب�سبب  نف�سه  على  الهالك  الإن�سان  خوف 
�سبطها يف احلالتني التاليتني: 

احلالة االأولى: اأن يوقن املقدم على االإنقاذ، اأو يغلب على ظنه اأنه �صوف يهلك 
دون اأن ينقذ املنكوب، كمن ينزل يف �سيل جارف لإنقاذ غريق وهو يعلم اأن 
وظاهر  يحرتق  مبنى  يدخل  كمن  اأو  جميًعا،  يجرفهما  �صوف  لقوته  ال�صيل 

احلال اأنه هالك قبل اأن ينقذ غريه؛ ل�سدة احلريق.

اإنقاذ امل�صاب لكن مع احتمال  اإمكان  اأن يغلب على ظن املنقذ  الثانية:  احلالة 
هالك نف�سه، كم�سطر اإلى ماء اأو طعام يعطيه مل�سطر اآخر، اأو كغريق عنده 
طوق جناة يهبه لغريه، اأو كمجروف يف �سيل مت�سك بحبل األقي له ثم اأعطاه 
ا  ه الدخان بقناع واٍق ثم راأى حمتجزاً لغريه، اأو كمن دخل مبنى يحرتق قد عمَّ

فيه فاألب�سه اإياه.

اأما احلالة الأولى فال يحل الإقدام على الإنقاذ فيها؛ لعموم الأدلة الدالة على 
حترمي قتل النف�ص اأو تعري�سها للهالك)1(، مثل: قوله تعالى: )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 195[، وقوله: )ڃ  چ  چ( ]الن�ساء: 29[.
واأما احلالة الثانية فقد ذكر فقهاء املذاهب يف فروع عدة على اأنه ل حرج على 
ل  اإذ  الإنقاذ؛  ب�سبب  نف�سه  على  الهالك  خوف  عند  غريه  اإنقاذ  يرتك  اأن  الإن�سان 
ا على ال�ستمرار يف  يجب عليه الإنقاذ يف هذه احلالة، �سواءاً كان خوف الهالك مرتتباً
فعل الإنقاذ -كمن نزل لإنقاذ غريق ثم خ�سي الغرق على نف�سه باإم�ساكه فاأفلته، اأو 
كان يحمل غريه يف حريق، اأو تدافع زحام فاأنهكه اجلهد وا�سطر لرتكه حتى ينجو 
اأو  -كجائع،  ا�صتعماله  على  جناته  تتوقف  �صيء  بذل  على  مرتتًبا  كان  اأو  بنف�صه-، 

انظر: ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار )�ص: 892(.  )1(
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عط�سان، اأو مري�ص، اأو جريح يهلك اإذا بذل ما عنده من طعام، اأو �سراب، اأو دواء، 
اأو اآلة اإلى غريه -، ومن الفروع التي ذكروها يف امل�ساألة: 

اأن من كان حمتاًجا يف نف�صه، اأو يف من تلزمه نفقته اإلى ما تتوقف النجاة  اأ- 
اإلى  بذله  يلزمه  فال  اآلة؛  اأو  دواء،  اأو  �سراب،  اأو  طعام،  من  ا�ستعماله  على 

حمتاج اآخر)1(.

لإنقاذ  نزل  فمن  نف�سه)2(،  بتغريق  غريق  اإجناء  الإن�سان  على  يجب  ل  ب- كما 
غريق فلما اأخذه خ�سي الغرق على نف�سه، ؛ فرتكه؛ فال �سيء عليه)3(.

ا على الغرق؛  ا اآخر م�سرفاً وكذلك �ساحب مركب يف البحر ربط مبركبه مركباً ج- 
فلما خ�سي اأن يذهب مركبه �سرحه؛ فال �سيء عليه)4(.

الهالك على  اإنقاذ غريه عند خوف  الإن�سان  اأنه ل يجب على  الأدلة على  ومن 
نف�سه ب�سبب الإنقاذ: 

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ابداأ بنف�سك فت�سدق عليها، فاإن ف�سل �سيء فالأهلك، فاإن ف�سل . 1
فهكذا،  �سيء  قرابتك  ذي  عن  ف�سل  فاإن  قرابتك،  فلذي  �سيء  اأهلك  عن 

وهكذا« يقول: فبني يديك، وعن ميينك، وعن �سمالك«)5(.

عند  غريه  على  مقدمة  الإن�سان  نف�ص  اأن  على  احلديث  دل  الدللة:  وجه 
انظر: املب�صوط لل�صرخ�صي )24/ 29(، البحر الرائق �صرح كنز الدقائق )1/ 150(، �صرح الزرقاين   )1(
الد�صوقي  وحا�صية  الدردير  لل�صيخ  الكبري  ال�صرح   ،)37  /3( البناين  وحا�سية  خليل  خمت�سر  على 
املفتني )3/  وعمدة  الطالبني  رو�سة  املذهب )1/ 222(،  دراية  املطلب يف  نهاية   ،)112 -111/2(

285(، دقائق اأويل النهى ل�صرح املنتهى )3/ 414(.
انظر: املغني لبن قدامة )9/ 422(، مطالب اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى )6/ 323(.  )2(

انظر: النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من الأمهات )13/ 529(، البيان والتح�سيل   )3(
)16/ 76- 77(، ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار )�ص: 892(.

انظر: النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من الأمهات )13/ 529(، البيان والتح�سيل   )4(
 .)448 -447 /15(

رواه م�سلم )2/ 692( يف كتاب الزكاة، باب البتداء يف النفقة بالنف�ص ثم اأهله ثم القرابة، رقم )997(.  )5(
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التزاحم؛ فاإذا كان ل يجب عليه اأن ينفق على غريه قبل نف�سه؛ فالأن ل يجب 
عليه اأن ينقذ غريه باإهالك نف�سه من باب اأولى)1(.

ولأن “الأمر باملعروف والنهي عن املنكر اإذا خاف منه املرء على نف�سه �سقط . 2
فر�سه بغري خالف”)2(؛ فكذلك اإنقاذ غريه؛ لأنه من الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر.

ومع ن�ص الفقهاء على عدم وجوب اإنقاذ الإن�سان غريه عند خوف الهالك على 
نف�سه ب�سبب الإنقاذ؛ اإل اأنهم اختلفوا يف حكم الإقدام حينئذ، هل يحل له اأو ل؟)3(، 

ولهم يف ذلك اأقوال: 

القول الأول:

اإلى هالك نف�سه، وهو  اأدى  ا، ولو  اإذا كان م�سلماً اإنقاذ الإن�سان غريه  ا�ستحباب 
ح به ابن القيم)5(. مذهب ال�سافعية)4(، و�صرَّ

انظر: �صرح ال�صري الكبري )�س: 1564(، اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )3/ 515(، املنهاج �صرح �صحيح   )1(
م�سلم بن احلجاج )7/ 83(، �صرح الزرك�صي على خمت�صر اخلرقي )6/ 690(.

 /23( والأ�سانيد  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد  وانظر:   .)204  /1( العربي  لبن  القراآن  اأحكام   )2(
281(، مو�سوعة الإجماع يف الفقه الإ�سالمي )5/ 432(.

تكلم الفقهاء على هذه امل�ساألة يف �سورة امل�سطر اإلى طعام هل له اأن يبذله اإلى م�سطر اآخر؟؛ لكن   )3(
اإمام  ذلك  على  ن�ص  وقد  املعنى؛  معها يف  ت�سرتك  التي  ال�سور  بقية  على  يجري  ال�سورة  حكم هذه 
الرجل،  ا�سطر  »فاإذا  املذهب )17/ 369(:  دراية  املطلب يف  نهاية  قال يف  احلرمني اجلويني حيث 
بالطعام، فهو ح�سن، وكذلك  فاآثره  ي�سد جوعته، ويف رفقته م�سطر  اإلى املخم�سة، ومعه ما  وانتهى 

القول يف جملة الأ�سباب التي تتدارك بها املهج«.
انظر: رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )3/ 285(. وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن غري واحد من متاأخري   )4(
ال�سافعية نقلوا عن اإمام احلرمني نفي اخلالف يف ا�ستحباب الإيثار واإن اأدى اإلى هالك املوؤثر، كما يف 
كفاية النبيه يف �صرح التنبيه )16/ 289(، والنجم الوهاج يف �صرح املنهاج )9/ 253(، واأ�سنى املطالب 
يف �صرح رو�س الطالب )1/ 180(، واملنثور يف القواعد الفقهية )1/ 210(، ومع بحثي يف املطبوع من 
كتابه )نهاية املطلب يف دراية املذهب( عن ما يفيد هذا النفي اإال اأين مل اأقف عليه، على اأنه اإن ثبت 

عنه ذلك فلعل مراده نفي اخلالف بني ال�صافعية اأنف�صهم واهلل اأعلم.
انظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد )3/ 442(، ونقله عنه احلنابلة يف كتبهم: انظر: الفروع )10/   )5(

383(، �صرح منتهى االإرادات )3/ 413(.
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القول الثاين:

حترمي اإنقاذ الإن�سان غريه اإذا اأدى اإلى هالك نف�سه، وهو الذي ُيفهم من كالم 
ح به بع�س املالكية)2(، ويقت�سيه كالم بع�ص ال�سافعية)3(، وبه �صرح  احلنفية)1(، و�صرَّ

احلنابلة)4(.

القول الثالث:

ل يجوز اأن يوؤثر غريه اإل اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة للم�سلمني اأن يوؤثره، كما 
لو كان امل�صتنَقذ رجاًل ُينتفع به يف اجلهاد يف �صبيل اهلل، اأو رجاًل عاملًا ينفع النا�س 

.)5(
 بعلمه. وقال به ال�سيخ ابن عثيمني

الأدلة واملناق�سة: 

اأدلة القول الأول: 

ا،  ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول على ا�ستحباب اإنقاذ الإن�سان غريه اإذا كان م�سلماً
ولو اأدى اإلى هالك نف�سه مبا يلي: 

قوله تعالى: )ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی( ]احل�سر: 9[.. 1
من الن�سو�ص التي ُيفهم منها التحرمي عند احلنفية ما جاء يف الفتاوى الهندية )4/ 405( مبا ن�سه:   )1(
“ رجل وابنه يف املفازة ومعهما من املاء ما يكفي اأحدهما من اأحق باملاء منهما؟. قال: البن اأحق به؛ 
لأن الأب لو كان اأحق لكان على البن اأن ي�سقي اأباه، واإن �سقى اأباه مات هو من العط�ص؛ فيكون هذا منه 
اإعانة على قتل نف�سه، واإن �سرب هو مل يعن الأب على قتل نف�سه”. وانظر: املب�صوط )24/ 90(، املحيط 

الربهاين يف الفقه النعماين )5/ 381(.
انظر: �صرح �صحيح البخاري البن بطال )7/ 530(، وحكى الدماميني يف كتابه م�سابيح اجلامع )6/   )2(
لو كانا يف  اأحًدا بنف�ِصه  اأحٌد  يوؤِثُر  اأنه ال  “وال خالف  اأنه قال:  ابُن املنري - يعني املالكي-  313( عن 
ة، ومع اأحدهما قوُت نف�ِسه خا�سة”، وهذا النفي للخالف اإن كان املراد به يف املذهب املالكي؛  َم�سَ خَمْ
فابن املنري من املالكية وهو اأدرى باملذهب، اأما اإن كان املراد به مطلقا - وال اأظنه كذلك-؛ فال ي�صح 

لوجود اخلالف كما �سبق نقله يف القول الأول.

انظر: املنثور يف القواعد الفقهية )1/ 210(.  )3(
انظر: الفروع )10/ 383(، �صرح منتهى االإرادات )3/ 413(، حا�سية الرو�ص املربع )7/ 434(.  )4(

انظر: ال�صرح املمتع على زاد امل�صتقنع )15/ 41(.  )5(
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وجه الداللة: ظاهر اأنه يف �صمول هذه االآية ل�صور االإيثار، ومنها اإيثار غريه 
بالنجاة.

من . 2 ذلك  وُعدَّ  ال�صام،  فتوح  ال�صحابة يف  من  بعينه جلماعة  اأن هذا جرى 
مناقبهم وف�سائلهم)1(.

كما ميكن اأن ي�ستدل لهذا القول بالأدلة التالية: 

ما رواه اأن�ص : »اأن اأبا طلحة كان يرمي بني يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم اأحد، . 3
والنبي ملسو هيلع هللا ىلص خلفه يترت�س به، وكان رامًيا، وكان اإذا رمى رفع ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
باأبي  اأبو طلحة �سدره، ويقول: هكذا  اأين يقع �سهمه، ويرفع  �سخ�سه ينظر 
اأنت واأمي يا ر�صول اهلل، ال ي�صيبك �صهم، نحري دون نحرك، وكان اأبو طلحة 

ي�سور)2( نف�صه بني يدي ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص...«)3(.
يف  الوهاج  النجم  يف  والدمريي   ،)442  /3( العباد  خري  هدي  يف  املعاد  زاد  يف  القيم  ابن  اإليه  اأ�سار   )1(
�صرح املنهاج )9/ 572(، لكن الآثار التي وقفت عليها يف ذلك متكلم فيها، ومنها: ما رواه الطرباين يف 
املعجم الكبري )3/ 259(، واحلاكم يف امل�ستدرك )3/ 270(، والبيهقي يف �سعب الإميان )5/ 143(، 
اأبي  اأبي جهل، وعيا�ص بن  “اأن احلارث بن ه�سام، وعكرمة بن  اأبي ثابت:  باأ�سانيدهم عن حبيب بن 
ربيعة اأثبتوا يوم الريموك، فدعا احلارث ب�سراب، فنظر اإليه عكرمة فقال: ادفعوه اإلى عكرمة، فدفع 
اإليه، فنظر اإليه عيا�ص بن اأبي ربيعة، فقال عكرمة: ادفعوه اإلى عيا�ص، فما و�سل اإلى اأحد منهم حتى 
الرابعة  ا وما ذاقوه”، كما رواه ابن �سعد يف الطبقات الكربى -متمم ال�سحابة- الطبقة  ماتوا جميعاً
ا من  : »هذا وهم، روايتنا عن اأ�سحابنا جميعاً )�ص: 330( من طريقه ثم ذكر اأن الواقدي اأنكره قائالاً
ا يف خالفة اأبي بكر ال�سديق، ول  اأهل العلم وال�سرية اأن عكرمة بن اأبي جهل ُقتل يوم اأجنادين �سهيداً
خالف بينهم يف ذلك، واأما عيا�ص بن اأبي ربيعة فمات مبكة، واأما احلارث بن ه�سام فمات بال�سام يف 
طاعون عموا�ص �سنة ثماين ع�سرة”. وقال الهيثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد )6/ 213(: “رواه 
الطربانى، وحبيب مل يدرك الريموك، وفى اإ�سناده من مل اأعرفه”. وانظر: تهذيب التهذيب )2/ 161(.
اأي: يعر�صها على القتل، وقيل: ي�صعى ويخف، ُيظهر بذلك قوته. انظر: النهاية يف غريب احلديث واالأثر   )2(

.)508 /2(
على  �صحيح  اإ�صناده  االأرنوؤوط:  �صعيب  ال�صيخ  حمققه  قال   ،)14058( رقم   )446  /21( اأحمد  رواه   )3(
مناقب  باب  االأن�صار،  مناقب  كتاب  البخاري يف  بنحوه �صمن ق�صة  اأخرجه  واحلديث  م�صلم.  �صرط 
اأبي طلحة  رقم )3811(، وم�سلم )3/ 1443( يف كتاب اجلهاد وال�سري، باب غزوة الن�ساء مع 

الرجال، رقم )1811(.
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 على فعله، وقوله: »نحري  اأبا طلحة  ملسو هيلع هللا ىلص اأقرَّ  وجه الدللة: اأن النبي 
دون نحرك«، املت�سمن اأنه لو مل يجد لوقايته  اإل نحره؛ لفداه 

ا)1(. به حماية له، واإنقاذاً

فهو . 4 ماله  ُقتل دون  »من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ، عن  زيد  بن  �سعيد  حديث 
�سهيد، ومن ُقتل دون اأهله، اأو دون دمه، اأو دون دينه فهو �سهيد«)2(.

وجه الدللة: فيه ا�ستحباب املدافعة عن الأهل واملال واإن اأدى ذلك اإلى موته، 
واأن من فعل ذلك نال يف الآخرة ثواب ال�سهداء)3(، ويتناول ذلك اإنقاذهم من 

كل ما فيه هالكهم.

عن اأن�ص ، قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص... اأ�سجع النا�ص، ولقد فزع اأهل املدينة . 5
ذات ليلة، فانطلق النا�ص قبل ال�سوت، فا�ستقبلهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد �سبق النا�ص 
اإلى ال�سوت، وهو يقول: »لن تراعوا لن تراعوا«، وهو على فر�ص لأبي طلحة 

عري ما عليه �صرج، يف عنقه �صيف)4(.

وجه الدللة: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خرج وحده ملواجهة العدو وهم كرث)5(، فدل على 
جواز املبادرة اإلى ال�ستنقاذ واإن كان فيه تعري�ص النف�ص للهلكة؛ ملا هو معلوم 

من اأن مواجهة الواحد للجماعة مظنة لهالكه.

حديث ابن عمر : اأنه �سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يخطب على املنرب، يقول: »اقتلوا احليات، . 6
واقتلوا ذا الطفيتني، والأبرت؛ فاإنهما يطم�سان الب�سر، وي�سقطان احلبل«)6(. 

انظر: االإف�صاح عن معاين ال�صحاح )5/ 226(.  )1(
اأبو داود )4/ 246( رقم )4772( واللفظ له، والرتمذي )4/ 30( رقم )1421( وقال: ح�سن  رواه   )2(
�سحيح، و الن�سائي )7/ 116( رقم )4094(، و�سححه ابن امللقن والألباين وغريهما. انظر: التلخي�ص 

احلبري )4/ 157(، اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل )3/ 164(.
انظر: معامل ال�سنن )4/ 336(، املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج )13/ 63(.  )3(

رواه البخاري )8/ 13( يف كتاب الأدب، باب ح�سن اخللق وال�سخاء وما يكره من البخل، رقم )6033(،   )4(
وم�سلم )4/ 1802( يف كتاب الف�سائل، باب يف �سجاعة النبي  وتقدمه للحرب، رقم )2307(.

انظر: التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )6/ 135(، ال�ستذكار )2/ 169(.  )5(
رواه البخاري )4/ 127( يف كتاب بدء اخللق، باب قول اهلل تعالى: )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ(، =  )6(



مشروعية اإلنقاذ وحمله والتزاحم فيه 

 دراسة وصفية استقرائية

العدد  الثالث  واخلمسون  487العدد  الثالث  واخلمسون 486

وعنه  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كان ياأمر بقتل الكلب العقور، والفاأرة، والعقرب، . 7
ا«)1(. واحلديا، والغراب، واحلية« قال: »ويف ال�سالة اأي�ساً

وجه الدللة من احلديثني: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر باملبادرة لقتل احليات والكلب 
ا، �سواء لإنقاذ نف�سه اأو اإنقاذ غريه؛ مع اأن فيه احتمالاً بتعر�ص  العقور عموماً
املبادر للهالك؛ فقد يعدو عليه اأحد هذه الأ�سياء فيهلكه؛ فدل على اأن املبادرة 

لإنقاذ غريه مندوب اإليه واإن كان فيه تعر�ص للهالك.

اأدلة القول الثاين: 

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول على حترمي اإنقاذ الإن�سان غريه اإذا اأدى اإلى هالك 
نف�سه مبا يلي: 

اأن اإنقاذ غريه بالت�سبب يف هالك نف�سه اإلقاء لها اإلى التهلكة، واإعانة على . 1
قتل نف�صه، وقد نهى اهلل عن ذلك)2(، بقوله تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( 

]البقرة: 195[، وقوله: )ڃ  چ  چ( ]الن�ساء: 29[ .

القيا�ص بالأولى على نف�ص غريه يف وجوب الإجناء وحترمي تعري�سها للهلكة؛ . 2
فكما يجب عليه اأن ينجي غريه ويحرم عليه اأن يعر�سها للهالك؛ فكذلك 
كالاً  اأن  بجامع  غريه؛  باإنقاذ  للهالك  تعري�سها  عدم  نف�سه  يف  عليه  يجب 
حرمة  فوق  عليه  نف�سه  حرمة  لأن  اأولى؛  نف�سه  بل  مع�سومة؛  نف�ص  منهما 

نف�ص اأخرى)3(.
= رقم )3297(، وم�سلم )4/ 1752( يف كتاب ال�سالم، باب قتل احليات وغريها، رقم )2233(.

رواه م�سلم )2/ 858( يف كتاب احلج، باب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم،   )1(
رقم )1200(.

انظر: حا�صية ال�صلبي على تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق )3/ 245(، الفتاوى الهندية )4/ 405(   )2(
املغني لبن قدامة )9/ 422(، ال�صرح الكبري على منت املقنع )11/ 107(، �صرح منتهى االإرادات )3/ 

413(، ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار )�ص: 892(.
انظر: الك�سب )�ص: 86- 87(.  )3(
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وميكن اأن يناق�ص هذا: باأن عمومات الأدلة الدالة على حترمي قتل النف�ص اأو 
تعري�سها للهالك، ميكن تخ�سي�سها بالأدلة التي ُذكرت للقول الأول، وهي 
الإن�سان  اإنقاذ  ا�ستحباب  اأنها تدل مبجموعها على  اإل  واإن اختلفت �سورها 

غريه، ولو اأدى اإلى هالك نف�سه.

اأدلة القول الثالث: 

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول على حترمي اأن يوؤثر الإن�سان غريه اإذا مل يكن امل�ستنَقذ 
: »ابداأ بنف�سك«)1(،  اإنقاذه بقوله  ممن ل م�سلحة عامة للم�سلمني يف 
وا�ستدلوا على اجلواز فيما اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة للم�سلمني اأن يوؤثره: باأن فيه 

العامة”)2(. للم�سلحة  “مراعاة 

على غري  احلديث حممول  باأن  ال�ستدلل:  هذا  مثل  اأجابوا عن  ال�سافعية  لكن 
للم�سلمني وبني  اإنقاذه م�سلحة  ق بني من يف  ُتفرِّ الإيثار عامة ل  اأدلة  وباأن  الإيثار، 

غريه)3(.

الرتجيح: 

لعل الراجح -واهلل اأعلم- هو القول االأول: ا�صتحباب اإنقاذ االإن�صان غريه اإذا كان 
ا، ولو اأدى اإلى هالك نف�سه؛ ملا يلي:  م�سلماً

وقوله، . 1 ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  وفعل  الكتاب،  بعمومات  ال�ستدلل  ففيها  اأدلته؛  تنوع 
واإقراره، ويبعد القول ب�صعف هذا القول مع ت�صافر هذه االأدلة.

وملا ورد على اأدلة القولني الآخرين من مناق�سة. . 2
�سبق تخريجه.  )1(

انظر: ال�صرح املمتع على زاد امل�صتقنع )15/ 41(.  )2(
انظر: اأ�صنى املطالب يف �صرح رو�س الطالب )1/ 180(، الفتاوى الفقهية الكربى للهيتمي )1/ 71(.  )3(
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املطلب الثالث

االإنقاذ على الفور

الإنقاذ من الهالك واجب على الفور يف اأي وقت ويف اأي مكان كان؛ فبمجرد وقوع 
اأ�سبابه يجب فعله مبا�سرة؛ لأن املق�سود منه اإمنا هو الفعل من غري  اأي �سبب من 
تعر�ص اإلى الزمان واملكان)1(، ويكفي للوجوب اأن يغلب على ظن املكلف اأن االإنقاذ 
ا، ولو كان من املحتمل  يفوت ويتعر�ص ال�سخ�ص للهالك اإن مل يبا�سر الفعل بنف�سه فوراً

اأن يوجد يف ثاين احلال من يقوم به)2(.

ولو تعدد القادرون على الإنقاذ وطلب من اأحدهم؛ مل يجز له المتناع واإن كان 
هناك قادر اآخر؛ لئال يوؤدي اإلى التواكل الذي قد يف�سي اإلى تفويت الإنقاذ)3(.

وقد اعتمد الفقهاء  يف متونهم الفقهية وجوب تاأخري العبادات اأو قطعها 
، �سالة كانت اأو غريها)4(؛ بل �سرحوا باأن  ا كانت العبادة اأو نفالاً لأجل الإنقاذ، فر�ساً
الإنقاذ حني وجود �سببه اأوجب من غريه واألزم، وفعله حينئذ اأف�سل من فعل ال�سالة 
يف وقتها، وَمن تركه مع علمه وقدرته وا�ستمر يف �سالته، اأو اأي عبادة اأخرى يكون 

ا)5(. ا ل مطيعاً عا�سياً
انظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )59/1(، الذخرية للقرايف )67/1(، الفروق للقرايف )257/4(.   )1(

انظر: حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج وحوا�صي ال�صرواين والعبادي )3/ 444(.  )2(
انظر: املرجع نف�سه )7/ 100، 9/ 221، 395(.  )3(

املحتار(  ابن عابدين )رد  وحا�سية  املختار  الدر  الدقائق )2/ 77(،  كنز  �صرح  الرائق  البحر  انظر:   )4(
)1/ 654(، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة )1/ 119(، ال�صرح الكبري لل�صيخ الدردير 
وحا�سية الد�سوقي )1/ 289، 404، 429(، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )2/ 384(، حتفة املحتاج 
يف �صرح املنهاج وحوا�صي ال�صرواين والعبادي )2/ 261، 3/ 17(، املغني لبن قدامة )1/ 195، 2/ 
ال�سيل   ،)135  -134  ،116  /2( بالآثار  املحلى   ،)343  /2( الإقناع  منت  عن  القناع  ك�ساف   ،)183

اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار )�ص: 149-148(.
والإر�ساد )2/ 69(،  التقريب  القريواين )1/ 153(،  اأبي زيد  ابن  الدواين على ر�سالة  الفواكه  انظر:   )5(
املجموع �صرح املهذب )2/ 245(، حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج وحوا�صي ال�صرواين والعبادي )1/ 30(.
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ومن القواعد الفقهية التي يتخرج عليها وجوب تاأخري العبادات، اأو قطعها لأجل 
الإنقاذ: 

اأنه اإذا تعار�ست احلقوق يقدم ما يخ�سى فواته على ما ل يخ�سى فواته، ويقدم . 1
�سون النفو�ص والأع�ساء واملنافع على العبادات؛ لأن حرمتها اأعظم)1(.

ولأنه ميكن اجلمع بني امل�سلحتني؛ باأن ينقذ املنكوب ثم يق�سي ال�سالة)2(.. 2

والأن تقدمي االإنقاذ على ال�صلوات اإمنا هو من باب تقدمي حق اهلل وحق العباد . 3
ا ل�ساحب النف�ص)3(. على ال�صلوات؛ الأن يف النفو�س حًقا هلل ، وحقاً

املطلب الرابع
االإجبار على االإنقاذ وقبوله.

وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: اإجبار القادر على الإنقاذ عند امتناعه منه.

 اإذا �صار االإنقاذ واجًبا على اأحد وامتنع منه �صرع اإجباره عليه؛ وقد �صرح الفقهاء 
 بالإجبار على الفعل الذي يكون به الإنقاذ يف غري م�ساألة، ومنها: 

نقل غري واحد التفاق على اإجبار الأم على اإر�ساع طفلها اإذا مل يوجد من . 1
ير�سعه غريها، اأو مل يقبل الر�ساع من غريها)4(، ول يقت�سر الإجبار على 
ا اإذا توقفت جناة الر�سيع على  الأم فقط؛ بل ي�سمل غريها من الن�ساء اأي�ساً

اإر�ساعها)5(.
انظر: الفروق للقرايف )2/ 203(، املغني لبن قدامة )1/ 195، 2/ 56(.  )1(

انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعماين )2/ 61(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )1/ 380(.  )2(
انظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )66/1، 173(.  )3(

انظر: بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )4/ 40(، فتح القدير للكمال ابن الهمام )4/ 368( البحر   )4(
الرائق �صرح كنز الدقائق )4/ 219(، مو�سوعة الإجماع يف الفقه الإ�سالمي )3/ 789(.

انظر: البحر الرائق �صرح كنز الدقائق )3/ 238(، الدر املختار وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار( =  )5(
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يجرب العائن على الغت�سال للمعيون اإذا اأ�سرف على الهالك)1(.. 2

ا له . 3 من كان عنده ما ينقذ به غريه من طعام اأو دواء اأو اآلة، ووجد م�سطراً
ا اإليه)2(. يجرب على بذله له اإن امتنع من بذله ومل يكن م�سطراً

ومن الأدلة على �سرعية اإجبار القادر على الإنقاذ عند امتناعه منه: 

القيا�ص على الإجبار على �سائر فرو�ص الكفايات عند التََّعني)3(.. 1

باب . 2 ومن  به،  اإل  الواجب  يتم  ل  ما  باب  من  احلالة  هذه  يف  الإجبار  ولأن 
اإلى هالك  الإنقاذ؛ لأدى ذلك  اإذ لو مل يجرب املمتنع على  الأمر باملعروف؛ 

امل�سطر)4(.

ا عليه بنف�سه . 3 و لأن الإنقاذ فر�ص على الكفاية على اجلميع، فمن كان قادراً
وجب عليه مبا�سرته، ومن مل يقدر بنف�سه وجب عليه اإقامة القادر، واإجباره 

على القيام بالواجب)5(.

امل�ساألة الثانية: اإجبار امل�سرف على الهالك على قبول الإنقاذ عند امتناعه منه.

اأن  بنف�سه يحرم عليه  التخل�ص منه  يقدر على  وقع عليه حادث مهلك ومل  من 
= )2/ 422، 3/ 618(، املخت�سر الفقهي لبن عرفة )8/ 197(، التاج والإكليل ملخت�سر خليل )5/ 
592(، نهاية املطلب يف دراية املذهب )15/ 540(، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )9/ 88(، املغني 

لبن قدامة )8/ 136(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )5/ 196(.
انظر: التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )6/ 241(، املعلم بفوائد م�سلم )3/ 158-157(،   )1(
اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )7/ 83-84(، امل�صالك يف �صرح موطاأ مالك )7/ 436(، التو�صيح ل�صرح 
�صحيح  �صرح  القاري  عمدة   ،)204  /10( حجر  لبن  الباري  فتح   ،)401  /27( ال�سحيح  اجلامع 

البخاري )21/ 266(، حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج وحوا�صي ال�صرواين والعبادي )9/ 46(.
انظر: البحر الرائق �صرح كنز الدقائق )150/1(، الفتاوى الهندية )338/5(، احلاوي الكبري )173/15(،   )2(

رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )285/3(، املغني لبن قدامة )421/9(، املبدع يف �صرح املقنع )16/8(.
انظر: البحر الرائق �صرح كنز الدقائق )6/ 294(، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )11/ 92(، املنثور   )3(

يف القواعد الفقهية )3/ 38(، جمموع الفتاوى )29/ 191(.
انظر: املب�صوط لل�صرخ�صي )24/ 142(، املوافقات )1/ 283(.  )4(

انظر: املوافقات )1/ 284(، تهذيب الفروق والقواعد ال�سنية يف الأ�سرار الفقهية )2/ 22(.  )5(
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ميتنع من قبول الإنقاذ من غريه؛ قال اجل�سا�ص : “ومن امتنع من املباح حتى 
ا لها عند جميع اأهل العلم”)1(. مات كان قاتالاً نف�سه، متلفاً

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: )ڃ  چ  چ( ]الن�ساء: 29[.

ما  كل  يعم  وهو  حترمي،  نهي  النف�ص  قتل  عن  نهى    اهلل  اأن  الداللة:  وجه 
يقت�سيه اللفظ، ومن امتنع من متكني غريه من اإنقاذه فقد ت�سبب يف اإهالك نف�سه؛ 
اإجباره على  امتنع وجب  واإن  ياأذن،  ولو مل  اإنقاذه  النهي)2(، ويجب  فكان داخالاً يف 
قبول الإنقاذ، قال الطربي : “اأجمع اجلميع على اأنه غري جائز ملن قدر على 

دفع املريد اإتالف نف�سه بغري حق اإمكانه من اإتالفها”)3(.

ا فليغريه بيده،  : »من راأى منكم منكراً ومن الأدلة على هذا: قوله 
فاإن مل ي�صتطع فبل�صانه، فاإن مل ي�صتطع فبقلبه، وذلك اأ�صعف االإميان«)4(.

على  امل�سرف  وامتناع  املنكرات،  تغيري  وجوب  على  احلديث  دل  الدللة:  وجه 
الهالك من قبول الإنقاذ منكر من اأعظم املنكرات؛ ملا يرتتب عليه من اإهالك نف�سه، 

ا عليه. واملنكر يجب تغيريه، وتغيريه هنا يكون باإنقاذه جرباً

اأحكام القراآن للج�سا�ص )1/ 157(. وانظر: الك�سب )�ص: 76(، الفتاوى الهندية )5/ 338(، الدر   )1(
املختار وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار( )6/ 338(، �صرح التلقني )1/ 934(، العزيز �صرح الوجيز 
جمموع   ،)419  /9( قدامة  لبن  املغني   ،)282  /3( املفتني  وعمدة  الطالبني  رو�سة   ،)158  /12(

الفتاوى )18/ 12(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )6/ 196(.
تف�سري   ،)141  ،127  /3  ،48  /1( للج�سا�ص  القراآن  اأحكام   ،)334  /12  ،106  /6( املحلى  انظر:   )2(

القرطبي )5/ 156(، امل�ست�سفى )�ص: 357(.
تهذيب الآثار م�سند ابن عبا�ص )1/ 36(.  )3(

رواه م�سلم )1/ 69( يف كتاب الإميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من الإميان، واأن الإميان يزيد   )4(
وينق�ص، واأن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان، رقم )78(.
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املبحث الثاين

حمل االإنقاذ

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
اإنقاذ املحرتم من االإن�شان واحليوان

املحرتم من الإن�سان هو: من يحرم قتله)1(، واملحرتم من احليوان هو ما مل يوؤمر 
ا)2(. بقتله �سرعاً

ا   ا، ذكراً املحرتم عموماً الإن�سان  اإنقاذ   يف وجوب  الفقهاء  بني  ول خالف 
ا، جاء يف )في�ص القدير( ما ن�سه: “...  ا اأو فقرياً ا، غنياً ا اأو �سغرياً كان اأو اأنثى، كبرياً
قام  حقوق  فهذه  عبداحلق:  قال  ذلك،  ونحو  الهالك  على  اأ�سرف  حمرتم  واإنقاذ 

الإجماع على وجوبها”)3(.

وي�صمل احلكم الكافر الذمي، وامل�صتاأمن، واملعاهد كما �صرح به الفقهاء؛ الأنهم 
مع�سومني كامل�سلم)4(.

ويطلق عليه اأي�سا: حمقون الدم، ومع�سوم الدم. انظر: الدر املختار وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار(   )1(
للهيتمي  الكربى  الفقهية  الفتاوى   ،)335  /1( خليل  خمت�صر  �صرح  يف  اجلليل  مواهب   ،)532  /6(
)3/ 96(، اأ�صنى املطالب يف �صرح رو�س الطالب )1/ 77(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )1/ 164(، 

املطلع على األفاظ املقنع )�ص: 433(.
انظر: منح اجلليل �صرح خمت�صر خليل )1/ 145(، حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج وحوا�صي ال�صرواين   )2(

والعبادي )1/ 338(.
في�ص القدير )2/ 472(. وانظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام )6/ 110(، البناية �صرح الهداية   )3(

)7/ 312(، املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج )9/ 109(.
انظر: املخت�سر الفقهي لبن عرفة )307/8(، الفروق للقرايف )9/4(، ال�صرح الكبري لل�صيخ الدردير =  )4(
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كما ن�صَّ الفقهاء على وجوب اإنقاذ الدواب والبهائم املحرتمة يف مواطن عديدة، 
ومنها: وجوب �سقيها والتيمم اإذا احتاجت اإلى ماء الطهارة )1(، وكذلك ما ن�صَّ عليه 
املالكية من: وجوب تخلي�سها ملن قدر عليه، واأن دابة غريه كدابته يف الوجوب)2(، واأن 

من منع عن احليوان امل�سطر ما ينجيه حتى هلك فاإنه ي�سمن)3(.

وما ن�صَّ عليه ال�سافعية من: وجوب بذل املال، اأو اإعارته لإبقاء البهيمة املحرتمة، 
اأن  فل�ساحبه  املحرتم �سرورة؛  احليوان  اأ�سابت  اإذا  واأنه  للغري)4(،  ا  ملكاً كانت  واإن 
اإليه، وامتنع مالكه  اإن احتاج  ا،  ياأخذ من غريه ما يدفع به ال�سرورة عنه؛ ولو قهراً
من بذله، كما لو احتاج اإلى خيط مثالاً خلياطة جرحه، اأو طعام لدفع اجلوع عنه)5(، 
واأنه يجب تاأخري العبادات، اأو قطعها لإنقاذ احليوان املحرتم، مبا يف ذلك الفطر يف 

ال�سوم الواجب، اإن احتاج اإليه)6(.

مهلكة،  عن  بهيمة  لرد  ونفل  فر�ص،  قطع  وجوب  من:  احلنابلة  عليه  ن�صَّ  وما 
= وحا�سية الد�سوقي )4/ 117(، العزيز �صرح الوجيز )12/ 161(، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني 
لل�سافعية )3/ 285(، املجموع �صرح املهذب )9/ 44، 48(، حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج وحوا�صي 
اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف   ،)265  /2( الفروع   ،)394  /9( والعبادي  ال�سرواين 

للمرداوي )2/ 108( ك�ساف القناع عن منت الإقناع للحنابلة )1/ 380(.
انظر: البحر الرائق �صرح كنز الدقائق )1/ 150(، القوانني الفقهية )�ص: 29(، املجموع �صرح املهذب   )1(

)2/ 245(، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )1/ 267(.
انظر: حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري )2/ 111(، �صرح الزرقاين على خمت�صر خليل وحا�صية   )2(

البناين )1/ 426(.
انظر: �صرح خمت�صر خليل للخر�صي )3/ 22(، ال�صرح الكبري لل�صيخ الدردير )2/ 112(.  )3(

الطالبني وعمدة  رو�سة  املهذب )9/ 48(،  �صرح  املجموع  الوجيز )12/ 167(،  �صرح  العزيز  انظر:   )4(
املفتني )3/ 288(، النجم الوهاج يف �صرح املنهاج )5/ 140(، اأ�صنى املطالب يف �صرح رو�س الطالب 

مع حا�سية الرملي عليه )2/ 324(، حا�سية البجريمي على اخلطيب )3/ 155(.
انظر: املجموع �صرح املهذب )9/ 48(، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )�ص: 84(، اأ�صنى املطالب يف �صرح   )5(

رو�ص الطالب مع حا�سية الرملي عليه )2/ 324(، حا�سية البجريمي على اخلطيب )3/ 155(.
انظر: حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج )2/ 261، 3/ 17(، نهاية املحتاج اإلى �صرح املنهاج )2/ 149(،   )6(

حا�سية الرملي على اأ�سنى املطالب )1/ 429(.
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واإنقاذها من حريق، ومن حتت هدم، ونحو ذلك)1(، واأنه كاآدمي يف وجوب اإنقاذه، 
ووجوب الفطر على م�سطر اإليه لإنقاذه )2(.

اإنقاذ ما فيهما من  الإن�سان واحليوان املحرتمني؛ يجب  اإنقاذ نف�ص  وكما يجب 
اأع�ساء ومنافع، مثل: اليد، والرجل، وال�سمع، والب�سر)3(.

وقد تنوعت اأدلة ال�سريعة على وجوب اإنقاذ املحرتم من الإن�سان)4(، واحليوان يف 
موا�سع كثرية بالعموم وباخل�سو�ص؛ فمنها: 

النوع الأول:

الأدلة الآمرة بالإح�سان اإلى الأحياء، ورحمتهم، ون�سرتهم، ودفع الأذى عنهم، 
جلَّ  وقوله   ،]77 ]احلج:  ڱ(  )ڱ   تعالى:  قوله  مثل:  ذلك،  على  والتعاون 

)ەئ  وئ  وئ   تعالى:  ]البقرة: 195[، وقوله  )ھھ  ھ  ھ  ے  ے(  �ساأنه: 
يف  من  يرحمكم  الأر�ص  اأهل  »ارحموا   : وقوله   ،]2 ]املائدة:  ۇئۇئ( 
اجلائع،  واأطعموا  الأ�سري،  يعني:  العاين،  »فكوا   : وقوله  ال�سماء«)5(، 
وعودوا املري�ص«)6(، وقوله : »ان�صر اأخاك ظاملًا، اأو مظلوًما«، قالوا: يا 

ر�صول اهلل، هذا نن�صره مظلوًما، فكيف نن�صره ظاملًا؟، قال: »تاأخذ فوق يديه«)7(.

وجه الدللة من هذه الأدلة: اأن فيها الأمر باإي�سال النفع اإلى الأحياء، والرحمة 
انظر: �صرح منتهى االإرادات )1/ 496(. وانظر: مطالب اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى )2/ 223(.  )1(

انظر: مطالب اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى )2/ 184(.   )2(
)�ص:  مالك  الإمام  فقه  يف  امل�سالك  اأ�سرف  اإلى  ال�سالك  اإر�ساد   ،)203  /2( للقرايف  الفروق  انظر:   )3(

102(، العزيز �صرح الوجيز )11/ 313(.
التعليل )�ص: 160(،  ال�سبه واملخيل وم�سالك  الغليل يف بيان  امل�ست�سفى )�ص: 174(. وانظر: �سفاء   )4(

رو�صة الناظر وجنة املناظر )1/ 480(.
رواه اأحمد )11/ 33( رقم )6494(، واأبو داود )4/ 285( رقم )4941(، والرتمذي و�سححه )3/   )5(
388( رقم )1924(، واحلاكم )4/ 175( رقم )7274(، و�سححه ووافقه الذهبي، كما �سححه حمقق 

امل�سند، والألباين. انظر: �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها )2/ 594(.
رواه البخاري )4/ 68( يف كتاب اجلهاد وال�سري، باب فكاك الأ�سري، رقم )3046(.  )6(

رواه البخاري )3/ 129( يف كتاب املظامل والغ�صب، باب: اأعن اأخاك ظاملًا اأو مظلوًما، رقم ) 2444(.  )7(
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بهم، ون�صرتهم، ودفع االأذى عنهم، والتعاون على الرب -وهو فعل ما اأمر اهلل به، اأو 
ا اإنقاذ  فعل اخلريات، اأو معاملة اخللق بالإح�سان)1(-، ويدخل يف كل ذلك دخولاً اأولياً
اأو من باب فحوى  املاأمور به،  اأفراد جن�ص  اأعلى  ا من  اإما باعتباره فرداً النفو�ص)2(، 

اخلطاب)3(.

وهذه الأوامر اإن وجد �سارف يف بع�ص اأفرادها عن الوجوب، فمجموعها يفيد 
وجوب الإنقاذ؛ ل �سيما واأن وجوبه متقرر بالأنواع التالية من الأدلة: 

النوع الثاين:

منكم  راأى  »من   : قوله  مثل:  املنكر،  تغيري  على  الدالة  الأدلة 
منكًرا فليغريه بيده، فاإن مل ي�صتطع فبل�صانه، فاإن مل ي�صتطع فبقلبه، وذلك اأ�صعف 

الإميان«)4(.

وجه الدللة: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بتغيري املنكر، وهو اأمر اإيجاب بالإجماع)5(، وترك 
النفو�س املعر�صة للهالك، والتلف من اأعظم املنكرات التي يجب تغيريها، وتغيريها 

يكون باإنقاذها مما يهلكها)6(.

النوع الثالث:

 : االأدلة الدالة على حترمي كل ما فيه تعذيب لذوات االأرواح، مثل: قوله
انظر: تف�سري الطربي )9/ 490(، تف�سري ابن كثري )2/ 12(، تف�سري ابن رجب احلنبلي )1/ 382(.  )1(

انظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )3/ 296(، تف�سري القرطبي )6/ 47(.  )2(
فحوى اخلطاب: اأحد نوعي مفهوم املوافقة، وهو: كون امل�سكوت عنه اأولى باحلكم من املنطوق به، وقد   )3(
اإل ما نقل عن خالف داود الظاهري فيه، لكنه خالف �ساذ كما بني الأ�سوليون.  اتفقوا على العمل به 
انظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام )3/ 67(، اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق احلق من علم الأ�سول )2/ 37(.

�سبق تخريجه.  )4(
انظر: التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )23/ 281(، املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج   )5(

)2/ 22(، مو�سوعة الإجماع يف الفقه الإ�سالمي )5/ 419(.
اجلرار  ال�سيل   ،)192-191  /29( الفتاوى  جمموع   ،)350  /1( العربي  لبن  القراآن  اأحكام  انظر:   )6(

املتدفق على حدائق الأزهار )�ص: 149-148(.
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امراأة يف هرة حب�ستها  الدنيا«)1(، وقوله: »عذبت  الذين يعذبون يف  »اإن اهلل يعذب 
ا، فدخلت فيها النار«)2(، ولعنه ملسو هيلع هللا ىلص من مثَّل باحليوان)3(، ومن و�سم  حتى ماتت جوعاً

ا يف وجهه)4(. حماراً

وجه الداللة: دلت االأحاديث على حترمي ما فيه تعذيب لذوات االأرواح من النا�س 
واحليوان؛ وترك ما اأ�سرف منها على هلكة كحرق اأو غرق بال اإنقاذ فيه تعذيب له؛ 

ا. فكان حمرماً

النوع الرابع:

يف  جاء  املحرتمة،  النفو�ص  اإنقاذ  وجوب  يف  العلماء  بني  خالف  فال  الإجماع؛ 
)في�ص القدير(: “... واإطعام امل�سطر، و�سقي الظماآن، ... واإنقاذ حمرتم اأ�سرف 
على الهالك، ونحو ذلك، قال عبداحلق: فهذه حقوق قام الإجماع على وجوبها”)5(.

املطلب الثاين
اإنقاذ غري املحرتم من االإن�شان واحليوان

ا: مهدر الدم، ومباح  واملراد به: من ورد يف ال�صرع االأمر بقتله، ويطلق عليه اأي�صً
الدم، وحالل الدم)6(، وقد اختلف الفقهاء  يف حكم اإنقاذه على قولني: 

رواه م�سلم )4/ 2017( يف كتاب الرب وال�سلة والآداب، باب الوعيد ال�سديد ملن عذب النا�ص بغري حق،   )1(
. رقم )2613( عن ه�سام بن حكيم بن حزام

رواه البخاري )3/ 112( يف كتاب امل�ساقاة، باب ف�سل �سقي املاء، رقم )2365(، وم�سلم )4/ 1760(   )2(
رقم  يوؤذي،  ل  الذي  احليوان  ونحوها من  الهرة  تعذيب  باب حترمي  والآداب،  وال�سلة  الرب  كتاب  يف 

. 2242( عن عبداهلل بن عمر(
رواه البخاري )7/ 94( يف كتاب الذبائح وال�سيد، باب ما يكره من املثلة وامل�سبورة واملجثمة، رقم   )3(

)5515( عن عبداهلل بن عمر  قال: “لعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من مثَّل باحليوان”.
رواه م�سلم )3/ 1673( يف كتاب اللبا�ص والزينة، باب النهي عن �سرب احليوان يف وجهه وو�سمه فيه،   )4(

رقم )2117( عن جابر، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ عليه حمار قد ُو�صم يف وجهه فقال: »لعن اهلل الذي و�صمه«.
في�ص القدير )2/ 472(. وانظر: التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )14/ 210(.  )5(

عدَّ منه املالكية وال�سافعية واحلنابلة: احلربي، واملرتد، والزاين املح�سن، واخلنزير، وزاد املالكية: =  )6(
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القول الأول: م�سروعية اإنقاذ غري املحرتم من الإن�سان، واحليوان اإما وجوًبا، 
اأو ا�ستحباًبا.

ميكن القول باأنه الذي يوؤخذ من ن�صو�س احلنفية؛ اإذ مل اأقف لهم على تفريق بني 
ح به املالكية  املحرتم وغريه؛ بل ن�سو�سهم مطلقة باإنقاذ النفو�ص، واحليوان)1(، و�صرَّ
املذاهب،  فقهاء  من  كثري  به  �صرح  كما  املحرتم)2(،  غري  لعط�ص  التيمم  م�ساألة  يف 

و�صراح احلديث)3(.

القول الثاين: ل يجب اإنقاذ الإن�سان غري املحرتم، ولو كان م�سلًما.

وهو الذي �صرح به ال�صافعية)4(، واحلنابلة)5(، وا�ستظهره بع�ص املالكية يف م�ساألة 
التيمم لعط�ص غري املحرتم)6(.

ا، وكلب غري ماأذون يف  =  قاتل غيلة اأو حرابة، واجلاين اإذا ثبت عند احلاكم جنايته وحكم بقتله ق�سا�ساً
اتخاذه، وزاد ال�سافعية: تارك �سالة ب�سرطه، والكلب العقور، و�سائر الفوا�سق اخلم�ص، وما يف معناها، 
وزاد احلنابلة: الكلب العقور، والكلب االأ�صود البهيم، ونحوهما. انظر: مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر 
�صرح  املحتاج يف  الد�صوقي )149/1(، حتفة  الدردير وحا�صية  لل�صيخ  الكبري  ال�صرح  خليل )335/1(، 
 ،)77/1( الطالب  رو�س  �صرح  يف  املطالب  اأ�صنى   ،)338/1( والعبادي  ال�سرواين  وحوا�سي  املنهاج 
الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )1/ 267(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )164/1(.
انظر: املب�صوط لل�صرخ�صي )209/10(، تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق وحا�صية ال�صلبي )297/3(،   )1(
البحر الرائق �صرح كنز الدقائق )155/5(، الدر املختار وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار( )269/4(.

�صرح املالكية باأن غري املحرتم يقدم عليه ا�صتعمال املاء يف الو�صوء، اإال اأن يكون يف الو�صوء باملاء تعذيب   )2(
، اإما ملانع �سرعي، اأو عادي؛ فيلزم حينئذ بذل ماء  ا اأو غريه، حيث تعذر قتله عاجالاً له بالعط�ص، اآدمياً
الو�صوء له والتيمم بدل. انظر: �صرح الزرقاين على خمت�صر خليل وحا�صية البناين )207/1( �صرح 
الدردير وحا�صية  لل�صيخ  الكبري  ال�صرح  العدوي عليه )186/1(،  للخر�سي مع حا�سية  خمت�سر خليل 

الد�سوقي )149/1(، حا�صية ال�صاوي على ال�صرح ال�صغري )181-180/1(.
انظر: �صرح �صحيح البخاري البن بطال )268/1( التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )8/22(،   )3(
اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )181/7(، املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم )546/5(، التعيني يف 

�صرح االأربعني )137/1(، عمدة القاري �صرح �صحيح البخاري )43/3(.
انظر: حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج )23/9، 394(، مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج   )4(

)5/ 353(، حا�صية الرملي على اأ�صنى املطالب يف �صرح رو�س الطالب )1/ 429(.
انظر: ك�ساف القناع عن منت الإقناع )164/1(، )314/2(. مطالب اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى )95/4(.  )5(

انظر: مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل )1/ 335(.  )6(
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واإذا مل يكن واجبا فهل هو مباح اأم حرام؟، غالب ن�صو�صهم اكتفت بالت�صريح 
بعدم الوجوب، لكن النووي  �صرح بالتحرمي عند الكالم على اأن عط�س غري 
ا يف التيمم وبذل ماء الو�سوء اإليه)1(، كما �صرح بالتحرمي اأحد  املحرتم ل يكون �سبباً

احلنابلة املتاأخرين)2(.

الأدلة واملناق�سة: 

اأدلة القول الأول: 

الإن�سان،  من  املحرتم  غري  اإنقاذ  م�سروعية  على  القول  هذا  اأ�سحاب  ا�ستدل 
ا باأدلة، منها:  ا، اأو ا�ستحباباً واحليوان اإما وجوباً

قوله تعالى: )ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ( ]الإن�سان: 8[.. 1

وجه الداللة: اأن اهلل  اأخرب اأن اإطعام الأ�سري قربة يثاب فاعلها؛ ففيه 
دليل على م�سروعية الإح�سان اإلى غري املحرتم واإنقاذه)3(؛ لأن لفظ الأ�سري يف 
ا كان اأو غريه)4(، قال قتادة : “لقد  الآية ي�سمل امل�سلم، والكافر، حربياً
اأمر اهلل باالإ�صراء اأن يح�صن اإليهم، واإن اأ�صراهم يومئذ الأهل ال�صرك”)5(، 
وحكى ابن كثري  عن ابن عبا�ص  قوله: “كان اأ�سراهم يومئذ 
قال  يف املجموع �صرح املهذب )245/2(: »اأما اإذا كان احليوان غري حمرتم كاحلربي واملرتد   )1(
واخلنزير والكلب و�سائر الفوا�سق اخلم�ص املذكورة يف احلديث وما يف معناها؛ فال يجوز �سرف املاء 
اأ�سحاب  اتفاق  به  املراد  املحكي هنا  التفاق  اأن  والظاهر  اإلى �سقيها بالتفاق، بل يجب الو�سوء به”، 
اإلى ال�سافعية بعبارة:  ال�سافعي كما و�سحه يف �سرحه على م�سلم )154/11( حيث ن�سب هذا القول 
“... وقد قال اأ�سحابنا...” ثم ذكره، وكما �صرح به غريه من ال�صافعية؛ فقد حكى ابن العطار يف العدة 

يف �صرح العمدة يف اأحاديث االأحكام )3/ 1448( هذا القول بقوله: “اتفق اأ�سحاب ال�سافعي”.
انظر: غاية املنتهى يف جمع الإقناع واملنتهى )99/1(.  )2(

انظر: �صرح �صحيح البخاري البن بطال )268/1(، �صرح الزرقاين على املوطاأ )483/4(.  )3(
لبن  القراآن  اأحكام   ،)428/4( الهرا�سي  للكيا  القراآن  اأحكام   ،)97  /24( الطربي  تف�سري  انظر:   )4(

العربي )353/4(، تف�سري القرطبي )129/19(.
انظر: تف�سري الطربي )97/24(.  )5(



د.  وليد بن حممود قاري خباري

العدد  الثالث  واخلمسون  501العدد  الثالث  واخلمسون 500

م�سركني”، ثم قال: »وي�صهد لهذا اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأمر اأ�سحابه يوم بدر اأن 
يكرموا الأ�سارى، فكانوا يقدمونهم على اأنف�سهم عند الغداء«)1(.

ا من عط�ص فغفر . 2 حديث اأبي هريرة  يف ق�سة الرجل الذي �سقى كلباً
اهلل له، وفيه: قالوا: يا ر�صول اهلل، واإن لنا يف البهائم اأجًرا؟، قال: »يف كل 

كبد رطبة اأجر«)2(.

يقتله . 3 كاد  ٍة،  بَرِكَيّ يطيف  كلب  بينما   « ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قال:   ، وعنه 
ُموَقَها ف�سقته فغفر  اإ�سرائيل، فنزعت  اإذ راأته بغي من بغايا بني  العط�ص، 

لها به«)3(.

وجه الدللة من احلديثني: فيهما دليل على اأن اإنقاذ الأحياء والإح�سان اإليهم 
طاعة هلل يثاب �صاحبها، وتكفر �صيئاته، ويف قوله: )كل كبد( عموم ي�صمل ما 

ا بقتله، اأو غري ماأمور)4(. كان ماأموراً

واعرت�ص على هذا ال�ستدلل من وجهني: 

بقتل  اأمر  الإ�سالم فقد  واأما  اإ�سرائيل،  بني  اأن هذا احلديث كان يف  الأول: 
الكالب)5(. 

الثاين: اأن هذا العموم خم�سو�ص باحليوان املحرتم، وببع�ص البهائم مما ل 
�سرر فيه؛ لأن غري املحرتم اأمر ال�سرع بقتله، ويف الإح�سان اإليه م�سادة 

لقتله)6(.
تف�سري ابن كثري )8/ 288(.  )1(

�سبق تخريجه.  )2(

�سبق تخريجه.  )3(
انظر: �صرح �صحيح البخاري البن بطال )1/ 268(، اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )7/ 181(، التعيني يف   )4(

�صرح االأربعني )1/ 137(.
�صرح   ،)207  /12( البخاري  �صحيح  �صرح  القاري  عمدة   ،)42  /5( حجر  لبن  الباري  فتح  انظر:   )5(

الزرقاين على املوطاأ )4/ 483(.
انظر: اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )7/ 181(، املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج )14/ 241(.  )6(
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واأجيب عن الأول: باأنه ل دليل على اأن هذا احلديث كان يف بني اإ�سرائيل؛ اإذ 
ل مانع من اأن يكون اأحد من هذه الأمة قد فعل هذا، واأُعِلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، 
واأخرب به حثاًا لأمته على التاأ�سي به، والأمر بقتل الكالب ل يقوم به دليل على 
الدعوى باأن احلديث كان يف بني اإ�سرائيل؛ لأن اأمره ملسو هيلع هللا ىلص بقتل الكالب كان يف 
اأول الإ�سالم، ثم ن�سخ ذلك باإباحة النتفاع بها لل�سيد، وللما�سية، والزرع، 

والإباحة بعد التحرمي ن�سخ لذلك التحرمي، ورفع حلكمه)1(.

واأجيب عن الثاين: باأن تخ�سي�ص العام بال دليل اإلغاء حلكمه الذي تناوله؛ 
فال يجوز، ودعوى اخل�سو�ص هنا حتكم، ول دليل عليه؛ لأن الأمر بالقتل ل 
اإجراء  اإذ ل يتعار�ص مع عموم احلديث؛ لأنه ميكن  ي�سح التخ�سي�ص به؛ 
العموم باإنقاذ املاأمور بقتله، ثم قتله وفق ما اأمر ال�سرع بالإح�سان يف القتلة)2(.

�سرعي . 4 ملانع  قتله  يتعذر  قد  اأنه  اإل  بقتله؛  ماأمورا  كان  واإن  املحرتم  اأن غري 
كالفتئات على الإمام، اأو ملانع عادي كعدم القدرة على قتله، ويف كلتا احلالني 
ا،  ا يف تعذيبه؛ والتعذيب منهي عنه �سرعاً ل يجوز ترك اإنقاذه؛ لأنه يكون �سبباً

�سواءاً يف املحرتم وغري املحرتم)3(.

كما ميكن اأن ي�ستدل لهذا القول بالأدلة التالية: 

ما جاء يف حديث الغامدية  التي اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص برجمها، وفيه اأن خالد . 5
بن الوليد  �صبها: ... ف�صمع نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �سبه اإياها، فقال: »مهالاً يا 
خالد، فو الذي نف�سي بيده لقد تابت توبة لو تابها �ساحب ُمك�ص لغفر له«)4(. 
انظر: اإكمال املعلم بفوائد م�صلم )املو�صع ال�صابق(، عمدة القاري �صرح �صحيح البخاري )12/ 207(.  )1(
اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم )5/  ال�سابق(، املفهم ملا  اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )املو�سع  انظر:   )2(
546(، التعيني يف �صرح االأربعني )1/ 137(، فتح الباري لبن حجر )5/ 42(، عمدة القاري �صرح 

�سحيح البخاري )12/ 208(.
انظر: �صرح الزرقاين على خمت�صر خليل وحا�صية البناين )1/ 206(، �صرح خمت�صر خليل للخر�صي   )3(

)1/ 186(، ال�صرح الكبري لل�صيخ الدردير وحا�صية الد�صوقي )1/ 150(.
رواه م�سلم )3/ 1323( يف كتاب احلدود، باب من اعرتف على نف�سه بالزنى، رقم )1695(.  )4(
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ال�سراب . 6 ُحدَّ يف  الذي  الرجل   من ق�سة  بن اخلطاب  رواه عمر  وما 
اأكرث من مرة، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما اأكرث ما يوؤتى به؟ فقال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تلعنوه، فواهلل ما علمت اإنه يحب اهلل ور�صوله«)1(.

ونحو منه عن اأبي هريرة، وفيه: ...قال رجل: ما له اأخزاه اهلل، فقال ر�صول . 7
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تكونوا عون ال�سيطان على اأخيكم«)2(.

دليل  فيه  املذكورين  النهي عن �سب  اأن  الثالثة:  الأحاديث  الدللة من  وجه 
ا  على اأن حرمة اأعرا�سهم باقية)3(، وي�ستفاد منه اأن اإتيان املرء ما يوجب حداً
الأخرى؛  الأدلة  بعموم  له  الثابتة  احلقوق  اإهدار  ي�ستلزم  ل  ونحوه  قتل  من 
ومثل ذلك يقال يف الإنقاذ: اإنه حق ثابت لغري املحرتم بعموم الأدلة ل ي�سقط 

باإهدار دمه.

ما رواه عمران بن ح�سني  من ق�سة املراأة التي اأتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهي . 8
فقال:  وليَّها،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فدعا  عليها،  احلد  اإقامة  تطلب  الزنى  من  حبلى 

»اأح�سن اإليها، فاإذا و�سعت فاأتني بها«)4(.

وجه الدللة: يف اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالإح�سان خل�سو�ص امراأة ارتكبت ما يوجب 
ا؛  قتلها عند وجود ما يقت�سيه؛ دليل على اأن احلكم على الإن�سان بالقتل �سرعاً
ا من الإح�سان اإليه؛ ويدل ذلك على م�سروعية اإنقاذه؛ لأن الإنقاذ  ل ُيعد مانعاً

من الإح�سان. 

النبي . 9 تبع  ملا    بن مالك  �سراقة  اأن   : بن عازب  الرباء  حديث 
رواه البخاري )8/ 158( يف كتاب احلدود، باب ما يكره من لعن �سارب اخلمر، واإنه لي�ص بخارج من   )1(

امللة، رقم )6780(.
رواه البخاري )8/ 159( يف كتاب احلدود، باب ما يكره من لعن �سارب اخلمر، واإنه لي�ص بخارج من   )2(

امللة، رقم )6781(.
انظر: املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم )5/ 99(.  )3(

رواه م�سلم )3/ 1324( يف كتاب احلدود، باب من اعرتف على نف�سه بالزنى، رقم )1696(.  )4(
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ملسو هيلع هللا ىلص يطلبه حني هاجر مع اأبي بكر  دعا عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فارتطمت به 
فر�صه اإلى بطنها، فقال: اإين اأراكما قد دعومتا علي، فادعوا يل، فاهلل لكما 
ا اإل قال:  اأن اأرد عنكما الطلب، فدعا له النبي ملسو هيلع هللا ىلص فنجا، فجعل ل يلقى اأحداً

ا اإل رده)1(. قد كفيتكم ما هنا، فال يلقى اأحداً

وجه الدللة من هذا احلديث من ثالثة اأوجه: 

كان  حني  بالنجاة    مالك  بن  ل�سراقة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دعاء  يف  اأن  الأول: 
ا واأ�سرف على الهلكة؛ دليل على جواز اإنقاذ الكافر؛ ولو مل يكن  م�سركاً
ا؛ لأن هذا الفعل ح�سل منه  يف غري حال ذمة، اأو  مع�سوماً

عهد، اأو اأمان بينه وبني امل�سركني.

دفع  اأو  م�سلحة،  عليه  ترتتب  قد  الكافر  اإنقاذ  اأن  على  يدل  كما  الثاين: 
مف�صدة، كتاأليف قلبه ودخوله يف االإ�صالم، اأو كف �صره و�صر من وراءه؛ 

ا. فكان م�سروعاً

امل�سلم غري  اإنقاذ  فجواز  املع�سوم؛  الكافر غري  اإنقاذ  اإذا جاز  اأنه  الثالث: 
املحرتم اأولى.

اأن من وجب عليه . 10 امل�سلمون  “اأجمع  بقوله:    القا�سي عيا�ص  نقله  ما 
ا، فيجمع عليه عذابان”)2(، وهذا النقل  القتل فا�ست�سقى ل مينع املاء ق�سداً
واإن كان يف منع المتناع من �سقي من وجب عليه القتل؛ اإل اأنه يجري حكمه 
على �سائر �سور الإنقاذ؛ لوجود العلة، وهي اأن ترك الإنقاذ ي�ستلزم التعذيب، 

ا.  والتعذيب منهي عنه �سرعاً

كان . 11 ولو  الكافر،  اإلى  الإح�سان  م�سروعية  على  الفقهاء  من  كثري  ن�صُّ  وقد 
رواه البخاري )4/ 201( يف كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�سالم، رقم )3615(، وم�سلم   )1(

)3/ 1592( يف كتاب الأ�سربة، باب جواز �سرب اللنب، رقم )2009(.
اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )5/ 464(.  )2(
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للكفار  وتقوية  امل�سلمني،  على  �سرر  اإليه  الإح�سان  يف  يكن  مل  اإذا  ا؛  حربياً
عليهم)1(؛ كما اأجمعوا على جواز هبة امل�سلم للحربي)2(؛ واإذا جاز الإح�سان 
اأن جواز  اأولى؛ كما  اإنقاذه يف حال ا�سطراره  اإليه يف حال �سالمته؛ فجواز 
الإح�سان اإلى الكافر احلربي يدل على جوازه لغريه من مباحي الدم بطريق 

الأولى؛ لأنه اأ�سواأهم. 

اأدلة القول الثاين: 

علَّل اأ�سحاب هذا القول ما ذهبوا اإليه من اأنه ل يجب اإنقاذ الإن�سان غري املحرتم 
ا: باأن غري املحرتم قد اأمر ال�سرع بقتله؛ فيمتثل اأمر ال�سرع فيه، ويف اإنقاذه  ولو كان م�سلماً

والإح�سان اإليه مناق�سة وم�سادة لهذا الأمر؛ لأن فيه تقوية له، واإبقاءاً على حياته)3(.

واعرت�ص عليه من وجهني: 

الأول: الت�سليم باأن ال�سرع اأمر بقتله؛ لكنه اأمر مقيد بالإح�سان كما قال ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل كتب االإح�صان على كل �صيء، فاإذا قتلتم فاأح�صنوا القتلة، 
ذبيحته«)4(،  فلريح  �صفرته،  اأحدكم  وليحد  الذبح،  فاأح�صنوا  ذبحتم  واإذا 
التي يباح اإزهاقها على  النفو�س  اإزهاق  االإ�صراع يف  “وهذا يدل على وجوب 
اأ�سهل الوجوه”)5(، وترك غري املحرتم امل�سرف على هلكة يعط�ص، اأو يغرق، 

اأو يحرتق لي�ص من الإح�سان يف القتلة املاأمور بها)6(.
لل�سافعي )191/2(، تف�سري الطربي )323/23(، �صرح �صحيح البخاري البن  اأحكام القراآن  انظر:   )1(

بطال )268/1(.
انظر: التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )262/14(، املغني لبن قدامة )218/6(، مو�سوعة   )2(

الإجماع يف الفقه الإ�سالمي )384/6(.
انظر: اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )181/7(، املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج )241/14(.  )3(

باإح�سان الذبح  رواه م�سلم )1548/3( يف كتاب ال�سيد والذبائح وما يوؤكل من احليوان، باب الأمر   )4(
والقتل، وحتديد ال�سفرة، رقم )1955(.

انظر: جامع العلوم واحلكم )382/1(. وانظر: ال�صيا�صة ال�صرعية يف اإ�صالح الراعي والرعية )�س: 65(.  )5(

انظر: خادم الرافعي والرو�سة �ص 230، حا�صية ابن قا�صم العبادي على حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج )49/6(.  )6(
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الثاين: بعدم الت�سليم باأن يف اإنقاذ غري املحرتم مناق�سة وم�سادة لالأمر بقتله؛ 
بل ينقذ، ثم يقتل بالإح�سان كما اأمر ال�سرع)1(.

الفرق بني  الفقهاء من ن�صَّ على  اأن من  ثالث: وهو  اأن ي�ساف وجه  كما ميكن 
ُيباح  فالثاين  القتل؛  اأهل احلرب، وغريهم يف  املقدور عليه من  املقدور عليه وغري 
يف قتله ما ال يباح يف االأول)2(؛ ول يخفى اأن غري املحرتم امل�سرف على هلكة يف حكم 
املقدور عليه؛ فاإذا كان احلربي املقدور عليه ال يباح قتله اإال مبا هو اأ�صرع واأبعد عن 

التعذيب؛ فغريه من مباحي الدم اأولى باحلكم.

الرتجيح: 

من  املحرتم  غري  اإنقاذ  بوجوب  القول  رجحان  هو  اأعلم-  -واهلل  يظهر  الذي 
ا؛ اإذا مل يكن يف الإح�سان اإليه �سرر على امل�سلمني،  الإن�سان، واحليوان ولو كان حربياً

وتقوية للكفار عليهم؛ ملا يلي: 

اأمكن . 1 ا؛ واجلمع بني الأدلة ما  واإعمالها جميعاً ما فيه من اجلمع بني الأدلة 
اأولى من اإهمال بع�سها.

الثاين . 2 القول  اأ�سحاب  ياأت  ومل  الأحياء،  اإنقاذ  على  الآمرة  الأدلة  ولعموم 
بدليل ي�ستثني غري املحرتم منها.

ولأن م�ستند القول الثاين هو جمرد توهم املعار�سة بني م�سروعية اإنقاذ غري . 3
املحرتم وبني الأمر بقتله، وقد تبني باملناق�سة اأنه ل تعار�ص بينهما.

ي�ساف اإلى ذلك اأن الأدلة املذكورة للقول الأول متنوعة، وكثري منها ميكن . 4
القول باأنه دليل �سريح يف خ�سو�ص امل�ساألة.

انظر: اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )7/ 181(، املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم )5/ 546(،   )1(
التعيني يف �صرح االأربعني )1/ 137(، فتح الباري لبن حجر )5/ 42(، عمدة القاري �صرح �صحيح 

البخاري )12/ 208(.
انظر: الأم لل�سافعي )4/ 274(، �صرح معاين االآثار )3/ 184(، تف�سري القرطبي )6/ 57(، جمموع   )2(

الفتاوى )28/ 313- 314(، جامع العلوم واحلكم )1/ 382(، البناية �صرح الهداية )6/ 276(.
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ولأن الفقهاء خمتلفون يف هدر الدم ببع�ص الأفعال، فمن م�سيق ومن مو�سع، . 5
واحلقوق الثابتة بعموم االأدلة ال جتعل عر�صة الإ�صقاطها باالأمور املختلف فيها.

املطلب الثالث
اإنقاذ االأموال

من  عليه  قدر  على من  الهالك  على  امل�سرف  املال  اإنقاذ  يجب  اأنه  يظهر  الذي 
ال�سافعية)2(، واحلنابلة)3(، وغريهم  وبع�ص  املالكية)1(،  النا�ص كما ن�صَّ عليه  اآحاد 
الفقهاء كابن حزم)4(، وال�سوكاين)5( رحم اهلل اجلميع، وقيد بع�صهم الوجوب  من 

ا من حفظه)6(. حيث مل يكن ربه متمكناً

وا�ستدلوا على ذلك باأدلة، منها: 

قوله تعالى: )ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ( ]املائدة: 2[.. 1

وجه الدللة: قال ابن حزم : “فحفظ مال امل�سلم والذمي واجب وبر 
وتقوى، واإ�ساعته اإثم وعدوان وحرام”)7(.

وعن املغرية بن �سعبة  قال: �سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن اهلل كره لكم . 2
ثالًثا: قيل وقال، واإ�صاعة املال، وكرثة ال�صوؤال«)8(.

انظر: �صرح خمت�صر خليل للخر�صي )3/ 21(، حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري لل�صيخ الدردير   )1(
)2/ 111(، حا�صية ال�صاوي على ال�صرح ال�صغري )1/ 344(.

انظر: اإحياء علوم الدين )2/ 328(، مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج )5/ 529(.  )2(
انظر: الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )6/ 405(.  )3(

انظر: املحلى بالآثار )6/ 94(.  )4(
انظر: ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار )�ص: 733(.  )5(

الزرقاين على  : �صرح  الإمام مالك )�ص: 103(،  امل�سالك يف فقه  اأ�سرف  اإلى  ال�سالك  اإر�ساد  انظر:   )6(
خمت�سر خليل وحا�سية البناين )6/ 252(.

املحلى بالآثار )6/ 94(.  )7(
رواه البخاري )2/ 124( يف كتاب الزكاة، باب قول اهلل تعالى: )ھ  ے  ے  ۓ(، =  )8(
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وجه الدللة: اأن ا�ساعة املال حرام، وهو عام يف مال املرء ومال غريه، ومن 
ت�سييعه ترك اإنقاذه)1(.

كما يجب الدفع عن اأموال الرعايا على االإمام ونوابه كما �صرح به ال�صافعية )2(، 
ِقَبل الدولة كالدفاع املدين؛  اأن�سئت فرق متخ�س�سة يف الإنقاذ من  ويف زمننا هذا 
فيجب عليهم اإنقاذ اأموال النا�ص من الأ�سباب التي توؤدي اإلى تلفها، مثل: احلرائق، 

وال�سيول، والأعا�سري، وغريها.

امل�صائل  النهي عن كرثة  االأق�صية، باب  الغنى، رقم )1477(، وم�سلم )3/ 1341( يف كتاب  = وكم 
من غري حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو المتناع من اأداء حق لزمه، اأو طلب ما ل ي�ستحقه، رقم 

.)593(
انظر: التب�سرة للخمي )7/ 3193(، املحلى بالآثار )5/ 324(، )7/ 41، 137(.  )1(

اأ�سنى  األفاظ املنهاج )5/ 529(، حا�سية الرملي الكبري على  اإلى معرفة معاين  انظر: مغني املحتاج   )2(
املطالب يف �صرح رو�س الطالب )4/ 168(.
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املبحث الثالث
التزاحم يف حمل االإنقاذ

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
االإنقاذ عند عدم التزاحم

اأمكن  فاإن  االإنقاذ،  اإلى  م�صطر  من  اأكرث  فيها  ووجد  مهلكة  حادثة  حدثت  اإذا 
يجب  اأنه  الفقهاء  وكالم  الفقهية  القواعد  على  يتخرج  فالذي  ا،  جميعاً اإنقاذهم 

ا، ول يجوز القت�سار على بع�سهم دون بع�ص؛ ملا يلي:  اإنقاذهم جميعاً

اأن . 1 الفقهية:  والقاعدة  ال�سرورة،  وهو  ال�ستحقاق  �سبب  يف  ي�ستوون  اأنهم 
الت�ساوي يف �سبب ال�ستحقاق يوجب الت�ساوي يف نف�ص ال�ستحقاق)1(.

اأن القدرة على ا�ستيعابهم ودفع الهالك عنهم وافرة، والقاعدة يف ال�سريعة: . 2
ا وجب)2(.  اأن ال�سرر يزال، واأنه مهما اجتمعت املفا�سد واأمكن دفعها جميعاً

املطلب الثاين
االإنقاذ عند تزاحم االآدمي واحليوان واالأموال

ومن �سور ذلك: مبنى اأو مركب فيه اآدمي، وحيوانات، واأموال يتعر�ص حلريق، اأو 
ت�سادم، اأو غرق، اأو غري ذلك؛ فباأي �سيء من هوؤلء ُيبداأ به يف الإنقاذ؟.

انظر: الهداية يف �صرح بداية املبتدي )4/ 526(، الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف )2/ 983(،   )1(
قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )1/ 72(.

انظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )1/ 69، 93(، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )�ص: 83(.  )2(
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اإذا حدثت حادثة ي�سرف على الهالك فيها الإن�سان وغري الإن�سان من حيوان اأو مال؛ 
ا على الهالك، و�سادف  يجب حينئذ البدء باإنقاذ الإن�سان، “فمن راأى اأخاه امل�سلم م�سرفاً
ا لل�سياع، وا�ستمكن من دفع الهالك عنه، ومل يتمكن من اإنقاذ ماله، فيتعني  ماله متعر�ساً
اإتالف  اإنقاذ االإن�صان على  الدفع عن نف�سه، واإن ع�سر تخلي�ص ماله”)1(، بل لو توقف 

حيوان، اأو مال وجب اإتالفهما الإنقاذه، وقد �صرح بذلك الفقهاء يف م�صائل، منها: 

املركب يف البحر اإذا خيف عليه الغرق واحتيج لنجاته اإلى طرح بع�س ما فيه، . 1
وجب طرح ما يرجى به جناته من االأمتعة، ثم الدواب اإن اأجلاأت ال�صرورة 
اإلى اإلقائها، باإذن اأ�سحابها، وبغري اإذنهم)2(، وعرب بع�ص الفقهاء هنا بجواز 
الطرح لكن املراد به الوجوب كما بينوه �صراحة يف موا�صع اأخرى؛ كما اأنهم 
�صرحوا بتاأثيم املق�صر يف الطرح اإذا غرق املركب؛ الأن حفظ النفو�س واجب، 

ا منه اإذا جاز وجب)3(. ولأن كل ما كان ممنوعاً

واملال يف . 2 الدفع عن احليوان،  الإن�سان على  الدفع عن  تقدمي  وكذلك يجب 
ال�سيال)4(.

ومن الأدلة على وجوب تقدمي الإن�سان على احليوان، واملال عند التزاحم: 

اأعظم . 1 بقائه  يف  وامل�سلحة  والأموال؛  احليوان  من  حرمة  اأعظم  الإن�سان  اأن 
من بقائها؛ ولذلك اأباح ال�صرع ذبح االأنعام وا�صتهالك االأموال حفًظا لروحه، 
وقدم النفقة عليه على النفقة عليها)5(؛ فكذلك يجب تقدميه عليها يف الإنقاذ. 

غياث الأمم يف التياث الظلم )�ص: 353(.  )1(
انظر: جامع الأمهات )�ص: 439(، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )9/ 338(، الإقناع يف فقه الإمام   )2(

اأحمد بن حنبل )2/ 362(.
انظر: التو�صيح يف �صرح خمت�صر ابن احلاجب )7/ 212(، �صرح ابن ناجي التنوخي على منت الر�صالة   )3(
)2/ 184(، اأ�صنى املطالب يف �صرح رو�س الطالب )4/ 79(، حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج وحوا�صي 
ال�سرواين والعبادي )9/ 23(، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )6/ 246(، ك�ساف 

القناع عن منت الإقناع )4/ 132(.
انظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )1/ 73- 74(.  )4(

انظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )68/1(، الفروق للقرايف )131/2(.  )5(
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اأنه اإذا اجتمعت مف�سدتان وجب دفع اأعالهما بارتكاب اأدناهما، واملف�سدة يف . 2
فوات االأموال واحليوانات املحرتمة اأخف من املف�صدة يف فوات اأرواح النا�س 

املحرتمة)1(.

عند  احلالة  هذه  يف  بالإنقاذ  اأولى  اأيهما  واملال  احليوان  يف  اختلفوا  اإنهم  ثم 
التزاحم؟، ولهم يف ذلك قولن: 

القول الأول:

ا، فاإن تقاربت الأثمان رمي الأثقل.  يرمي الأثقل والأقل ثمناً

من  قيمة  الأقل  يقدم  ال�سافعية:  بع�ص  قول  منه  واأو�سح  املالكية)2(،  �صرح  وبه 
املتاع واحليوان يف الإلقاء)3(، وي�ستفاد منه اأن الأولى بالإنقاذ من احليوان واملال عند 

التزاحم هو الأعلى قيمة فيهما.

القول الثاين:

اأن احليوان اأولى باالإنقاذ من االأموال؛ فيبداأ بطرح االأموال اأواًل قبل احليوان، وال 
يجوز طرح احليوان اإذا اأمكن دفع الغرق بغريه من االأمتعة.

 و�صرح به ال�صافعية)4(، واحلنابلة)5(، وبع�ص املالكية)6(، وي�ستفاد منه اأن احليوان 
اأولى بالإنقاذ من املال عند التزاحم، ولو كان املال هو الأعلى قيمة.

انظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )96/1(، مفتاح دار ال�صعادة ومن�صور والية العلم واالإرادة )20/2(.  )1(
انظر: �صرح ابن ناجي التنوخي على منت الر�صالة )184/2(، اأ�صهل املدارك »�صرح اإر�صاد ال�صالك يف   )2(

مذهب اإمام الأئمة مالك« )70/3(.
انظر: نهاية املحتاج اإلى �صرح املنهاج )367/7(.  )3(

وحوا�صي  املنهاج  �صرح  يف  املحتاج  حتفة   ،)79/4( الطالب  رو�س  �صرح  يف  املطالب  اأ�صنى  انظر:   )4(
ال�سرواين والعبادي )23/9(.

انظر: مفتاح دار ال�صعادة ومن�صور والية العلم واالإرادة )20/2(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )132/4(.  )5(
انظر: �صرح ابن ناجي التنوخي على منت الر�صالة )2/ 184(.  )6(
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الأدلة واملناق�سة: 

اأدلة القول الأول:

املتاع  الأقل قيمة من  البدء بتقدمي  اإليه من  القول ما ذهبوا  اأ�سحاب هذا  علَّل 
واحليوان يف الإلقاء: 

باأن ال�سرف اإمنا هو للنف�ص الآدمية)1(.. 1

ا للمال ح�سب الإمكان)2(.. 2 وحفظاً

اأدلة القول الثاين:

علَّل اأ�صحاب هذا القول ما ذهبوا اإليه من البدء بطرح االأموال اأواًل قبل احليوان: 
باأن حرمة احليوان اأعظم من حرمة املتاع)3(.

املتاع حيث  من حرمة  اأعظم  احليوان  باأن حرمة  التعليل:  هذا  مناق�سة  وميكن 
املال  على  احليوان  بتقدمي  والقول  الإن�سان،  على  �سرر  باإنقاذه  البدء  يف  يكون  ل 
الإن�سان، وعندئٍذ  فيه خ�سارة على  قيمة منه  اأعلى  املال  ولو كان  ا  الإنقاذ مطلقاً يف 
وحينئذ يجب  املال؛  نف�سه ل مع حرمة  الإن�سان  تتعار�ص حرمة احليوان مع حرمة 
تقدمي حرمة الإن�سان، ووا�سح اأن الأرفق به يف هذه احلالة والأبعد لل�سرر عنه هو 

اإنقاذ الأعلى قيمة من احليوان اأو املال. 

الرتجيح: 

من  باالإنقاذ  االأولى  اأن  االأول:  القول  رجحان  هو  اأعلم-  -واهلل  يظهر  الذي 
احليوان واملال عند التزاحم هو االأعلى قيمة فيهما؛ الأنه اأكرث القولني دفًعا لل�صرر 
انظر: �صرح ابن ناجي التنوخي على منت الر�صالة )2/ 184(، اأ�صهل املدارك »�صرح اإر�صاد ال�صالك يف   )1(

مذهب اإمام الأئمة مالك« )3/ 70(.
انظر: نهاية املحتاج اإلى �صرح املنهاج )7/ 367(.  )2(

انظر: حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج وحوا�صي ال�صرواين والعبادي )9/ 23(، ك�ساف القناع عن منت   )3(
الإقناع )4/ 132(.
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عن الإن�سان، اإذ اخل�سارة فيه اأقل على الإن�سان، وقد تقدم اأنه يجب اإتالف احليوان 
ا على  ا لل�سرر عنه، فما كان اأقل �سرراً واملال لإنقاذ نف�ص الإن�سان عند التزاحم؛ دفعاً

الإن�سان من الإتالف يف احليوان اأو املال وجب العمل به.

املطلب الثالث
االإنقاذ عند تزاحم االإن�شان مع االإن�شان

وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: تقدمي بع�س امل�سابني على بع�س يف الإنقاذ.

كثرًيا ما حتدث حوادث وكوارث ي�صاب فيها اأكرث من اإن�صان، وال ميكن اإنقاذهم 
ا يف وقت واحد؛ لأ�سباب خمتلفة، ويرد ال�سوؤال عن احلكم يف مثل هذه احلالت  جميعاً
اأو تخ�سي�سهم دون  من جهة تقدمي بع�ص امل�سابني على بع�ص يف البدء بالإنقاذ، 
بع�سهم  تخ�سي�ص  من  بد  ول  ا،  جميعاً تكفيهم  ل  ما  عند  الإنقاذ  بو�سيلة  غريهم 
قارب  اأو  النجاة،  اأطواق  تكفيهم  ول  البحر  يف  جمع  يغرق  اأن  اأمثلته:  ومن   ، ابتداءاً
�سغري ل ي�سعهم جميعهم، اأو املحتجزين يف مبنى يحرتق ولي�ص من الأقنعة الواقية 

من الدخان الكثيف، اأو الغازات ال�صامة اإال ما يكفي بع�صهم، ونحو ذلك.

ل يخلو الأمر يف امل�ساألة من اإحدى حالتني: 

احلالة الأولى:

اأن يكون يف امل�صابني حمتاج اإلى االإنقاذ اأكرث من غريه؛ الأ�صباب متنوعة: ك�صدة 
اإ�صابته، اأو قلة حيلته و�صعف تدبريه لنف�صه، اأو اأن �صبب الهالك اأ�صرع اإليه من غريه؛ 
تقدمي  يجوز  ول  لالإنقاذ،  اأحوج  كان  البدء مبن  فاحلكم يف هذه احلالة هو وجوب 
غريه عليه)1(؛ قال عز الدين بن عبدال�سالم : “واأما الإمام فيلزمه مثل ما لزم 

انظر: املنثور يف القواعد الفقهية )2/ 64(.  )1(
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احلاكم من ذلك، ويلزمه اأن يقدم ال�سرورات على احلاجات يف حق جميع النا�ص، 
واأن ي�سوي بينهم يف تقدمي اأ�سرهم فاأ�سرهم، واأم�سهم حاجة فاأم�سهم”)1(.

ومن الأدلة على وجوب البدء مبن كان اأحوج لالإنقاذ، وعدم تقدمي غريه عليه: 

ما رواه اأن�ص بن مالك : اأنه اأقبل هو واأبو طلحة مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومع النبي . 1
ملسو هيلع هللا ىلص �صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا ببع�س الطريق عرثت الناقة، ف�صرع 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص واملراأة، واإن اأبا طلحة - قال: اأح�سب قال: - اقتحم عن بعريه، فاأتى 
اأ�صابك من �صيء؟  ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا نبي اهلل جعلني اهلل فداءك هل  ر�صول اهلل 
فق�سد  وجهه،  على  ثوبه  طلحة  اأبو  فاألقى  باملراأة)2(«،  عليك  ولكن  »ل،  قال: 
ق�سدها، فاألقى ثوبه عليها، فقامت املراأة، ف�سد لهما على راحلتهما فركبا)3(.

  اأن يتوجه اإلى �سفية  وجه الدللة: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر اأبا طلحة
ا- يف مثل هذه احلالت  ويخل�سها مما حل بها؛ اإذ الظاهر اأن املراأة -غالباً
اأ�صعف حيلة، واأكرث عر�صة لل�صرر من غريها؛ في�صتفاد من هذا اأن من كان 
اأ�صعف، واأ�صد حاجة اإلى العون وامل�صاعدة؛ فهو اأولى باالبتداء به يف االإنقاذ.

اأن الإنقاذ �سرع لتخلي�ص النف�ص من الهالك؛ فمن كان الهالك اإليه اأ�سرع، . 2
وال�صرر عليه اأكرث؛ فالباعث على احلكم فيه اأمكن.

احلالة الثانية:

اأن ي�ستوي امل�سابون يف ال�سرورة واحلاجة؛ وهنا ذكر عز الدين بن عبدال�سالم 
ا اأو والدة،  ا لتقدمي م�سطر على غريه يف الإنقاذ، وهي: “اأن يكون والداً  اأ�سباباً
اأو قريبَا اأو زوجة، اأو ولًيا من اأولياء اهلل تعالى، اأو اإماًما مق�صًطا، اأو حاكًما عدال”)4(، 
اأو قريًبا،  اأو ولًدا،  اإذا كان والًدا،   باأن الوجوب متوّجه فيما  وتعقبه البلقيني 

قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )2/ 33، 34(.  )1(
اأي: الزم املراأة وانظر يف اأمرها. انظر: عمدة القاري �صرح �صحيح البخاري )15/ 15(.  )2(

رواه البخاري )4/ 77( يف كتاب اجلهاد وال�سري، باب ما يقول اإذا رجع من الغزو؟، رقم )3086(.  )3(
قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )1/ 69(.  )4(
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ويليه: التقدمي وجوًبا فيما اإذا كان زوجة؛ الأن نفقتها واإن كانت واجبة اإال اأنها ترّتبت 
يف ذمته، اأما يف البواقي فتقدمي الفا�سل م�ستحب، والوجوب بعيد)1(.

ولعل امل�ستند يف وجوب تقدمي القريب على غريه: الأدلة التي تقدمه على غريه 
عند التزاحم، ومنها: 

حديث حكيم بن حزام ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »وابداأ مبن تعول«)2(.. 1

وجه الدللة: ميكن ال�ستدلل باحلديث على املطلوب من وجهني: 

الإنقاذ مبن  البدء يف  ي�سمل  واأنه  الأمر،  بالعموم يف هذا  ال�ستدلل  الأول: 
يعول؛ لأن معنى هذا الأمر البتداء بالأهم فالأهم، والأولى فالأولى يف 

الأمور ال�سرعية)3(.

الثاين: على اعتبار اأن الأمر وارد يف النفقة على الأهل والعيال وهي واجبة 
عليه  يجب  فكما  اخلطاب؛  فحوى  باب  من  ال�ستدلل  فيكون  باإجماع؛ 
على  النفقة  وي�سرف  يرتكهم  اأن  له  يجوز  ول  النفقة  يف  بهم  يبداأ  اأن 
اأن  له  يجوز  ول  الإنقاذ  بهم يف  يبداأ  اأن  عليه  يجب  فكذلك  غريهم)4(؛ 
يرتكهم ويبداأ يف الإنقاذ بغريهم من باب اأولى، بجامع اأن كالاً من النفقة 
ول  عنهم،  للهالك  ا  ودفعاً لنفو�سهم،  ا  �سوناً م�سروعان  والإنقاذ  الواجبة 

يخفى اأن هذه العلة يف االإنقاذ اأظهر منها يف النفقة)5(.
انظر: الفوائد اجل�سام على قواعد ابن عبدال�سالم )�ص: 177-176(.  )1(

رواه البخاري )2/ 112( يف كتاب الزكاة، باب ال �صدقة اإال عن ظهر غنى، رقم )1427(، وم�سلم )2/   )2(
717( يف كتاب الزكاة، باب بيان اأن اليد العليا خري من اليد ال�سفلى، واأن اليد العليا هي املنفقة واأن 

ال�سفلى هي الآخذة، رقم )1034(.
املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج   اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم )4/ 11(،  ملا  انظر: املفهم   )3(

.)126 -125 /7(
انظر: معامل ال�سنن )2/ 78(، �صرح �صحيح البخاري البن بطال )3/ 428، 7/ 530(، املنتقى �صرح   )4(

املوطاأ )7/ 322(.
انظر ما ي�صاعد على هذا التقرير: �صرح �صحيح البخاري البن بطال )3/ 428(.  )5(
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ا . 2 حديث عبداهلل بن عمرو ، قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كفى باملرء اإثماً
اأن ي�سيع من يقوت«)1(.

وجه الدللة: يف احلديث تاأثيم امل�سيع من يعوله؛ وي�سدق ذلك على من ترك يف 
الإنقاذ من يعوله وبداأ بغريه، اإما من باب العموم، اأو من باب فحوى اخلطاب.

اأن يف البدء بالقريب قبل غريه حت�سيل م�سلحتني: تخلي�ص نف�ص، و�سلة رحم؛ . 3
بخالف غري القريب ففيه م�سلحة واحدة، وهي تخلي�ص النف�ص، ومعلوم اأنه 

اإذا اجتمعت م�سلحتان ومل ميكن اجلمع بينهما قدمت اأعالهما)2(.

من  ترجيحه  تقدم  ما  مع  هنا  الإنقاذ  يف  بالقريب  البدء  وجوب  يتعار�ص  ول 
ا، ولو اأدى اإلى هالك نف�سه؛ لأن الإنقاذ  ا�ستحباب اإنقاذ الإن�سان غريه اإذا كان م�سلماً
هناك اإيثار بحق نف�سه، ولي�ص الأمر هنا كذلك؛ لأن الإنقاذ هنا حق لغريه ممن يجب 

عليه عولهم وعونهم، وهو ل ميلك اإ�سقاطه عنهم وبذله لغريهم.

 - ا عدلاً ا، اأو حاكماً ا مق�سطاً اأو اإماماً ا،  وهذه احلالة -وهي اأن يكون امل�ساب قريباً
وارد ح�صولها يف زمننا لبع�س االأفراد؛ لكن املوظفني يف اجلهات املر�صودة الأعمال 
الإنقاذ الغالب بالن�سبة اإليهم اأن يكون امل�سابون اأجانب عنهم؛ لأنهم ملزمون بالتوجه 
حلوادث �ستى يف اأماكن متعددة، وهنا اإن كان هوؤلء امل�سابون ي�ستوون يف احلاجة؛ 
اأو اأن يق�سم   احتمالني: اأن يتخري بينهم،  فقد ذكر عز الدين بن عبدال�سالم 
ا  و�سيلة الإنقاذ عليهم)3(، وتعقبه البلقيني  باأن احتمال التخيري متعني، م�ستبعداً
احتمال الق�سمة؛ لأن ال�سورة اأنه ل يكفي اإل �سرورة اأحدهما، واأنه بقي احتمال ثالث 

مل يذكره ابن عبدال�سالم، وهو: الإقراع، واأنه احتمال قريب)4(.
رواه اأبو داود )2/ 132( رقم )1692(، والن�سائي يف الكربى )8/ 268( رقم )9132(، واحلاكم يف   )1(
العجلوين يف ك�صف  اإ�صناده  ال�سحيحني )1/ 575( رقم )1515( و�صححه، و�صحح  امل�ستدرك على 

اخلفاء )2/ 132(، وح�سنه الألباين يف اإرواء الغليل )3/ 407(.
انظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )1/ 62(.  )2(
انظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )1/ 69(.  )3(

انظر: الفوائد اجل�سام على قواعد ابن عبدال�سالم )�ص: 176(.  )4(
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واحتمال الإقراع الذي ذكره البلقيني  جزم به بع�ص املالكية)1(.

لكن لعله يح�سن التنبيه باأن الإقراع قد ل يتاأتى يف كثري من احلالت، بل قد يكون 
اأو هالكهم؛  املنكوبني  الإنقاذ وت�سرر  لتاأخري  ا  �سبباً ال�ستغال به يف بع�ص احلوادث 
ا يف اإجراءات  فلي�ص يف مثل هذا اإل املبادرة اإلى اأقرب من ميكن اإنقاذه، واملبا�سرة فوراً

الإنقاذ؛ لعموم قوله تعالى: )ہ  ہ  ہ  ھ( ]التغابن: 16[.

كما جتدر الإ�سارة اإلى اأن ما ذكره الفقهاء من ا�ستحباب تقدمي الإمام املق�سط 
اأو احلاكم العدل على غريه يف الإنقاذ �سببه النظر مل�سلحة امل�سلمني العامة؛ ملا يف 
اأعلم فيما وقفت عليه من الأدلة والن�سو�ص  بقائهما من امل�سالح الظاهرة)2(، ول 
ا لتف�سيل اإن�سان على  ا من الأمور الدنيوية اعتربه ال�سرع اأو الفقهاء �سبباً الفقهية �سيئاً
ذلك؛  غري  اأو  ثراء،  اأو  حرية،  اأو  من�سب،  اأو  ن�سب،  اأو  جن�ص،  من  الإنقاذ  يف  اآخر 
ا على اآخر ل�سبب من هذه الأ�سباب، اأو غريها  م م�ساباً وعليه فال يجوز للمنقذ اأن يقدِّ
اإل  اأحد،  على  اأحد  يقدم  ل  احلقوق  على  التزاحم  فعند  ال�سرع)3(؛  يعتربه  مل  مما 

مبرجح)4(، ول تعترب هذه الأمور مرجحات �سرعية لتقدمي م�ساب على اآخر.

امل�ساألة الثانية: اإنقاذ م�ساب بالت�سبب يف هالك م�ساب اآخر.

ومن �سوره: اأخذ و�سيلة النجاة من م�ساب وبذله مل�ساب اآخر، كاأن يكون على 
�سخ�ص جهاز تنف�ص ا�سطناعي، اأو على غريق طوق جناة، فينزع منه لأجل اآخر، اأو 

ُينزل راكب من مركب جناة لإركاب غريق اآخر غريه)5(.
انظر: لوامع الدرر يف هتك اأ�ستار املخت�سر )5/ 93(.  )1(

انظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )1/ 69(.  )2(
م�سائل  غري  يف  قالها  قد  كان  واإن   - هنا  بها  ال�ست�سهاد  يح�سن  جامعة  كلمة    قدامة  ابن  قال   )3(
الإنقاذ- حيث قال يف املغني )4/ 163(: “ واخللق يف نظر ال�سارع على ال�سواء، فكما �سرع ما يدفع 

ال�سرر عن اأهل احل�سر، ل يلزم اأن يلزم اأهل البدو ال�سرر”.
الأ�سباه   ،)340 )�ص:  لل�سيوطي  والنظائر  الأ�سباه   ،)294  /1( الفقهية  القواعد  يف  املنثور  انظر:   )4(

والنظائر لبن جنيم )�ص: 313(.
ا: ما تناقلته بع�ص و�سائل الإعالم يف زمننا هذا عما ح�سل يف بع�ص= ولعل من �سوره الواقعية اأي�ساً  )5(
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وكالم الفقهاء �سريح يف حترمي اإنقاذ م�ساب بالت�سبب يف هالك م�ساب اآخر؛ 
فقد اأجمعوا على حترمي اأن يقدم امل�سطر على قتل مع�سوم)1(، اأو اإتالف ع�سو منه 
لنجاة نف�سه)2(، قال ابن ر�سد : “... باإجماعهم على اأنه لو اأ�سرف على الهالك 
 ...“  : مفلح  ابن  وقال  فياأكله”)3(،  اإن�سانا  يقتل  اأن  له  يكن  من خمم�سة مل 
ا اأنه ال يحل قتله، وال اإتالف ع�صو منه، م�صلًما كان اأو كافًرا،  وظاهره: اإذا كان حيًّ

وهذا ل اختالف فيه”)4(.

وا على احلكم نف�سه يف م�سائل اأخرى، منها:  كما اأنهم ن�سُّ

فيه . 1 ما  بع�ص  اإلقاء  اإلى  واحتيج  الغرق  على  اأ�سرف  اإذا  البحر  يف  املركب 
ا كان اأو  ا، ذكراً لنجاته: ل يجوز اإلقاء اآدمي مع�سوم لنجاة الآخرين، مطلقاً
القول  اللخمي  اإلى  املالكية  ون�سب  كافًرا)5(،  اأو  م�صلًما  عبًدا،  اأو  ا  حًرّ اأنثى، 
وا على اأنه  بجواز طرح االآدمي لنجاة االآخرين بالقرعة؛ لكن كثريا منهم ن�صُّ

قول غريب خارق لالإجماع، اأو كاخلرق له)6(.
= الدول، حيث كرث ذوو احلاالت احلرجة من امل�صابني باملر�س امل�صمى )كورونا COVID-19(، واحتار 
لعتبارات  اآخرين؛  يف  وو�سعه  املر�سى  بع�ص  من  ال�سناعي  التنف�ص  نزع جهاز  م�سروعية  الأطباء يف 

خمتلفة.
ا. ا وترجيحاً اأما غري املع�سوم فقد �سبق التف�سيل فيه خالفاً  )1(

انظر: املحلى بالآثار )11/ 355(، املب�صوط لل�صرخ�صي )24/ 29(، تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق   )2(
وحا�سية ال�سلبي )5/ 186(.

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )4/ 179(.  )3(
املبدع يف �صرح املقنع )8/ 17(.  )4(

انظر: الفروق للقرايف )4/ 9(، حا�صية ال�صاوي على ال�صرح ال�صغري )4/ 76(، حا�سية الد�سوقي على   )5(
لل�صيخ الدردير )4/ 27(، حا�صية ال�صرواين على حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج )9/  ال�صرح الكبري 
ال�صعادة ومن�صور والية  املنهاج )5/ 353(، مفتاح دار  األفاظ  اإلى معرفة معاين  23(، مغني املحتاج 
العلم والإرادة )2/ 20(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )3/ 382(، مطالب اأويل النهى يف �صرح غاية 

املنتهى )4/ 95(.
انظر: اأحكام القراآن لبن العربي )4/ 38(، املخت�سر الفقهي لبن عرفة )8/ 307(، حا�سية الد�سوقي   )6(

على ال�صرح الكبري لل�صيخ الدردير )4/ 27(، حا�صية ال�صاوي على ال�صرح ال�صغري )4/ 76(.
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ولو اعرت�ص اجلنني احلي يف بطن اأمه، ومل يوجد �سبيل اإلى ا�ستخراجه اإل . 2
بقتله اأو بقطعه مل يجز؛ ولو توقفت حياة الأم على ذلك)1(.

وعللوا ذلك مبا يلي: 

الآخر يف . 1 بالبقاء من  اأولى  اأحدهم  ولي�ص  الع�سمة،  ي�ستوون يف  اأن اجلميع 
نظر ال�سرع)2(.

وباأنه مل ياأت يف ال�سرع اإهالك نف�ص لإنقاذ نف�ص اأخرى)3(.. 2

كما ميكن اأن ي�ساف: اأن اإنقاذ نف�ص بالت�سبب يف هالك نف�ص اأخرى داخل يف . 3
عموم الأدلة الدالة على حترمي قتل النف�ص.

انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعماين )5/ 380(، الفتاوى الهندية )5/ 360(.  )1(
انظر: تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق )5/ 186(، مفتاح دار ال�صعادة ومن�صور والية العلم واالإرادة   )2(

)2/ 20(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )4/ 132(.
انظر: البحر الرائق �صرح كنز الدقائق )8/ 233(، اأحكام القراآن لبن العربي )4/ 38(.  )3(
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اخلامتة

اأهم النتائج فيما  اأن ي�صر يل اإمتام البحث، وميكن تقييد  اأحمد اهلل جلَّ �صاأنه 
يلي: 

الإنقاذ وهو التخلي�ص والتنجية، فر�ص على الكفاية من كل �سيء يوؤدي اإلى . 1
الهالك والتلف، ومن علم بوقوع نف�س، اأو مال يف خطر ا�صتحب له امل�صارعة 

.- اإلى الإنقاذ ولو مل يجب عليه -لوجود غريه مثالاً

يجب الإنقاذ على من عيَّنه ويل الأمر لالإنقاذ، ول يقت�سر الوجوب عليهم؛ . 2
ا على هالك اأو علم  بل يجب على غريهم من عامة النا�ص ممن �سهد م�سرفاً
ا كان اأو جماعة- اإذا مل يوجد اأحد يقوم بالإنقاذ �سواه، اأو مل حت�سل  به -فرداً

الكفاية يف الإنقاذ اإل به.

يجب . 3 ما  اإ�سراف  فيها  التي  بالواقعة  العلم  ب�سرطني:  ا  واجباً الإنقاذ  يكون 
اإنقاذه على هالك اأو تلف، والقدرة على االإنقاذ بكل ما ميكن االإنقاذ به من 

نف�ص، اأو مال، اأو جاه، اأو غري ذلك.

اأنه . 4 اأو غلب على ظنه  اأيقن،  اإذا  االإنقاذ  يقِدم على  اأن  االإن�صان  يحرم على 
�سوف يهلك دون اأن ينقذ املنكوب، ول يجب عليه الإنقاذ عند خوف الهالك 
على نف�صه ب�صبب االإنقاذ، حتى لو غلب على ظنه اأنه قادر على اإنقاذ امل�صاب، 
ا، ولو اأدى  وترجح لدى الباحث ا�ستحباب اإنقاذ الإن�سان غريه اإذا كان م�سلماً

اإلى هالك نف�سه.

الإنقاذ من الهالك واجب على الفور يف اأي زمان، ويف اأي مكان كان؛ فبمجرد . 5
وقوع اأي �سبب من اأ�سبابه يجب فعله مبا�سرة، ويكفي للوجوب اأن يغلب على 
ظن املكلف اأن االإنقاذ يفوت، ويتعر�س ال�صخ�س للهالك اإن مل يبا�صر الفعل 
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ا، ولو كان من املحتمل اأن يوجد يف ثاين احلال من يقوم به، ولو  بنف�سه فوراً
تعدد القادرون على الإنقاذ وُطلب من اأحدهم مل يجز له المتناع، واإن كان 

هناك قادر اآخر.

ا على اأحد وامتنع منه �سرع اإجباره عليه، ومن وقع عليه . 6 اإذا �سار الإنقاذ واجباً
اأن ميتنع من  التخل�ص منه بنف�سه يحرم عليه  حادث ُمهلك ومل يقدر على 
قبول الإنقاذ من غريه، ويجب اإنقاذه ولو مل ياأذن، واإن امتنع وجب اإجباره 

على قبول الإنقاذ.

ا، وي�سمل ذلك الكافر املع�سوم، كما يجب . 7 يجب اإنقاذ الإن�سان املحرتم عموماً
اإنقاذ احليوان املحرتم.

ترجح لدى الباحث القول بوجوب اإنقاذ غري املحرتم من الإن�سان، واحليوان . 8
وتقوية  امل�سلمني،  على  �سرر  اإليه  الإح�سان  يف  يكن  مل  اإذا  ا؛  حربياً كان  ولو 

للكفار عليهم.

الذي يظهر اأنه يجب اإنقاذ املال امل�سرف على الهالك على من قدر عليه من . 9
اآحاد النا�ص، كما يجب الدفع عن اأموال الرعايا على الإمام ونوابه.

يجب . 10 االإنقاذ،  اإلى  حمتاج  من  اأكرث  فيها  ووجد  مهلكة  حادثة  حدثت  اإذا 
ا مع الإمكان، ول يجوز القت�سار على بع�سهم دون بع�ص. اإنقاذهم جميعاً

اإذا حدثت حادثة ي�سرف على الهالك فيها الإن�سان وغري الإن�سان من حيوان، . 11
اأو مال؛ يجب حينئذ البدء باإنقاذ االإن�صان، حتى لو توقف اإنقاذ االإن�صان على 
اإتالف حيوان، اأو مال وجب اإتالفهما لإنقاذه، وعند تزاحم احليوان واملال 

يقدم الأعلى قيمة منهما يف الإنقاذ.

اإنقاذهم جميًعا . 12 وال ميكن  اإن�صان،  من  اأكرث  فيها  ي�صاب  التي  يف احلوادث 
اأحوج لالإنقاذ منهم، ول يجوز تقدمي  البدء مبن كان  يف وقت واحد؛ يجب 
غريه عليه، فاإن ا�ستووا يف ال�سرورة واحلاجة؛ فالواجب املبادرة اإلى اأقرب 
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اإل  ا،  اأحد منهم ل�سبب غري معترب �سرعاً اإنقاذه، ول يجوز تقدمي  من ميكن 
اأن يكون فيهم قريب للمنقذ جتب نفقته عليه؛ ففي هذه احلالة يجب عليه 
البدء باإنقاذه قبل غريه، اأو يكون امل�ساب ممن تتعلق ببقائه م�سلحة عامة 

للم�سلمني؛ في�ستحب تقدميه على غريه يف الإنقاذ.

يحرم اإنقاذ م�ساب بالت�سبب يف هالك م�ساب اآخر.. 13

و�صلى اهلل و�صلم على نبيه، واحلمد هلل رب العاملني.
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املقدمة

امل�صطلح ال�صرعي: هو املُعربِّ االأوثق واالأدق عن مراد اهلل ومراد ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص، فهو 
ل�سان ال�سريعة البياين، ول بيان اأف�سح من بيانها، فمن خالله يتطابق لفظ ال�سريعة 

وق�سدها، فتبديله وتغيريه، لي�ص باأهون خطورة من �سرفه عن معناه وتاأويله. 

ت�ستهدف  املفاهيمية،  الفو�سى  من  حالة  يفتح  ال�سرعية،  امل�سطلحات  وهجر 
الدين يف اأحكامه، والهوية يف بنيتها، ومعامل الفطرة يف اأعماق النفو�ص. 

الدللية،  ون�سبيته  ال�سرعي  املفهوم  ب�سيولة  موؤذن  ال�سرعي،  بامل�سطلح  فالعبث 
ا منيًعا يف وجه من يريد ت�صظية ال�صريعة وتفكيك  ذلك اأن امل�صطلح الن�صي، يقف �صدًّ
بنيتها، بقراءات جديدة تعود اإلى ثقافة القراء، ومرجعياتهم الأيدلوجية. ومن هنا ُيعلم 
اأن امل�سطلح هو املدخل لهوؤلء، فاللتزام بامل�سطلح ح�سانة ملا ت�سمنه من معنى، لأنه 
الوعاء احلافظ له من التلوث والف�ساد املعريف، فامل�سطلحات اأوعية املعاين، وتبديل 

م�سطلحات ال�سريعة بغريها، هو يف النهاية قطع لل�سلة بينها وبني اأتباعها. 

ومما يزيد الأمر خطورة يف منطقة ال�سراع امل�سطلحي؛ ا�سترياد امل�سطلحات 
عن  و�سرعنتها  املخالفة،  الفكرية  الأن�ساق  ذات  واجلذور،  املوطن  غريبة  الوافدة، 
طريق الإعالم، وطرحها باعتبارها م�سطلحات مو�سوعية، بينما هي م�سطلحات 
امل�سطلح  فيبقى  واحلياد.  بالرباءة  تت�سم  ل  موؤدجلة،  جمتمعات  اإلى  متحيزة 
ال�سرعي �سامرااً، منزوع الفاعلية يف �ساحة التاأثري، اأو ُت�سرف دللته مبا يتوافق مع 

امل�سطلحات الغازية، امل�سيطرة على الواقع.

على  املحافظة  يف  والإ�سهام  ال�سرعي،  بامل�سطلح  الهتمام  تاأكد  هنا  من 
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خ�سو�سيته اللفظية والدللية، وبيان حقيقته، والنظر فيما ي�سبطه ويقعد له ويتعلق 
به. والطمع يف ت�سكيل معياٍر منهجي، يفرز امل�سطلح ال�سرعي عن غريه.

اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

اأهمية امل�سطلح ال�سرعي يف باب الدللة املعرفية. ذلك اأن ال�سريعة لها اأ�ساليب . 1
يف عر�ص حقائقها، واإمنا يتح�سل ذلك من طريق تفهم م�سطلحاتها.

عند . 2 واعتبارها  ال�سرعي،  بامل�سطلح  املتعلقة  امل�سائل  على  الوقوف  اأهمية 
التعامل معه.

ال�صرعي، . 3 بامل�صطلح  التقيد  م�صاألة  من  التهوين  يف  الواقع  اللب�س  ك�صف 
واالدعاء بعدم امل�صاّحة فيه. 

مل اأقف على مادة علمية متخ�ص�صة طرقت هذا الباب، من خالل هذه املطالب . 4
املثبتة. غري اأين وقفت على بحث بعنوان: )امل�صطلح ال�صرعي ومنهجية الّدرا�صة 
�صادر  الب�صري.  عبدالرحيم  القر�صي  د.  اأ.  ال�صرعية(  العلوم  يف  امل�صطلحّية 
الإ�سالمية عدد )13( �سنة 1427ه�  القران الكرمي والعلوم  من جملة جامعة 
مكون من 27�صفحة تقريبًا. ومباحثه كالتايل: املبحث االأول: تعريف امل�صطلح 
اإليه  واأهميته وخا�سيته واملبحث الثاين: يف غاية امل�سطلح ال�سرعي واحلاجة 
ومفاهيم عنه واملبحث الثالث: يف الّدرا�صة امل�صطلحّية واملبحث الرابع: مراحل 

تطوُّر امل�صطلح واملبحث اخلام�س: مناهج الّدرا�صة امل�صطلحّية.

اإلى  اإ�سافة  فقط،  والثاين  الأول  املبحث  يف  الدرا�سة  مع  يتقاطع  البحث  وهذا 
اختالف يف العر�ص والطريقة، واأما مباحثه الأخرى؛ فمرتبطة بامل�سطلحات املتعلقة 

بالفقهاء. و�صتاأتي مباحث هذه الدرا�صة، مما ُيبنّي الفرق الوا�صح بينهما.

اأهداف البحث: 

بيان حقيقة امل�سطلح ال�سرعي واأنواعه وخ�سائ�سه.. 1

تقرير القواعد ال�سابطة للتعامل مع امل�سطلح ال�سرعي.. 2
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بيان مقا�سد امل�سطلح ال�سرعي، والآثار املرتتبة على اللتزام به.. 3

خطة البحث: 

انتظمت خطة البحث يف مقدمة ومتهيد واأربعة مباحث وخامتة.

املقدمة: وفيها مدخل اإلى البحث مع اإجراءاته ومتطلباته.

التمهيد: وفيه بيان اأهمية امل�سطلح ال�سرعي ومنزلته.

املبحث الأول: مفهوم امل�سطلح ال�سرعي، وفيه اأربعة مطالب:

املطلب االأول: تعريف امل�صطلح ال�صرعي.

املطلب الثاين: الفرق بني امل�سطلح ال�سرعي وغريه.

املطلب الثالث: اأنواع امل�سطلح ال�سرعي.

املطلب الرابع: خ�سائ�ص امل�سطلح ال�سرعي.

املبحث الثاين: الأحكام املتعلقة بامل�سطلح ال�سرعي، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: تف�سري امل�سطلح ال�سرعي. 

املطلب الثاين: تبديل امل�سطلح ال�سرعي.

املطلب الثالث: حكم ا�ستعمال امل�سطلح ال�سرعي.

املبحث الثالث: مقا�سد اعتبار امل�سطلح ال�سرعي، وفيه مطلبان:

املطلب الأول: امل�سطلح ال�سرعي وق�سد الإفهام.

املطلب الثاين: امل�سطلح ال�سرعي وق�سد المتثال.

املبحث الرابع: اأثر االرتباط بامل�صطلح ال�صرعي.

اخلامتة.
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التمهيد 

وفيه بيان اأهمية امل�سطلح ال�سرعي ومنزلته

امل�صطلح ال�صرعي مفتاح احلقائق ال�صرعية، فبه تتم معرفة مراد اهلل ور�صوله، 
فالوقوف على حقائقه والتعرف على معانيه؛ هو م�سلك اعتقاده وامتثاله. فهو قناة 
الو�صل بني التكليف واملكلف، وكيف يتعرف املكلف على املاأمورات واملنهيات اإال من 
خالل الوقوف على حقيقة امل�سطلحات ال�سرعية، ف�سارت اأهمية امل�سطلح ال�سرعي 

من اأهمية احلكم ال�سرعي، ومنزلته من منزلته.

فال�سريعة لها اخت�سا�سها يف اأحكامها وم�سطلحاتها، فجهة التمايز بينها وبني 
غريها، ل تقت�سر على الأحكام، بل ت�سمل الألفاظ وامل�سطلحات، ويدل لذلك قول 
اهلِل  ِكَتاِب  يِف  َها  َفاإِنَّ اْلِع�َصاِء،  اَلِتُكُم  �صَ ا�ْصِم  َعَلى  ااْلأَْعَراُب  ُكُم  َتْغِلَبنَّ »اَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي 

َها ُتْعِتُم ِبِحاَلِب اْلإِِبِل«)1(. نَّ اْلِع�َساُء، َواإِ

اأحكامها، بل ين�ساف  ال�سريعة وال�سطباغ بها، ل يقت�سر على امتثال  وامتثال 
اإلى ذلك ا�ستعمال م�سطلحاتها، لأنها ذات دللت وا�سحة وحمددة، لها قيمتها يف 

فح�س االأ�صياء واالإف�صاح عنها، فهي و�صائل للفهم والتفهيم والتفاهم.

فالعودة اإلى امل�سطلح ال�سرعي وحماولة تفهمه، هو جتديد لفهم حقائق القراآن 
وال�سنة، دون تاأثر باجتهادات خا�سة اأو انحرافات ا�ستدللية.

ذلك اأن االرتباط بامل�صطلح ال�صرعي تفهمًا وا�صتعمااًل، ارتباط باالأ�صل، وهذا 
ُمقّدم على االرتباط بامل�صطلحات االجتهادية اأو الدخيلة امل�صتوردة، مما يحتاج اإلى 
تاأ�سيل جديد، وبحث عن مفهوم غائب، ميثل قطيعة مع املرياث ال�سرعي. اإ�سافة اإلى 

رواه م�سلم كتاب امل�ساجد باب وقت �سالة الع�ساء رقم )644(.  )1(
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اأن امل�سطلح ال�سرعي مكتمل املعنى، قد �ُسيِّدت اأركانه ومت بناوؤه من قبل ال�سارع، فهو 
جاهز لال�ستعمال والمتثال.

واإ�سكالية امل�سطلح ال�سرعي؛ اأن تعيني مفهومه يرتتب عليه حتديد مراد املتكلم 
به، فلي�س �صهاًل اأن يقول الدار�س: هذا مراد ال�صارع من خطابه، دون اأن يقف على 
حقيقة هذا امل�سطلح، ويعرف ما ت�سمنه من مفاهيم ودللت، قد ل يتح�سل عليها 
من خالل املعاجم اأو ال�صروح، واإمنا تتطلب بحثًا ا�صتقرائيًا �صاماًل ملوا�صع امل�صطلح 
الذي ورد فيه، واخلروج بحقيقة �صاملة لهذا امل�صطلح، ثم النظر فيما خالف هذه 

احلقيقة ال�ستقرائية، على جهة ال�ستثناء اإن وجدت.

فامل�سطلحات ال�سرعية لها دللتها اخلا�سة، التي ل ميكن الوقوف عليها اإل من 
والقواعُد يف  املعاين  ُتوؤثر  امل�سطلحات،  بع�ص  اأن  ذلك  ال�سرعية،  الن�سو�ص  خالل 

دللتها. 

قد  الذي  املعريف  االإ�صقاط  اال�صتنباط، ومينع من  �صالمة  يثمر  امل�صطلح  ففقه 
بطرق  فهمها  ميار�سون  ثم  الن�سو�ص،  يجتزئون  ممن  الدار�سني،  بع�ص  ميار�سه 

ناق�سة واأخرى خاطئة.

فتبني اأن امل�سطلح ال�سرعي مكون علمي، وحامي هوية للم�سامني التي يحملها، 
الأحكام  با�سطراب  موؤذن  ال�سرعية،  امل�سطلحات  مع  التعامل  يف  اخللل  فدخول 
التي ترد يف �سياقها، ومن هنا فاإن امل�سطلح ال�سرعي ل يقبل القراءة الت�سكيكية اأو 
الن�سبية، فامل�سطلح انبثق من الن�ص ال�سرعي، منه بداأ واإليه يعود. وقد ذكر اأحد 
الباحثني عبارة معربة يف هذا املعنى فقال: القراآن كتاب يحمل معجمه فيه، ول �سبيل 

اإلى التمكن من معجمه من خارجه)1(.

واإمنا  واإدراك حقائقها،  ال�سريعة  باأحكام  الفقه  بوابة  هو  ال�سرعي،  وامل�سطلح 
�سنة  ع2  درا�سات م�سطلحية  البو�سيخي، جملة  اأ.د/ال�ساهد  امل�سطلحية  للم�ساألة  �سامل  ت�سور  نحو   )1(

1432ه� �ص81 
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يبداأ بالعلم من جهة اأبوابه، )واأبواب ال�سريعة م�سطلحاتها( )ې  ې  ې  
ى( ]البقرة: 189[ اإذ امل�سطلح خال�سة معرفية للمفهوم الذي يعرب عنه، وكما اأن 
للكتاب عنوانااً؛ فاإن امل�سطلح عنوان احلقائق التي يحملها ولذلك قيل: “امل�سطلحات 
مفاتيح العلوم”. فات�سح اأن امل�سطلحات و�سيلة لدرك الأحكام، والو�سائل لها اأحكام 

املقا�سد. 

“احلدود معرفتها من الدين، يف كل   )ت: 728(:  قال الإمام ابن تيمية 
لفظ هو يف كتاب اهلل تعالى و�صنة ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قد تكون معرفتها فر�ص عني وقد 

تكون فر�س كفاية؛ ولهذا ذم اهلل تعالى من مل يعرف هذه احلدود بقوله: )ڳ  
 ،]97 ]التوبة:  ۀ(  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں       ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ا بالن�سبة اإلى امل�ستمع كلفظ:  والذي اأنزله على ر�سوله؛ فيه ما قد يكون ال�سم غريباً
ا( لكن ل ُيعلم حده، بل ُيعلم  )�سيزى(، و)ق�سورة(، واأمثال ذلك. وقد يكون )م�سهوراً

معناه على �سبيل الإجمال؛ كا�سم ال�سالة والزكاة وال�سيام واحلج”)1(.

فدرا�صة امل�صطلح ال�صرعي والوقوف على حقائقه ومراد اهلل منه؛ يقرب م�صالك 
االألفاظ،  دالالت  حول  اخلالف  م�صاحة  وي�صّيق  ال�صرعي،  الن�س  فقه  يف  االجتهاد 

فتحرير امل�سطلح طريق لتحرير النزاع يف امل�سائل. 

جمموع الفتاوى )9/ 95(.   )1(
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املبحث االأول
مفهوم امل�شطلح ال�شرعي

 وفيه اأربعة مطالب.

املطلب االأول
تعريف امل�شطلح ال�شرعي

يح�صن  خم�صو�س،  معنى  على  َعلًما  باعتباره  ال�صرعي  امل�صطلح  تعريف  قبل 
تعريفه باعتباره مركبااً اإ�سافيااً من كلمتني وهما »امل�سطلح - ال�سرعي«.

امل�صطلح ال�صرعي باعتباره مرّكًبا.

)امل�سطلح( 

لغة: ا�سم مفعول ماأخوذ من مادة »�سلح«. ولها اأ�سل واحد كما يقوله ابن فار�ص 

القوم  ت�صالح  ومنه  الف�صاد.  �صد  فال�صالح  الف�صاد.  “خالف  وهو:   )395 )ت: 
)ڀ  ڀ  ٺ   تعالى:  قال  الف�صاد.  دفع  على  اتفقوا  اأي:  احلوا  وا�صّ وا�صطلحوا 

ٺٺ  ٺ  ٿ( ]الن�ساء: 128[، )ۓ  ڭ( ]احلجرات: 9[”)1(.
 ..« وقوله:  رجٍل..«)2(،  على  النا�ُص  ي�سطلُح  ثم   ..« ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  ذلك  ومن 

ُد ْبُن َعْبِد اهلِل َو�ُصَهْيُل ْبُن َعْمٍرو..« )3(. مَّ َطَلَح َعَلْيِه حُمَ اْكُتْب: َهَذا َما ا�صْ

ويف ال�سطالح: قيل هو: اتفاق طائفة خم�سو�سة على و�سع اللفظ باإزاء املعنى. 

انظر: مقايي�س اللغة، تاج العرو�س مادة )�س ل ح(.   )1(
رواه اأبو داود كتاب الفنت باب ذكر الفنت ودلئلها رقم)4242( واأحمد يف امل�سند رقم)6168( و�سححه   )2(

الألباين يف �سحيح اأبي داود رقم)4242(.
رواه اأحمد يف امل�سند رقم )18910(  )3(
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وقيل: اإخراج ال�سيء عن املعنى اللغوي اإلى معنى اآخر، لبيان املراد. 

وقيل: عبارة عن اتفاق قوم على ت�سمية �سيء با�سم، بعد نقله عن مو�سوعه الأول، 
ملنا�سبة بينهما)1(.

وقال القرايف عن ال�سطالحات: “هي الألفاظ املو�سوعة للحقائق”)2(.

وميكن تعريف »امل�صطلح« باأنه: اللفظ املتوا�صع عليه عند اأ�صحاب الفن، للداللة 
على مفهوم معني.

املعاجم  كتب  تذكره  فلم  العرفية،  املوَلدات  من  اللفظ،  بهذا  و)امل�سطلح( 
املتقدمة، لأنها ل ت�ستوعب جميع م�ستقات الكلمة)3(.

والعالقة بني احلقيقة العرفية وبني احلقيقة اللغوية ملادة )�صلح(، ملحوظة غري 
ملفوظة، ذلك اأن كل م�صاحلة بني اأنا�س؛ ال تتم اإال باتفاق بينهم، فكاأّن خالًفا وقع 

بينهم حول تو�صيف هذا املفهوم، فا�صطلحوا وترا�صوا على هذا الو�صف.

معني.  مفهوم  اإلى  الذهن  ذهب  الألفاظ؛  من  لفظ  على  امل�سطلح  اأطلق  واإذا 
فامل�سطلح هو الدال على املفهوم، واملفهوم هو املدلول. 

)ال�سرعي(

ال�سرعي: ماأخوذ من ال�سرع وهو م�سطلح م�سهور، وحقيقته: جمموع ما ورد يف 

الكتاب وال�سنة)4(.

امل�سطلح ال�سرعي باعتباره علًما.

عرف بع�سهم امل�سطلح ال�سرعي باأنه: املعنى املطابق ملا اأراده ال�سارع احلكيم. 
والعلوم  الفنون  ا�سطالحات  ك�ساف  �ص129،  للكفوي  الكليات  �ص28،  للجرجاين  التعريفات  انظر:   )1(

.212/1
�صرح تنقيح الف�صول �س4.  )2(

انظر: لغة امل�سطلح الإ�سالمي د/علي حوا�ص جملة الأ�ستاذ ع 205 �ص3.  )3(
انظر: جمموع الفتاوى 306/19، تف�سري الطربي85/21.  )4(
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اأو هو املعنى ال�سرعي)1(.

ويلحظ على التعريف؛ اأنه ق�صر امل�صطلح على املعنى دون اللفظ.

وميكن تعريفه باأنه: اللفظ الوارد يف الكتاب وال�سنة، للدللة على حقائق معينة. 

ويدخل فيه ما وقع التفاق عليه من قبل علماء الأمة، باعتبار اأن الإجماع م�ستند 
على الن�ص.

حقيقة  اأن  باعتبار  ال�سرعي؟  اللفظ  على  )امل�سطلح(  ا�سم  اإطالق  ي�سح  وهل 
فهو  ال�صرعي  اللفظ  واأما  الفن،  اأهل  من  جماعة  بني  وموا�صعٌة  اتفاٌق  امل�صطلح: 

توقيفي جاءت به ال�سريعة، مل جتر عليه موا�سعة بني حملتها.

مر معنا اأن لفظة )م�سطلح( مرتبطة بالتفاق ودفع الف�ساد، ول وجود لهما هنا 
يف امل�سطلح ال�سرعي. 

فهل ميكن النفكاك من قيد التفاق؟ 

النفكاك من ذلك يرتتب عليه اإ�سكال، وهو انعدام الرابط بني احلقيقة الو�سعية 
واملعنى املجازي.

علماء التعريفات امل�سطلحية، مل يتقيدوا بهذا الرابط -وهو التفاق- عندما اأوردوا 
بع�س التعريفات للم�صطلح، كما مر معنا يف تعريف امل�صطلح، ومل يعرت�صوا على ذلك. 

وبهذا ميكن ت�سحيح الن�سبة يف “امل�سطلح ال�سرعي” جريااً على ما جرو عليه.

غري اأين مل اأجد اأحدااً من العلماء، اأطلق لفظة )امل�سطلح( على ال�سرعي، عرب 
م�سح الكتب الإلكرتونية املتعلقة باأ�سول الفقه، اإل عند الطويف  )ت: 716( فقد 
قال: “املو�سوعات -يعني امل�سطلحات- ال�سرعية غلبت يف كالم ال�سارع، ملا �سبق يف 

اإثبات احلقائق ال�سرعية، من اأن ال�سارع �ساأنه بيان الأحكام، ل بيان اللغات”)2(.
انظر امل�سطلح ال�سرعي وترجمة معاين القراآن د/عبدالرزاق األرو جملة البحوث والدرا�سات القراآنية   )1(

عدد 4 �ص237.
�صرح خمت�صر الرو�صة 664/2.  )2(
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توقيفية  هي  هل  اللغات،  مبداأ  يف  اختلفوا  الأ�سوليني  اأن  ذلك؛  يوؤكد  ومما 
لال�صم  مبايٌن  التوقيفي؛  ال�صرعي  اال�صم  اأن  على  فدل  ا�سطالحية)1(؛  اأو 

ال�سطالحي.

ولذلك قال الكفوي )ت: 1094(: “واال�صطالح مقابل ال�صرع يف عرف الفقهاء. 
ولعل وجه ذلك، اأن اال�صطالح )افتعال( من )ال�صلح( للم�صاركة كاالقت�صام، واالأمور 
ال�سرعية مو�سوعات ال�سارع وحده، ل يت�سالح عليها بني الأقوام، وتوا�سع منهم”)2(.

الع�سر، وممن  ا�ستعماله يف هذا  �ساع  قد  ال�سرعي  فامل�سطلح  ذلك،  كان  ا  واأيًّ
ا�ستعمله من كبار املعا�سرين الطاهر بن عا�سور )ت: 1393()3(.

فاإذا اأطلقه املتكلم، َعرَف ال�صامُع املق�صوَد منه، وهذا كاٍف يف ت�صويغ ا�صتعماله. 

اأن  فذكر  و)امل�صطلح(،  )اال�صطالح(  عبارة  بني  الباحثني  بع�س  فّرق  وقد 
اال�صطالح يفيد االتفاق واملوا�صعة، بخالف امل�صطلح فال يلزم منه ذلك، وعليه 
اإّن ا�صطالحنا على م�صطلح  اأن نقول:  اللفظني ترادف، ولذلك ي�صح  فلي�س بني 

كذا وكذا)4(.

وبهذا التقرير ي�صح اإطالق لفظ امل�صطلح ال�صرعي، دون اال�صطالح ال�صرعي.

املطلب الثاين
الفرق بني امل�شطلح ال�شرعي وغريه

يقابله  وما  بامل�سطلح  تتعلق  الأولى  م�ساألتني:  اإلى  املطلب  هذا  تق�سيم  ميكن   
والثانية تتعلق بال�سرعي وما يقابله.

انظر: رو�صة الناظر323/2، البحر املحيط239/2.  )1(
الكليات للكفوي �ص129.  )2(

مقا�سد ال�سريعة 309/3.  )3(
انظر: لغة امل�سطلح الإ�سالمي د/علي حوا�ص جملة الأ�ستاذ عدد 205 �ص24.  )4(
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امل�ساألة الأولى: الفرق بني امل�سطلح ال�سرعي وال�سم ال�سرعي واللفظ ال�سرعي.

امل�سطلح ال�سرعي مر معنا تعريفه والكالم عليه، و�سياأتي مزيد ب�سط مل�سائله، 
والبحث خمت�ص به.

جهة  من  فيه  وكالمهم  حوله،  االأ�صوليني  كالم  كرث  فقد  ال�صرعي  اال�صم  واأما 
امل�سميات التي حتملها الأ�سماء، وهي احلقائق ال�سرعية)1(، والكالم يف هذا البحث 

يتعلق بال�سم دون امل�سمى. 

والذي يظهر اأن ال�سم ال�سرعي، يفارق امل�سطلح ال�سرعي من وجهني: 

الأول: اأن ال�سم ال�سرعي اأو�سع من امل�سطلح ال�سرعي، ذلك اأن امل�سطلح يحمل 
مفاهيم ودالالت، وتدخل فيه جملة من احلقائق قلت اأم كرثت، فهو يحمل 
خال�سة معرفية للمفهوم الذي ُيعربِّ عنه. بخالف ال�سم ال�سرعي فكما قال 
نف�سه من غري اقرتان بزمان، وهذا  اأفاد معنى يف  باأنه ما  اللغة:  اأهل  عنه 
املعنى قد يدل على حقيقة معينة اأو ذات واحدة، وقد يحمل مفهومااً اأو حقيقة 
اأما امل�سطلح فقا�سر  اأ�سبه ب�سموله للفظ املفرد اجلزئي والكلي،  عامة)2(، 

على املفرد الكلي دون اجلزئي)3(.

الثاين: ما متت االإ�صارة اإليه يف التعريف؛ من ا�صرتاط كون امل�صطلح؛ منقواًل من 
احلقيقة اللغوية اإلى احلقيقة ال�سرعية، واأما ال�سم ال�سرعي فقد يبقى معناه 

على ما هو عليه يف اللغة. 

ولذلك يقول ابن َبرهان  )ت: 518( عن ال�سم ال�سرعي: “هو ما ا�ستفيد 
هل  اختلفوا:  فقد  املحيط13/3.  البحر  الرو�صة490/1،  خمت�صر  �صرح  املح�سول298/1،  انظر:   )1(
الأ�سماء ال�سرعية اأُفرغت من حقائقها اللغوية ثم ُنقلت اإلى حقائق �سرعية، اأم هي باقية على حقائقها 

اللغوية ثم زادت ال�سريعة عليها ما زادت؟
انظر: املف�سل يف �سنعة الإعراب للزخم�سري �ص23، �صرح �صذور الذهب البن ه�صام �س18.  )2(

اجلزئي عند املناطقة هو: ما ي�صدق على فرد واحد بعينه، والكلي: ما ي�صدق على اأكرث من واحد.   )3(
انظر: ت�سهيل املنطق د/عبدالكرمي مراد �ص14، �صرح القوي�صني على منت ال�صلم يف املنطق �س14
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من ال�سرع، واللفظ من اللغة، ومرة ي�ستفاد املعنى من و�سع اللغة واللفظ يف ال�سرع، 
والكل اأ�سامي �سرعية”)1(.

العك�ص.  ولي�ص  �سرعي،  ا�سم  هو  �سرعي  م�سطلح  كل  باأن  القول:  ميكن  وبهذا 
فامل�سطلح ال�سرعي اأخ�ص من ال�سم ال�سرعي. فبينهما عموم وخ�سو�ص مطلق.

على  الواردة  الأ�سماء  مقررااً   )728  )ت:  تيمية  ابن  الإمام  يقول  ولذلك 
ل�سان ال�سارع: “قال الفقهاء: الأ�سماء ثالثة اأنواع: نوع يعرف حده بال�سرع كال�سالة 
والزكاة؛ ونوع يعرف حده باللغة كال�سم�ص والقمر؛ ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ 

القب�ص ولفظ املعروف”)2(.

فهنا نلحظ اأن المام ابن تيمية اأطلق على اجلميع باأنها اأ�سماء، ومنها ما ي�سدق 
على اأنه م�سطلح كال�سالة والقب�ص، بخالف ال�سم�ص والقمر فكل واحد منها مفرد 

جزئي.

هي  ال�سرع  بها  نطق  كلمة  فكل  ا،  جميعاً منهما  اأو�سع  فهو  ال�سرعي  اللفظ  واأما 
داخلة فيه.

فيحمل  امل�سطلح  بخالف  معينة،  دللة  يحمل  اللفظ  باأن  القول  فيمكن  وعليه 
لغة  فهو  امل�سطلح  واأما  العامة،  لغة  اإلى  ينتمي  اللفظ  اأن  كما  ا،  ومفهوماً حقيقة 

اخلا�سة، ففيه خا�سية النقل اإلى عرف ال�سارع.

ا�ستعمالت  على  ا  حاكماً لي�ص  وامل�سطلح،  وال�سم  اللفظ  بني  التمييز  وهذا 
االأ�صوليني وغريهم، فقد ُيعرّبون باأحدها عن االآخر، فعند املمار�صة يظهر نوع من 

الت�سامح يف التعبري.

والتفريق هنا بني امل�سطلح وال�سم واللفظ يتعلق باحلقيقة. 

اأرحب  م�سطلحااً-،  ول  ا�سمااً  لي�ص  -الذي  ال�سرعي  اللفظ  فاإن  الأحكام:  واأما 
انظر: البحر املحيط13/3.  )1(

جمموع الفتاوى 7/ 286.  )2(
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جمالاً من جهة التبديل بغريه عند حتقق املعنى. وقد اأ�سبع علماء م�سطلح احلديث، 
الكالم عن الرواية باملعنى و�سروطها، وميكن الرجوع اإليهم يف ذلك)1(.

ذلك  اأحكامه،  جهة  من  ال�سرعي  للم�سطلح  مقارب  فهو  ال�سرعي  ال�سم  واأما 
ا،  اأن ال�سم يدل على ذات معينة، فالتبديل من جهة الأ�سماء يورث لب�سااً وا�سطراباً

و�سياأتي مزيد كالم حول م�س�األة التبديل يف امل�سطلح ال�سرعي.

ومن هنا يتاأكد عدم �سحة تنزيل الكالم حول جواز الرواية باملعنى، على م�ساألة 
تبديل الأ�سماء وامل�سطلحات ال�سرعية.

امل�ساألة الثانية: الفرق بني امل�سطلح ال�سرعي وامل�سطلحات الأخرى.

ال�سرعية.  امل�سائل  عن  احلديث  �سياق  يف  ا�ستعمالها  يرد  م�سطلحات  هناك 
وميكن تق�سيمها اإلى ثالثة اأق�سام: 

الأول: امل�سطلح ال�سرعي.

الثاين: امل�سطلح الجتهادي.

الثالث: امل�سطلح املعار�ص)2(.

اأما امل�سطلح ال�سرعي فقد تبينت لنا حقيقته فيما �سبق، وهو ما ا�ستعمله ال�سارع 
األفاظها  باعتبار  امل�صطلحات  فهذه  اأحكامه،  اأو  اأخباره  عن  للتعبري  خطابه،  يف 

منقولة، وباعتبار اأحكامها ُمت�سورة معلومة)3(.

واأما امل�سطلح الجتهادي. فيمكن �سبطه باأنه ما ا�ستعمله العلماء يف فنون العلم 
ال�سرعي، مما مل يرد يف كتاب اأو �سنة، بغية التقريب مل�سائل العلم. 

وغالًبا ما ترد هذه امل�صطلحات يف غري م�صائل العقيدة، باعتبار اأن ما يتعلق باهلل 
انظر: االقرتاح البن دقيق العيد �س28، التقييد واالإي�صاح البن العراقي �س222.  )1(

انظر: جمموع الفتاوى )3/ 268( )11/ 506( )35/ 395(.  )2(
انظر: املوا�صعة يف اال�صطالح على خالف ال�صريعة واأف�صح اللغى يف فقه النوازل لبكر اأبو زيد 146/1.  )3(
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تعالى كله توقيفي، ال م�صرح لالجتهاد فيه. ولذلك يقول االإمام ابن تيمية: “اإذا قال: 
ا،  اإن الرب متحيز بهذا املعنى، اأي: اأنه بائن عن خملوقاته، فقد اأراد معنى �سحيحاً

لكن اإطالق هذه العبارة بدعة”)1(.

مزاحمة  به  ُق�سد  م�سطلح  كل  باأنه  �سبطه  فيمكن  املعار�ص.  امل�سطلح  واأما 
امل�سطلح ال�سرعي يف ا�سمه اأو م�سماه، فاأدى ذلك اإلى العبث مب�سطلحات ال�سريعة 
ا ما يكون م�سدر ذلك امل�سطلح املعار�ص؛ اإما مذاهب عقدية �سالة  وحقائقها. وغالباً
اأو جمتمعات كافرة. و�سياأتي مزيد حديث عن م�ساألة تبديل امل�سطلح ال�سرعي بغريه.

وهنا م�سائل تتعلق بامل�سطلح الجتهادي: 

الأولى: يف حكم تبديله بغريه، وهل ياأخذ حكم تبديل امل�سطلح ال�سرعي؟ 

كان  وما  توقيف،  عن  ال  اجتهاد  عن  نا�صئ  معنا  مر  كما  االجتهادي  امل�صطلح 
كذلك فهو عر�سة للتجديد والتغيري، اإل اأن يتحرر اإجماع عليه، فالإجماع ل يدخله 

الجتهاد.

اأولى من غريه.  ال�سرعية؛  امل�سائل  الكالم يف  وا�ستعماله عند  به  اللتزام  ولكن 
واأولى هذه امل�سطلحات يف العتبار؛ ما ُنقل عن ال�سحابة ، ثم من بعدهم 

. من علماء ال�صلف

فا�ستعمالها واللتزام بها يتاأكد من وجهني: 

وثباتها على  وحا�سرها،  الأمة  ما�سي  الت�سال بني  اأن ذلك من عوامل  الأول: 
ملسو هيلع هللا ىلص. فتبديلها بغريها، من ا�ستبدال  ما كان عليه �سلفها وقدوتها بعد نبيها 

الأدنى بالذي هو خري)2(.

ال�صلف مقدم  له، وتف�صري  اأن امل�صطلح يعترب تف�صريًا ملفهومه و�صابطًا  الثاين: 
على  اأدل  فتعبرياتهم  ال�سريعة،  باأحكام  النا�ص  اأعلم  فهم  غريهم،  على 

الفتاوى 347/17.  )1(
انظر: املوا�صعة يف اال�صطالح على خالف ال�صريعة واأف�صح اللغى يف فقه النوازل لبكر اأبو زيد 143/1.  )2(
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مل�سطلحاتهم  فكذلك  ا،  مقاماً لختياراتهم  اأن  فكما  غريهم،  من  الأحكام 
ا. منزلة واعتباراً

الثانية: يف ن�سبة تعريف امل�سطلح الجتهادي لل�سريعة.

امل�ستغلني  بع�ص  ل�سان  يجري على  ما  الوقوف عنده،  ويتاأكد  الإ�سكال  يثري  مما 
بالعلم ال�صرعي، عندما يقومون بتعريف م�صطلح اجتهادي فيقول بع�صهم: )تعريفه 

�سرعااً(.

منقواًل  لي�س  املعرف  امل�صطلح  اأن  مع  لل�صريعة،  التعريف  نن�صب  اأن  ي�صح  فهل 
عنها؟

الأولوية  اأن  كما  واأحكم.  اأ�سلم  فهذا  ا�سطالحااً،  تعريفه  قولنا:  هذا  يف  الأولى 
اأن نقول يف تعريف امل�صطلح ال�صرعي: تعريفه �صرعًا، باعتبار اأن ال�صريعة هي من 

عرّبت به وبينت مفهومه، فنن�صب تعريفه لل�صريعة ال للمتوا�صعني.

ويف هذا يقول ال�سيخ بكر اأبو زيد  )ت: 1429(: “اإن مل ُيتلق عن ال�سارع: 
بهذا  االعتداد  عدم  يف  املتاأخرين  من  جمع  غلط  وقد  وعرفًا.  ا�صطالحًا  �ُصّمي 
التفريق. والذي يتعني هو: التزامه فيما ورد به الن�ص من كتاب اأو �سنة، فيقال فيه: 
تعريفه )�صرعًا(، وال يقال: )ا�صطالحًا(، الأن اال�صطالح واملوا�صعة عليه اإمنا تكون 
من جماعة، فالقول مثالاً يف لفظ ال�سالة تعريفها ا�سطالحااً: هو كذا وكذا. اإطالق 

فا�سد لغة و�سرعااً. واإمنا يقال: )تعريفها �سرعااً(”)1(.

الثالثة: الحتجاج بامل�سطلح الجتهادي.

بامل�سطلحات  ال�سرعية  الأحكام  ربط  بع�سهم؛  فيه  وقع  الذي  اخللل  من 
والتو�سيح، ل جعله  التقريب  الجتهادي، مهمته  امل�سطلح  اأن  فالأ�سل  الجتهادية، 

مناطااً لدوران الأحكام، كما هو يف امل�سطلح ال�سرعي. 
فقه النوازل لبكر اأبو زيد 120/1.  )1(
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ومما ميكن التمثيل به، مما وقع فيه الغلط بني ال�سرعي والجتهادي، م�سطلح 
)املخيط( يف باب حمظورات الإحرام. فقد جعله بع�سهم مناطااً فيما مُينع املحرم 

من لب�سه.

قال الإمام ابن تيمية  )ت: 728(: “اإمنا يقول الفقهاء املخيط، بناءاً على 
الغالب. فاأما اإن ِخيط اأو ُو�سل، ل لُيحيط بالع�سو ويكون على قدره، مثل الإزار والرداء 
املو�صل واملرّقع ونحو ذلك، فال باأ�س به، فاإن مناط احلكم هو اللبا�س امل�صنوع على 

قدر الأع�ساء”)1(.

وقال ال�سيخ ابن عثيمني  )ت: 1421(: “ملا كانت هذه العبارة لي�ست واردة 
عن مع�سوم؛ �سار فيها اإ�سكال: اأولاً: من حيث عمومها. والثاين: من حيث مفهومها. 

ا، ولي�ص فيه اإيهام”)2(. ا ولي�ص حدًّ فالتعبري النبوي اأولى من هذا، لأن فيه عدًّ

وكذا م�صطلح »املعدوم« يف باب �صروط البيع. فمنع بع�س الفقهاء اأي عقد ا�صتمل 
على بيع املعدوم.

قال الإمام ابن تيمية: “لي�س يف كتاب اهلل وال �صنة ر�صوله؛ بل وال عن اأحد من 
ال�سحابة اأن بيع املعدوم ل يجوز، ل لفظ عام ول معنى عام، واإمنا فيه النهي عن 
بيع بع�ص الأ�سياء التي هي معدومة، كما فيه النهي عن بيع بع�ص الأ�سياء التي هي 

موجودة، ولي�ست العلة يف املنع ل الوجود ول العدم”)3(.

وقال ابن القيم  )ت: 751(: “ومل ياأِت عنه حرف واحد اأنه نهى عن بيع 
املعدوم، واإمنا نهى عن بيع الغرر، والغرُر �سيء وهذا �سيء”)4(.

ب للمعاين ل حاكم عليها، بخالف امل�سطلح ال�سادر  فامل�سطلح الجتهادي ُمقرِّ
عن اهلل اأو عن ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص.

�صرح العمدة البن تيمية - كتاب احلج )2/ 16(   )1(
ال�صرح املمتع على زاد امل�صتقنع )7/ 127(   )2(

جمموع الفتاوى )20/ 542(   )3(
اإعالم املوقعني عن رب العاملني )3/ 60(   )4(
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قال الإمام ابن تيمية يف التفريق بني اللفظ ال�سرعي والجتهادي: “من الأ�سول 
الكلية اأن ُيعلم اأن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب وال�سنة، فيجب على كل موؤمن 
ور�صوله... اهلل  نفاه  ما  وينفي  ور�صوله  اهلل  اأثبته  ما  فُيثبت  ذلك،  مبوجب  ُيقّر  اأن 
والألفاظ ال�سرعية لها حرمة. ومن متام العلم اأن يبحث عن مراد ر�سوله بها، ليثبت 
ما اأثبته وينفي ما نفاه من املعاين. واأما الألفاظ التي لي�ست يف الكتاب وال�سنة، ول 
اتفق ال�صلف على نفيها اأو اإثباتها، فهذه لي�س على اأحد اأن يوافق من نفاها اأو اأثبتها، 
اأراد بها معنى يوافق خرب الر�سول اأقر به، واإن اأراد  حتى ي�ستف�سر عن مراده، فاإن 
بها معنى يخالف خرب الر�صول اأنكره. ثم التعبري عن تلك املعاين، اإن كان يف األفاظه 
ا�صتباه اأو اإجمال؛ عرّب بغريها اأو بني مراده بها، بحيث يح�صل تعريف احلق بالوجه 

ال�سرعي”)1(.

فالثاين  والجتهادي،  ال�سرعي  امل�سطلح  بني  التفريق  يوؤخذ  الن�ص  هذا  ومن   
خا�سع ملا يتوافق مع الأحكام ال�سرعية، ومهمته تقريب حقائقها ل جعله حاكمااً عليها.

املطلب الثالث
 اأنواع امل�شطلح ال�شرعي

تق�سيمه  اإمكانية  تبني  معان؛  من  يحمل  وما  ال�سرعي  امل�سطلح  يف  النظر  بعد 
باعتبارات متعددة.

العتبار الأول: تق�سيم امل�سطلح ال�سرعي باعتبار اأ�سله.

؛ اأن ال�سريعة عربت عن حقائقها بل�سان العربية، فكتابها  من املتقرر ن�سااً وواقعااً
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ      ڳ   )ڳ   تعالى:  اهلل  قال  عربي.  ونبيها  عربي 
ڻڻ  ڻ  ۀ     ۀ( ]ال�سعراء: 193-195[، وقال : )ڳ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]اإبراهيم: 4[، واإذا تقرر اأن ال�سريعة عربت عن 

جمموع الفتاوى )12/ 113(   )1(
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العرب وما حتمله من  اقت�سرت على م�سطلحات  العربية، فهل  بالألفاظ  حقائقها 
ثم  واأ�سول كالمها،  العرب  األفاظ  اأ�سامي وم�سطلحات من  ا�ستقت  اأنها  اأم  معان، 

غريت من معانيها وما تعرفه العرب من كالمها؟

اأ�سار الأ�سوليون اإلى تق�سيمات تتعلق بالأ�سماء ال�سرعية)1(، ميكن ا�ستثمارها يف 
هذا الباب.

الق�سم الأول: اأ�سماء موجودة عند العرب، ا�ستعملتها ال�سريعة بحقائقها اللغوية. 
مبثل  ا�ستعملتها  بل  الأ�سماء،  هذه  حقائق  من  ا  �سيئاً تغري  مل  هنا  فال�سريعة 
ال�سرعية  ال�سم �سفة  اكت�سب  ال�ستعمال  وبهذا  ت�ستعملها،  العرب  ما كانت 
ا، با�ستعمال ال�سارع له وربط اأحكامه به. وهذا كثري يف  ف�سار ا�سمااً �سرعياً
الن�ص ال�سرعي ومثاله: ال�سم�ص والقمر والأعمام والأخوال وغريها، فاأ�سماء 

الأعيان جارية على هذه الطريقة.

الق�سم الثاين: اأ�سماء موجودة عند العرب، ا�ستعملتها ال�سريعة بحقائق مغايرة 
. ا اأو انتقالاً ملا كانت عليه يف عرف العرب، زيادة اأو تخ�سي�ساً

اإرٍث من اإرث  “َكاَنْت العرُب يِف جاهليتها َعَلى  قال ابن فار�ص )ت: 395(: 
ثناوؤه  جّل  اهلل  جاَء  فلما  وَقرابينهم.  ون�صائكهم  واآدابهم  ُلغاتهم  يِف  اآبائهم 
بزيادات  اأَُخر،  موا�سع  َلى  اإِ موا�سَع  من  األفاظ  اللغة  من  بالإ�سالم...ُنِقلت 
ى االآخُر االأّوَل. ثم ذكر اأمثلة  زيدت، و�صرائع �ُصرعت، و�صرائط �ُصرطت. َفعفَّ
كثرية فقال: فكان مما جاء يِف الإ�سالم ذكر املوؤمن وامل�سلم والكافر واملنافق. 
ا عرفت املوؤمن من الأمان والإميان وهو الت�سديق. ُثمَّ زادت  واأنَّ العرب اإمنَّ

.)2(” ال�سريعة �سرائطَ واأو�سافااً ِبَها �ُسِمَي املوؤمن بالإطالق موؤمنااً
ع34  ال�سعودية  الفقهية  اجلمعية  جملة  طالب.  اأبو  د/عمر  الأ�سوليني  عند  ال�سرعية  الأ�سماء  انظر:   )1(
انظر  الإ�سالمية«.  »الألفاظ  اأو  الإ�سالمية«  »الأ�سماء  ب�  العربية  علماء  وي�سميها جماعة من  �ص115. 

املراجع القادمة.
ال�ساحبي يف فقه اللغة العربية وم�سائلها و�سنن العرب يف كالمها �ص: 45-44.  )2(



املصطلح الشرعي - حقيقته وأحكامه ومقاصده

العدد  الثالث  واخلمسون  561العدد  الثالث  واخلمسون 560

وقال اأبوهالل الع�سكري )ت: 395(: “وقد حدثت يف الإ�سالم معان، و�سميت 
والآية  وال�سورة  القراآن  ذلك  فاأول  اأخر،  ملعان  اجلاهلية  يف  كانت  باأ�سماء 

والتيمم”)1(.

وقال ابن القيم : “وال�سارع يت�سرف يف الأ�سماء اللغوية بالنقل تارة 
لي�ص  فهذا  الُعرف؛  اأهل  يفعل  وهكذا  تارة،  وبالتخ�سي�ص  تارة  وبالتعميم 

ا”)2(. ا ول ُعرفاً مبنكر �سرعاً

والفرق بني هذا الق�سم والذي قبله؛ اأن الثاين ثبت معناه ابتداءاً والأول ثبت 
، واإن كان كل منهما ا�سمااً �سرعيااً، باعتبار ا�ستعمال ال�سريعة له. منقولاً

الق�سم الثالث: اأ�سماء مل تكن موجودة عند العرب واإن كانت م�ستقة من لغتهم، 
ولأ�سلها معنى عندهم.

فهذه الأ�سماء باأحرفها مل ت�ستعملها العرب، واإن ا�ستعملت اأ�سولها، وجعلت 
اأمثلة  العربية  اأ�سحاب  بع�ص  ذكر  وقد  خطاباتها.  يف  متداولة  معاين  لها 

لذلك.

االإ�صالم،  يف  حَدث  ا�صٌم  اجلاهلية  لفظ  “اإن   :)370 )ت:  خالويه  ابن  قال 
من الذي كان قبَل البعثة”)3(. للزَّ

يف  ول  اجلاهلية  كالم  يف  قط  ُي�سمع  “مل   :)231 )ت:  الأعرابي  ابن  وقال 
�صعرهم )فا�صق(. وهو كالٌم عربي، ومل ياأت يف �صعٍر جاهلي”)4(.

والفرق بني هذا الق�صم والذي قبله؛ اأنها يف الثاين موجودة باألفاظها واأحرفها، 
لكن لها معاين مغايرة عن املعاين ال�سرعية. 

الأوائل للع�سكري �ص: 45.  )1(
اإعالم املوقعني عن رب العاملني )3/ 423(  )2(

انظر: املزهر يف علوم اللغة واأنواعها 240/1. نقله عنه ال�سيوطي من كتابه »لي�ص« ومل اأجده يف املطبوع.  )3(
انظر: املزهر يف علوم اللغة واأنواعها 240/1.  )4(
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وهذان الق�سمان ثابتان يف الأ�سماء ال�سرعية، واإن وقع خالف حول دخول بع�ص 
الأمثلة يف اأيِّ الق�سمني ملا بينهما من ت�سابه.

وهذه الأق�سام املتعلقة بالأ�سماء، ميكن تنزيلها على اأق�سام امل�سطلح ال�سرعي.

العتبار الثاين: تق�سيم امل�سطلح ال�سرعي باعتبار قائله.

اأحكامها،  لبع�ص  اأنها ن�ست على م�سطلحات  ال�سريعة، يجد  املتاأمل لن�سو�ص 
واأ�سارت لأحكام اأخرى، ومل ت�سع لها م�سطلحات خا�سة، اإ�سافة اإلى اإحلاق م�سائل 

حادثة مب�سائل من�سو�ص عليها، فو�سع لها علماء ال�سريعة م�سطلحات اجتهادية.

ومن هنا يظهر اأن امل�سطلحات املتعلقة باحلقائق ال�سرعية تنق�سم اإلى ق�سمني: 

الق�سم الأول: امل�سطلح التنزيلي. وهو الذي اكت�سب لفظه وحقيقة من ن�ص ال�سارع.

ال�سارع  ن�ص  اكت�سب حقيقته من  الذي  وهو  التاأويلي.  امل�سطلح  الثاين:  الق�سم 
دون لفظه. فالأول من و�سع ال�سريعة وهذا من و�سع اأهل ال�سريعة.

واإمنا ُيقال له م�سطلح �سرعي جتوزااً، باعتبار ما يحمله من حقائق �سرعية، واإل 
فهو دون مرتبة امل�سطلح التنزيلي، ولي�ص هو من اأق�سامه، ول ياأخذ حكمه من جهة 
القد�صية واملحرمية. واإمنا اأدرج هنا باعتبار و�صف بع�س الباحثني له باأنه م�صطلح 

�سرعي. وقد مر معنا الكالم يف امل�سطلح الجتهادي، وما يخت�ص به من اأحكام.

العتبار الثالث: تق�سيم امل�سطلح ال�سرعي باعتبار تف�سري حقيقته ومعناه.

الك�صف عن حقائقها، فهي  لي�صت على درجة واحدة يف  ال�صرعية  امل�صطلحات 
متفاوتة من جهة ال�سراحة والظهور، وخمتلفة من جهة الطريق املو�سل اإلى معانيها. 
كحال الأ�سماء. ويف هذا يقول الإمام ابن تيمية  )ت: 728(: “قال الفقهاء: 
)الأ�سماء ثالثة اأنواع( نوع يعرف حده بال�سرع كال�سالة والزكاة؛ ونوع يعرف حده 
باللغة كال�سم�ص والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القب�ص ولفظ املعروف”)1(.

جمموع الفتاوى28/13-286/7.  )1(
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وعلى هذا ميكن تق�صيم امل�صطلح يف م�صلك الك�صف عن حقيقته اإلى ثالثة اأق�صام: 

الق�سم الأول: م�سطلح ك�سفت ال�سريعة عن حقيقته.

الق�سم الثاين: م�سطلح ك�سفت اللغة عن حقيقته، ول مينع اأن تزيد فيه ال�سريعة 
. حتى يكون منقولاً

الق�صم الثالث: م�صطلح ك�صف العرف عن حقيقته.

العرف:  اإلى  الرجوع  تقرير  يف   )756 )ت:    ال�سبكي  الدين  تقي  قال 
من  املانع  املجل�ص  طول  منها:  الفقه،  يف  نظائر  له  العرف  اإلى  العيب  يف  “الرجوع 
الإناء،  يف  ال�سفة  وقدر  العفو،  حلد  املجاوز  النجا�سة  وكثري  ال�سالة،  على  البناء 
فيها  احلكم  كثرية،  وموا�سع  والإحياء،  واجلرز  والقب�ص  للخيار،  القاطع  والتفرق 

ُيحال على العرف”)1(.

وك�صف العرف عن امل�صطلح ال�صرعي، لي�س املق�صود به بيان معنى لفظه، فهذا 
يوؤخذ من جهة اللغة، واإمنا املق�سود بذلك حتقيق مناطه وتنزيله، فُت�سبط حقيقته 

يف الواقع من جهة العرف ل من جهة اللغة.

املطلب الرابع
خ�شائ�ض امل�شطلح ال�شرعي

مكانته،  وتعلي  منزلته  فرتفع  غريه،  عن  مُتّيزه  خ�صائ�س  ال�صرعي  للم�صطلح 
منطوق  فهو  ذلك،  غرو يف  ول  والع�سمة،  واحل�سانة  القدا�سة  لبا�ص  عليه  وت�سفي 

ال�صارع، واملر�صي من ِقبله. وهاهنا جملة من اخل�صائ�س التي تبنّي ذلك.

اخلا�سية الأولى: ربانية امل�سدر.

يكفي متييزااً للم�سطلح ال�سرعي، اأن يكون م�سدره �ساحب ال�سريعة، �سواء كان من 
تكملة املجموع �صرح املهذب )12/ 313(. وانظر: االإبهاج يف �صرح املنهاج )3/ 934(، الأ�سباه والنظائر   )1(

لبن ال�سبكي51/1. 
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عند اهلل  اأم من عند نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، املبني ملا جاء من عند اهلل تعالى. فللم�صطلح 
ال�سرعي حرمة مكت�سبة من حرمة الن�ص ال�سرعي، فقد�سية الن�ص متناولة للم�سطلح 
الذي عرّب به الن�س، وعليه فاإن كل ما يتعلق بالن�س من منزلة وع�صمة وح�صانة، 
من�صحبة على هذا امل�صطلح الذي عرّب به الن�س. ذلك اأن امل�صطلح ومعناه؛ هما ركنا 
الن�س ال�صرعي ومنهما تَكّون وحت�صل. فال ي�صح فك االرتباط ما بني اللفظ واملعنى.

اخلا�سية الثانية: القدرة على ت�سوير املعنى.

ال يوجد لفظ قادر على ك�صف املعنى ال�صرعي كامل�صطلح ال�صرعي، فال اأف�صح 
من م�صطلحات ال�صريعة يف التعبري عن مفاهيمها، ولذلك عرّب به �صاحب ال�صريعة. 
فهو مفتاح الو�صول ملراد الرب ومراد ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص. واإذا كان متقررااً اأن القراآن اأف�سح 
الكالم واأبلغه، واأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأف�سح العرب، فيلزم من ذلك اأن يكون ملفوظ ال�سارع 

ڭ   ڭ   )ڭ   اللغة.  جهة  من  ا�ستعماله  ميكن  ما  باأف�سح  مراده،  عن  وتعبريه 
ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ( ]�سباأ: 6[ .

ا تامااً، فال ي�سيق عن �سيء  فامل�سطلح ال�سرعي متطابق مع حقيقته املرادة تطابقاً
من مراد ال�سارع، ول يت�سع ل�سيء لي�ص من مراده. فهو �سامل من الحتمال، الذي قد 
يعرب به االإن�صان عن حقائق ال�صريعة. فاحلقيقة ال�صرعية ذات �صروط واأحكام، وال 
ميكن اأن ينوب �صيء عن امل�صطلح ال�صرعي يف التعبري عنها، والداللة عليها، فتتخلف 

كامل احلقيقة بتخلف م�صطلحها. 

وبهذا نعلم اأن امل�سطلح ال�سرعي حاٍم للحقيقة التي يحملها، بخالف غريه فقد 
. ، يحتمل حقااً وباطالاً ا جممالاً يكون م�سطلحاً

قال الإمام ابن تيمية : “التعبري عن حقائق الإميان بعبارات القراآن، اأولى 
من التعبري عنها بغريها...وفيها من احلكم واملعاين ما ل تنق�سي عجائبه، والألفاظ 

املحدثة فيها اإجمال وا�ستباه ونزاع”)1(.
النبوات لبن تيمية )2/ 876( وانظر: درء تعار�ص العقل والنقل )76/1(.  )1(
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اخلا�سية الثالثة: الو�سوح.

م�سطلحات ال�سريعة تتميز بو�سوحها وجالئها، ملا ت�سمنته من معان واأحكام. 
موجه  خطاب  الأنه  وامتثاله،  وتعقله  تفهمه  ميكن  مبا  مراده  عن  عرّب  قد  فال�صارع 
للنا�س كلهم، عاملهم وجاهلهم. وكما اأن اأحكامه موجهة للنا�س كلهم؛ فكذلك األفاظه 
ۀ(  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   )ں   تعالى:  اهلل  قال  ولذلك  وم�صطلحاته. 

]القمر: 17[، فالتي�سري �سامل للفظ واملعنى والمتثال.

وتطبيق  األفاظها  فهم  يف  كلهم،  للنا�س  عامة  جاءت  ال�صريعة  اأن  بيان  ويف 
ْهُر َهَكَذا  ٌة، اَل َنْكُتُب َواَل َنْح�ُصُب، ال�صَّ يَّ مِّ ٌة اأُ ا اأُمَّ اأحكامها، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اأمته: »اإِنَّ
اَم  ْهُر َهَكَذا، َوَهَكَذا، َوَهَكَذا«؛ َيْعِني مَتَ اِلَثِة »َوال�سَّ َوَهَكَذا َوَهَكَذا«، َوَعَقَد اْلإِْبَهاَم يِف الثَّ

َثاَلِثنَي)1(.

فكما اأن معرفة اأ�سباب اأحكام ال�سريعة عامة للمكلفني فهي متي�سرة؛ فم�سطلحاتها 
كذلك عامة لهم، ف�سارت بينة وا�سحة.

والفل�سفية،  والكالمية  املنطقية  كامل�سطلحات  لي�ست  ال�سرعية  فامل�سطلحات 
يف اخت�صا�صها بطوائف معينة، تنح�صر معرفتها عليهم فهي غام�صة، “فال اللفظ 

منقولاً ول املعنى معقول”.

اخلا�سية الرابعة: الطهر والنقاء.

يجب  عما  فُتكني  احلياء،  جانب  تخد�ص  ل  يجدها  ال�سريعة،  لألفاظ  املالِحظ 
�صرته وحفظه. فكما اأنها اأمرت املكلف ب�صرت العورة وحفظ الفروج، فكذلك هي مل 
ت�صرح فيما يتعلق بالعورات والفروج عند اإيراد اأحكامها. وكما اأنها نهت املكلف عن 
الت�صاوؤم والياأ�س والقنوط، فقد نهته عن االأ�صماء وامل�صطلحات التي تبعث على ذلك.

قال ابن فار�ص )ت: 395(: “ُيكنى عن ال�سيء فيذكر بغري ا�سمه حت�سينااً للفظ 
رواه البخاري كتاب ال�سوم باب قول النبي »لنكتب ول نح�سب« رقم )1913( وم�سلم كتاب ال�سيام   )1(

باب وجوب �سوم رم�سان. رقم )1080(
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)ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]البقرة: 235[  اأو اإكرامًا للمذكور، وذلك كقوله جّل ثناوؤه: 
)ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]الن�ساء: 43[، والغائط: مطَمِئن  اإنه النكاح. كذلك: 
َيكِني، كما قال يف ق�صة  من االأر�س. كل هذا حت�صني اللفظ. واهلل جّل ثناوؤه كرمي 

ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ڭ   )ۓ    : واأمه  عي�سى 
بّد  ال  عما  كنايٌة   ]75 ]املائدة:  ۉ(  ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ  

لآكل الطعام منه”)1(.

اخلا�سية اخلام�سة: التاأثري يف املخاطب.

فامل�سطلح  القلوب،  على  و�سلطانها  النفو�ص،  يف  وقعها  ال�سرعية  للم�سطلحات 
ال�سرعي ميلك اأدوات التاأثري، فهو ر�سالة �سرعية ربانية، موِجهة للكينونة الإن�سانية، 
تخاطب �صمريه وتثري ال�صعور يف قلبه، مما يجعل املكلف عند �صماع الن�س ال�صرعي؛ 
لي�ست  طرية،  رطبة  حية  ال�سريعة  فم�سطلحات  الإجابة.  حري  المتثال  �سريع 

ۈ     )ۈ   ملسو هيلع هللا ىلص:  نبيه  عن  تعالى  اهلل  قال  �صاكنة،  هامدة  جامدة  الروح  منزوعة 
 : وقال   ،]24 ]الأنفال:  ې(  ۉ    ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]ال�سورى: 52[؛ فامل�صطلح ال�صرعي فيه حياة لالأرواح ونور للقلوب، 
يوقدها من غفلتها، ويك�صف عنها ُظلمتها، ويبعثها عند فتورها و�صعفها. ومن هنا 
ي�سدق اأن ن�سمي م�سطلحات ال�سريعة باأنها م�سطلحات عملية، فهي موجهة للعمل، 

تدفع اإليه وحت�ص عليه.

اأو  فل�سفية،  مب�سطلحات  والتوحيد  العقيدة  م�سطلحات  عر�ص  فاإن  وعليه 
م�سطلحات اأ�سول الفقه مب�سطلحات كالمية ومنطقية، اأو م�سطلحات الأحكام 
روحها  منها  وي�سلب  اإ�سعاعها،  ويذهب  يجففها  معا�سرة؛  مب�سطلحات  العملية 

وتاأثريها. 
ال�ساحبي يف فقه اللغة �ص: 200.  )1(
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اخلا�سية ال�ساد�سة: الثبات والدوام.

امل�سطلح متعلق ب�ساحبه واحلالة التي �سدر منها، وبهذه النظرية امل�سطلحية، 
ميكن القول بتبدل امل�سطلحات، تبعااً لذهاب اأ�سحابها وتبدل اأحوالها، فامل�سطلحات 
البيئية والثقافية، تتبدل بتغري هذه البيئات والثقافات، اأما امل�سطلح ال�سرعي فحقه 
الدوام والثبات وال�ستمرار، ول يعرتيه زمان اأو مكان اأو حال. لأنه متعلق مبا تكفل 
)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ( ]احلجر: 9[ فال   : اهلل بحفظه فقال 
من  برهة  بغريه  ال�سرعي  امل�سطلح  تغيري  رام  من  وكل  تغيري.  اأو  تبديل  عليه  يرد 
الزمن؛ فاإن م�سطلحه يذهب بذهابه؛ ويعود امل�سطلح ال�سرعي من جديد؛ طاهرااً 

نقيااً مل يتلوث برغم كيد الكائدين.

ومن هنا يتاأكد التعبري بامل�سطلح ال�سرعي دون غريه، ل�سمان ا�ستمرار خطاب 
املتكلم به، وعدم وقوع الإ�سكال يف فهمه)1(.

ترد اإ�صكاالت عند املحققني لكتب اأهل العلم، حول كلمات بيئية، عرّب بها بع�صهم، وال يعرف لها معنى.  )1(
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املبحث الثاين
االأحكام املتعلقة بامل�شطلح ال�شرعي

وفيه ثالثة مطالب.

املطلب االأول
تف�شري امل�شطلح ال�شرعي

الق�سد من ا�ستعمال امل�سطلح على ل�سان ال�سارع؛ اإمنا هو للدللة على مفهوم 
اأراده وحقيقة ق�صدها، والك�صف عن هذا امل�صطلح، مرحلة فا�صلة يف التعامل معه، 
فاملف�سر له قائل بقلم مقاله وحاله: هذا مراد الرب اأو مراد ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص. فال ي�سح 
تف�صري امل�صطلحات ال�صرعية، اإال من حيث مطابقتها للمعاين امللحوظة �صرعًا عند 

و�سعها)1(.

ومن هنا عظم التعامل مع الن�ص ال�سرعي يف بيان حقيقته عند العلماء، خمافة 
الوقوع يف الوعيد من االإحلاد يف تف�صري الن�صو�س قال اهلل تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]الأعراف: 180[، 

)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   تعالى:  وقوله 
چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ( ]ف�سلت: 40[. 

وهاهنا اعتبارات البد من ا�صتح�صارها، عند الك�صف عن حقيقة امل�صطلح ال�صرعي.

العتبار الأول: تف�سري امل�سطلح ال�سرعي من جهة الن�س ال�سرعي.

؛ اأن ال�سارع اأعلم مبراده من م�سطلحاته، فاإذا ا�ستعمل  من املتقرر حقيقة وواقعااً
انظر: مقا�سد ال�سريعة لبن عا�سور �ص 309/3.  )1(
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ا وبني مراده منه -اإما يف �سياق خطابه اأو يف موا�سع اأخرى- فاإن حق هذا  م�سطلحاً
التف�سري اأن ُيعتمد ول ُيبحث عن غريه. ل يف اللغة ول يف كالم الفقهاء.

الألفاظ  اأن  ُيعلم  اأن  ينبغي  “مما   :)728 )ت:    تيمية  ابن  الإمام  قال 
املوجودة يف القراآن واحلديث، اإذا ُعرف تف�سريها وما اأُريد بها من جهة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

مل يحتج يف ذلك اإلى ال�ستدلل باأقوال اأهل اللغة ول غريهم”)1(.

غريه،  على  به  املتلفظ  تف�سري  يقدم  اأن  خطاب،  كل  يف  متقررة  القاعدة  وهذه 
ف�سالاً عن خطاب ال�سارع، الذي ل اأعلَم منه مبراده ومراد غريه. فاحلقيقة ال�سرعية 

مقدمة على غريها. 

ال�سارع  تف�سري  يتجاوز  فال  اخلطاأ،  من  وال�سالمة  املعنى  اإ�سابة  اأراد  فمن 
مل�سطلحه. “فامل�سطلح القراآين، عربي اللفظ قراآين املفهوم”.

التف�سري؟  طرق  اأح�سن  فما  قائل:  قال  “فاإن   : تيمية  ابن  الإمام  قال 
اأجمل يف مكان  بالقراآن؛ فما  القراآن  يف�سر  اأن  الطرق يف ذلك  اأ�سح  اأن  فاجلواب: 
ر يف مو�سع اآخر، وما اخُت�سر من مكان فقد ُب�سط يف مو�سع اآخر، فاإن  فاإنه قد ُف�سِّ

اأعياك ذلك فعليك بال�سنة، فاإنها �سارحة للقراآن ومو�سحة له”)2(.

للرب  الكالم  �سفة  املتاأولة  بع�ص  تف�سري  الباب؛  هذا  يف  الغلط  اأمثلة  ومن 
، مبا يخالف احلقيقة ال�صرعية، كقولهم اإنه الكالم النف�صي، ثم اجتهدوا 
يف اإثبات ذلك عن طريق بع�ص ال�سواهد ال�سعرية)3(، وقد ورد تف�سري هذا امل�سطلح، 
َيْوَم  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ اهللَّ »َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  كقول  حقيقة،  كالم  باأنه  اأخرى  ن�سو�ص  يف 
َ َياأُْمُرَك اأَْن ُتْخِرَج  ْوٍت: اإِنَّ اهللَّ َنا َو�َصْعَدْيَك، َفُيَنادي ِب�صَ ْيَك َربَّ الِقَياَمِة: َيا اآَدُم، َيُقوُل: َلبَّ

اِر«)4(. ا اإَِلى النَّ ِتَك َبْعثاً يَّ ِمْن ُذرِّ
جمموع الفتاوى )7/ 286(  )1(

جمموع الفتاوى )13/ 363(  )2(
انظر: الكافية ال�سافية لبن القيم �ص38.  )3(

رواه البخاري رقم 4741 كتاب تف�سري القران، باب »وترى النا�ص �سكارى«. وانظر �سنن الرتمذي رقم 3169.  )4(
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العتبار الثاين: تف�سري امل�سطلح ال�سرعي بفهوم ال�سحابة واأ�سحاب القرون 
املف�سلة.

يف  اعتبار  لها  ال�سحابة  اأقوال  اأن  العلماء،  عند  به  والعمل  تقريره  جرى  مما 
تف�صري كالم اهلل تعالى وكالم ر�صوله، وكذا من بعدهم من التابعني وتابعيهم، وهذا 

اأمر جرت عليه كتب التف�صري و�صروح ال�صنة.

قال ابن كثري  )ت: 774ه�(: “اإذا مل جند التف�سري يف القراآن ول يف ال�سنة، 
القرائن  من  �ساهدوا  ملا  بذلك،  اأدرى  فاإنهم  ال�سحابة،  اأقوال  اإلى  ذلك  يف  رجعنا 

والأحوال التي اخت�سوا بها”)1(.

وبغ�ص النظر عما وقع من خالف، حول الحتجاج بقول ال�سحابي اأو تف�سريه، 
اإال اأن مما ا�صتقر عند عامة اأهل العلم، اأن فهوم ال�صلف معتربة مقدرة، وهي اأقرب 
عليه  تواردت  اأو  ال�سحابة  من  ذلك  كان  اإذا  وخا�سة  غريهم،  من  ال�سواب  اإلى 

جماهري ال�صلف.

قال اأبو احل�سن الَكرجي )ت: 523ه�(: “اإن كان ال�صلف �صحابيًّا فتاأويله مقبول 
متبع، الأنه �صاهد الوحي والتنزيل وعرف التف�صري والتاأويل...فاأما اإذا مل يكن ال�صلف 
�سحابيًّا نظرنا يف تاأويله، فاإن تابعه عليه الأئمة امل�سهورون، من نَقلة احلديث وال�سنة 
ووافقه الثقاة الأثبات، تابعناه وقبلناه ووافقناه، فاإنه واإن مل يكن اإجماعااً حقيقة، اإل 
الذين ل يجتمعون  املتقني،  املوؤمنني وتوافق  اإذ هو �سبيل  الإجماع،  اأن فيه م�سابهة 

على ال�ساللة”)2(.

العتبار الثالث: تف�سري امل�سطلح ال�سرعي بكالم العرب واأعرافها.

من املعلوم اأن القراآن نزل بلغة العرب، واأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عربي الل�سان عربي الدار، 
فمرد كالم �صاحب ال�صريعة اإلى العربية تفّهًما وتف�صرًيا، فمن رام حقائق م�صطلحات 

تف�سري ابن كثري )1/ 7(.  )1(
نقله عنه الإمام ابن تيمية يف بيان تلبي�ص اجلهمية يف تاأ�سي�ص بدعهم الكالمية )6/ 401(.  )2(
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ال�صريعة؛ فليقف على دالالتها عند العرب، فقد نزلت بل�صانهم، وخاطبتهم بح�صب 
اأعرافهم، ف�سارت هذه اللغة كا�سفة عما حتمله هذه امل�سطلحات من فهوم ومعان)1(.
ِة،  نَّ ُهوا يِف ال�سُّ ا َبْعُد َفَتَفقَّ قال عمرو بن زيد: كتب عمر اإلى اأبي مو�سى : “اأَمَّ

. )2(” ُه َعَرِبيٌّ ِة، َواأَْعِرُبوا اْلُقْراآَن َفاإِنَّ ُهوا يِف اْلَعَرِبيَّ َوَتَفقَّ
قال الإمام ابن تيمية  )ت: 728ه�( يف تقرير هذا املعنى والتاأكيد عليه: 
العربية من الدين، ومعرفتها فر�ص واجب، فاإن فهم الكتاب وال�سنة فر�ص،  “اللغة 

ول يفهم اإل بفهم اللغة العربية، وما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب”)3(.
اإيقاف العبث بحقائق امل�سطلحات ال�سرعية،  وبهذه العتبارات الثالثة، ميكن 
وتخلي�سها مما عُلق بها من �سوائب التف�سريات الكالمية والذوقية والفقهية املذهبية 

وال�سهوانية املعا�سرة.
التعامل مع  تقع يف  التي  الإ�سكالت  بع�ص  اإلى  ي�سري  تيمية وهو  ابن  الإمام  قال 
فاإذا  معنى،  يف  اللفظ  النا�ص...با�ستعمال  من  كثرٍي  “غَلُط  ال�سرعية:  امل�سطلحات 
�صمعوه يف القراآن واحلديث، ظنوا اأنه ُم�صتعمل يف ذلك املعنى، فيحملون كالم اهلل 
ور�صوله على لغتهم النبطية وعادتهم احلادثة. وهذا مما دخل به الغلط على طوائف، 
وال�سنة، وما كان  القراآن  الذي نزل يف  والعادة والعرف  اللغة  اأن تعرف  الواجب  بل 

ال�سحابة يفهمون من الر�سول عند �سماع تلك الألفاظ”)4( .
ور�صوله؛  اهلل  كالم  فهم  يف  الغلط  اأ�صباب  اأعظم  “ومن  اآخر:  مو�سع  يف  وقال 
اأن ين�صاأ الرجل على ا�صطالح حادث، فرييد اأن يف�صر كالم اهلل بذلك اال�صطالح، 

ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها”)5(.

وقال ابن القيم : “وين�ساف اإلى ذلك، تنزيل كالمه على ال�سطالحات 
انظر: املوافقات 131-103/2، 251/3.  )1(

م�صنف ابن اأبي �صيبة )6-240/5/ 116(.  )2(
اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم )1/ 527(.  )3(

جمموع الفتاوى )7/ 106( .  )4(
جمموع الفتاوى )12/ 107(.  )5(
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القلوب وغريهم،  اأحوال  العلوم، من الأ�سوليني والفقهاء وعلم  اأرباب  اأحدثها  التي 
فاإن لكل من هوؤلء، ال�سطالحات احلادثة يف خماطباتهم وت�سانيفهم، فيجيء من 
اإلى قلبه فلم يعرف �صواها،  اأَِلَف تلك اال�صطالحات احلادثة، و�صبقت معانيها  قد 

في�صمع كالم ال�صارع فيحمله على ما األفه من اال�صطالح”)1(.

“لفظ )الق�ساء( يف  ومما ميكن التمثيل له، ما اأورده الإمام ابن تيمية بقوله: 
كالم اهلل وكالم الر�صول، املراد به اإمتام العبادة واإن كان ذلك يف وقتها، كما قال 
تعالى: )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]اجلمعه: 10[، 
وقوله: )ں  ں  ڻ( ]البقرة: 200[ ثم ا�سطلح طائفة من الفقهاء 
ا مبا  ا بفعلها يف غري وقتها، ولفظ “الأداء” خمت�ساً فجعلوا لفظ “الق�ساء” خمت�ساً
لُّوا َوَما َفاَتُكْم  يفعل يف الوقت. ولهذا يتنازعون يف مراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَما اأَْدَرْكُتْم َف�سَ
ا، ولي�ص الأمر كذلك؛ بل  وا« ويف لفظ: »فاأمتوا«، فيظنون اأن بني اللفظني خالفاً َفاْق�سُ

قوله: »فاق�سوا«؛ كقوله: »فاأمتوا« مل يرد باأحدهما الفعل بعد الوقت”)2(.

على  ُين�ّس  اأن  وغريها؛  ال�صريعة  بني  امل�صرتك  امل�صطلح  تف�صري  عند  فيح�صن 
ل�سان  على  تعريفه  فيقال:  “الق�ساء”  يف  ال�سرعي  امل�سطلح  ُق�سد  فاإذا  الن�سبة. 

ال�سارع، واإذا اأريدت امل�سطلح الفقهي، قيل: تعريفه على ل�سان الفقهاء)3(.

ومما يح�سن اإمتامه يف الكالم على هذا املطلب؛ النظر يف ترجمة امل�سطلح ال�سرعي. 

فقد وقعت اإ�سكالت كربى، يف بع�ص الرتاجم للم�سطلحات ال�سرعية، ذلك اأن 
بع�ص املرتجمني -ب�سوء ق�سد اأو ح�سنه- يبحث عن م�سطلح اأعجمي مقارب، ليعرب 
به عن امل�سطلح ال�سرعي، وهذا امل�سطلح الأعجمي، قد نبت يف بيئة مغايرة، وثقافة 
امل�صطلح  يفهم  االأعجمي  فالقارئ  ال�صرعي،  امل�صطلح  فيه  ظهر  ملا  جمان�صة  غري 

املرتجم، من خالل اأبعاده الثقافية لهذا امل�سطلح الأعجمي.
مفتاح دار ال�صعادة ومن�صور والية العلم واالإرادة )2/ 271(  )1(

جمموع الفتاوى )12/ 106(  )2(
انظر: فقه النوازل لل�سيخ بكر اأبو زيد 120/1.  )3(
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، اأن امل�سطلح ال�سرعي يحمل مفاهيم حمددة. وهذا امل�سطلح  وقد تبني لنا �سابقااً
عن  بهذا  عرّب  فاإذا  منه،  �صدر  الذي  اأ�صله  من  اكت�صبها  مفاهيم،  يحمل  االأعجمي 

هذا؛ انتقلت املفاهيم البيئية اإلى هذا امل�سطلح ال�سرعي عند القارئ)1(.

ُيحلف  اأن  االأميان،  باب  يكره يف   )ت: 181(  املبارك  ابن  كان  هنا  ومن 
ُيعبد”)2(. فهو واإن كان يف  اإلى �صيء  اأ�صيف  اأن يكون  اآمن  “ال  ب� )اإيزدان(، وقال: 
لغة فار�ص يق�سد به الرب ، اإل اأنه قد يكون تعلق به �سيء من معبوداتهم 

ال�سركية.

فيتاأكد الأمر عند ترجمة امل�سطلح ال�سرعي بتحقق �سرطني: 

فاإتقان . 1 ال�سرعي،  الن�ص  مب�سطلحات  كافيااً  اإملامااً  ملمااً  املرتِجم  يكون  اأن 
اللغة �سيء، واإدراك حقائق امل�سطلح �سيء اآخر)3(.

م�سطلح . 2 بني  يربط  فال  تف�سريية،  ال�سرعي  للم�سطلح  الرتجمة  تكون  اأن 
�سرعي واآخر اأعجمي، للقطع باختالف حقائق امل�سطلحني، واإن ا�سرتكا يف 

بع�ص مفاهيمهما)4(.

املطلب الثاين

تبديل امل�شطلح ال�شرعي

لتبديل امل�سطلح ال�سرعي بغريه اأحوال متعددة، لي�ست على درجة واحدة، ل يف 
احلكم ول يف احلقيقة. وميكن ح�سرها مبا يلي: 

انظر: اإ�سكالية التحيز د/عبدالوهاب امل�سريي �ص184.  )1(
انظر: اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم ملخالفة اأ�صحاب اجلحيم )1/ 518(  )2(

انظر: امل�سطلح ال�سرعي وترجمة معاين القراآن الكرمي-جملة البحوث والدرا�سات القراآنية عدد 4 �ص   )3(
.235

انظر: املوافقات 107/2.  )4(
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احلالة الأولى: تبديل امل�سطلح واملعنى.

يقوم التبديل هنا؛ على اخرتاع م�سطلح يحمل معنااً فا�سدا، مل�ساهاة م�سطلح 
�صرعي واإبطال معناه. وقد جرى ا�صتعمال هذا النوع من قبل امل�صركني، فقال اهلل 

)ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   تعالى: 
ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  
  ]23-19 ]النجم:  ىئ(  ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  

اُد امْلُْلِحِديَن: اأَْن َدَعُوا »الالت« يف اأ�صماء اهلل”)1(. قال ابن عبا�ص : “اإِحْلَ

على  حقه  يف  تعالى  اهلل  تزاحم  الأ�صنامهم،  اأ�صماء  اخرتعوا  امل�صركون  فهوؤالء 
عباده، وهذه االأ�صماء تعود على اأ�صماء اهلل الدالة على الوحدانية باالإبطال)2(.

اأنف�سهم،  ياأتون مب�سطلحات من عند  وهكذا يجري َمن بعدهم على منوالهم، 
حمملة مبعاٍن باطلة، ليتو�صلوا بها اإلى حتريف حقائق امل�صطلحات ال�صرعية.

قال الإمام ابن تيمية  )ت: 728(: “وهذه الألفاظ املحدثة املجملة النافية، 
مثل لفظ »املركب« و »املوؤلف« ونحو ذلك، قد �صار كل من اأراد نفي �صيء مما اأثبته 
يعرف  ال  من  فيتوهم  مق�صوده،  عن  بها  عرب  وال�صفات؛  االأ�صماء  من  لنف�صه  اهلل 
و�سمديته،  اأحديته  اإثبات  وهو  القراآن،  به  ورد  الذي  الرب  تنزيه  املراد  اأن  مراده؛ 
ا له  عاً ا. وعرب عنه بتلك العبارة، و�سْ ويكون قد اأدخل يف تلك الألفاظ ما راآه هو منفياً
ا ا�سطلح عليه هو ومن وافقه على ذلك املذهب، ولي�ص ذلك من لغة العرب  وا�سطالحاً
اأحد من الأمم، ثم يجعل ذلك املعنى هو م�سمى  التي نزل بها القراآن، ول من لغة 
الأحد وال�سمد والواحد، ونحو ذلك من الأ�سماء املوجودة يف الكتاب وال�سنة، ويجعل 

ما نفاه من املعاين التي اأثبتها اهلل ور�صوله من متام التوحيد”)3(.
تف�سري ابن كثري )3/ 515(   )1(

]الأعراف: 180[، وقال:  )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ(  قال اهلل تعالى:   )2(
)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]ف�سلت: 40[. 

جمموع الفتاوى )17/ 351( وانظر: درء تعار�ص العقل والنقل )275-271-241/1(   )3(



املصطلح الشرعي - حقيقته وأحكامه ومقاصده

العدد  الثالث  واخلمسون  575العدد  الثالث  واخلمسون 574

وهكذا يف كل ع�سر، ياأتي من يخرتع م�سطلحات معار�سة مل�سطلحات ال�سريعة 
العبودية وم�سطلح  يزاحم م�سطلح  الذي  اأحكامها، كم�سطلح »احلرية«  بع�ص  يف 
»الدميقراطية« الذي يزاحم م�سطلح »احلاكمية« وم�سطلح »الو�ساية« الذي يزاحم 

م�سطلح )الولية(.

يف  ال�سريعة  م�سطلحات  معار�سة  يف  بع�ص،  من  اأخطر  امل�سطلحات  وبع�ص 
مفاهيمها.

معتربة،  حقائق  من  فيها  ما  لأجل  امل�سطلحات،  ببع�ص  التعبري  ي�سح  وهل 
وم�سطلح  الإن�سان(،  )حقوق  م�سطلح  يف  كما  اأحكامها؟  يف  ال�سريعة  تعار�ص  ل 
)التطرف والإرهاب(. فقد ا�ستخدمت هذه امل�سطلحات يف حمالِّ �سحيحة واأخرى 

باطلة. 

للواقع  واملتاأمل  الفا�صد.  مبعناه  ظهوره  وقوة  امل�صطلح  هذا  غلبة  يف  ينظر  هنا 
يرى قوة اأ�سحابها يف اإعالمهم و�سلطانهم، مما ي�سعب معه النفكاك عن متعلقاتها 

الفا�سدة.

يف  ال�سريعة  مع  تتقاطع  قد  التي  امل�سطلحات،  بهذه  ال�سامع  ينخدع  فال  وعليه 
اإلى  اإ�سافة  اأخرى.  جهة  من  واإخالل  ف�ساد  من  حتدثه  ملا  فليتنبه  اأحكامها،  بع�ص 
ا�ستبدالها  ي�سح  فال  لغريها،  ميزان  قد جاء مب�سطلحات حمكمة هي  ال�سارع  اأن 

بغريها.

الو�سيمة  الألفاظ  زخرف  يغررك  “ل   :)1418 )ت:    �ساكر  حممود  قال 
املتالألئة، مثل قولهم “القدمي واجلديد”، و“التخلف والتح�صر”؛ فاإمنا هي األفاظ 
لها رنني وفتنة، ولكنها مليئة بكل وهم واإيهام، توغل بنا يف طريق املهالك، وت�ستنزل 

العقل حتى يرتطم يف ردغة اخلبال”)1(.

فهذه امل�سطلحات املحدثة، مبا حتمله من حقوق م�سروعة، ت�ستهوي املتكلم للتعبري 
ر�سالة يف الطريق اإلى ثقافتنا �ص 80.   )1(
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بها، وجتذب ال�سامع لرغبته ببع�ص م�سامينها، ولكن امل�سكلة يف هذه امل�سطلحات 
الوافدة، اأنها ل تقبل التجزئة، فتت�سرب من خاللها مواد فا�سدة معار�سة، فتكت�سب 
بعد ذلك ح�سانة فكرية اأو جمتمعية، تتخلخل من خاللها هوية ال�سريعة وحمكماتها. 

ال�سرعية على هذه امل�سطلحات  واأخطر ما يكون يف هذا؛ عندما ت�ساف �سفة 
اأو�صاط  لدى  قبواًل  يك�صبها  مما  م�صامينها،  بتقرير  جاءت  ال�صريعة  واأن  الوافدة، 
النا�ص، فيحدث �سرخ عظيم مل�سطلحات الكتاب وال�سنة، وعدم ا�ست�ساغة حلقائقها 

ال�سرعية مع مرور الأيام)1(.

احلالة الثانية: ا�ستعمال امل�سطلح مع تبديل املعنى.

من  تفريغه  مع  ال�سارع  م�سطلح  ا�ستعمال  على  التبديل،  من  النوع  هذا  يقوم 
حمتواه ال�سرعي. والتبديل يف هذه احلالة ينق�سم باعتبارات متعددة: 

العتبار الأول: التبديل باعتبار الق�سد. وهو منق�سم اإلى ق�سمني: 

ال�سرعي،  امل�سطلح  با�ستعمال  املُبِدل  فا�سد. فيقوم  التبديل لق�سد  الأول:  الق�سم 
ويف�سره مبا يتعار�ص مع حقيقته التي يدل عليها، وهذا من اأعظم اأنواع التبديل، 
للتبا�ص احلق بالباطل، من جهة ا�ستخدام امل�سطلح ال�سرعي، فيتوهم ال�سامع 
اأن هذا هو املراد �سرعااً من هذا امل�سطلح ال�سرعي. وهذا ما ا�ستعمله اليهود مع 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. قال اهلل تعالى: )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ( ]الن�ساء: 46[.

بالعلوم  املذمومة  العلوم  التبا�ص  “من�ساأ   :)505 )ت:    الغزايل  قال 
ال�صرعية؛ حتريف االأ�صامي املحمودة، وتبديلها ونقلها باالأغرا�س الفا�صدة، 
اإلى معاٍن غري ما اأراده ال�صلف ال�صالح والقرن االأول. اإلى اأن قال: فاإن اتبعت 
هوؤلء اعتمادااً على ال�سم امل�سهور، من غري التفات اإلى ما عرف يف الع�سر 
«. فاإن ا�سم  الأول؛ كنت كمن طلب ال�سرف باحلكمة، باتباع من ي�سمى »حكيمااً

انظر: امل�سطلحات الوافدة واأثرها على الهوية الإ�سالمية للهيثم بن زعفان �ص149-53.   )1(
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وذلك  الع�سر،  واملنجم يف هذا  وال�ساعر  الطبيب  على  يطلق  �سار  احلكيم 
بالغفلة عن تبديل الألفاظ”)1(.

وقال الإمام ابن تيمية  يق�سد بع�ص املتكلمني: “فياأخذ هوؤلء العبارات 
عند  مقبولة  العباراُت  وتلك  املالحدة،  هوؤلء  معاين  ويودعونها  الإ�سالمية، 
دين  حقيقة  يعرف  مل  من  بها  �صّل  ثم  قبلوها،  �صمعوها  فاإذا  امل�صلمني، 

الإ�سالم”)2(.

وقال يف مو�سع اآخر: “ليظهر بذلك اأنهم متابعون للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ل خمالفون 
له، وكثري منهم ال يعرفون اأن ما ذكروه، خمالف للر�صول ملسو هيلع هللا ىلص”)3(.

الق�سم الثاين: التبديل ملعنى خا�ص. فاملتكلم بامل�سطلح ال�سرعي هنا، ل يق�سد 
امل�سطلح  اأجرى  واإمنا  يعار�سها،  ول  يثبتها  فهو  بغريها،  حقيقته  تبديل 
عندما  والأ�سوليني،  الفقهاء  كالم  يف  يوجد  هذا  ومثل  خا�ص.  عريف  ملعنى 
يق�سدونها.  ملعاٍن  ال�سارع  ل�سان  الواردة على  امل�سطلحات  بع�ص  ي�ستعملون 
ولفظ  لها)4(.  املحدد  وقتها  بعد  العبادة  فعل  به  يق�سدون  الق�ساء  كلفظ 

الكراهة يق�سدون بها ما مل يجزم التارك بالنهي عن تركه)5(.

ُيف�سر امل�سطلح الوارد بالن�ص ال�سرعي،  والإ�سكال يف هذا املوطن، عندما 
بهذه املعاين العرفية احلادثة.

“وتفريق احلنفية بني الفر�ص والواجب،   )ت: 852(:  قال ابن حجر 
باعتبار ما يثبت به ل م�ساحة فيه، واإمنا النزاع يف حمل ما ورد من الأحاديث 
ال�صحيحة على ذلك، الأن اللفظ ال�صابق ال ُيحمل على اال�صطالح احلادث”)6(. 

اإحياء علوم الدين )1/ 38-31(.  )1(
جمموع الفتاوى )17/ 333( بت�سرف.  )2(

جمموع الفتاوى )17/ 352(، وانظر: فقه النوازل )1/ 156(.  )3(
انظر: جمموع الفتاوى )1/ 246-245(، )12/ 106(.  )4(

انظر: �صرح خمت�صر الرو�صة382/1.  )5(
فتح الباري لبن حجر )3/ 318(   )6(
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العتبار الثاين: التبديل باعتبار احلقائق.

احلقيقة  وهي  اأق�سام،  ثالثة  اإلى  الأ�سوليون  قرره  ما  ح�سب  احلقائق  تنق�سم 
اللغوية وال�سرعية والعرفية)1(.

وقد تكلموا عن اأولوية التقدمي عند وقوع التعار�ص، وهذا اخلالف يف اأغلبه، واقع 
على ما مل يقم عليه دليل ين�ص على ق�سد احلقيقة ال�سرعية، والرتدد يف التقدمي قد 
يرد على بع�ص الألفاظ الواردة يف الن�ص ال�سرعي، اأما امل�سطلح ال�سرعي فيندر األ 
تت�سح حقيقته ال�سرعية، ويتجلى مفهومه يف ن�سو�سها. وقد مر معنا مغايرة الألفاظ 

للم�سطلحات من جهة الدللة.

ومن هنا يتاأكد عدم جماوزة احلقيقة ال�سرعية يف تف�سري امل�سطلح ال�سرعي!.

يف  املوجودة  الألفاظ  اأن  ُيعلم؛  اأن  ينبغي  “مما   : تيمية  ابن  الإمام  قال 
القراآن واحلديث، اإذا ُعرف تف�سريها وما اأريد بها من جهة النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ مل يحتج يف 
ذلك اإلى ال�ستدلل باأقوال اأهل اللغة ول غريهم...فلهذا يجب الرجوع يف م�سميات 

هذه االأ�صماء اإلى بيان اهلل ور�صوله فاإنه �صاٍف كاٍف”)2(.

اأو  اللغة  بوا�سطة  ال�سرعية،  امل�سطلحات  هذه  معاين  تبديل  ي�سح  فال  وعليه 
الأعراف احلادثة، حتى تتوافق مع ما يذهب اإليه املتكلم. كتف�سري الإميان بالت�سديق، 

وقد ثبت يف احلقيقة ال�سرعية اأنه �سامل لالأعمال كلها)3(.

العتبار الثالث: التبديل باعتبار املطابقة. 

التبديل قد يكون كليااً وقد يكون جزئيااً، وقد يكون زيادة وقد يكون نق�سااً. فال 
يلزم اأن يكون التبديل �سامالاً للحقيقة ال�سرعية كلها، وعليه فال بد من امتثال مراد 

ال�سارع يف م�سطلحاته، دون جتزئة اأو اإ�سافة مل يقم عليها دليل معترب.
انظر: رو�صة الناظر 328/2، البحر املحيط 8/3.  )1(

جمموع الفتاوى )7/ 286( )12/ 107(.  )2(
انظر: جمموع الفتاوى )7/ 286(.   )3(
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اها  قال ابن القيم  )ت: 751(: “فمن حمل هذه الأ�سماء على غري ُم�سمَّ
ى حدودها... فحدود ما اأنزله اهللَّ  ها ببع�صه اأو اأخرج منها بع�صه؛ فقد َتعدَّ اأو َخ�صَّ
هو الوقوف عند حد ال�سم... بحيث ل يدخل فيه غري مو�سوعه، ول يخرج منه �سيء 

من مو�سوعه”)1(.

فيه  ت�سرفوا  “فقد  متعلقاته:  ببع�ص  الفقه  تخ�سي�ص  يف    الغزايل  قال 
بالتخ�سي�ص ل بالنقل والتحويل، اإذ خ�س�سوه مبعرفة الفروع الغريبة يف الفتاوي، 
والوقوف على دقائق عللها...ولقد كان ا�سم الفقه يف الع�سر الأول، مطلقااً على علم 
اإن  اأقول  الأعمال...ول�ست  ومف�سدات  النفو�ص  اآفات  دقائق  ومعرفة  الآخرة،  طريق 
ا�سم الفقه مل يكن متناولاً للفتاوى يف الأحكام الظاهرة، ولكن كان بطريق العموم 

وال�صمول، اأو بطريق اال�صتتباع، فكان اإطالقهم له على علم االآخرة اأكرث”)2(.

احلالة الثالثة: تبديل امل�سطلح مع اعتبار املعنى.

يقوم هذا النوع من التبديل، على التعبري عن احلقيقة ال�سرعية مب�سطلح مغاير 
للم�سطلح ال�سرعي. والتبديل يف هذه احلالة ينق�سم اإلى ثالثة اأق�سام: 

الق�سم الأول: ما ُق�سد منه حتريف املعنى. 

فاملتكلم ق�صد تبديل امل�صطلح ال�صرعي بغريه، ليتو�صل بذلك اإلى حتريف مراد 
ال�سارع وخمالفة حكمه، “فهدم امل�سطلح متهيد لهدم م�سمونه”.

وقد اأ�صار الكتاب وال�صنة، اإلى هذا النوع من التبديل، لكالم اهلل ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص. قال 
اهلل تعالى لبني اإ�صرائيل: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]البقرة: 58-59[؛ فو�سفهم بالظلم وعاقبهم بالرجز وعلل 
اإعالم املوقعني عن رب العاملني )2/ 485( بت�صرف. وانظر: قاعدة ال م�صاحة يف اال�صطالح د/حممد   )1(

اجليزاين جملة الأ�سول والنوازل عدد )2( �ص112.
اإحياء علوم الدين )1/ 32( ثم ذكر خم�سة م�سطلحات جرى دخول التبديل عليها.  )2(
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ذلك بالف�سق، فهوؤلء بدلوا ما اأُمروا به، من طلب املغفرة باألفاظ اأخرى ق�سدوا منها 
ال�سخرية وال�ستهزاء. فمن فعل ذلك ففيه �سبه بهم 

بغرِي  ونها  ُي�صمُّ اخَلْمَر  تي  اأُمَّ من  نا�ٌس  »َلَي�صرَبنَّ   : يقول  ال�سنة  ويف 
ا�سِمها«)1(.

فبدلوا ال�سم الذي ُعلِّق عليه احلكم ال�سرعي با�سٍم غريه، ثم تو�سلوا بعد ذلك 
اإلى تغيري احلكم ال�سرعي واأجازوا لأنف�سهم �سربها.

واأ�صنعها ملا يريد  اأقبح االأ�صماء  واملبدل للم�صطلحات من هذا ال�صنف، يختار 
منعه والتنفري منه، واألطفها واأح�سنها ملا يريد حتليله وت�سويغه.

ففي جانب التنفري يقول ابن القيم  )ت: 751(: “ُيخِرج املعنى الذي يريد 
الألفاظ  من  له  فيتخري  القلوب،  عنها  تنفر  م�ستهجنة  �سورة  يف  بالتاأويل،  اإبطاله 
اإلى  االنب�صاط  وعدم  ثقالة،  التدين  القلوب...في�صمي  اإلى  و�صواًل  واأبعدها  اأكرهها 
ال�سفهاء والف�ساق والبطالني �سوء خلق، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر والغ�سب 

ا وف�صوال”)2(. هلل واحلمية لدينه فتنة و�صرًّ

حت با�صم الهدية -وهو اأظهر من اأن  ويف جانب التحليل يقول: واأما ا�صتحالل ال�صُّ
يذكر- كر�سوة احلاكم والوايل وغريهما...واأما ا�ستحالل القتل با�سم الإرهاب الذي 
ت�صميه ُواَلة اجلور: �صيا�صة وهيبة ونامو�ًصا وحرمة للملك، فهو اأظهر من اأن يذكر)3(.

الق�سم الثاين: ما يوؤول اإلى حتريف املعنى.

مل يظهر ق�سد املتكلم عند تبديل امل�سطلح ال�سرعي بغريه؛ اأنه متو�سل بذلك اإلى 
تبديل احلقيقة ال�سرعية، لكن ذلك التبديل قد يوؤول اإلى ف�ساد احلقيقة وا�سطرابها. 
رواه اأبو داود. يف كتاب الأ�سربة باب الداذي رقم )3688( و�سححه الألباين. وقال البيهقي يف ال�سنن   )1(
الكربى )10/ 374(: ولهذا �صواهد من حديث علي، وعمران بن ح�صني، وعبداهلل بن ب�صر، و�صهل بن 

�سعد، واأن�ص بن مالك، وعائ�سة ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ال�سواعق املر�سلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة )2/ 438(.   )2(

اإعالم املوقعني عن رب العاملني)4/ 530( وانظر: الفتاوى الكربى لبن تيمية 43/6.   )3(
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وقد ُي�سوغ املبِدل لنف�سه اأن العربة باحلقائق، واأن الألفاظ ل تق�سد لذاتها، اأو 
اأن هذه امل�سطلحات ل تتنا�سب مع زمانه، وهذا من اخللل يف الت�سور مل�سطلحات 
التمثيل به: ا�ستبدال بع�سهم م�سطلح )العقيدة( مب�سطلح  ال�سريعة. ومما ميكن 

)الإيديولوجيا(، واملجاهد ب�)املنا�سل(.

قال اأحد الباحثني: “امل�سطلح يف الإ�سالم له قيمته البالغة يف ذاته، وقد نبهت 
الن�سو�ص ال�سرعية على ذلك يف غري مو�سع، وذلك اأن امل�سطلح كما حدده ال�سارع، 
ترتبط به العديد من امل�سائل املن�سو�سة اخلا�سة به، فهدم امل�سطلح كفيل باإثارة 

االرتباك يف فهم امل�صائل املتعلقة به...حتى ولو ظننا موافقته ملعناه”)1(.

د  قال ابن حجر  )ت: 852(: “وي�ستنبط منه اأن الأقوال املن�سو�سة اإذا ُتعبِّ
بلفظها؛ ل يجوز تغيريها ولو وافق املعنى”)2(.

الق�سم الثالث: ما ُق�سد به التو�سيح والبيان.

املتكلم يف احلقائق ال�سرعية، قد ي�ستبدل امل�سطلح ال�سرعي بغريه، لأجل تقريب 
يف  ال�سرعي  امل�سطلح  من  اأ�سدق  ل  يقال:  وهنا  ال�سامع.  عند  ال�سرعية  احلقيقة 

ت�صوير مراد اهلل ور�صوله، فال ُي�صتبدل الذي هو اأدنى بالذي هو خري.

ُت�ستعمل  اأن  يجوز  هل  له:  فقيل   )643 )ت:    ال�صالح  ابن  ا�صتفتي  وقد 
ال�سرعية  الأحكام  وهل  ل؟  اأم  ال�سريعة  الأحكام  اإثبات  يف  املنطقية  ال�سطالحات 

مفتقرة اإلى ذلك يف اإثباتها اأم ل؟.

من  ال�سرعية؛  الأحكام  مباحث  يف  املنطقية  ال�سطالحات  “ا�ستعمال  فاأجاب: 
-واحلمد  ال�سرعية  بالأحكام  ولي�ص  امل�ستحدثة،  والرقاعات  امل�ستب�سعة،  املنكرات 
بحار  يف  وخا�س  وعلومها،  ال�صريعة  متت  ولقد  اأ�صاًل...  املنطق  اإلى  افتقار  اهلل- 

احلقائق والدقائق علماوؤها، حيث ل منطق ول فل�سفة ول فال�سفة”)3(.
غزو من الداخل جلمال �سلطان �ص75. وانظر: فقه النوازل )152/1(.   )1(

فتح الباري لبن حجر )8/ 304(. وانظر: �سحيح البخاري رقم)3403( وم�سلم رقم)3015(.   )2(
فتاوى ابن ال�صالح )1/ 209(. وانظر: بحث التحقيق واالإي�صاح يف جملة احلكمة عدد )22(.  )3(
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بل اإن ا�ستبدال امل�سطلح ال�سرعي بغريه؛ قد يكون عائقااً عن الفهم والإدراك. ويف 
“التزام ال�سطالحات املنطقية والطرائق   )ت: 790(:  هذا يقول ال�ساطبي 
امل�صتعملة فيها؛ مبعد عن الو�صول اإلى املطلوب يف االأكرث؛ الأن ال�صريعة مل تو�صع اإال 

على �صرط االأمية، ومراعاة علم املنطق يف الق�صايا ال�صرعية؛ ُمناٍف لذلك”)1(.

احلاجة  اأن  اإل  ال�سرعية،  امل�سطلحات  عن  ال�ستعا�سة  من  التنفري  هذا  ومع 
العار�سة قد تقوم على جمادلة قوم اأو دعوتهم، مما يتطلب ا�ستخدام م�سطلحاتهم 

لتقريب احلقائق ال�سرعية. و�سياأتي يف املطلب القادم، تقرير حكم ذلك.

املطلب الثالث
حكم ا�شتعمال امل�شطلح ال�شرعي

عندما يجري الكالم عن حقائق ال�سريعة واأحكامها، فهل يجب ا�ستعمال امل�سطلح 
ال�سرعي يف التعبري عنها؟ اأم للمتكلم احلق يف ال�ستعا�سة عنه مب�سطلحات اأخرى، 

باعتبار اأن املعول عليه هو املعاين دون الألفاظ.

يف  معنا  مر  وقد  غريها،  من  اأولى  ال�سارع  مب�سطلحات  التعبري  اأن  اإ�سكال  ل 
خ�سائ�ص امل�سطلح ال�سرعي واأحوال تبديله ما يوؤكد الأولوية. 

يقول الإمام ابن تيمية  )ت: 728ه�(: “التعبري عن حقائق الإميان بعبارات 
األفاظ القراآن يجب الإميان بها، وهي  اأولى من التعبري عنها بغريها؛ فاإن  القراآن، 

تنزيل من حكيم حميد”)2(.

ُت  �سْ وعندما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص للرباء بن عازب: »ُقْل: اللَُّهمَّ اأَ�ْسَلْمُت َوْجِهي اإَِلْيَك، َوَفوَّ
الَّ اإَِلْيَك،  َلْيَك، اَل َمْلَجاأَ َواَل َمْنَجا ِمْنَك اإِ َلْيَك، َرْغَبًة َوَرْهَبًة اإِ ُت َظْهِري اإِ اأْ اأَْمِري اإَِلْيَك، َواأَجْلَ
َفاأَْنَت  َلْيَلِتَك،  ِمْن  َفاإِْن ُمتَّ  اأَْر�َسْلَت،  الَِّذي  َك  َوِبَنِبيِّ اأَْنَزْلَت،  الَِّذي  ِبِكَتاِبَك  اآَمْنُت  اللَُّهمَّ 

املوافقات )5/ 418(.   )1(
النبوات لبن تيمية )2/ 876(.  )2(
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ا َبَلْغُت:  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ ْدُتَها َعَلى النَّ َعَلى الِفْطَرِة، َواْجَعْلُهنَّ اآِخَر َما َتَتَكلَُّم ِبِه ». َقاَل: َفَردَّ
َك الَِّذي اأَْر�َسْلَت«)1(. اللَُّهمَّ اآَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي اأَْنَزْلَت، ُقْلُت: َوَر�ُسوِلَك، َقاَل: »َل، َوَنِبيِّ

لأحوال  واملتاأمل  ال�سرعي.  للم�سطلح  ال�ستعمايل  الوجوب  حول  هنا  والكالم 
ال�ستعمال، يلحظ اأنها لي�ست على درجة واحدة، وباختالف درجاتها ميكن التفريق 

بني اأحكامها. واإليك بيان هذه الأحوال.

احلالة الأولى: اللتزام بغري امل�سطلح ال�سرعي.

ميكن التفريق بني حالة اللتزام التام، مب�سطلحات مغايرة للم�سطلح ال�سرعي، 
وبني ا�ستعمال امل�سطلح ا�ستعمالاً عابرااً، من غري ق�سد لتحديد املعنى.

احلقائق  تغيري  بها  ويتم  الإ�سكال،  فيها  يقع  التي  فهي  اللتزام،  حالة  فاأما 
ال�سرعية، فت�سل اإلى درجة احلرمة ملا يرتتب على ذلك من مفا�سد متحققة، واأما 
احلالة الثاين، فيمكن اأن يقال عنها اإنها خمالفة لالأولى، لنتفاء مفا�سدها، ولكنه 

ا�ستبدال للذي هو اأدنى بالذي هو خري.

وهذا التفريق ميكن تخريجه على قول الإمام ابن تيمية يف الكالم بالعجمية-مع 
فارق احلكم التكليفي -اإذ يقول: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية، اأمرها قريب...
واأما اعتياد اخلطاب بغري اللغة العربية- التي هي �سعار الإ�سالم ولغة القراآن - حتى 
ي�سري ذلك عادة للم�سر واأهله، اأو لأهل الدار، اأو للرجل مع �ساحبه، اأو لأهل ال�سوق، 
اأو لالأمراء، اأو لأهل الديوان، اأو لأهل الفقه، فال ريب اأن هذا مكروه، فاإنه من الت�سبه 

بالأعاجم)2(.

فال�ستعمال الذي يرتتب عليه تغيري لالأحكام ال�سرعية؛ ياأخذ حكم التحرمي.

قال الزرك�سي  )ت: 794(: “حكى بع�ص املغاربة من �سارحي الربهان: اأن 
؟  ا مثالاً النا�ص اختلفوا يف اأن الألفاظ اللغوية هل يجوز تغيريها حتى ي�سمى الثوب داراً

رواه البخاري يف �سحيحه كتاب الو�سوء باب ف�سل من بات على الو�سوء رقم )247(.  )1(
اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم ملخالفة اأ�صحاب اجلحيم )1/ 525(.  )2(
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اإذ  اأن ما تعلق به حكم من الألفاظ ل يجوز تغيريه  قال: فالذي اأجمع عليه العلماء 
يوؤدي اإلى تغيري احلكم”)1(.

احلالة الثانية: امل�سطلح املق�سود وغري املق�سود.

ميكن التفريق بني م�سطلح �سرعي، جاء ق�سدااً وابتداءاً لتقرير مفهوم اأو حكم 
كال�صالة  والعبادات  وال�صفات،  كاالأ�صماء  العقائد  يف  هذا  يكون  ما  واأكرث  معني، 
وال�سوم والزكاة، وقد يكون يف غريها كالربا يف املعامالت؛ وبني م�سطلح ا�ستعمله 
ال�صرع جريًا على ا�صتعمال العرب له، واأكرث ما يكون هذا يف العادات كالبيع والهبة 

وغريها.

ولو  له،  العرب  ل�ستعمال  امل�سطلح  ال�سريعة  ا�ستعملت  اإمنا  الثاين،  النوع  ففي 
جرى ا�ستعمالهم لغريه ل�ستعملته. ولذلك �سارت هذه امل�سطلحات، معلقة باأعراف 
النا�ص ومقا�سدهم، فما اأجروه من عقود يق�سدون بها البيع فهي بيوع، حتى لو مل 

يتلفظوا مب�سطلح البيع.

ا واإجارة فهو  ه النا�ص بيعاً قال الإمام ابن تيمية  )ت: 728ه�(: “كل ما عدَّ
بيع واإجارة؛ واإن اختلف ا�صطالح النا�س يف االألفاظ واالأفعال، انعقد العقد عند كل 
قوم مبا يفهمونه بينهم من ال�صيغ واالأفعال، ولي�س لذلك حد م�صتمر؛ ال يف �صرع وال 
النا�س  وال يجب على  لغاتهم...  تتنوع  كما  النا�س  ا�صطالح  بتنوع  يتنوع  بل  لغة.  يف 

التزام نوع معني من ال�سطالحات يف املعامالت”)2(.

احلالة الثالثة: امل�سطلحات العامة واخلا�سة.

وبني  الوا�سعة،  املفاهيم  ذات  العامة  ال�سرعية  امل�سطلحات  بني  التفريق  ميكن 
احلقائق  يقلب  بغريها،  فتبديلها  الأولى  فاأما  القا�سرة،  الدللة  ذات  امل�سطلحات 
�سيء  عليها  يرتتب  ل  التي  امل�سطلحات  بخالف  اللب�ص.  يف  ويوقع  الإ�سكال  ويثري 

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )2/ 263(.  )1(
جمموع الفتاوى )29/ 7(.  )2(
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من ذلك. وميكن هنا تخريجها على ما جاء النهي عنه يف ال�سنة، مما عده العلماء 
مكروهااً ل ي�سل اإلى درجة التحرمي. مثل: 

يِف . 1 َها  َفاإِنَّ اْلِع�َساِء،  اَلِتُكُم  �سَ ا�ْسِم  َعَلى  اْلأَْعَراُب  ُكُم  َتْغِلَبنَّ »َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول 
َها ُتْعِتُم ِبِحاَلِب ااْلإِِبِل«)1(. ِكَتاِب اهلِل اْلِع�َصاُء، َواإِنَّ

قال ابن القيم  )ت: 751(: “مل ينه عن اإطالق ا�سم العتمة بالكلية، 
به يف  اهلل  �صماها  الذي  اال�صم  وهو  الع�صاء،  ا�صم  يهجر  اأن  نهى عن  واإمنا 
اأحيانا  واأطلق عليها  الع�ساء،  فاإذا �سميت  العتمة،  ا�سم  ويغلب عليها  كتابه، 
التي  الأ�سماء  على  ملسو هيلع هللا ىلص  منه  حمافظة  وهذا  اأعلم.  واهلل  باأ�س،  فال  العتمة، 

�صمى اهلل بها العبادات، فال ُتهجر ويوؤثر عليها غريها”)2(.

ما رواه َعمرو بن �ُصعيب، عن اأبيه عن جده، قال: �ُصئْل ر�صوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن . 2
ولد  »َمْن  وقال:  اال�صَم،  كِرَه  كاأنه  العقوَق«؛  اهلُل  يحبُّ  »ال  فقال:  العقيقِة، 
وعن  مكاِفئتان،  �صاتان  الغالِم  فلَيْن�ُصك: عن  عنه  َيْن�ُصك  اأن  فاأحبَّ  َوَلٌد  له 

اجلارية �صاٌة«)3(.

الأ�سماء  بع�ص  ا�ستعمال  يف   )1421 )ت:    عثيمني  ابن  ال�سيخ  قال 
ال�سرعية: “ل ينبغي اأن ي�سمى اأبو الزوجة خالاً اأو عمااً، ول ينبغي اأن ت�سمى 
اأهل  عند  بها  �سموا  التي  بالت�سمية  ي�سَمون  واإمنا  عمة،  اأو  خالة  الزوجة  اأم 
العلم وهم الأ�سهار، فيقال: �سهري فالن، اأبو زوجتي فالن، �سهرتي فالنة، 
تقت�سيه  يت�سفون مبا  �سرعية، ل  باأ�سماء  ي�سموا  اأن  واأما  اأم زوجتي فالنة، 

هذه الأ�سماء؛ فاإن ذلك ل ينبغي”)4(.
رواه م�سلم كتاب امل�ساجد باب وقت �سالة الع�ساء رقم )644(.  )1(

زاد املعاد يف هدي خري العباد )2/ 319(.  )2(
رواه اأبو داود كتاب الأ�ساحي باب يف العقيقة رقم )2842(. وح�سنه الألباين يف �سحيح اأبي داود.  )3(

لقاء الباب املفتوح، ال�صريط رقم: 25.  )4(
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احلالة الرابعة: ال�ستعمال للحاجة وامل�سلحة.

ُم�سلَّم  غري  مب�سطلحات  غريه  يخاطب  اأن  اإلى  فيها  املتكلم  يحتاج  حالت  ترد 
بكامل حقائقها، لكنها اأقرب اإلى فهم املتلقي واإدراكه، مما ل يتطلب عناء وم�سقة 
يف فهمها، فيما لو ا�ستعمل غريها، مما مل يطرق �سمعه ومل يعرف حقيقتها، اأو فهم 

منها غري حقيقتها ال�سرعية، فيرتتب على ذلك مف�سدة اأعظم. 

من  ا�صتعمال  ي�صتعمله  فلم  �صائغ،  حاجته  قامت  اإجرائي  مل�صطلح  فا�صتعماله 
مل  اأنا�س  على  لو�صف  القراآن  با�صتعمال  لذلك،  اال�صت�صهاد  وميكن  ويقره.  يقبله 

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   )ڭ   تعالى:  قوله  يف  وذلك  حقيقته،  فيهم  تتحقق 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ( ]املائدة: 63[؛ فقد كانوا يعرفون 

)ڇ   القراآن يف قوله:  اإليه  اأ�سار  التي  واإن مل يت�سفوا بحقيقتها  الربانية،  با�سم 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( ]اآل عمران: 79[.

فاحلاجة قائمة ل�ستعمال امل�سطلح يف غري حقيقته ا�ستعمالاً اإجرائيااً اأو مرحليااً 
اال�صطالح  اأهل  خماطبة  “واأما  تيمية:  ابن  الإمام  يقول  هذا  ويف  معني.  ل�سبب 
املعاين �سحيحة،  وكانت  ذلك  اإلى  احتيج  اإذا  فلي�ص مبكروه،  ولغتهم  با�سطالحهم 
كمخاطبة العجم من الروم والفر�ص والرتك بلغتهم وعرفهم، فاإن هذا جائز ح�سن 
الكالم  يذموا  مل  واالأئمة  اإليه...فال�صلف  يحتج  مل  اإذا  االأئمة  كرهه  واإمنا  للحاجة، 
ملجرد ما فيه من ال�سطالحات املولدة، كلفظ اجلوهر والعر�ص واجل�سم وغري ذلك، 
بل لأن املعاين التي يعربون عنها بهذه العبارات، فيها من الباطل املذموم يف الأدلة 
النفي  يف  جمملة  معاٍن  على  الألفاظ  هذه  ل�ستمال  عنه،  النهي  يجب  ما  والأحكام 

والإثبات”)1(.

تغلب  بنو  طلبت  ملا  اجلزية،  م�سطلح  من    عمر  موقف  توجيه  وميكن 
ا�ستبداله بغريه عند اأخذها منهم.

درء تعار�ص العقل والنقل )1/ 43(.  )1(
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فقد روى ال�سافعي  )ت: 204( فقال: “َحِفَظ اأَْهُل امْلََغاِزي َفَقاُلوا: َراَمُهْم 
َياأُْخُذ  ا َكَما  َوَلِكْن ُخْذ ِمنَّ ي اْلَعَجُم،  ُتوؤَدِّ ي َما  ُنوؤَدِّ َواَل  ْزَيِة َفَقاُلوا: َنْحُن َعَرٌب  َعَلى اجْلِ
ُ َتَعاَلى َعْنُه: اَل. َهَذا َفْر�ٌس  َي اهللَّ َدَقَة. َفَقاَل ُعَمُر َر�صِ ُكْم ِمْن َبْع�ٍس، َيْعُنوَن ال�صَّ َبْع�صُ
ى ُهَو  ا�سَ ْزَيِة، َفَفَعَل، َفرَتَ َعَلى امْلُ�ْسِلِمنَي. َفَقاُلوا: َفِزْد َما �ِسْئت ِبَهَذا اِل�ْسِم َل ِبا�ْسِم اجْلِ

َدَقَة”)1(. َف َعَلْيِهْم ال�صَّ عَّ َوُهْم َعَلى اأَْن �صَ

وترك  نرى  فيما  ا�ستجازها  “اإمنا   :)224 )ت:    �سالم  بن  القا�سم  قال 
بالروم،  واللحاق  �سقاقهم  ياأمن  فلم  منها،  واأنفهم  نفارهم  من  راأى  مما  اجلزية، 
فيكونوا ظهريًا لهم على اأهل االإ�صالم، وعلم اأنه ال �صرر على امل�صلمني من اإ�صقاط 
عنهم،  فاأ�سقطها  اجلزية،  من  عليهم  يجب  ما  ا�ستبقاء  مع  عنهم،  ال�سم  ذلك 
وا�ستوفاها منهم با�سم ال�سدقة حني �ساعفها عليهم، فكان يف ذلك رْتُق ما خاف 

من فتقهم، مع اال�صتبقاء حلقوق امل�صلمني يف رقابهم. وكان ُم�صّدًدا”)2(.

الرواية  ثبوت  ثبوتها  يلزم من  لكن ل  ثابتة،  اأ�سلها  الق�سة يف  اأن  والذي يظهر 
املُ�ست�سهد بها، واإن �سحت فاإن عمر  اإمنا فعل ذلك؛ ملا يرتتب على اإلزامهم 
للم�سطلح  تبديل  ذلك  اأن  ل  امل�سلمني،  على  عظمى  مف�سدة  من  اجلزية-  -با�سم 

الثابت يف الن�ص ال�سرعي.

واجلائز من هذه الأحوال ُي�سبط باأمور ثالثة: 

يورث . 1 مما  ال�سرعي،  امل�سطلح  وهجر  املُحدث،  بامل�سطلح  اللتزام  عدم 
اأهل املغازي قد حفظوه، كما جزم بن�سبته  الأم )4/ 300(. وهذا الأثر كما ترى جزم ال�سافعي باأن   )1(
البيهقي. فقال يف اخلالفيات )5/ 330(: كبني تغلب، فاإنهم كانوا يعطون اجلزية با�سم ال�سدقات. 
الكوفيني  عن  م�سهورة  الرواية  وهذه   :)461  /1( العلماء  اختالف  خمت�سر  يف  الطحاوي  وقال 
م�ستفي�سة، ت�ستغني عن طلب الإ�سناد. وقال اجل�سا�ص يف اأحكام القراآن )4/ 286(: وقد وردت اأخبار 
متواترة عن اأئمة ال�صلف يف ت�صعيف ال�صدقة يف اأموالهم، على ما ياأخذ من امل�صلمني. قال ال�صيخ اأحمد 
�ساكر يف حتقيقه للمحلى112/6: خرب بني تغلب هذا روي من طرق كثرية، تطمئن النف�ص اإلى اأنَّ له 

ا. وقد �سعفه ابن حزم فقال يف املحلى111/6: واٍه م�سطرب يف غاية ال�سطراب. اأ�سالاً �سحيحاً
الأموال �ص: 651.  )2(
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مقابل  الوطنية  الولية  كا�ستعمال  ال�سرعي،  املفهوم  على  م�ستقبليااً  التبا�سااً 
الولية الإميانية.

األ يرتتب على ال�ستعمال معار�سة للم�سطلح ال�سرعي، يعود على احلقيقة . 2
والت�صليم  هلل  العبودية  مقابلة  يف  احلرية،  مب�صطلح  كالتعبري  باالإخالل، 

للن�ص ال�سرعي.

للكافر، كت�سمية . 3 تبعية  اأو  ال�سرعي  للحكم  تهوين  ال�ستعمال  األ يرتتب على 
اخلمرة بامل�سروب الروحي.

ونها بغرِي ا�صِمها«)1(. تي اخَلْمَر ُي�صمُّ ويف هذا يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَي�صرَبنَّ نا�ٌس من اأُمَّ

وهذه ال�سوابط تعود اإلى اأمر واحد وهو حت�سني احلقيقة ال�سرعية من التغيري 
والإخالل، بوا�سطة امل�سطلحات امل�ستعملة على غري ل�سان ال�سارع.

وبهذا نعلم اأن امل�ساحة واقعة يف امل�سطلح ال�سرعي، واأن القاعدة الواردة يف هذا 
وهي: )ال م�صاحة يف اال�صطالح()2( ال ترد على امل�صطلحات ال�صرعية، لتخلف قيد 
القاعدة فيها، وهو التفاق يف املعنى. قال الغزايل  )ت: 505(: “ال�سطالحات 

واإن اختلفت فال م�ساحة فيها، اإذا كان املعنى متفقااً عليه”)3(.

ا، مفارق لغريه من جهة مطابقة املراد،  وامل�سطلح ال�سرعي بح�سب ما تقرر �سابقاً
فهو مق�سود بالذات.

رواه اأبو داود وقد �سبق تخريجه.  )1(
لال�صتزادة حول هذه القاعدة انظر: التقييد واالإي�صاح لقولهم ال م�صاحة يف اال�صطالح ملحمد الثاين   )2(
بن عمر جملة احلكمة عدد)22(1422هـ، قاعدة ال م�صاحة يف اال�صطالح د/حممد اجليزاين جملة 
الأ�سول والنوازل عدد)2( 1430هـ، املوا�صعة يف اال�صطالح، فقه النوازل101/1، احلقيقة ال�سرعية 
يف تف�سري القران وال�سنة ملحمد بازمول. واأول من وقفت عليه ممن اأ�سار اإلى هذه القاعدة؛ اجلويني يف 

نهاية املطلب322/17، ثم اأ�سهرها الغزايل بعده. 
وُي�صعر  معناه،  على  يدل  مبا  لل�صيء  اال�صطالح  زروق:  اأحمد  وقال  بت�صرف.   )76 )�ص:  امل�ست�سفى   )3(
بحقيقته وينا�صب مو�صوعه ويعنّي مدلوله، من غري لب�س وال اإخالل بقاعدة �صرعية وال ُعرفية، وال رفع 
مو�سوع اأ�سلي ول ُعريف، ول معار�سة فرع حكمي ول مناق�سة وجه حكمي، مع اإعراب لفظه وحتقيق 

�سبطه ل وجه لإنكاره. قواعد الت�سوف �ص5.
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قال الإمام ابن تيمية )ت: 728(: “اإذا عاد الأمر اإلى الإطالق اللفظي، فالنزاع 
لفظي ول م�ساحة فيه، اإل من جهة ورود التعبد من ال�سارع به”)1(.

التعبري عن حقائق  املحدثة، يف  امل�سطلحات  ا�ستعمال  املنع من  فالأ�سل  وعليه 
املفاهيم  ا�سطراب  من  اللب�ص  اأمن  مع  املعتربة،  احلاجة  نطاق  يف  اإل  ال�سريعة، 

ال�سرعية.

قال الإمام ابن تيمية يف ا�ستعمال م�سطلحات الفال�سفة ونحوهم: “فهوؤلء اإن 
اإل  واإن مل ميكن خماطبتهم   ، كان ح�سنااً ال�سرعية  العبارة  اإلى  معانيهم  نقل  اأمكن 
بلغتهم، فبيان �ساللهم ودفع �سيالهم عن الإ�سالم بلغتهم؛ اأولى من الإم�ساك عن 
ذلك لأجل جمرد اللفظ، كما لو جاء جي�ص كفار، ول ميكن دفع �سرهم عن امل�سلمني 
خالل  يف  يجولون  الكفار  ترك  من  خري  ثيابهم،  بلب�ص  فدفعهم  ثيابهم،  بلب�ص  اإل 

الديار، خوفااً من الت�سبه بهم يف الثياب”)2(.

درء تعار�ص العقل والنقل )4/ 138(.  )1(
درء تعار�ص العقل والنقل )1/ 231( .  )2(
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املبحث الثالث

مقا�شد اعتبار امل�شطلح ال�شرعي

وفيه مطلبان.

املطلب االأول
امل�شطلح ال�شرعي وق�شد االإفهام

اإمنا خاطب ال�صارع املكلف مب�صطلحاته، لكي يفَهم منه خطابه، ويدَرك مراده، 
»فن�سو�ص  باملراد.  والعمل  لفهم اخلطاب  ال�سرعي، طريق  امل�سطلح  اأن  فدل على 

ال�سريعة اآبار احلقائق والأحكام، وامل�سطلحات دلوؤها«.

فاحلاجة ُملّحة لهذا امل�صطلح، الأنه ال فهم اإال عن طريقه، وما ق�صدت ال�صريعة 
امل�صطلح  مقا�صد  اأخ�س  من  فكان  املكلف.  اإلى  مرادها  لي�صل  اإال  به؛  التعبري 
ال�صرعي؛ تو�صيل مراد ال�صارع اإلى املكلف. فلم تخاطبه مبا ال ميكنه فهمه واإدراكه. 
وكما اأن ال�سريعة راعت املكلفني يف العمليات مبا ي�ستطيعونه؛ فكذلك يف الألفاظ مبا 

يفهمونه.

لأن  ال�سرعية،  احلقيقة  درك  يف  الأخرى  امل�سطلحات  ق�سور  لنا  يتبني  وبهذا 
مفتاح  فهو  مفاهيمها،  ا�صتيعاب  به  يتم  ما  اإال  امل�صطلحات،  ال�صريعة مل تخرت من 
حقائقها)1(، ومعيار مفاهيمها. فاأي تغيري يطراأ على امل�سطلح ال�سرعي؛ يرتتب عليه 

انغالق يف الو�سول اإلى الفهم اأو خلل فيه.

ف�صار امل�صطلح ال�صرعي، هو م�صلك الفهم عن اهلل وعن ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص.
�سمى اخلوارزمي كتابه »مفاتيح العلوم« وجعل جله يف امل�سطلحات العلمية.  )1(
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ال�سرعي،  بامل�سطلح  اللتزام  اأهمية  وهي  ملحة،  ثمرة  على  نتح�سل  وبهذا 
ودرا�سته درا�سة ا�ستقرائية حتليلية، ينتج عنها مفهوم عام لهذا امل�سطلح، ن�ستثمره 

بعد ذلك يف الك�صف عن احلقائق، عند وروده يف الن�صو�س ال�صرعية.

-وهي  وتقريرها  الق�سايا  فهم  ميكن  ول  ت�سورات،  عن  عبارة  فامل�سطلحات   
امل�سطلح،  لهذا  الفهم  يكون  ما  فبقدر  الت�سورات،  اإدراك  بعد  اإل  الت�سديقات-؛ 

بقدر ما يتحقق العمل باملق�صود، فدرا�صة امل�صطلح �صرط ل�صحة العلم والعمل.

اإبدال  فيه من جهتني: من جهة  �سرعي، دخل اخللل  التمثيل مب�سطلح  وميكن 
لفظه واإبدال حقيقته، وهو م�سطلح »العدل«.

ذلك  على  ترتب  وقد  »امل�ساواة«.  ب�  بع�سهم  به  يعرب  ما  فهو  لفظه؛  اإبدال  فاأما 
الولية  املراأة من جهة  اأحكام  ال�سرعية، كما يف  ت�سكالت فكرية معار�سة لالأحكام 

واملرياث وغريهما، باعتبار تقرير امل�ساواة الظاملة بينهما.

اإليه بع�س الطوائف الكالمية، من احلكم على  اإبدال حقيقته؛ فما ذهبت  واأما 
مرتكب الكبرية واإبطال ال�سفاعة له، واإنكار القدر)1(، وغري ذلك مما هو راجع اإلى 

العبث بحقيقة هذا امل�سطلح ال�سرعي.

املطلب الثاين
امل�شطلح ال�شرعي وق�شد االمتثال)2(

امل�صطلح ال�صرعي، ال تتوقف حدوده عند الداللة املعرفية والتقرير العقلي، بل 
تتعداه اإلى المتثال والعمل.

ا لإنكار قدرة   يف ال�سواعق949/3: ومن ذلك لفظ العدل، جعلته القدرية ا�سماً قال ابن القيم   )1(
الرب على اأفعال عباده وخلقه لها وم�سيئته، فجعلوا اإخراجها عن قدرته وم�سيئته وخلقه هو العدل.

انظر: امل�سطلح الأ�سويل عند ال�ساطبي، فريد الأن�ساري، �ص28. التطور الدليل للم�سطلح الأ�سويل   )2(
العلوم  يف  امل�صطلحّية  الّدرا�صة  ومنهجية  ال�صرعي  امل�صطلح  �ص3،  اإبراهيم  كامل  د/تي�سري  الفقهي 

ال�سرعية اأ. د. القر�سي عبدالرحيم الب�سري �ص5.
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فللم�صطلح ال�صرعي وظيفتان؛ وظيفة علمية يف فهم احلقائق، ووظيفة عملية يف 
التطبيق واالمتثال، فهو م�َصّكل ملفهوم عقدي، ومَكّون لعمل قلبي، ودافع نحو تطبيق 

عملي. 

هًا للمكلف، ياأمره وينهاه من غري ا�صرتاط �صيغة  ف�صار امل�صطلح ال�صرعي موِجّ
لالأمر اأو النهي، بل التعبري بامل�سطلح ال�سرعي، كاٍف يف فهم مراد ال�سارع.

ومن هنا نتفهم موقف املبدلني لل�صريعة يف حماولة العبث مب�صطلحاتها، الأنهم 
عرفوا اأثرها يف َت�صّكل عقلية امل�صلم، فتبديل امل�صطلحات اآيل اإلى ف�صاد املعتقدات 
امتثال  على  يعود  ال�سرعي؛  بامل�سطلح  العبث  اأن  نعلم  وبهذا  العمليات.  وا�سطراب 

املكلف باال�صطراب اأو االإبطال.

وقد مر معنا اأن من خ�صائ�س امل�صطلح ال�صرعي؛ �صهولة الفهم وو�صوح املعنى، 
وهذا لأنه اإمنا جاء للعمل مبدلوله ومقت�ساه.

وميكن اأن يقرر هنا؛ اأن كل م�سطلح ل يقبل المتثال، فهو عري عن ال�سريعة واإن 
ُن�سب اإليها. كما قرره ال�ساطبي يف امل�سائل)1(.

انظر: املوافقات 37/1، امل�سطلح عند ال�ساطبي د/ فريد الأن�ساري 163.  )1(
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 املبحث الرابع
اأثر الرتباط بامل�شطلح ال�شرعي

اأكرث من موطن،  اللفظ واملعنى، وقد تقدم معنا يف  االرتباط بامل�صطلح ي�صمل 
اأهمية االلتزام بامل�صطلحات ال�صرعية وحقائقها. وهذا االرتباط يظهر اأثره وتتحقق 

ثمرته يف اأمور كثرية.

الأمر الأول: ف�سيلة التباع لهدي ال�سريعة، وحتقق العبودية بالتزام م�سطلحاتها، 
الأمة  اأفراد  تقوية عالقة  تتمثل يف  مما يرتتب على ذلك م�سالح عظيمة، 
بني  الوحدة  حتقق  اإلى  اإ�سافة  حقائقها.  اإلى  الو�سول  و�سهولة  ب�سريعتها، 
اأو  املحدثة  امل�سطلحات  دون  اجلامعة،  م�سطلحاتها  خالل  من  اأتباعها، 
الوافدة، التي تت�سبب يف تفكيك الأمة وت�سظيها، وحجبها عن معرفة اأحكام 

�سريعة ربها.

فالأثر الذي ي�سنعه امل�سطلح ال�سرعي، ل ُيقارن بالأثر الذي ي�سنعه غريه، 
ذلك اأن امل�سطلح ال�سرعي، هو املعرب ال�سادق عن مراد ال�سارع للمكلفني، 
فهم  جهة  من  اإال  وحقائقها،  ال�صريعة  اأحكام  على  الناظر  يتعرف  فكيف 

م�سطلحاتها)1(.

اللب�ص، عند  واإيقاع غريه يف  الإن�سان يف اخلطاأ،  وقوع  الأمن من  الثاين:  الأمر 
و�صف احلقائق ال�صرعية، وما يرتتب على ذلك من تبديل ال�صرائع كتحليل 

احلرام اأو حترمي احلالل، كما �سبق يف حديث ت�سمية اخلمر بغري ا�سمها.

“فبان من  العبث بحقيقة م�سطلح الفقه:  اأثر  قال الغزايل وهو يتكلم عن 
والإعرا�ص عن علم  له،  التجرد  النا�ص على  َبَعَث  تلبي�ص،  التخ�سي�ص  هذا 

انظر: فقه النوازل 167/1.  )1(
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القلوب،  لتح�سني ذلك يف  ال�سيطان جمالاً  القلوب...فوجد  واأحكام  الآخرة 
بوا�سطة تخ�سي�ص ا�سم الفقه، الذي هو ا�سم حممود يف ال�سرع”)1(.

الأمر الثالث: التخل�ص من امل�سطلحات املحدثة، غري املطابقة حلقائق الكتاب 
وال�سنة، واآثارها الفا�سدة على فهوم اأفراد الأمة.

الن�سو�ص،  األفاظ  هجران  من  “فتولَّد   :)751 )ت:    القيم  ابن  قال 
والإقبال على الألفاظ احلادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة، من الف�ساد ما 
، فاألفاظ الن�صو�س ع�صمة وحجة بريئة من اخلطاأ والتناق�س  ال يعلمه اإال اهللَّ

والتعقيد وال�سطراب”)2( .

الأمر الرابع: التخل�ص من املعاين الفا�سدة، امللحقة بامل�سطلح ال�سرعي. ذلك 
الكالمية،  املذاهب  اأ�سحاب  قبل  من  ُت�ستعمل  قد  ال�سريعة  م�سطلحات  اأن 
بدللت مغايرة ملا جاءت به يف الن�ص ال�سرعي، فيحدث اللب�ص واخللط بني 
احلقيقة ال�سرعية والعرفية اخلا�سة، داخل املذهب العقدي اأو الفقهي. ومن 

ا بامل�سطلح ال�سرعي. هنا تطلب الأمر اهتمامااً خا�ساً

قال ابن القيم  )ت: 751(: “فال ُتهجر ويوؤثر عليها غريها، كما فعله 
املتاأخرون يف هجران األفاظ الن�سو�ص، واإيثار امل�سطلحات احلادثة عليها، 

فقد ن�صاأ ب�صببه من اجلهل والف�صاد ما اهلل به عليم”)3(.

فاملتم�سك بامل�سطلح ال�سرعي لفظااً ومعنى؛ يع�سم نف�سه من كل معنىاً دعٍي 
زنيم، اأُل�سق مب�سطلحات ال�سريعة مما يعار�ص اأحكامها.

لتبديل  ت�سعى  اأخرى  “طائفة   )ت: 1429(:  اأبو زيد  بكر  ال�سيخ  قال 
بالأ�سماء  وتربيرها  الفا�سدة  احلقائق  بجلب  ال�سرعية،  واحلقائق  الأحكام 

اإحياء علوم الدين )1/ 33(.  )1(
اإعالم املوقعني عن رب العاملني65/6.   )2(

زاد املعاد يف هدي خري العباد )2/ 319(.  )3(
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الربا  كت�سمية  �َسركها  يف  والوقوع  تقبلها،  اإلى  امل�سلمون  لي�سارع  ال�سرعية، 
)قر�سااً( وت�سميته )�سمانااً( وت�سميته )فائدة( ونحو ذلك”)1(.

ال�سريعة.  خ�سوم  لكل  الل�سانية  واملفا�سلة  الفكري  ال�ستقالل  اخلام�ص:  الأمر 
كان  واإذا  الكربى)2(،  ال�سريعة  مقا�سد  من  عظيم  مق�سد  اإلى  راجع  وهذا 
يف  ذلك  يكون  اأفال  والهيئات،  اللبا�ص  يف  مقررااً  الكفار،  خمالفة  مق�سد 

امل�سطلحات، والتي تت�سكل منها الأفكار واملعتقدات.

فقه النوازل )1/ 156(.  )1(
قال الإمام ابن تيمية : خمالفتهم من اأكرب مقا�صد البعثة. اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم209/1.  )2(
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اخلامتة

وبعد االنتهاء من هذا البحث؛ ميكن تلخي�س اأبرز ما جاء فيه، يف عدة نقاط:

احلامل . 1 اأنه  منها:  كثرية.  اأمور  خالل  من  ال�سرعي  امل�سطلح  اأهمية  تظهر 
حلقائق ال�صريعة وم�صلك الفهم عن اهلل وعن ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص، واملعرب الأدق عن 

الأحكام، واملُ�سِيق ملجاري اخلالف عند تفهمه والوقوف على حقائقه.

ومنه . 2 بالتفاق.  ُم�سعر  الف�ساد، وهو  اللغة ما جاء على خالف  امل�سطلح يف 
اأُخذ املعنى ال�سطالحي للم�سطلح.

امل�سطلح ال�سرعي هو: اللفظ الوارد يف الكتاب وال�سنة، للدللة على حقائق . 3
معينة.

ال�سم ال�سرعي ي�سمل احلقائق والأعيان، وهو اأو�سع من امل�سطلح ال�سرعي، . 4
لأن امل�سطلح يخت�ص باحلقائق واملفاهيم.

لفظ . 5 فهو  ال�سرع  به  نطق  حرف  فكل  ا،  جميعاً منهما  اأو�سع  ال�سرعي  اللفظ 
�سرعي.

ال�سم ال�سرعي مقارب للم�سطلح ال�سرعي من جهة اأحكامه.. 6

ما ا�ستعمله العلماء من م�سطلحات، ل ياأخذ حكم امل�سطلح ال�سرعي.. 7

بلفظه . 8 العرب  ا�ستعمله  ما  اإلى:  اأ�سله  باعتبار  ال�سرعي  امل�سطلح  ينق�سم 
ومعناه، وما ا�ستعملوه بلفظه دون معناه، ومامل ي�ستعمله العرب ل بلفظه ول 

مبعناه، واإن ورد اأ�سله اللغوي.

ينق�سم امل�سطلح ال�سرعي باعتبار قائله اإلى: امل�سطلح التنزيلي وامل�سطلح . 9
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التاأويلي. فالأول من و�سع ال�سريعة والثاين من و�سع اأهل ال�سريعة. فال ي�سح 
ن�سبته لل�سريعة على احلقيقة.

ينق�سم امل�سطلح ال�سرعي باعتبار حقيقته ومعناه: اإلى ما ك�سفت عن حقيقته . 10
ال�سريعة اأو اللغة اأو العرف.

للم�سطلح ال�سرعي خ�سائ�ص متيزه عن غريه منها: ربانية امل�سدر. والقدرة . 11
املخاطب.  يف  والتاأثري  والنقاء.  والطهر  والو�صوح.  املعنى.  ت�صوير  على 

والثبات والدوام.

عند تف�سري امل�سطلح ال�سرعي، ل بد من اعتبار الن�ص ال�سرعي، ثم فهوم . 12
ال�سحابة واأ�سحاب القرون املف�سلة، ثم كالم العرب واأعرافها.

عند ترجمة امل�سطلح ال�سرعي ل بد من اأمرين: اأن يكون املرتِجم ملمااً اإملامااً . 13
كافيااً مب�سطلحات الن�ص ال�سرعي، واأن تكون الرتجمة للم�سطلح ال�سرعي 

تف�سريية.

امل�سطلح . 14 تبديل  الأولى:  متعددة.  اأحوال  بغريه  ال�سرعي  امل�سطلح  لتبديل 
واملعنى. الثانية: ا�ستعمال امل�سطلح مع تبديل املعنى. الثالثة: تبديل امل�سطلح 

مع اعتبار املعنى.

يجب ا�صتعمال امل�صطلح ال�صرعي. ويجوز ا�صتعمال غريه ب�صروط ثالثة: عدم . 15
اللتزام بامل�سطلح املحدث، واأل يرتتب على ال�ستعمال معار�سة للم�سطلح 

ال�سرعي، واأل يرتتب على ذلك تهوين للحكم ال�سرعي اأو تبعية للكافر.

يفَهم منه خطابه، . 16 لكي  املكلَف مب�صطلحاته،  ال�صارِع  الق�صد من خماطبة 
ويدَرك مراده، ثم يتحقق بعد ذلك المتثال وال�ستجابة.

حتقق . 17 االأولى:  كثرية.  اأمور  يف  ثمرته  تتحقق  ال�صرعي  بامل�صطلح  االرتباط 
العبودية، مما يرتتب على ذلك تقوية عالقة اأفراد الأمة ب�سريعتها، و�سهولة 
الو�سول اإلى حقائقها، وحتقيق الوحدة بني اأتباعها، من خالل م�سطلحاتها 
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يف  غريه  واإيقاع  اخلطاأ،  يف  الإن�سان  وقوع  من  الأمن  الثاين:  اجلامعة. 
من  التخل�ص  الرابع:  املحدثة.  امل�سطلحات  من  التخل�ص  الثالث:  اللب�ص. 
املعاين الفا�سدة، امللحقة بامل�سطلح ال�سرعي. اخلام�ص: ال�ستقالل الفكري 

واملفا�سلة التامة خل�سوم ال�سريعة.

ومما يو�سى به يف نهاية هذا البحث؛ درا�سة امل�سطلحات ال�سرعية درا�سة تتبعية 
والعريف  ال�سرعي  بني  لفظيااً،  امل�سرتكة  امل�سطلحات  يف  البحث  وكذلك  حتليلية، 

اخلا�س، �صواء يف الفقه اأو االأ�صول اأو غريهما. و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد.
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قائمة امل�شادر واملراجع

االإبهاج يف �صرح املنهاج لتاج الدين ابن ال�صبكي ت: د/ اأحمد جمال الزمزمي . 1
واإحياء  الإ�سالمية  للدرا�سات  البحوث  دار  النا�سر:  �سغريي  الدين  نور  د/   -

الرتاث الطبعة: الأولى، 1424 ه�.
اأحكام القراآن للج�سا�ص الرازي املحقق: حممد القمحاوي. النا�سر: دار اإحياء . 2

الرتاث العربي الطبع: 1405 ه�.
اإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزايل. النا�سر: دار املعرفة - بريوت.. 3
الفقهية . 4 اأبو طالب. جملة اجلمعية  د/عمر  الأ�سوليني  عند  ال�سرعية  الأ�سماء 

ال�سعودية ع34-1437ه�.
الأ�سباه والنظائر لتاج الدين ابن ال�سبكي النا�سر: دار الكتب العلمية الطبعة: . 5

الأولى 1411ه�.
د/. 6 حترير  موؤلفني  جمموعة  لالجتهاد  ودعوة  معرفية  روؤية  التحيز  اإ�سكالية 

الأولى  الطبعة  الإ�سالمي  للفكر  العاملي  املعهد  النا�سر:  امل�سريي.  عبدالوهاب 
1415ه�.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني لبن قيم اجلوزية. النا�سر: دار ابن اجلوزي. . 7
الن�سر 1423 حتقيق: م�سهور ح�سن 

8 . - العلمية  الكتب  دار  النا�صر:  العيد  دقيق  البن  اال�صطالح  بيان  يف  االقرتاح 
بريوت.

اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم لالإمام ابن تيمية. حتقيق: د/ نا�صر العقل النا�صر: . 9
دار العا�صمة. ط 1419ه�.

الأم لل�سافعي النا�سر: دار املعرفة - بريوت �سنة الن�سر: 1410ه�/1990م.. 10
االأموال الأبي ُعبيد القا�صم بن �صاّلم املحقق: خليل حممد هرا�س. النا�صر: دار . 11
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الفكر. - بريوت. 
الأولى، . 12 الطبعة:  طنطا  الب�سري،  دار  النا�سر:  الع�سكري  هالل  لأبي  الأوائل 

1408ه�.
الأولى، . 13 الطبعة:  الكتبي  دار  النا�سر:  794ه�(  )ت:  للزرك�سي  املحيط  البحر 

1414ه� - 1994م.
بيان تلبي�ص اجلهمية لبن تيمية املحقق: جمموعة من املحققني النا�سر: جممع . 14

امللك فهد الطبعة: الأولى، 1426ه�.
بيدي )ت: 1205ه�( املحقق: جمموعة من املحققني . 15 تاج العرو�ص ملرت�سى الزَّ

النا�سر: دار الهداية.
ت�سهيل املنطق د/عبدالكرمي مراد النا�سر: دار م�سر للطباعة.. 16
بحث . 17 اإبراهيم  كامل  د/تي�سري  الفقهي  الأ�سويل  للم�سطلح  الدليل  التطور 

من�سور على الإنرتنت.
التعريفات للجرجاين. النا�سر: دار الكتب العلمية. �سنة الن�سر 1421ه�، حتقيق . 18

حممد با�سل ال�سود
تف�سري ابن كثري املحقق: حممد ح�سني �سم�ص الدين النا�سر: دار الكتب العلمية، . 19

بريوت ط: االأولى- 1419ه�.
التقييد واالإي�صاح �صرح مقدمة ابن ال�صالح الأبي الف�صل زين الدين عبدالرحيم . 20

�ساحب  الكتبي  حممد  النا�سر:  عثمان  حممد  عبدالرحمن  املحقق:  العراقي 
املكتبة ال�سلفية باملدينة املنورة الطبعة: الأولى، 1389ه�.

التقييد واالإي�صاح لقولهم ال م�صاحة يف اال�صطالح ملحمد الثاين بن عمر جملة . 21
احلكمة عدد )22( 1422ه�.

احلقيقة ال�سرعية يف تف�سري القران وال�سنة ملحمد بازمول. النا�سر دار الهجرة . 22
ط 1، 1415ه�.
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الرو�سة، . 23 ب�سركة  العلمي  البحث  فريق  ودرا�سة:  حتقيق  للبيهقي  اخلالفيات 
للن�صر  الرو�صة  النا�صر:  النحال  �صذا  اأبو  عبدالفتاح  بن  حممود  باإ�صراف 

والتوزيع، القاهرة - جمهورية الطبعة: الأولى، 1436ه�.
�سامل . 24 ر�ساد  حممد  الدكتور  حتقيق:  تيمية  لبن  والنقل  العقل  تعار�ص  درء 

النا�سر: جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، ال�سعودية الطبعة: الثانية، 
1411ه� - 1991م.

املدين . 25 مطبعة  النا�سر/  �ساكر  اأحمد  ملحمود  ثقافتنا  اإلى  الطريق  يف  ر�سالة 
1407ه�

رو�صة الناظر البن قدامة النا�صر �صركة اإثراء املتون ط2 - 1439ه�.. 26
ال�سابعة . 27 الطبعة:  بريوت  الر�سالة،  موؤ�س�سة  النا�سر:  القيم  لبن  املعاد  زاد 

والع�سرون ، 1415ه�.
�سنن اأبي داود لأبي داود �سليمان بن الأ�سعث. النا�سر بيت الأفكار الدولية. مكان . 28

الن�سر: الريا�ص.
�سنن الرتمذي لأبي عي�سى الرتمذي. النا�سر: دار الكتب العلمية. حتقيق: اأحمد . 29

�ساكر .
ال�سنن الكربى للبيهقي. املحقق: حممد عبدالقادر. النا�سر: دار الكتب العلمية، . 30

بريوت. ط: الثالثة، 1424ه�.
�صرح القوي�صني على منت ال�صلم يف املنطق. النا�صر: مكتبة دار االأمان.. 31
�صرح تنقيح الف�صول للقرايف املحقق: طه عبدالروؤوف. النا�صر: �صركة الطباعة . 32

الفنية. الطبعة: 1، 1393ه�.
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 كيفية معاملة التائب من الذنب.
من  غريه  عن  تختلف  خا�صة  معاملة  يعامل  الذنب  من  التائب 
اأ�سحاب املعا�سي، فال يالم ول يوبخ، بل ي�سجع على التوبة، قال 
اأبو العبا�ص بن تيمية : “ل يجوز لوم التائب باتفاق النا�ص، 

واإذا اأظهر التوبة اأظهر له اخلري”. 
ينظر: الآداب ال�سرعية لبن مفلح )128/1(، 
ولطائف الفوائد اأ. د. �صعد اخلثالن )�س: 262(.



الذهب األبيض
دراسة ف�هية م�قارنة
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د. جوهرة بنت عبدالله العجالن

اأ�ستاذ الفقه امل�سارك بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
يف كلية الآداب بجامعة طيبة
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ملخص البحث

 هذا البحث عنوانه: الذهب الأبي�ص »درا�سة فقهية مقارنة«

 ويهدف هذا البحث اإلى بيان حقيقة الذهب الأبي�ص، وبيان اأنواعه، واأحكامه

 وقد متكنت الباحثة من حتقيق هذا الهدف بدرا�ستها مل�سائل البحث من خالل 
املنهج ال�ستقرائي ال�ستنتاجي، واملنهج التجريبي ال�ستنتاجي، وتو�سلت اإلى نتائج 

اأهمها: 

اللون  ُيك�سبه  اآخر  مبعدن  ُخلط  لكنه  حقيقته  يف  ذهب  هو  الأبي�ص  الذهب  اأن 
الأبي�ص، اأو ُطلي مبادة ُتك�سبه اللون الأبي�ص.
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املقدمة

ومن  اأنف�صنا  �صرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�صتغفره،  ون�صتعينه  نحمده  اإن احلمد هلل 
�صيئات اأعمالنا من يهده اهلل فال م�صل له، ومن ي�صلل فال هادي له، واأ�صهد اأن ال اإله 
اإال اهلل وحده ال �صريك له، واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�صوله)1(�صلى اهلل عليه وعلى اآله 

ا. ا كثرياً و�سحبه و�سلم ت�سليماً

وبعد: 

فاإن الذهب الأبي�ص من املعادن التي انت�سر ا�ستعمالها يف الع�سر احلديث �سواءاً على 
�صبيل التجارة اأو الزينة، وقد كرث ا�صتف�صار النا�س - وخا�صة الن�صاء- عن بيان حكمه، 
عنوانه:  وجعلت  امل�ساألة،  هذه  لدرا�سة  البحث  هذا  اأخ�س�ص  اأن  راأيت  لذا  وحقيقته؛ 

)الـذهـب االأبـي�س، درا�صة فقهية مقارنة( راجيًة من اهلل العون والتوفيق وال�صداد

اأواًل: اأهمية البحث و�شبب اختياره: 

على حبها  الن�ساء  ُجبلت  التي  والزينة  احللي  اأنواع  من  نوع  الأبي�ص  الذهب  اإن 
)ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ( ]الزخرف: 18[.

)ڻ  ڻ  ڻ   تعالى:  لقوله  على حبه؛  النا�ص  ُجبل  الذي  املال  من  نوع  وهو   
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ( ]اآل عمران: 14[.

ا للن�ساء خا�سة على وجه  ا للنا�ص عامة على وجه التملك، وحمبوباً  وملا كان حمبوباً
النكاح، رقم )1892(،  باب خطبة  النكاح،  �صننه، كتاب  ابن ماجه يف  اأخرجه  هذا جزء من حديث   )1(
رقم  واخلطبة،  ال�صالة  تخفيف  باب  اجلمعة،  كتاب  �صحيحه،  يف  م�صلم  بنحوه  واأخرجه  �ص206، 

)868(، �ص335.
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الزينة، فاإن ذلك مدعاة لتملكه واقتنائه، وذلك ينا�سبه بيان اأحكامه وتقريبها، وهو 
ما ُعقد هذا البحث لأجله. 

ثانًيا: اأهداف البحث: يهدف هذا البحث اإلى ما يلي: 

بيان حقيقة الذهب الأبي�ص.. 1

بيان اأنواع الذهب الأبي�ص.. 2

بيان خ�سائ�ص الذهب الأبي�ص. . 3

بيان اأحكام الذهب الأبي�ص.. 4

وتتبلور هذه الأهداف يف الأ�سئلة التالية: 

ثالًثا: اأ�شئلة البحث: 

ما حقيقة الذهب الأبي�ص؟ . 1

ما اأنواع الذهب الأبي�ص؟. 2

ما خ�سائ�ص الذهب الأبي�ص؟ . 3

ما الأحكام الفقهية املتعلقة بالذهب الأبي�ص؟. 4

رابًعا: م�شكلة البحث: 

قد غريت  ال�سنعة  فاإن  الع�سر احلديث،  تطورات  من  ُيعد  الأبي�ص  الذهب  اإن 
ي�سمونه  كما  ا،  اأبي�ساً ا  ذهباً �سار  اأن  اإلى  املعروف  وتكوينه  الذهب  تركيب  من  �سيئاًا 
ما  وهو  واأحكامه،  واأنواعه، وخ�سائ�سه،  البحث يف حقيقته،  يقت�سي  وذلك  اليوم، 

ُعقد هذا البحث له. 

خام�ًشا: الدرا�شات ال�شابقة: 

االإنرتنت  يف  من�صور  بحث  �صوى  املو�صوع  يف  �صابقة  درا�صات  على  اأقف  مل 
فهد  بن  عبدالرحمن  كتبه  ال�سرعية(  واأحكامه  حقيقته  الأبي�ص  بعنوان)الذهب 
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الودعان الدو�سري، م�سرف العلوم ال�سرعية بالإدارة العامة للمناهج بوزارة الرتبية 
ال�سعودية، عام 1425ه�.

ا؛ وذلك ما تتجه   وقد كان كالمه فيه على اأحكام الذهب الأبي�ص موجزا اًخمت�سراً
درا�ستي هذه لإكماله.فاإن الباحث قد اكتفى بالإحالة اإلى اأحكام الذهب بعد ما قرر 
اإحلاق الذهب الأبي�ص بالذهب. والذي يظهر يل اأن الذهب الأبي�ص له اأنواع ينبغي 
اعتبارها يف تقرير اأحكامه، فتارة يكون اأكرثه الذهب، وتارة يكون اأقله الذهب، ولكل 

نوع اأحكامه اخلا�سة به، وذلكم �سبيله التف�سيل ل الإجمال.

�شاد�ًشا: حدود البحث: 

وهذا البحث حمدود بحدين: 

اأحدهما: يتعلق مباهية الذهب الأبي�ص، وهو درا�سة حقيقته.

وثانيهما: يتعلق مبا يرتتب على ماهيته وهو: درا�سة اأحكامه الفقهية.

�شابًعا: منهج البحث، واإجراءاته: 

واملنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج ال�ستقرائي ال�ستنتاجي، واملذهب التجريبي 
التحليلي: 

اأما املنهج ال�ستقرائي: فاأ�سلك فيه ا�ستقراء اأنواع الذهب وخ�سائ�سه وحقيقته، وما 
ُذكر يف اأحكامه من اأقوال من خالل امل�سادر العلمية املعتمدة، ومن خالل ال�ستبيان.

واملنهج التجريبي التحليلي: من خالل حتليل عينة ع�سوائية من الذهب الأبي�ص 
عيار 18 يف خمترب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، ملعرفة املعادن املخلوطة بها، 

ومقدار ن�سبتها اإلى الذهب.

ثامًنا: اأدوات البحث: 

ال�ستبيان: حيث قمت بعمل ا�ستبيان، وتوزيعة على املتخ�س�سني يف جمال . 1
الذهب واملعادن. 
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التجربة: وذلك بتحليل عينة من الذهب عيار )18(.. 2

تا�شًعا: اإجراءات البحث: 

مبقا�سد . 1 ال�ستنارة  مع  الأربعة،  الفقهية  املذاهب  على  درا�ستي  يف  اأعتمد   
ال�سريعة الإ�سالمية.

اأعزو الآيات كل اآية اإلى مو�سعها من �سور القراآن.. 2

ج الأحاديث مكتفية مبا يف ال�سحيحني، اأو اأحدهما، وما مل يرد فيهما من . 3 اأُخرِّ
اأحاديث اأعزوه اإلى كتب ال�سنن املعتربة مع ذكر اأقوال العلماء فيه ما اأمكن.

اأ�سع قائمة باأهم امل�سادر واملراجع. . 4

عا�شًرا: خطة البحث: 

وتتكون خطة البحث من مقدمة، وف�سلني، وخامتة، تت�سمن اأهم النتائج والتو�سيات 
ومالحق، على النحو الآتي: 

املقدمة: وت�ستمل على اأهمية البحث، واأ�سباب اختياره، واأهدافه، واأ�سئلته، وم�سكلته، 
والدرا�سات ال�سابقة وحدوده، ومنهج البحث، واأدواته، واإجراءاته، وخطته. 

الف�سل الأول: حقيقة الذهب الأبي�ص وخ�سائ�سه واأنواعه، وفيه مبحثان: 

املبحث الأول: حقيقته وخ�سائ�سه واأنواعه بالرجوع اإلى امل�سادر العلمية، وفيه 
ثالثة مطالب: 

املطلب االأول: التعريف يف اللغة.

املطلب الثاين: التعريف يف اال�صطالح.

املطلب الثالث: املراجع املخت�سة باملعادن.

املبحث الثاين: حقيقته وخ�سائ�سه واأنواعه عند اأهل اخلربة والخت�سا�ص.

الف�سل الثاين: اأحكام الذهب الأبي�ص بح�سب اأنواعه، وفيه مبحثان: 
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املبحث الأول: بيان اأحكام الذهب الأبي�ص يف البيع، وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: بيان اأحكامه يف البيع حال كون اأكرثه الذهب.

املطلب الثاين: بيان اأحكامه يف البيع حال كون اأقله الذهب.

املبحث الثاين: بيان اأحكام الذهب الأبي�ص يف الزكاة، وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: بيان اأحكامه يف الزكاة اإذا كان اأكرثه الذهب.

املطلب الثاين: بيان اأحكامه يف الزكاة اإذا كان اأقله الذهب.

 اخلامتة: وفيها اأهم النتائج.

قائمة املراجع وامل�سادر. 

املالحق.

اأحد ع�شر: �شعوبات البحث:

وقد واجهتني �سعوبات اأثناء كتابة هذا البحث، منها: قلة املعلومات عن حقيقة 
الذهب االأبي�س من جهة، و�صعوبة البحث عن خمترب ُيحّلل املعادن من جهة اأخرى، 
وكذلك �سعوبة احل�سول على قطعة الذهب التي ا�سرتطها املخترب، والتي تكون من 
قطع  واأغلب  )30مل(،  بقطر  م�سمتة،  دائريه  ف�سو�ص-  -بدون  الأبي�ص  الذهب 
احللي املعرو�سة يف املحالت، ذات اأ�سكال واألوان خمتلفة؛ لذلك ا�ستغرق البحث عن 
القطعة املنا�صبة، اأكرث من �صهر، بحثت يف اأكرث من 30 حمالاً من حمالت الذهب يف 
املدينة، والريا�ص، ثم اإن العينة التي اأر�سلتها للمخترب - يف جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن، ا�ستغرقت حدود �سهرين، كي تتوافر املواد اخلا�سة بالتحليل)1(.

وبهذه املنا�سبة اأوجه عظيم ال�سكر وجزيل المتنان للربف�سور د/ زين مياين، اأ�ستاذ الفيزياء يف جامعة   )1(
ا، بقبول العينة وت�سليمها للمخت�سني واإفادتي بنتيجة  امللك فهد للبرتول واملعادن الذي تف�سل م�سكوراً

التحليل، فجزاه اهلل عني خري اجلزاء.
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الفصل األول
ح�ي�ة الذهب األبيض وأنواعه، وخصائصه 

وفيه مبحثان: 

املبحث االأول

حقيقة الذهب واأنواعه وخ�شائ�شه
بالرجوع اإلى امل�شادر العلمية

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب االأول
التعريف يف اللغة

وردت عدة ن�سو�ص يف معاجم اللغة العربية يف بيان حقيقة الذهب، ولونه، منها: 

ْيٌل يدلُّ على ُح�ْصٍن وَن�صارة،  اأُ�صَ “)ذهب( الذال والهاء والباء  قال ابن فار�ص: 
الأْذَهاب... ويقال  َذَهبة، ويجمع على  يوؤنَّث فيقال:  هُب معروف، وقد  الذَّ من ذلك 
اإلى  ُحْمرٌة  علْتُه  اإذا  ُمْذَهٌب،  وكميٌت  َفده�س.  الّذهب  َمْعِدَن  راأى  اإذا  َذِهٌب،  رجٌل 

ا�سفرار”)1(.

ه بالذهب”)2(.  ٌب وُمْذَهٌب اأي مُموَّ َهُب معدن ثمني، و�صيء ُمَذهَّ وقال الرازي: “الذَّ
مقايي�ص اللغة، لبن فار�ص)298/2(، وينظر: ل�سان العرب، لبن منظور)393/1(، مادة«ذهب«.  )1(

خمتار ال�صحاح، للرازي)226/1(.  )2(
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  جاء يف املعجم الو�سيط: “الذهب: عن�سر فلزي)1( اأ�سفر”)2(. 

اأذهاب وذهوب  اللون ملاع، اجلمع  اأ�سفر  “معدن ثمني  الرائد:  وجاء يف معجم 
وذهبان، قد يوؤنث”)3(.

 وجاء يف بيان اأ�سماء الذهب واأنواعه عند اأهل اللغة ما يلي: 

ع. الترب: هو ما ُيعرف بالذهب اخلام الذي يكون يف املعدن قبل اأن ُي�سنَّ

وُه مبا يف امَلْعِدِن، اأَو بالذي  رْبَ َخ�صُّ رْب، فاإِنَّ التِّ  قال الزبيدي: “الذَهَب: اأََعّم ِمن التِّ
َهُب احَلْمَراُء”)4(.  َنْع، وُيوؤَنَُّث فيقاُل: هي الذَّ َرْب ومل ُي�سْ مل ُي�سْ

رب دنانري فهو  : ما كان من الذهب غري م�سروب فاإن �سُ رْبُ  وقال الفيومي: “التِّ
عني”.

وقال ابن فار�ص: “الترب ما كان من الذهب والف�سة غري م�سوغ”. وقال الّزّجاج: 
رْبُ كل جوهر قبل ا�ستعماله كالنحا�ص واحلديد وغريهما”)5(. “التِّ

رب من الذهب على هيئة دنانري)6(. العني: ما �سُ

ب(”)7(. الإِْبِريُز: “الذهب اخلال�ص )ُمَعرَّ

ار”)8(. اُر: “النُّ�سار اخلال�ص من كل �سيء يقال ذهب ُن�سَّ النُّ�سَ

  https://ar.wikipedia.org/wiki :فلز: تعني العن�سر الكيميائي.ينظر: املو�سوعة احلرة على الرابط  )1(
املعجم الو�سيط، جممع اللغة العربية )317/1(.  )2(

الرائد، معجم لغوي ع�سري، جربان م�سعود، )�ص 379(.  )3(
ا  امل�صباح  اأبادي)111/1(،  الفريوز  املحيط،  القامو�ص  وينظر:  الزبيدي، )471/2(،  العرو�ص،  تاج   )4(

ملنري، الفيومي)�ص72(، املغرب يف ترتيب املعرب، املطرزي )100/1(.
امل�صباح ا ملنري، الفيومي )�س72(، املغرب يف ترتيب املعرب، املطرزي )100/1(.  )5(

املرجع ال�سابق.  )6(
امل�صباح املنري، الفيومي )44/1(، تهذيب اللغة، الأزهري )360/4(، املعجم الو�سيط، جممع اللغة   )7(

العربية )2/1(.
املعجم الو�سيط، جممع اللغة العربية )929/2(، وينظر: املخ�س�ص، لبن �سيده )295/3(.  )8(
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 ال�سبيكة: املُذاب من الذهب، وهي القطعة امل�ستطيلة)1(. 

الدرِّ  من  ُكلِِّه  للَجْوهر  جامٌع  ا�صم  الَع�ْصَجد  بل  وُيَقاُل:  هُب  “الذَّ الَع�ْسَجُد: 

والياقُوت”)2(.

َهُب”)3(. يَنُة من َو�ْسٍي اأو َجْوَهر والذَّ ْبِرُج: “الزِّ الزِّ

َهُب”)4(. ُر: “الذَّ الأََخا�سِ

فراء: قال ابن �سيده: “الذهب للونها”)5(. ال�سّ

املطلب الثاين
التعريف يف اال�شطالح

• الكيميائي 	 رمزه  فلزي  عن�سر  هب  “الذَّ العاملية:  العربية  املو�سوعة  يف  جاء 
العلماء  وي�سفه  الِقَدم...  منذ  ُعرفت  التي  العنا�سر  من  واحد  وهو   )Au(
باأنه لنّي قابل لل�صحب؛ وذلك الإمكانية �صحبه يف �صكل اأ�صالك رقيقة ل�صهولة 
مطلوبة.  هيئة  اأية  على  ت�صكيله  ميكن  كما  رقيقة.  الألواح  وحتوله  طرقه، 
والتغريات  ال�سداأ  فاإنه يحتفظ بربيقه، ملقدرته على مقاومة  ت�سكيله،  وبعد 
اآخر  بفلز  الذهب  ولبد من خلط  الهواء.  بفعل  املت�سببة  الأخرى  الكيميائية 
. وي�سمى هذا اخلليط  اإذا اأردنا �سنع ج�سم �سلب منه كقطعة جموهرات مثالاً

ينظر: امل�صباح املنري للفيومي )�س139(، تاج العرو�ص، للزبيدي )276/14(.  )1(
العرب، لبن  ل�سان  �سيده )295/3(.  املخ�س�ص، لبن  وينظر:  الفراهيدي )315/2(،  العني،  كتاب   )2(

منظور )290/3(.
القامو�ص املحيط، الفريوز اأبادي )244/1(، وينظر: كتاب العني، الفراهيدي )285/2(، املخ�س�ص،   )3(
لبن �سيده )295/3(، تهذيب اللغة، لالأزهري )65/4(، ل�سان العرب، لبن منظور )285/2(، تاج 

العرو�ص، للزبيدي )5/6(.
املحيط يف اللغة، لبن عباد )234/4(، وينظر: تاج العرو�ص، للزبيدي )187/11(، املعجم الو�سط،   )4(

جممع اللغة العربية )240/1(.
املخ�س�ص، لبن �سيده )295/3(، وينظر: ل�سان العرب )460/4(، تاج العرو�ص)236/12(.  )5(
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من  واحًدا  ي�صاوي  والقرياط  بالقرياط،  ُتقا�س  الذهب  و�صبائك  �سبيكة)1(. 
ا هو الذهب النقي.  ا. وهكذا، فاإن الذهب عيار 24 قرياطاً اأربعة وع�سرين جزءاً
اأجزاء من فلز  الذهب و6  ا من  يتكون من 18 جزءاً ا  وذهب عيار 18 قرياطاً
عند  ويغلي  النقي عند درجة حرارة 1،064،43°م.  الذهب  وين�سهر  اآخر، 
اأما  للعنا�سر.  الدوري  باجلدول  للمجموعة )11(  وينتمي  درجة 2،807°م، 
وزنه الذري فهو 196،967، وعدده الذري هو 79. وكثافته تعادل 19،32 جم/
الكلور،  حم�ص  من  خليط  يف  اإذابته  وميكن  �سم عند درجة حرارة 20°م. 

والنرتيك وامل�سمى املاء امللكي”)2(.

• لونه 	 رخو  ملَّاع  ج�سم  “الذهب  الع�سرين:  القرن  معارف  دائرة  يف  وجاء 
اأ�سفر”)3(.

• “الذهب...يوجد يف الطبيعة على �سكل 	  ويف املو�سوعة احلرة )ويكيبيديا(: 
لل�سحب  قابل  وهو  مرتفعة،  وكثافته  احلمرة،  اإلى  مائل  اأ�سفر  لون  ذي  فلز 
عنا�صر  و�صمن  االنتقالية،  الفلزات  من  كيميائًيا  الذهب  وي�صنف  وللطرق، 

املجموعة احلادية ع�سرة يف اجلدول الدوري”)4(.

 املطلب الثالث
 املراجع املخت�شة باملعادن

 وممن تكلم عن حقيقة الذهب وخ�سائ�سه من العلماء املتقدمني: القزويني حيث 
قال: “الذهب طبعه حار لطيف، ولغاية اختالط اأجزائه املائية باأجزائه الرتابية، ال 

اإن ا�ستعمال ال�سبيكة هنا على خالف و�سعه يف اللغة، فاإنها يف اللغة تطلق على الذهب اخلال�ص.  )1(
املو�سوعة العربية العاملية )662/10(.  )2(

دائرة معارف القرن الع�سرين، وجدي )135/4(.  )3(
https:// :ينظر: مقال بعنوان: بوابة الكيمياء بتاريخ 19 يناير 2019 منقول من موقع املو�سوعة احلرة  )4(

 ar.wikipedia.org/wiki
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يحرتق بالنار؛ لأن النار ل تقدر على تفريق اأجزائه، ول يبلى يف الرتاب، ول ي�سداأ 
على طول الزمان، وهو اأ�سفر براق حلو الطعم طيب الرائحة، ثقيل رزين، ف�سفرة 
لونه من ناريته، ولينه من دهنيته، وبريقه من �سفاء مائيته، وثقله من ترابيته”)1(.

• جاء يف كتاب علوم الذهب: “الذهب فلز ذو ن�سق بلوري مكعب متمركز الوجه، 	
وهو ين�سهر عند درجة حرارة)1063(درجة مئوية، ووزنه النوعي عند درجة 

احلراراة العادية19.26”)2( 

• وجاء يف كتاب خفايا الذهب: “الذهب فلز اأ�سفر براق”)3(.	

التيار  و�سول  وي�سمن  للحرارة،  كناقل  املعادن  اأف�سل  من  الذهب  ويعترب 
الكهربائي، ول يتاأك�سد مع الزمن)4(.

• وقال الدكتور �صالح يحياوي يف كتابه)الذهب(: “وهناك ما ُيعرف بالذهب 	
الأبي�ص وهو خليطة من: ذهب وبالديوم بن�سبة 6 اأجزاء من الذهب بعيار 21 
ا.  ا اإلى جزء واحد من البالديوم، فينتج ذهب اأبي�ص بعيار 18 قرياطاً قرياطاً
ا، وُيخ�سى معه من �سياع قطع املا�ص  وهذا النوع من الذهب الأبي�ص لني ن�سبياً
اأو ف�سو�ص الأحجار الكرمية املر�سعة فيه، لذلك يف�سل عليه الذهب الأبي�ص 
ا؛  قرياطاً  18 بعيار  الأبي�ص  الذهب  عن  قيمة  يزيد  والذي  ا  قرياطاً  21 بعيار 

وذلك لرتفاع قيمة البالديوم”)5(.

وقال الأ�ستاذ حممد ح�سني جودي يف كتابه )علوم الذهب و�سياغة املجوهرات(: 
من الفلزات املكونة ل�سبيكة الذهب كالنحا�ص والف�سة  فلز  كل  اأن  املعروف  “ومن 

عجائب املخلوقات، وغرائب املوجودات، القزويني )�ص205(.  )1(
علوم الذهب، اأبو رقيبة )�ص191(.  )2(

خفايا الذهب والأزمة القت�سادية، ال�سالح، )�ص16(، وينظر: �سبك املعادن، جابر )�ص55(.  )3(
العامل، دكروب )�ص309(،  ال�سرتاتيجية يف  واأهميتها  املعادن  املراجع:  الذهب  ينظر يف خ�سائ�ص   )4(
ع  ال�سعودية،   اأرامكو  �سركة  القافلة،  جملة  عبود  عطية،  الذهب.  )�ص66(،  للعبيدي  الأر�ص.  كتاب 

)20(، 2006، �ص25.
الذهب، يحياوي )�ص78(.  )5(
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ال�سبيكة  لون  يف  وا�سح  تاأثري  لها  وغريها  واخلار�سني  والبالتني  والبالديوم 
و�سالدتها)1( ودرجة ان�سهارها”)2(. 

ا باأن هناك نوعني من الذهب الأبي�ص:  وذكر اأي�ساً

بن�سب  والبالديوم  والبالتني  الأ�سفر  الذهب  من  �سبائكه  تتكون  الأول:  النوع 
تاأثري  حتت  ُت�ستهلك  ول  الثمن،  باهظة  تعترب  ال�سبائك  هذه  ومثل  عالية، 
ا، ولهذا ال�سبب يكون الإقبال عليها من  املوؤثرات اخلارجية ول تتاأك�سد مطلقاً

ا. النا�ص �سديداً

والف�سة  والبالديوم  ا،  قليلة جداً بن�سبة  الذهب  �سبائكه من  تتكون  الثاين:  النوع 
بن�سبة عالية.

وغري  ب�سرعة  وُت�ستهلك  حقيقية،  ذهبية  �سبائك  ُتعترب  ل  ال�سبائك  هذه  ومثل   
مقاومة للتاأثريات اخلارجية، وهي اأخف وزًنا واأقل مرونة من �صبيكة النوع االأول)3(.

يف  امل�ستخدمة  ال�سبيكة  “نوع  يف:  والأ�سفر  الأبي�ص  الذهب  بني  الفرق  ويكمن   
االأبي�س  اأّن الذهب  اإلى  اأو قرياطه، وي�صار  اإلى نقاء الذهب  ت�صنيعهما، وباالإ�صافة 
عبارة عن ذهب اأ�سفر اأ�سيفت اإليه معادن اأخرى كالبالديوم والنيكل والزنك والف�سة 
لي�سبح ذا لون اأبي�ص ومميز، ويحتاج اإلى الطالء مبادة الروديوم على عك�ص الذهب 
ا من الذهب الأ�سفر  الأ�سفر الذي ل يحتاج للطالء، ويعترب الذهب الأبي�ص اأغلى ثمناً

وذلك ملا يتم اإ�سافته اإليه من طالء الروديوم الذي ي�سفي عليه متانة وقوة”)4(.

ومما تقدم من نقول عن الذهب ن�ستخل�ص الآتي: 

AU اأوًل: حقيقته: وهو عن�سر فلزي رمزه الكيميائي

�صلد: اأي �صلب اأمل�س. ال�صحاح، للجوهري )60/3(، وتاج العرو�ص للزبيدي )290/8(، مادة)�سلد(.  )1(
كتاب علوم الذهب و�سياغة املجوهرات، جودي، �ص46.  )2(

املرجع ال�سابق.  )3(
ينظر مقال بعنوان)الفرق بني الذهب الأبي�ص والأ�سفر( للكاتبة اإميان احلياري، بتاريخ 18/مايو/20   )4(

https://mawdoo3.com :16م، من موقع )مو�سوع( على الرابط
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ثانًيا: خ�سائ�سه: ويتميز باخل�سائ�ص الآتية: 

لونه اأ�سفر. 1

ملاع. 2

مقاوم لل�سداأ، فال يتاأك�سد، ول يحرتق بالنار. 3

حلي . 4 �سورة  يف  ل�سياغته  املعادن  ببع�ص  خلطه  اإلى  يحتاج  ولذلك  لني؛ 
وجموهرات.

ثالًثا: اأنواعه: وله اأنواع عدة، باعتبارات عدة، فباعتبار ال�سنعة ينق�سم اإلى: 

مال تدخله ال�سنعة بل هو على طبيعته حال ا�ستخراجه من الأر�ص، وهو ما . 1
ي�سمى بالترب.

مادخلته ال�سنعة ب�سربه يف �سورة دنانري فهو العني.. 2

ما دخلته ال�سنعة ب�سربه يف �سورة جموهرات فهو الع�سجد والزبرجد.. 3

ما دخلته ال�سنعة ب�سربه يف هيئة م�ستطيلة فهو ال�سبيكة. . 4

وباعتبار اللون فعلى �سربني: 

الذهب الأ�سفر وهو الذي على طبيعته.. 1

الذهب الأبي�ص وهو الذي ُغريِّ لونه وهو نوعان: . 2

. نوع ُيغريَّ بالطالء؛ ليك�سبه اللون الأبي�ص؛ وذلك بطالئه مبادة الروديوم مثالاً اأ- 

ب- نوع ُيغري باخللط، وذلك بخلطه مبعادن ُتك�سبه اللون الأبي�ص، كالبالديوم، 
الذهب  من  ع�سوائية  عينة  بتحليل  الباحثة  قامت  وقد  والف�سة.  والزنك، 
الأبي�ص عيار )18()1( لدى معامل جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، فظهر 

اأنه خملوط مبعادن كما يف اجلدول االآتي)2(: 
ينظر: ملحق رقم )1( �سورة عينة الذهب.  )1(

ينظر: ملحق رقم )2( نتيجة حتليل عينة الذهب يف خمترب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.   )2(
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ن�سبتهاملعدن

Cu 16.21نحا�ص
Zn 3.11زنك

Pd 2.59بالديوم
Ag 4.26ف�سة
Au 73.84ذهب
100.00املجموع

هذا وكلما زادت ن�سبة اخللط قلت ن�سبة الذهب، والعك�ص �سحيح وفق اجلدول 
الآتي)1( :

ن�سبة الذهب ال�سايف عيار الذهب

%87.5 21
%75.5 18
%58.3 14
%41.7 10

ينظر: مقال )مكونات الذهب امللون( رند ال�سالح، بتاريخ 21/يناير/2018م، على الرابط  )1(
https://mawdoo3.com/
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املبحث الثاين
الدرا�شة امليدانية

 حقيقته واأنواعه وخ�سائ�سه عند اأهل اخلربة والخت�سا�ص 

وخ�سائ�سه  الذهب،  حقيقة  عن  الأول  املبحث  يف  بيانه  �سبق  ما  اإلى  اإ�سافة   
فقد  باملعادن،  املخت�سة  واملراجع  العلمية،  واملو�سوعات  اللغة،  معاجم  يف  واأنواعه 

اأعدت الباحثة ا�ستبانة لهذا الغر�ص وذلك على النحو التايل: 

هدفها: اأجريت هذه الدرا�سة للتعرف على اآراء املخت�سني يف الذهب حول  اأ- 
حقيقته وخا�سيته واأنواعه. 

ب- كيفية اإعدادها: ت�سمنت ال�ستبانة اأربعة حماور على النحو التايل: 

املحور الأول عن طالء الذهب، ويت�سمن عبارة واحدة، واملحور الثاين عن 
خلط الذهب مبعادن اأخرى، ويت�سمن عبارة واحدة، املحور الثالث عن تغري 
الرابع عن تغري حقيقة  املحور  ويت�سمن خم�ص عبارات،  الذهب  خ�سائ�ص 
اأربع عبارات، كما مت و�سع عبارة )معلومات اأخرى( ملن  الذهب، ويت�سمن 
جاهزة  ال�ستبانة  اأ�سبحت  وبذلك  املو�سوع،  حول  اإ�سافة  يرتك  اأن  اأراد 

للتطبيق)1(.

قت ال�ستبانة يف �سورة رابط الكرتوين، واأُر�سلت اإلى اأربع فئات  تطبيقها: ُطبِّ ج- 
واملعلمات  واملعلمون،  والكيمياء،  الفيزياء،  يف  الأكادمييون  الأ�ساتذة  هم: 
العاملون يف  والباعة  الذهب،  الكيمياء، واملخت�سون يف جمال  يف تخ�س�ص 
الثاين من عام  الدرا�سي  جمال الذهب، ومت تطبيق ال�ستبانة يف )الف�سل 
1440هـ(، وقد بلغ عائد االإجابات: )30( اإجابة، موزعة وفق اجلدول التايل: 

ينظر: ملحق رقم )3( ال�ستبانة.  )1(
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العددالفئة

18اأ�ستاذ اأكادميي)فيزياء/كيمياء(
9معلم/ة كيمياء

2خمت�ص يف جمال الذهب
1عامل يف جمال الذهب

)جدول - 1( اإجابات اأفراد العينة

نتائج الدرا�سة امليدانية ومناق�ستها:   د- 

قت ال�ستبانة، وا�ستخدمُت التكرارات والن�سب  لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة ُطبِّ
لكل  وتقديراتها  الدرا�سة  عينة  ا�ستجابات  لتحليل  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية 
املقيا�ص  وفق  التحقق  درجات  �سنفت  كل خا�سية  ولتحديد مدى حتقق  خا�سية. 

التايل: 

• اإذا كانت قيمة املتو�سط )2.34 -  3(: فاإن درجة التحقق تكون بدرجة عالية.	

• اإذا كانت قيمة املتو�سط )1.67 - 2.33(: فاإن درجة التحقق تكون بدرجة 	
متو�سطة.

• بدرجة 	 تكون  التحقق  درجة  فاإن   :)1.66  -  1( املتو�سط  قيمة  كانت  اإذا 
منخف�سة.

حيث اإن قيم املقيا�ص امل�ستخدم يف اأداة التحليل هي: اأوافق =3، حمايد =2، 
ل اأوافق = 1.

 وتظهر النتائج كما يف اجلدول الآتي: 
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)ما  على  ين�ص  والذي  وتف�سريها،  الأول  بال�سوؤال  اخلا�سة  النتائج  عر�س  اأوًل: 

حقيقة الذهب الأبي�ص؟(.

ويت�سح من )اجلدول - 2( اأن قيم املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد العينة 
على العبارات رقم )1، 2، 8، 9، 10، 11( تراوحت من )1.83( اإلى )2.63(، اأي 
اأن ا�ستجابات اأفراد العينة اتفقت على حتقق عبارات ال�ستبانة مع حقيقة الذهب 

بدرجة متو�سطة وبدرجة كبرية. 

مُتثِّل حقيقة الذهب من وجه نظر  التي  اأكرث اخل�صائ�س  اإلى ترتيب   وبالنظر 
الذهب  “ُيخلط  على:  تن�ص  والتي   )2( رقم  اخلا�سية  جاءت  فقد  الدرا�سة؛  عينة 
مبعادن من )البالديوم، النيكل، الزنك، الف�سة، البالتني( لإك�سابه اللون الأبي�ص« 
يف املرتبة االأولى وبدرجة كبرية، اإذ بلغ املتو�صط احل�صابي لهذه اخلا�صية )2.63(، 
تلتها اخلا�سية رقم )1( والتي تن�ص على: »ُيطلى الذهب مبادة الروديوم لإك�سابه 
اللون الأبي�ص” مبتو�سط ح�سابي )2.60( وبدرجة كبرية، اأما اأقل اخل�سائ�ص التي 
متثل حقيقة الذهب من وجهة نظر اأفراد العينة متثلت يف اخلا�سية رقم )9( والتي 
بعد اخللط %75”  ن�سبته  اإذا كانت  الذهب عيار )18(  “تتغري حقيقة  تن�ص على: 
مبتو�سط ح�سابي )1.83( مما يعني اأن اأفراد العينة يرون اأن حقيقة الذهب تتغري 

باخللط بدرجة متو�سطة.

واأعزو ذلك اإلى اأن الذهب ن�سبته عالية يف هذا العيار، فتظل حقيقته هي الغالبة)1(، 
لكن ذلك ل يعني اأن حقيقته بهذه الن�سبة من اخللط م�ساوية حلقيقته بال خلط.

ثانًيا: عر�س النتائج اخلا�سة بال�سوؤال الثاين وتف�سريها، والذي ين�ص على: “ما 

اأنواع الذهب الأبي�ص؟”.

حيث يت�سح من )اجلدول - 2( اأن قيم املتو�سطات احل�سابية للعبارتني )1، 2( 
واللتان متثالن اأنواع الذهب كانت متحققة بدرجة كبرية من وجهة نظر اأفراد العينة، 

 https://mawdoo3.com :ينظر: الذهب م�سامينه - اكت�سافاته - الهجمات عليه.خوري، وموقع  )1(
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مما يدل على اأن الذهب الأبي�ص نوعان: نوع ُيطلى مبادة ُتك�سبه البيا�ص، ونوع ُيخلط 
مبادة ُتك�سبه البيا�ص.

ثالًثا: عر�س النتائج اخلا�سة بال�سوؤال الثالث وتف�سريها، والذي ين�ص على “ما 

خ�سائ�ص الذهب الأبي�ص؟”. 

للعبارات )3، 4، 5،  املتو�سطات احل�سابية  اأن قيم  ويت�سح من )اجلدول - 2( 
6، 7( تراوحت من )1،70( اإلى )1،93( اأي اأن ا�ستجابات اأفراد العينة اتفقت على 

حتقق عبارات ال�ستبانة مع خ�سائ�ص الذهب بدرجة متو�سطة.

الذهب  خ�سائ�ص  “تتغري  على:  تن�ص  والتي   )6( رقم  العبارة  ح�سلت  حيث 
الأبي�ص عيار )10( اإذا كانت ن�سبته بعد اخللط 41،7%”، على اأعلى متو�سط ح�سابي 
)1،93(، اأما اأقلها فقد كانت العبارة رقم )4( التي تن�ص على: “تتغري خ�سائ�ص 

الذهب عيار )18(اإذا كانت ن�سبته بعد اخللط75% ”، مبتو�سط ح�سابي )1،70(.

واأعزو ح�سول املوافقة على تغري خ�سائ�ص عيار )10( على اأعلى متغري وح�سول 
املوافقة على تغري خ�سائ�ص عيار )18( على اأدنى متغري اإلى ن�سبة اخللط، فحيث 
تكون ن�صبة الذهب هي االأكرث ون�صبة اخللط هي االأقل يكون تغري خ�صائ�س الذهب 
تغري  يكون  االأكرث  هي  اخلليط  ون�صبة  االأقل  هي  الذهب  ن�صبة  تكون  وحيث  قلياًل، 

ا)1(.  خ�سائ�ص الذهب كثرياً

 )21( وعيار  نقي،  وهو   )24( عيار  هو  ال�سائع  الذهب  فاإن  احلال  كانت  واأيا 
ا، وعيار )18( ون�سبة اخللط فيه مبقدار الربع  ون�سبة اخللط فيه مبقدار الثمن تقريباً
ا، وهي ن�سبة قليلة تكون مغمورة بالذهب الغالب، فال يوؤثر ذلك على جريان  تقريباً

اأحكام الذهب فيها.

و�سيتبني يف الف�سل الثاين تنزيل اأحكام الذهب الأبي�ص على اأقوال الفقهاء يف 
الذهب غري اخلال�ص، فاإلى بيانه.

ينظر: املرجع ال�سابق.  )1(
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الفصل الثاني
أحكام الذهب األبيض بحسب أنواعه

وفيه مبحثان: 

 املبحث االأول
 بيان اأحكام الذهب االأبي�ض يف البيع

 اإن مبادلة الذهب بالذهب من حيث ما هو ممكن عقالاً ل تخلو من اأحوال: 

اإما اأن يكون الذهب هو االأكرث، اأو يكون الذهب هو االأقل.

الذهب عن  يتميز  اأن  اإما  كٍل  بغري جن�سه. ويف  اأو  بجن�سه،  ُيباع  اأن  اإما  كٍل  ويف 
غريه، اأو ل يتميز. فهذه ثمان اأحوال ميكن بيانها بهذا الر�سم ال�سجري: 

بجن�سه
ل يتميز

يتميز

بغري جن�سه
ل يتميز

يتميز

بجن�سه
ل يتميز

يتميز

بغري جن�سه
ل يتميز

يتميز

الذهب هو الأكرث

الذهب هو الأقل
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لكن عند النظر يف واقع الذهب الأبي�ص يتبني اأنه ل ميكن متييز الذهب)1( عن 
غريه؛ لأنه خمتلط به خلط �سنعة، لذلك ن�ستبعد حال متييزه، اأو عدمها من البحث 

بفر�سيها؛ وعلى هذا توؤول امل�ساألة اإلى اأربعة اأحوال هي حمل البحث، بيانها: 

• الذهب هو االأكرث وقد بيع بجن�صه.	

• الذهب هو االأكرث وقد بيع بغري جن�صه.	

• الذهب هو الأقل وقد بيع بجن�سه.	

• الذهب هو الأقل وقد بيع بغري جن�سه. 	

املطلب االأول
بيان حكم البيع يف احلال االأولى )الذهب هو االأكرث وقد بيع بجن�شه(

 ل يخفى اأن الذهب الأبي�ص هو ذهب يف حقيقته، ُخلطت به معادن اأخرى بن�سب 
مقننة، وعليه فاإن حكم بيعه يف هذه احلال يتنزل على م�ساألة )مد عجوة( املعروفة 

عند الفقهاء و�سورتها: اأن تباع قالدة فيها ذهب، وخرز بذهب خال�ص)2(.

وقد اختلف الفقهاء يف هذه امل�صاألة على قولني: 

وال�سافعي)4(،  اإليه-)3(،  رجع  -الذي  مالك  قول  وهو  املنع،  الأول:  القول 

ينظر: املبحث الثاين: الدرا�سة امليدانية، وعر�ص النتائج اخلا�سة بالأ�سئلة.  )1(
تيمية  ابن  الدين  ملجد  املحرر،   ،)21/12( للدبيان  ومعا�سرة،  اأ�سالة  املالية  املعامالت  ينظر:   )2(

)320/1(، �صرح منتهى االإرادات، للبهوتي )70/2(. 
اجلليل  مواهب   ،)101/5( الزرقاين  �صرح   ،)493/6( للقرطبي  والتح�سيل،  البيان  ينظر:   )3(
)465/12(، ال�صرح الكبري، للدردير )43/3(، حا�سية الد�سوقي، الد�سوقي )141/11(، �صرح خليل، 
اخلر�سي )424/14(، �صرح الزرقاين على خليل 75/5، مواهب اجلليل 471/9، منح اجلليل 494/4.

ينظر: املجموع، للنووي )98/10(، احلاوي الكبري، للماوردي )13/5 1(، الو�سيط، للغزايل )58/3(،   )4(
فتح العزيز ب�صرح الوجيز، القزويني )173/8(، اأ�سنى املطالب، لالأن�ساري )25/2(.
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واأحمد)1( يف رواية هي املذهب.

القول الثاين: اجلواز ب�صرط اأن يكون الربوي املفرد اأكرث من الذي معه غريه، 
وهو قول اأبي حنيفة)2(، ورواية عن اأحمد)3(.

اأدلة القول الأول: 

ا ِفيَها . 1 ْيُت َيْوَم َخْيرَبَ ِقاَلَدةاً ِباإْثَنْى َع�َسَر ِديَناراً اَلَة ْبِن ُعَبْيٍد َقاَل: ا�ْسرَتَ َعْن َف�سَ
ْلُتَها َفَوَجْدُت ِفيَها اأَْكرَثَ ِمِن اْثَنْى َع�َصَر ِديَناًرا َفَذَكْرُت َذِلَك  َذَهٌب َوَخَرٌز َفَف�صَّ

َل«)4(. للنبي ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َل ُتَباُع َحتَّى ُتَف�سَّ

اَلَة ْبِن ُعَبْيٍد َقاَل: اأُِتَى النبي . 2 جاء يف رواية اأخرى موؤيدة للدليل الأول َعْن َف�سَ
ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم َخْيرَبَ ِبِقاَلَدٍة ِفيَها َذَهٌب َوَخَرٌز... اْبَتاَعَها َرُجٌل ِبِت�ْصَعِة َدَناِنرَي اأَْو ِب�َصْبَعِة 
َجاَرَة  ا اأََرْدُت احْلِ َ َز َبْيَنُه َوَبْيَنه«. َفَقاَل اإِمنَّ يِّ بي ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َحتَّى مُتَ َدَناِنرَي َفَقاَل النَّ

َز َبْيَنُهَما)5(. ُه َحتَّى ُميِّ َز َبْيَنُهَما«. َقاَل َفَردَّ يِّ ِبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َحتَّى مُتَ َفَقاَل النَّ

وجه الدللة: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بيع قالدة الذهب حتى تف�سل، والنهي 
يقت�صي التحرمي، فّدل ذلك على اأنه ال ي�صح بيع الربوي املت�صل بغريه حتى 

يف�سل؛ ليعرف مقداره؛ ولتتحقق امل�ساواة)6(. 
وبرواية  )�س279(،  حنبل  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  عبداهلل،  ابنه  برواية  اأحمد  االإمام  م�صائل  ينظر:   )1(
ابنه �سالح )432/1(، م�سائل الإمام اأحمد بن حنبل وابن راهويه، )2865/6(، املغني، ابن قدامة 

)168/4(، ال�صرح الكبري )156/4(، ك�ساف القناع، البهوتي )260/3(. 
ينظر: املب�صوط، ال�صرخ�صي )235/6(، بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )195/5(، اللباب يف �صرح الكتاب،   )2(
الهمام  ابن  القدير،  فتح  �صرح   ،)398/7( مازه  الدين  برهان  الربهاين،  املحيط   ،)133( الغنيمي 

 .)141/7(
ينظر: املغني، ابن قدامة )168/4(، الكايف يف فقه ابن حنبل، ابن قدامة )58/2(، املبدع، لبن مفلح   )3(

)145/4(، الإن�ساف، املرداوي )33/5(.
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب: امل�ساقاة، باب: بيع القالدة فيها خرز وذهب، 1213/3 )1591(.  )4(

برقم   ،)249/3( بالدراهم،  تباع  ال�صيف  حلية  يف  باب:  البيوع،  كتاب:  �صننه،  يف  داود  اأبو  اأخرجه   )5(
)3351(، و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل )203/5(.

ينظر: املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج، للنووي )18/11(، البيان، للعمراين )197/5(.   )6(
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نوق�ص: يحتمل اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رّده؛ الأنه ال يعلم مقدار الذهب يف القالدة اأهو 
مثل وزن جميع الثمن اأو اأقل اأو اأكرث؟ ومن �صرط �صحة البيع التحقق من اأن 

الثمن اأكرث من الذهب، فلو كان املقدار معلوًما ملا احتاج اإلى الف�صل)1(.

اأجيب: كون النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأطلق اجلواب من غري �سوؤال عن وزن الذهب« ل تباع 
حتى تف�سل« دليل على ا�ستواء احلالني، واأنه ل فرق بني الكثري والقليل)2(. 

 قال النووي: “وهذا �صريح يف ا�صرتاط ف�صل اأحدهما عن االآخر يف البيع 
ا”)3(. واأنه ل فرق بني اأن يكون الذهب املبيع به قليالاً اأو كثرياً

َيُقوُل: . 3 ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�ُصوَل  �َصِمْعُت  ال�صرف:  يف  قال  اخلدري  �صعيد  اأبي  حديث 
ْثٍل«)4(. ْثٍل َواْلَوِرُق ِباْلَوِرِق ِمْثالاً مِبِ َهِب ِمْثالاً مِبِ َهُب ِبالذَّ »الذَّ

 وجه الدللة: عموم احلديث يدل على النهي عن بيع جميع الأجنا�ص الربوية 
بجن�سها اإل مت�ساوية، ول �سك اأن وجود �سيء خمتلط مع الربوي يحول دون 

حتقق امل�ساواة، وعليه فال ي�سح البيع اإل بف�سل الربوي عما اختلط به)5(.

نوق�س: اأن امل�صاواة متحققة اإذا كان الربوي املفرد اأكرث من الذي معه غريه، 
باأن يجعل الربوي املخلوط مبا يقابله من املفرد، وما ف�صل من املفرد باخللط 

الذي مع الربوي)6(.

 اأجيب: 

َحتَّى  »َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِبي  النَّ لن�س  خمالف  الأنه  االعتبار؛  فا�صد  قيا�س  هذا  اأن   اأ- 
َز َبْيَنُهَما«. يِّ مُتَ

ينظر: �صرح م�صكل االآثار، الطحاوي )377/15(.  )1(
)2( ينظر: املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج، للنووي )18/11(، احلاوي الكبري، للماوردي )144/5(.

املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج، للنووي )18/11(.  )3(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب: البيوع، باب: بيع الف�سة بالف�سة، )761/2(، برقم )2067(.  )4(

ينظر: احلاوي الكبري، للماوردي )113/3(، معامل ال�سنن، للخطابي )69/3(.  )5(
ينظر: التجريد، القدوري )2360/5(.   )6(
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اأنه ال دليل على هذا التق�صيم-باأن يجعل الربوي املخلوط مبا يقابله من  ب- 
املفرد، وما ف�سل من املفرد باخللط الذي مع الربوي)1(.

اأن القاعدة يف الربويات: اأن اجلهل يف املماثلة كتحقق املفا�سلة، وحيث ل  ج- 
ميكن حتديد القيمة وتوزيعها على البدلني بيقني، فاإن املفا�سلة متحققة، 

فيمنع البيع للربا.

اأدلة القول الثاين: 

ا ِبَوْزٍن، . 1 ْثٍل، َوْزناً ِة ِمْثالاً مِبِ ُة ِباْلِف�سَّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اْلِف�سَّ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّ
ا«)2(.  ْثٍل، َفَمْن َزاَد َفُهَو ِرباً ا ِبَوْزٍن، ِمْثالاً مِبِ َهِب َوْزناً َهُب ِبالذَّ َوالذَّ

وجه الدللة: عموم احلديث يدل على جواز بيع ع�سرة دراهم ودينار، باإحدى 
ا، فتقابل الع�سرة مبثلها، فيبقى الدينار بالدرهم)3(. ع�سر درهماً

معر�ص  يف  اخل�سوم  ملناق�سة  ا  دفعاً ذكرها  �سبق  التي  بالإجابة  ويناق�ص: 
َواْلَوِرُق  ْثٍل  مِبِ ِمْثالاً  َهِب  ِبالذَّ َهُب  »الذَّ بحديث  الأول  القول  اأ�سحاب  احتجاج 

ْثٍل«)4(. ِباْلَوِرِق ِمْثالاً مِبِ

ُة . 2 َهِب َواْلِف�سَّ َهُب ِبالذَّ اِمِت َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الذَّ َعْن ُعَباَدَة ْبِن ال�صَّ
ْثٍل  ِبامْلِْلِح ِمْثالاً مِبِ َوامْلِْلُح  ْمِر  ْمُر ِبالتَّ ِعرِي َوالتَّ ِعرُي ِبال�سَّ ِباْلرُبِّ َوال�سَّ ِة َواْلرُبُّ  ِباْلِف�سَّ
َناُف َفِبيُعوا َكْيَف �ِصْئُتْم اإَِذا َكاَن  �َصَواًء ِب�َصَواٍء َيًدا ِبَيٍد َفاإَِذا اْخَتَلَفْت َهِذِه االأَ�صْ

ا ِبَيٍد«)5(. َيداً
ينظر: معامل ال�سنن، للخطابي )69/3(.  )1(

�صرط  على  �صحيح  اإ�صناده  واحلديث   .)7558( برقم   )517/12( م�سنده،  يف  اأحمد  الإمام  اأخرجه   )2(
ال�صيخني، كما قاله ال�صيخ �صعيب االأرنوؤوط حمقق الكتاب، واحلديث رواه م�صلم بغري هذا اللفظ كما 

ذكره البو�سريي يف اإحتاف اخلرية املهرة بزوائد امل�ساند الع�سرة )90/3(.
ينظر: بدائع ال�سنائع، للكا�ساين )191/5(، التجريد، للقدوري )2360/5(.  )3(

�سبق تخريجه.  )4(
برقم)1587(،  ا،  نقداً بالوزن  الذهب  وبيع  ال�سرف  باب:  البيوع،  كتاب:  م�سلم يف �سحيحه،  اأخرجه   )5(

.)1210/3(
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وجه الدللة: يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فاإذا اختلفت هذه االأ�صناف فبيعوا كيف �صئتم، 
ا بيٍد«، والعقد هنا ا�ستمل على نوعني خمتلفني، فيجوز العقد حيث  اإذا كان يداً
�ساء املتعاقدان؛ لأن املقرر عند الفقهاء اأن كل ما جاز بيعه بجن�سه جاز بيعه 

بجن�سه وغري جن�سه، كاحلديد والر�سا�ص)1(.

وميكن اأن ُيناق�س: باأن بيع الربوي بجن�صه م�صروط بتحقق املماثلة، وال�صك 
باملماثلة كتحقق املفا�سلة، وما مل ميكن حتديد القيمة وتوزيعها على البدلني 

بيقني، فاإن املفا�سلة متحققة فُيمنع البيع للربا.

فاإن اأمكن حتديد مقدار الذهب، وحتديد مقدار ما اختلط به على نحو دقيق 
بحكم ال�سنعة الدقيقة الن، فاإنه حينئذ قد انتفى ال�سك يف املماثلة، في�سار 

اإلى الت�صاوي امل�صروط يف بيع اجلن�صني ببع�صهما.

الرتجيح:

الراجح -واهلل تعالى اأعلم- هو القول االأول املانع؛ لل�صك يف املماثلة، فهو كتحقق 
املفا�سلة كما هو مقرر.

 املطلب الثاين
 بيان حكم البيع يف احلال الثاين

)الذهب هو االأكرث وقد بيع بغري جن�شه(

ويف هذه احلال ملا اختلف اجلن�س مل تعد املماثلة �صرًطا، في�صلم البيع من اخللل 
االآتي من جهة هذا ال�صرط، وعلى هذا فال حرج يف املعاملة من جهة الكم، لكن من 
جهة الكيف، فينبغي اأن تكون الكيفية التي يكون بها البيع هي املناجزة، خروًجا من 

ربا الن�سيئة.
ينظر: املب�صوط، لل�صرخ�صي )189/12(، التجريد، للقدوري )2360/5(.  )1(
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 املطلب الثالث
 بيان حكم البيع يف احلال الثالث 

)الذهب هو االأقل وقد بيع بجن�شه(

وهذه امل�ساألة يجري فيها القولن ال�سابقان يف احلال الأولى باأدلتهما، وي�ساف 
اإليهما قواًل ثالًثا هو: القول باجلواز ب�صرط اأن يكون الذهب قلياًل غري مق�صود كما 
القول؛  هذا  رجحان  ويظهر  واحلنابلة)2(،  للمالكية)1(،  قول  وهو  ال�صيف،  حلية  يف 
به  تغريت  نحو  اأكرث منه على  اختلط خلط �صنعة مبا هو  قد  قليل  وهو  الذهب  الأن 

خ�سائ�سه وحقيقته.

اأدلتهم: 

اأَْن . 1 اإِالَّ  َباَعُه  ِللَِّذي  َفَماُلُه  َماٌل  َوَلُه  َعْبًدا  اْبَتاَع  حديث ابن عمر مرفوًعا: »َمْن 
َط امْلُْبَتاُع«)3(. َي�ْصرَتِ

ا اغتفر، فكذا هاهنا. وجه الدللة: قالوا ملا كان مال العبد تبعاً

مق�سود . 2 وغري   ، قليالاً الربوي  مقابلة  يف  الربوي  كان  اإذا  املعقول:  من  دليل 
قاعدة  اإلى  ا  ا�ستناداً فيه؛  يغتفر  فاإنه  اإليه،  داعية  واحلاجة  تابع،  بل  لذاته، 
ا ما ل يغتفر  )يغتفر يف التوابع ما ل يغتفر يف غريها، اأو يغتفر يف ال�سيء �سمناً

ا()4(، ف�سار كاأنه هبة)5(. ق�سداً
ينظر: املدونة )413/3(، البيان والتح�سيل: )440/6(، بداية املجتهد، لبن ر�سد)158/2(  )1(

ينظر: امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني: )322/1(، الفتاوى الكربى: )19/4(، املغني،   )2(
لبن قدامة )168/4(، الكايف )60/2(، الإن�ساف، للمرداوي )34/5(.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب: امل�ساقاة، باب: الرجل يكون له ممر اأو �سرب يف حائط اأو يف نخل،   )3(
برقم )2350(، )838/2(، واأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب: البوع، باب: من باع نخالاً عليها ثمر، 

برقم )1543(، )1172/2(.
ينظر: الأ�سباه والنظائر، لل�سيوطي )120(.  )4(

ينظر: املدونة، ل�سحنون )24/3(، بداية املجتهد، لبن ر�سد )158/2(، جمموع الفتاوى، لبن تيمية   )5(
.)466/29(
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 املطلب الرابع
 بيان حكم البيع يف احلال الرابعة

)الذهب هو االأقل وقد بيع بغري جن�شه(

ويف هذه احلال ملا اختلف اجلن�س مل تعد املماثلة �صرًطا، في�صلم البيع من اخللل 
االآتي من جهة هذا ال�صرط، وعلى هذا فال حرج يف املعاملة من جهة الكم، لكن من 
جهة الكيف، فينبغي اأن تكون الكيفية التي يكون بها البيع هي املناجزة، خروًجا من 

ربا الن�سيئة.

التي يكون عليها  الن�سبة  املالكية)1(-  القول -وهم  اأ�سحاب هذا   هذا وقد قدر 
، وهي الثلث فما دونه.  قليالاً

والتح�سيل،  البيان   ،)227/19( عبدالرب  لبن  ال�ستذكار،   ،)350/8( ل�سحنون  املدونة،  ينظر:   )1(
�صرح   ،)126/11( للد�سوقي  الد�سوقي،  حا�سية   ،)173/6( والإكليل،  التاج   ،)178/7( للقرطبي 

خمت�سر خليل، للخر�سي )409/14(، بداية املجتهد، لبن ر�سد )555(.
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 املبحث الثاين

 بيان اأحكام الذهب االأبي�ض يف الزكاة 

ا لكنه خملوط مبعادن اأخرى تقدم بيانها، هذا   الذهب االأبي�س لي�س ذهًبا خال�صً
ن�صبة  يتميز به عنه، وتختلف  الذهب بغريه على نحو ال  به  اخللط على نحو ميتزج 

اخللط باختالف اأنواع الذهب، وتقدم تف�سيله. 

ويف هذا املبحث ُينا�سب اأن نبني حكم زكاة الذهب الأبي�ص بح�سب مو�سعه: فقد 
ا للقنية بغر�ص اأن  ا للتجارة كما عليه حمالت بيع الذهب، وقد يكون ُمعدًّ يكون ُمعدًّ

ا للحلية. يكون خمزوًنا للمال، وقد يكون ُمعًدّ

ا كان مو�سعه فاإن بيان حكم زكاته موقوف على بيان م�ساألة حكم زكاة الذهب   واأياً
ا. ا خال�ساً ا بغريه، ومل يك ذهباً اإذا كان خملوطاً

 وثم م�ساألة اأخرى متعلقها حال كون الذهب الأبي�ص حلية هي بيان حكم زكاة 
احللي.

 وملا كان الذهب الأبي�ص تتفاوت ن�سبته بالنظر اإلى ما ُيخلط فيه وي�ساف اإليه، 
اإذ يحتمل اأن يكون الذهب هو االأكرث، ويحتمل اأن يكون الذهب هو االأقل، فاإن م�صاألة 

حكم زكاته �ستدور على هذين الحتمالني يف املطلبني الآتيني: 

املطلب االأول
زكاة الذهب االأبي�ض اإذا كان اأكرثه الذهب

غالب ما يف ال�سوق من الذهب الأبي�ص هو عيار )18( ون�سبة الذهب فيه %75، 
ويليه عيار )21( ون�سبة الذهب فيه %87.5.
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 فالذهب غالب فيهما والكالم يف هذه امل�ساألة يوؤول اإلى كالم الفقهاء يف م�ساألة 
زكاة الذهب والف�سة املغ�سو�سني-مبعنى اأنه خالطهما معدن من غري جن�سهما- وهذا 

بيانه: 

 اختلف الفقهاء يف زكاة معدن الذهب والف�صة املغ�صو�صني على قولني: 

القول الأول:

اأن الف�صة اأو الذهب اإذا كانت غالبة وجبت الزكاة اإذا بلغ جمموع اخلليط ن�صاًبا، 
واإن مل تبلغ الف�صة لوحدها اأو الذهب لوحده ن�صاًبا، والغلبة تتحقق ببلوغ الف�صة اأو 

الذهب ن�صف وزن اخلليط، وهو قول احلنفية)1( 

القول الثاين:

ا اإل اإذا بلغت الف�سة خال�سةاً  ل زكاة يف معدن الف�سة والذهب اإذا كان مغ�سو�ساً
ن�صاًبا،  بلغ جمموع اخلليط  ولو  زكاة  تبلغه فال  فاإن مل  ن�صاًبا،  ا  الذهب خال�صً اأو 
قون  يفرِّ املالكية  لكن  واحلنابلة)4(،  وال�سافعية)3(  املالكية)2(  من  اجلمهور  قول  وهو 
الف�سة  وم�سكوك  الف�سة،  بني  ويفرقون  )الدينار(،  الذهب  وم�سكوك  الذهب،  بني 
)الدرهم(، فيتجوزون يف امل�سكوك من الدنانري والدراهم املغ�سو�سة اإذا كانت حال 
غ�سها رائجة رواج غري املغ�سو�سة، فيعاملونها معاملة غري املغ�سو�سة ويوجبون فيها 
دون  الف�صة  اأو  الذهب  خال�س  وزن  كان  واإن  ن�صاًبا،  اخلليط  وزن  بلغ  اإذا  الزكاة 

الن�ساب، وهم يف هذا القدر يوافقون احلنفية.
ينظر: بدائع ال�سنائع، للكا�ساين )17/2(، فتح القدير، لبن الهمام )214/2(.  )1(

ينظر: ال�صرح الكبري، للدردير )456/1(، حا�سية الد�سوقي )315/4(، حا�صية ال�صاوي على ال�صرح   )2(
ال�سغري )136/3(.

ينظر: احلاوي الكبري، للماوردي )260/3-261(، ال�صرح الكبري، للرافعي )7/6(، املجموع، للنووي   )3(
.)3/6(

ينظر: املغني، لبن قدامة )599/2(، ك�ساف القناع، للبهوتي)230/2(.  )4(
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الأدلة:

اأدلة القول الأول:

ا�ستدل احلنفية على مذهبهم باأن: ما غلبت ف�سته على غ�سه يتناوله ا�سم الدرهم 
ا، وال�سرع اأوجب الزكاة  ا، وما غلب ذهبه على غ�سه يتناوله ا�سم الدينار مطلقاً مطلقاً

ا، باأدلة منها:  ا كانت اأو زيوفاً با�سم الدراهم والدنانري في�سملها جياداً

ما رواه علي بن اأبي طالب  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا كانت لك مائتا . 1
درهم وحال عليها احلول ففيها خم�سة دراهم ولي�ص عليك �سيء -يعني يف 
ا وحال  ا، فاذا كان لك ع�سرون ديناراً الذهب- حتى يكون لك ع�سرون ديناراً

عليها احلول ففيها ن�صف دينار، فما زاد فبح�صاب ذلك«)1(. 

كل . 2 من  ياأخذ  »كان  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اأن    وعائ�سة  عمر  ابن  عن  جاء  وملا 
ع�صرين ديناًرا ف�صاعًدا ن�صف دينار ومن االأربعني ديناًرا ديناًرا«)2(. 

وا�ستدللهم بهذين احلديثني على مذهبهم وهو: اأن ال�سارع اأوجب حكم الزكاة 
الت�سليم  بعدم  يناق�ص:  ا،  زيوفاً اأو  كانتا  ا  جياداً في�سملهما  والدنانري  الدراهم  با�سم 
مبا يقولون فالأ�سل يف ال�سيء احلقيقة، والأ�سل يف الدراهم والدنانري خلوهما من 

الغ�ص، وتلكم احلقيقة التي ُيحمل عليها خطاب ال�سارع.

اأدلة القول الثاين: 

 عن اأبي �صعيد اخلدري قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�ص فيما دون خم�ص اأواق من 
الَوِرق �سدقة«)3(.

اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب: الزكاة، باب ما جاء يف زكاة ال�سائمة، )493/1( برقم )1573(،   )1(
وح�سنه الزيلعي يف ن�سب الراية )232/2(، و�سححه الألباين يف �سحيح اأبي داود )294/5(.

 ،)1791( برقم   ،)571/1( والورق  الذهب  زكاة  باب:  الزكاة،  كتاب:  �سننه،  يف  ماجه  ان  اأخرجه   )2(
قال   .)92/2( واحلبوب،  والثمار  واملا�سية  والورق  الذهب  زكاة  وجوب  باب:  �سننه،  يف  والدارقطني 
البو�صريي يف م�صباح الزجاجة )316/1(: “هذا اإ�صناد فيه اإبراهيم بن اإ�صماعيل وهو �صعيف رواه 

الدارقطني يف �سننه من هذا الوجه”، و�سححه الألباين كما يف اإرواء الغليل )219/3(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الورق )524/2(، برقم )1378(.  )3(
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ا للزكاة ل جتب فيما دونه، وحدده بخم�ص  وجه الدللة: اأن احلديث قد و�سع حداً
اأواق من الف�سة. 

الرتجيح: يظهر يل -والعلم عند اهلل- اأن الراجح هو قول اجلمهور؛ الأن دليلهم 
ا للقدر الذي جتب فيه الزكاة. قد جاء حا�سراً

وبناءاً على ما تقدم �ساأبني كيفية احت�ساب زكاة الذهب الأبي�ص: 

اأوًل: عند احلنفية:

ا؛ لأن  جتب الزكاة يف عيار 18 من الذهب االأبي�س اإذا بلغ وزن اخلليط 85 جراماً
ن�سبة الذهب اخلال�ص فيها 75% وهي ن�صبة غالبة يكون االأكرث فيها هو الذهب فتجب 

فيه الزكاة.

ا؛  كما جتب الزكاة يف عيار 21 من الذهب االأبي�س اإذا بلغ وزن اخلليط 85 جراماً
لأن ن�سبة الذهب اخلال�ص فيها 87.5% وهي ن�صبة غالبة يكون االأكرث فيها هو الذهب 

فتجب فيه الزكاة.

ثانًيا: عند اجلمهور:

 85 ل جتب الزكاة يف عيار )18( ون�سبة الذهب فيه 75% اإذا بلغ وزن اخلليط 
املعادن  بلغه مبا خلط فيه من  واإمنا  الن�صاب،  يبلغ  الذهب مل  جراًما؛ الأن خال�س 

الأخرى.

قلت: وحيث اإن ن�سبة الذهب 75% ون�سبة اخلليط 25% فاإنه ميكن حتقيق مذهب 
اجلمهور يف ا�ستخراج الن�ساب وفق اخلطوات الآتية: 

مقدار الربع = 85 ÷ 4 = 21،25. 1

مقدار الن�ساب =85 + 21،25 = 106،25. 2

مقدار الذهب ال�سايف من هذا اخلليط = 106،25 - 21،25 = 85 جرام . 3
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وهو ن�ساب الذهب فال جتب الزكاة يف عيار )18( اإال اإذا بلغ وزن اخلليط 
106،25 اأو زاد عليه بالًغا ما بلغ.

اأكان من الذهب  اأن يبلغه الذهب عيار18 �سواء   هذا واإن هذا الن�ساب ينبغي 
الأبي�ص اأو من الذهب املعتاد لوجود اخللط فيه، ومل اأجد من تكلم على هذا.

كما ل جتب الزكاة يف عيار )21( ون�سبة الذهب فيه 87.5% عند اجلمهور اإذا 
بلغ وزن اخلليط 85 جراًما؛ الأن خال�س الذهب مل يبلغ الن�صاب، واإمنا بلغه مبا ُخلط 

فيه من املعادن الأخرى.

فاإنه ميكن حتقيق   %12،5 ون�سبة اخلليط  الذهب%87،5  ن�سبة  اإن  وحيث  قلت: 

مذهب اجلمهور يف ا�ستخراج الن�ساب وفق اخلطوات الآتية: 

مقدارالثمن = 85 ÷ 8 = 10،625 جرام. 1

مقدار الن�ساب = 85 + 10،625 = 95،625 جرام. 2

مقدار الذهب ال�سايف من هذا اخلليط=95،625 - 10،625 = 85 جرام . 3
اخلليط  وزن  بلغ  اإذا  اإال   21 عيار  يف  الزكاة  جتب  فال  الذهب  ن�ساب  وهو 

95،625 اأو زاد عليه بالًغا ما بلغ.

 هذا واإن هذا الن�ساب ينبغي اأن يبلغه الذهب عيار 21 �سواء اأكان من الذهب 
الأبي�ص اأو من الذهب املعتاد لوجود اخللط فيه، ومل اأجد من تكلم على هذا.

 املطلب الثاين
زكاة الذهب االأبي�ض اإذا كان اأقله الذهب 

على  بغريه  املخلوط  الذهب  يف  الفقهاء  كالم  اإلى  ا  اأي�صً توؤول  امل�صاألة  وهذه   
التف�سيل الآتي: 



الذهب األبيض - دراسة فقهية مقارنة

العدد  الثالث  واخلمسون  643العدد  الثالث  واخلمسون 642

اأوًل: احلنفية)1(: ولهم تف�سيل يف امل�ساألة حال كون الف�سة هو الأقل، وفيما يلي 

بيان تف�سيلهم بالر�سم ال�سجري: 

ينظر: بدائع ال�سنائع، للكا�ساين )17/2(.  )1(

الغالب الف�صة بحيث تزيد على الن�صف 
الغالب الغ�صفهو ياأخذ حكم الف�سة يف الزكاة

خملوط بغري الذهب والف�صة

مل ينوها للتجارة

ل ميكن اأن يخل�ص منها 
ف�صة تبلغ ن�صابًا فال زكاة 

فيها

بلغت الف�سة ن�سابااً

الذهب هو الغالب ففي 
اجلميع زكاة الذهب

خملوط بالذهب والف�صة

نواها للتجارة وبلغت الف�سة 
مع الغ�ص 200 درهم ن�سابااً 

بالقيمة فيزكيها زكاة العرو�ص 
وكذلك اإذا كانت اأثمان رائجة

ميكن اأن يخل�ص منها 
ف�صة تبلغ ن�صابا 200 

درهم ففيها زكاة الف�سة

بلغ الذهب ن�صابًا ففي 
اجلميع زكاة الذهب

الف�سة هي الغالبة ففي 
اجلميع زكاة الف�سة

مذهب احلنفية
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كون  م�ساألة  اأعني:  امل�ساألتني  يف  واحد  فقولهم  اجلمهور  اأما  اجلمهور:  ثانًيا: 

الذهب اأو الف�صة هو االأقل، ويرون يف امل�صاألتني اأن ال زكاة حتى يبلغ خال�س الذهب 
اأو خال�ص الف�سة الن�ساب، وقد تقدم بيانه يف النوع الأول.

 زكاة حلي الن�ساء

حترير حمل النزاع: 

ا غري  اتفق الفقهاء على وجوب زكاة احللي من الذهب والف�سة اإذا كان مكتنزاً
ا)1(، واختلفوا يف وجوب زكاة احللي من  ماً مُعٍد لال�ستعمال، اأو م�ستعمالاً ا�ستعمالاً حُمرَّ

ا لال�ستعمال على قولني:  ا ُمعداً ا وكان ُمباحاً الذهب والف�سة اإذا مل يكن مكتنزاً

 القول الأول: ل جتب فيه الزكاة وهو قول املالكية)2(، وال�سافعية)3( واحلنابلة)4(. 

وممن ذهب اإلى هذا القول من املعا�سرين ال�سيخ حممد بن اإبراهيم)5(.

هذا  اإلى  ذهب  وممن  احلنفية)6(،  قول  وهو  الزكاة،  فيه  جتب  الثاين:  القول 

القول من املعا�سرين: ال�سيخ حممد نا�سر الدين الألباين)7( وعبدالعزيز بن باز)8(، 
وحممد بن �سالح العثيمني )9(، وعبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين، وهو راأي اللجنة 

الدائمة)10(. 
ينظر: رو�سة الطالبني، للنووي )260/2(، الإقناع يف م�سائل الإجماع، لبن القطان )197/1( م�سالة )1099(.  )1(
ينظر: املدونة، ل�سحنون )305/1(، الذخرية، للقرايف )149/1(، بداية املجتهد، لبن ر�سد )11/2(.  )2(

ينظر: الأم، لل�سافعي )44/2(، املجموع للنووي  )35/6(، احلاوي، للماوردي )217/3(.  )3(
ينظر: م�صائل اأحمد بن حنبل برواية ابنه عبداهلل )�س164(، املغني، لبن قدامة )603/2(، �صرح   )4(

الزرك�سي )390/1(، الفروع، لبن مفلح )348/2(.
ينظر: فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم )79/4(.   )5(

للكا�ساين  ال�سنائع،  بدائع  لل�سيباين )448/1(،  املدينة، حممد بن احل�سن  اأهل  ينظر: احلجة على   )6(
)17/2( البحر الرائق)243/1(.

ينظر: اآداب الزفاف، لالألباين )185(، متام املنة، لالألباين )361(.  )7(
ينظر: جمموع فتاوى ابن باز )124/4(.  )8(

ينظر: فتاوى ور�سائل ابن عثيمني )118/18(.  )9(
)10( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )265/9(، فتوى رقم )1797(.
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�سبب اخلالف: 

يرجع اختالف الفقهاء يف زكاة حلي املراأة اإلى �سببني: 

تردد �سبهه بني العرو�ص -والتي ُيق�سد منها املنافع- وبني الترب -كل معدن . 1
الفقهاء  من  �سبهه  فمن  بها-،  املعاملة  منها  ُيق�سد  والتي  م�سروب،  غري 

بالعرو�ص مل يوجب فيه الزكاة، ومن �سبهه بالترب اأوجب فيه الزكاة.

وعدم . 2 ودللتها،  �سحتها  يف  الفقهاء  واختالف  امل�ساألة،  يف  الآثار  اختالف 
وجود ن�ص �سحيح و�سريح يف وجوب زكاة احللي اأو نفيها عنه)1(.

الأدلة:

اأدلة القول الأول:

 ا�صتدل القائلون بعدم وجوب الزكاة يف احللي املباح امل�صتعمل، باأدلة منها: 

ما روته زينب امراأة عبداهلل بن م�صعود قالت: خطبنا ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: . 1
.)2(» ُكنَّ �َساِء، َوَلْو ِمْن ُحِليِّ ْقَن َيا َمْع�َسَر النِّ دَّ »َت�سَ

ملسو هيلع هللا ىلص:  وجه ال�ستدلل: يف احلديث دليل على عدم وجوب زكاة احللي لقوله 
»ت�سدقن ولو من حليكن«، فلو كانت زكاة احللي واجبه ملا �سرب به املثل يف 

�سدقة التطوع)3(. 

حديث جابر  قال: قال ر�صول اهلل: »لي�س يف احللي زكاة«)4(.. 2
ينظر: بداية املجتهد، لبن ر�سد )11/2(.  )1(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الزوج والأيتام يف احلجر )533/2(،   )2(
الأقربني  على  وال�سدقة  النفقة  ف�سل  باب:  الزكاة،  كتاب:  �سحيحه،  يف  وم�سلم   )1397( برقم 

)694/2(، برقم )1000( واللفظ له. 
عيا�ص  للقا�سي  ُم�ْسِلم،  بَفَواِئِد  املُْعِلِم  اإِكَماُل   ،)435/3( بطال  البن  البخاري،  �صحيح  �صرح  ينظر:   )3(

.)520/3(
اأخرجه البيهقي يف اخلالفيات بني الإمامني ال�سافعي واأبو حنيفة )373/4(، ويف معرفة ال�سنن والآثار   )4(

)144/6(وابن عبدالهادي يف تنقيح التحقيق )66/3(.
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نوق�س: باأن احلديث �صعيف، لوجود عافية يف �صنده، فاليثبت مرفوًعا)1(. 

 ميكن اأن ُيجاب: اأن عافية يوجد من وثَّقه من اأهل العلم)2(.

لهنَّ . 3 حْجِرها  يف  يتامى  اأخيها  بناَت  َتِلَي  »كانت  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيِّ  زوُج  عائ�سَة  اأنَّ 
ِهنَّ الزكاَة«)3(. ، فال ُتْخِرْج من ُحِليِّ احُلِليَّ

ته.  ا لزكَّ وجه ال�ستدلل: فعائ�سة  كانت ل تزكي احللي، ولو كان واجباً
باأن  علمها  على  فيحمل  الزكاة(،  وجوب  )من  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سول  عن  روته  وما 
م جتب فيه  ا يف اأول الأمر ثم ُن�سخ، والذهب املُحرَّ التحلي بالذهب كان حمرماً

الزكاة)4(.

يتيمة؛  مال  اأنه  احللي:  لزكاة    عائ�سة  اإخراج  من  املانع  باأن  نوق�ص: 
ولأن الزكاة ل جتب على ال�سبي)5(. 

يف  الزكاة  وجوب  ترى    عائ�سة  لأن  مردود؛  القول  هذا  باأن  اأجيب: 
ا؛ ل كونه مال  ا مباحاً اأموال اليتامى، فاملانع من اإخراجها الزكاة، كونه حلياً

يتيمة.)6(.
قال النووي يف املجموع )28/6(: “ل اأ�سل له« و قال البيهقي: » وهذا احلديث ل اأ�سل له، اإمنا روي،   )1(
عن جابر من قوله غري مرفوع، والذي يروى عن عافية بن اأيوب، عن الليث، عن اأبي الزبري، عن جابر 
ا بدينه”، وينظر: البدر  ا، كان مغرراً ا ل اأ�سل له، وعافية بن اأيوب جمهول. فمن احتج به مرفوعاً مرفوعاً

املنري )582/5(، ن�سب الراية )374/2(، اإرواء الغليل )294/3(.
قال ابن حجر يف التلخي�ص احلبري )339/2(: “عافية بن اأيوب قيل �صعيف، وقال ابن اجلوزي: ما   )2(
اأبي زرعة”، وينظر: تنقيح  اأبي حامت توثيقه عن  البيهقي: جمهول، ونقل ابن  ا، وقال  نعلم فيه جرحاً

التحقيق، لبن عبدالهادي )69/2(، واإرواء الغليل )294/3(.
اأخرجه مالك يف املوطاأ)127/2(، وال�سافعي يف امل�سند)�ص95(، والبيهقي يف معرفة ال�سنن والآثار   )3(
احلبري  التلخي�ص  وينظر:  �سحيح.  واإ�سناده  املنري)582/5(:  البدر  يف  امللقن  ابن  قال   ،)139/6(

)390/2(، املجموع )33/6(.
ينظر: ال�سنن الكربى، للبيهقي )140/4(، اأ�سواء البيان)133/2(.  )4(

ينظر: �صرح فتح القدير، البن الهمام )172/2(، اأ�سواء البيان، لل�سنقيطي )128/2(.  )5(
ينظر: اأ�سواء البيان، لل�سنقيطي )128/2(.  )6(
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روي عن ابن عمر  اأنه كان ُيَحلِّي بناِتِه وَجَواِرَيُه الذهَب، ثم ل ُيْخِرُج . 4
ِهّن الزكاة)1(. من ُحِليِّ

فيه  اأنه ل جتب  على  دليل  زكاة  يخرج من حليهن  كونه ل  ال�ستدلل:  وجه 
الزكاة. فابن عمر اأخته حف�سة كانت زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحكم حليها ل يخفى 

عليه ول يخفى عنها حكمه فيه.

نوق�ص: “اأن املانع لبن عمر من زكاة احللي اأنه جلوار مملوكات؛ واأن اململوك 
ل زكاة عليه”)2(.

األف  اأنه كان يزوج البنت له على  “باأنه كان ال يزكي حلي بناته مع  اأجيب: 
ا  دينار يحليها منها باأربعمائة، ول يزكي ذلك احللي، وتركه لزكاته لكونه حلياً

ا على التحقيق”)3(.  مباحاً

وروي عن اأ�سماء بنت اأبي بكر : »اأنها كانت حتلي بناتها الذهب، ول . 5
ا« )4(. تزكيه نحوا من خم�سني األفاً

وجه ال�ستدلل: عدم اإخراج اأ�سماء  لزكاة احللي دليل على عدم وجوبه.

الأحاديث  من  وذلك  منه،  اأقوى  هو  مبا  معار�ص  الأثر  هذا  اأن  نوق�ص:   
ال�سريحة والآثار ال�سحيحة الدالة على وجوب زكاة احللي.

ا للقنية وال�ستعمال ل جتب فيه الزكاة؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�ص . 6 اأن ما كان ُمعدًّ
على امل�سلم يف فر�سه وغالمه �سدقة«)5(.

اأخرجه مالك يف املوطاأ)129/2(، والبيهقي يف معرفة ال�سنن والآثار )139/6(، قال يف البدر املنري   )1(
)581/5(: “واإ�سناده �سحيح”.

اأ�سواء البيان30/10.  )2(
املرجع ال�سابق.  )3(

اأبي �سيبة يف م�سنفه)155/3(،  اأخرجه الدار قطني)504/2(، والبيهقي يف �سننه )13/4(، وابن   )4(
وجود اإ�سناده ابن امللقن يف البدر املنري)583/5(

�سدقة«،  وغالمه  فر�سه  يف  امل�سلم  على  »لي�ص  باب:  الزكاة،  كتاب:  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   )5(
)531/2(، برقم)1394(.
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اأدلة القول الثاين:

ا�صتدل القائلون بوجوب الزكاة يف احللي املباح امل�صتعمل، باأدلة منها: 

ڈ  . 1 ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   )ڍ   تعالى:  قوله 
گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ    ڳ   ڳ  

ڻ( ]التوبة: 35-34[.
الذهب  من  احللي  زكاة  وجوب  فاقت�ست  عامة،  الآية  اأن  ال�ستدلل:  وجه 

والف�سة)1(. 

نوق�ص: باأن املراد بالكنز يف الآية هو الذهب والف�سة التي تنفق بدليل قوله: 
)وال ينفقونها(، واالإنفاق يكون يف النقود ال يف احللي املُعّد للزينة)2(.

ِمْن . 2 »َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�صول  قال  قال:    هريرة  اأبي  عن  م�سلم  رواه  ما 
َحْت  فِّ َها، اإِلَّ اإَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة، �سُ ي ِمْنَها َحقَّ ٍة، َل ُيوؤَدِّ اِحِب َذَهٍب َوَل ِف�سَّ �سَ
َوَجِبيُنُه  َجْنُبُه  ِبَها  َفُيْكَوى  َم،  َجَهنَّ َناِر  يِف  َعَلْيَها  ْحِمَي  َفاأُ َناٍر،  ِمْن  َفاِئُح  �سَ َلُه 
َوَظْهُرُه، ُكلََّما َبَرَدْت اأُِعيَدْت َلُه، يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْم�ِصنَي اأَْلَف �َصَنٍة، َحتَّى 

ار«)3(. ا اإَِلى النَّ ِة، َواإِمَّ نَّ ا اإَِلى اجْلَ ى �َسِبيَلُه، اإِمَّ ى َبنْيَ اْلِعَباِد، َفرَيَ ُيْق�سَ

دليل  ول  بهما،  واملتحلي  والف�سة  الذهب  يف  عام  احلديث  ال�ستدلل:  وجه 
على اإخراجه من العموم؛ فتجب يف حليهما الزكاة)4(.

واخلا�ص  خا�ص،  احللي  وحديث  عام،  احلديث  هذا  باأن  يناق�ص:  اأن  ميكن 
مقدم على العام، كما هو مقرر يف الأ�سول. 

ينظر: املب�صوط لل�صرخ�صي )192/2(، بدائع ال�سنائع للكا�ساين )17/2(، تبيني احلقائق للزيلعي )277/1(.   )1(
ينظر: املجموع )2/6(، اإعانة الطالبني للبكري )170/2(، الإقناع لل�سربيني )220/1(.   )2(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب: الزكاة، باب: اإثم مانع الزكاة، )680/2(، برقم )987(.   )3(
ينظر: ر�سالة يف زكاة احللي للعثيمي)�ص6(.  )4(
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َتْت َر�ُصوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَعَها . 3 ًة اأَ ِه: »اأَنَّ اْمَراأَ َعْن َعْمِرو ْبِن �ُصَعْيٍب َعْن اأَِبيِه َعْن َجدِّ
اْبَنٌة َلَها َوِفى َيِد اْبَنِتَها َم�َصَكَتاِن)1( َغِليَظَتاِن ِمْن َذَهٍب َفَقاَل َلَها »اأَُتْعِطنَي َزَكاَة 
َرِك اهلل ِبِهَما َيْوَم اْلِقَياَمِة �ِصَواَر ْيِن ِمْن  ِك اأَْن ُي�َصوِّ َهَذا«. َقاَلْت: اَل. َقاَل: »اأََي�ُصرُّ
َوَجلَّ  ِ َعزَّ  َوَقاَلْت: ُهَما هلِلَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ِبىِّ  اإَِلى النَّ َفاأَْلَقْتُهَما  َفَخَلَعْتُهَما،  َقاَل:  َناٍر«)2(، 

َوِلَر�ُسوِلِه.

وجه ال�ستدلل: احلديث دليل على وجوب الزكاة يف احللي)3(.

نوق�س: باأن احلديث مداره على عمرو بن �صعيب، وقد اختلف عليه يف و�صله 
واإر�صاله، �صرح االإمام الرتمذي باإعالل املو�صول، ثم قال: “ول ي�سح يف هذا 

الباب عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سيء”)4(.

عن عائ�سة  قالت: َدَخَل َعَلىَّ َر�ُصوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَراأَى يف يدي َفَتَخاٍت)5( . 4
َر�ُسوَل  َيا  َلَك  ُن  اأََتَزيَّ َنْعُتُهنَّ  �سَ َفُقْلُت  َعاِئ�َسُة«.  َيا  َهَذا  »َما  َفَقاَل:  َوِرٍق  ِمْن 
«. ُقْلُت اَل اأَْو َما �َصاَء اهلل. َقاَل: »ُهَو َح�ْصُبِك ِمَن  يَن َزَكاَتُهنَّ اهلل. َقاَل »اأَُتوؤَدِّ

اِر«)6(. النَّ

وامل�صكتان: -بفتح امليم وال�صني- تثنية م�صكة، وهي ال�صوار.�صرح �صنن اأبي داود للعيني 222/6.  )1(
اأخرجه اأبو داود 4/2 )1565( والن�سائي )343/1( والرتمذي )124/1( واأبو عبيد )1260/439(   )2(
ابن  �سححه  واحلديث   ،)208  ،204  ،178/2( واأحمد   )140/4( والبيهقي   27/4 �سيبة  اأبي  وابن 
املنري)566/5(،  البدر  الأحوذي)230/3(،  حتفة  وينظر:   ،370/2 الراية  ن�سب  يف  كما  القطان 

التلخي�ص احلبري2)/284(، م�سكاة امل�سابيح )340/6(، اإرواء الغليل)296/3(
ينظر: �صرح �صنن اأبي داود للعيني 222/6.  )3(

عبيد)480(،  لأبي  الأموال  البيهقي)140/4(،  �سنن  اإعالله:  يف  وينظر   .)23/2( الرتمذي  �سنن   )4(
التحقيق يف اأحاديث اخلالف لبن اجلوزي)45/2(.

اأي اخلواتيم الكبار كانت الن�صاء يتختمن بها والواحدة فتخة. عون املعبود �صرح �صنن اأبي داود 299/4.  )5(
اأخرجه اأبو داود يف �سننه )488/1(، والبيهقي )140/4(، والدار قطني يف �سننه)105/2( قال ابن   )6(
حجر يف التلخي�ص احلبري)343/2(«واإ�صناده على �صرط ال�صحيح«، وينظر: البدر املنري )584/5(، 

ن�سب الراية )371/2(، اإرواء الغليل)296/3(.
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وجه ال�ستدلل: واحلديث دليل على وجوب الزكاة يف احللية)1(.

نوق�ص: باأن يف �سنده يحيى بن اأيوب، وقد تكلم فيه اأهل العلم)2(. 

اآثار وردت عن بع�ص ال�سحابة دالة على وجوب زكاة احللي منها: . 5

 : اأنه كتب اإلى اأبي مو�سى الأ�سعري  عن عمر بن اخلطاب اأ- 
»اأن ُمر من ِقَبلَك من ن�ساء امل�سلمني اأن ي�سدقن حليهن«)3(.

ب- وعن عائ�سة  قالت: »ل باأ�ص بلب�ص احللي اإذا اأعطيت زكاته«)4(.

عن عبداهلل بن م�صعود : »اأن امراأته �ساألته عن حلي لها، فقال:  ج- 
اإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: اأ�صعها يف بني اأخ يل يف حجري؟ 

قال: نعم«)5(.

ن�سائه  حلي  يزكي  كان  »اأنه   : العا�س  بن  عمرو  بن  عبداهلل  عن  د- 
وبناته«)6(. وقد ُروي عنه بعدة روايات )7(.

نوق�ست الآثار ال�سابقة: باأنها واهية ول يحتج بها، قال ابن حزم: “واحتج من 
راأى اإيجاب الزكاة يف احللي باآثار واهية ل وجه لال�ستغال بها”)8(.

�سبل ال�سالم 135/2.  )1(
نقل الذهبي يف ميزان االعتدال ت�صعيف بع�س العلماء له ينظر: ميزان االعتدال )362/4(:   )2(

رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى)139/4(، والهندي يف كنز العمال)838/6(، والأثر مر�سل كما ذكره   )3(
البيهقي يف ال�سنن، وابن امللقن يف البدر املنري)579/5( وابن حجر يف التلخي�ص احلبري)342/2(.

يف  عبيد  اأبو  وذكره   )107/2( ال�سنن  يف  قطني  والدار   ،)139/4( الكربى  ال�سنن  يف  البيهقي  رواه   )4(
الأموال �ص 601، وابن حزم يف املحلى )185/4(. 

ولي�ص  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإلى  مرفوعا  هذا  روي  “وقد  وقال:   ،)139/4( الكربى  ال�سنن  يف  البيهقي  رواه   )5(
ب�سيء”، ورواه الدار قطني يف ال�سنن )107/2(، وعبدالرزاق يف م�سنفه)83/4(، وابن اأبي �سيبه يف 

م�سنفه)412/2( وذكره اأبو عبيد يف الأموال �ص 601. وينظر: التلخي�ص احلبري)389/2(.
رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى )139/4(.  )6(

ينظر: �سنن الدارقطني)107/2(، واملحلى )93/6(، والأموال لأبي عبيد �ص 601.   )7(
املحلى )188/4(.  )8(
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الرتجيح: 

وجوب  بعدم  القائل  االأول  القول  هو  اهلل-  عند  -والعلم  عندي  يرتجح  والذي   
الزكاة يف احللي امل�ستعمل وذلك: 

اأن االأ�صل براءة الذمة من التكاليف ال�صرعية مامل يرد دليل �صحيح و�صريح . 1
متت  عامة  ن�صو�س  على  بالوجوب  القائلني  اعتماد  وجّل  احللي  زكاة  يف 

مناق�ستها.

معّد . 2 الأنه  كذلك؛  لي�س  املراأة  وحلي  للنماء،  املعّد  املال  يف  جتب  الزكاة  اأن 
لال�ستعمال. 
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات، وبعد: 

 ففي نهاية بحث )الذهب الأبي�ص - درا�سة فقهية مقارنة(اأختم مبا تو�سلت اإليه 
من نتائج هذا بيانها: 

يتنوع الذهب الأبي�ص بالنظر اإلى ما يك�سبه اللون الأبي�ص اإلى نوعني: . 1

نوع ُيخلط مبادة )الزنك، والبالديوم، والف�سة(. اأ- 

ب- ونوع ُيطلى مبادة الروديوم.

ا مبا ُيخلط به، وهذه الأو�ساف مق�سودة من خلطه منها: . 2 يكت�سب الذهب اأو�سافاً

تغري لون. اأ- 

ا من ال�سالبة؛ بحيث ميكن ت�سكيله و�سياغته. اإك�سابه �سيئاً ب- 

غالب ما ُيتداول يف ال�سوق من احللي هو عيار )18( ون�سبة الذهب فيه %75 . 3
ا،  غالبة جداً فيهما  الذهب  فن�سبة  فيه %87.5  الذهب  ون�سبة  وعيار )21( 
الذهب يف  لأحكام  فتخ�سعان  الذهب؛  فيهما هي حقيقة  الغالبة  واحلقيقة 

البيع والزكاة. 

ن�ساب الزكاة يف الذهب الأبي�ص عيار 21 هي: 95.652 جرام، ليبلغ الذهب . 4
اخلال�ص فيه ن�ساب زكاة الذهب )85 جرام(.

ن�ساب الزكاة يف الذهب الأبي�ص عيار 18 هي: 106.25جرام، ليبلغ الذهب . 5
اخلال�ص فيه ن�ساب زكاة الذهب )85 جرام(.
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 قائمة امل�شادر واملراجع

القراآن الكرمي )جل منزله وعال(. 1
اآداب الزفاف يف ال�صنة املطهرة. االألباين، حممد نا�صر الدين، د.ط، بريوت: . 2

املكتب الإ�سالمي، 1409ه�. 
االأر�س. العبيدي، خالد فائق، د.ط، بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت.. 3
الألباين، حممد نا�سر الدين، . 4 ال�سبيل.  اأحاديث منار  الغليل يف تخريج  اإرواء 

بريوت: املكتب االإ�صالمي، ط2، 1405ه�- 1985م.
اأبو عمر يو�صف بن عبداهلل بن عبدالرب النمري . 5 اال�صتذكار. البن عبدالرب، : 

قتيبة،  دار  دم�صق:  ط/االأولى،  قلعجي،  اأمني  عبداملعطي  حتقيق:  القرطبي، 
1414ه�.

 اأ�صنى املطالب يف �صرح رو�س الطالب. االأن�صاري، زكريا، حتقيق: د. حممد . 6
بن حممد تامر، ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1422ه� - 2000م.

االأ�صباه والنظائر. ال�صيوطي، عبدالرحمن بن اأبي بكر، ط1، بريوت: دار الكتب . 7
العلمية، 1411ه�.

اأ�صواء البيان يف اإي�صاح القراآن بالقراآن. ال�صنقيطي، حممد االأمني بن حممد . 8
املختار بن عبدالقادر، د.ط، بريوت: دار الفكر، 1415ه�.

ط/. 9 ال�صافعي،  الدمياطي  �صطا  حممد  بن  عثمان  الطالبني.البكري،  اإعانة 
الأولى، بريوت: دار الفكر، 1418ه�.

الإقناع يف م�سائل الإجماع. ابن القطان، علي بن حممد بن عبدامللك الكتامي . 10
ال�صعيدي، ط/االأولى،  فوزي  اأبو احل�صن، حتقيق: ح�صن  الفا�صي،  احلمريي 

الفاروق احلديثة للطباعة والن�سر، 1424ه� - 2004 م.
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البحوث . 11 مكتب  حتقيق:  اخلطيب،  ال�سربيني  حممد  لل�سربيني،  الإقناع. 
والدرا�صات، د.ط، بريوت: دار الفكر، 1415ه�.

اإكمال امل�ُْعِلم بفوائد م�سلم. اليح�سبي، القا�سي عيا�ص بن مو�سى بن عيا�ص . 12
بن عمرون ال�سبتي، اأبو الف�سل، حتقيق: الدكتور يحيى اإ�سماعيل، النا�سر: دار 

الوفاء للطباعة والن�صر والتوزيع، م�صر، ط/االأولى، 1419ه� - 1998 م. 
ط/االأولى، . 13 ال�صافعي،  اإدري�س  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  االإمام  ال�صافعي،  االأم. 

بريوت: دار الفكر، 1400ه� 1980م.
الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل. . 14

ال�ساحلي،  الدم�سقي  �سليمان  بن  علي  احل�سن  اأبو  الدين  عالء  املرداوي، 
حتقيق: حممد الفقي، د.ت، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، د.ت.

البحر الرائق �صرح كنز الدقائق. ابن جنيم، زين الدين ابن جنيم احلنفي، . 15
د.ط، بريوت: دار املعرفة، د.ت. 

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد. ابن ر�سد، اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد . 16
بن اأحمد بن ر�صد القرطبي، ب/ط، القاهرة: دار احلديث، 1425ه�.

بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع، عالء الدين الكا�صاين، د.ط، بريوت: دار . 17
الكتاب العربي، 1982م.

البدر املنري يف تخريج االأحاديث واالأثار الواقعة يف ال�صرح الكبري. ابن امللقن، . 18
حتقيق:  امل�سري،  ال�سافعي  اأحمد  بن  علي  بن  عمر  حف�ص  اأبو  الدين  �سراج 
م�صطفى اأبو الغيط وعبداهلل بن �صليمان ويا�صر بن كمال، ط/االأولى، الريا�س: 

دار الهجرة للن�سر، 1425ه�.
البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي. العمراين، يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل، اأبو . 19

ح�صني ال�صافعي اليمني، حتقيق: قا�صم حممد النوري، ط1، جدة: دار املنهاج، 
1421ه�.

القرطبي، . 20 امل�صتخرجة.  مل�صائل  والتعليل  والتوجيه  وال�صرح  والتح�صيل  البيان 
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دار  بريوت،  واآخرون، ط2،  ر�صد، حتقيق: حممد حجي  بن  اأحمد  بن  حممد 
الغرب الإ�سالمي، 1408ه� - 1988 م.

بن . 21 حمّمد  بن  حمّمد  بيدي،  الزَّ مرت�صى  القامو�س.  جواهر  من  العرو�س  تاج 
عبدالرّزاق احل�صيني، اأبو الفي�س، حتقيق: جمموعة من املحققني، د.ط، د.م: 

دار الهداية، د.ت.
العبدري . 22 يو�صف  بن  القا�صم  اأبي  بن  يو�صف  بن  حممد  واالإكليل.املواق،  التاج 

الغرناطي، ط/االأولى، بريوت: دار الكتب العلمية، 1416ه�.
تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق. الزيلعي، عثمان بن علي بن حمجن البارعي، . 23

ط1، القاهرة: املطبعة الأمريية، بولق، 1313ه�.
التجريد. القدوري، اأحمد بن حممد بن اأحمد بن جعفر بن حمدان اأبو احل�سني، . 24

حتقيق: حممد �صراج، وعلي جمعة، ط/الثانية، دار ال�صالم: القاهرة، 1427ه�.
اأبو العال حممد عبدالرحمن بن عبدالرحيم، . 25 حتفة الأحوذي.املبارك فوري، 

د.ط، بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت.
حتقيق: . 26 علي،  بن  عبدالرحمن  اجلوزي،  ابن  اخلالف.  اأحاديث  يف  التحقيق 

العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  ط/االأولى،  ال�صعدين،  حممد  عبداحلميد  م�صعد 
1415ه�.

اأبو الف�سل . 27 التلخي�ص احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري. ابن حجر، 
اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن حجر الع�سقالين، حتقيق: ح�سن عبا�ص 

قطب، ط/االأولى، موؤ�ص�صة قرطبة، 1416ه� - 1995م
متام املنة يف التعليق على فقه ال�صنة. االألباين، حممد نا�صر الدين، ط/الثالثة، . 28

د.م، املكتبة الإ�سالمية، 1409ه�. 
التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين واالأ�صانيد. ابن عبدالرب، اأبو عمر، يو�صف بن . 29

عبداهلل بن حممد القرطبي. حتقيق: م�صطفى اأحمد العلوي، حممد عبدالكبري 
البكري، د.ط، املغرب: وزارة عموم االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية، 1387ه�. 
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اأحمد بن عبدالهادي احلنبلي، . 30 التحقيق. لبن عبدالهادي، حممد بن  تنقيح 
ط/ اخلباين،  نا�صر  بن  وعبدالعزيز  اهلل  جاد  بن  حممد  بن  �صامي  حتقيق: 

االأولى، الريا�س: اأ�صواء ال�صلف، 1428ه�.
اإحياء . 31 دار  بريوت:  ط1،  الهروي،  االأزهري  اأحمد  بن  حممد  اللغة،  تهذيب 

الرتاث العربي، 2001م.
ال�سعادات . 32 اأبو  الدين  جمد  الأثري،  ابن  الر�سول.  اأحاديث  يف  الأ�سول  جامع 

اجلزري،  ال�سيباين  عبدالكرمي  ابن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  بن  املبارك 
مكتبة  ط1،  عيون،  ب�صري  حتقيق  التتمة   - االأرناوؤوط  عبدالقادر  حتقيق: 

احللواين - مطبعة املالح - مكتبة دار البيان، د.ت.
عبداهلل . 33 اأبو  اإ�صماعيل  بن  حممد  البخاري،  املخت�صر.  ال�صحيح  اجلامع 

اجلعفي، حتقيق: م�صطفى ديب البغا، ط3، بريوت: دار ابن كثري، اليمامة، 
1407 - 1987م.

حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري. الد�صوقي، حممد عرفه، حتقيق: حممد . 34
علي�س، د.ط، بريوت: دار الفكر، د.ت.
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 املالحق 

)ملحق رقم - 3( ال�ستبانة
اآراء  ت�ستطلع  اأن  الباحثة  وتود  الأبي�ص،  الذهب  البحث عمل درا�سة فقهية عن  ي�ستهدف هذا 
التي  الإجابات  اإ�سارة )( على  و�سع  اآمل  الآتي،  ال�ستبيان  واملهتمني من خالل  املخت�سني 

تتوافق مع راأيك. �ساكرين ومقدرين ح�سن تعاونكم.
ال�سم: )اختياري( ...............................................................

 اأ�ستاذ/ة اأكادميي )فيزياء/كيمياء(   الوظيفة:  معلم/ة كيمياء  
 عامل يف جمال الذهب  خمت�ص يف جمال الذهب   

حمايدل اأوافقاأوافقالعبارةم

اأوًل: الطالء: يق�سد بطالء الذهب: هو دهن �سطحه بطبقة رقيقة لإك�سابه اللون املطلوب 

يطلى الذهب مبادة الروديوم لإك�سابه اللون الأبي�ص1

ثانًيا: اخللط: يق�سد بخلط الذهب: تداخل املعادن مع بع�سها، وجتان�سها، وامتزاج األوانها. 

يخلط الذهب مبعادن من )البالديوم، النيكل، الزنك، الف�سة، 2
البالتني( لإك�سابه اللون الأبي�ص

ثالًثا: اخل�سائ�س: يق�سد بتغري خ�سائ�س الذهب الأبي�س: اأي يقل بريقه مثال اأو حتمله للحرارة.

تتغري خ�سائ�ص الذهب عيار)21( اإذا كانت ن�سبته بعد اخللط 3%87
تتغري خ�سائ�ص الذهب عيار)18( اإذا كانت ن�سبته بعد اخللط 4%75
تتغري خ�سائ�ص الذهب عيار)14( اإذا كانت ن�سبته بعد اخللط 5%58
تتغري خ�سائ�ص الذهب عيار)10(اإذا كانت ن�سبته بعد اخللط %41.7 6 
تتغري خ�سائ�ص الذهب بعدما يطلى مبادة الروديوم 7 

معلومة اأخرى: 

رابًعا: احلقيقة: يق�سد بتغري حقيقة الذهب الأبي�س: اأي يكون معدًنا اآخر ل ي�سمى ذهًبا.

تتغريحقيقة الذهب عيار)21( اإذا كانت ن�سبته بعد اخللط 8%87
تتغري حقيقة الذهب عيار)18( اإذا كانت ن�سبته بعد اخللط 9%75

تتغريحقيقة الذهب عيار)14( اإذا كانت ن�سبته بعد اخللط 10%58
تتغري حقيقة الذهب عيار)10( اإذا كانت ن�سبته بعد اخللط 11%41.7
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معلومة اأخرى: 

)ملحق رقم - 1(
قطعة الذهب عيار )18( التي مت حتليلها يف خمترب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

)ملحق رقم - 2(
نتيجة حتليل عينة الذهب مبخترب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
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نتائج حتليل عينة الذهب مبخترب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن



د.  جوهرة  بنت  عبداهلل  العجالن

العدد  الثالث  واخلمسون  669العدد  الثالث  واخلمسون 668

فهر�ض املحتويات

611  ................................................................ ملخ�ص البحث
املقدمة........................................................................  612
617  ... الف�سل الأول: حقيقة الذهب الأبي�ص وخ�سائ�سه واأنواعه، وفيه مبحثان: 

املبحث الأول: حقيقته وخ�سائ�سه واأنواعه بالرجوع اإلى امل�سادر العلمية،
وفيه ثالثة مطالب: .................................................  617
617  ........................................... املطلب االأول: التعريف يف اللغة 
619  .................................... املطلب الثاين: التعريف يف اال�صطالح 
املطلب الثالث: املراجع املخت�سة باملعادن..................................  620
625  ..... املبحث الثاين: حقيقته وخ�سائ�سه واأنواعه عند اأهل اخلربة والخت�سا�ص 
630  ......... الف�سل الثاين: اأحكام الذهب الأبي�ص بح�سب اأنواعه، وفيه مبحثان:
املبحث الأول: بيان اأحكام الذهب الأبي�ص يف البيع، وفيه اأربعة مطالب: ......  630
631  ............................. املطلب الأول: بيان حكم البيع يف احلال الأول 
635  ........................... املطلب الثاين: بيان حكم البيع يف احلال الثاين 
636  .......................... املطلب الثالث: بيان حكم البيع يف احلال الثالث 
637  ........................... املطلب الرابع: بيان حكم البيع يف احلال الرابع 
املبحث الثاين: بيان اأحكام الذهب الأبي�ص يف الزكاة، وفيه مطلبان: .........  638
638  ............... املطلب االأول: بيان اأحكامه يف الزكاة اإذا كان اأكرثه الذهب 
642  .................. املطلب الثاين: زكاة الذهب الأبي�ص اإذا كان اأقله الذهب
652  ....................................................................... اخلامتة
653  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 
665  ....................................................................... املالحق 



الذهب األبيض - دراسة فقهية مقارنة

العدد  الثالث  واخلمسون  669العدد  الثالث  واخلمسون 668



د.  جوهرة  بنت  عبداهلل  العجالن

العدد  الثالث  واخلمسون  PBالعدد  الثالث  واخلمسون 670

ل بد من اأخذ العلم عن اأهله؛ فلذلك طريقان: 
اأحدهما: امل�سافهة، والثاين: مطالعة كتب امل�سنفني، ومدوين الدواوين.
والطريق االأولى )امل�صافهة( اأنفع، اإما خلا�صية يجعلها اهلل تعالى بني 
املعلم واملتعلم، ي�سهدها كل من زاول العلم والعلماء، فكم من م�ساألة 
يفهمها،  فال  قلبه،  على  ويرددها  ويحفظها  كتاب،  يف  املتعلم  يقروؤها 
اإليه املعلم، فهمها بغتة، وح�سل له العلم بها باحل�سرة،  األقاها  فاإذا 
وهذا الفهم يح�صل اإما باأمر عادي من قرائن االأحوال، واإي�صاح مو�صع 
ولكن  معتاد،  باأمر غري  يح�سل  وقد  ببال،  للمتعلم  يخطر  اإ�سكال، مل 
باأمر يهبه اهلل للمتعلم عند مثوله بني يدي املعلم، ظاهر الفقر بادئ 

احلاجة اإلى ما يلقى اإليه. 
والطريق الثاين )مطالعة كتب امل�سنفني( وهو نافع اأي�سااً ب�سرطني:

ومعرفة  املطلوب،  العلم  ذلك  مقا�سد  فهم  من  له  يح�سل  اأن  الأول: 
ا�سطالحات اأهله؛ ما يتم له به النظر يف الكتب، وذلك يح�سل بالطريق 
الأول، ومن م�سافهة العلماء، اأو مما هو راجع اإليه، وهو معنى قول من 
ومفاحته  الكتب،  اإلى  انتقل  ثم  الرجال،  �سدور  يف  العلم  “كان  قال: 
باأيدي الرجال”، والكتب وحدها ل تفيد الطالب منها �سيئااً، دون فتح 

العلماء، وهو م�ساهد معتاد.
والثاين: اأن يتحرى كتب املتقدمني من اأهل العلم املراد؛ فاإنهم اأقعد به 

من غريهم من املتاأخرين.
ينظر: املوافقات لل�ساطبي، 208/2.



الحديث المخالف
لإلجماع أو عمل السلف
دراسة أصولية تطبيقية

اإعداد: 
د. اإبراهيم بن �سمايل ال�سلمي

اأ�ستاذ اأ�سول الفقه امل�ساعد بكلية ال�رشيعة والأنظمة
بجامعة تبوك



د.   إبراهيم بن صمايل السلمي

العدد  الثالث  واخلمسون  673العدد  الثالث  واخلمسون 672



احلديث املخالف لإلمجاع أو عمل السلف - 

دراسة أصولية تطبيقية

العدد  الثالث  واخلمسون  673العدد  الثالث  واخلمسون 672

ملخص البحث

مو�صوع: )احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�صلف( من املو�صوعات املهمة يف 
البحث  والتحقيق، فجاء هذا  الدرا�سة  اإلى مزيد من  بحاجة  وهو  ال�سرعية،  الأدلة 
املو�صوع  مبفردات  التعريف  يف  االأول  فاملبحث  مباحث،  ثالثة  يف  املو�صوع  ليتناول 
وبيان  ال�صلف،  وعمل  االإجماع  بني  واملقارنة  ال�صلف،  عمل  وحجية  االإجماع  وحجية 

معنى احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�صلف.

واأما املبحث الثاين فهو عن حكم احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�صلف.

ال�صلف،  اأو عمل  التطبيق الأحاديث خالفت االإجماع  الثالث فهو يف  واأما املبحث 
بذكر ظاهر داللة احلديث على احلكم الفقهي املخالف لذلك، ثم ذكر احلكم الفقهي 
املجمع عليه اأو الذي عمل به ال�صلف باالأدلة وتقريرات العلماء، مع ذكر االإجابات عن 

هذه االأحاديث التي خالفت االإجماع اأو عمل ال�صلف.

واأختتم البحث بذكر اأبرز النتائج والتو�سيات التي تو�سل اإليها.

Abstract
One of the most important topics in the context of Adilah (a 

textual conjunction derived from a source) of Sahri’ah is a Hadith 
which is contrary to the Ijma’a (consensus) and practice of Uluma’a. 
The importance of this topic stems from the fact that there is little 
study and research that has been carried out to explore the topic. This 
paper precisely addresses this gap in the literature from two aspects 
or steps: 

Firstly; this paper starts with a hermeneutic foundation of the 
topic under investigation, by introducing the meaning of the terms, 
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vocabularies or terminologies used in this paper. It also introduces 
stating authoritative of the Ijma’a (consensus) of Uluma’a as a source 
of ahkam (rules) vis-à-vis a hadith which is contrary to the consensus 
and practice of Uluma’a.

Secondly, in keeping with the hermeneutic foundation of the topic, 
this paper highlights and critically discusses a number of Ahadith 
(plural of Hadith) that are contrary to the consensus and practice of 
Uluma’a. It then underlines the reasonings that led the Uluma’a to 
arrive at a different consensus and practice that is different to those 
Ahadith.

Lastly; the research concludes by highlighting the most prominent 
findings and recommendations that the author has unearthed.
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املقدمة

االإجماع،  خمالفة  من  ر  وحذَّ واالجتماع،  االلتئام  اإلى  دعا  الذي  هلل  احلمد 
وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �سحابته والتابعني وتابعيهم خري القرون، 

الذين باأمر الدين قائمون، ومن �سار على نهجهم اإلى يوم الدين.

اأما بعد: 

فاإن الأدلة ال�سرعية باب عظيم يف اأ�سول الفقه، وهي امل�سادر الرئي�سة ملعرفة 
احلكم ال�سرعي.

والتحقيق يف م�سائله، ومن  الدرا�سة  اإلى مزيد من  يحتاج  العظيم  الباب  وهذا 
�صمن تلك امل�صائل: احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�صلف.

اأهمية البحث: 

ال�صنة،  هما:  �صرعيني،  باأ�صلني  امل�صاألة  هذه  ارتباط  يف  البحث  اأهمية  تظهر 
الفقه،  اأ�سول  ال�سريعة، هما: علم احلديث، وعلم  ِعْلمنْي من علوم  والإجماع، وبني 
ال�صلف،  اأو عمل  بيان معنى احلديث املخالف لالإجماع  اإلى  اأن احلاجة ما�صة  ذلك 
ا مع وجود التبا�س  و�صبط املراد بـــعمل ال�صلف، ثم حترير احلكم يف ذلك، خ�صو�صً
يف امل�صاألة، �صواًء اأكان التبا�ًصا بني االإجماع وعمل ال�صلف، اأم التبا�ًصا بني عمل ال�صلف 

وم�صاألة قول االأكرث لياأتي البحث كا�صًفا عن ذلك.

اأهداف البحث: 

بني . 1 واملقارنة  ال�صلف،  عمل  اأو  لالإجماع  املخالف  باحلديث  املراد  حتديد 
االإجماع وعمل ال�صلف بعد تعريف عمل ال�صلف و�صرحه.
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اإي�صاح حكم احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�صلف.. 2

حترير مواقف اأهل العلم مع حترير االأدلة واملناق�صة يف هذه امل�صاألة.. 3

بيان اأثر هذه امل�ساألة على الأحكام الفقهية.. 4

الدرا�سات ال�سابقة: 

احلديث  حكم  التحديد-  وجه  -على  تناولت  تطبيقية  اأ�سولية  درا�سة  اأجد  مل 
بالبحث  تعلق  لها  التي  املوجودة  والدرا�صات  ال�صلف،  عمل  اأو  لالإجماع  املخالف 

درا�ستان: 

عبدال�سالم . 1 للباحث  الفقهاء،  بها  ُيْفت  مل  التي  الأحاديث  ملعرفة  النتهاء   
علو�ص، كتاب مطبوع من اإ�سدارات دار ابن حزم، بريوت-لبنان.

بها  ُيْفِت  مل  التي  الأحاديث  بع�ص  طرق  يف  حديثية  درا�سة  الكتاب  وهذا 
الفقهاء، مع اإ�سارات للجانب التطبيقي يف نقل ما ذكره الفقهاء عن خمالفة 
العمل، فهو مل يبحث  الباحث- لالإجماع وما عليه  الأحاديث -التي ذكرها 
يبحث  ومل  ال�صلف،  عمل  اأو  لالإجماع  املخالف  للحديث  االأ�صويل  اجلانب 
اجلانب  واأما  اأخرى،  اأحاديث  واإمنا  التطبيق  يف  ذكرتها  التي  الأحاديث 
االأ�صويل يف الكتاب فهو يف اأحاديث االآحاد وحجيتها و�صروط العمل بها ونحو 

ذلك. 

تف�سيل املجمل يف مرتوك الظاهر وما مل يجر عليه العمل، للباحث د. بالل . 2
في�سل البحر، كتيب مطبوع من اإ�سدارات دار النور املبني، عمان-الأردن.

وهذا الكتيب على اأهميته اإل اأنه لي�ص فيه حترير لالأقوال الأ�سولية يف حكم 
باالأدلة  ْرُته  الذي حرَّ النحو  ال�صلف على  اأو عمل  احلديث املخالف لالإجماع 
واملناق�صة، ولي�س يف بحثه مقارنة بني االإجماع وعمل ال�صلف، كما اأن الباحث 
مل يحرر املراد بعمل ال�صلف حني يذكر العلماُء اأن العمل على خالف احلديث.
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منهج البحث واإجراءاته: 

اتباع املنهج ال�ستقرائي، وذلك با�ستقراء اآراء العلماء وتقريراتهم واأدلتهم . 1
يف املو�سوع من خالل البحث عنها يف مظان وجودها.

اتباع املنهج التحليلي، وذلك بتحليل ما جمعته بعد ال�ستقراء، للو�سول اإلى . 2
اأهداف البحث.

اللتزام بقواعد البحث العلمي املتعارف عليها يف النقل والتوثيق ونحو ذلك.. 3

عزو الآيات القراآنية اإلى �سورها بذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية.. 4

يف . 5 احلديث  كان  فاإن  الأ�سلية،  م�سادرها  من  النبوية  الأحاديث  تخريج 
غريهما  يف  كان  واإن  ذلك،  اإلى  بالعزو  اكتفيت  اأحدهما  يف  اأو  ال�سحيحني 
اأمكنني  اأهل احلديث ما  بيان درجته عند  اإلى م�سدره مع  عزوت احلديث 

ذلك.

اأن . 6 يخفى  ول  امل�سهورين،  عدا  البحث  يف  ذكرهم  الوارد  الأعالم  ترجمة 
ال�صهرة اأمٌر ن�ْصبي.

خطة البحث: 

ي�ستمل البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، وفهار�ص.

ومنهج  ال�سابقة،  والدرا�سات  واأهدافه،  البحث،  واأهمية  الفتتاحية،  ت�سمل  املقدمة 
البحث، وخطته.

املبحث االأول: التعريف مبفردات املو�صوع، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول: التعريف باالإجماع وحجيته.

املطلب الثاين: التعريف بـعمل ال�صلف وحجيته.

املطلب الثالث: املقارنة بني االإجماع وعمل ال�صلف.
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املطلب الرابع: معنى احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�صلف.

املبحث الثاين: حكم احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�صلف، وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: حكم احلديث املخالف لالإجماع، وفيه ثالثة فروع: 

الفرع الأول: الأقوال يف امل�ساألة.

الفرع الثاين: الأدلة واملناق�سة.

الفرع الثالث: الرتجيح.

املطلب الثاين: حكم احلديث املخالف لعمل ال�صلف.

املبحث الثالث: تطبيقات على احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�صلف، وفيه ثالثة 
مطالب: 

اإحداد  مدة  يف    عمي�ص  بنت  اأ�سماء  حديث  على  التطبيق  الأول:  املطلب 
الزوجة بثالثة اأيام.

املطلب الثاين: التطبيق على حديث اأ�سماء بنت اأبي بكر  يف حكم التحلل 
من العمرة بالطواف.

املطلب الثالث: التطبيق على حديث عبداهلل بن عبا�س  يف حكم اجلمع 
بني ال�سالتني من غري عذر.

اخلامتة: وفيها اأبرز نتائج البحث مع التو�سيات.

الفهار�ص: وت�سمل فهر�ص امل�سادر واملراجع، وفهر�ص املو�سوعات.
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املبحث االأول

التعريف مبفردات املو�شوع

املطلب االأول
التعريف باالإجماع وحجيته

يت�صح معنى االإجماع يف اال�صطالح اإذا مت تعريفه يف اللغة؛ لل�صلة الوثيقة بني 
املعنى ال�سطالحي واللغوي.

التعريف اللغوي لالإجماع: 

“اجليم  فار�ص)1(:  ابن  قال  والعني،  وامليم  اجليم  من  اأ�سله  اللغة:  يف  الإجماع 
وامليم والعني اأ�سل واحد يدل على ت�سام ال�سيء”)2(. 

القراآن  التفاق يف  معنى  ورد  وقد  والعزم،  التفاق  بني  م�سرتك  لفظ  والإجماع 
الكرمي الذي نزل بل�سان عربي مبني.

پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ    : يو�صف  ق�صة  يف  تعالى  اهلل  قال 
پ  پڀ( ]يو�صف: 15[.

اأي: اتفقت اآراوؤهم وعزموا على اإلقاء يو�صف  يف غيابة اجلب)3(.

وقال اهلل تعالى: )ٿ   ٹ  ٹ( ]يون�ص: 71[.
اللغوي املف�صر، له ت�صانيف  اأحمد بن فار�س بن زكريا القزويني، االإمام  اأبو احل�صن  ابن فار�س: هو   )1(
كثرية منها: »مقايي�ص اللغة«، و»جامع التاأويل يف تف�سري القراآن«، و»حلية الفقهاء« تويف �سنة 395ه�. 

ينظر: وفيات الأعيان )118/1(، �سذرات الذهب )132/3(.
مقايي�ص اللغة )479/1( مادة: جمع.  )2(

ينظر: تف�سري الطربي )573/15(، تف�سري ابن كثري )573/2(.  )3(
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اأي: اعزموا اأمركم)1(.

و�سمي يوم اجلمعة بذلك لجتماع جميع النا�ص فيه)2(.

والعزم يرجع اإلى التفاق؛ لأن من اتفق على �سيء فقد عزم عليه)3(.

التعريف ال�سطالحي لالإجماع: 

ابن  تعريف  اأف�صلها  من  لكن  الأ�سوليون)4(،  ذكرها  تعريفات  عدة  لالإجماع 
اللحام)5(، وهو: “اتفاق جمتهدي ع�سٍر من هذه الأمة بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص على اأمر 

ديني”)6(.

�سرح التعريف)7(: 

“اتفاق جمتهدي ع�سر”: اأي ي�سدر التفاق عن كل املجتهدين، فال ي�سح اتفاق 
ا. بع�ص املجتهدين واعتباره اإجماعاً

�صروط  فيه  تكتمل  مل  ومن  كالعامة  املجتهدين  غري  اتفاق  القيد:  بهذا  ويخرج 
الإجماع.

َمن  الع�سور دون  ا منهم يف ع�سر من  ع�سر” اأي من كان موجوداً “جمتهدي 
مات اأو مل يوَلد بعد.

ينظر: تف�سري الطربي )147/15(.  )1(
ينظر: ل�سان العرب )58/8( ف�سل اجليم.  )2(

ينظر: اإر�ساد الفحول )�ص: 131(.  )3(
ينظر: العدة )170/1(، امل�ست�سفى )294/2(، املح�سول )29/4(، خمت�سر ابن احلاجب و�سرحه   )4(

بيان املخت�سر )521/1(، اأ�سول الفقه لبن مفلح )365/2(.
ابن اللحام: هو علي بن حممد بن علي بن عبا�ص البعلي احلنبلي، املعروف بابن اللحام، من موؤلفاته:   )5(
»القواعد الأ�سولية« و»اختيارات ال�سيخ تقي الدين ابن تيمية«، و»املخت�سر يف اأ�سول الفقه« تويف �سنة 

803ه�. ينظر: ال�سوء الالمع لل�سخاوي )320/5(، �سذرات الذهب )52/9(.
خمت�سر ابن اللحام )�ص: 74(.  )6(

ينظر: �صرح خمت�صر ابن اللحام للجراعي )571/1(، معامل اأ�سول الفقه عند اأهل ال�سنة واجلماعة   )7(
)�ص: 156(.
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ملسو هيلع هللا ىلص، بحيث يكون املجمعون من امل�سلمني،  حممد  اأمة  من  الأمة” اأي  هذه  “من 
ول عربة باإجماع الأمم الأخرى غري امل�سلمة.

حياته. يف  الإجماع  يقع  ل  ملسو هيلع هللا ىلص” اأي  النبي  وفاة  “بعد 
الدينية، ويخرج  الأمور  من  عليها  املجمع  امل�ساألة  تكون  ديني” اأي  اأمر  “على 

بذلك ما كان من الأمور الدنيوية والعقلية وغريها.

حجية الإجماع: 

الإجماع حجة �سرعية عند عامة اأهل العلم، ومل يخالفهم يف ذلك اإل من مل ُيعتد 
.)4 ام)1(، وبع�ص الإمامية)2(، واخلوارج)3( به مثل النظَّ

املطلب الثاين
التعريف بعمل ال�شلف وحجيته

ذكر العلماء يف �صروحات االأحاديث املخالفة لعمل ال�صلف باأن العمل على خالفها 
دون تعريف لذلك، ولعل ال�صبب هو و�صوحه يف اأذهان العلماء مبا اأغنى عندهم عن 
تعريفه، مع وجود قلة من ال�صلف الذين يقولون بداللة هذا احلديث املخالف ملا عليه 

عمل ال�صلف.

ا  فتحديد املراد بعمل ال�صلف يف ذلك وبيان حجيته ال يخلو من ال�صعوبة، خ�صو�صً
ام، من اأئمة املعتزلة، من موؤلفاته:  ام: هو اإبراهيم بن �سيار بن هانئ الب�سري، اأبو اإ�سحاق النظَّ النظَّ  )1(

»النكت«، تويف �سنة 231ه�. ينظر: الفتح املبني )141/1(.
اأغلب  لديهم �ساللت كفرية كطعنهم يف   ، اأبي طالب  بن  باإمامة علي  القائلون  الإمامية: هم   )2(

ال�سحابة وتكفريهم، وهم اأربع وع�سرون فرقة. ينظر: امللل والنحل )162/1(.
اخلوارج: هم الذين خرجوا على اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب ، وهم عدة فرق، منها: الأزارقة   )3(
والإبا�سية، من �سفاتهم: مقاتلة اأهل الإ�سالم وترك قتال اأهل الأوثان، وتكفري مرتكب الكبرية. ينظر: 

امللل والنحل )114/1(.
عقيل  لبن  الوا�سح   ،)434/1( الربهان  )�ص437(،  الف�سول  اإحكام   ،)1064/4( العدة  ينظر:   )4(

)105/5(، البحر املحيط )384/6(.
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تقريب  يف  جهدي  بذلت  وقد  االأكرث”،  “قول  م�ساألة  مع  ذلك  يف  التبا�ص  وجود  مع 
االأ�صول  املنثورة يف كتب  الن�صو�س  التاأمل يف  بعد  وبيان احلجية يف ذلك  التعريف 

و�سروحات الأحاديث وغريها)1(.

فيمكن تعريفه ب��: “القول الذي عمل به جميع فقهاء القرون املف�صلة اأو اأكرثهم«، 
واأما عمل ال�صلف الذي ُوجد من يخالفه منهم فيمكن تعريفه بـــ: »القول الذي عمل به 
جميع فقهاء القرون املف�صلة اأو اأكرثهم على خالف القول املنفرد عنهم بدون دليل 

معترب”.

�سرح التعريف: 

اإلى الفقيه �سواء يف الفتيا اأو يف الق�ساء ونحو ذلك. “القول” ي�سمل كل ما ُن�ِسَب 
“الذي عمل به جميع فقهاء القرون املف�صلة اأو اأكرثهم” هذا قيد ُيخرج م�سطلح 
الإجماع الذي ل يخت�ص باتفاقهم يف ذلك الزمن فح�سب، واإمنا يكون باتفاق الفقهاء 

يف اأي ع�سر من الع�سور.

كما اأن االإجماع ال ي�صدق عليه اتفاق االأكرث.

التابعني، وهوؤلء هم  واأ�سحاب القرون املف�سلة هم ال�سحابة والتابعون وتابعو 
ال�صلف عند من يعّرف ال�صلف باحلقبة الزمنية املعينة، وهذا هو املق�صود يف هذا 

البحث)2(. 
ذكر الدكتور عبداهلل الدميجي تعريًفا لـ »فهم ال�صلف« من جهة املنهج، ومل يعرف »عمل ال�صلف« حني   )1(
ذكر العلماُء االأحاديَث املخالفة لعمل ال�صلف باأن العمل على خالفها، مع وجود قلة من ال�صلف يقولون 
بداللة احلديث املخالف لعمل ال�صلف، ولي�س الدكتور الدميجي ب�صدد بيان ذلك، فقد قال: “اجتهاد 
الآيات  لبع�ص  اأفرادهم  تف�سري  اأو  اجلزئي�ة  الأحك�ام  بع��ص  بيان  يف  دونهم  من  اأو  ال�سحابة  اأفراد 
القراآنية التي اختلفوا فيها وتعددت اأقوالهم اأو مل ي�س�تهر ذلك عنهم، اأو جانب ال�سواب بع�سهم، فهذا 
ُيعد فهًما وقواًل لل�صلف، ولي�س هو »فهم ال�صلف”، وفرق بني االأمرين «. فهم ال�صلف ال�صالح )�س: 23(.
فهناك اإطالقان لتعريف م�صطلح ال�صلف: االأول: اإطالقه على حقبة زمنية معينة »املفهوم التاريخي   )2(
للم�صطلح«، والثاين: اإطالقه على منهج حمدد غري مرتبط بزمن معني »املفهوم املنهجي«. والتعريف 
ا اإلى حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »خري القرون قرين ثم الذين يلونهم ثم = باحلقبة الزمنية املعينة جاء ا�ستناداً
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القول  ُيخرج  قيد  دليل معترب” هذا  بدون  عنهم  املنفرد  القول  خالف  “على 
داخل يف  فهو غري  معترب  دليل  على  ا  مبنياً وكان  املجتهدين  من  قلة  به  انفرد  الذي 

التعريف واإن خالفه االأكرث كما �صياأتي بيانه يف احلديث عن حجية عمل ال�صلف.

ما  وبني  ال�صلف  عمل  عليه  الذي  بني  الفرق  يظهر  و�صرحه  التعريف  ذكر  وبعد 
ا�سطلح عليه املالكية ب��� “ما جرى عليه العمل”، فتعريف ما جرى عليه العمل عند 
اأو  مل�صلحة  امل�صهور  اأو  الراجح  مقابل  يف  �صاذ  اأو  �صعيف  بقول  االأخذ  هو:  املالكية 

�سرورة اأو غري ذلك)1(.

ا يريدون به: الأقوال الراجحة اأو امل�سهورة وتقدمي الراجح على امل�سهور  واأحياناً
مالك  عن  الروايات  بع�ص  املالكي  املجتهد  اختيار  بعد  ُعِمل«  »وبه  فيقال:  عندهم، 

ويرّجحه خالًفا للم�صهور يف املذهب)2(.

حجية عمل ال�سلف: 

اأ�سحاب القرون املف�سلة هم خري الأمة، يقول ابن تيمية: » ومن املعلوم بال�سرورة 
الطوائف:  ال�صنة واجلماعة من جميع  اأهل  اتفق عليه  وال�صنة وما  الكتاب  ملن تدبر 
اأن  اأن خري قرون هذه الأمة يف الأعمال والأقوال والعتقاد وغريها من كل ف�سيلة 
خريها: القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
الفرقة  بيان  فيه  ورد  الذي  االفرتاق  حديث  اإلى  ا�صتناًدا  جاء  باملنهج  والتعريف  يلونهم«،  الذين   =
الناجية حني قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف بيانها: »ما اأنا عليه واأ�سحابي«، وجمهور هذا الزمن )القرون املف�سلة( 
على هذا املنهج احلق، وتعريف ال�صلف باملنهج مرادف مل�صطلح اأهل ال�صنة واجلماعة، ويكون االنت�صاب 
اإلى ال�صلف من جهة التزام منهجهم يف التلقي واال�صتدالل، والقول بقولهم يف م�صائل االعتقاد التي 

متيزهم عن اأهل الأهواء والبدع، والتربوؤ من مقالتهم البدعية.
، باب ف�سل ال�سحابة ثم  ينظر ملا �سبق: �سحيح م�سلم )1963/4( كتاب ف�سائل ال�سحابة 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، �سنن الرتمذي )26/5( كتاب الإميان، باب ما جاء يف افرتاق هذه 
الأمة، لوامع الأنوار البهية )20/1(، �صرح النووي على �صحيح م�صلم )85/16(، جمموع فتاوى ابن 

تيمية )325/6(، فهم ال�صلف ال�صالح للدميجي )�س: 13(.
ينظر: ا�صطالح املذهب عند املالكية )�س: 396(.  )1(

ينظر: مواهب اجلليل )146/6(، الفكر ال�سامي يف تاريخ الفقه الإ�سالمي )712/2(.  )2(



د.   إبراهيم بن صمايل السلمي

العدد  الثالث  واخلمسون  685العدد  الثالث  واخلمسون 684

من غري وجه، واأنهم اأف�صل من اخللف يف كل ف�صيلة: من علم وعمل واإميان وعقل 
ودين وبيان وعبادة، واأنهم اأولى بالبيان لكل ُم�ْسكل. هذا ل يدفعه اإل من كابر املعلوم 

بال�صرورة من دين االإ�صالم، واأ�صله اهلل على علم«)1(.

قول  امل�صهور يف  داخل يف اخلالف  ال�صلف  بعمل  االحتجاج  باأن  ظاّن  يظن  وقد 
االأكرث هل هو اإجماع اأو ال؟ وهل هو حجة اأو ال؟)2(.

حجة  يعترب  فهو  ذلك،  عن  يختلف  ال�صلف  عمل  اأن  يل  تبني  البحث  بعد  ولكن 
�صرعية اإذا حتقق يف القول املخالف اأحد اأمرين: 

الأمر الأول: خمالفة بع�س الأ�سول ال�سرعية بال�ستناد اإلى دليل غري معترب.

 وذلك مثل ا�صتناد املخالف اإلى دليل من�صوخ ومل يبلغه الدليُل النا�صخ، اأو وجود 
َوْهم يف رواية احلديث مما اأّدى ل�صعف املنت واإن �صح ال�صند.

ولهذا يقول القا�سي عيا�ص)3(: “قال مالك: وقد كان رجال من اأهل العلم من 
التابعني يحدثون بالأحاديث وتبلغهم عن غريهم فيقولون: ما جنهل هذا ولكن م�سى 

العمل على غريه”)4(.
جمموع الفتاوى )158/4(.  )1(

اختلف االأ�صوليون يف قول االأكرث هل هو اإجماع اأو ال؟  )2(
ا، فالإجماع ل ينعقد اإل باتفاق جميع املجتهدين. فجمهور الأ�سوليني ل يعتربونه اإجماعاً

لكن بع�س االأ�صوليني اعتربه حجة ولي�س اإجماًعا، وقال الطويف: اإنه قول االأكرث من االأ�صوليني.
وهناك جمع من العلماء اعتربوا قول االأكرث لي�س بحجة.

ينظر ملا �سبق: اأ�سول البزودي )�ص244(، قواطع الأدلة )12/2(، �صرح خمت�صر الرو�صة )53/3، 
59(، ك�صف االأ�صرار )245/3(، �صرح الع�صد على خمت�صر ابن احلاجب )336/2(، البحر املحيط 

.)430/6(
اأبو الف�سل عيا�ص بن مو�سى بن عيا�ص اليح�سبي ال�سبتي املالكي، تولى ق�ساء  القا�سي عيا�ص: هو   )3(

�سبتة ثم غرناطة.
له عدة موؤلفات، منها: »ال�سفا« و»ترتيب املدارك« و»الإعالم بحدود قواعد الإ�سالم«، تويف �سنة 544ه�.

ينظر: �سري اأعالم النبالء )212/20(، طبقات احلّفاظ لل�صيوطي )�س: 470(.
ترتيب املدارك )45/1(.  )4(
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وقال ال�ساطبي)1(: “اإمنا ُيعّد يف اخلالف االأقوال ال�صادرة عن اأدلة معتربة يف 

اأو  الدليل،  اإذا �صدرت من جمرد خفاء  واأما  ي�صعف،  اأو  يقوى  ال�صريعة كانت مما 

عدم م�سادقته فال؛ فلذلك قيل: اإنه ل ي�سح اأن ُيعتد بها يف اخلالف، كما مل يعتد 

ال�صلف ال�صالح باخلالف يف م�صاألة ربا الف�صل واملتعة وحما�صي الن�صاء واأ�صباهها 

من امل�صائل التي خفيت فيها االأدلة على من خالف فيها”)2(.

الأمر الثاين: الإفراط والتفريط يف التعامل مع الأدلة ال�شرعية.

وذلك مثل من يتو�سع يف القيا�ص والراأي ويرد ال�سنة ال�سحيحة ال�سريحة)3(، اأو 

مثل من يعتمد يف تف�سري الآية القراآنية على لغة القراآن ويرتك ال�سنة ال�سحيحة التي 

ورد فيها تف�سريها)4(.

اأو مثل من يبالغ يف بع�س االأ�صول املختلف فيها اإلى درجة تقدميها على االأ�صول 

املتفق عليها فيخالف ما عليه عمل ال�صلف)5(.
اإبراهيم بن مو�سى اللخمي الغرناطي ال�سهري بال�ساطبي، له عدة موؤلفات  اإ�سحاق  اأبو  ال�ساطبي: هو   )1(
النور  �سجرة  ينظر:  790ه�.  �سنة  تويف  والإن�ساءات(،  و)الإفادات  و)العت�سام(  )املوافقات(  منها: 

الزكية )�ص: 231(.
املوافقات )172/4(.  )2(

قال احلطاب: »ويف نوازل �صحنون من اقت�ّس منه يف جناية مل جتز �صهادته يف مثل اجلرح الذي اقت�س   )3(
منه، قال ابن ر�سد: هذا �سذوذ غرق فيه يف القيا�ص« مواهب اجلليل )162/6(.

وذلك مثل ما ُروي عن بع�صهم من عدم ا�صرتاط دخول الزوج الثاين على من بانت من زوجها االأول   )4(
بينونة كربى، بحيث لو طلقها الزوج الثاين بعد العقد فقط حتل للزوج الأول، وذلك يف تف�سري قول 
العرب فتم�سك  لغة  )ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب(، حيث اعتمد على  تعالى:  اهلل 
ترجع  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ت�صاأل  امراأة  جاءت  حني  ذلك  ف�ّصرت  ال�صحيحة  ال�صنة  بينما  االآية،  بظاهر 
ويذوق  ع�سيلته  تذوقي  »ل حتى  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لها  فقال  الثاين  الزوج  من  بعد طالقها  الأول  لزوجها 
ع�سيلتك«، اأي ل حتل للزوج الأول اإل اإذا طلقها الزوج الثاين بعد الدخول بها. ينظر: تف�سري ابن 

جزي )123/1(.
وذلك مثل من يقدم امل�سلحة على الن�ص.  )5(
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املطلب الثالث
املقارنة بني االإجماع وعمل ال�شلف

بعد تعريف االإجماع وتعريف عمل ال�صلف و�صرح كل منهما وبيان حجيتهما يت�صح 
ا�سرتاكهما يف موا�سع واختالفهما يف موا�سع.

موا�سع الإ�سرتاك بني الإجماع وعمل ال�سلف: 

الحتجاج بهما.. 1

بع�س . 2 اأحياًنا  ينقل  فكما  ال�صلف،  عمل  نقل  اأو  االإجماع  نقل  يف  الدقة  عدم 
ا يف م�ساألة ل يكون فيها اإجماع يف حقيقة الأمر فكذلك يح�سل  العلماء اإجماعاً
ا القول من بع�ص العلماء يف م�ساألة اأو اأحاديث باأن عليها العمل، اأو اأنها  اأحياناً

خالف ما عليه العمل، ول يكون كذلك يف حقيقة الأمر)1(.

موا�سع الختالف بني الإجماع وعمل ال�سلف: 

يف االإجماع ُي�صرتط اتفاق جميع املجتهدين بينما يف عمل ال�صلف يكون بعمل . 1
اجلميع اأو االأكرث وفق ما ُذِكر يف التعريف و�صرحه.

من . 2 ابتداًء  ع�صر  اأي  يف  واإمنا  حمددة،  ع�صور  فيه  ُت�صرتط  ال  االإجماع  يف 
ع�سر ال�سحابة  بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلى اأن يرث اهلل االأر�س ومن 
عليها، بينما يف عمل ال�صلف اأي عمل جميع فقهاء القرون املف�صلة اأو اأكرثهم، 

والقرون املف�سلة هي ع�سر ال�سحابة والتابعني وتابعي التابعني.
ا  ا من بع�ص العلماء يف نقل الإجماع يف م�ساألة فيها خالف قد يكون معروفاً حيث يح�سل ت�ساهل اأحياناً  )1(
لديه؛ مثل نقل النووي الإجماع على اأن عيادة املري�ص �سنة، بينما الإمام البخاري يقول: “باب وجوب 
عيادة املري�ص”. وكذلك يف نقل ما كان العمل على خالفه كما نقل ابن قتيبة اأن العلماء تركوا العمل 

باأحاديث امل�صح على العمامة مع اأن اخلالف فيها ظاهر، فقد عمل بها بع�س ال�صحابة والتابعني.
241(، املغني لبن قدامة )307/1(، �صرح  تاأويل خمتلف احلديث البن قتيبة )�س:  ينظر ملا �صبق: 

النووي على �سحيح م�سلم )31/14(، فتح الباري لبن حجر )112/10(.
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 املطلب الرابع
معنى احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�شلف

املراد باحلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�صلف هو احلديث ال�صحيح اأو الذي 
االآحاد خمالًفا من كل وجه لالإجماع وما عليه عمل  الوارد بطريق  ظاهره ال�صحة 

جميع فقهاء القرون املف�صلة اأو اأكرثهم.

قبيل  من  امل�ساألة  على  امل�سروبة  الأمثلة  فالأن  الآحاد(  )بطريق  التقييد  ووجه 
الآحاد. 

ووجه التقييد بـــ )كل وجه( فالأن احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�صلف من 
وجه دون اآخر ميكن اجلمع بينها، ولذلك هو غري داخل يف املعنى املراد بحثه.

يت�سل  الذي  امل�سند  “احلديث  هو:  املحدثني  ا�صطالح  يف  ال�صحيح  واحلديث 
ول  ا  �ساذاً يكون  ول  منتهاه،  اإلى  ال�سابط  العدل  عن  ال�سابط  العدل  بنقل  اإ�سناده 

ُمعّلال”)1(.

واأما الذي يكون ظاهره ال�صحة فهو �صحيح االإ�صناد، وال يلزم -اأحياًنا-من كون 
ا اأو  ا يف املنت، فقد يكون املنت �ساذاً ا اأن يكون احلديث �سحيحاً اإ�سناد احلديث �سحيحاً
به علة، لكن مدار ال�سحيح “مبقت�سى اأ�سول الفقهاء والأ�سوليني على �سفة عدالة 
الراوي العدالة امل�سرتطة يف قبول ال�سهادة على ما قرر من الفقه، فمن ل يقبل املر�سل 
 ، ا ول معلالاً ا، وزاد اأ�سحاب احلديث اأن ل يكون �ساذاً منهم زاد يف ذلك اأن يكون م�سنداً
ا من العلل التي يعلل  ويف هذين ال�سرطني نظر على مقت�سى مذهب الفقهاء، فاإن كثرياً

بها املحدثون احلديث ل جتري على اأ�سول الفقهاء”)2(.

مقدمة ابن ال�صالح )�س: 12(.  )1(
االقرتاح يف بيان اال�صطالح )�س: 5(، وُينظر: املوقظة للذهبي )�ص: 24(.  )2(
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املبحث الثاين
حكم احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�شلف

املطلب االأول
حكم احلديث املخالف لالإجماع

توطئة: 

بني  حقيقي  تعار�ص  يح�سل  اأن  ي�ستحيل  اأنه  ال�سريعة  علماء  لدى  املتقرر  من 
اجتمع  يعار�سها  عما  �ساملة  �سحيحة  �سنة  توجد  فال  والإجماع،  ال�سحيح  احلديث 

العلماء على القول بخالفها اأو ترك العمل بها)1(.

ا وثابتاًا و�ساملاًا من املعار�ص فيكون اخلالف الأ�سويل  فاإذا كان احلديث �سحيحاً
على فر�ص وقوعه عند من قال بوجوب الرجوع لالإجماع وترك احلديث -كما �سياأتي- 

واإن مل يكن �ساملاًا من املعار�ص فلي�ص اخلالف على فر�ص وقوعه.

واأما عند َمن قال بالرجوع للحديث وترك الإجماع فهو لأجل اأنه ي�ستحيل التعار�ص 
بني احلديث ال�سحيح والإجماع بحيث يكون الإجماع حجة اإل اإذا ورد ما يخالفه.

الفرع الأول: الأقوال يف امل�ساألة: 

جاء اخلالف االأ�صويل يف حكم احلديث املخالف لالإجماع على قولني: 

قول  وهو  باحلديث،  العمل  وترك  الإجماع  على  الإ�سرار  يجب  الأول:  القول 
جماهري العلماء)2(.

ينظر: الر�سالة لالإمام ال�سافعي )�ص: 470(.  )1(
ينظر: امل�ست�سفى )293/2(، جمموع فتاوى ابن تيمية )297/19(، البحر املحيط )408/6(، التقرير   )2(

والتحبري )112/3(، �صرح الكوكب املنري )600/4(. 
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القول الثاين: يجب الرجوع اإلى موجب احلديث، ن�سبه ابن َبْرهان)1( اإلى طائفة 
من الأ�سوليني)2(، وذكر ابن حزم)3( اأن ل مطعن يف ال�ستدلل باحلديث اإذا 

خالف االإجماع)4(.

الفرع الثاين: الأدلة واملناق�سة: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول وهم اجلمهور مبا يلي: 

 اأن الإجماع دليل قاطع مع�سوم عن اخلطاأ واآمن من الن�سخ والتاأويل بخالف . 1
اأو ح�صول اخلطاأ من  التاأويل  اأو  الن�صخ  يعرتيه  الذي  له،  املخالف  احلديث 

الراوي يف روايته)5(.

يكون  االإجماع  واأن  لالإجماع،  املخالف  احلديث  تاأويل  ي�صعب  باأنه  ونوق�س 
حجة اإل اإذا ورد ما يخالفه.

واأجيب عنه باأن التم�صك باحلديث املخالف لالإجماع يقت�صي يف حقيقته رفع 
الإجماع وخروجه عن كونه حجة، وهذا باطل.

ابن برهان: هو اأبو الفتح اأحمد بن علي بن حممد الوكيل البغدادي احلنبلي ثم ال�سافعي، املعروف بابن   )1(
برهان، من موؤلفاته: الب�سيط والو�سيط والأو�سط والوجيز، تويف �سنة 518ه�.

ينظر: طبقات ال�سافعية لبن قا�سي �سهبة )279/1(، و�سذرات الذهب )62/4(.
وهذه الن�سبة وردت يف كتاب ابن برهان »الو�سول اإلى الأ�سول« )116/2(.  )2(

الن�سبة يف كتاب الوجيز لبن برهان، واعترب حمقق كتاب الأو�سط لبن  اأن هذه  وقد ذكر الزرك�سي 
برهان اأن كتاب الو�سول اإلى الأ�سول هو كتاب الوجيز.

وقد ذكر ابن برهان اأن الأقوال يف هذه امل�ساألة ثالثة، ولكن عند التاأمل تكون على قولني؛ لأنه جعل 
القول الثالث يف ا�صتحالة وجود ن�س خمالف لالإجماع، وما ذكرته يف التوطئة قبل عر�س القولني يحرر 

حقيقة الأقوال.
الظاهري،  املذهب  علماء  من  الأندل�سي  بن حزم  �سعيد  بن  اأحمد  بن  علي  اأبو حممد  هو  ابن حزم:   )3(
من موؤلفاته: )املحلى( و)الإحكام( و)مراتب الإجماع(، تويف �سنة 456ه�. ينظر: �سري اأعالم النبالء 

.)184/18(
ينظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام لبن حزم )71/2(.  )4(

ينظر: امل�ست�سفى )293/2(، البحر املحيط )408/6(، التقرير والتحبري )112/3(، �صرح الكوكب   )5(
املنري )600/4(. 
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هذا  غري  على  اأو  املروية،  ال�سفة  غري  على  ورد  يكون  قد  احلديث  اإن  ثم 
الوجه، واملفرد من املجتهدين مل تثبت ع�سمته، واأهل الإجماع مع�سومون 

يف نف�سه)1(.

لهذا . 2 النا�سخ  الدليل  هو  الإجماع  وم�ستند  م�ستند،  من  له  لبد  الإجماع  اأن 
كا�صف عن  فاالإجماع  النا�صخ،  الدليل  علينا  واإن خفي  له  املخالف  احلديث 
هذا الن�صخ، واإذا ثبتت حجية االإجماع اقت�صى ذلك رد احلديث املخالف له؛ 
لأنه ل يجوز يف حق جمتهدي الأمة اأن يقولوا بخالف دليل �سامل من املعار�ص، 

كما ل يجوز يف حقهم اأن يخفى عليهم الدليل ال�سامل من املعار�ص)2(.

ونوق�ص باأن هذا يلزم منه اأن الدليل النا�سخ اخلفي الذي ا�ستند عليه الإجماع 
قد �صاع ومل ُيحفظ، وهذا خمالف ملا اأخرب اهلل تعالى من اأنه قد حفظ الذكر 
كله، كما يف قول اهلل تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ( ]احلجر: 9[)3(.

ا�ستند عليه  الذي  الدليل  يلزم من عدم ذكر  ل  باأنه  ُيجاب عنه  اأن  وميكن 
اإجماع،  ح�سل  ملا  واإل  ا  �سائعاً ولي�ص  موجود  فالدليل  ذكرمتوه،  ما  الإجماع 
فالعلماء “اإذا اأجمعوا على �سيء من طريق احلجة نقلوا اإجماعهم يف الفتيا 
ومل ينقلوا احلجة؛ لأنهم قد علموا اأن الإجماع تقوم به احلجة فا�ستغنوا عن 

نقل ما به اأجمعوا”)4(.

اأن االإجماع اإذا ثبت فالبد من رد احلديث املخالف له؛ الأن االإجماع اإذا بقي . 3
اأو ل يكون حجة  اأن يكون حجة على من يذكر احلديث  اإما  حجة فال يخلو 
مع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  قول  يخالف  اأن  يجوز  فكيف  عليه  حجة  كان  فاإن  عليه، 
الإجماع  لكن  نف�سه،  يتبع�ص يف  ل  فالإجماع  عليه  يكن حجة  واإن مل  العلم، 

ينظر: الو�سول اإلى الأ�سول )117/2(.  )1(
ينظر: امل�ست�سفى )293/2(، الوا�سح لبن عقيل )43/1(، التقرير والتحبري )112/3(.  )2(

ينظر: الإحكام لبن حزم )71/2(.  )3(
العدة )1003/3(.  )4(
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له متهم يف نف�صه،  حجة عليه فهو دليل قاطع مع�صوم، واحلديث املخالف 
فرمبا مل ي�سمع الراوي احلديَث من ثقة ثبت، اأو مل يكن على هذه ال�سفة)1(.

وا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين مبا يلي: 

 اأنه ي�ستحيل ورود الإجماع على خالف احلديث، ولذلك اإن ورد احلديث على . 1
خالف الإجماع فُيتم�سك باحلديث)2(.

بع�ص  وردت  فقد  الوقوع،  بدليل  ي�ستحيل  ل  هذا  باأن  ُيناق�ص  اأن  وميكن 
الذي  واإمنا  البحث)3(،  هذا  يف  مذكور  هو  كما  لالإجماع  خمالفةاً  الأحاديث 

ي�ستحيل هو احلديث ال�سامل من املعار�ص كما �سبق ذكره)4(.

 قول اهلل تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ(.. 2

)ٺ   ملسو هيلع هللا ىلص حمفوظ؛ لأنه وحي كما قال تعالى:  اأن كالم النبي  ووجه الدللة: 
حمفوظ  والذكر  باالإجماع،  ِذكٌر  الوحي  وهذا   ،]4 ]النجم:  ٿ(  ٿ    ٿ     ٺ  
بحفظ اهلل وهو منقول كّله اإلينا، وال ميكن اأن يكون النا�صخ الذي ا�صتند عليه 

الإجماع قد خفي و�ساع ومل ُيحفظ)5(.

لالإجماع،  املخالف  احلديث  ترك  مع  يتعار�س  ال  ذكرمتوه  ما  باأن  ونوق�س 
ا�ستناد  ترك حديث من غري  اأو  الجتماع على حكم  للمجتهدين  فال ميكن 
االإجماع  فاإن  اهلل،  حفظ  من  وهو  �صرعية  حجة  االإجماع  فيكون  دليل،  اإلى 
يكون بالتفاق على �سيء له �سبب يوجبه، وهذا ال�سبب هو امل�ستند)6(، ولو مل 

ينظر: الو�سول اإلى الأ�سول )117/2، 118(.  )1(
ينظر: الإحكام لبن حزم )71/2(.  )2(

�سبق ذكره يف هذا البحث.  )3(

�سبق ذكره يف هذا البحث.  )4(
ينظر: الإحكام لبن حزم )71/2(.  )5(

ا لبع�ص املتكلمني  ا اإلى دليل خالفاً وهذا الذي عليه جماهري العلماء من اأن الإجماع لبد اأن يكون م�ستنداً  )6(
الذين قالوا بجواز اأن يكون الإجماع بامل�سادفة واحلظ بدون اأن يكون له �سند. ينظر: اأ�سول ال�سرخ�سي 

)301/1(، املح�سول )187/4(، �صرح تنقيح الف�صول )�س: 339(، امل�سودة )�ص: 330(.
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ا عليه حل�سل الختالفات يف الآراء ومل يح�سل التفاق،  يكن الإجماع قائماً
فا�ستغنوا عن نقل الدليل لقيام احلجة يف الإجماع)1(.

الفرع الثالث: الرتجيح: 

اأدلة القولني ومناق�ستها يظهر اأن قول اجلمهور باأنه يجب الإ�سرار  بعد عر�ص 
ا�صتدالالت  و�صعف  اأدلتهم  لقوة  الراجح؛  هو  باحلديث  العمل  وترك  االإجماع  على 

املخالفني.

الدليل  خلفاء  جمال  فال  كله  ومنقول  حمفوظ  الذكر  باأن  املخالفني  فا�ستدلل 
الذي ا�ستند عليه الإجماع يعترب ا�ستدللاً ذا لوازم باطلة؛ لأنها تعود على الإجماع 

بعدم حجيته بينما الإجماع حجة �سرعية كما هو مقرر.

وقولهم باأن التعار�ص ي�ستحيل بني احلديث والإجماع فهو يف غري حمل النزاع؛ 
الأن التعار�س ي�صتحيل يف حال كون احلديث �صاملًا من املعار�س، واهلل اأعلم.

املطلب الثاين
حكم احلديث املخالف لعمل ال�شلف

قبل الكالم عن حكم احلديث املخالف لعمل ال�صلف اأوّد اأن اأ�صري اإلى اأحد اأمرين 
التعريف  من  ا�صتخل�صتهما  االأمران  وهذان  ذلك،  على  احلكم  ترتيب  يف  نْي  ُمِهمَّ

ال�صابق لعمل ال�صلف وحجيته، وهما: 

ا الأ�صل �صرعي باال�صتناد اإلى . 1 اأن يكون احلديث املخالف لعمل ال�صلف معاِر�صً
دليل غري معترب.

هذا . 2 خالف  على  اأكرثهم  اأو  املف�صلة  القرون  فقهاء  جميع  عمل  يكون  اأن 
احلديث.

ينظر: العدة )1003/3(، امل�ست�سفى )293/2(، �صرح الكوكب )600/4(.  )1(
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يف  داخل  فهو  التعريف  يف  املف�صلة  القرون  فقهاء  بجميع  املتعلق  اجلانب  اأما 
الإجماع وي�سمله اخلالف الأ�سويل يف املطلب ال�سابق.

ولكن احلكم املراد بيانه يف هذا املطلب هو يف اجلزء االآخر من التعريف وفق 
قيود التعريف ال�صابقة.

عليه  وقفت  واملتنوعة مما  املتعددة  تقريراتهم  العلماء يف  فاإن  ذلك  على  وبناءاً 
يذكرون اأن حكم احلديث املخالف ملا عليه عمل اأكرث فقهاء القرون املف�صلة هو اأن 

ُيرتك احلديث وي�سار اإلى ما عليه العمل كما �سياأتي.

اأقف على  لكن مل  اأولى،  باب  يخالف هنا من  ال�صابق  املطلب  املخالف يف  ولعل 
اأقوال خمالفة لتقريرات اأهل العلم هنا يف اجلانب التاأ�سيلي، ولكن املوجود هو يف 

اجلانب التطبيقي كما �سياأتي.

وقد قرر ال�ساطبي باأن العمل العام هو املعتمد ول ُيلتفت اإلى قالئل ما ُنِقل)1(.

بل ذكر اإمام احلرمني اجلويني)2( اأن اخلرب اإذا بلغ طائفة من اأئمة ال�صحابة، 
فُيرتك  به-  والعلم  ذكره  -مع  بخالفه  ق�سوا  ثم  تاأويل،  اإليه  يتطرق  ل  ا  ن�ساً وكان 
اخلرب املخالف ملا عليه عملهم؛ الأنهم مل يرتكوه اإال لعلة)3(؛ فكيف اإذا كان احلديث 

فيه معار�سة لأ�سل �سرعي.

وقد قرر عدد من العلماء باأن عمل اأهل املدينة النقلي ُيقدم على خرب الواحد)4(، 
فمن باب اأولى ما عليه عمل اأكرث فقهاء القرون املف�صلة الذي ا�صتقروا عليه بحيث 

ُي�سار اإليه وُيرتك اخلرب.
ينظر: املوافقات )67/3(.  )1(

اجلويني: هو اأبو املعايل، عبدامللك بن عبداهلل بن يو�صف بن عبداهلل اجلويني ال�صافعي، امللقب باإمام   )2(
احلرمني، من موؤلفاته: )الربهان( و)نهاية املطلب( و)غياث الأمم(، تويف �سنة 478ه�. ينظر: طبقات 

ال�سافعية لل�سبكي )165/5(، �سذرات الذهب )358/3(.
ينظر: الربهان )1172/2(.  )3(

ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية )309/20(.  )4(
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اإذا  بينهما  الرتجيح  يف  املو�سول  امل�سند  على  املر�سل)1(  احلديث  العلماء  م  وقدَّ
جرى العمل على املر�سل)2(.

وقد �ُسئل ابن القا�سم)3( يف اأثناء جوابه عن النكاح بال ويل: »قلُت: حديث عائ�صة 
حني زّوجْت حف�صة بنت عبدالرحمن من املنذر بن الزبري)4( األي�ص قد عقدْت عائ�سة 

النكاح؟ 

قال: ال نعرف ما تف�صريه اإال اأّنا نظن اأنها قد وّكلت من عقد نكاحها.

قلت: األي�س واإن هي وّكلت ينبغي اأن يكون النكاح يف قول مالك فا�صًدا اإن اأجازه 
والد اجلارية؟

عنه  اإلى من  ذلك  ي�سل  لو �سحبه عمل حتى  وهذا حديث  قد جاء هذا،  قال: 
ل  مما  الأحاديث  من  كغريه  ولكنه  ا،  حقاً الأخذ  لكان  اأدركوا  وعمن  واأدركنا  حملنا 
ي�سحبه عمل... فُيرتك ما ُتِرك العمل به. والعمل الذي ثبت و�سحبته الأعمال قول 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تتزوج املراأة اإل بويل«)5(.
اأو تقرير  اأو فعل  ملسو هيلع هللا ىلص من قول  النبي  اإلى  التابعي  املر�سل عند جمهور املحدثني هو: ما رفعه  احلديث   )1(

ا. ا كان التابعي اأو كبرياً �سغرياً
وتعريفه عند الفقهاء والأ�سوليني هو: اأن يقول الراوي غري ال�سحابي الذي مل يلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قال ر�سول 

ا. ا اأو غري تابعي مطلقاً ا اأو كبرياً ا �سغرياً اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �سواء كان تابعياً
ينظر: اأ�سول احلديث )�ص: 337(، نرث الورود )�س: 373(، اأثر الختالف يف القواعد الأ�سولية للخن 

)�ص351(.
ينظر: معامل ال�سنن )311/1(.  )2(

ابن القا�سم: هو عبدالرحمن بن القا�سم بن خالد الُعَتِقي امل�سري، كان اأعلم اأ�سحاب مالك مبذهبه   )3(
نة« يف مذهب مالك، رواها عن الإمام مالك ثم رواها عنه �سحنون، ومن  وفقهه، وهو �ساحب »املدوَّ
ينظر:  191ه�.  �صنة  تويف  اال�صتنباط(،  و)كتاب  القا�صم(  ابن  املدونة )جمال�س  اإلى  اإ�صافًة  موؤلفاته 

الديباج املذهب )400/1(، �سري اأعالم النبالء )120/9(.
رواه الإمام مالك يف املوطاأ )555/2(، كتاب الطالق - باب ما يبني من التمليك.  )4(

كتب  يف  اأجده  مل  بويل(  اإل  املراأة  تتزوج  )ل  ذكره  الذي  احلديث  ولفظ   .)117/2( الكربى  املدونة   )5(
هذا  على  توؤكد  اأحاديث   )15/7( �سحيحه  يف  البخاري  فذكر  املعنى،  نف�ص  املوجود  لكن  احلديث، 

املعنى، وترجم لها بقوله: باب من قال ال نكاح اإال بويل.
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و�سئل ابن املاج�سون)1(: »مِلَ رويتم احلديث ثم تركتموه؟ قال: لُيعلم اأّنا على علم 
تركناه«)2(.

اأّكد ال�صاطبي على ما عمل به اأكرث ال�صلف، واأن املثابرة على ما هو االأعم  وقد 
واالأكرث هو ال�صنة املتبعة)3( “فاإن اإدامة الأولني للعمل على خمالفة هذا الأقل اإما اأن 
يكون ملعنى �سرعي اأو لغري معنى �سرعي، وباطل اأن يكون لغري معنى �سرعي، فالبد 

اأن يكون ملعنى �سرعي حتروا العمل به”)4(.

وبنيَّ ال�ساطبي اأن العمل باحلديث اإن كان قليالاً اأو يف وقت من الأوقات اأو حال 
من الأحوال فاإنه “يجب التثبت فيه ويف العمل على وفقه، واملثابرة على ما هو الأعم 

واالأكرث”)5(.

وقرر ال�ساطبي اأن العامل ل ي�سامح نف�سه يف العمل بالقليل اإل قليالاً وعند احلاجة 
ن�صخ  يخف  “اإذا مل  وهي:  ب�صروط،  لكن  التخيري  معنى  اقت�صى  اإن  ال�صرورة  وم�س 
العمل، اأو عدم �سحة يف الدليل، اأو احتمالاً ل ينه�ص به الدليل اأن يكون حجة اأو ما 

اأ�سبه ذلك”)6(.

فاإن اختل �صرط من هذه ال�صروط فال ُيعمل بالقليل ويجب ترك احلديث وي�صار 
اإلى ما عليه العمل.

املدين،  اأبو مروان  املاج�صون،  �صلمة  اأبي  بن  املاج�صون: هو عبدامللك بن عبدالعزيز بن عبداهلل  ابن   )1(
تتلمذ على الإمام مالك وتخرج به، دارت عليه فتيا اأهل املدينة يف زمانه اإلى موته، تويف �سنة 212ه�. 

ينظر: وفيات الأعيان )166/3(، �سري اأعالم النبالء )359/10(.
ترتيب املدارك )45/1(.  )2(

ينظر: املوافقات )56/3، 57(.  )3(
املوافقات )57/3(.  )4(
املوافقات )57/3(.  )5(
املوافقات )70/3(.  )6(
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املبحث الثالث

تطبيقات على احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�شلف

املطلب االأول

 التطبيق على حديث اأ�شماء بنت عمي�ض

يف مدة الإحداد على الزوج بثالثة اأيام

)1( قالت: دخل علي ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اليوم الثالث 
 عن اأ�سماء بنت عمي�ص

من قتل جعفر فقال: »ال حتّدي)2( بعد يومك هذا«)3(.
اأ�صماء بنت عمي�س: هي اأ�صماء بنت عمي�س بن معبد بن احلارث اخلثعمية، اأم عبداهلل، من املهاجرات   )1(

الأَُول، �سحابية جليلة.
ينظر: �سري اأعالم النبيالء )282/2(، الإ�سابة )14/8(.

الإحداد هو امتناع املراأة ما يدعوا اإلى جماعها من الزينة وما يف معناها مدة خم�سو�سة يف اأحوال   )2(
خم�سو�سة.

ينظر: الرو�ص املربع )�ص: 611(، املو�سوعة الفقهية )104/2(.
اأحمد يف م�سنده )20/45( برقم )27083(، وقد اخُتلف يف و�صل احلديث  رواه بهذا اللفظ الإمام   )3(
واإر�ساله، ورجح الدارقطني اإر�ساله، وقال ابن حجر عن احلديث: قوي الإ�سناد، وقال الهيثمي: رجال 
اأحمد رجال ال�صحيح. ويف اإ�صناد احلديث: حممد بن طلحة، واخُتِلف فيه، فبع�س العلماء يرد حديثه 
وبع�صهم يقبل حديثه. واخُتلف قول يحيى بن معني فيه، فقال مرة: �صالح، ومرة: �صعيف. ُينظر ملا 
�سبق: العلل )193/5(، فتح الباري )487/9(، تهذيب التهذيب )239/9(، جممع الزوائد )17/3(. 
ا ثم  وورد احلديث بغري هذا اللفظ: ورد عند ابن حبان يف �سحيحه )2419/7( بلفظ: »ت�سلمي ثالثاً

ا�سنعي بعد ما �سئت«.
“واأغرب  الفتح )487/9، 488(:  الكلمة عليه، فقال يف  ابن حبان قد ت�صّحفت  اأن  اإلى  ابن حجر  ونبه 
ابن حبان ف�صاق احلديث بلفظ: »ت�صلمي« بامليم بدل املوحدة، وف�صره باأنه اأمرها بالت�صليم الأمر اهلل، وال 
مفهوم لتقييدها بالثالث، بل احلكمة فيه كون القلق يكون يف ابتداء الأمر اأ�سد، فلذلك قيدها بالثالث، 
هذا معنى كالمه، ف�صّحف الكلمة، وتكلف لتاأويلها، وقد وقع يف رواية البيهقي وغريه: »فاأمرين ر�صول اهلل 
الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة )687/7( عن هذه  ا« فتبني خطوؤه”. وقال  اأت�سلب ثالثاً اأن  ملسو هيلع هللا ىلص 
الرواية للبيهقي: “ومل اأقف على هذه الرواية عند البيهقي وال عند غريه من اأ�صحاب امل�صادر املتقدمة”.
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التطبيق: 

ظاهر احلديث يدل على اأن مدة االإحداد على الزوج ثالثة اأيام، وال جتوز الزيادة 
عليها للنهي الوارد يف احلديث: »ل حتدي«، والأ�سل يف النهي اأنه يدل على التحرمي، 
اأربعة  الزوج  على  االإحداد  مدة  وجوب  اأن  من  لالإجماع  خمالف  احلديث  هذا  لكن 
بالإجماع  وُيتم�سك  �سرعي،  لأ�سل  املعار�ص  احلديث  هذا  فُيرتك  ا،  وع�سراً اأ�سهر 

امل�صتند اإلى دليل، ودليله هنا ظاهر يف قول اهلل تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
يحل  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقول  ]البقرة: 234[،  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ( 

المراأة توؤمن باهلل واليوم االآخر اأن حتد على ميت فوق ثالث اإال على زوج فاإنها حتد 
ا«)1(.  عليه اأربعة اأ�سهر وع�سراً

بنت  اأ�سماء  حديث  خالف  على  اأجمعوا  قد  العلماء  اأن  حجر)2(  ابن  ذكر  وقد 
عمي�ص ال�سابق)3(.

وقال العيني)4( عن حديث اأ�سماء بنت عمي�ص ال�سابق: »ل عمل عليه لالإجماع اإلى 
خالفه«)5(.

وللعلماء اإجابات متعددة عن حديث اأ�صماء بنت عمي�س املخالف لالإجماع.

فذكر الطحاوي باأنه من�سوخ)6(، وذكر ابن حجر من الإجابات اأن املراد بالإحداد 
رواه البخاري يف �سحيحه )99/2( كتاب اجلنائز، باب اإحداد املراأة على غري زوجها، ورواه م�سلم يف   )1(

�سحيحه )202/4( كتاب الطالق، باب عدة املتوفى عنها زوجها.
ابن حجر هو اأحمد بن علي بن حممد بن حممد بن علي الع�سقالين، اأبو الف�سل، الإمام احلافظ، له   )2(
عدة موؤلفات، منها: )فتح الباري ب�صرح �صحيح البخاري( و)االإ�صابة يف متييز ال�صحابة( و)الدرر 

الكامنة يف اأعيان ال�سنة الثامنة(، تويف �سنة 852ه�. ينظر: �سذرات الذهب )74/1(.
ينظر: فتح الباري )487/9(.  )3(

العيني: هو اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى احلنفي بدر الدين العيني، من موؤلفاته: )عمدة القاري   )4(
يف �صرح �صحيح البخاري( و)رمز احلقائق(، تويف �صنة 855ه�. ينظر: ال�سوء الالمع )131/10(.

عمدة القاري )67/8(.  )5(
ُينظر: �صرح معاين االآثار )77/3(.  )6(
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يف الثالثة الأيام هو يف القدر الزائد على الإحداد املعروف ملا فعلته اأ�سماء مبالغة 
ا من الإجابات اأنها كانت حامالاً  يف حزنها فنهاها النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك. كما ذكر اأي�ساً

فو�سعت بعد الثالث فانق�ست عدتها بو�سع احلمل فنهاها بعد ذلك عن الإحداد.

واأجاب البيهقي باأن احلديث مر�صل حيث مل يثبت �صماع عبداهلل بن �صداد من 
احلديث  باأن  حجر  ابن  تعقبه  لكن  بالقوي،  لي�ص  طلحة  بن  حممد  ا  واأي�ساً اأ�سماء، 
�صّححه اأحمد لكنه خمالف لالأحاديث ال�صحيحة فهو �صاذ فال ي�صار اإليه لالإجماع 

على خالفه)1(.

املطلب الثاين
 التطبيق على حديث اأ�شماء بنت اأبي بكر

يف حكم التحلل من العمرة بالطواف

)2( اأنها كانت كلما مّرت باحلجون)3( تقول: �سلى 
 عن اأ�سماء بنت اأبي بكر

اأزوادنا،  اهلل على حممد، لقد نزلنا هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا، قليلة 
ثم  اأحللنا  البيت  م�سحنا  فلما  وفالن،  وفالن  والزبري  عائ�سة  واأختي  اأنا  فاعتمرت 

اأهللنا من الع�سي باحلج)4(.

التطبيق: 

ظاهر احلديث اأن املعتمر يحل من عمرته اإذا ا�صتلم الركن، وقال به قلة)5( 
ينظر: فتح الباري )487/9(، �سنن البيهقي )438/7(.  )1(

ذات  وهي  الزبري،  بن  عبداهلل  اأم  وهي  العوام،  بن  الزبري  زوج  ال�صديق،  بكر  اأبي  بنت  اأ�صماء  هي   )2(
النطاقني، �سحابية جليلة، توفيت �سنة 73ه�.

ينظر: الطبقات الكربى لبن �سعد )249/8(، اأ�سد الغابة )9/6(.
احلجون: جبل باأعلى مكة عنده مدافن اأهلها. معجم البلدان )325/2(.  )3(

�سحيحه  يف  م�سلم  ورواه  املعتمر،  يحل  متى  باب  العمرة،  كتاب   )7/3( �سحيحه  يف  البخاري  رواه   )4(
)908/2( كتاب احلج، باب ما يلزم َمن طاف.

ينظر لقولهم منقولاً عن ابن حجر يف الفتح )616/3(، وذكر ابن بطال يف �صرح البخاري )447/4( =  )5(
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لكن عمل ال�صلف على خالفه، فقد بنيَّ ابن رجب)1( باأن الفقهاء تركوا العمل بهذا 
اخلرب)2(. والذي عليه عمل ال�صلف اأن التحلل ال يح�صل مبجرد م�صح الركن، واإمنا 
الذي يجب يف ح�سول التحلل من العمرة اأن يكون بعد الطواف وال�سعي واحللق 
ل�سحيح  املوافق  هو  العمل  عليه  والذي  هدي)3(،  معه  يكن  مل  اإن  التق�سري  اأو 
)4(: »طف بالبيت 

 ال�سنة ال�سريحة والتي منها قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لأبي مو�سى
وبال�سفا واملروة ثم اأحل«)5(، وقول القلة املخالفني معار�ص لهذا الأ�سل ال�سرعي 

الذي عليه العمل.

وللعلماء اإجابات عن هذا احلديث املخالف ملا عليه العمل، منهم القا�صي عيا�س، 
فقد قال: »ل حجة يف هذا ملن مل يوجب ال�سعي؛ لأن هذا احلديث اإمنا هو عما فعلوا 
ا: اأنهم طافوا معه و�سعوا،  مع النبي  يف حجة الوداع، والذي جاء فيه مف�سراً

.)6(» ر وبنيِّ فُيحمل ما اأجمل واأ�سكل على ما ُف�سِّ

واأ�سار من ترجم للباب يف �سحيح م�سلم اإلى اأن هذا احلديث من�سوخ حني قال: 
= قولاً ُرِوي عن ابن عبا�ص اأنه قال: العمرة الطواف. ونبه عليه اإ�سحاق بن راهويه. وقال ابن بطال: 
واإن  واملروة  ال�سفا  بني  و�سعى  بالبيت  اإذا طاف  يحل من عمرته  املعتمر  اأن  على  الفتوى  اأئمة  »اتفق 
ر على ما جاء يف هذا احلديث اإال �صذوًذا روي عن ابن عبا�س...«. �صرح �صحيح  مل يكن حلق وال ق�صّ

البخاري )447/4(.
هو زين الدين عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب بن احل�سن، البغدادي ثم الدم�سقي، احلنبلي، له عدة   )1(
موؤلفات منها: »فتح الباري �صرح �صحيح البخاري« مل يتمه، »التوحيد«، »�صرح علل الرتمذي«، تويف �صنة 

795ه�، ينظر: �سذرات الذهب )580/8(.
ينظر: �صرح علل الرتمذي )�س50(.  )2(

ينظر: املغني )409/3(، �صرح النووي على �صحيح م�صلم )472/8(.  )3(
اأبو مو�صى: هو عبداهلل بن قي�س االأ�صعري، �صحابي جليل، روى عدة اأحاديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد اخُتلف   )4(
ينظر:  بقليل.  ذلك  زائد عن  هو  وقيل مبا  بقليل،  ذلك  دون  وقيل  50ه�،  �سنة  فقيل:  وفاته  تاريخ  يف 

الإ�سابة )181/4(، اأ�سد الغابة )263/3(.
�سحيحه  يف  م�سلم  ورواه  املعتمر،  يحل  متى  باب  العمرة،  كتاب   )6/3( �سحيحه  يف  البخاري  رواه   )5(

)894/2( كتاب احلج، باب يف ن�سخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.
اإكمال املعلم )316/4(.  )6(



د.   إبراهيم بن صمايل السلمي

العدد  الثالث  واخلمسون  701العدد  الثالث  واخلمسون 700

والأمر بالتمام”، ويف اأحاديث الباب حديث اأبي  الإحرام  من  التحلل  ن�سخ  “باب يف 
ا حلديث اأ�سماء بنت اأبي بكر)1(. مو�سى يف اإ�سارة اإلى كونه نا�سخاً

املطلب الثالث
 التطبيق على حديث عبداهلل بن عبا�ض

يف حكم اجلمع بني ال�شالتني من غري عذر

والع�سر  الظهر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  �صلى  قال:    )2(
 عبا�س  بن  عبداهلل  عن 

ا)4( مِلَ فعل  ا باملدينة يف غري خوف ول �سفر، قال اأبو الزبري)3(: ف�ساألت �سعيداً جميعاً
ذلك؟ فقال: اأراد اأن ل ُيحرج اأمته)5(.

التطبيق: 

اأنه يجوز اجلمع بني الظهر والع�صر مطلًقا من غري عذر وقال  ظاهر احلديث 
به قلة)6(.

ُينظر: �سحيح م�سلم )894/2(.  )1(
هو: عبداهلل بن عبا�س بن عبداملطلب بن ها�صم، �صحابي جليل، ابن عم ر�صول اهلل، وكان ُي�صمى البحر؛   )2(
ل�سعة علمه، وي�سمى حرب الأمة، وقال : »�صمني ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال: اللهم علِّمه احلكمة«، تويف 

يف الطائف �صنة 68ه�. ينظر: اأ�سد الغابة )186/3(، �سري اأعالم النبالء )331/3(.
التابعني، روى عن جابر بن عبداهلل وابن  اأحد  القر�صي،  الزبري  اأبو  الزبري: هو حممد بن م�صلم  اأبو   )3(

عبا�ص وابن عمر وغريهم، تويف �سنة 128ه�. ينظر: �سري اأعالم النبالء )380/5(.
هو: �سعيد بن جبري بن ه�سام، الإمام احلافظ املقرئ املف�سر، تابعي جليل، روى عن ابن عبا�ص وغريه،   )4(
خرج على احلجاج بن يو�صف مع ابن االأ�صعث، وقتله احلجاج �صنة 95ه�، وقيل: 94ه�. ينظر: وفيات 

الأعيان )371/2(، �سري اأعالم النبالء )321/4(.
ال�سالتني يف  بني  باب اجلمع  وق�سرها،  امل�سافرين  كتاب �سالة  م�سلم يف �سحيحه )490/1(  رواه   )5(

احل�سر.
حكاه الأوزاعي عن اأهل احلجاز، وذكر الذهبي يف ترجمة ال�سعبي اأن القراء ملا خرجوا على احلجاج   )6(

ا لبني اأمية. ا واهياً لظلمه وتاأخريه ال�سالة واجلمع يف احل�سر واأنه كان مذهباً
اأحمد عن احلافظ عبدالرزاق. ينظر: طبقات احلنابلة )182/1(، معرفة  وحكى هذا القول الإمام 

علوم احلديث للحاكم )�ص: 65(، �سري اأعالم النبالء )306/4(.
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“هذا  احلديث:  هذا  عن  اخلطابي)1(  قال  فقد  خالفه،  على  ال�صلف  عمل  لكن 
اأجمعت على ترك  اأن الأمة  اأكرث الفقهاء”)2(، وذكر الرتمذي)3(  حديث ال يقول به 

العمل بهذا احلديث)4(.

فالذي عليه عمل ال�صلف هو عدم م�صروعية اجلمع من غري عذر، واأما اإذا ُوِجد 
العذر فقد اختلف العلماء يف ذلك، بعد اتفاقهم على جواز اجلمع بني الظهر والع�صر 

يف يوم عرفة، وبني املغرب والع�ساء يف مزدلفة)5(.

ا من غري عذر فالعمل على خالفه كما تبني. اأما القول بجواز اجلمع مطلقاً

وللعلماء اإجابات عن ظاهر هذا احلديث املخالف ملا عليه العمل، منها: 

اأن الأ�سل هو فعل ال�سلوات يف وقتها، واأما اجلمع فهو طارئ على هذا الأ�سل . 1
ا اأن ابن عبا�ص قال: »اأراد اأن ل يحرج  فيكون للحاجة ورفع احلرج خ�سو�ساً

. اأمته«؛ اأي لأجل رفع احلرج، ولي�ص ملن يداوم على اجلمع ويجعله اأ�سالاً

اأن ُيحمل حديث ابن عبا�ص على اجلمع ال�سوري باأن توؤدى ال�سالة الأولى . 2
يف اآخر وقتها، والثانية يف اأول الوقت، م�ستدلني مبا رواه اأبو ال�سعثاء كما يف 
ا و�سبعا  ا جميعاً ال�سحيحني عن ابن عبا�ص اأنه قال: �سليت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثمانياً
ر الظهر وعجل الع�صر،  جميًعا، فقال عمرو بن دينار: يا اأبا ال�صعثاء اأظنه اأخَّ

ر املغرب وعجل الع�صاء، قال: واأنا اأظن ذاك. )6(. واأخَّ
ا، له عدة  ا اأديباً اخلطابي: هو اأبو �سليمان حمد بن حممد بن اإبراهيم بن اخلطاب الب�ستي، كان فقيهاً  )1(
موؤلفات، منها: )غريب احلديث(، و)معامل ال�صنن يف �صرح �صنن اأبي داود(، و)اأعالم احلديث يف �صرح 

البخاري(، تويف �سنة 388ه�. ينظر: وفيات الأعيان )214/2(، �سري اأعالم النبالء )23/17(.
معامل ال�سنن )265/1(.  )2(

امل�صهور، �صنف كتاب اجلامع  ال�صلمي، احلافظ  اأبو عي�صى حممد بن عي�صى بن �صورة  الرتمذي: هو   )3(
والعلل، تويف �سنة 279ه�.

ينظر: وفيات الأعيان )278/4(، �سري اأعالم النبالء )272/13(.
ينظر: �سنن الرتمذي )736/5(.  )4(

ينظر: املب�صوط )49/1(، الذخرية )373/2(، املجموع )370/4(، الإقناع )238/1(.  )5(
على  النووي  �صرح   ،)121/2( املغني   ،)491/1( م�سلم  و�سحيح   ،)58/2( البخاري  �سحيح  ينظر:   )6(

م�سلم )225/5(، جمموع فتاوى ابن تيمية )28/24(.
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اخلامتة

وفيها اأبرز نتائج البحث وتو�سياته، وهي فيما يلي: 

اأو . 1 املف�صلة  القرون  فقهاء  جميع  به  عمل  الذي  القول  هو  ال�صلف  عمل  اأن 
اأكرثهم على خالف القوِل املنفرِد عنهم بدون دليل معترب.

اأن ما عليه عمل ال�صلف يختلف عن م�صطلح املالكية يف »ما جرى عليه العمل« . 2
حتى عند املالكية اأنف�سهم.

اأن م�صطلح االإجماع وعمل ال�صلف يختلفان يف موا�صع وي�صرتكان يف موا�صع، . 3
فُي�صرتط يف االإجماع اتفاق جميع املجتهدين، وال ي�صرتط فيه ع�صر حمدد، 
القرون  ع�صر  وهو  حمدد  ع�صر  يف  يكون  اأن  فُي�صرتط  ال�صلف  عمل  واأما 
املف�صلة، وال ُي�صرتط يف عمل ال�صلف اتفاق جميع املجتهدين يف ذلك، وي�صرتك 
ال�صلف  لكن عمل  �صرعية،  كونهما حجة  ال�صلف يف  وعمل  االإجماع  م�صطلح 

ُيعترب حجة �صرعية اإذا حتقق يف القول املخالف ملا عليه العمل اأحد اأمرين: 

خمالفة بع�ص الأ�سول ال�سرعية بال�ستناد اإلى دليل غري معترب. اأ- 

ب- االإفراط والتفريط يف التعامل مع االأدلة ال�صرعية.

وهو يختلف عن م�صاألة »قول االأكرث« هل هو اإجماع اأو ال؟ وهل هو حجة اأو ال؟.

هو . 4 البحث  هذا  يف  ال�صلف  عمل  اأو  لالإجماع  املخالف  احلديث  معنى  اأن 
االآحاد خمالًفا  اإذا ورد بطريق  ال�صحة  الذي ظاهره  اأو  ال�صحيح  احلديث 

من كل وجه لالإجماع اأو عمل ال�صلف.

الرجوع . 5 وجوب  هو  لالإجماع  املخالف  احلديث  حكم  يف  الراجح  القول  اأن 
لالإجماع وترك احلديث اإذا مل يكن �ساملاًا من املعار�ص، اأما اإذا كان احلديث 
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وبني  بينه  حقيقي  تعار�ص  ح�سول  في�ستحيل  املعار�ص  من  �ساملاًا  ال�سحيح 
الإجماع، واإذا ح�سل خالف اأ�سويل يف ذلك فهو على فر�ص وقوعه.

احلديث . 6 ُيرتك  باأن  متنوعة  وباأ�ساليب  موا�سع  عدة  يف  قرروا  العلماء  اأن 
املخالف ملا عليه عمل ال�صلف، وي�صار اإلى ما عليه العمل.

اأن مل�صاألة احلديث املخالف لالإجماع اأو عمل ال�صلف اأثًرا يف االأحكام الفقهية، . 7
وظهر هذا يف عدة م�صائل منها: 

بالرجوع  ا  وع�سراً اأ�سهر  اأربعة  زوجها  على  املراأة  اإحداد  مدة  وجوب  اأن  اأ- 
لالإجماع امل�ستند اإلى اأدلة �سرعية �سحيحة، وترك العلماُء حديث اأ�سماء 

بنت عمي�ص  الذي دل ظاهره على اأن املدة ثالثة اأيام.

اأو  واحللق  وال�سعي  الطواف  بعد  اإل  يح�سل  ل  العمرة  من  التحلل  اأن  ب- 
التق�صري اإن مل يكن معه هدي، وهذا هو الذي عليه عمل ال�صلف املوافق 
  ل�صحيح ال�صنة، وترك اأكرُث الفقهاء حديث اأ�صماء بنت اأبي بكر

الدال على اأن املعتمر يحل من عمرته اإذا ا�ستلم الركن.

ج - اأن اجلمع بني ال�سالتني من غري عذر ل يجوز، وهذا هو الذي عليه عمل 
ال�صلف بعد االتفاق على جواز اجلمع بني الظهر والع�صر يف عرفة ويف 

مزدلفة بني املغرب والع�ساء.

وترك اأكرث الفقهاء العمل بظاهر حديث عبداهلل بن عبا�س  الذي دل 
ظاهره على جواز اجلمع مطلًقا من غري عذر.

اأن للعلماء اإجابات متعددة ومتنوعة عن الأحاديث التي تركوا العمل بها.. 8

التو�سيات: 

هذا البحث ي�سلح اأن يكون نواةاً لر�سالة علمية يح�سل فيها التو�سع يف اجلانب 
التاأ�سيلي واجلانب التطبيقي.
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الأندل�سي الظاهري، حتقيق اأحمد حممد �ساكر، دار الآفاق اجلديدة، بريوت.
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من عوائق حت�سيل طلب العلم: 
من عوائق حت�سيل طلب العلم: املبالغة يف ال�ستحياء، جاء يف 
ب�ستان العارفني، للنووي: “عن عمر بن اخلطاب، وابنه عبداهلل 
، قال: ».. من رق وجهه رق علمه«. ومعناه: من ا�ستحيا يف 
”، ويف �سحيح البخاري،  ، اأي: قليالاً طلب العلم، كان علمه رقيقااً
قال جماهد : “ل يتعلم العلم م�ستحي ول م�ستكرب”، ويف 
ن�ساء  الن�ساء  »نعم  قالت:   ، عائ�سة  عن  م�سلم،  �سحيح 

الأن�سار، مل يكن مينعهن احلياء اأن يتفقهن يف الدين«. 
ينظر: ب�ستان العارفني للنووي، �ص 12، 
ولطائف الفوائد اأ. د. �صعد اخلثالن )�س: 275(.



فتح الرزاق في مسألة الشك في الطالق
ألحمد بابا التنبكتي )ت1036هـ(

تحقيق ودراسة

اإعداد: 
د. �ساحلة بنت دخيل الله بن بريك ال�سحفي

اأ�ستاذ الفقه امل�ساعد بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بينبع، جامعة طيبة



د.  صاحلة بنت دخيل اهلل بن بريك الصحفي

العدد  الثالث  واخلمسون  713العدد  الثالث  واخلمسون 712



فتح الرزاق يف مسألة الشك يف الطالق ألمحد بابا 

التنبكيت )ت:  1036هـ( - حتقيق ودراسة

العدد  الثالث  واخلمسون  713العدد  الثالث  واخلمسون 712

ملخص البحث

يتناول هذا البحث حتقيق ودرا�سة تقييد من التقاييد املهمة التي كتبها ال�سيخ 
اأحمد بابا التنبكتي وقد قّيده على م�صاألة ال�صك يف الطالق، من كتاب “املخت�سر” 
يف  ال�سك  م�ساألة  يف  الرزاق  “فتح  و�صّماه:  املالكي،  اجلندي  اإ�صحاق  بن  خلليل 
الطالق”، وقد �صّدرُت له بدرا�صة، عّرفت فيها مبوؤلف املخت�صر وموؤلف التقييد اأواًل، 
ثم جئت اإلى تعريف التقييد نف�صه، وبينت يف هذه الدرا�صة املنهج املتبع يف التحقيق، 
وبعد الدرا�سة �سرعت يف حتقيق ن�ص الكتاب؛ مراعيةاً يف اإخراجه قواعَد التحقيق 

املعروفة، واأخرجته على طريقة الن�ص املختار بعد مقابلته على ن�سختني خطيتني.

وتربز اأهمية هذا البحث يف اأنه يتناول م�ساألة مهمة من م�سائل املخت�سر؛ فقد 
اأحمد بابا التنبكتي ب�سرحها، واهتم يف �سرحه هذا بذكر الروايات  اعتنى العالمة 
عن اأئمة املذهب، و�صّمنه كثرًيا من الن�صو�س التي اقتب�صها من م�صادر معتمدة يف 

املذهب.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�صكر له على ما اأنعم واأولى، فاإنه اأجدر بال�صكر واأولى، 
واأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �صريك له، واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�صوله، اأخرج 
اهلل  ف�صلوات  والعلم،  االإميان  نور  اإلى  واجلهل  الكفر  ظلمات  من  الب�صرية  به  اهلل 

و�سالمه عليه وعلى اآله واأ�سحابه الربرة ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين.

اأما بعد: 

فاإن اهلل ختم ال�صرائع ب�صريعة االإ�صالم، وجعلها نا�صخة جلميع الـ�صرائع واالأديان، 
وقد َعَلت هذه ال�سريعة، ور�سخت دعائمها؛ بعلم الفقه والأحكام الذي هو من اأ�سرف 

العلوم.

ويرحم اهلل االإمام ال�صافعي اإذ يقول: 

َم�صَغَلٌة الـــُقـــراآِن  ــوى  �ــصِ الــُعــلــوِم  الديِن ُكـــلُّ  يف  الِفقِه  َوِعلَم  احَلديَث   اإِاّل 
َث��ن��ا  َوما �ِسوى ذاَك َو�سوا�ُص ال�َسياطنِي)1( ال��ِع��ل��ُم م��ا ك���اَن ف��ي��ِه ق����اَل: َح��دَّ

وقد �سرب علماء هذه الأمة اأروع الأمثلة يف ذلك؛ اإذ كان لهم دور بارز يف حفظ 
ال�صريعة والذّب عنها، نتج عنه ثروة علمية ت�صهد بتمكنهم، وتوؤكد تفّردهم بالتدقيق 
والتحقيق، ولقد كان من بني اأولئ�ك الأع�الم والأئم�ة الأعي�ان اأبو العبا�ص اأحمد بابا 
التنبكتي)ت1036هـ(، الذي خّلف لنا كتًبا قّيمة يف علوم خمتلفة، بع�صها ُخدم طبًعا 
ا، ينتظر من يقوم باإخراجه لطلبة العلم  ا، وبع�سها الآخر ل يزال خمطوطاً وحتقيقاً

ديوان الإمام ال�سافعي �ص)88(.  )1(
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“فتح  كتاب  املخطوطات  تلك  بني  من  وكان  العلم،  هذا  ولين�سروا  منه  لي�ستفيدوا 
الرزاق يف م�ساألة ال�سك يف الطالق”؛ الذي ن�ساأت الرغبة عندي يف خدمته، بتحقيقه 

ا، ُينتفع به، وي�سغل مكانه املنا�سب يف املكتبة الفقهية. ا علمياً حتقيقاً

 اأهمية التقييد 

 تكمن اأهمية التقييد فيما يلي: 

اأن الإ�سهام -ولو بجزء ي�سري- يف حتقي�ق ال�رتاث ياأخذ من الأهمية مبكان، . 1
فالإن اأثـرى االأوائـل املكتبة االإ�صالمية بعلوم �صتى، فاإّن مهمة املحّقق تتاأكد يف 
املحافظة على تلك امل�سنفات، واإخراجها يف اأح�سن وجه اأو قريب من ذلك.

زين والعلماء . 2 اأن املوؤلف قد حاز مكانة علمية مرموقة؛ اإذ ُيعد من الفقهاء امُلربَّ
املتمكنني يف الفقه املالكي.

بهذا . 3 العلماء  واهتمام  املالكي،  الفقه  يف  رفيع  �ساأن  له  خليل  خمت�سر  اأن 
ا وحديثاًا خري �ساهد على اأهمية مادته العلمية. املخت�سر قدمياً

مقا�سد . 4 اأن  ذلك  املجتمع؛  ب�سوؤون  امل�سا�ص  �سديد  التقييد  هذا  مو�سوع  اأن 
ال�سرع يف باب الطالق تدور حول الإبقاء على احلياة الزوجية ما اأمكن، وقد 
اعتنى العالمة اأحمد بابا بتحرير م�ساألة ال�سك يف الطالق، وحتقيق اخلالف 

فيه داخل املذهب.

الدرا�سات ال�سابقة: 

علينا  يتوجب  فقهية  ثروة  ُيّعد  الذي  املخطوط،  هذا  وحتقيق  درا�صة  ت�صبق  مل 
العناية بها، وقد ح�سلت على اإفادة بذلك؛ من مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات 
 - بفا�س  ُطبعت �صمن جمموعة  للمخطوط  اأن هناك طبعة حجرية  اإال  االإ�صالمية، 

بخزانة متكروت �سنة )1307ه�( يف )42( �سفحة ذات مقا�ص)22× 17�سم()1(.
ينظر: املطبوعات احلجرية يف املغرب: �ص)86(.   )1(
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وفيما يلي خطة درا�شة هذا املخطوط: 

وقد ق�سمتها اإلى ق�سمني، على النحو التايل: 

الق�سم الأول: ق�سم الدرا�سة، وي�ستمل على ثالثة مباحث: 

املبحث االأول: التعريف مبوؤلف )املخت�صر(: “خليل بن اإ�سحاق اجلندي”.  وفيه 
�ستة مطالب: 

 املطلب الأول: ا�سمه ون�سبه.

 املطلب الثاين: مولده ون�ساأته.

 املطلب الثالث: �سيوخه وتالميذه.

 املطلب الرابع: مكانته العلمية، وثناء اأهل العلم عليه.

 املطلب اخلام�ص: م�سنفاته.

 املطلب ال�ساد�ص: وفاته.

الطالق(:  يف  ال�صك  م�صاألة  يف  الرزاق  )فتح  مبوؤلف  التعريف  الثاين:  املبحث 
وفيه �سبعة مطالب:  التنبكتي”.   بابا  “اأحمد 

 املطلب الأول: ا�سمه ون�سبه.

 املطلب الثاين: مولده ون�ساأته.

 املطلب الثالث: حمنته.

املطلب الرابع: �سيوخه وتالميذه.

 املطلب اخلام�ص: مكانته العلمية، وثناء اأهل العلم عليه.

 املطلب ال�ساد�ص: م�سنفاته.

 املطلب ال�سابع: وفاته.
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املبحث الثالث: التعريف مبخطوط )فتح الرزاق يف م�صاألة ال�صك يف الطالق(.  
وفيه �ستة مطالب: 

 املطلب الأول: توثيق ن�سبة الكتاب اإلى موؤلفه.

املطلب الثاين: مو�سوع الكتاب.

املطلب الثالث: قيمته العلمية.

املطلب الرابع: م�سادر الكتاب.

املطلب اخلام�ص: تقييم الكتاب.

املطلب ال�صاد�س: و�صف ن�صخ الكتاب.

الق�سم الثاين: التحقيق

تناولت يف هذا الق�صم بيان منهجي يف حتقيق املخطوط، وكان من اأهم مالمح 
هذا املنهج ما يلي: 

يف . 1 االعتماد  املنا�صب  من  راأيت  للمخطوط،  ن�صختني  على  احل�صول  بعد 
وقلة  اجلودة  لعتبارات  وذلك  ب�)ر(؛  لها  املرموز  الن�سخة  على  التحقيق 
الأخطاء، واإمكان القراءة، وقلة ال�سقط، وقابلت ن�سخته على الن�سخة الأخرى 
املرموز لها ب�)م(، بالإ�سافة اإلى مقابلتها على ن�ص خمت�سر خليل املطبوع، 

واخرتت للمقابلة طريقة الن�ص املختار.

كتبت الن�ص بالر�سم الإمالئي املتعارف عليه يف ع�سرنا احلا�سر، ول اأ�سري . 2
اإلى ذلك يف الهام�ص.

 اأثبتُّ فروق الن�سخ يف الهام�ص، وقد اأغفلت ما ل اأثر له يف املعنى، بالإ�سافة . 3
اإلى الأخطاء الإمالئية.

ا، جعلت ما زاد من الن�سخة الأخرى مثبتاًا بني . 4 اإذا تبني يل اأن يف الن�ص �سقطاً
ا. معقوفتني هكذا ] [ اإذا كان �سواباً
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اأجد . 5 مل  فاإن  ذلك،  اأمكن  ما  م�سادرها  من  والأقوال  النقول  بتوثيق  قمت 
امل�صدر الذي نقل منه املوؤلف رجعت اإلى كتب متقدمة على املوؤلف، فاإن مل 
اأجد فيها ن�س رجعت اإلى الكتب املتاأخرة عن املوؤلف، وال اأترك الن�س بغري 

توثيق؛ اإَل بعد بذل اجلهد والبحث يف مظانِّ وجوده.

اإلى نهاية كل لوح من املخطوط الذي رمزت له باحلرف )اأ(، على . 6 اأ�صرت 
األواح الن�صخة االأخرى، فاأ�صري  اأما نهاية  جانب الن�س من اجلهة الي�صرى، 

اإليها يف الهام�ص؛ مع الإ�سارة بخط مائل هكذا )/( يف الن�ص.

اأو�صحت املراد من كالم املوؤلف متى اقت�صت احلاجة اإلى ذلك، اإما تتميًما . 7
ا للمراد، والتعليق عليه يف الهام�ص. للفائدة، اأو اإي�ساحاً

ُمعتمدةاً . 8 والأ�سولية،  الفقهية  وامل�سطلحات  الألفاظ  من  الغام�ص  اأو�سحت 
على امل�سادر الأ�سلية يف ذلك.

ترجمت لالأعالم، الذين ذكرهم املوؤلف، عند اأول مو�صع يرد فيه ذكر العلم، . 9
والرتجمة ت�سمل: )ا�سم العلم، ولقبه، وكنيته، وبع�ص موؤلفاته، وتاريخ وفاته؛ 

اإن وجد(.

اخلامتة، وفيها اأهم النتائج.

 ثم فهر�ص امل�سادر واملراجع، ويليه فهر�ص املو�سوعات.

ا لوجهه الكرمي، واأ�صـتغفر اهلل مـن �صوء  اأ�صاأل اهلل تعالى اأن يجعله عماًل خال�صً
الق�سد، �سبحانك ل علم يل اإل ما علمتني، عليك توكلت، واإليك اأنبت، واإليك امل�سري.

و�صلى اهلل على نبينا حممد واآله و�صحبه اأجمعني...



فتح الرزاق يف مسألة الشك يف الطالق ألمحد بابا 

التنبكيت )ت:  1036هـ( - حتقيق ودراسة

العدد  الثالث  واخلمسون  719العدد  الثالث  واخلمسون 718

القسم األول
 قسم الدراسة
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املبحث االأول
التعريف مبوؤلف املخت�شر “خليل بن اإ�شحاق اجُلْنِدي”)1(

املطلب االأول
ا�شمه، ون�شبه

هو خليل بن اإ�سحاق بن مو�سى بن �سعيب امل�سري املالكي، ُيكنى باأبي املودة)2( 
ينظر ترجمته يف:   )1(

 - الديباج، لبن فرحون: �ص )186(. 
 - الذيل على العرب، لبن العراقي: )196/1(. 

 - تاريخ ابن قا�سي �سهبة: )281/3(. 
 - الدرر الكامنة، لبن حجر: )175/2(. 

 - النجوم الزاهرة، لبن تغري بردي: )92/11(. 
 - الذيل التام، لل�سخاوي: �ص)215(. 

 - ح�سن املحا�سرة، لل�سيوطي: )382/1(. 
 - وفيات الون�سري�سي: �ص)127(. 

 - تو�سيح الديباج، للقرايف: �ص)92(. 
 - مواهب اجلليل، للحطاب: )20/1(. 

 - درة احلجال، لبن القا�سي: )257/1(. 
 - نيل البتهاج، للتنبكتي: �ص)168(. 
 - �سجرة النور، ملخلوف: �ص)223(. 

 - ك�صف الظنون، حلاجي خليفة: )1628/2(. 
 - هدية العارفني، للبغدادي: )352/3(. 

 - معجم املطبوعات، ل�سركي�ص: �ص)836(. 
 - الفكر ال�سامي، للحجوي: )286/2(. 

 - تاريخ اآداب اللغة، جلرجي زيدان: )259/3(. 
 - تاريخ الأدب العربي، لربوكلمان: )341/5(. 

 - الأعالم، للزركلي: )315/2(. 
 - معجم املوؤلفني، لكحالة: )113/4(. 

 - معلمة الفقه املالكي، لعبدالعزيز بن عبداهلل: �س)122(
)2( ينظر: مواهب اجلليل: )20/1(؛ ونيل البتهاج: �ص)168(. 
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ا من اأجناد احللقة املن�سورة)2(،  واأبي ال�سياء)1(، وُعرف باجلندي؛ لأنه كان جندياً
وا�ستمر يلب�ص زي اجُلند املتق�سفني)3(.

املطلب الثاين

مولده، ون�شاأته

مل اأقف للعالمة خليل على �صنة والدة، وال عمره يوم تويف، لكن يغلب على الظن 
عن  اأخذ  اأنه  الرتاجم  ُكتب  يف  ُذكر  لأنه  الهجري؛  الثامن  القرن  بداية  يف  ولد  اأنه 
ا  ال�صيخ اأبـي عبداهلل بن احلاج)4( �ساحب كتاب املدخل )ت737ه�( الذي كان مالزماً

لوالده، واأنه الزم �صيخه عبداهلل املنويف)5( وال�سيخ املنويف تويف �سنة )749ه�(.

اأما بالن�سب�ة لن�ساأة ال�سيخ خليل، فغاية ما تذكره امل�سادر، اأنه كردي)6( الأ�سل، 
كان  خليالاً  اأن  مرزوق)7(  ابن  عن  التنبكتي  نقل  وقد  اجلندية،  من  كانوا  �سلفه  واأن 

يرتزق على اجلندية، لأن �سلفه كانوا منهم)8(.
ينظر: مواهب اجلليل: )20/1(؛ والفكر ال�سامي: )286/2(.   )1(

احللقة املن�سورة هي: حلقة من ع�ساكر مملكة م�سر، ومن حمرتيف اجلندية من مماليك ال�سالطني،   )2(
لكل اأربعني منهم مقدًما، لي�س له حكم عليهم اإاّل اإذا خرج الع�صكر، ولكل واحد منهم راتًبا ح�صب موقفه 

يف احللقة، وهم جي�ص الدولة الذي يدافع عن اأر�ص م�سر. 
 ينظر: ح�سن املحا�سرة: )129/2(؛ والنظام الع�سكري يف دولة املماليك: �ص)40(.

ينظر: الديباج: �ص) 186(؛ والفكر ال�سامي: )286/2(.   )3(
ينظر: �سجرة النور: �ص)223(.   )4(

ينظر: الذيل على العرب: )196/1(.   )5(
ينظر: درة احلجال: )257/1(؛ والفكر ال�سامي: )286/2(.   )6(

الف�سل،  اأبو  التلم�ساين،  اأبي بكر بن مرزوق  اأحمد بن حممد بن  اأحمد بن حممد بن  هو: حممد بن   )7(
من تاآليفه: اأنوار الدراري يف مكررات البخاري، ورو�صة االأريب يف �صرح التهذيب وغريهما، مات �صنة 

)842ه�(.
 ينظر: الفكر ال�سامي: )301/2-302(؛ ونيل البتهاج: �ص)499(.

ينظر: نيل البتهاج: �ص)169(.   )8(
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وذكر ابن حجر اأن والده كان حنفًيا، واأنه كان يالزم ال�صيخ اأبا عبداهلل بن احلاج 
املالكي)1(.

ولقد اأثنى ال�سيخ خليل على والده فقال: “كان الوالد من الأولياء الأخيار”)2(.

والظاهر اأن مقامه كان بالقاهرة؛ الأنه ذكر اأنه كان مالزًما ل�صيخه اأبي عبداهلل 
ل�سيخه  ترجمته  يف  ذكر  وقد  النيل،  َيَر  مل  مب�سر  �سنة  ع�سرين  بقي  واأنه  املنويف، 
من  غريها  يف  �سرع  ثم  ال)3(،  الَبطَّ �سرية  قراأ  قد  �سغره  حال  يف  كان  اأنه  نف�س�ه  عن 
احلكايات، ومل يطلع عليه اأحد من الطلبة، فقال له ال�صيخ عبداهلل: يا خليل، من اأعظم 
الآفات ال�سهر يف اخلرافات، قال: فعلمت اأن ال�سيخ علم بحايل)4(، وانتهيت من ذلك 

يف احلني)5(. وتدل هذه الق�سة دللة وا�سحة على مالزمة خليل ل�سيخه املنويف.

املطلب الثالث
�شيوخه، وتالميذه

اأوًل: �سيوخه

 اإن املكانة العلمية التي تبواأها ال�صيخ خليل، لتدّل داللة وا�صحة على اأخذه العلم 
عن �صيوخ كثريين، اإال اأن اأبرزهم هو ال�صيخ عبداهلل املنويف، وفيما يلي عر�س لبع�س 

�سيوخه مرتبني ح�سب تاريخ وفاتهم: 
ينظر: الدرر الكامنة: )175/2(؛ ومواهب اجلليل: )20/1(.   )1(

مواهب اجلليل: )20/1(.   )2(
بن  م�صلمة  طالئع  على  وكان  اأنطاكية،  ينزل  كان  ال،  بالَبطَّ عرف  يحيى،  اأبو  عبداهلل  هو:  ال  الَبطَّ  )3(
ريِّ على طالئعك البّطال، وُمره فليغ�س بالليل،  عبدامللك بن مروان يف غزواته، قال له اأبوه عبدامللك: �صَ
فاإنه اأمري �سجاع مقدام. قال الذهبي: “ ُكِذب عليه اأ�سياء م�ستحيلة يف �سريته املو�سوعة”، قتل على يد 

الروم �سنة )113ه�( وقيل غري ذلك.
 ينظر: تاريخ دم�سق: )401/33(؛ و�سري اأعالم النبالء: )268/5(.

ه  خ�صّ قد  خلياًل  اأن  لذلك  يدل  ومما  املنويف،  ل�صيخه  خليل  مالزمة  �صدة  بحاله  معرفته  �صبب  لعل   )4(
بلفظ)�صيخنا ( يف املخت�صر دون غريه من �صيوخه، واهلل اأعلم واأحكم.

ينظر: مواهب اجلليل: )20/1(.   )5(
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بابن . 1 املعروف  الفا�صي )ت737ه�(،  العبدري  اأبو عبداهلل حممد بن حممد 
خليل  عنه  اأخذ  )املدخل(،  كتاب  �ساحب  وهو  ا،  ورعاً ا  زاهداً كان  احلاج، 

وغريه)1(.

اأبو حممد عبداهلل بن حممد بن �صليمان املنويف )ت749ه�(، الفقي�ه، اجلامع . 2
بني العلم والعمل مع ال�صالح، اأحد �صيوخ م�صر واأفا�صلها علًما وعماًل، اأخذ 

عنه خليل وغريه)2(.

عبدالهادي . 3 بن  عبداحلميد  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  عبدالهادي،  ابن 
ال�ساحلي )ت749ه�(، ذكر ابن العراقي اأنه �سمع منه احلديث)3(.

ثانًيا: تالميذه

 مكانة علمية عالية، فمن عال هذه املكانة �سيكون  ال�سيخ خليل  تبواأ  لقد 
ا يف مدر�ستني من اأعظم مدار�ص  مهوى لأفئدة طالب العلم، ل�سيما واأنه كان مدر�ساً

القاهرة يف ذلك الوقت.

ومن تالميذه الذين اأخذوا عنه، مرتبني ح�سب تاريخ وفاتهم: 

عبداخلالق بن علي بن احل�سني )ت794ه�(، اأخذ الفقه عن ال�سيخ خليل، . 1
وهو اأ�صهر �صيوخه، له �صرح على خمت�صر �صيخه خليل)4(.

واحلديث . 2 الفقه  اأخذ  )ت799ه�(،  اليعمري  فرحون  بن  علي  بن  اإبراهيم 
احلاجب،  ابن  خمت�صر  �صرح  تاآليفه:  من  خليل)5(.  ال�سيخ  عن  والعربية 

والأحكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام، وغريهما)6(.
ينظر: الدرر الكامنة: )419/2(؛ وح�سن املحا�سرة: )381/1-382(؛ و�سجرة النور: �ص )218(.   )1(

ينظر: الديباج: �ص )413(؛ وح�سن املحا�سرة: )436/1(؛ و�سجرة النور: �ص) 205(.   )2(
ينظر: الذيل على العرب: )197/1(.   )3(

ينظر: تو�سيح الديباج: �ص )122(؛ ونيل البتهاج: )285(.   )4(
ينظر: الديباج: �ص)186(.   )5(

ينظر: تو�سيح الديباج: �ص)45(؛ و�سجرة النور: �ص)222(.   )6(
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العربية، . 3 باللغة  ا  الغماري )ت802ه�(، كان عارفاً حممد بن حممد بن علي 
كثري احلفظ لل�سعر، اأخذ عن ال�سيخ خليل)1(.

بهرام بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن عمر الدمريي )ت805ه�(، تلميذ ال�سيخ . 4
خليل وربيبه، الفقيه العالمة املحقق، حامل لواء املذهب املالكي مب�سر، اأخذ 
عن ال�صيخ خليل وعليه تفقه، من تاآليفه: ثالثة �صروح على خمت�صر �صيخه 

خليل؛ كبري، وو�سط، و�سغري، وقد عمَّ النفع بها)2(.

املطلب الرابع
مكانته العلمية، وثناء اأهل العلم عليه

العربية  واللغة  واحلديث  الفقه  بارًعا يف  اإماًما عاّلمة    ال�سيخ خليل  كان 
وغري ذلك، واتفق العلماء الذين ترجموا له على جاللة قدره، وعلو منزلته العلمية، 
علماء  يف  ا  �سدراً   “كان  فيه:  يقول  )ت799ه�(،  فرحون  ابن  تلميذه  فهذا 
ا من اأهل التحقيق، ثاقب الذهن،  ا ممتعاً ا على ف�سله وديانته، اأ�ستاذاً َمعاً القاهرة جُمْ
ا يف فنون من العربية واحلديث والفرائ�ص، فا�سالاً يف مذهب  اأ�سيل البحث، م�ساركاً

مالك، �سحيح النقل”)3(.

كما اأن كتب ال�سيخ القيمة تدل دللة وا�سحة على مكانته العلمية واطالعه على 
اأ�س�ول املذهب وفروعه، ومما يوؤيد ذلك ما قاله التنبكتي )ت1036ه�(: “و�صع اهلل 

القبول لكتبه.. وكفى بذلك حجة على اإمامته)4(”)5(.

العراقي  ابن  عليه:  اأثنوا  وممن   ، خليل  ال�سيخ  على  العلماء  اأثنى  وقد 
ينظر: نيل البتهاج: �ص)115(؛ و�سذرات الذهب: )132/7(.   )1(

ينظر: تو�سيح الديباج: �ص)83(؛ و�سجرة النور: �ص)239(.   )2(
الديباج: �ص)186(.   )3(

اإمامته يف فقه املذهب املالكي.  )4(
نيل البتهاج: �ص)169(.   )5(
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بالدين  ا  والإفتاء، م�سهوراً وال�سغل  ا لالإفادة  “وكان منت�سباً )ت826ه�(، حيث قال: 
واخلري والعفاف...”)1(.

احلجة،  القدوة،  العالمة،  العامل،  “الإمام  )ت946ه�(:  القرايف  عنه  وق�ال 
الفهامة، ... حامل لواء املذهب املالكي على كاهله”)2(.

القدوة،  العامل،  العامل  العالمة  “الإمام  )ت1036ه�(:  التنبكتي  عنه  وقال 
احلجة، الفهامة، حامل لواء املذهب بزمانه مب�سر”)3(.

وقال عنه احلجوي )ت1376ه�(: “وكان من جند احللقة يلب�ص زيهم - الثياب 
ا  ا، �سدراً ا، متقناً ا باملذهب املالكي، م�ساركاً ا، عاملاًا، حميطاً ا، زاهداً الق�سرية - متق�سفاً

يف علوم ال�سريعة والل�سان”)4(.

بعده؛ ما  ا  اأحداً نزد  اقت�سرنا على ترجمة خليل، ومل  “ولو  ا-:  -اأي�ساً وقال عنه 
ظلمنا ُجل الباقي؛ الأن غالبهم تابعون له”)5(.

املطلب اخلام�ض
م�شنفاته

األف ال�صيخ خليل بن اإ�صحاق م�صنفاٍت، يف علوم خمتلفة، منها: الفقه، واالأ�صول، 
والنحو؛ اإل اأنها مل تكن كثرية، رمبا حلر�سه على جودتها، وح�سن اإخراجها، ويتجلى 

ا وع�سرين �سنة. ا يف جلو�سه على املخت�سر خم�ساً ذلك وا�سحاً

وفيما يلي ذكر بع�ص م�سنفاته: 
الذيل على العرب: )197/1(.   )1(

تو�سيح الديباج: �ص)92(.   )2(
نيل البتهاج: �ص)169(.   )3(

الفكر ال�سامي: )286/2(.   )4(
امل�سدر ال�سابق: )287/2(.   )5(
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به . 1 الذي  امل�سهور،  بيان  اإلى  فيه  ق�سد  خليل،  مبخت�سر  وُيعرف  املخت�سر، 
ا؛ مع  ا كثرية جداً ا من اخلالف، جمع فيه فروعاً الفتوى عند املالكية؛ جمرداً
ومثلها  منطوًقا،  م�صاألٍة  األف  مائة  حوى  اإنه  قالوا:  حتى  البليغ)1(،  االإيجاز 

مفهوًما، واإمنا ذلك تقريب، واإال ففيه اأكرث من ذلك بكثري)2(.

التي  م�صطلحاته  وبنّي  التاأليف،  يف  طريقته  فيها  بنّي  مبقدمة  بداأه  وقد 
ا�صتخدمها فيه، وقيل: اإنه مل يخرج من امل�صودة اإال ثلَثه االأول؛ اإلى النكاح، 

ا وع�سرين �سنة)3(. والباقي اأخرجه تالميذه، وقد اأقام يف تاأليفه خم�ساً

قال التنبكتي )ت1036ه�(: “ولقد و�صع  اهلل تعالى القبول على خمت�صره 
وتو�صيحه من زمنه اإلى االآن، فعكف النا�س عليهما �صرًقا وغرًبا، حتى لقد اآل 
احلال يف هذه الأزمنة املتاأخرة اإلى القت�سار على املخت�سر يف هذه البالد 
ا يعتني بابن احلاجب؛  املغربية؛ مراك�ص وفا�ص وغريهم�ا، فقلَّ اأْن نرى اأحداً
حتى  والتعاليق،  ال�صروح  عليه  كرث  “ولذلك  قال:  ث�م  املدونة”.  عن  ف�سالاً 

َع عليه اأكرث من �صتني تعليًقا؛ من بني �صرح وحا�صية”)4(. ُو�صِ

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات.

وذكر الزركلي اأن خمت�سر ال�سيخ خليل ُترجم اإلى الفرن�سية )5(.

كتاب التو�صيح �صرح كتاب جامع االأمهات)6(، وهو مطبوع.. 2

كتاب املن�سك)7(، وهو مطبوع.. 3
ينظر: الديباج: �ص)186(؛ و�سجرة النور: �ص)223(.   )1(

ينظر: الفكر ال�سامي: )286/2(.   )2(
ينظر: الفكر ال�سامي: )286/2(.   )3(

نيل البتهاج: �ص)171(.   )4(
ينظر: الأعالم: )315/2(.   )5(

طبع بتحقيق: د. اأحمد بن عبدالكرمي جنيب، ون�سره مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، كما   )6(
حقق يف ر�سائل علمية بجامعة اأم القرى. 

ينظر: الديباج: �ص)186(؛ ومواهب اجلليل: )21/1(.   )7(
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�صرح على خمت�صر ابن احلاجب االأ�صلي)1(.. 4

�صرح األفية ابن مالك)2(.. 5

املطلب ال�شاد�ض
وفاته

اخُتلف يف حتديد �صنة وفاة ال�صيخ خليل بن اإ�صحاق، وتعددت االأقوال يف ذلك، 
امل�صادر  بع�س  الأّن  وذلك  )776هـ(؛  �سنة  يف  كانت  الوفاة  اأن  لدينا  يرتجح  ولعله 
هذه  وكانت  العدو)3(،  من  الإ�سكندرية  ا�سرتجاع  معركة  يف  �سارك  اأنه  اإلى  اأ�سارت 
التاريخ يف  َح هذا  ترجُّ  - ا  اأي�صً  - يع�صد  ومّما  و�صبعمائة،  �صبعني  �صنة  بعد  املعركة 
اإياه  ا  مرجحاً البتهاج”؛  “نيل  يف  التاريخ  هذا  اأّيد  التنبكتي  اأن  وفاته،  �صنة  حتديد 

باأموٍر، ذكرها يف ِعلّية ترجيحه لهذا التاريخ)4(.

ذكره �ساحب ال�سجرة: �ص)223(؛ وذكره �ساحب هدية العارفني: )352/3 - 353( با�سم التو�سيح   )1(
وهذا خطاأ.

العلماء يف متييزه عن   واملق�سود بالأ�سلي هنا: خمت�سر ابن احلاجب يف الأ�سول، وقد جرت عادة 
خمت�سره يف الفروع بقولهم: )الأ�سلي(.

ينظر: الديباج: �ص)186(؛ ونيل البتهاج: �ص)170(.   )2(
ينظر: نيل البتهاج: �ص)169(.   )3(

ينظر: �ص)172(.   )4(
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املبحث الثاين
التعريف مبوؤلف )فتح الرزاق يف م�شاألة ال�شك يف الطالق( 

التنبكتي”)1( بابا  “اأحمد 

املطلب االأول
ا�شمه، ون�شبه

هو اأحمد بن اأحمد بن اأحمد بن عمر بن حممد اأُّقيت بن عمر بن علي بن يحيى، 
من  وهو  “بابا”،  با�سم  عرف  العبا�ص،  اأبو  التنبكتي،   ،)2( املا�سني  ال�سنهاجي، 

�سنهاجة)3(، من قبيلة يقال لها: م�سوفة)4(.

انظر ترجمته يف:   )1(
الأثر:  ال�سودان: �ص)35(؛ وخال�سة  الآ�ص: �ص)305(؛ وتاريخ   كفاية املحتاج: ) 281/2(؛ ورو�سة 
)170/1(؛ ون�سر املثاين: )272/1(؛ وطبقات احل�سيكي: �ص) 44-46(؛ وفتح ال�سكور: �ص)31(؛ 
وال�ستق�سا لأخيار دول املغرب الأق�سى: )129/5(؛ ومعجم املطبوعات العربية: )379/2(؛ و�سجرة 
النور: �ص)432(؛ والفكر ال�سامي: )326/2(؛ وفهر�ص الفهار�ص والأثبات: )113/1(؛ وتاريخ الأدب 
مراك�ص  حل  مبن  والإعالم  )145/1(؛  املوؤلفني  ومعجم  )102/1(؛  والأعالم:  )618/2(؛  العربي: 

واإغمات من الأعالم: )31/1(؛ والفوائد اجلمة: �ص)133(. 
املا�سني: ن�سبة ملا�سنة بلدة من بالد التكرور قريبة من تنبكتو، وهو جد اأحمد بابا الأكرب الفقيه حممود   )2(

اأقيت من اأهل ما�سنة. ينظر: تاريخ ال�سودان: �ص)35(؛ وخمت�سر فتح رب الأرباب: �ص)54(. 
�سنهاجة: قبيلة من حمري م�سهورة يف املغرب. ينظر: اللباب يف تهذيب الأن�ساب: )249/2(، والإعالم   )3(

مبن حل مراك�ص: )31/1(. 
ا، هاجرت مع املرابطني  م�سوفة: هِم قبائل كثرية من �سنهاجة ي�سكنون تلك ال�سحراء ل ي�ستوطنون بلداً  )4(
)179/1(؛  الأم�سار:  عجائب  يف  ال�ستب�سار  ينظر:  بالطوارق.  اليوم  املعروفون  وهم  ال�سمال،  اإلى 

والرو�ص املعطار: �ص)470(؛ ومعلمة املدن والقبائل: )345/2(. 
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املطلب الثاين
مولده، ون�شاأته

احلادي  الأحد،  ليلة  كان  بابا  اأحمد  ال�سيخ  مولد  اأن  امل�سادر  جميع  اتفقت 
والع�سرين من �سهر ذي احلجة، من عام ت�سعمائة وثالثة و�ستني، كما ذكر ذلك عن 
نف�سه، فقال: “مولدي -كما وجدته بخط والدي- ليلة الأحد احلادي والع�سرين من 

ذي احلجة، ختام عام ثالث و�ستني وت�سعمائة”)1(.

وينتمي اأحمد بابا اإلى اأ�صرة �صهرية، تعرف بـ )اآل اأُقّيت(، وهي اأ�صرة ذاُت وجاهٍة 
كبريٍة وريا�سٍة، ومعظم اأفرادها من العلماء والق�ساة، فن�ساأته كانت يف بيئة جمعت 
ل علًما وا�صًعا بف�صل مطالعاته وعالقاته مع معا�صريه،  بني العلم والريا�صة، وح�صّ
اأو  حتى نال مكانة علمية متميزة، وا�ستهر بني الطلبة باملهارة يف الطلب؛ دون كلل 

ملل، كما ذكر ذلك عن نف�سه.

ال�سيخ ال�سالح، واأخذ  اأبي بكر)2(   حفظ بع�س االأمهات، وقراأ النحو على عّمه 
العالمة  �سيخه  عن  وغريها  والبيان  والعربية  والأ�سول  والفقه  واحلديث  التف�سري 
اأحمد  احلاج  بن  اأحمد  الفقيه  والده  عن  واأخذ  له،  ا  مالزماً وكان   ،)3( بغيع  حممد 

ا واملنطق)4(. احلديث �سماعاً

املطلب الثالث
حمنته

عندما �صّم اأحمد من�صور ال�صعدي )ت1012ه�( �سلطاُن املغرب بالد ال�سودان 
وعار�ص  بالده،  على  ب�سلطانه  العرتاف  بابا  اأحمد  رف�ص  1000ه�،  �سنة   اإليه 

كفاية املحتاج: )281/2(.   )1(
ينظر: كفاية املحتاج: )282-281/2(.   )2(

ينظر: امل�سدر ال�سابق: )240/2(.   )3(
ينظر: فتح ال�سكور: �ص)31(.   )4(
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واقتيد  اأ�سرته  اأفراد  وعلى  عليه  فُقب�ص  تنبكتو،  احتالل املراك�سيني لبلدته  يف 
اإلى مراك�ص)1( �سنة 1002هـ، و�صاع منه يف هذا احلادث األف و�صتمائة جملد، و�صقط 
عن ظهر جمل يف اأثناء رحلته فك�صرت �صاقه، وظل معتقاًل اإلى �صنة 1004ه�، وبعد 
ا اأقام مبراك�ص اإلى �سنة 1014ه�، وبعد وفاة  اأن اأُطلق �سراحه يف ال�سنة املذكورة اآنفاً
اأ�سرته يف مغادرة  ابنه زيدان )ت1037ه�( لأحمد بابا ومن بقي من  اأذن  املن�سور 

بالد مراك�ص، وذلك بعد اأن بقوا يف الإقامة اجلربية فيها مدة اثنتي ع�سر �سنة)2(.

املطلب الرابع
�شيوخه، وتالميذه

اأوًل: �سيوخه

 تلقى العالمة اأحمد بابا العلم على جم غفري من اأهل العلم الرا�سخني، اإل اأن من 
ا اأو اإجازة، منهم من ُيذكر بني اأيديكم فيما ياأتي:  الذين ا�ستهر اأخذه عنهم �سماعاً

والده الفقيه اأحمد بن اأحمد بن عمر بن حممد اأقيت )ت991ه�(، �سمع منه . 1
ال�سحيحني واملوطاأ وغريهما، واأجازه يف جميع ما يجوز له وعنه)3(.

عّمه اأبو بكر بن اأحمد بن عمر بن حممد اأقيت )ت991ه�(، قراأ عليه علم النحو)4(.. 2

العاقب بن حممود بن عمر بن حممد اأقيت )ت991ه�(، اأجازه فيما �سمع منه)5(.. 3

اأجاز . 4 993ه�(،  )ت  احلطاب  عبدالرحمن  بن  حممد  بن  حممد  بن  يحيى 
اأحمد بابا مكاتبة يف اأ�سياء معينة)6(.

ينظر: كفاية املحتاج: )283/2(؛ ون�سر املثاين: )272/1(.   )1(
ينظر: ال�ستق�سا لأخيار دول املغرب الأق�سى: )129/5-130(؛ وفتح ال�سكور: �ص)34(.   )2(

ينظر: كفاية املحتاج: )137/1(؛ و�سجرة النور: �ص)286(.   )3(
ينظر: كفاية املحتاج: )181/1(.   )4(

ينظر: كفاية املحتاج: )377/1(؛ ورو�سة الآ�ص: �ص)311(؛ و�سجرة النور: �ص)414(.   )5(
ينظر: كفاية املحتاج: )278/2(؛ و�سجرة النور: �ص)404(.   )6(
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اأحمد بن حممد بن �سعيد )ت976ه�(، اأدركه اأحمد بابا، وح�سر درو�سه)1(.. 5

حممد بن حممود بن اأبي بكر الونكري التنبكتي، الفقيه العامل املعروف ب� َبْغُيُع . 6
)ت1002هـ(، وهو من اأبرز اأ�صاتذته واأكرثهم تاأثرًيا يف حياته، قال عنه اأحمد 
اأكرث من ع�صر �صنني، فختمت عليه خمت�صر خليل -بقراءتي  “الزمُته  بابا: 
وقراءة غريي- نحو ثماين مرات، وختمت عليه املوطاأ قراءة تفهم”، ثم قال: 

فهو �سيخي واأ�ستاذي، ما انتفعت باأحٍد انتفاعي به وبكتبه”)2(. “وباجلملة 
حممد بن حممد املعروف مبحمد خادم الغالين، اأجاز اأحمد بابا)3(.. 7

ثانًيا: تالميذه

التي  الكتب  تدري�س  على  اعتكف  متقًنا،  وبارًعا  فًذا،  عاملًا  بابا  اأحمد  كان  لقد 
لها من قبل �صيوخه، فاأ�صهم ذلك يف كرثة طالبه، الذين نهلوا من معني علومه  ح�صّ
املتنوعة، فتالميذه الذين ورد ذكرهم لدى من ترجم له، اأذكر بع�سهم مرتبني على 

ح�سب تاريخ وفاتهم: 

العالمة، . 1 الإمام  )ت1003ه�(،  احلميدي  اأحمد  بن  عبدالواحد  حممد  اأبو 
حامل لواء املذهب املالكي بفا�ص بوقته، ومفتيها وقا�سيها)4(.

اأبو عبداهلل حممد بن عبدالواحد بن اأحمد احل�صني )ت1009ه�(، الفقيه . 2
الأديب، جمع العلوم على حداثة �سنه. )5(.

الذي لزمه . 3 املراك�صي )ت1016ه�(،  االآي�صي  بن حممد  اأبو عبداهلل حممد 
ا واأخذ منه الإجازة)6(. كثرياً

ينظر: امل�سدرين ال�سابقني: )139/1(، �ص)412(.   )1(
ينظر: نيل البتهاج: �ص)342(؛ ورو�سة الآ�ص: �ص)303(؛ و�سجرة النور: �ص)416(.   )2(

ينظر: رو�سة الآ�ص: �ص)311(.   )3(
ينظر: ن�سر املثاين: )44/1(؛ و�سجرة النور: �ص)425(؛ والفكر ال�سامي: )322/4(.   )4(

ينظر: ن�سر املثاين: )78/1(.   )5(
ينظر: فتح ال�سكور: �ص)67(.   )6(
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املفتي، . 4 الفقيه،  )1018ه�(،  ال�سال�سي  عبدالرحمن  بن  علي  احل�سن  اأبو 
ل�سان،  قا�سي اجلماعة بفا�ص، كان جمل�سه بفا�ص ل نظري له، يف ف�ساحة 

و�سراحة بيان، وح�سن اإيراد وترتيب)1(.

املحقق، . 5 الفقيه،  )ت1022ه�(،  الرجراجي  عبداهلل  بن  حممد  عبداهلل  اأبو 
مفتي مراك�ص)2(.

اأبو العبا�ص اأحمد بن حممد بن اأبي العافية املكنا�سي )ت 1025ه�(، ا�ستهر . 6
بابن القا�سي، وكان قا�سي مكنا�سة يف ذلك الوقت)3(.

اأبو القا�سم بن حممد بن اأبي النعيم الفا�سي )ت 1032ه�(، قا�سي اجلماعة، . 7
كان له ال�سهرة وال�سيت يف العلم بفا�ص)4(.

اأبو العبا�ص اأحمد بن حممد بن اأحمد املقري )ت1041ه�(، احلافظ املتقن، . 8
وموؤلفات  كتب  له  املفيدة،  موؤلفاته  جميع  بابا  اأحمد  اأجازه  املوؤرخ،  الأديب، 

نافعة، منها: نفح الطيب، ورو�سة الآ�ص العاطرة الأنفا�ص)5(.

)ت1046ه�(، . 9 ال�سنهاجي  ال�سو�سي  حممد  بن  علي  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو 
بابا، له كتاب بذل  اأحمد  اأجازه  اأحد الأعالم الزهاد املجتهدين املحققني، 

املنا�سحة؛ وغالب كالمه يف الزهد والورع)6(.

اأبو زيد عبدالرحمن بن اأبي عبداهلل حممد التلم�صاين )ت 1057ه�(، اأجاز . 10
له اأحمد بابا)7(.

ينظر: رو�سة الآ�ص: �ص)39(.   )1(
ينظر: الفوائد اجلمة: �ص)42(.   )2(

ينظر: فتح ال�سكور: �ص)35(.   )3(
ينظر: ن�سر املثاين: )254/1(؛ و�سجرة النور: �ص)432(.   )4(

ينظر: رو�سة الآ�ص: �ص)10(؛ و�سجرة النور: �ص)434(؛ والفكر ال�سامي: )328/4(.   )5(
ينظر: ن�سر املثاين: )356/2(؛ و�سجرة النور: �ص)436(؛ والفكر ال�سامي: )328/4(.   )6(

ينظر: الفوائد اجلمة: �ص)137(.   )7(
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التمنارتي )ت1060ه�(، املحدث . 11 اأحمد  اأبو زيد عبدالرحمن بن حممد بن 
املوؤرخ الأديب، اأجاز له اأحمد بابا)1(.

عبدالرحمن بن عبداهلل بن عمران ال�صعدي التنبكتي )ت1066ه�(، املوؤرخ . 12
الرحال، �ساحب كتاب “تاريخ ال�سودان”)2(.

احلاج اأحمد بن احلاج حممد فهدي بن اأبي فهدي التواتي، الذي كان �سديد . 13
ا،  واأياماً ليايل  املبارك  “بابه   - يقول  -كما  لزم  اإذ  بابا؛  اأحمد  من  القرب 

ا”، وقد اأجازه اإجازة مطلقة من غري تقييد)3(. ا واأعواماً و�سهوراً

املطلب اخلام�ض
مكانته العلمية، وثناء اأهل العلم عليه

اإن اأحمد بابا  من فقهاء املذهب املالكي يف ال�سودان)4(؛ الذين لهم مكانة 
علمية بارزة، حيث ا�ستهر ا�سمه فيها على اأنه موؤرخ وفقيه مالكي متمكن، وقد تنوع 
الثناء عليه، واأ�ساد بعلمه العلماء الذين ترجموا له، اأذكر منهم على �سبيل املثال ل 

احل�سر: 

يقول حممد بن حممد بن يعقوب املراك�سي)ت1016ه�(: “كان اأخونا اأحمد بابا 
من  كامل احلظ  الت�صنيف،  احل�صن، ح�صن  التام  واالإدراك  والفهم  العلم  اأهل  من 
ا  ا، مليح الهتداء ملقا�سد النا�ص، مثابراً ا وحديثاًا وعربية واأ�سلني وتاريخاً العلوم فقهاً

على التقييد واملطالعة، مطبوًعا على التاأليف، األف تواليف مفيدة جامعة”)5(.
ينظر: امل�سدر ال�سابق: �ص)133(.   )1(

ينظر: فتح ال�سكور: �ص)176(.   )2(
ينظر: فتح ال�سكور: �ص)67(.   )3(

ال�سودان: كلمة اأطلقها العرب على كل البالد الواقعة جنوبي م�سر، وجميع املناطق التي ي�سكنها ال�سود،   )4(
وكانت - يف ما م�سى - تطلق على جمهورية مايل احلالية وما خلفها من بالد الزنوج.

 ينظر: اآثار البالد واأخبار العباد: )26/1(؛ وال�سودان: �ص)9(.
كفاية املحتاج: )282/2(.   )5(
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اهلل  حفظه  الرتجمة  “ول�صاحب  )ت1041ه�(:  املقري  حممد  بن  اأحمد  وقال 
-يعني اأحمد بابا- يد طولى يف نوازل الفقه والتاريخ ل ُيجارى يف ذلك، وكذا علوم 

احلديث، مع امل�ساركة التامة يف غريه، وله بتنبكتو رئا�سة الق�ساء”)1(.

ال�سيخ   ...“ ا:  اأي�ساً ال�سعدي )ت1066ه�(، وهو من تالميذه  وقال عبدالرحمن 
العامل العالمة، فريد دهره ووحيد ع�سره، الفقيه اأحمد بابا”)2(.

وقال حممد القادري )ت1187ه�(: “نفع اهلل به هذا القطر املغربي، وُحمل منه 
علم غزير، وا�ستفيد ما عنده من التحقيق والتحرير، وقد ا�ستهر فيه ا�ستهار اأهله، 

وحتققت فيه مكانة قدره وف�سله”)3(.

وقال اأحمد بن حممد التواتي املراك�سي، وهو تلميذه املالزم له: “...حامل لواء 
العالمة،  العامل  وُمقّدمها،  مالك  االإمام  مذهب  رواية  رافع  وُمفِهمها،  االأحاديث 

املقبول الفا�سل الفهامة...”)4(.

املطلب ال�شاد�ض
م�شنفاته

ان�صرف اأحمد بابا اإلى اجلمع والتاأليف يف �صن مبكرة، فبلغ عدد موؤلفاته فوق 
اأربعني؛ كما �صرح بذلك اأحمد بابا نف�صه، وقد تتبع بع�س الباحثني)5( الذين كان لهم 

اهتمام بالعالمة اأحمد بابا هذه املوؤلفات، وح�سرها وحدد اأماكن وجودها.
رو�سة الآ�ص: �ص)314(.   )1(

تاريخ ال�سودان: �ص)244(.   )2(
ن�سر املثاين: )275/1(.   )3(
فتح ال�سكور: �ص)33(.   )4(

من هذه الدرا�سات بحث بعنوان: خمطوطات اأحمد بابا التنبكتي يف اخلزائن املغربية، للدكتور: ح�سن   )5(
ال�صادقي، الذي �صدر �صمن من�صورات معهد الدرا�صات االإفريقية بالرباط �صنة 1996م.

 وبحث بعنوان: ترجمة العالمة اأحمد بابا التنبكتي )963ه� - 1036ه�( للباحث: عبدالرحمن خليفة 
�سادو جالو، اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة، 1434ه�.
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وفيما يلي ذكر بع�ص موؤلفاته: 

اإفهام ال�صامع مبعنى قول خليل يف النكاح باملنافع، اأو النكت اللوامع يف م�صاألة . 1
النكاح باملنافع)1(.

اأنف�ص الأغالق يف فتح ال�ستغالل من فهم كالم خليل يف درك ال�سداق)2(.. 2

البدور امل�صفرة يف �صرح حديث الفطرة)3(.. 3

حتفة الف�سالء ببع�ص ف�سائل العلماء)4(.. 4

ترتيب جامع املعيار للون�سري�سي)5(.. 5

تعليق على اأوائل الألفية)6(.. 6

تعليق على موا�سع من ابن احلاجب)7(.. 7

تنبيه اإر�صاد الواقف على حترير وخ�ص�صت نية احلالف)8(.. 8

تنوير القلوب بتكفري الأعمال ال�ساحلة للذنوب)9(.. 9

جلب النعمة ودفع النقمة مبجانبة الولة الظلمة)10(.. 10

خمائل الزهر يف كيفية ال�سالة على �سيد الب�سر)11(.. 11
ينظر: فتح ال�سكور: �ص)35(. ُطبع �سمن جمموعه بفا�ص طبعة حجرية �سنة 1307ه�.   )1(

ينظر: امل�سدر ال�سابق. وُطبع �سمن جمموعه بفا�ص طبعة حجرية �سنة 1307ه�.   )2(
ينظر: كفاية املحتاج: )283/2(.   )3(

ينظر: مراآة التعريف: �س)53(، مطبوع.   )4(
ينظر: كفاية املحتاج: )283/2(.   )5(

ينظر: فتح ال�سكور: �ص)36(.   )6(
ينظر: رو�سة الآ�ص: �ص)305(.   )7(

ينظر: فتح ال�سكور: �ص)35(. طبع �سمن جمموعه بفا�ص طبعة حجرية �سنة 1307ه�.   )8(
ينظر: رو�سة الآ�ص: �ص)305(.   )9(

)10( مطبوع، �سدر عن دار ابن حزم �سنة 1432ه�- 2011م. 
)11( ينظر: فتح ال�سكور: �ص)36(. 
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درر ال�سلوك بذكر اخللفاء واأفا�سل امللوك)1(.. 12
درر الو�صاح بفوائد النكاح )خمت�صر كتاب الو�صاح للجالل ال�صيوطي()2(.. 13
الدر الن�سري يف األفاظ ال�سالة على الب�سري النذير)3(.. 14
الزند الوري يف م�ساألة تخيري امل�سرتي)4(.. 15
�صرح ال�صغرى لل�صنو�صي، وهي يف اأربعة كراري�س)5(.. 16
�صرح العقيدة الربهانية، لل�صالجلي)6(.. 17
غاية االإجادة يف م�صاواة الفاعل للمبتداأ يف �صرط االإفادة)7(.. 18
غاية الأمل يف تف�سيل النية على العمل)8(.. 19
فتح الّرزاق يف م�صاألة ال�صك يف الطالق)9(.. 20
فتح ال�صمد الفرد يف معنى حمبة اهلل تعالى للعبد)10(.. 21

فتح املحي يف م�ساألة حي)11(.. 22
اإلى . 23 ال�صعود  اأو معراج  ال�صودان،  اأ�صناف جملوب  والبيان يف حكم  الك�صف 

نيل حكم جملب ال�سود)12(.
ينظر: امل�سدر ال�سابق.   )1(

ينظر: كفاية املحتاج: )282/2(.   )2(
ينظر: فتح ال�سكور: �ص)34(. مطبوع بتحقيق الدكتور ح�سن جالب �سنة 1992م.   )3(

ينظر: امل�سدر ال�سابق: �ص)36(. طبع �سمن جمموعه بفا�ص طبعة حجرية �سنة 1307ه�.   )4(
ينظر: فتح ال�سكور: �ص)35(.   )5(

ينظر: رو�سة الآ�ص: �ص)305(.   )6(
ينظر: كفاية املحتاج: )283/2(؛ ورو�سة الآ�ص: �ص)304(.   )7(

ينظر: امل�سدرين ال�سابقني.   )8(
ينظر: فتح ال�سكور: �ص)36(. طبع �سمن جمموعه بفا�ص طبعة حجرية �سنة 1307ه. )وهو الذي اأعمل   )9(

على حتقيقه(. 
)10( ينظر: امل�سدر ال�سابق. 

)11( ينظر: رو�سة الآ�ص: �ص)304(. 
)12( ينظر: فتح ال�سكور: �ص)36(. 
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كفاية املحتاج مبعرفة من لي�ص يف الديباج)1(.. 24

الالآلئ ال�سند�سية يف الف�سائل ال�سنو�سية)2(.. 25

اللمغ يف االإ�صارة حلكم التبغ)3(.. 26

مراآة التعريف بف�صل العلم ال�صريف)4(.. 27

امل�صلك االأمّن اإلى معرفة هلّم)5(.. 28

املق�صد الكفيل اإلى �صرح خمت�صر ال�صيخ خليل)6(.. 29

منن الرب اجلليل يف حترير مهمات خليل)7(.. 30

ُمنّور احلالك يف �صرح بيتي ابن مالك)8(.. 31

نزول الرحمة يف التحدث بالنعمة)9(.. 32

النكت الوفية ب�صرح االألفية)10(.. 33

نيل البتهاج بتطريز الديباج)11(.. 34

نيل املرام ببيان حكم الإقدام على الدعاء ملا فيه من اإيهام)12(.. 35
مطبوع، �سدر عن وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، املغرب �سنة 1421ه�-2000م.   )1(

مطبوع، ينظر: فتح ال�سكور: �ص)36(.   )2(
ينظر: فتح ال�سكور: �ص)36(.   )3(

مطبوع، �سدر عن مركز الدرا�سات والأبحاث واإحياء الرتاث، �سنة 1436ه�-2015م.   )4(
ينظر: رو�سة الآ�ص: �ص)304(.   )5(

ينظر: امل�سدر ال�سابق: �ص)303(.   )6(
ينظر: فتح ال�سكور: �ص)35(.   )7(

ينظر: رو�سة الآ�ص: �ص)304(.   )8(
ينظر: فتح ال�سكور: �ص)36(.   )9(

)10( ينظر: رو�سة الآ�ص: �ص)303(. 
)11( هو ذيل على “الديباج املذهب” لبن فرحون، وهو مطبوع. 

)12( ينظر: فتح ال�سكور: �ص)36(. 
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املطلب ال�شابع
وفاته

ملا رجع ال�سيخ اأحمد بابا من املراك�ص اإلى بالده ال�سودان، ق�سى ع�سرين �سنة يف 
التعليم، ثم تويف ، يوم اخلمي�ص، ال�ساد�ص من �سعبان، �سنة 1036ه�، بتنبكتو؛ 

ح�سب ما ذكرته امل�سادر)1(.

ينظر: فتح ال�سكور: �ص)37(؛ والأعالم: )102/1(.   )1(
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املبحث الثالث

 التعريف مبخطوط

)فتح الرزاق يف م�شاألة ال�شك يف الطالق(

املطلب االأول
توثيق ن�شبة الكتاب اإلى موؤلفه

الطالق” للعالمة  يف  ال�سك  م�ساألة  يف  الرزاق  “فتح  خمطوط  ن�صبة  �صحة  اإن 
اأحمد بابا التنبكتي، تتحّقق باالأمور التالية: 

 اأوًل: ما ذكره بع�س املرتجمني له: 

فقد َعدَّ حممد الربتلي الولتي )ت 1219ه�( كتاب “فتح الرزاق يف م�ساألة ال�سك 
تواليف عديدة مفيدة...، وفتح    “األف  يف الطالق” من بني موؤلفاته، وقال: 

الرزاق يف م�ساألة ال�سك يف الطالق”)1(.

ن على غالف الكتاب من عنوان ون�صبة من ن�صخ املخطوطة، ويف اآخر  ثانًيا: ما دِوّ
واألهمه  تعالى،  بابا، وفقه اهلل  اأحمد  “مت بحمد اهلل على يد قائله  الأولى:  الن�سخة 
ر�سده”، ويف اآخر الن�سخة الأخرى: “مت بحمد اهلل  تعالى على يد حممد بن حممد 
دنا و�صيخنا  املختار بن اأحمد بن حممد وفقه اهلل ملر�صاته، ونقله من خط موؤلفه �صيِّ

اأحمد بابا، ف�صح اهلل تعالى يف موته”.

يف  الرزاق  )فتح  كتاب  هو  اأيدينا  بني  الذي  الكتاب  اأن  لنا،  تثبت  الأدلة  وهذه 
م�ساألة ال�سك يف الطالق(، واأن موؤلفه هو العالمة اأحمد بابا التنبكتي )ت1036ه�(.

فتح ال�سكور: �ص)36(.   )1(
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املطلب الثاين
مو�شوع الكتاب

الكتاب يدخل �سمن �سل�سلة الر�سائل الكثرية؛ التي األفها اأحمد بابا التنبكتي �سمن 
تعليقاته على خمت�صر خليل، وقد التزم اأحمد بابا يف تقييده هذا -كعادة ال�صراح - 
 باإيراد ن�س كالم خليل ثم يعر�س له بال�صرح، وقد �صرح فيه قول خليل يف اأركان الطالق: 
طّلق اأم ال، اإال اأن ي�صتند، وهو �صامل اخلاطر؛ كروؤية �صخ�س  هل  �صك  اإن  يوؤمر  “وال 
ا للم�ساألة من اأمهات  ، �سك يف كونه املحلوَف عليه، وهل يجرب؟ تاأويالن”؛ متتبعاً داخالاً

م�سادر الفقه املالكي.

املطلب الثالث
قيمته العلمية

كتاب  اأنه  العلمية؛ حيث  قيمته  بكل و�صوح  له  الكتاب يظهر  الناظر يف هذا  اإن 
دقيقة يف خمت�صر خليل يف  مل�صائل  النفي�صة  ال�صروح  ويعّد من  مو�صوعه،  قدمي يف 
باب اأركان الطالق، وقد اعتنى به التنبكتي عناية فائقة، فذكر الروايات عن اأئمة 
املذهب، و�صّمن ال�صرح كثرًيا من الن�صو�س التي اقتب�صها من امل�صادر املعتمدة يف 

املذهب املالكي.

املطلب الرابع
م�شادر الكتاب

 يت�سح لنا من خالل تتبع م�سادر كتاب “فتح الرزاق يف م�ساألة ال�سك يف الطالق”، 
اأن العالمة اأحمد بابا  رجع يف �سرحه اإلى عدد من الكتب املعتمدة يف املذهب، 
وهذا يدل على �سعة اطالع وح�سن اختيار، وتلكم الكتب وامل�سادر على النحو الآتي: 

الوا�سحة يف ال�سنن والفقه، لعبدامللك بن حبيب ال�سلمي )ت238ه�(.. 1
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اهلل . 2 ر�صي  مالك  القا�صم، عن  ابن  �سحنون )ت240هـ( عن  رواية  املدونة، 
عنه.

البيان والتح�سيل، ملحمد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي )ت520ه�(.. 3

التقييد على تهذيب املدونة، لعلي بن حممد بن عبداحلق الزرويلي املعروف . 4
بال�سغري )ت719ه�(.

التو�صيح �صرح خمت�صر ابن احلاجب، خلليل بن اإ�صحاق اجلندي )ت776ه�(.. 5

الدمريي . 6 عبداهلل  بن  لبهرام  خليل،  خمت�صر  على  الكبري  بهرام  �صرح 
)ت805ه�(.

املطلب اخلام�ض
تقييم الكتاب

اأن  اإال  منها؛  ببع�س  االإ�صادة  املقام  هذا  يف  علي  يتحتم  مبيزاٍت،  الكتاب  متّيز 
العمل الب�صري يعرتيه اخلطـاأ والزلل، وقد ظهر يل بع�س املاآخذ، راأيت التنبيه عليها 
اأنها ال تقّلل من قيمة ومنزلة الكتاب العلمية، وال من الوثوق يف  اإال  والك�صف عنها، 
�صاحبه، و�صاآتي اإلى ذكرها بعد بيان ما متّيز به الكتاب من مزايا، فاأقول -وباهلل 

التوفيق وعليه التكالن-: 

اأوًل: مزايا الكتاب

 وهي فيما ياأتي: 

اأن موؤلفه ا�ستقى معظم مادته من الكتب املعتمدة يف املذهب.. 1

ن�صب . 2 كما  منها،  وا�صتفاد  عنها  نقل  التي  الكتب  من  بالتوثيق  املوؤلف  اهتم 
الأقوال اإلى اأ�سحابها.

ظهور �صخ�صيته يف �صرحه لقول خليل، وعر�صه لالآراء واالأقوال.. 3
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ثانًيا: املاآخذ على الكتاب: 

وهي فيما ياأتي: 

ويقول: . 1 املدونة” للرباذعي،  “تهذيب  كتاب  من  ا  اأحياناً ينقل  بابا  اأحمد   اأن 
له يف ذلك؛ فالتهذيب قد حّل حمل املدونة  ُيعتذر  وقد  “املدونة”.  يف  “قال 

وا�ستغل النا�ص به، حتى �سار كثري منهم يطلقون املدونة عليه)1(.

املوؤلف كثري النقل من غريه، واأحياًنا ال ينقل من امل�صدر االأ�صلي مبا�صرة، . 2
فهو مثالاً ينقل عن البيان من التو�سيح.

املطلب ال�شاد�ض
و�شف ن�شخ الكتاب)2(

الن�سخة الأولى: 

وهي ن�سخة م�سورة عن املخطوطة املوجودة يف اخلزانة امللكية بالق�سر امللكي 
بالرباط، وحتمل رقم )4705(، ورمزت لها بحرف )ر(.

 وو�سفها كالآتي: 

• عدد االألواح: لوحان فقط، ويف كل لوح وجهان.	
• ا.	 عدد الأ�سطر: 21�سطراً
• ا.	 عدد الكلمات: )12( كلمة تقريباً
• نوع اخلط: مغربي معتاد مبداد اأ�سود.	
• ا�سم النا�سخ: حممد بن حممد املختار بن اأحمد بن حممد.	
• تاريخ الن�سخ: ل يوجد.	

ينظر: مواهب اجلليل: )34/1(.   )1(
ح�سلت على ن�سختني من التقييد الذي اأقوم بتحقيقه من مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، دبي -   )2(

الإمارات العربية املتحدة، وحتمل الرقم )582851( والرقم )723523(. 
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من  اأوراقه  و�صالمة  اخلط،  بو�صوح  متّيز  جيدة،  بحالة  املخطوط  عامة:  ملحوظات 

التلف والرطوبة، عدا ورقة العنوان؛ فقد حلقت الرطوبة بو�صطها، لكن مل يوؤثر ذلك على 
املكتوب، وعليه ت�سويبات ي�سرية، وعالمة كذا ) (، تدل على مقابلتها مرة واحدة بن�سخة 
اأخرى، ويف ال�صفحة االأخرية ُختم املخطوط بهذه العبارة: “مت بحمد اهلل تعالى على يد 
حممد بن حممد املختار بن اأحمد بن حممد، وفقه اهلل ملر�صاته، ونقله من خط موؤلِفه 
دنا و�صيخنا اأحمد بابا، ف�صح اهلل تعالى يف موته، واأمت علينا وعلى امل�صلمني من بركاته”. �صيِّ

الن�سخة الثانية: 

تنبكتو  بابا يف  اأحمد  املحفوظ يف مكتبة مركز  الأ�سل  ن�سخة م�سورة عن  وهي 
مبايل، وحتمل رقم )257/773(، ورمزت لها بحرف )م(.

 وو�سفها كالآتي: 

• عدد االألواح: لوح ون�صف فقط. ) وهو �صمن جمموعة من 8-9 �سفحات (.	

• ا.	 ا تقريباً عدد الأ�سطر: 29�سطراً

• ا.	 عدد الكلمات: )12( كلمة تقريباً

• نوع اخلط: مغربي كتب مبداد �سمغي اأ�سود، عدا العنوان فقد كتب بالأحمر.	

• ا�سم النا�سخ: جمهول.	

• تاريخ الن�سخ: ل يوجد.	

ملحوظات عامة: املخطوط بحالة جيدة، وخطه وا�صح؛ اإال اأن الرطوبة قد حلقت 

بالورقة من االأعلى؛ مما ت�صّبب يف حمو ال�صطر االأول من كل لوح، وعليه ت�صويباٌت 
ويف  اأخرى،  بن�سخة  واحدة  مرة  مقابلتها  على  تدل   ،)O( كذا  وعالمُة  ي�صريٌة، 
ال�صفحة االأخرية ُختم املخطوط بهذه العبارة: “مت بحمد اهلل تعالى على يد قائله 

اأحمد بابا، وفقه اهلل تعالى واألهمه ر�صده، اآمني”.
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مناذج من املخطوط

اللوحة االأولى من ن�صخة اخلزانة امللكية بالرباط واملرموز لها بـ )ر(
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اللوحة االأخرية من ن�صخة اخلزانة امللكية بالرباط واملرموز لها بـ )ر(
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فتح الرزاق يف م�شاألة ال�شك)1( يف الطالق)2(

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، و�صلى اهلل على �صيدنا حممد واآله)3(، و�صحبه، و�صّلم 
ت�صليًما كثرًيا، رّبنا عليك توكلنا، واإليك اأنبنا، واإليك امل�صري.

احلمد هلل كما ينبغي جلالله، وال�صكر له على مزيد اأف�صاله، وال�صالة وال�صالم 
على نبّيه حممد واآله �صالًة و�صالًما، جنعلهما عدة ليوم احل�صر واأهواله.

ال�سك يف اللغة: �سد اليقني.   )1(
ا: تردد على ال�سواء، اأي بني �سيئني، واملراد هنا: مطلق الرتدد.   وا�سطالحاً

)356/7(؛  واملبدع:  )�سك(؛  )451/10(مادة  العرب:  ول�سان  )173/3(؛  اللغة:  مقايي�ص  ينظر:   
ومعجم لغة الفقهاء: �ص)265(. 

الطالق يف اللغة التخلية، يقال: طلقت الناقة اإذا �سرحت حيث �ساءت، والطالق: الإر�سال.   )2(
و�صرًعا: هو لفظة �صادرة من الزوج رافعة قيد النكاح عن املراأة املنكوحة. ينظر: احلدود واالأحكام 

الفقهية: �ص)32(.
 واأما تعريفه يف ا�صطالح الفقهاء، فهو: 

 عند احلنفية: رفع قيد النكاح حااًل اأو ماآاًل بلفظ خم�صو�س. 
ا تكررها مرتني للحر، ومرة لذي رق   عند املالكية: �سفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجباً

حرمتها عليه قبل زوج. 
 عند ال�صافعية: حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه. 

 عند احلنابلة: حل قيد النكاح بلفظ الطالق ونحوه. 
 ينظر: ل�سان العرب: )188/1( مادة )طلق(؛ والبحر الرائق: )352/3(؛ و�صرح حدود ابن عرفة: 

�ص)184(؛ ومغني املحتاج: ) 279/3(؛ واملغني: )323/10(. 
اختلف املالكية يف املراد باآل النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ثالثة اأقوال:   )3(

 القول الأول: اأن اآل النبي ملسو هيلع هللا ىلص هم ذريته واأزواجه خا�سة، حكاه ابن عبدالرب.
القول الثاين: هم بنو ها�صم ومن فوقهم اإلى غالب، وقال به اأ�صهب واأ�صبغ، وهو مذهب ال�صافعي ورواية 

عن اأحمد. 
القول الثالث: هم بنو ها�سم خا�سة، وهو اختيار ابن القا�سم، وهو مذهب اأبي حنيفة ورواية عن اأحمد.
 ينظر: تبيني احلقائق: )303/1(؛ وحا�سية ابن عابدين: ) 66/2(؛ والنوادر: )297/2(؛ والتمهيد ملا 
يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد: )303/17(؛ والتب�سرة: )990/2(؛ والبيان والتح�سيل: )382/2(؛ 
واملغني:  و؛  (؛   177/6( الطالبني:  ورو�سة  )154/4(؛  والأم:  )246/1(؛  الثمينة:  اجلواهر  وعقد 

)519/2(؛ وك�ساف القناع: )242/4(.
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�صامل  وهو  ي�صتند  اأن  اإال  ال،  اأم  طّلق  هل  �صك  اإن  يوؤمر  “وال  خليل)1(:  ال�سيخ  قول   
، �سك يف كونه املحلوَف عليه)3(، وهل ُيجرب؟ تاأويالن”)4(. اخلاطر)2(، كروؤية �سخ�ص داخالاً

يعني   فنقول:  عليه،  فلنتكلم  حتقيق،  اإلى  تو�سيحه-)5(  كالم  -مع  يحتاج  كالم 
اأم ال؟ فاإّنه ال  يوؤمر بطالقها)6(،  اأّن من �صّك هل طّلق زوجته  اأعلم-  -واهلل تعالى 
الإمام  نقله  اإمنا  ولكن  فيه خالف،  ُيحَك  ابن احلاجب)7( ومل  به متبوعه  كما جزم 

املخت�سر: �ص)119(.   )1(
اأي: �صامل اخلاطر من الو�صوا�س. ينظر: حا�صية الد�صوقي مع ال�صرح الكبري: )305/3(. قال ابن ر�سد   )2(
يف البيان والتح�سيل )161/6(: “اإن املو�سو�ص ل يلزمه طالق، وهو مما ل اختالف فيه؛ لأن ذلك اإمنا 
هو من ال�سيطان، فينبغي اأن ُينهى عنه ول ُيلتفت اإليه، كامل�ستنكح يف الو�سوء وال�سالة، فاإنه اإذا فعل 

ذلك اأياأ�س ال�صيطان منه، فكان ذلك �صبًبا النقطاعه عنه اإن �صاء اهلل”. 
امل�ستنكح: هو �ساحب ال�سل�ص الذي ل ينقطع مذيه اأو بوله لعلة نزلت به من كرب اأو برد اأو غري ذلك. 

ينظر: ال�ستذكار: )244/1(. 
احللف: احِلْلُف واحَلِلُف؛ ُلغتان: الَق�َصم، َحَلَف اأي اأق�صم. ينظر: ال�صحاح: )1346/4(؛ ول�سان العرب:   )3(

)53/9( مادة )حلف(. 
املدونة.  امل�صاألة من  تلك  فهم  ال�ُصراح يف  وذلك الختالف  امل�صاألة،  بعد حكم  اللفظ  بهذا  ياأتي خليل   )4(

ينظر: م�سطلحات املذاهب الفقهية: �ص)172(.
ينظر: )428/4(. والتو�صيح هو: �صرح جلامع االأمهات البن احلاجب، خلليل بن اإ�صحاق )ت 776ه�(،   )5(
انتقاه من �صرح ابن عبدال�صالم، وزاد عليه عزو االأقوال، واإي�صاح ما فيه من االإ�صكال، وهو مطبوع، وقد 

ق يف ر�سائل علمية بجامعة اأم القرى.  ُحقِّ
ينظر: ا�صطالح املذهب عند املالكية: �س )437(. 

ال�سك هنا يف اأ�سل الطالق، فاإذا �سك يف اأ�سله هل طلق اأم مل يطلق فال �سيء عليه بالتفاق؛ حلديث   )6(
اأبي �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا �سك اأحدكم يف �سالته، فلم يْدِر كم �سلى 
ثالًثا اأم اأربًعا، فليطرح ال�صك ولينب على ما ا�صتيقن«. اأخرجه م�صلم يف �صحيحه: ) 400/1( ح )571(
كتاب: امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، باب: ال�سهو يف ال�سالة وال�سجود له. فاأمره يف هذا احلديث اأن يعمل 
على اليقني فيما يوؤديه من �سالته، واأ�سقط حكم ال�سك اأن يتعلق به حكم، فكذلك يف الطالق يلزم ما 

يتيقنه، وي�سقط ما ي�سك فيه، واليقني ل يزول بال�سك.
ينظر: املب�صوط: ) 187/6(؛ وتبيني احلقائق: )228/2(؛ واملعونة: )854/1(؛ والكايف يف فقه اأهل املدينة: 
)582/1(؛ واحلاوي: )273/10(؛ واملجموع: )245/17(؛ واملغني: )423/8(؛ وك�ساف القناع: )331/5(. 
ينظر: جامع الأمهات: �ص)301(. وابن احلاجب هو: عثمان بن عمر بن اأبي بكر بن يون�ص الكردي   )7(
الفقهاء  من  ا،  حاجباً يعمل  كان  اأباه  لأن  احلاجب؛  بابن  املعروف  الدين،  بجمال  امللقب  الدم�سقي، 
االأمهات، ومنتهى  تاآليفه: جامع  والفتوى، من  واملناظرة  بالفقه  املالكي، حتلى  املذهب  امل�صهورين يف 

ال�سوؤل والأمل يف علمي الأ�سول واجلدل، والكافية يف النحو وغريها، مات �سنة )646ه�(. 
 ينظر: الديباج: �ص)289(؛ والتعريف برجال جامع االأمهات: �س)311(؛ و�سجرة النور: �ص)167(. 
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يوؤمر بطالقها؛  اأنه  القا�سم)4(:  ابن  اأ�سهب)3( ونقل عن  بيانه)2( عن  ابن ر�سد)1( يف 
وعك�َص  وغريهما)8(،  عرفة)7(،  وابن  التقييد)6(،  احل�سن)5( يف  اأبو  ال�سيخ  نقل  هكذا 
ذلك امل�صنُف يف التو�صيح)9(، وتبعه ال�صارح بهرام)10(؛ فذكر عن ابن ر�سد اأنه قال: 
هو: حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي، اأبو الوليد، اإمام عامل حمقق، ُمعرَتف له ب�سحة النظر وجودة   )1(
البيان  تاآليفه:  والفروع، من  باالأ�صول  امل�صكالت، ب�صري  املرجع يف حل  اإليه  الفقهاء،  التاأليف، زعيم 
والتح�سيل ملا يف امل�ستخرجة من التوجيه والتعليل، واملقدمات املمهدات، وغريهما، مات �سنة)520ه�(. 
 ينظر: الديباج: �ص)373(؛ والتعريف برجال جامع االأمهات: �س)280(؛ و�سجرة النور: �ص)129(.

ينظر: )5 / 430 (. وهو املو�صوم بالبيان والتح�صيل وال�صرح والتوجيه والتعليل يف م�صائل امل�صتخرجة،   )2(
ومدونة  الأندل�سيني  م�ستخرجة  م�سائل  ا�ستوعب  املعتمدة،  املالكية  كتب  من  )ت520ه�(  ر�سد  لبن 

ا.  القرويني وهو مطبوع يف ع�سرين جزءاً
 ينظر: مقدمة البيان والتح�سيل: )10/1(؛ وا�صطالح املذهب عند املالكية: �س)318( وما بعدها. 

القول من�صوب يف البيان الأ�صبغ: )430/5(، واأ�سهب هو: ابن عبدالعزيز بن داود القي�سي، اأبو عمر،   )3(
ا�سمه م�سكني، واأ�سهب لقب له، فقيه الديار امل�سرية ومفتيها يف ع�سره، �ساحب الإمام مالك، من 

تاآليفه: كتاب يف الفقه، وكتاب الختالف يف الق�سامة، وغريهما، مات �سنة)204ه�(. 
ينظر: طبقات ال�سريازي: �ص)155(؛ وترتيب املدارك: )259/1(؛ والديباج: �ص)162(؛ و�سجرة النور: �ص)59(. 
مالك  االإمام  عن  روى  ومفتيها،  امل�صرية  الديار  عامل  عبداهلل،  اأبو  العتقي،  القا�صم  بن  عبدالرحمن  هو:   )4(
وطالت �سحبته له، جمع بني الزهد والعلم، وهو �ساحب املدونة، وعنه اأخذها �سحنون، مات �سنة )191ه�(. 
 ينظر: ترتيب املدارك: )250/1(؛ والديباج: �ص)239(؛ والتعريف برجال جامع االأمهات: �س)198(. 
عليه  دارت  �سيخ عمدة،  اأبو احل�سن،  بال�سغري،  وُيعرف  الزرويلي،  بن عبداحلق  هو: علي بن حممد   )5(
ا، له تقاييد منها: تقييده على تهذيب املدونة،  ا وتفقهاً الفتيا يف وقته، اعتنى بتهذيب الرباذعي حفظاً

وعلى ر�سالة ابن اأبي زيد قيدها عنه تالميذه، مات �سنة )719ه�(. 
 ينظر: الديباج: �ص)305(؛ و�سجرة النور: �ص )215(. 

ينظر: �ص)445(كتاب الأميان بالطالق؛ والنوادر والزيادات: ) 139/5(؛ والتنبيهات امل�ستنبطة على   )6(
كتب املدونة واملختلطة: )53/2(. والتقييد هو املو�سوم ب�� التقييد على تهذيب املدونة، قيل: اإن الطلبة 

الذين كانوا يح�سرون جمل�سه هم الذين كانوا يقيدون عنه، وهو من اأح�سن التقاييد واأ�سحها. 
 ينظر: ا�صطالح املذهب عند املالكية: �س)416(. 

ينظر: املخت�سر الفقهي: )235/4(. وابن عرفة هو: حممد بن حممد بن عرفة الورغمي التون�سي، اأبو   )7(
عبداهلل، ا�صتغل بالعلم والرواية، كان حافًظا للمذهب، وانت�صر علمه �صرًقا وغرًبا، وكان اإليه الرحلة يف 

الفتوى، من تاآليفه: تقييده الكبري يف املذهب، واحلدود الفقهية وغريهما، مات �سنة)803ه�(. 
 ينظر: الديباج: ) 331/2(؛ ونيل البتهاج: �ص)462(؛ و�سجرة النور: �ص)327(. 

واملختلطة:  املدونة  امل�ستنبطة على كتب  والتنبيهات  واملعونة: )854/1(؛  النوادر: )139/5(؛  ينظر:   )8(
)53/2(؛ والقوانني الفقهية: �ص)153(؛ والتاج والإكليل: )378/5(.

ينظر: )429/4(. والبيان والتح�سيل: )5/ 429(.   )9(
)10( هو: بهرام بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدمريي، اأبو البقاء، حامل لواء املذهب املالكي مب�صر، وهو =
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 ،)2 اإذا �صّك هل طّلق اأم ال، فقال ابن القا�صم: ال يوؤمر بالطالق، وقال اأ�صهب: يوؤمر)1(

انتهى، فتاأمله.

وُفهم من ذلك اأنه ل يجرب من باب اأحرى.

5(، ولكن حكى التون�سي)6( قولاً بحنثه)7(،  ا)4( ابن ر�سد وعيا�ص)3(: ل يجرب اتفاقاً

ويف معنى هذه ال�صورة: اأن يحلف بطالقها ثم ي�صك هل حنث اأم ال؟
=اأجل  من تكلم عن خمت�صر خليل علًما وديًنا وتفنًنا، من تاآليفه: ثالث �صروح على خمت�صر �صيخه 
خليل كبري وو�سيط و�سغري، وا�ستهر الو�سيط، وله �سامل حاذى به خمت�سر �سيخه، مات �سنة)805ه�(. 

 ينظر: نيل البتهاج: �ص)101(؛ و�سجرة النور: �ص)239(. 
من�سوب  فيهما  والقول   .)1108/1( املخت�صر:  �صرح  يف  والدرر  �س)290(؛  الكبري:  ال�صرح  ينظر:   )1(
الأ�صبغ. ومل يتبع بهرام التو�صيح؛ بداللة ن�س قوله: “واختلف هل يوؤمر اأم ال؟ وهو: اأن ي�صك هل طّلق، 

اأم ال؟ وهل حلف وحنث، اأم مل يحلف ويحنث؟ فقال ابن القا�صم: يوؤمر، وقال اأ�صبغ: ال يوؤمر”. 
على  حا�سيته  يف  البناين  قال  فقد  عنه،  نقل  ومن  ر�سد  ابن  على  منقلب  الكالم  اأن  هنا:  وال�سواب   
الزرقاين)219/4(يف معر�ص كالمه عن امل�ساألة: “اعرتا�سه عليه باأنه عك�ص يف عزو القولني، فن�سب 

البن القا�صم عدم االأمر بالطالق ون�صب الأ�صبغ االأمر به، وال�صواب العك�س �صحيح - واهلل اأعلم”.
جزم املوؤلف بن�صبة القول الأ�صهب، ومل اأجد فيما بحثت ووقفت عليه من م�صادر من ين�صب القول له،   )2(
واإمنا القول من�صوب الأ�صبغ، ولعل املوؤلف قد نقل عن ن�صخ اأخرى لتلك امل�صادر غري املطبوع منها، واهلل 

اأعلم واأحكم.
اأبو الف�سل، اإمام وقته يف احلديث وعلومه،  هو: عيا�ص بن مو�سى بن عيا�ص بن عمرون اليح�سبي،   )3(
كان عاملًا بالتف�صري، فقيًها اأ�صولًيا، عاملًا بالنحو واللغة، حافًظا ملذهب مالك، له تاآليف منها: التنبيهات 

امل�صتنبطة، واإكمال املعلم يف �صرح �صحيح م�صلم، وغريهما، مات �صنة )544ه�(. 
 ينظر: بغية امللتم�ص: �ص)383(؛ و�سري اأعالم النبالء: )212/20(؛ والديباج: �ص)270(؛ و�سجرة 

النور: �ص)140(. 
االتفاق: اأي اتفاق اأهل املذهب. ينظر: ك�صف النقاب احلاجب: �س)114(؛ ودليل ال�سالك: �ص)24(.   )4(

ينظر: التنبيهات: )1052/2(.   )5(
ينظر: التو�سيح: )428/4(؛ وال�صرح الكبري: �س)290(. والتون�سي: هو اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن ح�سن   )6(
، وبه تفقه عدد من اأهل اإفريقية، قال عيا�ص: “وله �صروح ح�صنة وتعاليق  التون�سي، كان جليالاً فا�سالاً

م�ستقلة متناف�ص فيها على كتاب ابن املواز واملدونة”، مات �سنة )443ه�(. 
 ينظر: ترتيب املدارك )58/8(؛ والديباج: �ص)269(؛ و�سجرة النور: �ص)108(. 

احِلْنُث: اخُلْلُف يف اليمني. تقول: اأْحَنْثُت الرجَل يف ميينه فَحَنَث، اأي مل يرّب فيها.   )7(
ينظر: ال�صحاح: )280/1(؛ وامل�صباح املنري: )154/1( حنث. 
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القا�سم:  ابن  فقال  به،  الأمر  يف  واختلفوا  اجلرب،  عدم  على  اتفقوا  ر�سد:  ابن 
يوؤمر، واأ�سهب: ل يوؤمر)1( انتهى.

“وكذلك اإن حلف بطالق ومل  وما ن�سبه لبن القا�سم هو يف املدونة)2(؛ لقولها: 
يدر اأحنث اأم ل؟ اأُمر بالفراق”)3(.

وقال ال�سيخ اأبو احل�سن: قال ابن حمرز)4(: “اإمنا اأمره بفراق هذه ال�سورة، واإن 
كان لعله ل يرى هذا فيمن �سك هل َطلَّق اأم ل؟؛ لأنه قد اأيقن هنا باليمني، ولها تاأثري 
يف املحلوف عليها؛ وذلك الأنها اإحدى َجَنَبتّي الطالق؛ الأن الطالق يرتدد حكمه فيها 
مبجموع االأمرين، اللذين هما احللف واحلنث، فاإذا اأيقن باحللف، و�صكَّ يف احلنث؛ 
كان ذلك اأقوى واأولى يف لزوم احلنث والطالق ممن �صّك هل طلق اأو مل يطلق؛ الأن 
هذا مل يتيقن اأمًرا. وكذلك لو اأنه تيقن باحلنث و�صكَّ يف احللف الأمرناه يف الفتيا 
بالطالق؛ حل�سول اإحدى جنبتي الطالق، وهو احلنث، ول�سكه يف اجلنبة الأخرى؛ 
6( َمْن حلف ف�صك يف احلنث، مبن اأيقن باحلنث ومل يدر  ولذلك �صّبه يف الكتاب)5(
باأّي ميني حلف؛ وذلك اأنه يف حق كل ميني/، كمن �صك فلم يدر اأحلف اأو مل يحلف؟، 
يف  كذلك  وهو  الأ�صبغ.  البيان  يف  هو  الأ�صهب  هنا  ن�صبه  وما   ،)429/5  ( والتح�سيل:  البيان  ينظر:   )1(

النوادر)139/5(، والتنبيهات ) 1053/2(، والتو�سيح )429/4(. 
هي ثمرة جهود ثالثة من اأئمة املذهب، َحَوت اإجاباِت الإمام مالك، وقيا�سات ابن القا�سم وزياداته،   )2(
الفرات مبنية على  اأ�سد بن  التي و�سعها  الأ�سدية  واأ�سلها  اإ�سافاته،  وتهذيب �سحنون وتبويبه وبع�ص 
ا رحل اإلى ابن  منهج الفقه الفر�سي الذي ا�ستمده من العراق واإجاباته من ابن القا�سم، لكن �سحنوناً
االإمام مالك ما  اأ�صحاب  واأحلق فيها من خالف كبار  القا�صم وراجعه فيها، فرّتَبها ونظمها ودونها 

اختار ذكره اإلى غري ذلك، وهي مطبوعة. 
 ينظر: ا�صطالح املذهب عند املالكية: �س)148 وما بعدها(؛ والختالف الفقهي يف املذهب املالكي: 

�ص)265(. 
هذا ن�ص تهذيب املدونة: )353/2(، وانظر املدونة: )68/2(؛ واجلامع مل�سائل املدونة: )674/10(.   )3(

�سماه  املدونة  على  تعليق  له  املحدث،  الفقيه  القا�سم،  اأبو  القريواين،  حمرز  بن  عبدالرحمن  هو:   )4(
التب�سرة، وكتاب الق�سر والإيجاز، مات يف نحو �سنة )450ه�(. 

 ينظر: الديباج: )153/2(؛ و�سجرة النور: �ص)163(. 
الكتاب: يطلق ويق�سد به املدونة. ينظر: دليل ال�سالك: �ص)25(.   )5(

ينظر: املدونة: ) 68/2(.   )6(
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وهذا على اأ�سول البغداديني من اأ�سحابنا)1(،  واختيارهم فيمن �سك يف احلدث)2( 
حمرز على ما عند ال�سيخ اأبي احل�سن)4(. ابن  كالم  انتهى  بعد الطهارة)3(”، 

القا�سم  ابن  نقل عن  ابن ر�سد  اأن  للتو�سيح:  ا  تبعاً لبهرام  الكبري)5(  ال�صرح  فما يف 
فيمن �صّك هل حلف اأم ال وهل حنث اأم ال: اأنه ال)6( يوؤمر، وعن اأ�سهب: يوؤمر فيه �سيء)7(.

والذي تقدم عنه هو الذي نقله اأبو احل�سن، وابن عرفة)8(، واملواق)9(، عنه فتاأمله.
ينظر: التفريع: )22/2(؛ واملعونة: )854/2(. واملراد بالبغداديني: هم العراقيون، وي�سار بهم اإلى:   )1(
القا�سي اإ�سماعيل بن اإ�سحاق، والقا�سي اأبي احل�سن بن الق�سار، وابن اجلالب، والقا�سي عبدالوهاب، 

والقا�سي اأبي الفرج، وال�سيخ اأبي بكر الأبهري، ونظرائهم. 
 ينظر: ك�صف النقاب احلاجب: �س)176(؛ والتعريف برجال جامع االأمهات: �س)288(. 

احلدث: احلالة الناق�صة للطهارة، وهو النجا�صة احلكمية املانعة من ال�صالة وغريها. ينظر: امل�صباح   )2(
املنري: )124/1(؛ والتعريفات: �ص)82(. 

الذخرية  يف  القرايف  قال   .)273/6( الطالب:  وتنبيه  )60/1(؛  الثمينة:  اجلواهر  عقد  ينظر:   )3(
)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ    اإل العلم؛ لقوله تعالى:  األ يعترب يف ال�سرع  “الأ�سل   :)219/1(
ز  ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی( ]الإ�سراء: 36[؛ لعدم اخلطاأ فيه قطًعا، لكن تعذر العلم يف اأكرث ال�صور فجوَّ
ال�سرع اتباع الظنون لندرة خطئها وغلبة اإ�سابتها، وبقي ال�سك على مقت�سى الأ�سل، فكل م�سكوك فيه 
لي�ص مبعترب، ويجب اعتبار الأ�سل ال�سابق على ال�سك، فاإن �سككنا يف ال�سبب مل نرتب امل�سبب، اأو يف 
ال�صرط مل نرتب امل�صروط، اأو يف املانع مل نْنِف احلكم، فهذه القاعدة جممع عليها ال تنتق�س، واإمنا 
 يقول: الطهارة متيقنة وامل�سكوك فيه  وقع اخلالف بني العلماء يف وجه ا�ستعمالها، فال�سافعي 
ملغى فن�ست�سحبها، مالك  يقول: �سغل الذمة بال�سالة متيقن يحتاج اإلى �سبب مربىء، وال�سك 
يف ال�صرط يوجب ال�صك يف امل�صروط، فيقع ال�صك يف ال�صالة الواقعة بالطهارة امل�صكوك فيها، وهي 

ال�سبب املربىء، وامل�سكوك فيه ملغى، في�ست�سحب �سغل الذمة “. 
ينظر: التقييد على تهذيب املدونة: �ص)447(كتاب الأميان بالطالق.   )4(

�صقط من ال�صلب يف )م( وجعل له اإحلاق يف الهام�س. وهو اأحد �صروح بهرام ملخت�صر �صيخه خليل   )5(
عند  املذهب  ا�صطالح  ينظر:  غريه.  عن  ُمْغٍن  وهو  به،  النفع  وعم  واملدر�صون  الطلبة  تداولها  والتي 

املالكية: �ص) 462(. 
�سقط من ال�سلب يف )م( وجعل له اإحلاق يف الهام�ص.   )6(

ينظر: ال�صرح الكبري: �س)290(. ومل يتبع ال�صارح بهرام التو�صيح، كما اأ�صرت �صابًقا.   )7(
ينظر: املخت�سر الفقهي: )235/4(.   )8(

ينظر: التاج والإكليل: ) 379/5(. واملواق هو: حممد بن يو�صف العبدري الغرناطي، اأبو عبداهلل، ُعرف   )9(
باملواق، الإمام املتفنن والعامل املفتي، له �سرحان على خمت�سر خليل: كبري �سماه التاج والإكليل، وكتاب 

�سنن املهتدين يف مقامات الدين، مات �سنة)897ه�(. 
 ينظر: تو�سيح الديباج: �ص) 234 (؛ و�سجرة النور: �ص) 378 (. 
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فيما  منقطع)2(  فا�ستثناء/)1(  اخلاطر(،  �سامل  وهو  َي�ْسَتِند  اأن  )اإل  قوله:  اأما  و 
يف  ذكر  اأنه  وذلك  ال�صيوخ)3(،  طرق  فيها  اختلف  اأخرى  ل�صورة  به  اأ�صار  يظهر، 
ا لبن عبدال�سالم)5( اأن من حلف بالطالق ال يدخل زيد داره، ثم راأى  التو�سيح)4( تبعاً
ا دخل تلك الدار و�سبهه بزيد، وغاب عنه ذلك الإن�سان بحيث يتعذر حتققه،  اإن�ساناً

هل هو املحلوف على دخوله اأم ل؟ فهل يحنث اأم ل؟

 ،)8( يحنث  اأنه  وجماعة:  عمران)7(،  اأبي  عن  فامل�صهور)6(  ال�صيوخ،  فيه  اختلف 
وامل�سهور عند ال�سيخ اأبي حممد)9(: الأمر به من غري جرب)10(.

1/اأ. م  )1(
اال�صتثناء املنقطع: هو ما كان امل�صثنى فيه مغايًرا للم�صتثنى منه يف اجلن�س. ينظر: �صرح ابن عقيل:   )2(

)544/1(؛ ومعجم امل�سطلحات النحوية: �ص)38(. 
الطرق: جمع طريقة، وهي: اختالف ال�صيوخ يف حكاية املذهب. ينظر: ك�صف النقاب احلاجب: �س )147(.   )3(
ال�صيوخ: هم �صيوخ املذهب، ويريد املوؤلف بهم هنا: ابن اأبي زيد القريواين واأبا عمران واللخمي. ينظر: 

م�سطلحات املذاهب الفقهية: �ص)155(.
ينظر: )429/4( بنحوه.   )4(

كثري  بن  يو�صف  بن  عبدال�صالم  بن  حممد  هو:  عبدال�صالم  وابن   .)274/6( الطالب:  تنبيه  ينظر:   )5(
الهواري، اأبو عبداهلل، قا�صي اجلماعة بتون�س، كان اإماًما حافًظا متقًنا للعلوم العربية، ف�صيح الل�صان، 
�صحيح النظر، عاملًا باحلديث، ممن اأدرك رتبة جمتهد الفتوى، له اأهلية الرتجيح بني االأقوال، له �صرح 

على خمت�سر ابن احلاجب الفرعي، وله تقاييد، مات �سنة)749ه�(. 
 ينظر: الديباج: )329/2(؛ ونيل البتهاج: �ص)406(؛ و�سجرة النور: �ص )210(. 

امل�صهور: ما قوي دليله، وقيل: ما كرث قائله.   )6(
ينظر: ك�صف النقاب احلاجب: �س)62(؛ وم�سطلحات املذاهب الفقهية: �ص)202(. 

هو: مو�سى بن عي�سى بن اأبي احلاج الَغَفجومي الفا�سي القريواين، اأبو عمران، الفقيه احلافظ العامل   )7(
الإِمام املحدث، كان يقراأ القراآن بال�سبع ويجود، مع معرفة بالرجال، ا�ستوطن القريوان وح�سلت له 

بها رئا�سة العلم، له كتاب التعاليق على املدونة، مات �سنة )430ه�(. 
 ينظر: الديباج: ) 337/2(؛ و�سجرة النور: �ص)158(. 

)قال  اجلامع:  ويف   .)675/10( يون�ص:  لبن  واجلامع  )1052/2(؛  امل�ستنبطة:  التنبيهات  ينظر:   )8(
ال�صيخ: ذكر عن اأبي عمران: اأن ذلك يوؤخذ من املدونة: قال يف الذي حلف بطالق زوجته: اإن كّلم 
ا، ثم �سك بعد ذلك، فلم يدِر اأكلمه اأم ل، اأن زوجته تطلق عليه، فظاهر هذا اأنه على اجلرب(.  فالناً
هو: عبداهلل بن اأبي زيد عبدالرحمن القريواين، اأبو حممد، الفقيه احلافظ اإمام املالكية يف وقته، كان يلقب   )9(
مبالك ال�سغري، من تاآليفه: النوادر والزيادات، والر�سالة، وخمت�سر املدونة وغريها، مات �سنة )386ه�(. 

 ينظر: ترتيب املدارك: )141/2(؛ والتعريف برجال جامع االأمهات: �س)225(. 
)10( ينظر: النوادر والزيادات: ) 139/5(؛ والتلقني: )829/2(؛ واملعونة: )854/2(؛ وتنبيه =
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عن  الوا�سحة)5(  يف  ونقله   ،)4 اجلالب)3( يف  الذي  املعروف)2(  وهو  اللخمي)1(: 

= الطالب: )275/6(؛ والدرر يف �صرح املخت�صر: )1109/1(، قال يف رو�سة امل�ستبني )829/2(:“ل 
ا على اأن ال�سك ل يرفع اليمني ال�سابق”. وللفقهاء راأيان هما:  يجرب على الفراق اعتماداً

اأن يعتزل امراأته. ويدل لذلك  1- راأي احلنفية وال�سافعية واحلنابلة: ل يحكم بوقوعه ول يجب عليه 
ما اأخرجه البخاري يف �سحيحه )46/1(ح)177(، كتاب: الو�سوء، باب: من مل ير الو�سوء اإل من 
ا(، “والأن النكاح  ا اأَْو َيِجَد ِريحاً ْوتاً ِرْف َحتَّى َي�ْسَمَع �سَ املخرجني القبل والدبر، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )َل َيْن�سَ
كان ثابتاًا بيقني ووقع ال�سك يف زواله بالطالق فال يحكم بزواله بال�سك كحياة املفقود، اأنها ملا كانت 
ثابتة ووقع ال�سك يف زوالها ل يحكم بزوالها بال�سك حتى ل يورث ماله ول يِرث هو اأي�سا من اأقاربه”. 
�سك طراأ على يقني فوجب اطراحه كما لو �سك املتطهر يف احلدث اأو املحدث يف الطهارة”. “ولأنه 

ينظر: بدائع ال�سنائع: ) 126/3 (؛ والأم: )279/5(؛ واملغني: )492/7(.
ا و�سك يف وقوع احلنث لزمه الطالق، وا�ستدلوا  ا م�سروطاً 2- راأي املالكية: يرى املالكية اأنه اإذا طلق طالقاً

بالقيا�ص؛ فقا�سوا الطالق على الو�سوء يف حق من �سك يف احلدث؛ اإذ األزمه البع�ص بالو�سوء.
وقد رد ال�سيخ علي�ص هذا القيا�ص، باأنه قيا�ص غري �سحيح؛ فقال: “لأن الو�سوء اأي�سر من الطالق، 
ا: “وامل�سكوك فيه  ا، بخالف اأ�سباب الطالق”. وقال اأي�ساً ولأن اأ�سباب نق�ص الو�سوء متكررة غالباً

يف م�ساألة الو�سوء اإمنا هو احلدث ل الو�سوء فيجب طرحه”.
امل�صروط،  فيه �صك يف  فال�صك  الطالق،  ال�صك يف  “وال�صك يف احلدث يفرتق عن  املنجور:  وقال 
ا�ست�سحاب  من  املانع  ح�سول  يف  �سك  الطالق  يف  وال�سك  ال�سالة،  يف  الدخول  من  مينع  وذلك 

الع�صمة، وال�صك يف املانع ال يوجب التوقف بوجه”.
ينظر: املدونة: )62/2(؛ و�صرح املنهج املنتخب اإلى قواعد املذهب: )517/2(؛ ومنح اجلليل: )142/4(.
، حاز  ا فا�سالاً هو: علي بن حممد الربعي املعروف باللَّْخمي، اأبو احل�سن، اأ�سله من القريوان، كان فقيهاً  )1(

رئا�سة اإفريقيا، من تاآليفه: تعليق على املدونة �سماه )التب�سرة(، مفيد ح�سن، مات �سنة ) 478ه�(. 
ينظر: ترتيب املدارك: )344/2(؛ والتعريف برجال جامع االأمهات: �س)244(؛ و�سجرة النور: �ص)117(. 
املعروف: هو القول الثابت عن مالك اأو اأحد اأ�سحابه، ويقابله املنكر وهو الذي مل تثبت ن�سبته اإلى مالك   )2( 

اأو اإلى اأحد اأ�صحابه. ينظر: ك�صف النقاب احلاجب: �س)110(. 
اجلالب: هو كتاب التفريع لعبيد اهلل بن احل�صني بن احل�صن اجلالب)ت378هـ( من اأجّل كتب املالكية؛   )3(
ملا ا�صتمل عليه من بحوث ونقول، ا�صتغل به النا�س كثرًيا، وعّول عليه كثري من املالكيني باال�صتغال، وقد 
م�صائله  بلغت  وقد  امل�صائل،  ملختلف  اأحكام  وتقرير  واالخت�صار،  والتاأ�صيل  التفريع  موؤلفه  فيه  توخى 
ا موافقة للمدونة، و�ستة اآلف لي�ست فيها، وهو مطبوع يف جزءين.  ا، منها اثنا ع�سر األفاً ثمانية ع�سر األفاً

 ينظر: مقدمة حتقيق التفريع: )135/1(؛ وا�صطالح املذهب عند املالكية: �س)353(. 
ينظر: التب�سرة: )2623/6(؛ والتفريع: )22/2(؛ والدرر يف �صرح املخت�صر: )1109/1(. وقال يف   )4(

التفريع: )وذلك عندي على وجه االحتياط دون احلكم - واهلل اأعلم(. 
ينظر: النوادر والزيادات: )139/5(؛ والبيان والتح�سيل: )430/5(. والوا�سحة: هو الكتاب املو�سوم   )5(
ثانية  مفيد،  كبري  كتاب  )ت238ه�(،  حبيب  بن  عبدامللك  مروان  لأبي  وال�سنن،  الفقه  يف  بالوا�سحة 
االأمهات والدواوين، وظلت الوا�صحة مرجًعا فقهًيا ال يناف�س يف االأندل�س، حتى غلبت عليها بعد حني 

من الدهر العتبية، وبقيت الوا�سحة مع ذلك من الأ�سول الأمهات مثل املدونة واملوازية. =
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مطرف)1(، وابن املاج�سون)2(، وابن القا�سم.

واإلى هذين اأ�سار بالتاأويلني هنا؛ لفهم كل من الطائفتني املدونة على ما عنده، 
ففهم اأبو عمران ومن معه قولها: “وكل ميني بالطالق ل يعلم �ساحبه اأنه بارٌّ فيها، 
فهو حانث”)3(، على لزوم احلنث كما هو ظاهرها، وحملها غريهم على اأنه يوؤمر بال 

جرب؛ وبهذا ف�سرها العويف)4( �سارحها)5( كما نقله بع�ص اأرباب احلوا�سي)6(.

قال يف التو�سيح)7(: “وذكر يف البيان)8( يف باب طالق ال�سنة )9(: اأن ال�سك يف الطالق 
= ينظر: ا�صطالح املذهب عند املالكية: �س)152-151(. 

هو: مطرف بن عبداهلل بن مطرف بن �صليمان الهاليل، اأبو م�صعب، مولى اأم املوؤمنني ميمونة ر�صي   )1(
اهلل عنها، واأمه اأخت االإمام مالك، قال عنه االإمام اأحمد: “كانوا يقدمونه على اأ�سحاب مالك”، مات 

�سنة )220ه�(. 
 ينظر: طبقات ال�سريازي: �ص)153(؛ والديباج: )340/2(؛ و�سجرة النور: �ص)57(. 

العالمة  املاج�صون،  ابن  مروان،  اأبو  التيمي،  �صلمة  اأبي  بن  بن عبداهلل  عبدالعزيز  بن  هو: عبدامللك   )2(
الفقيه، مفتي املدينة يف وقته، مات �سنة )212ه�(. 

 ينظر: ترتيب املدارك: )1/ 207(؛ والديباج: ) 6/2 (؛ و�سجرة النور: �ص)56(. 
جاء يف املدونة: )62/2(: “لو اأن رجالاً قال امراأته طالق اإن كان كلم فالنا ثم �سك بعد ذلك، فال  يدري   )3(
اأكلمه اأم ال، فهذا الذي تطلق عليه امراأته عند مالك ملا �صك يف ميينه الذي حلف بها، فال يدري لعله يف 
ميينه حانث فلما وقع ال�صك طلقت عليه امراأته؛ الأن ميينه قد خرجت منه وهو ال يتيقن اأنه فيها باّر”.
هو: مكي بن عوف بن اأبي طاهر اإ�سماعيل بن مكي العويف املالكي، اأبو احلزم، من بيت ا�ستهر بالعلم،   )4(
على  يقيده  وكان  جملًدا،  وثالثون  �صتة  جملداته  وعدة  للرباذعي،  التهذيب  على  عظيًما  �صرًحا  األف 

درو�سه التي كان يلقيها يف املدر�سة العوفية. 
 ينظر: الديباج املذهب: �ص)293/1(؛ و�سجرة النور: �ص)238(. 

العوفية، قال �ساحب  ب�  املو�سوم  املدونة  ولي�ص على  الرباذعي  �سعيد  لأبي  املدونة  �سرحه على تهذيب   )5(
للغاية... وكان يح�سر عنده ف�سالء،  نفي�ص  “وهو كتاب  املالكية: �س)346(:  ا�صطالح املذهب عند 

ويتحرر بينهم بحوث فيكتبها يف احلوا�سي، فكمل على هذا احلال”. 
ينظر: التاج والإكليل: )379/5(.  )6(

ينظر: )430/4(بنحوه؛ وخمت�سر فتاوى الربزيل: �ص)198(.   )7(
ينظر: )429/5(؛ واملدونة: )68/2(؛ والنوادر والزيادات: )139/5(.   )8(

ا، هي: اأن يكون طلقة واحدة، واأن يكون يف طهر، واأن يكون يف طهر  طالق ال�سنة: هو ما جمع اأو�سافاً  )9( 
مل يجامعها فيه، واأن ل يتبعها طلقة حتى تنتهي عدتها. 

 ينظر: اأحكام القراآن لبن العربي: )120/4(؛ واأحكام القراآن للقرطبي: )158/18(. 
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ا؛   على خم�سة اأوجه”، فذكر ن�سه اإلى اأن قال: “ووجه ل ُيجرب عليه، وُيوؤمر به اتفاقاً
اأن يحلف اأال يفعَل فعاًل، ثم �صك هل فعل، اأم ال؟ ل�صبب قام عنده”، انتهى.

يعني اأن يحلف على غريه على عدم فعل �صيء، كما يدل على ذلك اأول كالمه.

ثم قال يف التو�سيح: “فيتح�سل يف املذهب)1( يف هذا الوجه ثالثة طرق: 

طريقة اأبي عمران -وهي طريق امل�صنف-: اأن امل�صهور احلنث، وطريق ال�صيخ 
انتهى،  البيان”)2(،  �ساحب  وطريق  اجلرب،  عدم  امل�سهور  اأن  واللخمي:  حممد  اأبي 

فتاأمله.

ا”  وظاهر اأن كالم ابن ر�صد ال ي�صح اأن يعّد طريًقا، اإال بعد اأن ُيفهم اأن قوله: “اتفاقاً
ا، فتاأمله. ا ويوؤمر اتفاقاً يرجع اإلى الفعلني قبله، حتى يكون معناه ل يجرب اتفاقاً

فقول امل�صنف: )هل يجرب(، هو تاأويل/ اأبي عمران، يريد: اأو ال يجرب ولكن يوؤمر 
ا-: ما لبن ر�سد؛   به فقط، وهو تاأويل ال�سيخ اأبي حممد، ويحتمل)3( اأن يريد به -اأي�ساً

اإذ ل يفارق طريق)4( اأبي حممد اإل يف دعوى التفاق على عدم اجلرب)5(.

فال�صيخ يقول اإّنه االأقوى، فاإن قلت: مل ينقل اأحد اأن ابن ر�صد تاأّول املدونة على ما 
املذهب: هو اآراء الإمام مالك الجتهادية وكذلك اآراء من بعده.   )1(

 ينظر: ك�صف النقاب احلاجب: �س)118(؛ وم�سطلحات املذاهب الفقهية: �ص)208(. 
والبيان  )139/5(؛  النوادر:  وانظر:  احلنث(؛  عدم  امل�سهور  )اأن  وفيه   )430/4( التو�سيح:  ينظر:   )2(
�صرح  يف  اجلليل  ومي�صر  )216/4(؛  الزرقاين:  �صرح  مع  البناين  وحا�صية  )429/5(؛  والتح�سيل: 

خمت�سر خليل: )280/2(. 
الحتمال يف اللغة هو: م�سدر احتمل وهو ياأتي مبعنى: اإمكان اأو جواز اأو رجحية، وجمعه احتمالت.  )3(

ا:  اأي�ساً ا بل يرتدد الذهن يف الن�سبة بينهما، ويراد به  ا: هو ما ل يكون ت�سور طرفيه كافياً وا�سطالحاً
قابلية امل�صاألة الأن يقال فيها بحكم غري احلكم الذي قيل فيها لدليل مرجوح بالن�صبة اإلى دليل احلكم 

الأول اأو م�ساو له.
 ينظر: مقايي�ص اللغة: )106/2(؛ والتعريفات: �ص)17(؛ وم�سطلحات املذاهب الفقهية: �ص)351(.

ا يف الهام�ص.  �سقط من ال�سلب يف )م( وجعل له اإحلاقاً  )4(
ينظر: النوادر والزيادات: )139/5(؛ والبيان والتح�سيل: )429/5(.   )5(
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قاله)1(؛ قلت: ل ي�سح لبن ر�سد دعوى التفاق يف ذلك اإل بعد اأن يفهم املدونة عليه، 
واإال فكيف يّدعى االتفاق على �صيء، مع اأنه خالف املدونة، فكونه تاأوياًل على املدونة 

الزم من حكاية االتفاق، واهلل تعالى اأعلم.

قوله: ) كروؤية �صخ�س اإلى اآخره (، اأ�صار به -واهلل تعالى اأعلم- لتف�صري اال�صتناد 
اأعلم-،  باأمر خارج عن احللف، وكاأنه اقتفى يف هذا -واهلل  اإمنا يكون  اأنه  املذكور 
كابن عبدال�سالم ابن ر�سد كما تقدم عنه من قوله: )ثم ي�سك هل فعل اأم ل؟ ل�سبب 

قام عنده(.

تقدم؛  كما  حمرز  ابن  عن  الزرويلي  احل�سن  اأبي  نقل  خالف  يظهر  فيما  وهو 
حيث جعل نف�س احللف م�صتنًدا لل�صك الذي يطراأ بعده فيوؤمر بالطالق الأجله، وعليه 
حمل قول)2( املدونة، وكذلك اإن حلف بالطالق اإلى اآخره كما قدمنا عنه، وتبعه ابن 
�سا�ص)3( وابن احلاجب، حيث قال: “واإذا �صّك هل طلق اأم ال من غري اأن ي�صتند اإلى 
اأ�صل مل يوؤمر، فاإن ا�صتند كمن حلف ثم �صك يف احِلنث وهو �صامل /)4( اخلاطر حنث 

على امل�سهور”)5(.

وملا اعتمد �سيخ الإ�سالم الإمام ابن عبدال�سالم ما عند ابن ر�سد، اعرت�ص على 
ابن احلاجب، فقال: “ويف مثاله نظر، ولي�ص مراد العلماء بال�سبب هذا املعنى؛ لأنه 
ال يلزم من وجود اليمني ح�صول ال�صك؛ الأن من حلف بالطالق اأال يدخل زيد داره، 
راأى  واإن  يوؤمر فيه بطالق،  الذي ل  ال�سك  اأم ل؟ فهو من  ثم �سك هل دخل زيد 
ا دخل تلك الدار و�سبهه بزيد، ثم غاب ذلك الإن�سان بحيث يتعذر حتققه،  اإن�ساناً

ا يف الهام�ص.  �سقط من ال�سلب يف )م( وجعل له اإحلاقاً  )1(
ا يف الهام�ص.  �سقط من ال�سلب يف )م( وجعل له اإحلاقاً  )2(

هو: عبداهلل بن جنم بن �صا�س، اأبو حممد، كان فقيًها فا�صاًل، اأّلف اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل   )3(
املدينة و�سعه على ترتيب الوجيز للغزايل، الذي اخت�سره ابن احلاجب، مات �سنة )610ه�(. 

 ينظر: الديباج: �ص)229(؛ و�سجرة النور: �ص)165(. 
1/ب.م  )4(

عقد اجلواهر الثمينة: )556/1(؛ وجامع الأمهات: �ص)301(. وفيه )واإذا �سك اأطلق اأم ل(.   )5(
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هل هو املحلوف على دخوله اأم ل؟ ففيه اخلالف امل�سهور”)1(. واأقره يف التو�سيح، 
اأراد  اإن  يوؤمر فيه بطالق(،  الذي ل  ال�سك  باأن قوله: )فهذا من  وقد يبحث فيه 
ا كما هو ق�سية كالمه؛ ففيه نظر؛ ملا تقدم عن ابن حمرز حتى حمل املدونة  اتفاقاً
عليه، واإن اأراد اأنه ل يوؤمر به على ما قال ابن ر�سد؛ فنعم، لكن ابن احلاجب مل 
الإمام  من  والعجب)2(  ذلك،  فتاأمل  حمرز،  ابن  عند  ما  على  بل  ذلك  على  يجِر 

الناقد ابن عرفة حيث مل يتنازل لنقل كالمهم.

فيوؤمر  بعده /،  ل�صك  ا�صتناًدا  ابن حمرز يجعل جمرد احللف  اأن  واحلا�صل: 
الأجله بالطالق، وحمل املدونة عليه، ويجعل ما ال ا�صتناد فيه ما اإذا �صك هل حلف 
اأم ل؟ فال يوؤمر عنده يف ذلك بطالق؛ ولذا ابن ر�سد قال: )ولعله اأي ابن القا�سم 
ال يقول هذا(، يعني االأمر بالطالق فيمن �صك هل طّلق اأم ال؟، وتبعه ابن احلاجب 
كابن �سا�ص، واأما ابن ر�سد فال يجعل ال�ستناد اإل باأمر خارج عن اليمني؛ ولذا نقل 
التفاق على اأنه يوؤمر به اإذا �سك بعد حلفه عليه اأنه ل يدخل وتبعه ابن عبدال�سالم 
وال�صيخ خليل، مع حكايته اأعني ابن ر�صد اخلالف فيما اإذا �صك هل طّلق اأم ال؟ 
فعزى لبن القا�سم اأمره بالطالق فيه، فتنافى كالمه مع كالم ابن حمرز يف كل 

الوجوه.

نقاًل ومعنًى، واهلل  فتاأمله  القا�صر،  الفاتر ونظري  كله على ح�صب فهمي  وهذا 
تعالى اأعلم، وبه التوفيق/)3(.

مت بحمد اهلل تعالى على يد حممد بن حممد املختار بن اأحمد بن حممد، وفقه 
دنا و�صيخنا اأحمد بابا، ف�صح اهلل تعالى يف  اهلل ملر�صاته، وَنَقَله من خطِّ موؤلفه �صيِّ

ينظر: تنبيه الطالب: )274/6(، بنحوه.   )1(
ا  ن�صً املذهب  ابن عرفة جمع ما يح�صل ذكره من م�صائل  اأن منهج  اأعلم-  العجب -واهلل  �صبب  لعل   )2(
ا اأراد املوؤلف  وقيا�ًصا، معزوة اأقوالها لقائله، فلما مل ينقل عن ابن ر�صد وابن حمرز تعجب املوؤلف، واأي�صً

اإ�سراك من بعده يف فهم ن�ص كالمهم.
2/اأ.م  )3(
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موته، واأمّت علينا وعلى امل�صلمني من بركاته دنيا واأخرى)1( بجاه حممد واآله �صلى اهلل 
عليه و�سلم)2( /. 

املتقني  اهلل  اأولياء  من  كان  فاإن  ال�صخ�س،  بحال  وتعرف  باطلة،  وبركات  �صحيحة  بركات  هناك   )1(
املتبعني لل�صنة، فاإن اهلل قد يجري على يديه من الربكة ما ال يح�صل لغريه، واإن كان خمالًفا للكتاب 
وال�سنة، فربكته باطلة ل اأثر لها، وقد يكون لل�سيطان اأثر يف هذا الأمر. قال �سيخ الإ�سالم يف جمموع 
الفتاوى)96/27(: “وقول القائل: بربكة ال�سيخ قد يعني بها دعاءه، واأ�سرع الدعاء اإجابة دعاء غائب 
له على احلق  بركة معاونته  بها  يعني  وقد  به وعلمه من اخلري،  اأمره  ما  بركة  بها  يعني  وقد  لغائب، 
اإذ  والغائب؛  للميت  دعاءه  بها  يعني  وقد  �سحيحة.  معاٍن  كلها  وهذه  ذلك،  ونحو  الدين  يف  وموالته 
ا�ستقالل ال�سيخ بذلك التاأثري اأو فعله ملا هو عاجز عنه اأو غري قادر عليه اأو غري قا�سد له: متابعته اأو 

مطاوعته على ذلك من البدع املنكرات ونحو هذه املعاين الباطلة”.
التو�سل بجاهه ومنزلته ملسو هيلع هللا ىلص عند اهلل، ال يجوز ال يف حياته وال بعد مماته؛ الأنه لي�س و�صيلة، اإذ اأنه ال   )2(
ا من ال�سحابة والتابعني  اأحداً اأن  َيثُبت يف رواية �سحيحة �سريحة  اإلى مق�سوده، ومل  يو�سل الإن�سان 

ل اإلى اهلل تعالى ب�صيء منها، ولو كان خرًيا، ل�صَبقونا اإليه.  تو�صَّ
الأنبياء  ذات  مبجرد  �سوؤالاً  كان  “واإن   :) الفتاوى)338-337/1  جمموع  يف  الإ�سالم  �سيخ  قال 
وال�صاحلني: فهذا غري م�صروع، وقد نهى عنه غري واحد من العلماء، وقالوا: اإنه ال يجوز، ورّخ�س فيه 

بع�سهم، والأول اأرجح كما تقدم. 
ا بال�سبب املقت�سي حل�سول املطلوب،  وهو �سوؤال ب�سبب ل يقت�سي ح�سول املطلوب. بخالف من كان طالباً
كالطلب منه �سبحانه بدعاء ال�ساحلني، وبالأعمال ال�ساحلة، فهذا جائز؛ لأن دعاء ال�ساحلني �سبب 
حل�صول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك االأعمال ال�صاحلة �صبب لثواب اهلل لنا، واإذا تو�صلنابدعائهم 

واأعمالنا كنا متو�سلني اإليه تعالى بو�سيلة... 
نف�ص  تكن  مل  ذواتهم  بنف�ص  تو�سلنا  ولكن  باأعمالنا،  ول  بدعائهم،  �سبحانه  اإليه  نتو�سل  مل  اإذا  واأما 
ا يقت�سي اإجابة دعائنا، فكنا متو�سلني بغري و�سيلة، ولهذا مل يكن هذا منقولاً عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ذواتهم �سبباً
نقاًل �صحيًحا، وال م�صهوًرا عن ال�صلف”، انتهى. وينظر: قاعدة جليلة يف التو�سل والو�سيلة: �ص)197(. 
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اخلامتة

احلمد هلل عز وجل على ما اأنعم به عليَّ من توفيق، فله احلمد من قبل ومن بعد، 
ا لوجهه الكرمي، واأن ينفعني  ا، واأ�ساله �سبحانه اأن يجعل هذا العمل خال�ساً واأولاً َواآخراً

به و�سائر امل�سلمني، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

وهذه اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها: 

اأن ال�سيخ اأحمد بابا يعزو الأقوال اإلى قائليها، ونقل عن ابن يون�ص واللخمي . 1
وابن ر�سد، وهم من اعتمد خليل ترجيحاتهم يف خمت�سره.

اأن من �سك يف الطالق ومل ي�ستند اإلى اأ�سل، ل يوؤمر به ملجرد ال�سك، فاإن . 2
جمرد ال�سك يف وقوع الطالق لغو ل يوجب الفراق؛ لأنه من قبيل ال�سك يف 

املانع، وال�سك يف املانع ل يوؤثر.

اأن من ا�ستند �سكه اإلى اأ�سل، فاإنه ُيوؤَمر بالفراق.. 3

اأ�صاأت  واإن  اهلل،  فمن  اأح�صنت  فاإن  والعفو،  وال�صداد  التوفيق  اهلل  واأ�صاأل  هذا، 
فمن نف�صي وال�صيطان. و�صلى اهلل و�صلم وبارك على �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه 

اأجمعني...
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الطبعة: ال�ساد�سة، 1984م.
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