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

بعد اجتياز البحث للتحكيم.

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

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



الهيئة العلمية اال�شت�شارية للمجلة 

�شماحة ال�شيخ/ عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ
املفتي العام للمملكة العربية ال�سعودية، ورئي�س هيئة كبار العلماء 

معايل ال�شيخ الدكتور/ عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ
رئي�س جمل�س ال�سورى، وع�سو هيئة كبار العلماء

معايل ال�شيخ االأ�شتاذ الدكتور/ �شالح بن عبداهلل بن حميد
 رئي�س جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، وامل�ست�سار يف الديوان امللكي، 

وع�سو هيئة كبار العلماء

معايل ال�شيخ االأ�شتاذ الدكتور/ عبداهلل بن حممد املطلق 
ع�سو هيئة كبار العلماء، وامل�ست�سار يف الديوان امللكي

معايل ال�شيخ االأ�شتاذ الدكتور/ عبداهلل بن علي الركبان
الأ�ستاذ بكلية ال�سريعة يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 

وع�سو هيئة كبار العلماء �سابًقا

معايل ال�شيخ/ عبداهلل بن حممد بن �شعد اآل خنني
ع�سو هيئة كبار العلماء �سابًقا

معايل ال�شيخ االأ�شتاذ الدكتور/ �شعد بن نا�شر ال�شرثي
امل�ست�سار يف الديوان امللكي، وع�سو هيئة كبار العلماء

معايل ال�شيخ االأ�شتاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبداهلل ال�شند
الرئي�س العام لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

ف�شيلة ال�شيخ االأ�شتاذ الدكتور /عيا�ض بن نامي ال�شلمي
رئي�س حترير جملة البحوث الإ�سالمية، 

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



هيئة التحرير

امل�سرف العام
اأ. د. �شعد بن تركي اخلثالن

رئي�س جمل�س اإدارة
اجلمعية الفقهية ال�سعودية

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

رئي�س التحرير
اأ. د. حممد بن �شليمان العريني
نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية

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

اأع�ساء هيئة التحرير
اأ. د. حممد بن عبداهلل بن عابد ال�صواط

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

اأ.د. عبداهلل بن اأحمد الرميح 
الأ�ستاذ بق�سم الفقه يف كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الق�سيم

د. ح�شني بن معلوي ال�شهراين
الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود

مدير التحرير
د. حممد معلم اأحمد

عنوان املجلة
�س.ب: 5761 الرمز: 11432 الريا�س
هاتف: 2582118 011 - 2582332 011

فاك�س: 2582244 011
mfiqhiah@gmail.com

http: //www.alfiqhia.org.sa

العدد الرابع واخلم�شون
�سوال - ذو احلجة 1442هـ / 2021م

حقوق الطبع حمفوظة 
للجمعية الفقهية ال�سعودية
رقم الإيداع 1427/2913 

بتاريخ 1427/5/1هـ
الرقم الدويل املعياري )ردمد( 1658-2969





افـتـتـاحـيـة الـعـدد

العدد  الرابع واخلمسون  7العدد  الرابع واخلمسون 6

املحتويات

افتتاحية العدد  7
كلمة رئي�ض التحرير  11
موقف اأئمة الإ�صالم من التع�صب املذهبي والغلو يف الدين  13

د.  ماجد بن عبداهلل اجلوير 
79 حكم اإخراج زكاة الفطر من التمر 

د. عمر بن عبدالعزيز ال�سعيد
117 التكييف الفقهي لبيع العقار على اخلارطة  

اأ. د. مزيد بن اإبراهيم بن �سالح املزيد 
187 م�شتجدات و�شل ال�شعر - درا�شة فقهية 

د. حممد بن عبداهلل بن حممد الطيار
249 اب على �صيخه اأبي يعلى يف روايات الإمام اأحمد الأ�صوليَّة  اعرتا�صات اأبي اخلطَّ

د. حممد بن اإبراهيم بن عبداهلل الكلثم 
حكم �صراء مدة اخلدمة العتبارية  329

د. �سامل بن عبيد املطريي
367 التثويب حكمه وحمله - درا�صة فقهية مقارنة 

د. حممد �سالح اأحمد
415 القواعد وال�شوابط الفقهية املتعلقة بالعجز - درا�شة تاأ�شيلية فقهية 

د. يا�سر بن را�سد الدو�سري 
463 اأحكام طعام املجو�س يف الفقه الإ�صالمي 

 من�سور بن حممد بن عبدالرحمن الع�سبلي
التمثيل بجثة االإن�شان - درا�شة فقهية  537

د. نا�سر بن حممد العبداملنعم
ا�صتدلل الأ�صوليني بقوله تعالى: )ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  601

  ڳ      ڳ  ڳ( على بع�ض امل�شائل االأ�شولية          د. توفيق عبدالرحمن العكايلة
عقد النقل الإلكرتوين - درا�صة فقهيَّة مقارنة  693

د. عا�سم بن عبداهلل املطوع
التطبيقات االأ�شولية يف �شورة الفاحتة  747

د. اأمل بنت عبداهلل القحيز
الأحكام الفقهية املتعلقة باملتاحف ال�صمعية  813

د. �سالح نبيل �سالح الدريب



افـتـتـاحـيـة الـعـدد

العدد  الرابع واخلمسون  7العدد  الرابع واخلمسون 6

افتتاحية العدد

ل�سماحة مفتي عام اململكة العربية ال�سعودية
ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ

رئي�س �سرف اجلمعية

اإن احلمد هلل، نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا و�سيئات 
اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل 

ا عبده ور�سوله، اأما بعد. وحده ل �سريك لك، واأ�سهد اأن حممداً

ا يف حياته، فغاية اأمنيته اأن  فاإنه ما من فرد من النا�ص اإل ويتمنى اأن يكون �سعيداً
يحقق لنف�سه ال�سعادة يف هذه الدنيا، ولكن كيف ينال الإن�سان هذه ال�سعادة؟ اإن ذلك 

مما اختلفت مفاهيم النا�ص فيه.

فمن النا�ص من يُعدُّ �سعادته يف الدنيا اأن يكون ذا ماٍل كثري، واأن ينال من حطام 
ا، فهو يتعب قلبه وبدنه يف  هذه الدنيا ما يريد، فاإذا توفر له ذلك عدَّ نف�سه �سعيداً
البحث عن املال، وهو وراءه يف كلِّ اآن وحني، باأي طريق كان من حالل اأو من حرام، 

املهم احل�سول على هذه املادة؛ لأنه يراها غاية �سعادته.

لها  يحقق  واأن  مناها،  نف�سه  يعطي  اأن  الدنيا  يف  �سعادته  يرى  من  النا�ص  ومن 
مرادها ويوفر لها متع احلياة، ولو كان يف ذلك ف�ساد دينه وخ�سارة اآخرته، فاإذا حقق 

ا. ذلك عدَّ نف�سه �سعيداً

ومن النا�ص من يت�سور ال�سعادة يف احلياة اأن يكون ذا قول م�سموع واأمر مطاع، 
ا. واأن يكون ذا جاه، وذا �ساأن يف الدنيا، فيُعّد بذلك نف�سه �سعيداً

ومن النا�ص من يرى ال�سعادة يف طول العمر وكرثة الولد.
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ولكن احلقيقة واإن كان لأولئك ق�سط من ال�سعادة، فاإنها �سعادة وقتية، و�سعادة 
منق�سية تعقبها الندامة واحل�سرة اإن مل يقارنها الإميان والعمل ال�سالح.

بنّي    ال�سالح، فاهلل  والعمل  الإميان  اإمنا هي يف  فال�سعادة احلقيقية 
ژ   ژ   )ڈ   تعالى:  قال  والآخرة،  الدنيا  �سعادة  العبد  به  ينال  الذي  ال�سبب 
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ( ]النحل: 97[، وقال: )مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  
مث  ىث( ]الرعد: 28[، فالإميان باهلل والعمل ال�سالح ومالزمة ذكر اهلل هي 

الأ�سباب التي ينال بها العبد ال�سعادة احلقيقية.

وال�سعادة يف الدنيا مرتبطة ب�سعادة الآخرة، فال�سعادة الدنيوية ل تكون �سعادة 
حقيقية ما مل ترتبط بها ال�سعادة الأخروية، قال تعالى: )ی  ی  ی  ی  جئ      

حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت( ]هود: 108[.
احلياة الطيبة التي ُتنال بالإميان والعمل ال�سالح هي احلياة التي يطمئن فيها 
القلب وين�سرح فيها ال�سدر وتقرُّ بها العني، ولي�ص ذلك اإل للموؤمن؛ لأن املوؤمن �سعيد 
يف الدنيا باإميانه وعمله ال�سالح يف كل الأحوال، يف غناه اأو فقره، يف �سدته اأو رخائه، 
يف �سرائه اأو يف �سرائه، فهو على حالة واحدة، فاإن نزلت به ال�سراء تلقاها بال�سرب 
والحت�ساب، يرجو بذلك ثواب اهلل، واإذا اأقبلت عليه الدنيا تلقاها بال�سكر و�سرفها 
فيما ير�سي اهلل، فلم تكن ال�سراء لت�سخطه ومل يكن الرخاء ليطغيه، اإن اأنعم اهلل 

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    )ڻ    : �سليمان  ال�سالح  النبي  قول  تذكر  الدنيا  يف  عليه 
ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ے( ]النمل: 40[، ومل يكن ممن قال اهلل 
ا له على كفره على نعم اهلل عليه وادعائه اأنها من عنده اكت�سبها بقوته ومعرفته:  ذاماً

)ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ        ٹ( ]الق�س�ص: 78[.
فاملوؤمن �سابر يف �سرائه، �ساكر يف رخائه، ثابت على اإميانه، يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
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، ولي�َص ذاَك لأََحٍد اإّل ِلْلُموؤِْمِن، اإْن اأ�ساَبْتُه �َسّراُء  ا لأَْمِر املُوؤِْمِن، اإنَّ اأْمَرُه ُكلَُّه َخرْيٌ »َعَجباً
ا له«. رَبَ َفكاَن َخرْياً ّراُء، �سَ ا له، واإْن اأ�ساَبْتُه �سَ �َسَكَر، َفكاَن َخرْياً

واأما غري املوؤمن فال يرجو ثواب اهلل ول يخاف عقابه، اإن اأ�سابته �سراء �سخط 
ا، قال  ا و�سراً واعرت�ص على اهلل يف ق�سائه وقدره، واإن ح�سل له رخاء ازداد طغياناً

تعالى: )گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ( ]العلق: 7-6[.

النف�ص؛  القلب من�سرح ال�سدر كرمي  باإميانه، فهو طيب  املوؤمن احلق �سعيد  اإن 
لأنه يوؤدي للنا�ص ما يحب اأن يوؤدوه اإليه، فلي�ص يف قلبه غلٌّ ول غ�ص ول حقد على اأحد، 
بل هو موؤمن مثايل باأخالقه الكرمية و�سريته النبيلة واأعماله الفا�سلة، قال تعالى: 
�سبحانه:  وقال   ،]22 ]الزمر:  ڀ(  پ   پ   پ   پ    ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

)مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث( ]الرعد: 28[، 

فهو بتوفيق اهلل له دائم اخلري والربكة على نف�سه وعلى بيته وعلى جمتمعه.

اهلل،  دين  فيه  يطبق  الذي  املجتمع  فاإن  الدين،  بهذا  املوؤمن  الفرد  ي�سعد  وكما 
ا. ويحكم فيه �سرعه ي�سعد بذلك اأي�ساً

اإن املجتمع الذي يحكم فيه �سرع اهلل، وُيوؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن املنكر، 
ا  متما�سكاً ا  مرتابطاً ا  �سعيداً ا  جمتمعاً �سيكون  النافعة،  ال�ساحلة  الرتبية  جيله  ويربي 
ا، ويرحم غنيه فقريه، ويح�سن قويه اإلى �سعيفه، وت�سوده  كالبنيان ي�سد بع�سه بع�ساً
املحبة والوئام والتعاون والرتاحم بني اأفراده، فهو جمتمع حُترتم فيه الدماء، وُت�سان 

فيه الأعرا�ص، وحُتفظ فيه الأموال.

ا، فعجزوا عن ذلك، ومل  ا �سعيداً ا اأن يوجدوا جمتمعاً اإن غري امل�سلمني حاولوا عبثاً
ي�ستطيعوا اأن يحققوا ملجتمعاتهم ال�سعادة التي حققها الإ�سالم لأبنائه، وذلك لف�ساد 

مبادئهم واأفكارهم.

املال  يف  املطلقة  احلرية  الإن�سان  واأعطوا  املال،  حرية  يف  غلوا  الراأ�سماليون 
لأن  فعجزوا؛  ملجتمعهم  �سعادة  بذلك  يحققوا  اأن  اأرادوا  ي�ساء،  كيف  فيه  يت�سرف 
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هذا املجتمع الراأ�سمايل جمتمع متفكك طغت فيه املادية، يرى الفقري املال الذي بيد 
ا على الغني؛ لأنه ل زكاة بينهم ول حقوق مالية اإلزامية لبع�سهم  الغني فيزداد حقداً
اإل املادة، يرك�سون وراءها، فكرث فيهم النتحار، ون�ساأت فيهم  اإن هي  على بع�ص، 
البطالة، وانت�سرت بينهم ع�سابات الإجرام والنهب وال�سلب، فلم ي�ستطيعوا حتقيق 

ال�سعادة ملجتمعهم مهما بلغوا من رقي الدنيا ما بلغوا، قال تعالى: )ۆئ  ۈئ   ۈئ   
ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی( ]طه: 124[.

وب�سد ذلك املجتمعات ال�سيوعية التي اأرهقت الإن�سان وجعلته كالآلة ت�سخره كيف 
اأنهم يحققون ال�سعادة، فذلك  ت�ساء، ل راأي ول حرية ول �سعادة عنده، واإن زعموا 
اأثقلته،  التي  والقيود  الأغالل  تلك  من  يتخل�ص  اأن  ويتمنى  متفكك  جمتمع  املجتمع 
املوا�ساة،  ودين  املحبة،  ودين  الرحمة،  ودين  العدل،  دين  الإ�سالم،  �سوى  يبق  فلم 
ودين التكافل الجتماعي، والدين الذي يرعى لالإن�سانية حقها، فبالتم�سك بالإ�سالم 

تتحقق ال�سعادة لالإن�سان.

ا التم�سك بالإ�سالم وتطبيق اأحكامه؛ لتعم ال�سعادة  ا وحكاماً وعلى امل�سلمني �سعوباً
ويح�سل اخلري والهناء، ويعي�ص اجلميع يف غاية من الأمن والرخاء والطمئنان ورغد 

العي�ص والعزة والكرامة.

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد، وعلى اآله واأ�سحابه ومن �سار على دربه 
واقتفى اأثره اإلى يوم الدين.
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كلمة رئيس التحرير

اأ.د. حممد بن �سليمان العريني

رئي�س التحرير

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده، وبعد:

حترير  وبهيئة  جديد،  بعدد  ُتطلُّ  ال�سعودية  الفقهية  اجلمعية  جملة  هي  فها 
جديدة، بعد اأن اأبلت هيئة حتريرها ال�سابقة بالءاً ح�سنااً، وبذلت جهدااً كبريااً طيبااً 

�سهد به قّراء جملتنا الأعزاء.

وهيئة التحرير اجلديدة باأع�شائها الأجالء ت�شت�شعر عظيم الدور املنوط بها يف 
اإكمال امل�سرية املباركة للمجلة، وتقدمي املزيد من العطاء والتميز، ل �سيما مع الإقبال 

الكبري من الباحثني الفقهاء والأ�سوليني الذين يرغبون الن�سر يف جملتهم الغّراء.

وقد تبنت هيئة التحرير �سعارااً لعملها يقوم على اختيار اأميز املتميز من بحوث 
علمية ُتن�سر يف جملة الفقه والفقهاء، �سائلني اهلل العون والتوفيق وال�سداد.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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المذهبي والغلو في الدين 

وجهودهم في تحقيق مقصد الوسطية

اإعداد: 
د. ماجد بن عبدالله اجلوير 

الأ�صتاذ امل�صاعد بق�صم اأ�صول الفقه بكلية ال�رشيعة
جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية 
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، نبينا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. اأما بعد: 

فمنذ بزوغ فجر الإ�سالم بر�سالته ال�ساطعة للب�سرية، �سعى رجال ل تزحزحهم 
�سواغل عن الذب عن دين اهلل تعالى، ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، 
التع�سب وينت�سلونه منه  باأيدي من �سقطوا يف ح�سي�ص  ياأخذون  وتاأويل اجلاهلني، 

اإلى جادة احلق وال�سواب، عرب و�سطية نا�سعة مبنهجية ناجعة.

قبول  عن  يعمي  فهو  املذهبي؛  التع�سب  الدين  على  ال�سلوكيات  اأخطر  من  واإن 
احلق خارج املذهب، والغلو يف الدين، وقد تظافرت اأدلة ال�شريعة للتحذير منه ملا له 

من اآثار على الدين والدنيا.

ف�سمة الدين ومنهاجه هو ال�سماحة والتي�سري، والو�سطية، وعدم الغلو والتع�سب 
�سبيل  وبذلوه يف  اإل  ا  الإ�سالم جهداً اأئمة  ياأُل  لهذه احلقيقة مل  واإدراكا  الناجت منه، 

حتقيق مق�سد الو�سطية والعتدال.

ومن هنا كان اإبراز مواقف الأئمة املجتهدين ومتبعي ال�سلف من الأهمية مبكان 
ا للو�سطية ومعاملها يف دين الإ�سالم. للفت اخللف اإلى اآثارهم، واإظهاراً

وقد ارتاأيت اأن يكون هذا املو�سوع حتت عنوان )موقف اأئمة الإ�سالم من التع�سب 
املذهبي، والغلو يف الدين، وجهودهم يف حتقيق مق�سد الو�سطية(.
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اأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره: 

من . 1 بهم  املقتدى  الأئمة  �سيما  ل  الإ�سالم  اأئمة  موقف  اإبراز  اإلى  احلاجة 
التع�سب املذهبي، والغلو يف الدين.

اإظهار طريقة الأئمة يف اتخاذ الو�شطية منهًجا يف معاجلة الظواهر املخالفة . 2
لالإ�سالم.

للمنهج . 3 �سابطة  كانت  التي  املنهجية  والأ�سولية  العقدية  القواعد  اإبراز 
الو�شطي يف تعامله مع الظواهر املخالفة.

والظواهر . 4 املناهج  من  احلماية  يف  به  والعناية  الفقه  اأ�شول  علم  اأثر  بيان 
املخالفة للو�سطية. 

خطة البحث: 

وقد جعلت البحث يف مقدمة، ومدخل، ومبحثني، وخامتة، وذلك على النحو الآتي: 

املقدمة، وفيها بينت اأهمية املو�سوع، وخطة البحث، ومنهج الكتابة فيه.

ثم مدخل ببيان اأهمية العناية بكالم اأئمة الإ�شالم يف معاجلة الظواهر ال�شلبية. 

التع�سب املذهبي، وفيه متهيد، وثالثة  اأئمة الإ�سالم من  املبحث الأول: موقف 
مطالب: 

التمهيد يف بيان املراد بالتع�سب املذهبي، والفرق بينه وبني التمذهب، مع 
ذكر بع�ض مظاهر التع�شب املذهبي. وفيه فرعان: 

الفرع الأول: املراد بالتع�سب املذهبي، والتمذهب.

الفرع الثاين: الفرق بني التع�سب املذهبي والتمذهب.

لأ�سبابه،  وبيانهم  املذهبي،  التع�سب  نبذ  يف  الأئمة  كالم  الأول:  املطلب 
وحتذيرهم منها، وفيه م�ساألتان: 
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امل�ساألة الأولى: كالم الأئمة يف نبذ التع�سب املذهبي.

امل�ساألة الثانية: بيان الأئمة لأ�سباب التع�سب املذهبي، وحتذيرهم منها.

املطلب الثاين: تاأ�سيل الأئمة للم�سائل الأ�سولية التي تنبذ التع�سب املذهبي، 
وفيه ثالث م�سائل: 

امل�ساألة الأولى: بيان اأئمة الإ�سالم ملراتب اخلالف، وطرق التعامل معها.

امل�ساألة الثانية: القول باطراح زلة العامل، وعدم ع�سمته، والعتدال يف بيان 
خطئه.

امل�ساألة الثالثة: عدم وجوب التزام مذاهب معينة. 

لها،  وعالجهم  املذهبي  التع�سب  لآثار  الإ�سالم  اأئمة  بيان  الثالث:  املطلب 
وفيه ثالث م�سائل: 

امل�ساألة الأولى: فتح باب احليل.

امل�ساألة الثانية: رد الن�سو�ص وتاأويلها.

امل�ساألة الثالثة: التفرقة واخل�سومة بني امل�سلمني.

يف  الو�شطي  باملنهج  التمثل  واأثر  الغلو  مظاهر  ببع�ض  التعريف  الثاين:  املبحث 
عالجها، وفيه متهيد، ومطلبان: 

التمهيد: وفيه التعريف بالغلو.

املطلب الأول: بع�ض مظاهر الغلو يف الدين، وعالج الأئمة لها.

املطلب الثاين: جهود اأئمة الإ�سالم يف حتقيق الو�سطية، ونبذ الغلو.

اخلامتة: وفيها ملخ�ص البحث، واأهم نتائجه، وبع�ص التو�سيات.
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الدرا�سات ال�سابقة: 

 مو�سوع التع�سب املذهبي، والغلو يف الدين من املو�سوعات التي تناولتها درا�سات 
كثرية، ومن ذلك: 

الغلو يف الدين، د. عبدالرحمن اللويحق )ر�سالة ماج�ستري مقدمة اإلى ق�سم . 1
عن  مو�سعة  درا�سة  وهي  بالريا�ص(  ال�سريعة  كلية  يف  الإ�سالمية  الثقافة 
ظاهرة الغلو يف الدين يف حياة امل�سلمني املعا�سرة، تكلم فيه عن مفهوم الغلو، 
وجذوره يف حياة امل�سلمني املعا�سرة، وجمالته كالغلو العقدي، والت�سريعي، 
والغلو يف التكفري، والغلو ال�سلوكي، ومل يكن فيه حديث عن التع�سب املذهبي 
وقواعده يف  الفقه  اأ�سول  اأثر علم  ول عن  الإ�سالم منه،  اأئمة  وبيان موقف 

احل�سانة والوقاية من التع�سب املذهبي والغلو يف الدين.

دكتوراه . 2 ر�شالة  )وهي  الرويتع،  خالد  د.  نقدية،  نظرية  درا�شة  التمذهب، 
مقدمة اإلى ق�سم اأ�سول الفقه يف كلية ال�سريعة بالريا�ص(، وهي كذلك درا�سة 
التمذهب،  عن  نظرية  درا�شة  كان  الأول  بابني:  من  التمذهب  عن  مو�شعة 
نقل  و�شروط  التمذهب،  وحمل  املذهب،  اإمام  اأقوال  اإثبات  وطرق  واأركانه، 
درا�سة  عن  الثاين  والباب  وحالته،  واأنواعه،  التمذهب،  وتاريخ  املذهب، 
التي  ال�سلبية  واآثاره  الإيجابية،  التمذهب  اآثار  فيه  بنّي  التمذهب  نقدية عن 

منها التع�سب املذهبي وبني اأبرز �سماته، واأ�سباب ظهوره.

من  واحل�سانة  للوقاية  ورعايتها  الفقه  اأ�سول  قواعد  اأثر  بيان  فيه  وبحثي 
التع�سب املذهبي، واأثر التمثل باملنهج الو�سطي الذي �سار عليه اأئمة الإ�سالم 

يف م�سائل العتقاد يف طريقة التعامل مع اأ�سحاب الآراء املخالفة.

بدعة التع�سب املذهبي، عيد العبا�سي، وهو كتاب يتحدث عن اللتزام مبذهب . 3
معني، واآثار ذلك على الفقه والعلم، ومن ذلك التع�سب املذهبي، وبحثي فيه 
بيان اأثر علم اأ�سول الفقه وقواعده، ورعاية مق�سد الو�سطية يف الوقاية من 
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وبيان  الإ�سالم،  اأئمة  اأقوال  املذهبي وذلك بذكر  والتع�سب  الدين،  الغلو يف 
طريقتهم العقدية والأ�سولية التي تر�سم املنهج العلمي الو�سطي يف التعامل 

مع الظواهر املخالفة.

فهذا البحث يتجه نحو اإبراز التاأ�سيل العلمي الأ�سويل، وبيان اأثر الو�سطية 
لأئمة الإ�سالم يف ال�سري على طريقة ال�سلف ال�سالح مما يقي من النحرافات 

العلمية والعقدية.

منهج البحث: 

الإ�سالم، . 1 اأئمة  ملوقف  ا  و�سفياً ا  منهجاً املو�سوع  هذا  كتابة  يف  �سلكت  لقد 
بع�ص  يف  واكتفيت  كالمهم،  بنقل  ا  ماً مدعَّ املوقف  بيان  يكون  اأن  وحر�ست 

املباحث ببع�ص النقولت مبا يبني منهجهم.

عزو ن�سو�ص العلماء اإلى كتبهم مبا�سرة، وعدم اللجوء اإلى الوا�سطة اإل عند . 2
عدم اإمكان توثيق الن�ص من كتب العامل.

عزو الآيات القراآنية ببيان ا�سم ال�سورة، ورقم الآية.. 3

تخريج الأحاديث الواردة يف �سلب البحث من م�سادرها الأ�سلية.. 4

الإ�سالم  به  ينفع  واأن  لوجهه،  ا  خال�ساً البحث  هذا  يجعل  اأن  اأ�ساأل  واهلَل  هذا، 
وامل�سلمني، اإنه �سميع جميب الدعوات، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد، وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.
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مدخل اإلى البحث

يعّد بيان منهج اأئمة الإ�سالم الربانيني الذين ذاع �سيتهم، وارتفعت منزلتهم يف 
ا بني امل�سلمني ركيزة مهمة وترجمة عملية ملنهج  ا، وتاأثرياً ا وعبادة و�سلوكاً الدين علماً
ال�شريعة جتاه الظواهر املخالفة لل�شريعة ومعاجلتها؛ لأجل اإبراز منهجهم والقواعد 
بها  يتجلَّى  والتي  وال�سنة  الكتاب  نور  اإلى  ا  ا�ستناداً الأئمة  اأولئك  لها  اأ�سَّ التي  العلمية 
و�سطية  ببيان  ذلك  كان  �سواءاً  لتحقيقه،  ال�سريعة  جاءت  التي  الو�سطية  مق�سد 

الإ�سالم بني امللل، اأو و�سطية منهج اأهل ال�سنة واجلماعة بني النحل.

 وقد اأمرنا اهلل تعالى باتباع اأولئك الأئمة، كما يف قوله تعالى: )ٱ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ( ]التوبة: 

)ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   100[، وكما يف قوله تعالى: 

ڻ   ڻ      ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ    ڳ   ڳ   ڳ   گگ  

واتباع  الأئمة  منهج  بيان  اأن  �سك  ول   ،]15 ]لقمان:  ہ(  ہ   ۀ   ۀ   

�سبيلهم وقاية -باإذن اهلل- من اجلفاء والغلو.

فهو  الغلو”)1(،  ودون  التق�سري  فوق  و�سع  اهلل  “دين  )110ه�(:  احل�سن  وقال 
ر عن احلد امل�سروع،  هدى بني �ساللتني، وو�سط بني طرفني ذميمني، ما بني مق�سِّ
اأو متجاوز له، ولعل هذا البحث يكون فيه اإبراٌز ملعامل ومنهج اأولئك الأئمة الأفذاذ 

.

انظر: العت�شام لل�شاطبي 1/ 391.  )1(
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املبحث االأول

موقف اأئمة الإ�صالم من التع�صب املذهبي

وفيه متهيد، وثالثة مطالب: 

التمهيد
بيان املراد بالتع�صب املذهبي، والتمذهب والفرق بينه وبني التمذهب، 

مع ذكر بع�س مظاهر التع�صب املذهبي

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: املراد بالتع�سب املذهبي، والتمذهب.

التع�سب من التفعل اأ�سله ع�سب، وله معان لغوية كثرية، ويعود اأ�سلها اإلى الربط 
بني �سيئني، قال ابن فار�ص )395ه�(: “العني وال�ساد والباء اأ�سل �سحيح واحد يدل 

ا” )1(.  على ربط �سيء ب�سيء، م�ستطيالاً اأو م�ستديراً

َفاإِذا جتّمعوا  اْجَتمُعوا.  اإِذا  القوُم  اإذا جتمعوا، واع�سو�سب  القوم:  وتع�سب 
به  تقنع  واعت�سب:  بال�سيء،  )وتع�سب  بوا)2(.  تع�سَّ قيل:  اآَخرين  فريق  على 
ا عنه، ل يبغي  ا به، مدافعاً ا له، را�سياً ور�سي()3(. وملا كان املتع�سب لل�سيء مالزماً

به بديالاً �سّمي به.

واملذهب: املعتقد الذي يذهب اإليه، والطريقة، والأ�سل)4(. 
مقايي�ص اللغة 336/4.  )1(

انظر: تهذيب اللغة 30/2.  )2(
ل�سان العرب 603/1.  )3(

انظر: الكليات 868، وتاج العرو�ض 405/2، واملعجم الو�سيط 317/1.  )4(
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وُيراد باملذهب يف هذا البحث املذهب الفروعي، والطريقة التي �سلكها اإمام من 
ا على مذهبه. ا وتخريجاً الأئمة يف فقهه رواية وا�ستنباطاً

عن  توؤثر  التي  الجتهادية  الأحكام  يف  عرفية  حقيقة  املذهب  لفظ  �سار  وقد 
ا عليه بن�ص �سريح من  ا، اأما ما كان من الأحكام من�سو�ساً ا اأو ا�ستنباطاً الإمام ن�ساً
كوجوب  التمذهب،  ي�سمله  ول  اآخر،  دون  اإمام  مبذهب  يخت�ص  فال  وال�سنة  الكتاب 
وهذا  اآخر،  دون  لإمام  فيه  تقليد  ول  لالجتهاد،  حمالاً  لي�ص  اإذ  اخلم�ص،  ال�سلوات 

ا باأئمة اأربعة من اأئمة الإ�سالم، وهم:  اللفظ )املذهب( قد اخت�ص عرفاً

اأبو حنيفة )150ه�(، مالك بن اأن�ص )179ه�(، ال�سافعي )204ه�(، اأحمد بن   
حنبل )214ه�()1(.

ما  كل  خطاأِ  واعتقاُد  املذهب،  عن  الدفاع  به:  فاملراد  املذهبي  التع�سب  واأما 
ذلك  ويتبع  لالأدلة،  اعتبار  دون  املذهب،  خارج  يكون  ل  احلق  اأن  واعتقاد  خالفه، 

معاملة املخالف مبا يغ�ّص منه)2(. 

ا  والتمذهب يف ال�سطالح هو: التزام العامي اأو من مل يبلغ درجة الجتهاد مذهباً
ا باأن ياأخذ باملذهب  ا اأكرثياً ا كامالاً باأن ياأخذ برخ�سه وعزائمه، اأو التزاماً ا التزاماً معيناً

يف اأكرث امل�سائل)3(.

الفرع الثاين: الفرق بني التع�سب املذهبي والتمذهب.

بعد اأن تعرفنا فيما �سلف على تعريف كل من التع�سب املذهبي، والتمذهب، اأذكر 
ا عن التع�سب ملا ُيذهب  يف هذا الفرع الفرق بينهما، وهو اأن التمذهب قد يكون خالياً
عليها طالب  �سار  املعنى جادة  بهذا  وهو  ال�سلف،  اأئمة  من  كثري  هو حال  كما  اإليه 
قنطرة  التمذهب  واتخاذ  الفقه،  والرتقي يف  التدرج  لأغرا�ض  وحديًثا  قدمًيا  العلم 

انظر: املدخل املف�شل 1/ 32.  )1(
انظر: التمذهب للرويتع 1/ 130.  )2(

انظر: التمذهب لليافعي35.  )3(
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ا بالتع�سب، وعليه يكون التمذهب  اإلى الدليل، ولي�ص الكالم عنه، وقد يكون مقروناً
ا  ا فاإن التع�سب املذهبي يكون مقروناً اأعم من جهة خلوه عن التع�سب يف اأ�سله، واأي�ساً

ا برتك الدليل، وهذا غري لزم من التمذهب. غالباً

املطلب االأول
كالم الأئمة يف نبذ التع�صب املذهبي وبيانهم لأ�صبابه، وحتذيرهم منها

وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: كالم الأئمة يف نبذ التع�سب املذهبي: 

ورد عن طائفة كبرية من اأئمة الإ�سالم بيان منهجهم يف نبذ التع�سب املذهبي، 
اأن  يف  عقيدتهم  بذلك  معلنني  تقليدهم،  عن  النهي  الأربعة  الأئمة  عن  �سح  فقد 
احلق قد يكون يف غري قولهم، وثبت عنهم ما يفيد القول باأنه اإذا �سح احلديث فهو 
يو�سف )182ه�(  اأبي  وتلميذه  اأبي حنيفة )150ه�(،  الإمام  مذهبهم)1(، وجاء عن 

اأنهما قال: “ل يحل لأحد اأن ياأخذ بقولنا ما مل يعلم من اأين اأخذناه”)2(. 

وقال الإمام مالك بن اأن�ص )179ه�(: “ما من اأحد اإل وُيوؤخذ من قوله وُيرتك اإل 
�ساحب هذا القرب”، واأ�سار اإلى قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ا اإل رادٌّ اأو مردوٌد عليه اإل �ساحب هذا القرب، واأ�سار اإلى قرب النبي  وقال: “ما منَّ
انظر: حا�شية ابن عابدين 1/ 385، اإيقاظ الهمم 62، عقد اجليد يف اأحكام الجتهاد والتقليد 27.   )1(
هذا، وقد بنّي اأهل العلم املراد بهذه املقولة، واأن �سحة احلديث ل تعني ن�سبة القول لالإمام، فيجب اأن 
اأن  له  بالن�ض ي�شرتط  العمل  يعار�شها، لأن  بالن�شو�ض، وما  الناظر يف احلديث جمتهًدا عاملًا  يكون 
يكون �ساملاًا من املعار�ص، فقد يكون الإمام قد علم بالن�ص و�سحته، وترك العمل به لأجل وجود املعار�ص 
الذي قد يعلمه من بعده، وقد ل يعلمه، ولكن مع عدم العلم باملعار�ص، فذلك ل يخول للمتبع للمذهب 
تقليد الإمام، بل عليه الذهاب مع احلديث، واإن كان اإمامه له عذره اإما بعدم العلم باحلديث اأو وجود 
معار�ض عنده مينعه من العمل باحلديث، انظر: �شرح تنقيح الف�شول450، حا�سية ابن عابدين 1/ 68. 

وهذه املقالة على كل حال تبني اأن الأئمة يرون اأن احلق قد يكون يف غري قولهم.
انظر: التنبيه على م�شكالت الهداية 2/ 541.  )2(
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ا: “ملا حج اأبو جعفر املن�سور دعاين فدخلت عليه فحادثته، و�ساألني  ملسو هيلع هللا ىلص”)1(، وقال اأي�ساً
فاأجبته، فقال: اإين عزمت اأن اآمر بكتبك هذه التي قد و�سعت -يعني املوطاأ- فتن�سخ 
ا، ثم اأبعث اإلى كل م�سر من اأم�سار امل�سلمني منها ن�سخة، واآمرهم اأن يعملوا مبا  ن�سخاً
فيها ول يتعدوها اإلى غريها، وَيَدُعوا ما �سوى ذلك من هذا العلم املحَدث؛ فاإين راأيت 
اأ�سل العلم رواية اأهل املدينة وعلمهم، قال فقلت: يا اأمري املوؤمنني ل تفعل هذا؛ فاإن 
النا�ص قد �سبقت اإليهم اأقاويل، و�سمعوا اأحاديث، ورووا روايات، واأخذ كل قوم مبا �سبق 
اإليهم، وعملوا به، ودانوا به، من اختالف اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وغريهم، واإّن ردهم 

عما اعتقدوه �سديد، فدع النا�ص وما هم عليه وما اختار اأهل كل بلد لأنف�سهم”)2(.

وقال ال�سافعي )204ه�(: “اإذا �سح احلديث، فا�سربوا بقويل احلائط”)3(.

ا ول ال�سافعي ول الأوزاعي  وقال الإمام اأحمد )214ه�(: “ل تقلدين، ول تقلد مالكاً
ول الثوري، وخذ من حيث اأخذوا”)4(.

منهجية  وبينوا  الإ�سالم)5(،  اأئمة  من  كثري  عن  الأقوال  هذه  مثل  تواترت  وقد 
د  التعامل مع العامل املقلَّد مبا يحجب املقلِّد عن التع�سب اإذ بينوا اأن العامل ل ُيَتَعبَّ
اهلُل تعالى بقوله، واإمنا ي�سري اإليه من ل يح�سن الجتهاد باعتباره و�سيلة اإلى حكم 

اهلل تعالى.

و�سائل  كونهم  اإلى  التفات  غري  من  الرجال  “حتكيم  )790ه�(:  ال�ساطبي  قال 
الأعلى هو  القاطعة واحلاكم  واإن احلجة  ا �سالل...  ال�سرعي املطلوب �سرعاً للحكم 
باعه فيما ظهر فيه  ال�سرع ل غري”)6(، وقال: “فال يتع�سب ملتبوعه بالتمادي على اتِّ
قال:  ثم  متبوعه”،  خمالفة  اإلى  ثم  ال�سرع،  خمالفة  اإلى  يوؤدي  تع�سبه  لأن  خطوؤه؛ 

انظر: �شرح تنقيح الف�شول 345.  )1(
انظر: النتقاء يف ف�شائل الأئمة الثالثة الفقهاء 41.  )2(

انظر: �شري اأعالم النبالء35/10.  )3(
انظر: اإعالم املوقعني 3/ 469.  )4(

انظر: جامع بيان العلم وف�شله 925/2.  )5(
العت�سام 2/ 872.  )6(
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�ض  ُيعرِّ اأو  “واأما خالفه ملتبوعه؛ فلخروجه عن �شرط التباع، لأن كل عامل ي�شرح 
باأن اتَّباعه اإمنا يكون على �شرط اأنه حاكم ٌ بال�شريعة ل بغريها، فاإذا ظهر اأنه حكم 
بخالف ال�شريعة: خرج عن �شرط متبوعه، فلم يكن تابًعا له، فتاأملوا كيف خرج عن 

تقليد متبوعه، بالت�سميم على تقليده”)1(.

وقال الغزايل )505ه�(: “عادة �سعفاء العقول يعرفون احلق بالرجال، ل الرجال 
باحلق”)2(.

وهذه املقالت من اأئمة الإ�سالم التي فيها بيان احتمال وقوعهم يف اخلطاأ، بيان 
ملنهجهم يف نبذ التع�سب املذهبي الذي يقوم على اعتقاد اأن احلق يف مذهِب اإمام 

من الأئمة دون �سواه.

امل�ساألة الثانية: بيان الأئمة لأ�سباب التع�سب املذهبي، وعالجهم لها: 

يف �شبيل عالج اأئمة الإ�شالم للتع�شب املذهبي، كان لهم توقف ودرا�شة لالأ�شباب 
احللول  و�سع  اإلى  طريق  اأ�سبابها  وبياَن  امل�سكلة  تو�سيف  اأن  وذلك  اإليه؛  اأدت  التي 
اأن  اإلى  لها، ومعايرتها باملعايري ال�سرعية، ومن املهم -قبل بيان الأ�سباب- التنبيه 
وقوع املتمذهبني يف هذه الأ�سباب نا�سىء عن اخلطاأ يف فهم التمذهب اأو تطبيقه، 

فالتمذهب ل يعني التع�سب األبتة)3(. 

ومن الأ�سباب التي توؤدي اإلى التع�سب املذهبي، ما يلي: 

1- الغلو يف الأئمة: 

وذلك باعتقاد اأن اأقوالهم كلها حق، واأنهم ل ميكن اأن تغيب عنهم الن�سو�ص، ول 
يت�سور اأن يقعوا يف اخلطاأ، وذلك ي�سفي اأن ي�سبل على الأئمة ع�سمة ل �سعورية توؤدي 
ل، كما تدل على  اإلى نتائج �سنيعة من رّدٍ للن�سو�ص ال�سريحة مقابل اأقوالهم، اأو ُتوؤَوَّ

امل�سدر ال�سابق 861/2.  )1(
املنقذ من ال�سالل52.  )2(

انظر: التمذهب للرويتع 1435/3.   )3(
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ذلك بع�ص اأقوال من تع�سب لإمامه، فقال يف �ساأن الن�سو�ص املخالفة لقول الأئمة: 
ما عليه اأ�سحابنا، فهي موؤّولة اأو من�سوخة، وكل حديث كذلك فهو  تخالف  اآية  “كل 
موؤول اأو من�سوخ”، وقال اآخر: فلعنة ربنا اأعداد الرمل، على من رد قول اأبي حنيفة)1(.

يف  “الغلو  عقيل:  ابن  قال  التع�سب،  اأبواب  من  ا  كبرياً ا  باباً الغلو  هذا  كان  وقد 
تعظيم الأوائل بحط املتاأخرين عن منا�شبهم غري حممود يف ال�شرع والعقل”)2(.

: “حدثني بع�ص  ومن عجائب الغلو يف الأئمة ما حكاه ال�ساطبي )790ه�( قائالاً
ا يف بع�ص القرى البادية،  ال�سيوخ اأهِل العدالة وال�سدق يف النقل اأنه قال: “اأقمت زماناً
ا من منزيل لبع�ص  وفيها من هذه الطائفة امل�سار اإليها كثري”، قال: “فخرجت يوماً
بع�ص  يف  يتحدثان  اأنهما  فاتهمت  يتحدثان،  قاعدين  منهم  رجلني  فراأيت  �ساأين، 
�ساأنهم  من  -اإذ  لأ�سمع من كالمهم  ا�ستخفاء  على  منهما  فقربت  فروع طريقتهم، 
الدنيا  اأحد يف  واأنه ل  باأ�شرارهم-، فتحدثا يف �شيخهم وعظم منزلته،  ال�شتخفاء 
مثله، فقال اأحدهما لالآخر: اأحتب احلق؟ هو النبّي، قال: نعم، وطربا لهذه املقابلة 
هو  هذا  نعم،  قال:  كذا،  هو  احلق؟  اأحتبُّ  لالآخر:  اأحدهما  قال  ثم  عظيًما،  طرًبا 
ا اأن ي�سيبني معهم قارعة”)3(. احلق”. قال املخرب يل: “فقمت من ذلك املكان فارًّ

وقد علم اأئمة الدين ما قد يجلبه تقليدهم واتباعهم من غلو يتجاوز فيه احلد 
لأن  ول  للتقليد،  اأهالاً  لي�سوا  لأنهم  لي�ص  تقليدهم،  عن  فنهوا  التقليد،  يف  امل�سروع 
ا، واإمنا لأ�سباب منها بيان اأنهم ب�سر ي�سيبون ويخطئون، ولأجل  التقليد ل يجوز مطلقاً
الإمام  كان  ولهذا  ال�شرعية،  الن�شو�ض  للنظر يف  العلم  يرفعوا من همم طالب  اأن 
اأحمد يقول ملن قلده: “حرام على الرجل اأن يقلد يف دينه الرجال”، وقال: “ل تقلد 

يف دينك الرجال، فاإنهم لن ي�سلموا من اأن يغلطوا”)4(. 
انظر: املدخل املف�شل55/1.   )1(

الوا�سح5/ 425.   )2(
انظر: العت�شام1/ 330.  )3(

الفتاوى الكربى 124/5.  )4(
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وهذا الإمام اأبو حنيفة )150ه�( يقول عندما �ساأله اأحد طالبه: يا اأبا حنيفة، 
هذا الذي تفتي، والذي و�سعت يف كتبك، هو احلق الذي ل �سك فيه؟ قال: فقال: 
اأبي  اإلى  “كنا نختلف  اأدري، لعله الباطل الذي ل �سك فيه”، وقال زفر:  “واهلل ما 
اأبو  فقال  زفر:  قال  عنه،  نكتب  فكنا  احل�سن،  بن  وحممد  يو�سف  اأبو  ومعنا  حنيفة 
ا: ويحك يا يعقوب، ل تكتب كل ما ت�سمع مني، فاإين قد اأرى  حنيفة لأبي يو�سف يوماً

ا واأتركه بعد غد”. ا، واأرى الراأي غداً الراأي اليوم فاأتركه غداً

ا، فاإين واهلل ما اأدري اأخمطئ اأنا  وقال اأبو حنيفة لأبي يو�سف: “ل ترو عني �سيئاً
اأم م�سيب”)1(. 

وقد التزم اأبو يو�سف بهذا املنهج، فعلمه طالبه فهو يقول: “ل يحل لأحد اأن يقول 
مقالتنا حتى يعلم من اأين قلنا”)2(. 

والإمام اأحمد رغم نهيه عن تقليده، وتقليد الأئمة يف زمانه، واإر�ساده باأن ياأخذ 
فيها  ي�سح  مل  التي  امل�سائل  يف  ال�سافعي  يقلد  كان  فاإنه  اأخذوا،  حيث  من  الطالب 
حديث، فقد قال رجل لأحمد يف م�ساألة: اإنه ل ي�سح فيها حديث، فقال اأحمد: “اإن 

مل ي�سح فيها حديث ففيه قول ال�سافعي، وحجته اأثبت �سيء فيه”)3(.

وهذه الأقوال وما �سابهها تبني منهج اأئمة الإ�سالم يف طريقة معاجلتهم ل�سبب من 
اأ�سباب التع�سب املذهبي، وهو اعتقاد اأن الإمام مع�سوم، وقد بنّي ال�ساطبي )790ه�( 
ا عن ال�سريعة، فقال: “العامل بال�سريعة  منزلة العامل باأن تقليده واتباعه باعتباره مبلغاً
اإذا اتُِّبع يف قوله، وانقاد اإليه النا�ص يف حكمه، فاإمنا اتُّبع من حيث هو عامل وحاكم بها 
وحاكم مبقت�ساها، ل من جهة اأخرى، فهو يف احلقيقة ُمبلِّغ عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املبلِغ 
عن اهلل ، فيتلقى منه ما بلغ، على العلم باأنه بلَّغ، اأو على غلبة الظن باأنه بلَّغ، ل 

ا، اإذ ل يثبت ذلك لأحد على احلقيقة”)4(. ا للحكم مطلقاً من جهة كونه منت�سباً
انظر هذه النقول يف: تاريخ بغداد 544/15.  )1(

انظر: ف�شول البدائع 2/ 495، والتقرير والتحبري346/3.  )2(
انظر: مناقب ال�شافعي للبيهقي2/ 154.  )3(

العت�سام 857/2.  )4(
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2- اتباع الهوى: 

ا لهواه ف�سريد القول الراجح اإذا بان له، قال ابن تيمية:  فاإذا كان املتمذهب متبعاً
“اأما ترجيح بع�ص الأئمة وامل�سايخ على بع�ص، مثل من يرّجح اإمامه الذي تفقه به... 
فهذا الباب اأكرث النا�ض يتكلمون فيه بالظن وما تهوى الأنف�ض... بل كل اإن�شان تهوى 
نف�شه اأن يرجَح متبوَعه فريجحه بظن يظنه، واإن مل يكن معه برهان على ذلك، وقد 

يف�سي ذلك اإلى... قتالهم وتفرقهم، وهذا مما حرم اهلل ور�سوله”)1(.

يحلف  ممن  منهم  �ساَهَد  اأنه  وذكر  املتع�سبة،  اأولئك  حال  ال�سوكاين  بنّي  وقد 
بالأميان على اأنه على �سواب، ثم اإذا ذهبت عنه �سورة الغ�سب وقت اجلدل، يعرتف 

باأن ما قاله لي�ص ب�سواب)2(.

ومن العالمات الدالة على اتباع الهوى يف التمذهب التي بينها اأهل العلم األ توؤخذ 
الأدلة ماأخذ الفتقار اإليها، والتعويل عليها، بل توؤخذ -كما يقول ال�ساطبي-)790ه�(: 
العار�شة... بل املق�شود منه تنزيل  النازلة  ال�شتظهار على �شحة غر�شه يف  “ماأخذ 
الدليل على وفق غر�سه، وهذا الوجه هو �ساأن اقتبا�ص الزائغني الأحكام من الأدلة”)3(.

املعا�سر  بال�سطالح  يعني  ما  هو  اإليها  الفتقار  ماأخذ  ال�سرعية  الأدلة  واأخذ   
عدم التحّيز، فال يتحيز العامل عند نظره يف الن�ض اإل ملا �شيوؤدي اإليه الن�ض، وهذا 
املنهج يف اأخذ الأدلة من املعامل املهمة الرا�سمة ملنهج اأهل ال�سنة واجلماعة، واملحققة 
ملق�سد الو�سطية والجتماع بني امل�سلمني، فاإن الن�ص اإن كان هو القائد دون حتيزات 
ت�شتخرج منه ما ل يحتمله لأجل ن�شرة املذاهب واجلماعات، فاإن ذلك الن�ض �شيقود 

اأتباعه جلمع امل�سلمني.

ومن العالمات التي بينها العلماء لتباع الهوى املوؤدي اإلى التع�سب: اأن يفر�ص 
املتمذهب اأنه وقف على حديثني ل يعرف �سحتهما ول �سعفهما، اأحدهما يوافق قولاً 

جمموع الفتاوى 20/ 291.  )1(
اأدب الطلب 67.  )2(

املوافقات290/3، وانظر: العت�شام 2/ 683.  )3(
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لإمامه، والآخر يخالفه، اأيكون نظره يف احلديثني �شواء فال يبايل اأن ي�شح �شند كل 
ا ب�سحة احلديث املوافق ملذهبه. واإجابة املتمذهب  اأو يكون مهتمًّ اأو ي�سعف  منهما 

على مثل هذا ال�سوؤال تبني مدى اتباعه لهواه)1(.

3- اجلدال واملراء وحب الظهور على املخالف والبغي عليه: 

اإلى الت�سبث مبذهبه، والتع�سب له، والنت�سار له  وهذا ال�سبب يدفع باملخالف 
باأية و�سيلة، وهذا اأمر نف�سي، نبه العلماء اإلى اأهمية مراعاته عند بيان احلق، نقل 
العوام  اإمنا ر�سخت يف قلوب  “اأكرث اجلهالة  الغزايل)505ه�( قوله:  ال�ساطبي عن 
والإدلء،  التحدي  اأظهروا احلق يف معر�ص  اأهل احلق،  بتع�سب جماعة من جهال 
اإلى �شعفاء اخل�شوم بعني التحقري والزدراء، فثارت من بواطنهم دواعي  ونظروا 
العلماء  على  وتعذر  الباطلة،  العتقادات  قلوبهم  يف  ور�سخت  واملخالفة،  املعاندة 

املتلطفني حموها مع ظهور ف�سادها...”.

وعقب على ذلك ال�ساطبي بقوله: “هذا ما قال، وهو احلق الذي ت�سهد له العوائد 
اجلارية”)2(.

كتب  من  -وهي  نة  املدوَّ ي�سمى  كان  املتع�سبة  بع�ص  اأن  ذلك  على  الأمثلة  ومن 
دة، فهجره علماء املالكية)3(. املالكية امل�سهورة- باملَدَوّ

البيان  من  مق�شدهم  اأن  لتبني  اجلدل  يف  الإ�شالم  اأئمة  منهج  اإلى  نظرنا  ولو 
العلمي هو ن�سر العلم ال�سرعي و�سولاً اإلى نيل الأجر والثواب من اهلل تعالى بتعبيد 
ا  اأحداً ناظرت  “ما  يقول:  )204ه�(  ال�سافعي  الإمام  فهذا  العاملني،  لرب  النا�ص 
ا: “ما ناظرت اأحًدا اإل �شاألت اهلل اأن ُيظِهر احلق  فاأحببت اأن يخطئ”)4(، وقال اأي�ساً

على ل�ساين اأو على ل�سانه”.
انظر: التنكيل 2/ 196، التمذهب للرويتع 3/ 1443.  )1(

انظر: املوافقات5/ 289.  )2(
انظر: العرب يف اأخبار من عرب 1/ 443  )3(

انظر: مناقب ال�شافعي 1/ 174.  )4(
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“وهذا يدل  ال�سافعي-:  الن�ص من  ا على هذا  ابن رجب )795ه� ( -معلقاً قال 
على اأنه مل يكن له ق�سد اإل يف ظهور احلق، ولو كان على ل�سان غريه ممن يناظره اأو 
يخالفه، ومن كانت هذه حاله فاإنه ل َيكره اأن ُيرّد عليه قوله ويبني له خمالفته لل�سنة، 
عنه،  الذابني  الإ�شالم،  اأئمة  من  بغريه  الظن  هو  وهذا  مماته،  يف  ول  حياته  يف  ل 
ا،  القائمني بن�سره من ال�سلف واخللف، ومل يكونوا يكرهون خمالفة من خالفهم اأي�ساً
يتم�سكون به ويرتكون  الدليل قويا عندهم بحيث  له ولو مل يكن ذلك  بدليل عر�ص 

دليلهم له”)1(.

املناظرات،  �شبط  اإلى  الأئمة  نبه  ال�شيطان  دخول  مظنة  اجلدال  اأن  ولأجل 
والتذكري مبق�سدها القائم على اإحقاق احلق دون تبكيت املخالف، واإظهار جهله.

وقدم  العلم،  لأهل  ا  مناراً ُتعدُّ  قواعد  كتابه )املوافقات(  ال�ساطبي يف  ل  اأ�سَّ وقد 
عن  يبعده  مبا  العلم  طالب  �سري  ت�سبط  ومنهجية  علمية  مبقدمات  القواعد  لتلك 
النحراف به عن م�ساره، ومن تلك املقدمات تذكريه باملق�سد الأ�سلي من طلب العلم 
فقال: “كل علم �سرعي فطلب ال�سارع له اإمنا يكون من حيث هو و�سيلة اإلى التعبد 
به هلل تعالى، ل من جهة اأخرى، فاإن ظهر فيه اعتباٌر جهة اأخرى؛ فبالتبع والق�سد 

الثاين، ل بالق�سد الأول”)2(.

ا عن  فتذكُر اأن الق�سد من العلم هو التعبد هلل تعالى، يجعل طالب العلم معر�ساً
اأي جدل ل تكون نتيجته اإل اإ�سعال العداوة والبغ�ساء التي تتنافى مع مق�سد ال�سارع 

يف حتقيق الألفة بني املوؤمنني.

4- ال�سعف العلمي: 

ا  طالب العلم لي�سوا على درجة واحدة يف العلم، بل هم متفاوتون يف ذلك تفاوتاً
كبرًيا، واملتمذهب مع عدم علمه برتب امل�شائل وماآخذها، قد يظن من كل خمالف 

الفرق بني الن�سيحة والتعيري 9.  )1(
املوافقات 73/1.  )2(
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ملذهبه اأنه يتعمد خمالفة احلق الذي يراه يف مذهبه، وهذا ال�سعف ُيعد من الأ�سباب 
الكربى يف التع�سب املذهبي، فقد يعتاد الطالب على طريقة ا�ستدلل معينة، وياألفها، 
ا عاداه كما قال  ويجد نف�سه تنفر عن طرائق واأ�سول مذاهب اأخرى، ومن جهل �سيئاً
ا ملذهب  ا واإنكاراً ال�ساطبي: “اعتياد ال�ستدلل ملذهب واحد رمبا ُيك�سب الطالب نفوراً

غري مذهبه”)1(.

ولعالج هذا ال�شعف، كانت رحالت الأئمة اإلى الأم�شار ملالقاة ال�شيوخ، والأخذ 
عن اأكرب عدد ممكن من العلماء.

“ل يعرف الرجل خطاأ معلمه حتى  وكان مثل قول اخلليل بن اأحمد )170ه�(: 
اأن تعرف خطاأ  اأردت  “اإذا  ال�سرير )217ه�(:  �سعيد  اأبي  وقول  يجال�ص غريه”)2(، 
ا لهم يف تلقي العلم، فال تكاد جتد اأحدهم  اأ�ستاذك فجال�ص غريه”)3(، ميّثل منهاجاً

اإل كثري ال�سيوخ اأو �ساحب رحالت اإلى البلدان للقاء العلماء.

وقد ذكر بع�ص العلماء اأن النا�ص يف العلم على ثالث طبقات: 

الطبقة العالية: العلماء الأكابر، وهم يعرفون اأ�سول العلم، واإذا اختلفوا مل ين�ساأ 
عن اختالفهم الفنت، لعلمهم مبا عند بع�سهم، والطبقة الدنيا: وهم العامة الذين 
املتو�سطة:  والطبقة  به،  يقتدون  من  اأتباع  وهم  احلق،  عن  ينفرون  ل  الفطرة  على 
وهم الذين مل ميعنوا يف العلم حتى يرتقوا، ول تركوه حتى يكونوا من الطبقة الدنيا، 
ا يقول ما ل يعرفون وجهوا له �سهام التقريع، ون�سبوه اإلى كل قول  وهم اإذا راأوا اأحداً

�سنيع... وهذا من اأ�سباب الفنت.

وقد علق ال�سوكاين على هذا القول باأن قال: “�سدق، فاإن من تاأمل ذلك، وجده 
كذلك”)4(.

امل�سدر ال�سابق3/ 131.  )1(
انظر: �شري اأعالم النبالء7/ 431.  )2(

انظر: الوايف بالوفيات 6/ 228.  )3(
البدر الطالع 1/ 323� 324.  )4(
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5- الن�سوء يف بلد متمذهب مبذهب معني: 

فاإذا ن�ساأ طالب العلم يف بلد يتمذهب مبذهب واحد، فقد يخيل اإليه اأنه احلق، 
وما عداه هو الباطل، قال ابن تيمية )728ه� (: “واأكرث النا�ص اإمنا التزموا املذاهب 
بل الأديان بحكم ما تبني لهم، فاإن الإن�سان ين�ساأ على دين اأبيه اأو �سيده اأو اأهل بلده، 
يق�سد  اأن  فعليه  الرجل  بلغ  اإذا  ثم  بلده،  واأهل  اأبويه...  الدين  يف  الطفل  يتبع  كما 

)ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ   له:  اإذا قيل  طاعة اهلل ور�سوله حيث كانت، ول يكون ممن 
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     
ٹ( ]البقرة: 170[ فكل من عدل عن اتباع الكتاب وال�سنة، وطاعة اهلل والر�سول 

اإلى عادته، وعادة اأبيه وقومه فهو من اأهل اجلاهلية امل�ستحقني للوعيد”)1(.

وقال ال�سوكاين )1250ه�(: “فاأهل هذا املذهب يعتقدون اأن احلق باأيديهم واأن 
ذلك،  مبثل  يقابلونهم  الآخر  املذهب  واأهل  والبدعة  وال�سالل  اخلطاأ  على  غريهم 
ورثه اخللف عن  على ذلك،  قراباتهم  و�سائر  اآباءهم  فوجدوا  ن�ساأوا  اأنهم  وال�سبب 
ال�سلف، والآخر عن الأول، وان�سم اإلى ذلك ق�سورهم عن اإدراك احلقائق، ب�سبب 
التغيري الذي ورد عليهم ممن وجدوه قبلهم، واإذا وجد فيهم من يعرف احلق فهو ل 

ي�ستطيع اأن ينطق بذلك مع اأخ�ص خوا�سه”)2(.

املطلب الثاين
تاأ�صيل الأئمة للم�صائل الأ�صولية التي تنبذ التع�صب املذهبي

وفيه اأربع م�سائل: 

بعد  املجتهد بظنه، وعــدم جــواز تقليده لغريه  الأولـــى: وجــوب عمل  امل�ساألة 
اجتهاده: 

جمموع الفتاوى 20 / 224.  )1(
اأدب الطلب 40.  )2(



موقف أئمة اإلسالم من التعصب املذهيب 

والغلو يف الدين

العدد  الرابع واخلمسون  33العدد  الرابع واخلمسون 32

وقد اأجمع الأ�شوليون اأن املجتهد يجب عليه العمل بالظن الذي يوؤدي اإليه اجتهاده.

وجوب  ظن  اإذا  املجتهد  اأن  على  منعقد  “الإجماع  )749ه�(:  الأ�سفهاين  قال 
الفعل اأو حرمته؛ وجب اتباع ظنه”)1(.

مبقت�سى  العمل  وجوب  على  دل  القاطع  “الإجماع  الأن�ساري)1225ه�(:  وقال 
الظن احلادث من ال�شرع”)2(.

تيمية  وابن  )606ه�()4(،  والرازي  )478ه�()3(،  اجلويني  الإجماع  حكى  كما 
)728ه�()5(، والزرك�سي )794ه�()6(.

اأمر جممٌع  اآثار وجوب عمل املجتهد بظنه عدم جواز تقليده لغريه، وهذا  ومن 
ا. عليه اأي�ساً

قال الآمدي )631ه�(: “املكلف اإذا كان ح�سلت له اأهلية الجتهاد بتمامها يف 
م�ساألة من امل�سائل، فاإن اجتهد فيها، واأّداه اجتهاده اإلى حكٍم فيها، فقد اتفق الكل 

على اأنه ليجوز له تقليد غريه من املجتهدين”)7(.

 امل�ساألة الثانية: بيان اأئمة الإ�سالم ملراتب اخلالف، وطرق التعامل معها.

اأئمة  التع�سب املذهبي، ما ر�سمه  املهمة يف نفي  واملعامل  املنهجية  امل�سالك  من 
الإ�سالم، من بيان اأن م�سائل العلم لي�ست على وزان واحد، فتارة تكون امل�سائل من 
امل�سائل القطعية التي ينَكر على املخالف فيها، وُيَردُّ قوله فيها، وتارة تكون من م�سائل 

الجتهاد التي ل ُينكر على املخالف فيها.
بيان املخت�سر 313/3.   )1(

فواحت الرحموت 135/2، وانظر: 394/2 منه.  )2(
انظر: الربهان 866/2   )3(
انظر: املح�شول 83/6.  )4(

انظر: ال�شتقامة 52/1، 53، والفتاوى 261/19.   )5(
انظر: البحر املحيط 260/6.   )6(

الإحكام 430/4.   )7(
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وت�سبط امل�سائل القطعية باأنها امل�سائل التي عليها ن�ص �سريح اأو ما كان يف معنى 
املن�سو�ص على وجه ُيقَطع به)1(.

وامل�سائل القطعية اأو التي يف معناها، اإذا خالف فيها اأحٌد ا�سَطَلح بع�ُص العلماء 
على ت�سميتها مب�سائل اخلالف، ثم �سبطوها باأنها امل�سائل التي اختلف فيها علماء 

الأمة، وعلى اأحد الأقوال فيها دليٌل ظاهر، ل معار�ص له من جن�سه)2(.

ا، وهذا  ولي�ص املراد مب�سائل اخلالف عندهم هنا ما اختلف فيه اأهل العلم مطلقاً
العلماء فيها، ول  التي اختلف  امل�سائل  باأنها  التي ت�سبط  بخالف م�سائل الجتهاد، 

ن�ص فيها ظاهر، اأو يوجد مع كل قول ن�ص يعار�ص به.

يقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية ) 728ه�(: “قولهم: وم�سائل اخلالف ل اإنكار فيها 
لي�ص ب�سحيح؛ فاإن الإنكار اإما اأن يتوجه اإلى القول باحلكم اأو العمل.

ا، واإن  ا وجب اإنكاره وفاقاً ا قدمياً اأما الأول: فاإذا كان القول يخالف �سنة اأو اإجماعاً
مل يكن كذلك، فاإنه ينكر مبعنى بيان �سعفه عند من يقول امل�سيب واحد، وهم عامة 

ال�سلف والفقهاء.

بح�سب  ا  اأي�ساً اإنكاره  وجب  اإجماع  اأو  �سنة  خالف  على  كان  اإذا  العمل  واأما 
درجات الإنكار... وكما ينق�ص حكم احلاكم اإذا خالف �سنة، واإن كان قد اّتبع بع�ص 

العلماء...”)3(.

العلم:  اأهل  اأنكرها  التي  امل�سائل  لبع�ص  اإيراده  بعد  ) 751ه�(  القيم  ابن  وقال 
امل�سائل املختلف فيها(، وهذا خالف اإجماع  اإنكار يف  قال: )ل  قول من  َيردُّ  “وهذا 

الأئمة، ول يعلم اإمام من اأئمة الإ�سالم قال ذلك”)4(، ثم نقل كالم �سيخه املتقدم.
انظر: امل�شت�شفى 412/2، ونهاية الو�سول 3846/9، والبحر املحيط 255/6، والآيات البينات 352/4.  )1(
انظر: بيان الدليل على بطالن التحليل 159-160، اإعالم املوقعني 242/5، الآداب ال�سرعية 199/1.  )2(

بيان الدليل على بطالن التحليل 159.  )3(
اإعالم املوقعني 242/5.  )4(
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املخالف،  على  الإنكار  �سبط  اإلى  �سبيل  هنا  امل�سائل  رتب  بني  العلماء  وتفريق 
فم�سائل اخلالف -ح�سب ال�سابط املذكور- ينكر على املخالف فيها، اإذ لي�ست حمالاً 
والتخطئة  الت�سويب  مل�ساألة  ا  مو�سعاً لي�ست  اأنها  الأ�سوليون  بني  وقد  لالجتهاد)1(، 

امل�سهورة، بل ال�سواب فيها واحد، واحلق فيها واحد بالإجماع.

قال ابن ال�سبكي )771ه�(: “اأما اجلزئية التي فيها قاطع فامل�سيب فيها واحد 
ا”)2(. وفاقاً

وقال املرداوي )885ه�(: “اإذا كان يف اجلزئية ن�ص قاطع؛ فامل�سيب فيها واحٌد 
بالتفاق، واإن دق م�سلك ذلك القاطع”)3(.

وهذا بخالف م�سائل الجتهاد، والتي يح�سل فيها اخلالف بني املذاهب، فهذه 
امل�سائل ل ينكر على املخالف فيها يف اجلملة، وهي مو�سع اخلالف بني الأ�سوليني 
ا  يف م�ساألة الت�سويب والتخطئة فقد اختلف الأ�سوليون يف ت�سويب كل جمتهد خالفاً
ا، فذهب اجلمهور اإلى اأن امل�سيب من املجتهدين واحد، وذهب بع�ص احلنفية،  م�سهوراً
واملالكية، وال�سافعية، واحلنابلة، واأكرث املتكلمني واملعتزلة اإلى ت�سويب كل جمتهد)4(، 

مع اتفاقهم اإلى اأن املجتهد م�سيب يف اجتهاده، واإن اأخطاأ القول احلق.

وهذا النوع من امل�سائل بنيَّ العلماء اأنها لي�ست حمالاً لإنكار العوام وطالب العلم، 
وما  والأدلة  امل�سائل  مراتب  معرفة  لأن  فقط؛  املجتهدين  بني  فيها  الكالم  بل حمل 
يعار�سها، وتنزيل ذلك على الواقع �ساأن املجتهدين، فالإنكار فيها مقام من مقامات 
اأهل الجتهاد، ولهذا ملا ذكر ال�ساطبي )790ه�( اأمثلة لتلك امل�سائل، طرح �سوؤالاً علم 
اأنه يجول يف اأذهان طلبة العلم، وهو كيف تعرف تلك امل�سائل؟ ثم اأجاب عنه، فقال: 

انظر: امل�شت�شفى 345.  )1(
جمع اجلوامع 120.   )2(
التحبري 3952/7.   )3(

انظر: �شرح العمد 238/2، والعدة 1449/5، 1550، واإحكام الف�سول 714/2، و�سرح اللمع 1048/2،   )4(
والربهان861/2، وامل�ست�سفى 363/2، والتمهيد 314/4، ونهاية الو�سول 3846/8، و�سرح خمت�سر 

الرو�سة 614/3، وبيان املخت�سر 309/3، والبحر املحيط 646/6، فواحت الرحموت 381/2. 
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“فاإن قيل: فبماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما لي�ص كذلك؟ فاجلواب: اأنه 
من وظائف املجتهدين، فهم العارفون مبا وافق اأو خالف، واأما غريهم فال تتميز لهم 

يف هذا املقام، ويع�سد هذا اأن املخالفة لالأدلة ال�سرعية على مراتب...”)1(.

وهذا ما اأكد عليه الغزايل )505ه�( - اأعني الإنكار يف مثل هذه امل�سائل بذلك 
ال�سابط - فاإن م�سائل العلم قد ل تقع يف اإدراك كل اأحد، ول ي�سارع اأحد باإنكار ما 
ل يدرك تفا�سيله، ولهذا َنَهى العاميَّ عن الحت�ساب يف تلك امل�سائل، وقال: “فهذه 
ولهذه  كله،  اتباع اجتهاده يف ذلك  املحت�سب  واقعة يف حمل الجتهاد، وعلى  دقائق 
الدقائق نقول: العامي ينبغي له األ يحت�سب اإل يف اجلليات املعلومة، ك�سرب اخلمر، 

والزنا، وترك ال�سالة...”)2(. 

واأما ابن دقيق العيد )ت702ه�( فنهر العوام من الدخول يف ذلك، واأن ذلك لي�ص 
واملنكر،  باملعروف  يكون عاملًا  اأن  والناهي  الآمر  “ي�شرتط يف  فقال:  به،  كلفوا  مما 
العلماء يف  ا، وقد يختلف  ا لكون الفعل ظلماً اأن يكون حمققاً وفيما نحن فيه)3( يجب 
الوجوب واجلواز مًعا؛ لأن من ل علم عنده  انتفى  انتفى  اإذا  ال�شرط  ذلك... وهذا 
ا، كما ن�ساهد من العامة العمياء، ولهذا  ا، واملعروف منكراً بذلك قد يرى املنكر معروفاً
قيل: ينبغي اأن ل يحت�سَب -يعني العامي- اإل يف اجلليَّات املعلومات، ك�سرب اخلمر 

والزنا وترك ال�سالة”)4(.

فقال:  )204ه�(،  ال�سافعي  الإمام  امل�سائل  رتب  بني  التفريق  اإلى  اأ�سار  وقد 
ٌم، ول اأقول ذلك يف الآخر، قال: فما الختالف  “الختالف من وجهني: اأحدهما: حُمرَّ
ا،  ا بّيناً املحّرم؟ قلُت: كل ما اأقام اهلل به احلجة يف كتابه اأو على ل�سان نبيه من�سو�ساً
ا، فذهب املتاأول  مل يحل الختالف فيه، وما كان من ذلك يحتمل التاأويل ويدرك قيا�ساً

املوافقات 139/5-140، وانظر: اأ�شواء البيان 173/2.  )1(
اإحياء علوم الدين 22/3.  )2(

يعني ن�شرة: )اأخاك ظاملًا اأو مظلوًما(.  )3(
�سرح الإملام 205-204/2.  )4(
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اإنه  اأقل  واإن خالفه فيه غريه - مل  القيا�ص،  اأو  اإلى معنىاً يحتمله اخلرب  القاي�ص  اأو 
ي�سيق عليه �سيق اخلالف يف املن�سو�ص”)1(.

ولهذا فاإن معرفَة رتب امل�سائل واخلالف طريٌق اإلى اإ�سعاف التع�سب، والنت�سار 
لالآراء والجتهادات، اإذ يجب على من ينت�سر لراأيه وينكر على غريه اأن يتاأكد من 
ا اأو من  رتبة م�ساألته، وهل هي من م�سائل اخلالف التي ينكر على املخالف فيها مطلقاً

م�سائل الجتهاد التي ي�سع فيها اخلالف.

امل�ساألة الثالثة: القول باطراح زلة العامل، وعدم ع�سمته، والعتدال يف بيان خطاأه

كانت  اإذا  امل�سائل  اأن  وهو  الأولى،  امل�ساألة  يف  م�سى  ما  على  يرتتب  مما  وهذا 
خمالفة لالأدلة القطعية، فال يتابع من قال بها، مهما علت رتبته.

بالقراآن،  منافق  وجدال  العامل،  زلة  الدين:  يهدمن  “ثالث   : عمر  قال 
واأئمة م�سلون”)2(.

املنافق  وجدال  العامل،  زلة  عليكم:  اأخ�سى  “اإن مما   : الدرداء  اأبو  وقال 
بالقراآن”)3(.

وقد بني اأهل العلم اأن العامل قد يزل ويخالف الن�سو�ص ال�سريحة، وقد يكون له 
عذر ينفي عنه الإثم، كعدم معرفته بالن�ص، لكن ل جتوز متابعته بحال.

القيم )751ه�(:  ابن  قال  زّلته،  العامل يف  اتباع  امل�سلمون على عدم  اأجمع  وقد 
“املُخوف يف زّلة العامل تقليده فيها، اإذ لول التقليد مل ُيخف من زّلة العامل على غريه، 
اأنها زّلة مل يجز له اأن يتبعه فيها باتفاق امل�سلمني، فاإنه  فاإذا َعَرف -يعني املقلد- 

اتباع للخطاأ عن عمد”)4(.
الر�سالة 560 الفقرة 1671فما بعدها، وانظر منها: 458 فقرة 1251، و460 فقرة 1259.   )1(

رواه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وف�سله 979/2، و�سحح اإ�سناده اأبو الأ�سبال الزهريي.  )2(
رواه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وف�سله 980/2، رجاله ثقات وهو منقطع بني احل�سن الب�سري   )3(

واأبي الدرداء كما ذكر ذلك اأبو الأ�سبال الزهريي.
اإعالم املوقعني 454/3، وانظر: جامع بيان العلم وف�شله 910/2، وبيان الدليل على بطالن =  )4(
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لأن  اخلالف؛  �سمن  اعتبارها  عدم  العامل،  زلَّة  اعتبار  عدم  على  يرتتب  ومما 
ُفر�ص  اإن  لالجتهاد،  حمالاً  ت�سادف  مل  اجتهادات  للن�سو�ص  املخالفة  الزلت  تلك 
“اإمنا ُيعّد من اخلالف الأقوال  اأنها �سادرة من جمتهد، قال ال�ساطبي )ت790ه�(: 
ال�سادرة عن اأدلة معتربة يف ال�سريعة، كانت مما يقوى اأو ي�سعف، واأما اإذا �سدرت 
عن جمرد خفاء الدليل اأو عدم م�سادفته فال، فلذلك قيل: اإنه ل ي�سح اأن ُيعتد بها يف 
اخلالف، كما مل َيعتّد ال�سلف ال�سالح باخلالف يف م�ساألة ربا الف�سل، واملتعة، وحما�ص 

الن�ساء)1(، واأ�سباهها من امل�سائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها”)2(.

و�سابط هذه الزلت هو خمالفتها للدليل القطعي، وهو الن�ص ال�سريح املحكم 
الذي ل معار�ص له، و�سبب اطراحها هو اأنها �سادفت حمالاً غري قابل لالجتهاد، وهو 

جود الن�ص ال�سريح)3(.

اأمر مهم،  اأئمة الإ�سالم من زلة العامل، وتقليده، فاإنهم نبهوا على  ومع حتذير 
وهو اأن العامل قد تكون له اأعذار ترفع عنه املالم، كاأن يغيب عنه الن�ص ول يعلم به 
ا يف تقليده، وهذا التحذير من زلة العامل يبني  وقت الجتهاد، اأما املقلد فلي�ص معذوراً
منهجية اأهل العلم يف عالج التع�شب للعامل، واأن اأقواله ل توؤخذ وتعامل كاأنها احلق 

الذي ل يدخله اخلطاأ)4(.

امل�ساألة الرابعة: عدم وجوب التزام املذاهب

العلم  اأهل  من  كثري  عليها  �سار  جادة  خا�سة  الأربعة  املذاهب  باأحد  التمذهب 
ا لتباع الأدلة، والنظر فيها، ومالزمة طالب  قدمًيا وحديًثا، ول يعّد التمذهب معار�شً
العلم مدر�شة فقهية اأو اأ�شولية يرتقى فيها يف درج العلم مع العناية بالدليل، والتفقه 

= التحليل 154-155، واملوافقات 136/5.
ة الدبر، واملحــا�ض الأدبار، انظر: ل�شان العرب 286/6.  املـََح�َشّ  )1(

املوافقات 139/5.   )2(
انظر: امل�شدر ال�شابق.   )3(

انظر: رفع املالم عن الأئمة الأعالم يف جمموع الفتاوى لبن تيمية 231/20.  )4(
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يف م�سائل العلم و�سيلة من اأهم الو�سائل يف الو�سول اإلى مراتب الر�سوخ العلمي، اإذ 
هو يف حقيقته اطالع على طرائق كبار الفقهاء يف العلم، واتباع لأدلتهم، ول مينع 
الغالبية العظمى من علماء امل�شلمني من النت�شاب اإلى اأحد املذاهب لأجل ذلك))1((.

واللتزام باملذهب له درجات، والذي اأعنيه هنا هو التزام املتمذهب بقول اإمامه 
يف  ا  �سائداً كان  قد  اللتزام  من  النوع  وهذا  األبتة،  عنه  يحيد  ل  بحيث  حال  كل  يف 
ال�سحابة  لطريقة  خمالفته  وبينوا  العلماء،  بع�ص  اأنكره  الذي  وهو  الع�سور،  بع�ص 

ا. والتابعني، وهو الذي عناه بالكالم من ُفهم منه اأنه ينكر التقليد مطلقاً

ا التقليد الذي ينتقده: “ثم اإنهم ل يفارقون قول  يقول ابن حزم ) 457ه� ( وا�سفاً
�ساحبهم بوجه من الوجوه”)2(. 

ا يعر�ص عليه قول ربه تعالى، وقول نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، فما  ويقول: “فمن اتخذ رجالاً اإماماً
وافق فيه قول ذلك الرجل قبله، وما خالفه ترك قول ربه، وقول نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو يقر 
اأن هذا هو قول اهلل ، وقول ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، والتزم قول اإمامه فقد اتخذ دون اهلل 

ا”)3(. تعالى ولياً

ويقول: “فنحن ن�ساألهم اأن يعطونا يف الأع�سار الثالثة املحمودة ع�سر ال�سحابة، 
ا قلد عاملاًا كان قبله فاأخذ بقوله  وع�سر التابعني وع�سر تابعي التابعني رجالاً واحداً

كله، ومل يخالف يف �سيء...”)4(.

ال�سحابة رجل  اأنه مل يكن يف ع�سر  بال�سرورة  نعلم  “نحن  القيم:  ابن  ويقول 
ا، واأ�سقط اأقوال  واحد اتخذ رجالاً منهم يقلده يف جميع اأقواله فلم ي�سقط منها �سيئاً
ا، ونعلم بال�سرورة اأن هذا مل يكن يف ع�سر التابعني، ول  غريه فلم ياأخذ منها �سيئاً
تابعي التابعني، فليكذبنا املقلدون برجل واحد �سلك �سبيلهم الوخيمة... واإمنا حدثت 

انظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية 11/ 512، التمذهب للرويتع 2/ 767.   )1(
الإحكام 117/6.  )2(

امل�سدر ال�سابق 124/6.  )3(

امل�سدر ال�سابق 146/6.  )4(
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ا من النا�ص دون غريه، ما  هذه البدعة يف القرن الرابع... ونقول لكل من قلد واحداً
الذي خ�ص �ساحبك اأن يكون اأولى بالتقليد من غريه”)1(. 

ا على القراآن وال�سنة، فما  ويقول: “اإمنا ننكر ن�سب رجل معني ُيجَعل قوله عياراً
وافق منها ُقبل، وما خالفه مل يقبل، ويقبل قوله بغري حجة، ويرد قول نظريه اأو اأعلم 

منه واحلجة معه، فهذا الذي اأنكرناه، وكل عامل على وجه الأر�ص يعلن اإنكاره”)2(. 

وبني ابن تيمية اأن من دعا اإلى اتباع اإمام من اأئمة العلم يف كل ما قاله واأمر به، 
ا، فقد �سل يف ذلك، ثم بني اأن حال الأكابر من العلماء هو التمذهب،  ونهى عنه مطلقاً
لكن اإن تبني لهم الدليل يف غري قول الإمام ذهبوا اإليه، فيقول: “الأكابر من اأتباع 
الأئمة الأربعة ل يزالون اإذا ظهرت لهم دللة الكتاب اأو ال�سنة على قول يخالف قول 

متبوعهم، اتبعوا ذلك”)3(. 

وقد بني اأهل العلم اأن كبار العلماء املنت�سبني اإلى املذاهب كاأبي يو�سف وحممد بن 
احل�سن يخالفون اأئمتهم فيما تبني لهم احلجة فيه)4(.

وهذه املعامل املذكورة تبني منهجية التمذهب، واأنها ل تكون بحيث يكون املذهب 
. ا، وما خالفه كان باطالاً ا للحق والباطل، فما وافقه كان حقاً معياراً

املطلب الثالث
بيان اأئمة الإ�صالم لآثار التع�صب املذهبي وعالجهم لها

وفيه ثالث م�سائل: 

امل�ساألة الأولى: فتح باب احليل
اإعالم املوقعني 484/3.  )1(

امل�سدر ال�سابق 566/3.  )2(
الفتاوى 10/20.  )3(

انظر: امل�شدر ال�شابق 22/ 352، 353.  )4(
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د به ما  احليل هي اأن يق�شد املكلف �شقوط الواجب اأو حل املحرم بفعل مل َيق�شُ
�ُسرع له الفعل)1(.

فاملتع�شب ملذهبه الذي ل يرى جواز الإفتاء مبا هو خارج عن املذهب باأي حال، 
اآخر  مذهب  يف  تكون  ورمبا  ال�سدة،  من  �سيء  فيها  يكون  قد  م�سائل  له  تعر�ص  قد 
لي�ست بتلك ال�سدة، فال يتبع الدليل، ويقوم بالتحقق من امل�ساألة واحلكم ال�سرعي، 

بل يتحايل على احلكم مب�سائل اأخرى من مذهبه.

ي�سطر  اأن  لبد  “اإنه  املتع�سبة:  اأولئك  حال  ا  مبيناً تيمية  ابن  الدين  تقي  يقول 
اإلى اإجازة ما حّرمه: فاإما اأن يخرج عن مذهبه الذي ُيقلِّده يف هذه امل�شاألة واإما اأن 

يحتال”)2(.

ومن اأمثلة احليل: ما اأفتى به بع�سهم من اأن الرجل اإذا قال لزوجته يف اأمر ل بد 
لها من فعله اإن فعلت كذا فاأنت طالق ثالًثا باأن اأمر الزوج باأن يخالع زوجته، لتفعل 
ا للطالق، دون  ا منه يف جعل هذه ال�سيغة تعليقاً املحلوف عليه ثم يعقد عليها، التزاماً

النظر اإلى نية الزوج، هل اأراد بها تعليق الطالق اأو حث الزوجة على الرتك)3(. 

امل�ساألة الثانية: رد الن�سو�س وتاأويلها

اعتقاد  اإن  اإذ  اأهله،  على  التع�سب  يجنيها  التي  ال�سلبية  الآثار  اأ�سد  من  وهذه 
املتع�سب اأن احلق كل احلق يف مذهبه يجعله ل يتجا�سر على تخطئة املذهب، بينما 

يتجا�سر على رد الن�سو�ص اأو تاأويلها. 

وقد اأ�سار اإلى هذا البالء وحذر منه عدد من العلماء: 

قال العز بن عبدال�سالم )660ه� (: “ومن العجب العجيب اأن الفقهاء املقلدين 
ا، وهو مع هذا  اإمامه؛ بحيث ل يجد ل�سعفه مدفعاً اأحدهم على �سعف ماأخذ  يقف 

انظر: بيان الدليل 26.  )1(
القواعد النورانية �ص 188.   )2(

انظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية 291/35.  )3(
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ا على  يقلِّده فيه، ويرتك َمن �سهد الكتاُب وال�سنة والأقي�سة ال�سحيحة ملذهبه، جموداً
البعيدة  بالتاأويالت  ويتاأولها  وال�سنة،  الكتاب  ظواهر  لدفع  يتحيل  بل  اإمامه،  تقليد 
لأحدهم  فاإذا ذكر  املجال�ص،  يجتمعون يف  راأيناهم  وقد  ن�سالاً عن مقلده،  الباطلة 
خالُف ما وّطَن نف�سه عليه تعجب منه غاية التعجب من غري ا�سرتواح اإلى دليل، بل ملا 
األفه من تقليد اإمامه، حتى ظن اأن احلق منح�سر يف مذهب اإمامه، ولو تدبره لكان 
تعجبه من مذهب اإمامه اأولى من تعجبه من مذهب غريه، فالبحث مع هوؤلء �سائع 

مف�ٍص اإلى التقاطع والتدابر من غري فائدة ُيجديها”)1(.

من  تعاملهم  طريقة  يف  املقلدة  اأولئك  حال  من  )606ه�(  الرازي  تعجب  وقد 
الن�سو�ص فقال: “قد �ساهدت جماعة من مقلدة الفقهاء، قراأت عليهم اآيات كثرية 
فلم  الآيات،  تلك  مذاهبهم بخالف  وكانت  امل�سائل،  بع�ص  تعالى يف  اهلل  كتاب  من 
اإيل كاملتعجب، يعني كيف ميكن  اإليها وبقوا ينظرون  يقبلوا تلك الآيات ومل يلتفتوا 
العمل بظواهر هذه الآيات مع اأن الرواية عن �شلفنا وردت على خالفها، ولو تاأملت 

ا يف عروق الأكرثين من اأهل الدنيا”)2(. حق التاأمل وجدت هذا الداء �سارياً

وقال ابن اأبي العز احلنفي )792ه� ( عن بع�ص املتع�سبة: “اإن اأُورد عليهم ن�ص 
خمالف قوله -اأي خمالف لقول الإمام اأبي حنيفة - تاأولوه على غري تاأويله، ليدفعوه 

عنهم”)3(.

وبني ابن القيم )751ه�( اأن هوؤلء عك�سوا الأمر يف التعامل مع املذهب، فبدل اأن 
يوزن املذهب بالن�سو�ص ال�سرعية حتول الأمر اإلى اأن توزن الن�سو�ص باملذهب، فما وافق 
املذهب منها قبل واإل رد واأُول، فقال: “اأما املتع�شبون فاإنهم عك�شوا الق�شية ونظروا يف 

ال�سنة، فما وافق اأقوالهم منها قبلوه، وما خالفها حتيلوا يف رده اأو رد دللته”)4(.
قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام 275-274/2.  )1(

مفاتيح الغيب31/16.  )2(
التباع 30.  )3(

اإعالم املوقعني2/ 143.   )4(
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امل�ساألة الثالثة: التفرقة واخل�سومة بني امل�سلمني.

كل  ورد  لتحقيقه،  ال�سريعة  جاءت  التي  ال�سريعة  مقا�سد  من  مق�سد  الجتماع 
ما يخالفه، وقد كان من اآثار التع�سب املذهبي املخالفة لذلك املق�سد اأنه يف بع�ص 
�سوره يوؤدي اإلى ح�سول التفرقة واخل�سومة بني امل�سلمني فقد و�سل احلال ببع�ص 
املتع�سبني باأن طالب بتق�سيم امل�سجد بني اأهل مذهبه، واملذهب الآخر، وهما مذهبان 
من املذاهب الأربعة، وقد كانت املقامات الأربعة يف وقت من الأوقات يف احلرم املكي 
ا على اآثار التع�سب يف التفرقة بني امل�سلمني، وقد ميتنع �سخ�ص من ال�سالة  �ساهداً
، والتمذهب الذي يوؤدي اإلى ذلك مما نهى  يف م�سجد لأن اإمامه يجهر بالب�سملة مثالاً

اهلل عنه.

ا، وقد  ا �سرعياً فاخلالف الذي يورث الفرقة والبغ�ساء بني امل�سلمني لي�ص خالفاً
الفرق  بل عالمة من عالمات  املذموم،  العلماء عالمة من عالمات اخلالف  جعل 
ذلك:  مثل  ذكر  بعد  )790ه�(  ال�ساطبي  قال  والبغ�ساء،  الفرقة  وجود  هو  ال�سالة 
“وهو ظاهٌر يف اأن الإ�سالم يدعو اإلى الألفة والتحاب والرتاحم والتعاطف، فكل راأي 

اأدى اإلى خالف ذلك، فخارج عن الدين”)1(.

ق بني امل�شلمني، وفيه خروج  قال ابن تيمية )728ه�(: “اأما النت�شاب الذي يفرِّ
عن اجلماعة والئتالف اإلى الفرقة، فهذا مما ُينهى عنه”)2(.

وهذه احلال التي يو�سل اإليها التع�سب ل ريب اأنها جتاوزت مرحلة التفقه اإلى 
ين. مرحلٍة لل�شيطان منها اأعظم الن�شيب، ومل يكن هذا هو حال اأئمة الدِّ

قال ابن تيمية )728ه�(: “واأما الختالف يف )الأحكام( فاأكرث من اأن ين�سبط ولو 
كان كلما اختلف م�سلمان يف �سيء تهاجرا مل يبق بني امل�سلمني ع�سمة ول اأخوة، ولقد 
كان اأبو بكر وعمر  �سيدا امل�سلمني يتنازعان يف اأ�سياء ل يق�سدان اإل اخلري”)3(.

املوافقات164/5.  )1(
جمموع الفتاوى 11/ 514.  )2(
امل�سدر ال�سابق 24/ 173.  )3(
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امل�ساألة الرابعة: اإغالق باب الجتهاد: 

اإل  توجد  اأن  ميكن  ل  بالن�شو�ض  العمل  �شروط  اأن  واعتقاد  لالأئمة،  التع�شب 
عندهم اأدى اإلى القول باإغالق باب الجتهاد، وتلك ال�شروط التي ذكرها اأهل الأ�شول 
واخلا�سة  العامة  ال�سرعية  الأدلة  من  ال�سرعية  لالأحكام  اإدراكه  مثل  من  للمجتهد 
واأحكام احلوادث منها، واأن يعرف من الكتاب وال�سنة ما يتعلق بالأحكام، وحقيقة 
وعامه،  وخا�سه  ومت�سابهه،  ومبينه، وحمكمه  ونهيه، وجممله  واأمره  ذلك وجمازه، 
ومطلقه ومقيده، ونا�سخه ومن�سوخه، وامل�ستثنى وامل�ستثنى منه، و�سحيح ال�سنة من 
ذلك و�سقيمها، وتواترها واآحادها ومر�سلها وم�سندها ومت�سلها ومنقطعها، ويعرف 
راأى  وغريها  ال�شروط  هذه  ومثل  الفقهية)1(،  الأحكام  م�سائل  يف  واخلالف  الوفاق 
بع�سهم اأنه ل ميكن اأن توجد اإل يف الأئمة الكبار، ولهذا تنادوا باإغالق باب الجتهاد 
ا على اأقوال  مبا يوؤدي اإلى اإفقار الفقه، واأن يكون الجتهاد من جمتهدي املذاهب قا�سراً
الأئمة وفتاويهم، اإل اإن هذه الدعوى -اأعني القول باإغالق باب الجتهاد- مل يرت�سها 
الأ�سوليون، ومل تكن تتنا�سب مع طبيعة علم اأ�سول الفقه وقواعده، العلم احلي املنتج 
وفيها  تخفيف،  فيها  ال�شروط  هذه  مثل  اأن  الأ�شوليون  بنّي  فقد  ال�شرعية،  للمعرفة 
حد ٌاأدنى هو ال�شرط الأ�شا�ض لالجتهاد، �شماه الغزايل تخفيًفا، فقال عن بع�ض تلك 
ال�شروط: “والتخفيف فيه يعني يف ا�شرتاط معرفة ل�شان العرب اأنه ل ي�شرتط اأن يبلغ 
درجة اخلليل واملربد واأن يعرف جميع اللغة ويتعمق يف النحو، بل القدر الذي يتعلق 
بالكتاب وال�سنة وي�ستويل به على مواقع اخلطاب ودرك حقائق املقا�سد منه”)2(، ثم 
قال عن ا�شرتاط معرفة النا�شخ واملن�شوخ: “والتخفيف فيه اأنه ل ي�شرتط اأن يكون 
اأن ذلك  اأن يعلم  اأو حديث فينبغي  باآية  جميعه على حفظه بل كل واقعة يفتي فيها 

احلديث وتلك الآية لي�ست من جملة املن�سوخ وهذا يعم الكتاب وال�سنة”)3(.
انظر: �شفة الفتوى 16، اإعالم العباد بحقيقة فتح باب الجتهاد 18.  )1(

امل�ست�سفى 386/2.  )2(
امل�سدر ال�سابق.  )3(
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احل�شول  اأن  بنّي  تلك  الجتهاد  �شروط  ذكر  ملا  )690هـ(  حمدان  ابن  اأن  على 
عليه يف زمنه بات اأي�سر من الزمان ال�سابق، وذلك لتدوين العلوم ال�سرعية، وقرب 
احل�سول عليها لأهل الهمم العالية، فقال: “ومن زمنٍ  طويل ُعدم املجتهد املطلق، 
مع اأنه الآن اأي�سر منه يف الزمن الأول؛ لأن احلديث والفقه قد دونا، وكذا ما يتعلق 
قد  الهمم  لكن  ذلك،  وغري  والعربية  الفقه  واأ�سول  والآثار،  الآيات  من  بالجتهاد 

ق�سرت، والرغبات فاترة، ونار اجلّد واحلذر خامدة”)1(.

ومن جهة اأخرى فاإن اأكرث الأ�سوليني يرون اأن الجتهاد يتجزاأ، فيمكن الجتهاد 
دون  حتول  اأ�سولية  حواجز  وهذه  والأبواب)2(،  امل�سائل  بقية  دون  باب  اأو  م�ساألة  يف 

القول باإغالق باب الجتهاد.

انظر: �شفة الفتوى17، وانظر: البحر املحيط 208/6.  )1(
انظر: البحر املحيط 209/6، و�سياأتي يف املطلب الثاين من املبحث الثاين كالم عن اأ�سول الفقه واأثره   )2(

يف رد القول باإغالق الجتهاد.
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 املبحث الثاين
بع�س مظاهر الغلو وجهود اأئمة الإ�صالم يف التاأ�صيل 

الأ�صويل واأثره يف حتقيق مق�صد الو�صطية، ونبذ 
الغلو، والتع�صب

وفيه متهيد، ومطلبان: 

التمهيد
التعريف بالغلو

�سيء جتاوز عن حده،  وكل  يجب،  ما  لقدر  والتجاوز  لغة: جماوزة احلد،  الغلو 
ومنه �سمي ال�سيء الغايل بذلك لتجاوزه حده)1(.

وهو يف ال�شرع ل يخرج عن املعنى اللغوي اإذ هو: املبالغة يف ال�شيء والت�شديد فيه 
بتجاوز احلد)2(، وجماوزة احلد والقدر امل�سروع اإلى ما لي�ص مب�سروع)3(. 

ودين اهلل تعالى بني اجلايف والغايل، وهو ما كان عليه الرعيل الأول، فعن عمر 
ا اأي�سر  بن اإ�سحاق )154ه�( قال: “اأدركت من اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فما راأيت قوماً

ا منهم”)4(. �سرية ول اأقل ت�سديداً

تاج   ،133 العرب15/  ل�سان  ال�سحاح229،  خمتار  املخ�س�ص41/2،   ،961  /2 اللغة  جمهرة  انظر:   )1(
العرو�ص29/ 178� 179.

انظر: فتح الباري 13/ 278، والعت�سام لل�ساطبي 1/ 292.  )2(
انظر: تف�شري ال�شعدي )�ض: 216(.  )3(

رواه الدارمي يف �سننه 245/1 برقم 128باإ�سناٍد ح�سن.  )4(
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 املطلب االأول

بع�س مظاهر الغلو يف الدين، وعالجها عن طريق حتقيق مق�صد 
الو�شطية يف الدين

وفيه م�سائل: 

امل�ساألة الأولى: الغلو يف باب الأ�سماء والأحكام: 

ا  اعتقاداً الأمور  يف  و�سط  اأنهم  هو  واجلماعة  ال�سنة  اأهل  منهجية  معامل  من 
وعماًل و�شلوًكا، ويجد من منَّ اهلل عليه بالنظر يف علومهم مق�شد الو�شطية بارًزا 
يف منهجهم، من مظاهر ذلك و�شطيتهم يف باب الأ�شماء والأحكام، وهو من اأوائل 
امل�سائل التي ح�سل فيها النزاع بني اأهل القبلة، فاأهل ال�سنة و�سٌط يف هذا الباب بني 

اخلوارج واملرجئة.

والغلو يف هذا الباب من بع�ض الفرق املعا�شرة امتداٌد لغلو اخلوارج الذي يت�شم 
ا كالتكفري باملع�سية، والتكفري باحلكم بغري  ا �سرعاً راً منهجهم بالتكفري مبا لي�ص ُمكفِّ
ا، وتكفري املعني دون اعتبار �سوابط التكفري ال�سرعية، وغري ذلك  ما اأنزل اهلل مطلقاً

من اأنواع الغلو يف التكفري.

نوا وو�سحوا  ا اإزاء الغلو يف التكفري، فقد بيَّ وقد كان منهج اأئمة الإ�سالم �سارماً
واأطالوا القول وفعلوا مق�سد الو�سطية يف ذلك الباب، ومن معامل منهجهم يف هذا 

الباب ما يلي: 

ر من رحمة . 1 بيانهم اأن الكفر حكم خطري، اإذ هو توقيع با�سم اهلل بطرد املكفَّ
“اإنه من اأعظم البغي اأن  اهلل تعالى، قال ابن اأبي العز احلنفي )792ه�(: 
ُي�سَهد على معنيَّ اأن اهلل ل يغفر له، ول يرحمه، بل يخلده يف النار، فاإن هذا 

هو حكم الكافر بعد املوت”)1(.
�سرح الطحاوية �ص 318.  )1(
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ا على قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص-: »من  وقال ابن دقيق العيد ال�سافعي )702ه�( -معلقاً
دعا رجالاً بالكفر اأو قال عدو اهلل، ولي�ص كذلك اإل حار عليه«)1(: “وهذا وعيد 
عظيم ملن كّفر اأحًدا من امل�شلمني، ولي�ض هو كذلك، وهي ورطة عظيمة، وقع 
ا”)2(. فيها خلق من العلماء، اختلفوا يف العقائد، وحكموا بكفر بع�سهم بع�ساً

عدم التكفري بالكبائر: وهم يف هذا يخالفون اخلوارج، واملعتزلة، قال الإمام . 2
�ساحبها  ُيكّفر  ول  اجلاهلية،  اأمر  من  املعا�سي  “باب  البخاري)256ه�(: 
وقول  جاهلية«)3(،  فيك  امروؤ  »اإنك  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول  ال�سرك،  اإل  بارتكابها 

ۓ   ۓ   ھ  ےے   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ     ہ  ہ   ڻ  ۀ  ۀ    )ڻ   تعالى:  اهلل 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ( ]الن�ساء: 48[، وعلق على ذلك ابن حجر )852ه�(: 
ا على  اأنه ملا قدم اأن املعا�سي يطلق عليها الكفر جمازاً الرتجمة  “وحم�سل 
املّلة،  اأنه كفر ل يخرج عن  اأن يبني  اأراد  النعمة ل كفر اجلحد،  اإرادة كفر 
وهو  عليهم،  يرد  القراآن  ون�ض  بالذنوب،  يكفرون  الذين  للخوارج  خالًفا 
اإمكان  الكفر حتت  )ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے( ف�سرّي ما دون  تعالى:  قوله 

املغفرة”)4(. 

وقال اأبو عبيد القا�سم بن �سالم )224ه�(: “اإن الذي عندنا يف هذا الباب 
ا، ولكنها اإمنا تنفي  ا، ول توجب كفراً كله اأن املعا�سي والذنوب ل تزيل اإمياناً

من الإميان حقيقته واإخال�سه الذي نعت اهلل به اأهله”)5(.
رواه البخاري8/ 18، كتاب الأدب باب ما ينهى من ال�سباب واللعن، برقم 6045، وم�سلم 1/ 79، كتاب   )1(
الإميان، برقم 112، عن اأبي ذر  واللفظ مل�شلم، ومعنى ) حار عليه ( اأي رجع عليه، انظر: �شرح 

�سحيح م�سلم للنووي50/2.
اإحكام الأحكام 2/ 210.  )2(

�ساحبها  يكّفر  ول  اجلاهلية،  اأمر  من  املعا�سي  باب  الإميان،  كتاب   ،15/1 البخاري  رواه  احلديث   )3(
  بارتكابها اإل بال�سرك، رقم 30، وم�سلم 3/ 1282كتاب الأميان، رقم 1661، عن اأبي ذر

فتح الباري 1/ 85.  )4(
الإميان �ص 78.  )5(
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مل  ما  بذنب  القبلة  اأهل  من  ا  اأحداً نكفر  “ول  )321ه�(:  الطحاوي  وقال 
ي�ستحله”)1(.

بيانهم اأن الكفر الوارد يف الن�سو�ص منه ما هو كفر اأكرب هو املقابل لالإميان، . 3
واملوجب للخلود يف النار، وكفر اأ�سغر موجب للوعيد بالنار دون اخللود فيها.

ي�سرب  ا  كفاراً بعدي  ترجعوا  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  مثل  من  العلماء  ذلك  اأخذ  وقد 
بع�سكم رقاب بع�ص«)2(، وقوله: »اثنتان يف النا�ص هما بهم كفر: الطعن يف 

الن�سب، والنياحة على امليت«)3(.

فقوله: هما بهم كفر، قال ابن تيمية: “اأي هاتان اخل�سلتان هما كفر قائم 
بالنا�ص فنف�ص اخل�سلتني كفر؛ حيث كانتا من اأعمال الكفار وهما قائمتان 
ا الكفر  بالنا�ص لكن لي�ص كل من قام به �سعبة من �سعب الكفر ي�سري كافراً
�سعبة من  به  قام  لي�ص كل من  اأنه  الكفر، كما  به حقيقة  تقوم  املطلق حتى 

ا حتى يقوم به اأ�سل الإميان”)4(. �سعب الإميان ي�سري موؤمناً

فبينوا اأن الكفر هناك كفر اأكرب، وكفر اأ�سغر، وو�سع بع�ص العلماء �سوابط 
للتفريق بني نوعي الكفر يف الن�سو�ص ال�سرعية)5(. 

ا  خمرجاً اأكرب  ا  كفراً يكون  كفٌر  الن�سو�ص  يف  عليه  اأطلق  ما  كل  لي�ص  ا،  فاإذاً
عن املّلة، ومثل ذلك يقال يف الأ�شماء الدينية الأخرى مثل الظلم، والف�شق، 

واجلهل، فمنها ما ينقل عن امللة، ومنها ما ل ينقل)6(.
العقيدة الطحاوية مع �سرحها لبن اأبي العز �ص 432.   )1(

رواه البخاري كتاب احلج، باب حجة الوداع برقم4403، وم�سلم 1/ 81، كتاب الإميان برقم 118 عن   )2(
. ابن عمر

. رواه م�سلم 1/ 82، كتاب الإميان 121عن اأبي هريرة  )3(
اقت�شاء ال�شراط امل�شتقيم1/ 237، وانظر: مدارج ال�شالكني 2/ 901.  )4(

الكفر  ا  غالباً به  يراد   = )الكفر(  املعرف  الكفر  اأن  وال�سابط   ،237 امل�شتقيم1/  ال�شراط  اقت�شاء   )5(
الأكرب، والكفر املنكر يف الإثبات يراد به الكفر الأ�سغر، كما يف الن�سو�ص اأعاله.

انظر: مدارج ال�شالكني 2/ 899 وما بعدها، الغلو يف الدين 258.  )6(
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ومعرفة ذلك جمنب للغلو يف هذا الباب.

ا، ففرق عند اأهل ال�سنة بني . 4 لي�ص كل من وقع يف الكفر الأكرب يطلق عليه كافراً
التكفري، فالكفر هو بيان مرتبة الفعل،  اإطالق الكفر على فعل معني، وبني 
وانتفاء  ال�شروط  وجود  عند  اإل  يكون  ول  الفاعل؛  حال  بيان  هو  والتكفري 
يف  الكفر  اإطالقات  بع�ص  عن  ا  -متكلماً )728ه�(  تيمية  ابن  قال  املوانع، 
الن�سو�ص-: “اعتقد امل�ستمع اأن هذا اللفظ �سامل لكل من قاله، ومل يتدبروا 
واأن تكفري املطلق ل  تنتفي يف حق املعني،  له �شروط وموانع قد  التكفري  اأن 
اأن  املوانع، يبني هذا  وانتفت  ال�شروط  اإذا وجدت  اإل  املعني،  ي�شتلزم تكفري 
الإمام اأحمد وعامة الأئمة الذين اأطلقوا هذه العمومات مل يكفروا اأكرث من 

تكلم بهذا الكالم بعينه”)1( - يعني القول بخلق القراآن-.

وانتفاء  احلجة،  قيام  ذلك:  يف  ال�سنة  اأهل  و�سعها  التي  ال�سوابط  ومن 
ال�سبهة، والتاأويل.

قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )728ه�(: “من ثبت اإميانه بيقني مل يزل عنه 
ا�سم الإميان مبجرد ال�سك، اأو �سبهة عر�ست اأو تاأويل تاأوله، بل ل يزول اإل 

بعد اإقامة احلجة، واإزالة ال�سبهة”)2(.

به  تقوم  مبا  عامل  اإل  به  يقوم  ل  ال�سوابط  تلك  وجود  من  التحقق  اأن  ريب  ول 
احلجة، وعامل برتب ال�سبهات، واأنواع التاأويل املقبول واملردود، قال �سيخنا �سالح اآل 

ال�سيخ: “اإقامة احلجة حتتاج اإلى اأمرين: 

الأول: مقيم احلجة، والثاين: �سفة احلجة.

اأما املقيم: فهو العامل مبعنى احلجة، العامل بحال ال�سخ�ص واعتقاده، واأما �سفة 
احلجة فهي اأن تكون حجة ر�سالية بينةاً من قول اهلل تعالى، ومن قول ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، اأما 

جمموع الفتاوى 487/12.  )1(
امل�سدر ال�سابق 12/ 501.   )2(
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اإن كانت عقلية -ولي�ص هذا املاأخذ العقلي من الن�ص- فاإنه ل يكتفى بها يف اإقامة 
احلجة، بل ل بد اأن تكون ر�سالية”)1(.

امل�ساألة الثانية: الغلو يف الولء والرباء: 

الولء هو احلب والن�سر، والرباء البغ�ص والبعد)2(، فالولء: حب اهلل ور�سوله، 
الكفر  بغ�ص  والرباء:  الإ�سالم،  واأهل  ور�سوله  اهلل  ون�سرة  واأهله،  الإ�سالم  ودين 

واأهله، ومعاداتهم.

والولء والرباء هو اأعظم عرى الإميان، ومداره على احلب والبغ�ض، حب الإميان 
الغلو يف هذا  بع�ض مظاهر  الغالة  بع�ض  وقع من  وقد  واأهله،  الكفر  وبغ�ض  واأهله، 
الباب، ومن ذلك ح�سر الولء للجماعة واحلزب، والرباء ممن ل ينتمي اإليهم، اأو 

الغلو يف الرباءة من املجتمعات امل�سلمة)3(.

وقد بنّي علماء الإ�سالم قواعد منهجية يف الولء والرباء حتقق مق�سد الو�سطية 
يف هذا الباب، والع�سمة من الغلو فيه، ومن ذلك: 

اأن مدار الولء والرباء يقوم على وجود الإميان وعدم وجوده، فكل من كان . 1
الولء  يخت�ص مطلق  ول  بح�سبه،  ذلك  ولء يف  فله  املوؤمنني  من  اإميان  فيه 
تيمية  ابن  الإ�شالم  �شيخ  قال  معينة،  اأحزاب  اأو  جماعات  يف  بالنخراط 
كانوا جمتمعني  فاإن  ا-  ت�سري حزباً -اأي  تتحزب  التي  “الطائفة  )728ه�(: 
على ما اأمر اهلل به ور�سوله من غري زيادة ول نق�سان فهم موؤمنون، لهم ما 
لهم وعليهم ما عليهم، واإن كانوا قد زادوا يف ذلك ونق�سوا، مثل التع�سب 
ملن دخل يف حزبهم باحلق والباطل، والإعرا�ص عمن مل يدخل يف حزبهم 
�سواء كان على احلق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه اهلل تعالى ور�سوله 
فاإن اهلل ور�سوله اأمرا باجلماعة والئتالف، ونهيا عن التفرقة والختالف، 

�سرح الطحاوية 1/ 589.   )1(
انظر: جمموع الفتاوى 11/ 160، الولء والرباء90.   )2(

انظر: الغلو يف الدين 212، 248.  )3(
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واأمرا بالتعاون على الرب والتقوى ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان”)1(. 

ا للغالة الذين يرون الولء . 2 الولء والرباء متبع�ص، فلي�ص هو �سيء واحد خالفاً
ا، فاإما ولء واإما براء، بل قد يكون يف امل�سلم ولء وبراء  ا واحداً والرباء �سيئاً
معامل  اأهم  من  وهذا  وال�سر،  والف�سق  واخلري  الإميان  من  عنده  ما  بح�سب 

الو�سطية يف باب الولء والرباء التي بينها علماء الإ�سالم.

قال ابن تيمية )728ه�(: “فاإن اهلل �سبحانه بعث الر�سل واأنزل الكتب ليكون 
لأوليائه،  والإكرام  لأعدائه،  والبغ�ص  لأوليائه،  احلب  فيكون  هلل  كله  الدين 
والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه، والعقاب لأعدائه. واإذا اجتمع يف الرجل 
الواحد خري و�سر، وفجور وطاعة، ومع�سية و�سنة وبدعة: ا�ستحق من املوالة 
والثواب بقدر ما فيه من اخلري، وا�ستحق من املعادات والعقاب بح�سب ما فيه 
من ال�سر، فيجتمع يف ال�سخ�ص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع 
له من هذا وهذا، كالل�ص الفقري ُتقطع يده ل�سرقته، ويعطى من بيت املال 
واجلماعة،  ال�سنة  اأهل  عليه  اتفق  الذي  الأ�سل  هو  هذا  يكفيه حلاجته.  ما 
وخالفهم اخلوارج واملعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا النا�ض اإل م�شتحًقا 

ا للعقاب فقط”)2(. للثواب فقط، واإل م�ستحقاً

فاإنهم  ال�سنة...  اأهل  اأ�سول  على  هذا  “وعلى  )751ه�(:  القيم  ابن  وقال 
وجهني  من  وعداوة  هلل  ولية  فيه  يكون  الواحد  ال�سخ�ص  اأن  على  متفقون 
فيه  يكون  بل  ا،  اأي�ساً وجهني  من  له  ا  مبغو�ساً هلل  ا  حمبوباً ويكون  خمتلفني، 
اإميان ونفاق، واإميان وكفر، ويكون اإلى اأحدهما اأقرب منه اإلى الآخر، فيكون 

ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   )ڀ   تعالى:  قال  كما  اأهله،  من 
ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  

جمموع الفتاوى 11/ 92.  )1(
جمموع الفتاوى 28/ 209.  )2(
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ( ]اآل عمران: 167[”)1(.

بيان اأن الولء منه ما هو كفر، ومنه ما لي�ص كذلك، فلي�ص كل الولء للكافرين . 3
اإلى  بالنظر  الولء  الإ�شالم  اأئمة  بع�ض  ق�شم  وقد  امللة،  عن  خمرًجا  كفًرا 

الن�سو�ص ال�سرعية ق�سمني: 

الق�سم الأول: التويل: وهو حمبة الكفر واأهله، اأو ن�سرتهم على اأهل الإ�سالم 
اأكرب خمرج  ق�شًدا لظهور الكفر على الإ�شالم، وهذا النوع من الولء كفر 

)ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   تعالى:  قوله  اإليه  ين�سرف  الذي  وهو  املّلة،  عن 
پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ     ڤ( ]املائدة: 51[.
الق�سم الثاين: املوالة: وهي اأن تكون حمبة الكفار لأجل الدنيا، ولي�ص لأجل 

ا، لقوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ن�سرتهم، وهذه لي�ست كفراً
ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ     پ   پ  
ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ڍ( ]املمتحنة: 1[، قال العلماء: نادى اهلل با�سم الإميان من اتخذ امل�سركني 
اأنها  الآية  نزول هذه  �سبب  كما جاء يف  اإليهم،  املودة  باإلقاء  اأولياء  والكفار 
باأن  للم�سركني يخربهم   عندما كتب  بلتعة  اأبي  نزلت يف حاطب بن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه قادمون اإليهم، فقد ا�ستف�سر منه ملسو هيلع هللا ىلص: »ما حملك على 
اإن كان الق�سد ظهور  ما �سنعت؟«)2(، فدل ذلك على اعتبار الق�سد؛ لأنه 
ا اآخر فله حكمه،  امل�سركني على امل�سلمني فهذا كفر اأكرب ونفاق، واإن ق�سداً
ا، ولهذا منع النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قتله، فاإلقاء املودة  وحاطب  مل يزل موؤمناً

مدارج ال�شالكني 1/ 292.  )1(
رواه البخاري 57/8، كتاب ال�شتئذان، باب من نظر يف كتاب ممن يحذر على امل�شلمني لي�شتبني اأمره،   )2(
. برقم 2494 عن علي بن اأبي طالب  رقم 6259، وم�سلم1494/4، كتاب ف�سائل ال�سحابة
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ا)1(. ا واحداً للكفار، وموالتهم لها اأق�سام، فلي�ست ق�سماً

امل�ساألة الثالثة: الغلو يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر: 

ا يف كتب عقائد اأهل ال�سنة  ي�سغل مبحث الأمر باملعروف والنهي عن املنكر حيزاً
على اعتبار اختالف منهج اأهل ال�سنة واجلماعة فيه عن غريهم، قال �سيخ الإ�سالم 
“ثم هم مع هذه الأ�سول  اأهل ال�سنة -:  اأ�سول  اآخر العقيدة الوا�سطية -ملا بني  يف 

ياأمرون باملعروف، وينهون عن املنكر على ما توجبه ال�سريعة”.

اأن هذه اجلملة من �سيخ الإ�سالم يراد بها خمالفة من يرتك  وقد بنّي ال�سراح 
طريقة  خمالفة  بها  ُيراد  كما  وينهون”،  “ياأمرون...  بقوله:  وذلك  والنهي  الأمر 
اخلوارج واملعتزلة الذين خالفوا طريقة ال�شحابة يف هذا الأ�شل يف قوله: “على ما 
توجبه ال�سريعة”، فاخلوارج ياأمرون وينهون لكن ل على ما توجبه ال�شريعة، بل غلوا 
يف هذا الباب، وقد كان من مظاهر غلوهم اأن اأدرجوا يف الأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر اخلروج على ولة اجلور.

ومع بيان علماء امل�سلمني ل�سوابط الأمر والنهي من العلم، والرفق وال�سرب، فقد 
بينوا اأن اإنكار املنكر على درجات -كما ذكر ذلك ابن القيم )751ه�(-: 

الأولى: اأن يزول ويخلفه �سده.

الثانية: اأن يقل واإن مل يزل بجملته.

الثالثة: اأن يخلفه ما هو مثله.

الرابعة: اأن يخلفه ما هو �سر منه.

حمرمة)2(،  والرابعة  اجتهاد،  مو�سع  والثالثة  م�سروعتان،  الأوليان  فالدرجتان 
يقل،  اأو  �شيزول  باأنه  الظن  اأو غلبة  اليقني  اإل يف حال  اإنكاره  فلي�ض كل منكر يجب 

انظر: �شرح الأ�شول الثالثة ل�شيخنا �شالح اآل ال�شيخ 40.  )1(
انظر: اإعالم املوقعني 4/ 499.  )2(
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ا اأكرب من املنكر نف�سه فهذا ل يجوز  اأما اإن كان يحدث �سرراً ا،  اأو لن ُيحِدث �سرراً
الإقدام على اإنكاره. 

والذي دل عليه التاريخ اأن اخلروج على ولة الأمر ُيحدث من ال�شرر اأكرب من 
�سرر اإزالتهم، قال ابن تيمية )728ه�( بقوله: “ولهذا ل يجوز اإنكار املنكر مبا هو 
اأنكر منه؛ ولهذا حّرم اخلروج على ولة الأمر بال�شيف؛ لأجل الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر؛ لأن ما يح�شل بذلك من فعل املحرمات وترك الواجب اأعظم مما يح�شل 
بفعلهم املنكر والذنوب”)1(، وذلك اأن هذا اخلروج يرتتب عليه - كما يقول القرطبي 
- “ا�ستبدال الأمن باخلوف، واإراقة الدماء، وانطالق اأيدي ال�سفهاء، و�سن الغارات 
على امل�سلمني، والف�ساد يف الأر�ص”)2(، ولهذا كان اأهل ال�سنة واجلماعة على القول 

بتحرمي اخلروج على ولة اجلور )3(.

والتفريط؛ مبا  الإفراط  الباب بني  الو�شطية يف هذا  العلم معامل  اأهل  بنّي  وقد 
يخالف الفرق ال�ساّلة املُ�سِعفة من �ساأن هذا الأ�سل و�سولاً اإلى تركه، اأو الغالية فيه 
دماء  واإراقة  ُمكّفًرا  لي�ض  والتكفري مبا  امل�شلمني  اأمور  ولة  على  اإلى اخلروج  و�شوًل 

امل�سلمني.

املطلب الثاين
التاأ�صيل الأ�صويل واأثره يف حتقيق مق�صد الو�صطية، 

ونبذ الغلو، والتع�صب

كل هذا الغلو الذي ذكر يف هذا املبحث والذي قبله يعود اإلى اأ�سباب اجتهد اأئمة 
ومن  الق�سري،  البحث  هذه  خالل  بع�سها  تبني  وقد  وعالجها،  بيانها  يف  الإ�سالم 
املعامل الأ�سولية التي ر�سمها اأهل العلم لتمثل الو�سطية، والبعد عن الغلو يف الدين 

جمموع الفتاوى 4/ 472.  )1(
اجلامع لأحكام القراآن 2/ 109.  )2(

ذكر ذلك ابن حجر يف تهذيب التهذيب 2/ 288.  )3(
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والتع�سب املذهبي ما يلي: 

امل�ساألة الأولى: اأخذ العلم عن اأهله املعتربين: 

مظاهر  تبداأ  ما  فكثرًيا  املعتربين،  اأهله  من  العلم  اأخذ  على  العلم  اأهل  �شدد 
ا، ول يعترب كذلك عند اأهل العلم العارفني مبراتب  النحراف ممن ُيعّد عاملاًا جمتهداً
الجتهاد)1(، وقد ا�ستكى من اأولئك من قْبُل عليُّ بن اأبي طالب  فقال: “�سر 
النا�ص لرجل قم�ص اأقاويل)2( يف اأوبا�ص)3( من النا�ص... ركاب جهالت، �سماه اأ�سباه 
ا لتخلي�ص ما التب�ص على غريه، اإن نزلت  ا �سامناً له من النا�ص عاملاًا، فانت�سب قا�سياً
ا من راأيه ثم قطع، اإن اأ�ساب اأخطاأ؛ لأنه ل يدري  به اإحدى املبهمات هياأ لها ح�سواً
اأخطاأ، واإن اأخطاأ مل يعلم، مل يع�ص على العلم ب�سر�ٍص قاطع فيعلم، ول  اأم  اأ�ساب 

�شكت عما مل يعلم لي�شلم، فويل للدماء والأموال والفروج من اأمثاله”)4(.

وقد بنّي اأهل العلم اأن اأنفع طرق العلم املو�سلة اإلى غاية التحقق به اأخذه عن اأهله 
املتحققني، وال�سرب على ال�سيوخ يف م�سائل الإ�سكال التي قد ل يحيط به طالب العلم، 
ال�سحابة  انقاد  ما ح�سل يف ق�سة احلديبية عندما  لذلك مثالاً  العلم  اأهل  ويذكر 
ملسو هيلع هللا ىلص، مع ما نزل عليهم من احلزن والكاآبة ل�سدة الإ�سكال عليهم  حلكم ر�سول اهلل 
ا على ذلك: “و�سار مثُل  والتبا�ص الأمر، لكنهم �سلموا، قال ال�ساطبي )790ه�( معلقاً
ملسو هيلع هللا ىلص حتى  النبي  ال�سحابة �سريتهم مع  التابعون يف  فالتزم  بعدهم؛  اأ�سالاً ملن  ذلك 
فقهوا، ونالوا ذروة الكمال يف العلوم ال�سرعية، وح�سبك من �سحة هذه القاعدة)5( 
اأنك ل جتد عاملاًا ا�ستهر يف النا�ص الأخذ عنه اإل وله قدوة وا�ستهر يف قرنه مبثل ذلك، 

انظر: العت�شام2/ 679.  )1(
انظر:  �شيء،  كل  من  الرديء  والَقْم�ض:  فتاته،  �شيء  كل  وقما�ض  هنا،  ومن  هنا  من  جمع  اأي  قم�ض:   )2(

ال�سحاح 3/ 1016، مقايي�ص اللغة 27/5، تاج العرو�ض 340/17 مادة قم�ص.
فلة منهم،  اأوبا�ض من النا�ض اأي اأخالط متفرقني من النا�ض، وخ�شه بع�ض اأهل اللغة: بالرعاع وال�شَّ  )3(

انظر: اأ�شا�ض البالغة 2/ 317، تاج العرو�ض2/ 27، ل�سان العرب 1/ 796 مادة وب�ص.
انظر: خمت�شر تاريخ دم�شق لبن منظور161/14.  )4(

يعني اأخذ العلم عن اأهله املعتربين.  )5(
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وقلما وجدت فرقة زائغة، ول اأحد خمالف لل�سنة اإل وهو مفارق لهذا الو�سف”)1(.

ومن اللطائف املذكورة يف هذا الباب ما وقع بني الإمام عماد الدين ابن كثري 
املف�سر )774ه�(، وبني اإبراهيم بن حممد ابن القيم )767ه�()2( من منازعة فقال 
ابن كثري لإبراهيم: اأنت تكرهني لأين اأ�سعري، فقال اإبراهيم: لو كان من راأ�سك اإلى 

قدمك �سعٌر ما �سدقك النا�ص يف قولك اإنك اأ�سعري، و�سيخك ابن تيمية)3(.

وا على اأخذ العلم من امل�سايخ، فقد حذروا غاية التحذير  وكما اأن اأهل العلم ح�سَّ
من اأخذه من اأ�سحاب العقائد الفا�سدة، فاإن ذلك كفيل باإف�ساد عقائد الطالب، ومما 
يذكر عن اأحد الزنادقة اأنه كان يالزم الراف�سة واملالحدة، فاإذا عوتب يف ذلك، قال: 

اإمنا اأريد اأن اأعرف اأقوالهم، حتى انتهى به احلال اإلى العقائد الفا�سدة)4(.

امل�ساألة الثانية: تعلم علم اأ�سول الفقه: 

الن�سو�ص  التعامل مع  التي ت�سبط  املعيارية  الإ�سالمية  العلوم  العلم من   وهذا 
ال�سرعية، وهو يف الوقت نف�سه علم �سرعي منتج للمعرفة ال�سرعية، ولهذا ت�سيق بهذا 
العلم نفو�ص املتع�سبة والغالة يف كل زمان، فالغالة املعا�سرون من اأ�سحاب الأفكار 
التي تروم جتاوز الن�سو�ص اأو تف�سريها مبا يتوافق مع الأهواء والرغبات يجدون فيه 
ا، لأنه علم يبحث يف الأدلة الإجمالية التي تعتمد عليها الأحكام وت�ستنبط  ا منيعاً �سداً
الت�شبث غري القائم على  منها، بغ�ض النظر عن املذهب الفقهي، وهذا يحول دون 
عن  املجرد  املذهبي  التع�سب  من  ويحد  ال�سحيحة،  الأ�سولية  القاعدة  اأو  الدليل 
الدليل، ويرتكز الهجوم على ال�سافعي بكتاباته الأ�سولية، وقد ا�ستغرب هذا الهجوم 
هو  فلي�ص  ا”)5(،  اأي�ساً الأ�سوليني  �سنيع  تقولون يف  “ماذا   : مت�سائالاً اأحد احلداثيني 

املوافقات 1/ 139� 144.  )1(
وهو ابٌن للعامل امل�شهور حممد بن اأبي بكر املعروف بابن قيم اجلوزية �شاحب املوؤلفات امل�شهورة، انظر   )2(

ترجمته يف الدرر الكامنة 1/ 58.
انظر: الدرر الكامنة 58/1.  )3(

انظر: �شري اأعالم النبالء59/14.  )4(
انظر: موقف الجتاه احلداثي من الإمام ال�شافعي57.  )5(
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اأن يقود قاطرة  علم ابتدعه وو�سعه ال�سافعي، بل هو علم كان لل�سافعي الف�سل يف 
الت�سنيف فيه فقط. 

ومن القواعد التي قعدها علماء الأ�سول ولها الأثر يف ك�سر حدة التع�سب والغلو 
امل�ساألة من  “وهذه  ال�سلمي:  د.عيا�ص  �سيخنا  قال  الجتهاد،  بوجوب جتديد  القول 
اأكرث  يف  النظر  اإعادة  وجوُب  الراجح  القول  على  يرتّتُب  اإْذ  الجتهاد؛  م�شائل  اأهّم 
اأْن تكوَن امل�سلحُة فيها قد تغرّيْت  التي حتدث بعد تغريُّ الأحوال، لحتمال  امل�سائل 

وتبّدلت.

اجتهاد  عند  الوقوف  وعدَم  امل�ستمرَّ  َد  التجدُّ الإ�سالمّي  للفقه  يكفُل  وهذا 
مني”)1(. املتقدِّ

وقد نقل اأبو اخلطاب )510ه�( الإجماع على جتديد املجتهد لجتهاده)2(، وهو 
ا)3(.  واجٌب يف حال بناء امل�ساألة على عرف، وم�ستحب مطلقاً

ومراتبها،  بالأدلة  العامل  الأ�سويل  للفقيه  يكون  اإمنا  التجديد  هذا  اأن  �سك  ول 
وبطرق ال�شتنباط، ولهذا ل يعباأ الأ�شوليون مبا ي�شمى غلق الجتهاد، بل الجتهاد 
ا  ا كا�سراً ا مرثياً عندهم لزم متجدد باٍق ما بقي التكليف، ولهذا كان علم الأ�سول علماً
يا  به  لك  حاجة  ل  الفقه  “اأ�سول  الذهبي:  قال  ولهذا  الجتهاد،  اإغالق  باب  لقفل 
اأ�سول  اأن الجتهاد قد انقطع، وما بقي جمتهد، ول فائدة يف  مقلِّد، ويا من يزعم 
ا به، فاإذا عرفه ومل يفك تقليد اإمامه مل ي�سنع  الفقه اإل اأن ي�سري حم�سله جمتهداً

ا، بل اأتعب نف�سه وركب على نف�سه احلجة يف م�سائل”)4(. �سيئاً
اأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله469.  )1(

التمهيد 341/4، وانظر: امل�شودة 960/2.  )2(
انظر: الإجماعات املحكية يف م�شائل دللت الألفاظ، والجتهاد والتقليد، والتعار�ض والرتجيح1300   )3(

وما بعدها) ر�سالة دكتوراه(.
زغل العلم 41.  )4(
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امل�ساألة الثالثة: احلث على تعلم لغة العرب: 

بنّي  وقد  العرب،  لغة  بفهم  اإل  فهمها  ميكن  ول  عربية  املباركة  ال�سريعة  فهذه 
اأئمة الإ�سالم اأن اجلهل بلغة العرب هو �سبب النحراف عن ال�سريعة، فقال احل�سن 

الب�سري عن بع�ص املبتدعة )110ه�(: “اأهلكتهم الُعجمة”)1(.

وقد كان الأ�سوليون مدركني للغة العرب واأثرها يف معرفة مراد اهلل تعالى، فكان 
من اأهم ال�شروط التي ا�شرتطوها يف املجتهد هي علمه باللغة العربية 

وقد ذكر ال�ساطبي )790ه�( يف املوافقات اأن املبتدئ يف فهم لغة العرب يعترب 
عن  قال  ثم  ال�سريعة،  فهم  يف  متو�سط  فيها  واملتو�سط  ال�سريعة،  فهم  يف  ا  مبتدئاً
قوله  كان  ول  يعد حجة،  فهمه مل  َر  َق�سُ من  “وكل  العرب:  لغة  فهمه يف  ر  َق�سُ من 

مقبول”)2(.

اأمور مف�سلية يرتتب عليها  وقد افتتح ال�سافعي )204ه�( كتابه الر�سالة ببيان 
فهم اخلطاب ال�سرعي، ويرتتب عليها اخلالف، وهو بيان اأهمية لغة العرب، ونزول 
الوحي على وفقها، وتنوع اأ�ساليبها، ولهذا كان تعلم لغة العرب من الدين -كما قال 
ابن تيمية )728ه�(-: “نف�ص اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فر�ص واجب، فاإن 
فهم الكتاب وال�سنة فر�ص، ول ُيفهم اإل بفهم اللغة العربية، وما ل يتم الواجب اإل به 
فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية”)3(، 
ا ملجمالت  وقد بنّي ال�ساطبي يف كتابه العت�سام -الذي يعده بع�ص العلماء مفتاحاً
الدين)4(، فاجلهل  اأ�شباب البتداع يف  اأعظم  العرب هو  بلغة  اأن اجلهل  املوافقات- 
بلغة العرب �سبب للوقوع يف اأنواع من البدع وال�ساللت والتي منها الغلو يف الدين، 

وتنزيل الن�سو�ص يف غري منازلها.
انظر: التاريخ الكبري للبخاري93/5، تهذيب الكمال 122/10.  )1(

املوافقات53/5.  )2(
اقت�شاء ال�شراط امل�شتقيم 1/ 527.  )3(

انظر: العت�شام 2/ 804.  )4(
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امل�سالة الرابعة: الأخذ باملحكمات، ورد املت�سابهات اإليها: 

القراآن فيه املحكم واملت�سابه كما قال اهلل تعالى: )ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ( ]اآل عمران: 7[، وقد بني اأهل العلم اأن العربة 
وفق  على  ال�ستدلل  يكون  اأن  العربة  بل  وال�سنة،  بالقراآن  ال�ستدلل  بوجود  لي�ست 
قواعد ال�سريعة، فكم من م�ستدٍل بالقراآن معت�سٍد على مت�سابهات تارٍك للمحكمات، 
ولهذا حث اأهل العلم على الأخذ باملحكمات، ورد املت�سابهات اإليها، لأن هذا الباب من 
اأعظم الأبواب التي نفذ منها النحراف اإلى ال�شريعة، فقد ا�شتدل اخلوارج مبت�شابه 
من القراآن دون رده اإلى حمكمه، كما يف ا�ستدللهم على اأن فاعل الكبرية خملد يف 

النار مبثل قوله تعالى: )گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ( ]الن�ساء: 93[. 

ا فتوؤخذ الن�سو�ص كلها،  وقد بنّي اأئمة الإ�سالم اأن الن�سو�ص ي�سّدق بع�سها بع�ساً
ومن املعامل الظاهرة لالأخذ باملت�شابه دون املحكم، ولالأخذ ببع�ض الكتاب دون بع�ض، 
ما قاله ال�ساطبي )790ه� (: “من اتباع املت�شابهات الأخذ باملطلقات قبل النظر يف 
مقيداتها، اأو يف العمومات من غري تاأمل، هل لها خم�س�سات اأم ل؟ وكذلك العك�ص؛ 
ا فيعم بالراأي من غري دليل �سواه، فاإن هذا  ا فيطلق، اأو خا�سًّ باأن يكون الن�ص مقيداً
على  املن�سو�ص  املطلق  اأن  وذلك  الدليل،  يف  للهوى  واتباع  عماية،  يف  رمي  امل�سلك 

ا...”)1(. د �سار وا�سحاً تقييده م�ستبه اإذا مل يقيد، فاإذا ُقيِّ

تريث  دون  بالعام  بالعمل  الهجوم  اأجاز  من  على  الأ�سوليني  نكري  ا�ستد  ولهذا 
واإف�شاح النظر للبحث عن خم�ش�شه، بل نقل الغزايل )505ه�()2(، وابن احلاجب 
عن  البحث  دون  بالعام  العمل  امتناع  على  الإجماع  وغريهما)4(  )646ه�()3(، 
ا  خالفاً لي�ص  ذلك  اأن  العلم  اأهل  بع�ص  وبني  خالف،  امل�ساألة  يف  ونقل  خم�س�سه، 

العت�سام 31212/1.  )1(
امل�ست�سفى 176/2.  )2(

خمت�سر ابن احلاجب ب�سرحه رفع احلاجب 444/3، ونقل التفاق يف املنتهى �ص144.  )3(
انظر: لباب املح�شول 603/2، وزبدة الو�سول49.  )4(
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ا، فالغزايل وغريه ممن نقل الإجماع اإمنا يعنون بذلك جمهرة املتعلمني الذين  حقيقياً
العمومات دون بحث عن خم�س�ساتها  الأدلة، فهجومهم على  مل يحيطوا مبدارك 
اجتمعت  الذي  املجتهد  العامل  تعالى، بخالف  اهلل  يرده  يعملون مبا مل  يجعلهم  قد 
فيه �شروط الجتهاد، فمثله يتوقف برهة من الزمان تطول اأو تق�شر وقد ل تتجاوز 
اللحظات لينظر يف املخ�ش�شات بقوته العلمية الفعلية حفًظا اأو بقوته العلمية القريبة 

من الفعل مبعرفته مبظان وجود املخ�ش�شات)1(.

ولهذا قال ابن القيم )751هـ( عن اخلوارج: 

بـالــذنـب تـاأويــاًل بـال اإحـ�شـــان  مـن يل ب�شبـه خـوارج قد كـفـروا 
فاأتوا من التق�سري يف العرفان)2(  ولهم ن�سو�ص ق�سروا يف فهمها 

فللخوارج ن�شو�ض ي�شتدلون بها، لكن لي�شت العربة بالدليل دون معرفة طريقة 
علم  يف  العلماء  لها  اأ�سّ التي  ال�ستدلل  طرق  معرفة  اأهمية  يبني  وهذا  ال�ستدلل، 
اأ�سول الفقه، وقد قال اأحد �سيوخنا من علماء الأ�سول، وهو ال�سيخ عبداهلل الغديان 

: “علم الأ�سول �سور الن�سو�ص من الل�سو�ص”.

امل�شاألة اخلام�شة: التكليف بال�شريعة قائم على �شروط: 

اأكد اأهل العلم على �شرطني اأ�شا�شيني منها، وهما �شرط العلم، و�شرط القدرة، 
من  فكونه  فعله،  على  القدرة  وجود  مع  اإل  مبقت�ساه  القيام  يجب  تكليف  كل  فلي�ص 
ا، ل يعني اأنه مقت�سى ال�سريعة يف حال عدم الإمكان، قال  مقت�سيات ال�سريعة علماً
ال�سرعي  التكليف  العلماء  بع�ص  ي�سميه  الذي  والنهي  “الأمر  )728ه�(:  تيمية  ابن 
هو م�شروط باملمكن من العلم والقدرة، فال جتب ال�شريعة على من ل ميكنه العلم 
كاملجنون والطفل، ول جتب على من يعجز كالأعمى والأعرج واملري�ض يف اجلهاد؛ 
ا وال�سوم وغري ذلك على من يعجز عنه  وكما ل جتب الطهارة باملاء وال�سالة قائماً
انظر: الإجماعات املحكية يف م�شائل دللت الألفاظ، والجتهاد والتقليد، والتعار�ض والرتجيح �ض783   )1(

وما بعدها) ر�سالة دكتوراه(. 
النونية 138.  )2(
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�سواء قيل: يجوز تكليف ما ل يطاق اأو مل يجز؛ فاإنه ل خالف اأن تكليف العاجز الذي 
التكليف  ال�سريعة  ت�سقط  ال�سريعة بل قد  واقٍع يف  الفعل بحاٍل غري  له على  ل قدرة 
عمن مل تكمل فيه اأداة العلم والقدرة تخفيًفا عنه و�شبًطا ملناط التكليف، واإن كان 
ا كما رفع القلم عن ال�سبي حتى يحتلم واإن كان له فهم ومتييز؛ لكن  تكليفه ممكناً

ذاك لأنه مل يتم فهمه”)1(.

وقال ال�ساطبي )790ه�(: “ثبت يف الأ�شول اأن �شرط التكليف اأو �شببه القدرة 
ا واإن جاز عقال”)2(. على املكلف به، فما ل قدرة للمكلف عليه ل ي�سح التكليف به �سرعاً

مبقت�شاها،  والتكليف  ال�شريعة،  فهم  يف  اآفاًقا  يفتح  ال�شروط  هذه  مبثل  والعلم 
فلي�ص كل ما هو من ال�سريعة يجب تطبيقه يف كل زمان ومكان على الأفراد بل ذلك 

م�شروط بالتمكن من الفعل.

وهذا يختلف باختالف الزمان واملكان والأفراد واملجتمعات، وهذا اأثٌر من اآثار 
رفع احلرج يف هذه ال�شريعة املباركة، ورفع الإ�شر عنهم.

العلم  من  التمكن  بح�سب  تتفاوت  التكليف  “اأحكام  )751ه�(:  القيم  ابن  قال 
ذ الواجب بح�سب  ق بني الواقع والواجب، وينفِّ والقدرة”)3(، وقال: “والفقيه من ُيطبِّ
والنا�ص  حكم،  زمان  فلكل  والواقع،  الواجب  بني  العدواة  يلقي  من  ل  ا�ستطاعته، 

بزمانهم اأ�سبه منهم باآبائهم”)4(.

الإ�سالم،  دين  بها  جاء  التي  الو�سطية  توطيد  يف  الأئمة  جهود  من  جانب  هذا 
يوفقنا  اأن  تعالى  اهلل  ون�شاأل  علينا،  اأثرهم  اأعظم  فما  والتعليم،  بالبيان  وقيامهم 

للقيام بحقهم والأخذ منهم، ون�سر علمهم.

جمموع الفتاوى 345/10.  )1(
املوافقات 2/ 171.  )2(

اإعالم املوقعني6/ 138.  )3(
امل�سدر ال�سابق 139/6.  )4(
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اخلامتة

 بعد هذه اجلولة املخت�سرة يف بيان موقف اأئمة الإ�سالم من التع�سب املذهبي 
والغلو يف الدين، األقي ال�سوء على اأبرز معامله ونتائجه: 

• خالفه، 	 ما  كل  خطاأِ  واعتقاُد  املذهب،  عن  الدفاع  املذهبي:  بالتع�سب  يراد 
ذلك  ويتبع  لالأدلة،  اعتبار  دون  املذهب،  خارج  يكون  ل  احلق  اأن  واعتقاد 

معاملة املخالف مبا يغ�ّص منه.

• ا 	 ا معيناً ويراد بالتمذهب: التزام العامي اأو من مل يبلغ درجة الجتهاد مذهباً
ياأخذ  باأن  ا  اأكرثياً ا  التزاماً اأو  وعزائمه،  برخ�سه  ياأخذ  باأن  كامالاً  ا  التزاماً

باملذهب يف اأكرث امل�سائل.

• من الفروق بني التمذهب والتع�سب املذهبي: اأن التمذهب يعني اتخاذ مذهب 	
لأغرا�ض منها: التدرج والرتقي يف الفقه، وكونه و�شيلة اإلى الدليل، وقد يكون 
اأعم من  التمذهب  يكون  وعليه  ا،  ا مذهبياً تع�سباً في�سري  بالتع�سب،  ا  مقروناً

جهة خلوه عن التع�سب.

• من مظاهر التع�شب املذهبي اعتبار اأقوال املذهب دون الدليل، واعتبار كل 	
، وو�سع الأحاديث مل�سلحة املذهب.  ا اأو موؤولاً ن�ص خالف املذهب من�سوخاً

• الو�سطي قد حذروا من 	 باملنهج  الذين مت�سكوا  واأئمتهم  ال�سالح  ال�سلف  اأن 
الغلو والتع�سب املذهبي، وجماع كالمهم يف ذلك قول الإمام مالك بن اأن�ص 
: )ما من اأحد اإل وُيوؤخذ من قوله وُيرتك اإل �ساحب هذا القرب، واأ�سار 

اإلى قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص(.

• من الأ�سباب التي توؤدي اإلى التع�سب املذهبي، الغلو يف الأئمة، واتباع الهوى، 	



د.   ماجد بن عبداهلل اجلوير 

العدد  الرابع واخلمسون  65العدد  الرابع واخلمسون 64

واجلدال واملراء، وحب الظهور على املخالف، والبغي عليه، وال�شعف العلمي، 
والن�سوء يف بلد متمذهب مبذهب معني.

• التع�سب 	 اإنهاء  يف  تطبيقها  يثمر  التي  القواعد  بينوا  قد  الأ�سول  علماء  اأن 
وطرق  اخلالف  مراتب  قاعدة  القواعد:  تلكم  من  منه،  التقليل  اأو  املذهبي 
التعامل معها، وقاعدة عدم اعتقاد الع�سمة للعلماء، وقاعدة ترك اللتزام 

مبذهب معني بالن�سبة للعلماء. 

• من اآثار التع�سب املذهبي فتح باب احليل املذمومة ورد الن�سو�ص وتاأويلها، 	
والتفرقة واخل�سومة بني امل�سلمني، وغلق باب الجتهاد. 

• الغلو: جماوزة احلد والقدر امل�سروع اإلى ما لي�ص مب�سروع. 	

• من مالمح الغلو الت�سدد يف تف�سري الأمور مبا يتعار�ص مع مقا�سد ال�سريعة، 	
الغلو  يكون  وقد  عليهم،  تعالى  اهلل  يوجبه  مل  مبا  والآخرين  النف�ص  واإلزام 

ا باحلكم على الآخرين بالكفر واملروق من الدين مبا لي�ص كذلك.  متعلقاً

• من الأبواب التي عالج الغلو فيها ال�سلف ال�سالح عرب مق�سد الو�سطية باب 	
عن  والنهي  باملعروف  الأمر  وباب  والرباء،  الولء  وباب  والأحكام،  الأ�سماء 

املنكر.

• من قواعد الأ�سول التي تعني على جتنب الغلو والتع�سب املذهبي: اأخُذ العلم 	
ورد  باملحكمات،  والأخذ  العرب،  لغة  تعلم  على  واحلث  املعتربين،  اأهله  عن 

املت�سابهات اإليها، والتكليف بال�سريعة قائم على �سروطه.

تو�سيات: 

اإن احلاجة اإلى حتقيق مق�سد الو�سطية اأ�سد من اأي وقت م�سى؛ ذلك اأن العامل 
وهذا  والتع�سب،  الغلو  حيث  التاريخية  مراحله  من  حرجة  مبرحلة  مير  الإ�سالمي 

الو�سع ي�ستدعي حلولاً فاعلة بحجم العامل الإ�سالمي، ومن هنا اأو�سي مبا ياأتي: 
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• ربط ال�شباب باملنهج الو�شطي الذي درج عليه ال�شلف ال�شالح.	

• يف 	 الو�سطية  ملنهج  العملية  ال�سلف  تطبيقات  حول  وندوات  موؤمترات  اإقامة 
وتعامالتهم  وعقودهم،  وفتاويهم،  حماكمهم،  ويف  وعاداتهم،  عباداتهم، 

كافة.

• الهتمام 	 من  مزيد  نحو  الإ�سالمية  اجلامعات  يف  العليا  الدرا�سات  توجيه 
مبو�سوع الو�سطية يف الر�سائل العلمية التي يقدمها طالب العلم والباحثون.

• ويتم طلب 	 الإ�سالمي،  العامل  الو�سطية على م�ستوى  و�سع جائزة بحثية عن 
درا�شة مظاهر الو�شطية لدى �شعوب دول العامل الإ�شالمي الأمر الذي �شيزيد 

من م�ستوى الوعي الجتماعي حول الو�سطية.

اأ�سال اهلل اأن ينفع بهذا البحث، واأن يجنبنا طرق الغواية وال�سالل، واأن مييتنا 
على الإميان وال�سنة، ويوفقنا واإخواننا امل�سلمني ملا فيه ر�ساه، و�سلى اهلل و�سلم على 

نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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ال�سعودية الطبعة: الأولى، 1412ه� - 1992م.
حجر . 12 بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  املوؤلف/  الإ�سالم،  دين  بقواطع  الإعالم 

)ت:  العبا�ص  اأبو  الإ�سالم،  �سيخ  الدين  �سهاب  الأن�ساري،  ال�سعدي  الهيتمي 
الأولى،  الطبعة:  �سوريا،  التقوى/  دار  العواد،  عواد  حممد  حتقيق:  974ه�(، 

1428ه�/ 2008م.
اأيوب بن �سعد . 13 اأبي بكر بن  اإعالم املوقعني عن رب العاملني املوؤلف: حممد بن 

�سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 751ه�( حتقيق: م�سهور ح�سن �سلمان، دار 
ابن اجلوزي، الطبعة الأولى 1423ه�.

اأبو . 14 الدين  تقي  املوؤلف:  اجلحيم  اأ�شحاب  ملخالفة  امل�شتقيم  ال�شراط  اقت�شاء 
القا�سم بن  اأبي  اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم بن عبداهلل بن  العبا�ص 
نا�سر  املحقق:  728ه�(  )ت:  الدم�سقي  احلنبلي  احلراين  تيمية  ابن  حممد 
ال�سابعة،  الطبعة:  لبنان  بريوت،  الكتب،  عامل  دار  النا�سر:  العقل  عبدالكرمي 

1419ه� - 1999م.
15 .  النتقاء يف ف�سائل الثالثة الأئمة الفقهاء مالك وال�سافعي واأبي حنيفة

املوؤلف: اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل بن حممد بن عبدالرب بن عا�سم النمري 
القرطبي )ت: 463ه�( النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.

الإميان، املوؤلف: تقي الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم بن . 16
عبداهلل بن اأبي القا�سم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم�سقي )ت: 
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728ه�( املحقق: حممد نا�سر الدين الألباين النا�سر: املكتب الإ�سالمي، عمان، 
الأردن الطبعة: اخلام�سة، 1416ه�-1996م.

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه املوؤلف: اأبو عبداهلل بدر الدين حممد بن عبداهلل . 17
بن بهادر الزرك�سي )ت: 794ه�( حترير: عمر بن �سليمان الأ�سقر، والدكتور/ 
الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  العاين،  وعبدالقادر  غدة،  اأبو  عبدال�ستار 

بالكويت، الطبعة الثانية 1413ه�.
البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع املوؤلف: حممد بن علي بن حممد . 18

بن عبداهلل ال�سوكاين اليمني )ت: 1250ه�( و�سع حوا�سيه: خليل املن�سور، دار 
الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 1418ه�.

حممد . 19 بن  يو�سف  بن  عبداهلل  بن  عبدامللك  املوؤلف:  الفقه  اأ�سول  يف  الربهان 
اجلويني، اأبو املعايل، ركن الدين، امللقب باإمام احلرمني )ت: 478ه�( املحقق: 
�سالح بن حممد بن عوي�سة النا�سر: دار الكتب العلمية بريوت - لبنان الطبعة: 

الطبعة الأولى 1418ه� - 1997م.
اأحمد . 20 حتقيق:  تيمية،  ابن  الإ�سالم  �سيخ  التحليل،  بطالن  على  الدليل  بيان 

اخلليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة الأولى، 1425ه�.
عبدالرحمن . 21 بن  حممود  املوؤلف:  احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  املخت�سر  بيان 

)اأبي القا�سم( ابن اأحمد بن حممد، اأبو الثناء، �سم�ص الدين الأ�سفهاين )ت: 
الطبعة:  ال�شعودية  املدين،  دار  النا�شر:  بقا  مظهر  حممد  املحقق:  749هـ( 

الأولى، 1406ه� - 1986م. 
عبدالرّزاق . 22 بن  حمّمد  بن  حمّمد  املوؤلف:  القامو�ض  جواهر  من  العرو�ض  تاج 

املحقق:  1205ه�(  )ت:  بيدي  الزَّ مبرت�سى،  امللّقب  الفي�ص،  اأبو  احل�سيني، 
جمموعة من املحققني النا�سر: دار الهداية.

23 . / م�سطفى  اإبراهيم  بالقاهرة  العربية  اللغة  جممع  املوؤلف:  الو�سيط  املعجم 
اأحمد الزيات / حامد عبدالقادر / حممد النجار( النا�سر: دار الدعوة.
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عبداهلل . 24 اأبو  الدين  �سم�ص  املوؤلف:  والأعالم  امل�ساهري  ووفيات  الإ�سالم  تاريخ 
عمر  املحقق:  748ه�(  )ت:  الذهبي  َقامْياز  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد 
الثانية،  الطبعة:  بريوت  العربي،  الكتاب  دار  النا�سر:  التدمري  عبدال�سالم 

1413ه� - 1993م.
علي . 25 احل�سن  اأبو  الدين  عالء  املوؤلف:  الفقه  اأ�سول  يف  التحرير  �سرح  التحبري 

املحقق:  885ه�(  )ت:  احلنبلي  ال�ساحلي  الدم�سقي  املرداوي  �سليمان  بن 
د. عبدالرحمن اجلربين، د. عو�ص القرين، د. اأحمد ال�سراح النا�سر: مكتبة 

الر�سد - ال�سعودية / الريا�ص الطبعة: الأولى، 1421ه� - 2000م. 
التمذهب، د. خالد الرويتع، دار التدمرية، الطبعة الأولى 1434ه�.. 26
التمذهب، درا�سة تاأ�سيلية للم�سائل املتعلقة بالتمذهب، عبدالفتاح اليافعي، دار . 27

اجليل، الطبعة الثانية.
حتقيق: . 28 792ه�(،  )ت:  احلنفي  العز  اأبي  ابن  الهداية،  م�سكالت  على  التنبيه 

عبداحلكيم �ساكر، اأنور اأبو زيد، مكتبه الر�سد، الطبعة الأولى 1424ه�.
التنكيل مبا يف تاأنيب الكوثري من الأباطيل املوؤلف: عبدالرحمن بن يحيى بن . 29

علي بن حممد املعلمي اليماين )ت: 1386ه�( مع تخريجات وتعليقات: حممد 
املكتب  النا�سر:  حمزة  عبدالرزاق   - ال�ساوي�ص  زهري   - الألباين  الدين  نا�سر 

الإ�سالمي الطبعة: الثانية، 1406ه� - 1986م.
بن . 30 اأحمد  بن  حممد  بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو  املوؤلف:  التهذيب  تهذيب 

حجر الع�سقالين )ت: 852ه�( حتقيق: م�سطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب 
العلمية، بريوت 1415ه�.

اأبو من�سور )ت: . 31 الهروي،  الأزهري  اأحمد بن  املوؤلف: حممد بن  اللغة  تهذيب 
 - العربي  الرتاث  اإحياء  دار  النا�سر:  مرعب  عو�ص  حممد  املحقق:  370ه�( 

بريوت الطبعة: الأولى، 2001م.
واأيامه = . 32 و�سننه  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول اهلل  اأمور  املخت�سر من  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع 
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اجلعفي  البخاري  عبداهلل  اأبو  اإ�سماعيل  بن  حممد  املوؤلف:  البخاري  �سحيح 
)م�سورة  النجاة  طوق  دار  النا�سر:  النا�سر  نا�سر  بن  زهري  حممد  املحقق: 
عن ال�سلطانية باإ�سافة ترقيم ترقيم حممد فوؤاد عبدالباقي( الطبعة: الأولى، 

1422ه�.
بن . 33 حممد  بن  عبداهلل  بن  يو�سف  عمر  اأبو  املوؤلف:  وف�سله  العلم  بيان  جامع 

الأ�سبال  اأبي  حتقيق:  463ه�(  )ت:  القرطبي  النمري  عا�سم  بن  عبدالرب 
الزهريي النا�سر: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية ال�سعودية الطبعة: الأولى، 

1414ه� - 1994م.
جمع اجلوامع، لتاج الدين ابن ال�شبكي، علق عليه: عبداملنعم خليل اإبراهيم، . 34

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأولى 1421ه�.
بن . 35 علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو  املوؤلف:  الثامنة  املائة  اأعيان  يف  الكامنة  الدرر 

التي  للدار  ا�سم  يوجد  الع�سقالين )ت: 852ه�( ل  بن حجر  اأحمد  بن  حممد 
طبعته.

بن . 36 عمر  بن  اأمني  حممد  عابدين،  ابن  املوؤلف:  املختار  الدر  على  املحتار  رد 
الفكر- دار  النا�سر:  1252ه�(  )ت:  احلنفي  الدم�سقي  عابدين  عبدالعزيز 

بريوت الطبعة: الثانية، 1412ه� - 1992م.
رفع احلاجب عن خمت�شر ابن احلاجب املوؤلف: تاج الدين عبدالوهاب بن تقي . 37

الدين ال�سبكي )ت: 771ه�( املحقق: علي حممد معو�ص، عادل اأحمد عبداملوجود 
النا�سر: عامل الكتب - لبنان / بريوت الطبعة: الأولى، 1999م-1419ه�.

الَعبا�ص . 38 اأبو  الإ�سالم  �سيخ  الدين  تقي  املوؤلف:  الأعالم  الأئمة  عن  املالم  رفع 
اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم بن عبداهلل بن اأبي القا�سم بن حممد ابن 
فتاوى  الدم�سقي )ت: 728ه�( مطبوع �سمن جمموع  تيمية احلراين احلنبلي 

ور�سائل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية.
اأحمد . 39 حتقيق:  205ه�(،  )ت:  ال�سافعي  اإدري�ص  بن  حممد  لالإمام  الر�سالة، 
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حممد �ساكر، دار الكتب العلمية، بريوت.
بن . 40 عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  الدين  �سم�ص  املوؤلف:  العلم  زغل 

َقامْياز الذهبي )ت: 748ه�( حتقيق: حممد بن نا�سر العجمي النا�سر: مكتبة 
ال�سحوة الإ�سالمية.

اأبو عبدالرحمن اأحمد بن �سعيب بن علي اخلرا�ساين، . 41 ال�سنن الكربى املوؤلف: 
اأ�شرف  �شلبي  عبداملنعم  ح�شن  اأحاديثه:  وخرج  حققه  303هـ(  )ت:  الن�سائي 
النا�شر:  الرتكي  عبداملح�شن  بن  عبداهلل  له:  قدم  الأرناوؤوط  �شعيب  عليه: 

موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت الطبعة: الأولى، 1421ه� - 2001م.
�سري اأعالم النبالء املوؤلف: �سم�ص الدين اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد بن عثمان . 42

بن َقامْياز الذهبي )ت: 748ه�( املحقق: جمموعة من املحققني باإ�سراف ال�سيخ 
�شعيب الأرناوؤوط النا�شر: موؤ�ش�شة الر�شالة الطبعة: الثالثة، 1405ه� - 1985م.

بن . 43 علّي  الدين  بن عالء  الدين حممد  �سدر  املوؤلف:  الطحاوية  العقيدة  �سرح 
792ه�(  )ت:  الدم�سقي  ال�ساحلي  الأذرعي  احلنفي،  العز  اأبي  ابن  حممد 
الطبعة  الر�شالة،  موؤ�ش�شة  الأرناوؤوط،  و�شعيب  الرتكي،  عبداهلل  د.  حتقيق: 

الثانية 1413ه�.
ت: . 44  ( الب�سري  الطيب  بن  علي  بن  حممد  احل�سني  اأبو  املوؤلف:  العمد،  �سرح 

الطبعة  واحلكم،  العلوم  مكتبة  زنيد،  اأبو  عبداحلميد  د.   / حتقيق  436ه�(، 
الأولى، 1410ه�. 

�سرح الإملام، ابن دقيق العيد)ت: 702ه�(، حتقيق: حممد خّلوف عبداهلل، دار . 45
النوادر، الطبعة الثانية 1430ه�.

اإدري�ص . 46 بن  لأحمد  الأ�سول،  يف  املح�سول  اخت�سار  يف  الف�سول  تنقيح  �سرح 
القرايف، ) ت: 684ه�(، حتقيق: طه عبدالروؤوف �سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، 

القاهرة، الطبعة الثانية 1414ه�.
�سرح الكوكب املنري املوؤلف: تقي الدين اأبو البقاء حممد بن اأحمد بن عبدالعزيز . 47
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بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي )ت: 972ه�( املحقق: حممد 
الزحيلي ونزيه حماد النا�سر: مكتبة العبيكان الطبعة: الطبعة الثانية 1418ه� 

- 1997م.
�سرح اللمع، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم ال�سريازي، )ت: 476ه�(، حتقيق: عبداملجيد . 48

تركي، دار الغرب الإ�سالمي، الطبعة الأولى 1408ه�.
العدة يف اأ�سول الفقه، للقا�سي اأبي يعلى حممد بن احل�سني ابن الفراء البغدادي . 49

احلنبلي)ت: 728ه�(، حتقيق: الدكتور/ اأحمد بن علي �سري املباركي، الطبعة 
الثالثة 1414ه�.

الغلو يف الدين يف حياة امل�سلمني املعا�سرة، د. عبدالرحمن بن معال اللويحق، . 50
موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة الثانية 1413ه�.

الفتاوى الكربى لبن تيمية املوؤلف: تقي الدين اأحمد ابن تيمية )ت: 728ه�( . 51
النا�سر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1408ه� - 1987م.

الدين . 52 نظام  حممد  بن  لعبدالعلي  الثبوت،  م�شلم  ب�شرح  الرحموت  فواحت 
الأن�ساري، مطبوع مع امل�ست�سفى، دار الفكر.

695ه�(، . 53 )ت:  احلراين  حمدان  بن  اأحمد  وامل�ستفتي،  واملفتي  الفتوى  �سفة 
الرابعة  الطبعة  الإ�سالمي،  املكتب  الألباين،  الدين  نا�سر  حممد  حتقيق: 

1404ه�.
قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام، عبدالعزيز بن عبدال�سالم ال�سلمي املعروف . 54

بالعز بن عبدال�سالم )ت: 660ه�(، دار املعرفة، بريوت.
728ه�(، . 55 )ت:  تيمية  ابن  اأحمد  الدين  تقي  الإ�سالم  �سيخ  النورانية،  القواعد 

حتقيق: اأحمد اخلليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة الأولى 1422ه�.
مو�سى . 56 بن  اأيوب  املوؤلف:  اللغوية،  والفروق  امل�سطلحات  يف  معجم  الكليات 

احل�سيني القرميي الكفوي، اأبو البقاء احلنفي )ت: 1094ه�( املحقق: عدنان 



موقف أئمة اإلسالم من التعصب املذهيب 

والغلو يف الدين

العدد  الرابع واخلمسون  73العدد  الرابع واخلمسون 72

دروي�ص - حممد امل�سري النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت.
اأبو الف�سل، جمال الدين ابن . 57 ل�سان العرب املوؤلف: حممد بن مكرم بن على، 

منظور الأن�شاري الرويفعى الإفريقى )ت: 711ه�( النا�سر: دار �سادر - بريوت 
الطبعة: الثالثة - 1414ه�.

منت الق�سيدة النونية املوؤلف: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين . 58
الطبعة:  القاهرة  تيمية،  ابن  مكتبة  النا�سر:  751ه�(  )ت:  اجلوزية  قيم  ابن 

الثانية، 1417ه�.
جمموع الفتاوى املوؤلف: تقي الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية . 59

احلراين )ت: 728ه�( املحقق: عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم النا�سر: جممع 
امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، املدينة النبوية، اململكة العربية ال�سعودية 

عام الن�سر: 1416ه�/1995م.
اأبي . 60 بن  املوؤلف: حممد  ن�شتعني  واإياك  نعبد  اإياك  منازل  بني  ال�شالكني  مدارج 

بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 751ه�(، جمموعة 
حمققني، دار ال�سميعي، الطبعة الأولى 1432ه�.

بن . 61 بكر  املوؤلف:  الأ�سحاب  وتخريجات  اأحمد  الإمام  ملذهب  املف�سل  املدخل 
عبداهلل اأبو زيد بن حممد بن عبداهلل بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب 
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فائدة : تربية النف�س 

على العاقل اأن يح�سي على نف�سه م�ساويها يف الدين ويف الأخالق 
يكرث  ثم  كتاب،  يف  اأو  �سدره  يف  كله  ذلك  فيجمع  الآداب،  ويف 
عر�سه على نف�سه، ويكلفها اإ�سالحه، فكلما اأ�سلح �سيئًا حماه، 

وكلما نظر اإلى حمٍو ا�ستب�سر. 
االأدب ال�صغري، البن املقفع، )�س:3(. 
ولطائف الفوائد، للدكتور �صعد اخلثالن، )�س393(.



حكم إخراج زكاة الفطر
من التمر

اإعداد: 
د. عمر بن عبدالعزيز ال�صعيد

اأ�صتاذ الفقه امل�صارك بكلية ال�رشيعة والدرا�صات الإ�صالمية
فرع جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية بالأح�صاء



د. عمر بن عبد العزيز السعيد

العدد  الرابع واخلمسون  81العدد  الرابع واخلمسون 80



حكم إخراج زكاة الفطر من التمر

العدد  الرابع واخلمسون  81العدد  الرابع واخلمسون 80

املقدمة

اأنف�سنا،  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه،  نحمده،  هلل  احلمد  اإن 
اأن  اأعمالنا. من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له. واأ�سهد  و�سيئات 
ا عبده ور�سوله، اأدى الأمانة، وبّلغ  ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممداً
الر�سالة، ون�سح الأمة، وجاهد يف اهلل حق اجلهاد، �سلى اهلل عليه وعلى اآله الأطهار، 
الدين،  يوم  اإلى  باإح�سان  تبعهم  ومن  والأن�سار،  املهاجرين  من  الأخيار،  و�سحبه 

ا.  ا كثرياً و�سّلم ت�سليماً

ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ( ]الن�ساء: 1[.

ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   )ۀ  

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ( ]الأحزاب: 71-70[.

)ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ( ]احل�سر: 18[. اأما بعد.
فاإن من ف�سل اهلل تعالى على عباده املوؤمنني اأن �سرع لهم زكاة الفطر بعد �سيامهم 
ل�شهر رم�شان املبارك، وقد جاء يف احلديث ذكر اأنواع من الأطعمة ُتخرج منها زكاة 
اأزمنة  يف  كانت  فقد  زمن،  اإلى  زمن  من  الأطعمة  بع�ض  حال  لتغري  ونظًرا  الفطر، 
ا من احللوى، ومن بني تلك الأطعمة  ا، فاأ�سبحت نوعاً ا وغذاءاً رئي�ساً ُتعّد قوتاً �سابقة 
التوا�سل الجتماعي، يف  و�سائل  العلم عرب  اأهل  بع�ص  التمر، وقد ح�سل جدل بني 
تخريج حكم اإخراج زكاة الفطر من التمر على كالم املتقدمني من الفقهاء، ما بني: 
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ا، اأ�ستق�سي فيه اأقوال  جميز وموؤيد، وبني حمرم ومانع، فاأحببت اأن اأكتب فيها بحثاً
اإخراج زكاة  حكم  امل�ساألة، فا�ستعنت باهلل تعالى وجاء البحث بعنوان:  العلم يف  اأهل 

الفطر من التمر.

�شابط املو�شوع: البحث يتعلق بحكم اإخراج زكاة الفطر من التمر دون ما يتعلق 
مبقداره اأو غري ذلك.

اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

هناك جملة من الأ�سباب دعتني لختيار هذا املو�سوع، اأهمها: 

تخريج . 1 العلم يف  اأهل  بني  فقد ح�سل جدل  النا�ص؛  واقع  املو�سوع مي�ص  اأن 
يتحّرى  عظيمة  ب�شعرية  يتعلق  ولأنه  ال�شابقني،  الفقهاء  كالم  على  حكمها 

امل�شلم اإخراج ما ترباأ به ذمته، اأحببت اأن اأبنّي اآراء اأهل العلم فيها.

ا اإلى عهد . 2 اأن التمر من�سو�ص عليه يف اأحاديث زكاة الفطر، وُيعّد غذاءاً رئي�ساً
قريب؛ ونظًرا ملا اأنعم اهلل تعالى به على عباده فقد تغري احلال، واأ�شبح نوًعا 
من احللوى، وهذا ما جعل الآراء نحوه متباينة، مما يتطلب ال�ستق�ساء يف 

كالم اأهل العلم، وبيان عللهم، واأدلتهم، وهذا �ساأن البحوث العلمية.

الدرا�سات ال�سابقة: 

الأحكام الفقهية املتعلقة بالتمر ومل يتي�سر يل الوقوف عليه.

وغري  بالنقد،  واإخراجها  الفطر  زكاة  اأحكام  عن  الباحثني  من  جملة  كتب  كما 
ذلك، لكني مل اأقف حال كتابتي يف املو�سوع على من خ�صَّ حكم اإخراجها من التمر 

ببحث م�ستقل.

خطة البحث: 

والفهر�ض،  وخامتة،  ومطلبني،  ومتهيد،  مقدمة:  على:  البحث  هذا  عقد  انتظم 
وهذا تف�سيلها. 
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املقدمة، وت�سمل: 

اأ�سباب اختيار املو�سوع.

الدرا�سات ال�سابقة.

خطة البحث.

منهج البحث. 

التمهيد، وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف زكاة الفطر وبيان حكمها، وحكمتها.

الفرع الثاين: تعريف التمر وف�سله وفوائده.

املطلب الأول: حكم اإخراج زكاة الفطر من التمر اإذا كان قوًتا لأهل البلد.

املطلب الثاين: حكم اإخراج زكاة الفطر من التمر اإذا مل يكن قوًتا لأهل البلد.

اخلامتة،  وا�ستملت على اأهم النتائج.

الفهر�ص وي�سمل: 

فهر�ص املراجع وامل�سادر.

فهر�ص املو�سوعات.

منهج البحث: 

اعتمدت يف البحث على املنهج ال�ستقرائي، و�سرت يف البحث على املنهج الآتي: 

ليت�سح . 1 حكمها؛  بيان  قبل  ذلك-  اإلى  احتاجت  -اإن  بامل�ساألة  املراد  اأبنّي 
املق�سود من درا�ستها.

اإذا كانت امل�ساألة من موا�سع التفاق فاأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق التفاق . 2
من مظاّنه املعتربة.
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اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف، فاأّتبع ما يلي: . 3

• حترير حمل اخلالف، اإذا كانت بع�ص �سور امل�ساألة حمل خالف، وبع�سها 	
حمل اتفاق.

• ذكر الأقوال يف امل�ساألة، وبيان من قال بها من اأهل العلم. ويكون عر�ص 	
اخلالف ح�سب الجتاهات الفقهية.

• القت�سار على املذاهب الفقهية الأربعة، واحلر�ص على توثيق الأقوال من 	
كتب املذهب نف�سه، واإذا مل اأقف على امل�ساألة فاأ�سلك بها م�سلك التخريج.

• من 	 عليها  يرد  ما  وذكر  الدللة،  وجه  بيان  مع  الأقوال،  اأدلة  ا�ستق�ساء 
مناق�سات، وما ُيجاب به عنها اإن كانت ثّمة اإجابة.

• الرتجيح مع بيان �سببه، وذكر ثمرة اخلالف اإن وجدت.	

والتوثيق . 4 التحرير  يف  الأ�سيلة،  واملراجع  امل�سادر  اأمهات  على  العتماد 
والتخريج واجلمع.

كتابة الآيات بخط امل�سحف، مع بيان ا�سم ال�سورة، ورقم الآية.. 5

تخريج الأحاديث والآثار مع بيان ما ذكره اأهل ال�ساأن يف درجتها -اإن مل تكن . 6
يف ال�سحيحني اأو اأحدهما- فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئذ بتخريجها.

جعل اخلامتة عبارة عن ملخ�ص للبحث، تعطي فكرة وا�سحة عما ت�سمنه . 7
البحث، مع اإبراز اأهم النتائج.

اإتباع البحث بالفهر�ص ح�سب املتبع.. 8

ول ي�سعني يف هذه املقدمة اإل اأن اأتوجه بخال�ص ال�سكر واأوفاه هلل تعالى على ما 
ا لوجه الكرمي، واأن ينفع به عموم امل�سلمني، اإنه  ي�ّسر واأعان، واأ�ساأله اأن يجعله خال�ساً

�سميع جميب.
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التمهيد

وفيه فرعان: 

الفرع االأول

تعريف زكاة الفطر وبيان حكمها وحكمتها

وفيه ثالث م�سائل: 

امل�ساألة الأولى: تعريف زكاة الفطر

ا. ف زكاة الفطر باعتبار مفردتيها، وباعتبارها مركباً �سُنعرِّ

اأوًل: تعريف زكاة الفطر باعتبار مفردتيها: الزكاة، والفطر.

يدل  اأ�سل  املعتّل  واحلرف  والكاف  اء  والزَّ زكى،  اأ�سلها  الزكاة  الزكاة:  تعريف 
يت بذلك؛ لأنها مما يرجى به زكاء  على مناء وزيادة، ويقال: الطهارة زكاة املال، �سمِّ
املال، وهو زيادته ومناوؤه، وقال بع�سهم �سميت زكاة؛ لأنها طهارة، وحجة ذلك قوله 
جل ثناوؤه: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ( ]التوبة: 103[، والأ�سل يف ذلك 

كله راجع اإلى هذين املعنيني، وهما النماء والطهارة)1(.

واإبرازه،  �سيء  فتح  يدل على  اأ�سل �سحيح  والراء  والطاء  الفاء  الفطر:  تعريف 
ق، والفطرة: �سدقة الفطر، واخللقة التي  ومن ذلك الفطر من ال�سوم، والَفْطر: ال�سَّ

خلق عليها املولود يف رحم اأمه)2(.
مقايي�ص اللغة، )529/1(، مادة )زكى(. ل�سان العرب، )358/14(. مادة )زكا(.  )1(

مقايي�ص اللغة، )358/2(، مادة )فطر(. القامو�ص املحيط، )�ص1253-1254(. مادة )فطر(.  )2(
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ثانًيا: تعريف زكاة الفطر باعتبارها مركًبا.

تعريف زكاة الفطر �ساأتناول تعريف زكاة الفطر عند كل مذهب ثم اأذكر التعريف 
املختار: 

• ا 	 ترحماً والعبادة  ال�سالت  بطريق  املال  من  يعطى  ملا  ا�سم  احلنفية:  تعريف 
ا)1(. مقدراً

وه بالطعام؛ بناًء على  ومما يوؤخذ عليه: اأنه جعل املُخرج من املال، ومل يخ�شّ
القيمة، وهذا خالف املن�شو�ض عليه يف احلديث  اإخراج  مذهبهم يف جواز 

كما �سياأتي.

• ا من غالب القوت)2(.	 تعريف املالكية: اإعطاء م�سلم فقري لقوت يوم الفطر �ساعاً

وهو تعريف جيد، �شمل املُخرج، واملقدار، واملعطى، فقد ذكر املخرج بقوله: 
ا. وذكر ال�سنف املعَطى بقوله:  من غالب القوت. وذكر املقدار بقوله: �ساعاً

م�سلم فقري.

• تعريف ال�سافعية: مل اأقف لهم على تعريف ا�سطالحي لزكاة الفطر، لكن ورد 	
يف تعريفهم للزكاة قولهم: ا�شم ملا ُيخرج عن مال اأو بدن)3(، وهو �سامل لزكاة 
املال، وزكاة البدن، فيمكن اأن يوؤخذ منه تعريف زكاة الفطر فيقال: ا�سم ملا 

ُيخرج عن بدن.

• تعريف احلنابلة: �سدقة جتب بالفطر من رم�سان)4(.	

ول  املخرج،  نوع  يذكرا  مل  اأنهما  واحلنابلة  ال�شافعية  تعريف  على  ويوؤخذ 
مقداره، ول ال�سنف املعطى.

تبيني احلقائق، )306/1(.  )1(
�سرح حدود ابن عرفه، )�ص78(. الفواكه الدواين، )347/1(.  )2(

حتفة املحتاج، )208/3(.  )3(
ك�ساف القناع، )246/2(.  )4(
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ولعل تعريف املالكية اأقرب التعاريف. 

منا�سبة الإ�سافة: 

بالفطر من رم�سان،  لكونها جتب  للفطر؛  ال�سدقة  “واأ�سيفت  ابن حجر:  قال 
وقال ابن قتيبة: املراد ب�سدقة الفطر �سدقة النفو�ص، ماأخوذة من الفطرة التي هي 
اأ�سل اخللقة. والأول اأظهر؛ ويوؤيده قوله يف بع�ص طرق احلديث: »زكاة الفطر من 

رم�سان«)1(”)2(، وت�سمى �سدقة الراأ�ص، وزكاة البدن)3(.

امل�ساألة الثانية: حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر واجبة دل على وجوبها: الكتاب، وال�سنة، والإجماع.

اأما الكتاب فقوله تعالى: )ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ    جب  حب  خب( ]الأعلى: 15-14[.

وجه ال�ستدلل: ورد عن جماعة من ال�سلف اأن املراد بقوله: )ی  جئ  حئ  مئ( اأنها 
زكاة الفطر. وقوله: )يئ    جب  حب  خب( اأنها �سالة العيد)4(.

واعرت�ص عليه: باأن ال�سورة مكية يف قول اجلمهور، وزكاة الفطر، و�سالة العيد، 
اإمنا �سرعتا يف املدينة)5(، فزكاة الفطر فر�ست يف ال�سنة الثانية من الهجرة)6(.

واأجيب عنه: ل يبعد اأن يكون اأثنى على من ميتثل اأمره يف �سدقة الفطر، و�سالة 
العيد، فيما ياأمر به يف امل�ستقبل)7(.

ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر   قال: »فر�ص ر�سول اهلل  ال�سنة فحديث ابن عمر  واأما 
رواه م�سلم، من حديث ابن عمر ، يف كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على امل�سلمني من التمر   )1(

وال�سعري، )489(.
فتح الباري، )469/3(.  )2(
رد املحتار، )358/2(.  )3(

ينظر: اجلامع لأحكام القراآن، )231/22-232(. وتف�سري ابن كثري، )382/5(.  )4(
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن، )233/22(. تف�سري جزء عم، اأ. د. م�ساعد الطيار، )�ص125-124(.  )5(

ينظر: التو�شيح �شرح اجلامع ال�شحيح، )625/10(.  )6(
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن، )233/22(.  )7(
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ا من �سعري على العبد واحلر والذكر والأنثى وال�سغري والكبري  ا من متر اأو �ساعاً �ساعاً

من امل�شلمني واأمر بها اأن توؤدى قبل خروج النا�ض اإلى ال�شالة«)1(.

وجه ال�ستدلل: ورد يف احلديث )َفَر�َص( وهي مبعنى األزم، فدل على اأن زكاة 

الفطر واجبة)2(.

واأما الإجماع: فقد قال ابن املنذر : “واأجمع عوام اأهل العلم على اأن �سدقة 

الفطر فر�ص... وقال اإ�سحاق : هو كالإجماع من اأهل العلم”)3(. 

الإجماع وحكى اخلالف يف وجوبها، كابن حجر  العلماء من تعقب حكاية  ومن 

 فقد اأورد على الإجماع ثالث اعرتا�سات: 

قاعدتهم يف  الفر�ص على  دون  بالوجوب  يقولون  اأن احلنفية  الأول:  العرتا�ص 

التفرقة)4(.

كل  وعلى  ال�سطالح،  يف  م�ساحة  ول  العبارة)5(،  يف  اخلالف  باأن  عنه:  واأجيب 

فالإجماع على الوجوب)6(.
رواه البخاري، يف كتاب الزكاة، باب فر�ص �سدقة الفطر، )�ص300(.  )1(

ينظر: املنتقى، )185/2(.  )2(
الإ�سراف، )61/3(.   )3(

ينظر: التو�شيح �شرح اجلامع ال�شحيح، )622/10(. فتح الباري، )469/3(. وجاء يف ك�سف الأ�سرار:   )4(
يخلو من: اأن يرتجح جانب الأداء فيه، اأو جانب الرتك، اأو ل هذا ول  ل  املكلف  عن  ال�سادر  “الفعل 
ذلك. اأما الأول فذلك اإما: اأن يكفر جاحده وي�سلل، وهو الفر�ص. اأو ل يكفر وذلك اإما: اأن يتعلق العقاب 

برتكه، وهو الواجب”. )300/2(.
على  للفر�ص  مرادف  الواجب-  –اأي  “وهو  الرو�سة:  خمت�سر  يف  وجاء   .)185/2( املنتقى،  ينظر:   )5(
الأ�شح، وهو قول ال�شافعي. وعند اأبي حنيفة الفر�ض املقطوع به، والواجب املظنون... والنزاع لفظي؛ 
خمت�سر  �سرح  �ساوؤوا”.  ما  القطعي  هم  فلي�سّموا  وقطعي.  ظني  اإلى  الواجب  انق�سام  يف  نزاع  ل  اإذ 

الرو�سة، )265/1(.
ينظر: التو�شيح �شرح اجلامع ال�شحيح، )622/10(.  )6(
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العرتا�ص الثاين: اأن اإبراهيم بن علية)1( واأبا بكر بن كي�سان الأ�سم)2( قال: اإن 
وجوبها ن�سخ)3(.

وي�ستدل لهما بحديث �سعد بن عبادة قال: »اأمرنا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ب�سدقة الفطر 
قبل اأن تن�زل الزكاة، فلما نزلت الزكاة مل ياأمرنا ومل ينهنا ونحن نفعله«)4( )5(.

ويجاب عنه من وجهني: 

الأول: وعلى فر�ص �سحته، فلي�ص فيه دليل على الن�سخ؛ لالكتفاء بالأمر الأول؛ 
لأن نزول فر�ض ل يوجب �شقوط فر�ض اآخر. وقوله: »مل ياأمرنا« ل اأثر له؛ لأن 

الأمر �سبق ول حاجة اإلى تكراره)6(.

العلماء على وجوب �سدقة الفطر...  اأجمع  “وقد  النووي:  الثاين: قال احلافظ 
وهذا يدل على �سعف الرواية عن ابن علية، والأ�سم، واإن كان الأ�سم ل يعتد 

به يف الإجماع”)7(.

ر)8(. العرتا�ص الثالث: من العلماء من اأّول قوله: “فر�ص” يف احلديث مبعنى قدَّ
اإبراهيم بن اإ�سماعيل بن علية جهمي، كان يناظر، ويقول بخلق القراآن، مات �سنة ثمان ع�سرة ومائتني.   )1(

�سري اأعالم النبالء، )107/9(.
ا، له تف�سري، وكتاب  ا، وقوراً هو عبدالرحمن بن كي�سان الأ�سم، كنيته اأبو بكر، �سيخ املعتزلة، كان ديناً  )2(
النبالء،  اأعالم  �سري   .)572/2( واللغات،  الأ�سماء  تهذيب  ومائتني.  اإحدى  �سنة  مات  القراآن،  خلق 

.)413/17(
ينظر: فتح الباري، )469/3(.  )3(

رواه الن�سائي يف كتاب الزكاة، باب فر�ص �سدقة الفطر قبل نزول الزكاة، )49/5(. ورواه ابن ماجه،   )4(
�سعد  بن  قي�ص  حديث  من  م�سند  يف  اأحمد،  ورواه   .)585/1( الفطر،  �سدقة  باب  الزكاة،  كتاب  يف 
اأبي عمار ول يعلم حاله يف اجلرح  “فهذا احلديث مداره على  بن عبادة، )262/39(. قال النووي: 
اإ�سناده راوياًا جمهول”. فتح  “باأن يف  والتعديل”. املجموع �سرح املهذب، )62/6(. وذكر ابن حجر: 

الباري، )469/3(. و�سححه الألباين يف �سحيح �سنن الن�سائي. و�سحح اإ�سناده حمقق امل�سند.
ينظر: فتح الباري، )469/3(.  )5(

ينظر: املجموع �شرح املهذب، )62/6(. فتح الباري، )469/3(.  )6(
ينظر: املجموع �شرح املهذب، )62/6(.  )7(

ينظر: فتح الباري، )469/3(.  )8(



د. عمر بن عبد العزيز السعيد

العدد  الرابع واخلمسون  91العدد  الرابع واخلمسون 90

ويجاب عنه: باأن فر�ص اأ�سله يف اللغة قدر، لكن نقل يف عرف ال�سرع اإلى الوجوب 
فاحلمل عليه اأولى، ويوؤيد الوجوب: 

• ت�سميتها زكاة، فهي داخلة يف عموم قوله تعالى: )ڱ   ں( ]البقرة: 43[.	

• الت�سريح بالأمر بها يف حديث �سعد بن عبادة يف قوله: »اأمرنا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 	
ملسو هيلع هللا ىلص: »على كل حر  قوله  الوجوب  ويوؤيد  الفطر« على فر�ص �سحته،  ب�سدقة 

وعبد«)1(.

املنذر)2(،  ابن  كالإجماع كما حكاه  ووجوبها  واجبة،  الفطر  زكاة  اأن  واخلال�سة 
ما  على  الإجابة  �سبقت  قد  ي�سري،  وجود خالف  ي�سر  ول  والنووي)4(،  والبيهقي)3(، 

ا�سُتدل لهم به.

امل�ساألة الثالثة: احلكمة من زكاة الفطر

اهلل  اأمر  وامتثال  ملسو هيلع هللا ىلص،  ر�سوله  واأمر  تعالى  اهلل  لأمر  الت�سليم  امل�سلم  يف  الأ�سل 
تعالى واأمر ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص باإخراج زكاة الفطر، �شواًء علم احلكمة اأم مل يعلمها، ول باأ�ض 
  من التما�ص احلكمة من زكاة الفطر، ومما ورد يف ذلك حديث ابن عبا�ص
قال: »فر�ص ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر، طهرة لل�سائم من اللغو والرفث، وطعمة 

للم�ساكني... احلديث«)5(.
)ڈ  ژ  ژ   ا نحو  “على لال�ستعالء ح�ساً الباري، )469/3(. قال يف البحر املحيط:  ينظر: فتح   )1(
ڑ( ]املوؤمنون: 22[. اأو معنى نحو )ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]اآل عمران: 97[. 
ونحو لزيد علي كذا؛ لأن الوجوب والدين يعلوه ويركب يف املعنى، ولهذا قالوا: اإنها ت�ستعمل لالإيجاب”. 

 .)307-306/2(
حكاه ابن املنذر عن اإ�شحاق. ينظر: الإ�شراف، )61/3(.  )2(

ينظر: ال�شنن الكربى، )159/4(.   )3(
ينظر: املجموع �شرح املهذب، )61/6(.   )4(

رواه اأبوداود، يف كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، )262/2(. ورواه ابن ماجه، يف كتاب الزكاة، باب   )5(
�سدقة الفطر، )585/1(. قال احلافظ ابن حجر: “رواه اأبوداود وابن ماجه و�سححه احلاكم”. بلوغ 

نه حمقق بلوغ املرام. وح�ّسنه الألباين، اإرواء الغليل، )332/3(. املرام، )163/1(. وح�سَّ
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وا�ستنبط العلماء من احلديث اأن من حكمة زكاة الفطر اأمرين: 

جترب  كما  رم�سان،  �سهر  يف  الطارئ  النق�ص  جترب  الفطر  زكاة  اأن  اأحدهما: 
لل�سائم  »طهرة  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ويوؤيده  ال�سالة،  نق�ص  لل�سالة  ال�سهو  �سجدة 
ا لنف�ص من �سام رم�سان من  من اللغو والرفث«)1(، وقوله: طهرة اأي تطهرياً
اللغو: وهو ما ل ينعقد عليه القلب من القول. والرفث هنا: هو الفح�ص من 

الكالم)2(.

ق عليهم من اأنواع  الثاين: اأن يف زكاة الفطر اإغناءاً للفقراء وامل�ساكني مبا ُيت�سدَّ
الأطعمة؛ حتى ي�ساركوا امل�سلمني فرحة العيد، فالفقري قد ل يجد من ي�ستعمله 

ا)3(. يوم العيد وثالثة اأيام بعده غالباً

الفرع الثاين
تعريف التمر وف�صله وفوائده

وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: تعريف التمر والألفاظ ذات ال�سلة به

مترات،  على  كذلك  ويجمع  مترة،  واحدته  جمع  املاأكول،  التمر  التمر:  تعريف 
يبيع  الذي  والتّمار:  تامر.  التمر:  يطِعم  اأو  للذي عنده متر،  ويقال  ومُتران.  ومتور، 

ا، �سار يف حد التمر)4(. التمر، والتمري: الذي يحبه، ومّتر الرطب تتمرياً

ومما يت�سل بالتمر من الألفاظ: الرطب.

وتعريف الرطب: قال ابن فار�ص: الراء والطاء والباء اأ�سل واحد يدل على خالف 
ينظر: حتفة املحتاج، )305/3(.  )1(

ينظر: نيل الأوطار، )218/4(.  )2(
ينظر: حتفة املحتاج، )319/3(.  )3(

ينظر: معجم مقايي�ض اللغة، مادة )متر(، )183/1(. القامو�ص املحيط، مادة )متر(، )�ص197(.  )4(



د. عمر بن عبد العزيز السعيد

العدد  الرابع واخلمسون  93العدد  الرابع واخلمسون 92

ويقال:  معروف،  طب:  والرُّ يب�ص«)1(،  اإذا  الرطب  »اأينق�ص  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ومنه  اليب�ص، 
ا، حان اأوان رطبه، ورطبت القوم واأرطبهم: اأطعمتهم الرطب)2(. اأرطب النخل اإرطاباً

امل�ساألة الثانية: ف�سل التمر وفوائده.

للتمر ف�سائل وفوائد عديدة جاءت الإ�سارة اإليها يف الكتاب، وال�سنة، وما ورد عن 
اأعالم الأمة، واأيد ذلك الطب احلديث ومن ذلك: 

: قوله تعالى: )ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ( ]مرمي: 25[. اأولاً

الآية  لهذه  الرطب،  من  للنف�ساء عندي خري  “ما   : بن خثيم  الربيع  قال 
مل  ولدها  ع�سر  واإذا  مرمي...  لأطعمه  الرطب  من  اأف�سل  هو  ا  �سيئاً اهلل  علم  ولو 
طب  الرُّ اآثار  عن  لتك�سف  الطبية  الأبحاث  وجاءت  الرطب”)3(،  من  خري  لها  يكن 
الأم واجلنني  تكفل �سالمة  والتي  الولدة،  لعملية  املي�سرة  العقاقري  اآثار  تعادل  التي 
ا. كما اأثبت الباحثون اأن التمر يحتوي على مادة ت�سبه هرمون الأوك�سي تو�سني،  معاً
ا للولدة، وبعد الولدة ي�ساعد يف وقف النزف  والذي ي�ساعد يف تو�سيع الرحم متهيداً
ا، كما ي�ساعد على ا�ستعادة الرحم حلجمه الطبيعي، وي�ساعد يف عملية اإدرار  تدريجياً
والفيتامينات،  املعادن،  من  كامالاً  ا  منجماً التمر  فيعترب  وباجلملة  للمولود،  احلليب 

والهرمونات، التي حتتاجها املراأة احلامل، والتي تلد، وللنف�ساء املر�سع)4(.

ا: يف احلديث عن عائ�سة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يجوع اأهل بيت عندهم  ثانياً
رواه الن�سائي -من حديث �سعد- يف كتاب البيوع، باب ا�سرتاء التمر بالرطب، )268/7-269(. ورواه   )1(
اأبوداود يف كتاب، البيوع والإجارات، باب يف التمر بالتمر، )657/3(. ورواه الرتمذي يف كتاب البيوع، 
باب ما جاء يف النهي عن املحاقلة واملزابنة، )527/3(. ورواه ابن ماجه، يف كتاب التجارات، باب بيع 
الرطب بالتمر، )761/2(. ورواه اأحمد يف م�سند �سعد، )100/3(. قال الرتمذي: هذا حديث ح�سن 

�سحيح. و�سححه الألباين، اإرواء الغليل، )199/5(. وقال حمقق امل�سند: “اإ�سناده قوي”.
ينظر: معجم مقايي�ض اللغة، مادة )رطب(، )470/1(. القامو�ص املحيط، مادة )رطب(، )�ص647(.  )2(
كثري،  ابن  تف�شري  ينظر:  ميمون،  بن  عمرو  عن  مبعناه  وورد   .)437/13( القراآن،  لأحكام  اجلامع   )3(
)225/5(. قال ابن حجر  بعد ذكر اأثر عمر بن ميمون والربيع: اأ�سانيدها �سحيحة. فتح الباري، 

 .)707/9(
ينظر: اإعجاز التمر يف ال�شفاء والوقاية من امليكروبات ال�شارة واملمر�شة، )�ض26(.  )4(
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التمر«. ويف لفظ قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا عائ�سة بيت ل متر فيه جياٌع اأهله، يا عائ�سة 
ا)1(، ويف احلديث ف�سيلة  بيت ل متر فيه جياٌع اأهله، اأو جاع اأهله«. قالها مرتني اأو ثالثاً

التمر، وجواز الدخار للعيال واحلث عليه)2(.

ثالثاًا: عن �سعد  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ت�سبَّح كل يوم �سبع مترات 
عجوة مل ي�سره يف ذلك اليوم �سم ول �سحر«)3(، وفيه “ف�سيلة متر املدينة وعجوتها، 

وف�سيلة الت�سبح ب�سبع مترات منه، وتخ�سي�ص عجوة املدينة دون غريها”)4(.

ومما ورد يف ذلك ما رواه اأبو هريرة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »العجوة من 
اجلنة، وهي �سفاء من ال�سم...«)5(.

ملسو هيلع هللا ىلص يفطر على رطبات   قال: »كان ر�سول اهلل  اأن�ص بن مالك  ا: عن  رابعاً
قبل اأن ي�سلي، فاإن مل يكن رطبات، فتمرات، فاإن مل يكن مترات ح�سا ح�سوات من 
ماء«)6(. وعن �سلمان بن عامر ال�سبي  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا اأفطر اأحدكم 

فليفطر على متر، فاإنه بركة...«)7(.
رواه م�سلم، يف كتاب الأ�سربة، باب يف اإدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال، )�ص1131(.  )1(

�سرح م�سلم، للحافظ النووي، )330/13(.  )2(
رواه البخاري يف كتاب الأطعمة، باب العجوة، )�ص1178(. ورواه م�سلم، يف كتاب الأ�سربة، باب ف�سل   )3(

متر املدينة، )�ص1132-1131(.
�سرح م�سلم، للحافظ النووي، )5/14(.  )4(

الطب،  كتاب  الرتمذي، يف  ورواه   .)304/14( ، هريرة  اأبي  م�سند  امل�سند، يف  اأحمد يف  رواه   )5(
باب ما جاء يف الكماأة والعجوة، )350/4(. وقال الرتمذي: “هذا حديث ح�سن غريب وهو من حديث 
حممد بن عمرو ول نعرفه اإل من حديث �سعيد بن عامر عن حممد بن عمرو”. وقال الألباين يف �سحيح 

�سنن الرتمذي: حديث ح�سن �سحيح. وقال حمقق امل�سند: حديث ح�سن.
باب ما  ال�سوم،  اأبوداود يف كتاب  ورواه   .)110/20( ، اأن�ص  اأحمد يف م�سنده، يف م�سند  رواه   )6(
يفطر عليه، )764/2-765(. ورواه الرتمذي، يف كتاب ال�سوم، باب ما جاء ما ي�ستحب عليه الإفطار، 
)77/3-79(. قال الرتمذي: هذا حديث ح�شن غريب. وقال حمقق امل�شند: اإ�شناده �شحيح على �شرط 

م�سلم. وح�سنه الألباين يف اإرواء الغليل، )45/4(. 
رواه الرتمذي، يف كتاب ال�سوم، باب ما جاء ما ي�ستحب عليه الإفطار، )77/3-79(. قال الرتمذي:   )7(
هذا حديث ح�سن �سحيح. قال الألباين: “واأما حديث �سلمان من قوله ملسو هيلع هللا ىلص واأمره فلم يثبت عندي”. 

اإرواء الغليل، )51/4(.
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ويف احلديث دليل على ا�ستحباب الإفطار بالرطب، فاإن عدم فبالتمر، فاإن عدم 
فباملاء)1(.

قال ابن القيم : “ويف فطر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من ال�سوم عليه)2( اأو على التمر، 
ا، فاإن ال�سوم يخلي املعدة من الغذاء، فال جتد الكبد فيها  اأو املاء تدبري لطيف جداً
ما جتذبه وتر�سله اإلى القوى والأع�ساء، واحللو اأ�سرع �سيء و�سولاً اإلى الكبد، واأحبه 
ا، في�ستد قبولها له، فتنتفع به هي والقوى، فاإن مل يكن  اإليها، ول �سيما اإذا كان رطباً
فالتمر حلالوته، وتغذيته”)3(، واإمنا �سرع الإفطار بالتمر؛ لأنه حلو، وكل حلو يقوي 

الب�سر الذي ي�سعف بال�سوم)4(.

وعن اأبى هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »نعم �سحور املوؤمن التمر«)5(.

و»نعم« فعل مدح، ويف احلديث مدح وثناء لل�سحور بالتمر.

ا: عن اأبي مو�سى قال: ولد يل غالم، فاأتيت به النبي ملسو هيلع هللا ىلص ف�سماه اإبراهيم  خام�ساً
كه بتمرة)6(. وثبت اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حنَّك عبداهلل بن الزبري)7(، وعبداهلل بن اأبي  وحنَّ
بال�سبيان  يوؤتى  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأن  عائ�سة  وعن   ،)8(

 الأن�ساري  طلحة 
فيربك عليهم ويحنكهم)9(.

ينظر: حتفة الأحوذي، )312-311/3(.  )1(
اأي الرطب.  )2(

زاد املعاد، )313/4(.  )3(
ينظر: حتفة الأحوذي، )311/3(.  )4(

رواه اأبوداود، يف كتاب ال�سوم، باب من �سمى ال�سحور الغداء، )757/2-758(. و�سكت عنه، و�سححه   )5(
الألباين، �سحيح �سنن اأبي داود.

رواه البخاري يف كتاب العقيقة، باب ت�سمية املولود غداة يولد ملن مل يعقَّ عنه وحتنيكه، )�ص1182(.   )6(
ورواه م�سلم، يف كتاب الآداب، باب ا�ستحباب حتنيك املولود عند ولدته... )�ص1184(.

رواه البخاري يف كتاب العقيقة، باب ت�سمية املولود غداة يولد ملن مل يعقَّ عنه وحتنيكه، )�ص1182(.   )7(
ورواه م�سلم، يف كتاب الآداب، باب ا�ستحباب حتنيك املولود عند ولدته... )�ص1185-1184(.

رواه البخاري يف كتاب العقيقة، باب ت�سمية املولود غداة يولد ملن مل يعّق عنه وحتنيكه، )�ص1182(.   )8(
ورواه م�سلم، يف كتاب الآداب، باب ا�ستحباب حتنيك املولود عند ولدته... )�ص1183(.
رواه م�سلم، يف كتاب الآداب، باب ا�ستحباب حتنيك املولود عند ولدته... )�ص1184(.  )9(
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قال النووي : “اتفق العلماء على ا�ستحباب حتنيك املولود عند ولدته بتمر، 
فاإن تعّذر فمما يف معناه وقريب منه من احللو، فيم�سغ املحنك التمر حتى ت�سري 

مائعة بحيث تبتلع، ثم ُيفتح فم املولود وي�سعها فيه ليدخل �سيء منها جوفه”)1(.

اإن حتنيك املولود بالتمر فيه عظيم الفوائد الطبية، ففي التمر عنا�شر حيوية 
تقي الطفل من الأمرا�ص، وتقوي مناعته املكت�سبة من اهلل، ومبا اأن املواليد يحتاجون 
لل�سكر )اجللوكوز( بعد ولدتهم مبا�سرة؛ فاإن اإعطاء الطفل التمر املذاب يقي الطفل 

من م�ساعفات نق�ص ال�سكر)2(.

داأبت م�ست�سفيات الولدة والأطفال على اإعطاء املولودين حملول اجللوكوز  “وقد 
لري�سعه املولود بعد ولدته مبا�سرة”)3(.

وهو  احلار،  اجلوهر  من  فيه  مبا  للبدن  تغذية  الثمار  اأكرث  من  التمر  ا:  �ساد�ساً
فاكهة، وغذاء، ودواء، و�سراب، وحلوى)4(، والتمر مقٍوّ للكبد، ملنّي للطبع، يزيد الباه 
ول �سيما مع حب ال�سنوبر، ويربئ من خ�سونة احللق)5(، والتمر �سهل اله�سم �سريع 
التاأثري يف تن�شيط اجل�شم، ويدر البول، وينظف الكبد، ويغ�شل الكلى، واأليافه تكافح 
الإم�ساك، واأمالحه القلوية، تعدل حمو�سة الدم، ول مينع التمر اإل على البدينني، 

وامل�سابني بال�سكر)6(.

هذه جملة من ف�سائل التمر وفوائده.

�سرح م�سلم، للحافظ النووي، )174/14(.  )1(
ينظر: بحث اإعجاز التمر يف ال�شفاء والوقاية من امليكروبات ال�شارة واملمر�شة، )�ض60(.  )2(

ينظر: جملة الإعجاز العلمي، العدد الرابع، حتنيك املولود وما فيه من اإعجاز علمي، د. حممد البار.  )3(
ينظر: زاد املعاد، )292/4(.  )4(
ينظر: زاد املعاد، )291/4(.  )5(

ينظر: بحث اإعجاز التمر يف ال�شفاء والوقاية من امليكروبات ال�شارة واملمر�شة، )�ض25(.  )6(
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املطلب االأول

حكم اإخراج زكاة الفطر من التمر اإذا كان قوًتا لأهل البلد

قبل ال�سروع يف بيان احلكم، يح�سن اأن اأُبنّي املراد بالقوت، فقد جاء يف مقايي�ص 
اإم�ساك، وحفظ، وقدرة على  يدل على:  اأ�سل �سحيح،  والتاء  والواو  “القاف  اللغة: 
ا؛ لأنه م�ساك البدن  ال�سيء.... ومن الباب: القوت ما مي�سك الرمق، واإمنا �سمي قوتاً
وقوته”)1(. والقوت: “ما يقوم به بدن الإن�سان من الطعام”)2(، واأ�شاف يف النظم 
ا فقال: “تغذى به الأج�سام على الدوام”)3(، وخرج بقوله: على الدوام  امل�ستعذب قيداً
يوم  يتغذى يف  ي�سرية: كمن  اأوقات  بل يف  الدوام،  على  ل  لالأج�سام  ا  قواماً يكون  ما 

ا. بفاكهة، اأو حلوى، فال تعترب قوتاً

وميكن اأن يقال يف تعريف القوت: ما يح�سل با�ستعماله اإقامة البنية، بحيث ل 
تف�سد عند القت�سار عليه)4(.

ا: اأن يح�سل با�ستعماله اإقامة البنية فال  وبناءاً على ما �سبق فمعنى كون التمر قوتاً
تف�سد عند القت�سار عليه، ول يخفى اأن التمر يف ع�سور كثرية من عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص)5( 

اإلى عهد قريب ُيعترب الغذاء الرئي�ص الذي تقوم عليه الأبدان.
)376/2(. وينظر: امل�شباح املنري، )518/1(.  )1(

املطلع، )�ص138(. وينظر: معجم امل�شطلحات والألفاظ الفقهية، )122/3(.  )2(
.)160/1(  )3(

ينظر: ال�شرح الكبري، للدردير، )47/3(.  )4(
ومنه حديث عائ�سة  اأنها قالت لعروة: ابَن اأختي اإن كنا لننُظر اإلى الهالل، ثالثة اأهلة يف �شهرين   )5(
وما اأوقدت يف اأبيات ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ناٌر. فقلُت: يا خالة ما كان يعي�سكم؟ قالت: الأ�سودان: التمر واملاء، 
اإل اأنَّه قد كان لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جرياٌن من الأن�سار كانت لهم منائُح، وكانوا مَينحون ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من 
األبانهم في�سقينا. رواه البخاري يف كتاب الرقائق، باب: كيف كان عي�ص النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه وتخليهم 

عن الدنيا؟ )�ص1365(. ورواه م�سلم، يف كتاب الزهد والرقائق، )�ص1589(.
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فاإذا كان هذا حال التمر يف البلد جاز اإخراج زكاة الفطر منه بال خالف؛ قال 
الفطر”)1(،  زكاة  يف  وال�شعري  التمر  اإخراج  جواز  يف  خالف  “ول   : الباجي 
 : ا للبلد؛ ويدل على ذلك قوله   على ما اإذا كان التمر قوتاً ويحمل قوله 
)اأو( ههنا على قول جماعة اأ�سحابنا  ا من متر،  �ساعاً اأو  �سعري  ا من  �ساعاً “وقوله: 
ل ي�شح اأن تكون للتخيري، واإمنا هي للتق�شيم؛ ولو كانت للتخيري لقت�شى اأن يخرج 
ا  ال�سعرَي َمن قوُته غريه من التمر مع وجوده، ول يقول هذا اأحد منهم، فتقديره �ساعاً
ا من �سعري على من كان ذلك قوته”)2(. فدل  من متر على من كان ذلك قوته، اأو �ساعاً

ا لأهل البلد. على اأن حمل الإجماع فيما لو كان التمر قوتاً

ومما يدل على جواز اإخراج التمر يف زكاة الفطر اإذا كان قوًتا: 

ا من متر  حديث ابن عمر  قال: فر�ص ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر �ساعاً
ا من �سعري على العبد واحلر والذكر والأنثى وال�سغري والكبري من امل�سلمني،  اأو �ساعاً

واأمر بها اأن توؤدى قبل خروج النا�ض اإلى ال�شالة)3(.

وحديث اأبي �سعيد اخلدري  اأنه يقول: “كنا ُنخرج زكاة الفطر �شاًعا من 
ا من زبيب”)4(. ا من اأقط اأو �ساعاً ا من متر اأو �ساعاً ا من �سعري اأو �ساعاً طعام اأو �ساعاً

ا على غريه من الأ�سناف على اأربعة اأقوال:  واختلفوا يف تف�سيل التمر اإذا كان قوتاً

القول الأول: اأن الدراهم اأولى من الدقيق، والدقيق اأولى من الرب، فيكون التمر 
. وهو قول احلنفية)5(. عندهم مف�سولاً

ينظر: املنتقى، )186/2(. جمموع فتاوى ابن تيمية، )68/25(.  )1(
ينظر: املنتقى، )186/2(. جواهر الإكليل، )200/1(. حا�سية ال�ساوي، )438/1(. وجاء فيه: “ولو   )2(

وجد �سيء من الت�سعة، وكان غري مقتات لهم فال عربة به”.
رواه البخاري، يف كتاب الزكاة، باب فر�ص �سدقة الفطر، )�ص300(.  )3(

ا من طعام، )�ص300(. رواه البخاري، يف كتاب الزكاة، باب �سدقة الفطر �ساعاً  )4(
ينظر: الهداية و�شرحها فتح القدير، )302/2(. جاء يف الدر املختار، )2 / 366(.: “ودفع القيمة اأي   )5(
الدراهم اأف�سل من دفع العني على املذهب املفتى به... وهذا يف ال�سعة اأما يف ال�سدة فدفع العني اأف�سل 

كما ل يخفى”.
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اأم  متًرا  اأكان  �شواء  البلد،  قوت  من  الأح�شن  يخرج  اأن  الأف�شل  الثاين:  القول 
غريه. وهو قول املالكية)1(.

القول الثالث: اأن الأعلى الرب، فال�سعري، فالتمر، فيكون التمر يف املرتبة الثالثة. 
وهو قول ال�سافعية)2(.

القول الرابع: اأن اإخراج التمر اأف�شل من غريه وهو قول احلنابلة)3(، ووجه عند 
ال�سافعية)4(.

الأدلة واملناق�سة: 

ميكن اأن ي�ستدل لأ�سحاب القول الأول: 

باأن املق�سود اإغناء امل�ستحقني، والإغناء بالدراهم اأكمل من غريها.

ويجاب عنه من وجهني: 

الأول: اأن الدراهم مل يرد ذكرها يف احلديث، ولو كان اإخراج الزكاة بالدراهم 
اأف�سل لفعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولو مرة يف حياته.

 ! ، وما مل يفعله فا�سالاً  الثاين: يلزم من هذا اأن يكون ما فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص مف�سولاً
ول يقول بذلك اأحد.

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين بدليلني: 

الأول: عن اأبي جملز)5( قلت لبن عمر: قد و�ّسع اهلل والرب اأف�سل من التمر اأفال 
ينظر: املنتقى، )189/2(. �سرح اخلر�سي، )232/2(.  )1(

حتفة املحتاج، )323/3(. مغني املحتاج، )118/2(.  )2(
ينظر: �شرح منتهى الإرادات، )443/1(. ك�ساف القناع، )254/2(.  )3(

ينظر: املجموع �شرح املهذب، )97-96/6(.  )4(
لحق بن حميد بن �سعيد ال�سدو�سي الب�سري اأبو ِم�جَلز بك�سر امليم و�سكون اجليم وفتح الالم بعدها   )5(
زاي، م�شهور بكنيته، ثقة من كبار الثالثة، مات �شنة �شت، وقيل: ت�شع ومائة. ينظر: تقريب التهذيب، 

)�ص516(.
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يعطي الرب؟ قال: »ل اأعطي اإل كما يعطي اأ�سحابي«)1(.

وجه ال�ستدلل: ا�ستنبط من ذلك اأنهم كانوا يخرجون من اأعلى الأ�سناف 
التي ُيقتات بها؛ لأن التمر اأعلى من غريه)2(.

الثاين: اأن ذكر الأ�سناف يجعلها مت�ساوية، فيف�سل بينها مبا هو الأف�سل يف كل 
بلد بح�سبه.

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثالث: 

عليكم  اهلل  اأو�سع  اإذا  »اأما  قال:   .)3(
 اأبي طالب  بن  علي  مروي عن  باأنه 

ا من بر وغريه«)4(. فاأو�سعوا اأعطوا �ساعاً

ويجاب عنه من وجهني: 

الأول: اأن الأثر �سعيف، كما يف تخريجه.

الثاين: اأنه معار�ص بفعل ابن عمر  كما �سياأتي.

ا�ستدل اأ�سحاب القول الرابع بدليلني: 

الدليل الأول: بفعل ال�سحابة  فعن اأبي جملز قلت لبن عمر: »قد و�ّسع 
يعطي  كما  اإل  اأعطي  ل  قال:  الرب؟  يعطي  اأفال  التمر  اأف�سل من  والرب  اهلل 

اأ�سحابي«)5(.
مل اأقف على من خّرجه، ون�سبه يف �سرح الزرك�سي وغريه اإلى اأحمد. قال د. عبداهلل ابن جربين يف   )1(
ا: “مل اأجده يف م�شند اأحمد ول يف كتاب الزهد يف مظنته... ومل اأجده  حتقيقه ل�سرح الزرك�سي معلقاً
يف م�سائل اأحمد”. �سرح الزرك�سي، )532/2(. وجاء يف ما �سح من اآثار ال�سحابة يف الفقه: “اأخرجه 

ابن زجنويه، وهو �سحيح”. )100/2(.
ينظر: �شرح الزرقاين على املوطا، )201/2(.  )2(

املجموع �سرح املهذب، )97-96/6(.  )3(
رواه الن�سائي، يف كتاب الزكاة، باب احلنطة، )53/5(. و�شعف اإ�شناده الألباين، ينظر: �شعيف �شنن   )4(

الن�سائي، )�ص91(.
�سبق تخريجه.  )5(
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وجه ال�ستدلل: “وظاهره اأن جماعة من ال�سحابة كانوا يخرجون التمر”)1(

ل  كان  عمر  بن  عبداهلل  اأن  نافع:  فعن   . عمر  ابن  عنه  ثبت  وممن 
يخرج يف زكاة الفطر اإل التمر، اإل مرة واحدة، فاإنه اأخرج �شعرًيا)2(.

وجه ال�شتدلل: فيه دللة على اأن التمر اأف�شل ما يخرج يف �شدقة الفطر)3(.

، واأقل كلفة)4(. الدليل الثاين: اأن التمر قوت وحالوة، واأقرب تناولاً

الرتجيح: 

بعد تاأمل الأقوال واأدلتهم، يظهر رجحان القول الثاين وهو اأن الأف�شل اأن يخرج 
الأح�سن من طعام وقوت البلد؛ لأن تعليلهم من�سبط، والنا�ص متفاوتون يف اأطعمتهم، 

ويوؤيد ذلك قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
  ٺ( ]اآل عمران: 92[، ول يعار�ص ما ورد عن ابن عمر وغريه من ال�سحابة

فلعلهم كانوا يرون التمر اأف�سل الأ�سناف التي يف بلدهم.

�سرح منتهى الإرادات، )443/1(.  )1(
رواه مالك، يف كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر. )�ص237(. واأخرجه البخاري، يف كتاب الزكاة،   )2(
“فاإن ابن عمر ُيعطي التمَر، فاأعوز اأهُل  باب �سدقة الفطر عن احلر واململوك. )�ص301(، ولفظه: 

ا...”. املدينة من التمر فاأعطى �سعرياً
�سرح الزرقاين على املوطاأ، )201/2(.  )3(

ينظر: �شرح منتهى الإرادات. )443/1(.  )4(
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املطلب الثاين
حكم اإخراج زكاة الفطر من التمر اإذا مل يكن قوًتا لأهل البلد

يظهر ارتباط امل�شاألة بالعلة اجلامعة لالأ�شناف الواردة يف زكاة الفطر، والتي 
ا من  ملسو هيلع هللا ىلص فر�ص زكاة الفطر �ساعاً  اأن ر�سول اهلل  وردت يف حديث ابن عمر 
امل�سلمني)1(، وحديث  اأنثى من  اأو  اأو عبد ذكر  ا من �سعري على كل حر  اأو �ساعاً متر 
اأو �شاًعا  الفطر �شاًعا من طعام  زكاة  كنا نخرج  قال:    �سعيد اخلدري  اأبي 
ابن  ا من زبيب)2(، وحديث  اأو �ساعاً اأقط  ا من  اأو �ساعاً ا من متر  اأو �ساعاً من �سعري 
ا من �سعري قال  ا من متر اأو �ساعاً عمر  قال: اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بزكاة الفطر �ساعاً

عبداهلل: فجعل النا�ص عدله ُمّدين من حنطة)3(. 

وقد اختلف الفقهاء يف العلة على ثالثة اأقوال: 

ا على  الإغناء؛ فاملن�سو�ص عليه معلول بكونه مالاً متقوماً العلة  اأن  الأول:  القول 
القيمة:  ذلك  جميع  عن  يعطي  اأن  فيجوز  عني،  اأنه  حيث  من  ل  الإطالق، 
فيجزئ  عليه  وبناءاً  �ساء.  ما  اأو  ا،  عرو�ساً اأو  ا،  فلو�ساً اأو  دنانري،  اأو  دراهم، 
اإخراج التمر اإذا ح�شل به الإغناء واإن مل يكن قوًتا. واإليه ذهب احلنفية)4(.

القول الثاين: اأن العلة اأن يكون الطعام قوتاًا مما جتب فيه الزكاة. وبناءاً عليه فال 
يجزئ اإخراج التمر اإذا مل يكن قوًتا. واإليه ذهب املالكية)5(، وال�سافعية)6(.

�سبق تخريجه.  )1(

�سبق تخريجه.  )2(
ا من متر، )�ص301(. رواه البخاري، يف كتاب الزكاة، باب �سدقة الفطر �ساعاً  )3(

ينظر: بدائع ال�شنائع، )110/2(. الهداية و�سرحها فتح القدير، )295/2( وما بعدها.  )4(
ينظر: املنتقى، )186/2، 188(. ال�سرح ال�سغري وحا�سيته، )437/1-438(. وجاء فيه: “من اأغلب قوت   )5(
اأهل املحل من اأ�سناف ت�سعة: قمح، اأو �سعري، اأو �سلت، اأو ذرة، اأو دخن، اأو اأرز، اأو متر، اأو زبيب، اأو اأقط... 
اإل اأن يقتات غريها اأي غري هذه الأ�شناف: كعل�ض وحلم وفول وعد�ض وحم�ض ونحوها فمنه يخرج، فاإن 
غلب �شيء تعني الإخراج منه، واإن �شاوى غريه خرب”. كذا يف املطبوع باملوحدة التحتية، ولعله خري باملثناة.

حيث ن�ص ال�سافعية: “ل يجزئه اإل من املع�سر من غالب قوت بلده، واإن كان يف بلد ل قوت فيه، =  )6(
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ا له،  القول الثالث: اأن الواجب اأحد الأ�سناف املن�سو�ص عليها، واإن مل يكن قوتاً
ومع عدم الأ�سناف اخلم�سة)1(، يجزئ ما يقوم مقامه من حب اأو ثمر يقتات. 

وبناًء عليه فيجزئ اإخراج التمر واإن مل يكن قوًتا. واإليه ذهب احلنابلة)2(.

الأدلة واملناق�سة: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول: 

بحديث: »اأغنوهم عن الطلب«)3(.

وجه ال�ستدلل: اأن احلكمة من �سدقة الفطر ح�سول الإغناء للفقري يوم العيد 
وليلته، فما ح�شل به الإغناء جاز الإخراج منه، وما ل يح�شل به الإغناء فال يخرج 

منها)4(، ومن الإغناء الإخراج بالقيمة)5(.

وُيجاب عنه: باأن احلديث �سعيف كما يف تخريجه.

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين: 

الدليل الأول: اأن ذكر الأ�سناف املن�سو�ص عليها يف احلديث اإمنا هو ملعنى فيها، 
اإخراج  ال�شارع  اأوجب  البلد؛ فالقتيات �شروري للحياة؛ لذا  وهي كونها غالب قوت 
= اأخرج من قوت اأقرب البالد اإليه”. ينظر: البيان، )374/3، 376(. املجموع �سرح املهذب، )92/6(. 

حتفة املحتاج، )321/3(. 
هي: الرب، اأو التمر، اأو الزبيب، اأو ال�شعري، اأو الأقط. ينظر: �شرح منتهى الإرادات، )442/1(.  )1(

ينظر: املغني، )295/4(. �سرح منتهى الإرادات، )443/1(. وقال يف الإن�ساف: “ول يجزئ غري ذلك   )2(
يعني اإذا وجد �سيء من الأجنا�ص التي ذكرها مل يجزئه غريها، واإن كان يقتاته، وهو ال�سحيح، وهو 
من املفردات... وظاهر كالمه: اإجزاء اأحد الأجنا�ص املتقدمة، واإن كان يقتات غريه، وهو �سحيح، ل 

ا”. )181/3(.  اأعلم فيه خالفاً
رواه البيهقي، يف كتاب الزكاة، باب اإخراج زكاة الفطر، ال�شنن الكربى، )175/4(. ولفظه: »اأغنوهم   )3(
اأبو مع�شر �شعيف. ينظر: فتح  اإ�شناده احلافظ ابن حجر، وقال: فيه  اليوم«. �شعف  عن طواف هذا 

الباري، )478/3(. بلوغ املرام، )161/1-162(. و�شعفه الألباين، ينظر: اإرواء الغليل، )332/3(.
ينظر: املغني، )293/4(.  )4(

ينظر: بدائع ال�شنائع، )109/2(.  )5(
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زكاة الفطر منه؛ ليعطى الفقراء واأ�شحاب احلاجات، وما خرج من تلك الأ�شناف 
اأو  تنعًما  يوؤكل  واإمنا  به  النتفاع  كمال  لعدم  منه؛  الإخراج  يجز  مل  قوًتا  كونه  عن 

ا)1(. تاأدماً

واعرت�ص عليه من وجهني: 

الوجه الأول: ل ي�شح التعليل بالقوت؛ اإذ من �شروط العلة: اأن ل ترجع على حكم 
من  م�ستنبط  ا  قوتاً بكونه  والتعليل  باإبطال)2(،  منه  ا�ستنبطت  الذي  الأ�سل 
الأ�سناف املذكورة يف احلديث: التمر، والزبيب، وال�سعري، وهي الآن ل تعترب 

ا يف زمننا، فيوؤدي اإلى عدم جواز اإخراجها كلها؟!. قوتاً

الوجه الثاين: بعدم الت�سليم باأن املعنى فيها كونها قوت البلد؛ بدليل ذكر الزبيب 
ا لأهل املدينة، وبناءاً عليه  والأقط يف احلديث، ومل يكن الزبيب، والأقط، قوتاً

فال ي�سح اأن تكون العلة القوت)3(.

واأجيب عنه: مبا ورد يف احلديث: »كنا ُنخرج يف عهد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفطر 
ا من طعام. قال اأبو �سعيد: وكان طعامنا ال�سعري والزبيب والأقط والتمر«. ويف  �ساعاً

قوله دليل على اأن ذلك كان قوتهم الغالب يف ذلك الزمان)4(.

ا لهم، ول يلزم اأن يكون  وميكن اأن ُيجاب عنه: باأنه قد يكون الزبيب والأقط طعاماً
ا لهم. قوتاً

وميكن اأن يناق�ص: باأن الأقط قوت اأهل البادية؛ فالغالب اأنه ل يقتاته غريهم)5(.
ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية، )69/25(. حتفة املحتاج، )240/3(.  )1(

ا اأن ل ترجع عليه اأي على حكم الأ�شل الذي ا�شتنبطت  قال الفتوحي : “ومن �شروط العلة اأي�شً  )2(
ُيبطل  اإبطال لها؛ لأنها فرعه، والفرع ل  ُمن�ِسئها، فاإبطالها لالأ�سل  باإبطال... وذلك لأن الأ�سل  منه 

اأ�سله”. ينظر: �شرح الكوكب املنري، )80/4(. البحر املحيط، )152/5(.
ينظر: املغني، )295/4(.  )3(

ينظر: املنتقى، )188/2(.  )4(
ينظر: املغني، )294/4(.  )5(
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وميكن اأن يجاب عنه من وجهني: 

الوجه الأول: باأن اخلطاب يف الأحاديث الواردة يف زكاة الفطر لعموم امل�سلمني 
لأهل  الأ�شناف  من  وغريه  الأقط  اإخراج  جواز  فالأ�شل  وحا�شرة،  بدو  من 
املدينة وغريهم، وقد �شبق اأنه لي�ض قوًتا لهم، وق�شر اإخراج الأقط على فئة 

كاأهل البادية يحتاج اإلى دليل.

الوجه الثاين: اأن ق�شر جواز اإخراج الأقط على اأهل البادية فقط –على الت�سليم 
باأنه قوتهم- قد يدخل يف حمل اللفظ العام على ال�سورة النادرة، وقد منع 

منه جمع من الأ�سوليني)1(.

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثالث بدليلني: 

ا معدودة، فلم يجز  الدليل الأول: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فر�ص �سدقة الفطر، وذكر اأجنا�ساً
العدول عنها؛ لأن ذكر الأجنا�ص بعد ذكر الفر�ص تف�سري جلن�ص املفرو�ص، فتكون 
هذه الأ�شناف مفرو�شة فيتعني الإخراج منها، يف حال وجودها ولو مل تكن قوًتا، ومن 

تلك الأ�سناف التمر)2(.

واأجيب عنه: باأن ذكر املن�سو�ص عليه لي�ص للح�سر؛ واإمنا للتي�سري؛ لأن تلك 
الأ�سناف قوت اأهل املدينة يف وقتها، ولأنهم كانوا يتبايعون بها على عهد ر�سول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

الدليل الثاين: اأن يف اإخراج غري الأ�شناف املن�شو�ض عليها -ومنها التمر- مع 
وجودها عدوًل عنها، وهذا غري جائز؛ قيا�ًشا على عدم جواز اإخراج زكاة املال من 

غري جن�سه)4(.
قال الزرك�سي : “حكوا يف باب التاأويل اخلالف يف تنزيل العام على ال�سورة النادرة”. البحر   )1(

املحيط، )55/3(.
ينظر: املغني، )293/4(.  )2(

ينظر: بدائع ال�شنائع، )108/2(.  )3(
ينظر: املغني، )293/4(.  )4(
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واأجيب عنه: بعدم الت�سليم ب�سحة القيا�ص؛ لأنه قيا�ص مع الفارق، ووجه ذلك 
اأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن كالكفارات، بخالف زكاة املال فاإنها جتب ب�سبب ملك 

الن�ساب، فكان الواجب من جن�سها)1(.

الرتجيح: 

يظهر من خالل الأدلة ومناق�شتها اأن العلة الإغناء كما يف قول احلنفية، اإل اأنهم 
جعلوا الإغناء بالقيمة، والذي يظهر اأن العلة الإغناء بالطعام فقط ولي�ض بالقيمة، 
فكل طعام ينتفع به الفقري، وي�شتغني به يوم العيد، يجوز اإخراج زكاة الفطر منه، 
ا ل نفع فيه  وكلما كان الطعام اأنفع للفقري كان اأف�سل، وما لي�ص بطعام، اأو كان طعاماً
على  ويدل  والأع�شار؛  الأم�شار،  باختالف  يختلف  وهذا  منه،  الإخراج  يجزئ  فال 

ذلك: 

زكاة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  »فر�ص  قال:    عبا�ص  ابن  حديث  يف  قوله   : اأولاً
الفطر... وطعمة للم�ساكني...احلديث«)2(، وجميء )طعمة( مفعول له، اأحد 

طرق اإثبات العلة)3(. ويف هذا رد ملا ذهب اإليه احلنفية من اإجزاء القيمة.

ثانًيا: ومن خالل تتبع الأحاديث الواردة يف زكاة الفطر يظهر تنوع املخرج فيها 
وفيها  قوت،  هو  ما  ففيها  والأقط،  والزبيب،  والرب،  وال�سعري،  التمر،  من: 
ما هو دون ذلك كالأقط، ويف هذا رد على املالكية وال�شافعية من ا�شرتاط 

ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية، )69/25(.  )1(
�سبق تخريجه.  )2(

جاء يف �سرح خمت�سر الرو�سة: “الق�سم الأول: يعني من اأق�سام اإثبات العلة. الدليل النقلي وهو   )3(
يعم الكتاب وال�سنة، وهو اأي اإثبات العلة اأو الدليل النقلي يف اإثباتها �سربان: اأحدهما: �سريح يف 
ا فيه يف عرف  ا لذلك اأو م�سهوراً التعليل، اأي يف بيان كون املذكور علة، وهو اأن يكون اللفظ مو�سوعاً
 : ڻ  ڻ  ڻ   ڻ( ]الإ�سراء: 100[. وقوله( : اللغة” ثم ذكر اأمثلة ومنها: “قوله
)ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ(. اأي خ�سية الإنفاق، وحذر املوت، لأن هذا من 

الإينا�ص  املنري، )121/4(.  الكوكب  �شرح  وينظر:  الفعل”. )359/2(.  علة  وهو  له  املفعول  باب 
بتي�سري القيا�ص، )�ص61(.
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كون املُخرج قوًتا جتب فيه الزكاة. كما اأن يف تنوع املخرج، وتعدده، م�شلحًة 
للفقري، وهي اأنفع له من القت�سار على نوع واحد.

ثالثاًا: قول اأبي �سعيد : »وكان طعامنا يومئذ...«، “والطعام يف كالم العرب 
واقع على كل ما يتطعم”)1(، وفيه دليل على عدم القت�سار على الأ�سناف 
اإليه احلنابلة من  املذكورة، بل العربة بطعام كل بلد. ويف هذا رد ملا ذهب 

القت�سار على الأ�سناف املذكورة.

وبناًء على ما �شبق ترجيحه يظهر للباحث جواز اإخراج زكاة الفطر من التمر، 
ولو مل يكن قوًتا يف البلد؛ ملا �شبق من اأن العلة يف اإخراج زكاة الفطر اإغناء امل�شاكني 

باإطعامهم هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن التمر يخت�ص باأمور منها: 

اأحاديث كثرية، و�سحيحة، . 1 اإخراجه يف زكاة الفطر يف  اأن التمر ثبت جواز 
ا؛ لأن ال�سريعة �ساحلة لكل زمان ومكان،  والأ�سل بقاء حكمه، ولو مل يكن قوتاً

فال وجه ملن َمَنع اإخراج زكاة الفطر منه.

جياع . 2 فيه  متر  ل  »بيت  احلديث:  يف  كما  اقتنائه  على  حثت  ال�سريعة  اأن 
م�ستثناة  اأنها  مع  الرطب،  تناول  لأجل  العرايا)3(؛  يف  رخ�ست  بل  اأهله«)2(. 
التمر يف  ال�سريعة باحلث على تناول  النهي عن املزابنة)4(. كما جاءت  من 
ال�سحور.  التمر يف  وتناول  اأو مترات،  ال�سائم على رطب  واإفطار  ال�سباح، 

املنتقى، )188/2(.  )1(
�سبق تخريجه.  )2(

ا مبثله من التمر كيالاً فيما دون خم�سة  العرايا: جمع عرية وهي: “بيع الرطب يف رءو�ص النخل خر�ساً  )3(
اأو�سق ملن به حاجة اإلى اأكل الرطب ول ثمن معه”. ينظر: الإن�شاف، )29/5(. واملطلع، )�ص241(. 

ملسو هيلع هللا ىلص رّخ�ص بعد ذلك يف بيع العرايا  : »اأن ر�سول اهلل  ويدل على جوازها: حديث زيد بن ثابت 
بالرطب، اأو بالتمر...« رواه البخاري، يف كتاب البيوع، باب بيع املزابنة، )�ص429-428(. 

املزابنة: “بيع الرطب يف رءو�ص النخل بالتمر”. ينظر: الإن�شاف، )29/5(.   )4(
ويدل على النهي عنها: حديث اأبي �سعيد اخلدري  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن املزابنة واملحاقلة، 
املزابنة،  بيع  باب  البيوع،  كتاب  يف  البخاري،  رواه  النخل  روؤو�ص  على  بالتمر  الثمر  ا�سرتاء  واملزابنة 

)�ص429-428(.
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�سواءاً  الفطر،  زكاة  من  اإعطاوؤهم  التمر،  على  امل�ساكني  ومن طرق ح�سول 
ا اأو مل يكن. كان قوتاً

ما ثبت للتمر من قيمة غذائية اأثبتها الطب احلديث، فهو غذاء متكامل ل . 3
�سيما اإذا كان معه اللنب اأو املاء، ميكن للم�ساكني الكتفاء وال�ستغناء به)1(.

وحالوة، . 4 قوت  فالتمر  غريه.  ول  طبخ  اإلى  يحتاج  فال  التمر  تناول  �شهولة 
، واأقل كلفة)2(. واأقرب تناولاً

اأهلة يف  الهالل، ثالثة  اإلى  لننُظر  اإن كنا  اأختي  ابَن  لعروة:  اأنها قالت    كما يف حديث عائ�سة   )1(
�سهرين وما اأوقدت يف اأبيات ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ناٌر. فقلُت: يا خالة ما كان يعي�سكم؟ قالت: الأ�سودان: التمر 
واملاء، اإل اأنَّه قد كان لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جرياٌن من الأن�سار كانت لهم منائُح، وكانوا مَينحون ر�سول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص من األبانهم في�سقينا. وقد �سبق تخريجه.
ينظر: �شرح منتهى الإرادات. )443/1(.  )2(
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اخلامتة

ا، على ما ي�ّسر واأعان من  ا وباطناً ا، وظاهراً اأحمد اهلل تعالى واأ�سكره، اأولاً واآخراً
اإنهاء البحث يف هذه امل�ساألة )حكم اإخراج زكاة الفطر من التمر(، ويف خامتة البحث 

اأذكر اأهم النتائج: 

اأن زكاة الفطر واجبة عند جماهري العلماء، ول اأثر ملا ُحكي فيها من خالف.

وردت الآيات والأحاديث يف ف�سل التمر ومنافعه، وجاء الطب احلديث ليوؤكد تلك 
الفوائد.

يجوز اإخراج زكاة الفطر من التمر اإذا كان قوًتا للبلد بالإجماع.

يف حال تعدد الأ�شناف التي تخرج يف الزكاة فالأف�شل اإخراج اأح�شن طعام اأهل 
البلد هذا ما ترجح للباحث.

 اأن الراجح جواز اإخراج زكاة الفطر من التمر ولو مل يكن قوًتا للبلد.
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فائدة: اأكل الدنيا بالدين 

ال�سد عن �سبيل اهلل قد يكون من بع�ص املنت�سبني للعلم والدعوة 
كما قال اهلل تعالى: )ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  
ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ  
عباد  والرهبان:  اليهود،  علماء  والأحبار:   .]34 ]التوبة:  ڇ( 
الن�سارى، وقد و�سفوا يف الآية باأكل اأموال النا�ص، اأي: ياأكلون 
اتباع  عن  النا�ص  ي�سدون  احلرام  اأكلهم  ومع  بالدين،  الدنيا 
احلق، ويلب�شون احلق بالباطل، ويظهرون ملن اتبعهم من اجلهلة 
اأنهم يدعونه اإلى اخلري، ولي�سوا كما يزعمون، بل هم دعاة اإلى 

النار، ويوم القيامة ل ين�سرون.
تف�سري ابن كثري )426/2(، ولطائف الفوائد للدكتور �سعد 
اخلثالن، �س290-289.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى اآله واأ�سحابه 
اأجمعني، ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين، وبعد: 

يعي�ص حياة كرمية  اأن  لالإن�سان  التي ل ميكن  الأ�سا�سية  فال�سكن من احلاجات 
ا ي�سكنون فيها، فقال تعالى: )ٱ   بدونها، وقد امنت اهلل على عباده اأن جعل لهم بيوتاً
على  نعمه  متام  وتعالى  تبارك  فيذكر   ،]80 ]النحل:  پ(  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
عباده اأن جعل لهم البيوت التي ي�سكنون فيها، وياأوون اإليها وي�سترتون بها ويهداأون 

فيها من احلركة)1(.

ومع تقدم اأ�شلوب احلياة املعا�شرة من حيث اأمناط البناء، وتوفر اخلدمات؛ فقد 
اأدى ذلك اإلى ارتفاع تكلفة امل�ساكن و�سعوبة احل�سول عليها، مما دفع الكثريين اإلى 

البحث عن �سيغ متويل جديدة لتملك امل�ساكن بدلاً من القرتا�ص املحرم. 

على  العقارية  الوحدات  بيع  عقد  الع�سر  هذا  يف  ا�ستجدت  التي  ال�سيغ  ومن 
اخلارطة، والذي يحقق رغبة الأفراد يف متلك امل�ساكن بدلاً من ا�ستئجارها، وهو ذو 
فائدة مزدوجة لطريف العقد، فالبائع يح�سل على املال من امل�سرتي ليقوم بالبناء، 

ا دون اأن يدفع كامل ثمنه.  وامل�سرتي يتملك م�سكناً

لكن بعد ظهور هذا العقد وانت�سار التعامل به، ظهرت بع�ص املمار�سات اخلاطئة 
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )تف�شري القرطبي(، حممد بن اأحمد القرطبي، الطبعة الثانية 1384ه�،   )1(
دار الكتب امل�سرية، القاهرة، م�سر )152/10(؛ تف�شري القراآن العظيم )تف�شري ابن كثري(، اإ�شماعيل 

بن عمر بن كثري، بدون طبعة، 1419ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )507/4(. 
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وكبيع  امل�سروع،  اإكمال  كعدم  بالباطل؛  النا�ص  اأموال  لأكل  العقد  هذا  با�ستغالل 
الوحدات العقارية لأكرث من �سخ�ص، وكتنفيذ امل�سروع دون املوا�سفات املتفق عليها، 
اإلى  الدول  من  ا  عدداً دفع  مما  والحتيال،  للن�سب  عر�سة  امل�سرتي  معه  يكون  مما 
تنظيمه، وو�شع ال�شوابط التي حتمي وحتفظ حقوق امل�شرتين، وتنظم حقوق جميع 

الأطراف املتعاقدة. 

ويف اململكة العربية ال�شعودية �شدر اأول تنظيم لن�شاط بيع العقار على اخلارطة 
بقرار جمل�ص الوزراء رقم )73(، وتاريخ 1430/3/12ه�، ثم بعد نقل الإ�سراف على 
اإلى وزارة الإ�شكان،  ن�شاط بيع العقار على اخلارطة من وزارة التجارة وال�شتثمار 
�سدر قرار جمل�ص الوزراء رقم )536( وتاريخ 1437/2/4ه�، بو�سع �سوابط جديدة 
ن هذا القرار الهدف من هذه ال�سوابط،  لبيع الوحدات العقارية على اخلارطة، وت�سمَّ
وذلك يف الفقرة رقم )7( من البند )ثانًيا(، وهو: »و�شع ال�شروط اخلا�شة بحقوق 

امل�ستهلكني وامل�سرتين، واآليات حمايتهم من التالعب اأو الحتيال اأو املماطلة«. 

وت�شمية هذا العقد )بيع العقار على اخلارطة( هو ما اعتمده قرار تنظيم ن�شاط 
ا تنظيم ال�شجل العقاري املدين يف اإمارة دبي)1(. البيع على اخلارطة يف اململكة، واأي�شً

عقار  )بيع  مثل:  العقد،  هذا  على  اأخرى  اأ�شماء  الأنظمة  بع�ض  تطلق  بينما 
طور  يف  العقار  بيع  و)عقد  الت�ساميم()3(،  على  البيع  و)عقد  الإن�ساء()2(،  حتت 

الإجناز()4(. وجميع هذه الت�سميات موؤّداها واحد.

اإقامة م�سروع  اأحد املطورين العقاريني عن  اإعالن  و�سورة هذا العقد تتمثل يف 
لبناء وحدات عقارية )�سواءاً كانت �سكنية اأو جتارية اأو ا�ستثمارية اأو مكتبية اأو خدمية 
املادة الثامنة من النظام رقم )13( ل�سنة 1429ه� - 2008م؛ تنظيم ال�شجل العقاري املدين يف اإمارة دبي.   )1(

ينظر: النظام الفرن�شي رقم 67 - 3 وتاريخ 1396/1/2ه� - 1976/1/3م.   )2(
ينظر: النظام اجلزائري رقم )11 - 4(؛ قواعد تنظيم ن�شاط الرتقية العقارية.   )3(

ينظر: النظام املغربي رقم )44( �سنة )1423ه� - 2002م(.   )4(
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اأو �سناعية اأو �سياحية اأو غريها()1(، ويعر�سها للبيع على اأن يدفع امل�سرتي الق�سط 
الأول من ثمنها عند التوقيع على العقد، وباقي الأق�شاط تكون على دفعات بح�شب 

التفاق، ويلتزم البائع باإجناز هذه الوحدات يف موعد حمدد وت�سليمها للم�سرتي. 

وقد َعِنيت البحوث والدرا�شات النظامية بهذا العقد، و�شلطت ال�شوء عليه من 
بهذا  املتعلقة  الدرا�سات  اإلى  الإ�سالمي  الفقه  مكتبة  تفتقر  بينما  جوانبه،  خمتلف 

املو�سوع مع م�سي�ص احلاجة اإليه. 

ولأهمية هذا العقد باعتباره اأبرز �سيغ متلك امل�ساكن يف هذا الع�سر؛ ولأن حكمه 
ال�سرعي وحتديد اللتزامات املرتتبة عليه ُتبنى على تكييفه الفقهي، لذا راأيت درا�سة 
هذا اجلانب من خالل هذا البحث وفق اأ�سول املعامالت املالية وقواعدها يف الفقه 

الإ�سالمي. 

م�سكلة البحث: 

العقار  بيع  لعقد  الفقهي  التكييف  وهي:  حمددة،  م�سكلة  البحث  هذا  �سيتناول 
حترير  ي�ستلزم  وهذا  له،  منا�سب  فقهي  تو�سيف  اإلى  الو�سول  بغية  اخلارطة،  على 
اأ�سول  وفق  ا  فقهاً تكييفه  اإلى  بها  ُيتو�سل  خاللها  من  والتي  وخ�سائ�سه،  مفهومه، 

وقواعد املعامالت املالية يف الفقه الإ�سالمي. 

اأهداف البحث: 

تقرير  ر  ُيي�سِّ اخلارطة مبا  على  العقار  بيع  تكييف عقد  اإلى  البحث  يهدف هذا 
الأحكام املرتتبة على انعقاده، وتبيني اللتزامات واحلقوق التي تن�ساأ عن هذا العقد. 

منهجية البحث: 

�سياأخذ هذا البحث باملنهج الو�سفي التحليلي املقارن، و�سنعر�ص بال�سرح مفهوم 
تاأجري  اأو  بيع  جلنة  من  ال�شادر  املطورين،  والتزامات  امل�شتفيدين  حقوق  قواعد  من  الأولى  املادة  ينظر:   )1(
الوحدات العقارية على اخلارطة، وامل�سكلة بقرار وزير الإ�سكان يف اململكة رقم )195( وتاريخ 1438/1/8ه�. 
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ومكونات هذا العقد، ثم نتناول بالتحليل واملناق�سة تكييفه الفقهي، لإعطائه الو�سف 
املنا�سب، ولدقة مو�سوع هذا البحث، فقد جلاأنا يف موا�سع متعددة اإلى اإيراد ن�سو�ص 

الفقهاء؛ كي ي�شاركنا القارئ فهم الن�ّض و�شالمة ال�شتنباط منه.

خطة البحث: 

يتكون هذا البحث من متهيد ومبحثني وخامتة، على النحو التايل: 

ومنهجه،  هدفه،  وبيان  م�سكلته،  وحتديد  املو�سوع،  لأهمية  عر�ٌص  وفيه  التمهيد: 
وتق�سيم خطة بحثه. 

املبحث الأول: حقيقة عقد بيع العقار على اخلارطة، ويت�سمن مطلبني: 

املطلب الأول: مفهوم بيع العقار على اخلارطة. 

املطلب الثاين: خ�سائ�ص بيع العقار على اخلارطة. 

وبيان  ومناق�ستها  العقار على اخلارطة  لبيع  الفقهي  التكييف  اأوجه  الثاين:  املبحث 
الراجح. ويت�سمن اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: تكييفه على اأنه عقد ا�ست�سناع.

املطلب الثاين: تكييفه على اأنه بيع معدوم.

املطلب الثالث: تكييفه على اأنه بيع دين بدين.

املطلب الرابع: تكييفه على اأنه عقد جديد م�ستقل.

اخلامتة: و�ستت�سمن اأهم النتائج والتو�سيات التي مّت التو�سل اإليها.

ومن اهلل ن�ستمد العون، ون�ساأله التوفيق وال�سداد. 
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املبحث االأول

حقيقة عقد بيع العقار على اخلارطة

املطلب االأول
مفهوم بيع العقار على اخلارطة

تعريف بيع العقار على اخلارطة: 

ف باعتبارين:  م�سطلح بيع العقار على اخلارطة من امل�سطلحات املركبة، وُيعرَّ

العتبار الأول:

باعتبار مفرداته، وهي )البيع( و)العقار( و)اخلارطة(، وهي على النحو التايل: 

تعريف البيع:   .1

�سيء  ويطلق على مقابلة  املبادلة،  ا، مبعنى  َبْيَعاً َيِبيُع  َباَع  اللغة: م�سدر  البيع يف 
ب�سيء)1(.

ا)2(. ا ومتلكاً والبيع يف ال�سطالح: مبادلة املال باملال متليكاً

تعريف العقار:   .2

الَعَقار يف اللغة: كل ملك ثابت له اأ�سل كالأر�ص واملنزل، واجلمع عقارات)3(.
لبنان،  بريوت،  �سادر،  دار  1414ه�،  �شنة  الثالثة،  الطبعة  منظور،  بن  حممد  العرب،  ل�شان  ينظر:   )1(
العلم  دار  1407ه�،  �سنة  الأولى،  الطبعة  دريد،  بن  احل�سن  بن  حممد  اللغة،  جمهرة  )48/11(؛ 
�سنة  الأولى،  الطبعة  الأزهري،  اأحمد  بن  اللغة، حممد  تهذيب  لبنان، )369/1(؛  للماليني، بريوت، 

1422ه�، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، )217/6(. 
ينظر: املغني، موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن قدامة، بدون طبعة وتاريخ، مكتبة القاهرة، م�شر،   )2(

 .)480/3(
ينظر: تهذيب اللغة، مرجع �شابق، )146/1(؛ امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، اأحمد بن=  )3(
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ويف ال�سطالح: هو املال الذي له اأ�سل ثابت ول ميكن نقله وحتويله من مكان اإلى 
اآخر مع بقاء هيئته و�سورته كالدور والأرا�سي)1(. 

تعريف اخلارطة:   .3

اخلارطة يف اللغة: �شيغة املوؤنث ل�شم الفاعل )خارط( والفعل: َخَرَط، واجلمع: 
خرائط)2(.

ويف مقايي�ص اللغة: »اخلاء والراء والطاء، اأ�سل واحد منقا�ص مطرد، وهو م�سي 
ال�سيء وان�سالله«)3(. 

اإلى  عليه  َيَدَك  مُت�ِ�رُّ  ثم  اأعاله  على  َتقب�ص  اأن  الورق؛  َخَرْطُت  ال�ستعمال:  ويف 
اأ�سفله)4(.

مُّ اأجزاوؤها بع�سها اإلى بع�ص)5(. واخلريطة: وعاء مثل الكي�ص ُي�سَ

وَخَرَط الدلو يف البئر: اأي اأر�شلها)6(.

َط ال�شيف: �شّله من ِغمده)7(. واْخرَتَ
= حممد الفيومي، بدون طبعة وتاريخ، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، )421/2(.

النفائ�ص،  الأولى، 1423ه�، دار  الطبعة  اأ.د. حممد عثمان �سبري،  املالية،  املعامالت  اإلى فقه  املدخل   )1(
بدون  الثالثة،  الطبعة  ال�سيخ علي اخلفيف،  ال�سرعية،  املعامالت  اأحكام  الأردن، )�ص: 92(؛  عمان، 

تاريخ، دار الفكر العربي، القاهرة، م�سر، )�ص: 32(.
ينظر: معجم اللغة العربية املعا�شرة، د. اأحمد خمتار عمر، الطبعة الأولى، �شنة 1429ه، عامل الكتب،   )2(

بريوت، لبنان، )631/1(. 
لبنان،  بريوت،  الفكر،  دار  1399ه�،  �سنة  طبعة،  بدون  الرازي،  فار�ص  بن  اأحمد  اللغة،  مقايي�ص   )3(

.)169/2(
ينظر: ال�شحاح، اإ�شماعيل بن حماد اجلوهري، الطبعة الرابعة، 1407ه�، دار العلم للماليني، بريوت،   )4(

لبنان، )1122/3(.
ينظر: جمهرة اللغة، مرجع �شابق، )587/1(.   )5(

ينظر: تاج العرو�ض، حممد مرت�شى الزبيدي، بدون طبعة وتاريخ، دار الهداية، الريا�ض، ال�شعودية،   )6(
.)240/19(

ينظر: ل�شان العرب، مرجع �شابق، )285/7(.   )7(
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اأو  ا  مقيداً اأو  ا  مطوياً كان  اإذا  ال�سيء  على  تدل  جمموعها  يف  ال�ستعمالت  وهذه 
ا، ثم اأطلق واأر�سل.  م�سموماً

الكرة  �سطح  عليه  ُير�سم  املقّوى  الورق  من  ر  ُم�سوَّ ال�سطالح:  يف  واخلارطة 
الأر�سية اأو جزء منه)1(.

حقوق  قواعد  من  الأولى  املادة  يف  جاء  فقد  البيع  بهذا  اخلا�ص  معناه  واأما 
امل�ستفيدين والتزامات املطورين، باأن: »اخلارطة: خمطط هند�سي تف�سيلي للوحدات 

العقارية حمل البيع اأو التاأجري، معتمد من اجلهة املخت�سة«)2(.

العتبار الثاين:

ا. تعريف بيع العقار على اخلارطة باعتباره لقباً

ف الباحثون يف الأنظمة بيع العقار على اخلارطة بتعريفات متعددة تتقارب  عرَّ
العقد،  هذا  لعنا�سر  ف  املعرِّ ت�سور  بح�سب  الدللية  بنيتها  وتختلف  مفاهيمها، 
و�سنعر�ص لأربعة منها، بغية الك�سف عن حقيقة هذا العقد، بالقدر الذي تت�سح به 

ماهيته وتتحدد من خاللها خ�سائ�سه. 

التعريف الأول: 

لكون هذا العقد ب�سورته الراهنة من�ساأه جمهورية فرن�سا، فنبداأ بعر�ص تعريفهم 
له، حيث جاء يف املادة )1601( من النظام املدين باأنه: )بيع العقار املقرر بناوؤه، 

والذي يلتزم مبوجبه البائع ببناء عقار خالل مدة يحددها العقد()3(.
القاهرة،  الدعوة،  دار  وتاريخ،  طبعة  بدون  بالقاهرة،  العربية  اللغة  جممع  الو�شيط،  املعجم  ينظر:   )1(
بريوت،  للماليني،  العلم  دار  1412ه�،  ال�سابعة،  الطبعة  م�سعود،  جربان  الرائد،  )228/1(؛  م�سر، 

لبنان، )�ص: 333(.
وتاريخ   )195( رقم  الإ�سكان  وزير  بقرار  ال�سادرة  املطورين  والتزامات  امل�ستفيدين  حقوق  قواعد   )2(

1438/1/8ه�.
النظام املدين الفرن�شي القدمي، نقاًل عن بحث: خ�شو�شية عقد بيع العقار على الت�شاميم، عز الدين زوبة،   )3(

جملة احلقوق واحلريات، جامعة حممد خي�سر، اجلزائر، عدد جتريبي، فرباير 2013م، )�ص: 44(. 
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وهذا التعريف اأبرز ثالثة عنا�سر لهذا العقد، وهي: 

اأنه عقد بيع عقار. . 1

اأن العقار حمل العقد مل يكتمل بناوؤه وقت العقد. . 2

يلتزم البائع فيه ببنائه خالل مدة يحددها العقد. . 3

التعريف الثاين: 

وكذلك  الأر�ص،  امل�سرتي حقوقه على  لفائدة  ا  فوراً البائع  ينقل  )عقد مبقت�ساه 
ملكية البناءات املوجودة، وتنتقل املنجزات امل�ستقبلية لفائدة امل�سرتي، مقابل ثمن 
ا لتقدم الأ�سغال، ويحتفظ البائع ب�سالحيته بو�سفه �ساحب  يدفعه هذا الأخري تبعاً

امل�سروع اإلى غاية النتهاء من الأ�سغال()1(.

وهذا التعريف -واإن كان اأقرب اإلى ال�سرح منه اإلى التعريف- اأبرز ثالثَة عنا�سر 
لهذا العقد، هي: 

اأن حمل العقد يت�سمن نقل ملكية �سيئني؛ ملكية الأر�ص وملكية البناء. . 1

ا اإلى امل�سرتي، وهذا هو مقت�سى . 2 ا وبناء تنتقل فوراً اأن ملكية املعقود عليه اأر�ساً
عقد البيع. 

اأن البائع م�سوؤول عن �سري العمل بامل�سروع اإلى غاية النتهاء منه. . 3

التعريف الثالث: 

بيع  اإمارة دبي تعريف  العقاري املدين يف  ال�شجل  املادة )2( من نظام  جاء يف 
العقارية املفرزة على اخلارطة والتي مل  باأنه: )بيع الوحدات  العقار على اخلارطة 

يكتمل اإن�ساوؤها()2(.
املادة )3/1601( من التقنني املدين الفرن�سي املعدل نقالاً عن بحث: مفهوم عقد بيع العقار على   )1(
 )1( العدد  العراق،  للحقوق،  تكريت  جامعة  جملة  �سالح،  يون�ص  ذنون  د.  اأ.  الهند�سي،  الت�سميم 

اجلزء )2( ذو احلجة 1427ه�، )�ص: 292(. 
نظام ال�شجل العقاري املدين يف اإمارة دبي رقم )13( ل�سنة 1429ه�، 2008م، اإمارة دبي.   )2(
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وهذا التعريف يتميز بالإيجاز، وقد اأبرز عن�سرين لهذا العقد، وهما: 

اأنه عقد بيع عقار مع بنائه. . 1

التعاقد، . 2 اأثناء  يكتمل  مل  لكن  ببنائه  ُبدئ  اأو  ببنائه  ُيبداأ  مل  ما  ي�سمل  اأنه 
وبالتايل يخرج ما اإذا كان حمل العقد بيع اأر�ض فقط، اأو بيع بناء قد اكتمل 

ت�سييده. 

التعريف الرابع: 

ا مل يبداأ البائع ببنائه بعد، اأو مل يكتمل بناوؤه  )عقد يتملك مبوجبه امل�سرتي عقاراً
حني التعاقد، وفيه يتعهد البائع ببناء العقار املتفق على موا�سفاته خالل املدة املتفق 

عليها، مقابل تعهد الأخري بدفع اأق�شاط الثمن يف مواعيدها()1(.

اأنه  اإل  �ساملة،  ب�سيغة  اخلارطة  على  العقار  بيع  مفهوَم  َعَر�َص  التعريف  وهذا 
ا ِبعو�ص؛ لأن التمليك قد  ا ومتليكاً يوؤخذ عليه اأنه مل ُيحّدد �سفَة هذا العقد بكونه بيعاً
يكون ِبعو�ص وبغري ِعو�ص، وميكن اأن يجاب عن هذا امللحظ: باأن الباحث اأ�سار اإلى 

اأحد اأطراف العقد وهو )البائع(، كما اأ�سار اإلى الثمن مبا ُيومئ اإلى اأنه بيع. 

التعريف املختار: 

النحو  على  موجزة  بعبارات  العقد  هذا  حقيقة  ح  ُيو�سّ تعريف  �سياغة  ميكننا 
ا يف  ُيقام عليها مو�سوفاً وبناءاً  ا معينة  اأر�ساً بيع وحدات عقارية مت�سمنا  التايل: هو 
يف  املحددة  املدة  وخالل  عليها  املتفق  املوا�سفات  وفق  بالبناء  البائع  يلتزم  الذمة، 

العقد، مقابل التزام امل�سرتي بدفع الثمن املتفق عليه.

�سرح التعريف: 

�سنو�سح القيود والحرتازات الواردة يف هذا التعريف على النحو التايل: 
ينظر: مفهوم بيع العقار على اخلريطة وتكييفه القانوين، د. �شحى حممد النعيمي، جملة ال�شريعة   )1(
العدد )49( �سفر 1433ه�  والع�سرون،  ال�ساد�سة  ال�سنة  املتحدة،  العربية  الإمارات  والقانون، جامعة 

يناير 2012م، )�ص: 232(.
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الناقلة . 1 العقود  من  فهو  بيع،  عقد  باأنه  العقد  هذا  لنوع  و�سف  هذا  )بيع( 
للملكية بعو�ض، فيخرج بهذا كونه عقد اإجارة اأو مقاولة ونحوهما. 

)وحدات عقارية( اأي اأن املبيع اإمنا هو عقار، وهذا قيد يخرج به بيع املنقول . 2
�سياأتي  العقد -كما  والدين فال يدخل يف مفهوم هذا  كال�سلم وال�ست�سناع 

 .- تف�سيالاً

اجلملة . 3 هذه  الذمة(  يف  ا  مو�سوفاً عليها  ُيقام  وبناءاً  معينة  ا  اأر�ساً )مت�سمنا 
تفيد اأن املبيع يتكون من جزاأين: اأر�ص معينة وبناء مو�سوف يف الذمة يقام 
ا يف الذمة( ت�سمل  على هذه الأر�ص، كما اأن جملة )وبناء ُيقام عليها مو�سوفاً
البناء اإذا مل يبداأ البائع بتنفيذه عند التعاقد، وت�سمل البناء اإذا كان يف طور 

الإجناز ومل يكتمل. 

ويخرج بهذا القيد ما اإذا كان البناء مكتماًل، فال يدخل يف مفهوم بيع العقار 
على اخلارطة، واإمنا هو بيع عقار باملعنى العام. 

وبناًء على هذا القيد ل يندرج يف م�شمى )بيع العقار على اخلارطة( اأربعة 
اأنواع من الت�سرفات العقارية، هي: 

الأول: اإذا كان حمل العقد بيع اأر�ص معلومة فقط )اأي دون البناء عليها( فهو 
من قبيل البيع باملعنى العام. 

البيع  قبيل  من  فهذا  البناء،  مكتمل  عقار  بيع  العقد  حمل  كان  اإذا  الثاين: 
باملعنى العام. 

الثالث: اإذا كان حمل العقد بيع اأر�ص معلومة عليها بناء مل يكتمل اإجنازه، ومل 
يلتزم البائع باإكماله، واإمنا باعه بحالته الراهنة، فهذا من قبيل البيع 

باملعنى العام. 

البناء  طلب  ملن  مملوكة  اأر�ص  على  بناء  اإقامة  العقد  حمل  كان  اإذا  الرابع: 
عليها، مبعنى اأن العقد وارد على البناء فقط دون الأر�ص، فهذا ل يدخل 
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املقاولة،  عقد  قبيل  من  هو  واإمنا  اخلارطة،  على  العقار  بيع  مفهوم  يف 
عقد  واإما  الأر�ص،  �ساحب  من  املواد  كانت  اإن  اإجارة  عقد  اإما  ويكون 

ا�ست�سناع اإن كانت املواد يلتزم بتوفريها املقاول)1(. 

)يلتزم البائع بالبناء وفق املوا�سفات املتفق عليها وخالل املدة املحددة يف . 4
على  العقار  بيع  عقد  مبوجب  البائع  التزامات  حتدد  اجلملة  هذه  العقد(، 

اخلارطة. 

)مقابل التزام امل�سرتي بدفع الثمن املتفق عليه(، هذه اجلملة حتدد التزامات . 5
امل�سرتي مبوجب عقد بيع العقار على اخلارطة، ومل ُيقيد التعريُف كون الثمن 
ا  ا تدفع يف مواعيدها؛ لأنه يجوز اأن يكون الثمن حالاً وموؤجالاً ومق�سطاً اأق�ساطاً
ا يف مواعيد حمددة. ح�سب التفاق، لكن جرت العادة اأّن الثمن ُيدفع اأق�ساطاً

املطلب الثاين
خ�صائ�س بيع العقار على اخلارطة

عن  ومتيزه  ماهيته،  وحتدد  حدوده،  وتر�سم  معامله،  ُتَبنّي  خ�سائ�ص  عقد  لكل 
غريه من العقود)2(، ومن خالل تعريف عقد بيع العقار على اخلارطة يتبني لنا اأنه 

يتميز بثالث خ�سائ�ص اأ�سا�سية، وهي: 
، مقابل بدل يتعهد به الطرف  ا اأو يوؤدي عمالاً املقاولة: عقد يتعهد اأحد طرفية مبقت�ساه باأن ي�سنع �سيئاً  )1(

الآخر.
ما ن�سه:  وتاريخ )1423/11/13ه�(  الإ�سالمي رقم )14/3/129(  الفقه  وقد جاء يف قرار جممع 
اأو قدم  بال�ست�سناع،  الفقهاء  امل�سمى عند  واملادة، وهو  العمل  املقاول  �سواءاً قدم  املقاولة عقد جائز 
الإ�شالمي،  الفقه  العمل. ينظر: جملة جممع  بالإجارة على  الفقهاء  امل�شمى عند  العمل، وهو  املقاول 

العدد الرابع ع�سر، من�سورات جممع الفقه الإ�سالمي، جدة، ال�سعودية، )285/2(. 
يقول الدكتور عبدالنا�سر توفيق العطار: »حتى ُنحّدد ماهية العقد ون�سل اإلى تكييفه ال�سحيح يجب   )2(
ال�شريعة  العقود يف  اأحكام  ينظر:  العقود«،  من  مُتيزه عن غريه  التي  العقد  لنا خ�شائ�ُض  تت�شح  اأن 
ال�سعادة،  مطبعة  وتاريخ،  طبعة  بدون  العطار،  توفيق  عبدالنا�سر  د.  املدين،  والقانون  الإ�سالمية 

القاهرة، م�سر، )�ص: 49(.
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اخلا�سية الأولى: اأنه عقد بيع. 

وهو بهذا يكت�شب اأحكام عقد البيع من حيث الأركان و�شروط ال�شحة، وينبني 
على هذا: 

اأنه يتكون من ثالثة اأركان: العاقدان )وهما البائع وامل�سرتي(، واملعقود عليه . 1
)املبيع والثمن(، وال�سيغة )وهي الإيجاب والقبول(. 

اأن عقد بيع العقار على اخلارطة يندرج حتت زمرة عقود املعاو�شات املالية، . 2
فهو عقد معاو�سة، وعقود املعاو�سات اأحد نوعي عقود التمليكات؛ لأن عقود 
التمليكات اإن كانت بِعو�ص �سميت )عقود املعاو�سات(، واإن كانت بغري ِعو�ص 
منها  كل  يف  يكون  اأن  املعاو�سة:  عقود  و�سابط  التربعات(،  )عقود  �سميت 

معنى املبادلة بني الطرفني)1(. 

كما . 3 الالزم  والعقد  الالزمة،  العقود  من  اخلارطة  على  العقار  بيع  عقد  اأن 
بعد  الطرفني  اأحد  ي�ستطيع  ل  اأن  “معناه  الزرقاء:  م�سطفى  ال�سيخ  يقول 

العقد التحلل من قيده ما مل يتفقا على الإقالة”)2(.

اخلا�سية الثانية: اأن عقد بيع العقار على اخلارطة من العقود العقارية؛ اأي 
اأّن حمل العقد)3( عقار. 

والعقار اأحد ق�سمي املال؛ لأن املال ينق�سم اإلى عقار ومنقول. 

والعقار يف ال�سطالح هو: املال الذي له اأ�سل ثابت ول ميكن نقله وحتويله من 
مكان اإلى اآخر مع بقاء هيئته و�سورته، كالدور والأرا�سي. 

ينظر: الأموال ونظرية العقد يف الفقه الإ�شالمي، د. حممد يو�شف مو�شى، بدون طبعة، 1407ه�، دار   )1(
الفكر العربي، القاهرة، م�سر، )�ص: 463(. 

املدخل الفقهي العام، ال�سيخ: م�سطفى اأحمد الزرقاء، الطبعة الأولى، 1418ه�، دار القلم، دم�سق،   )2(
�سوريا، )521/1(. 

حمل العقد هو: ما يظهر فيه اأثر العقد وحكمه، وي�شمى املعقود عليه، ينظر: اأحكام املعامالت ال�شرعية،   )3(
ال�سيخ علي اخلفيف، مرجع �سابق، )�ص: 230(. 
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واملنقول يف ال�سطالح يقابل العقار وهو: ما ميكن نقله وحتويله بدون اأن تتغري 
هيئته و�سورته)1(.

اخلا�سية الثالثة: اأن املبيع يف عقد بيع العقار على اخلارطة يتكون من جزاأين: 

جزاأي  اأحد  البناء  عليها  �سيقام  التي  فالأر�ص  معينة؛  اأر�ص  الأول:  اجلزء 
املبيع. 

هو  الأر�ص  على  �سيقام  الذي  فالبناء  الذمة؛  يف  مو�سوف  بناء  الثاين:  اجلزء 
اجلزء الآخر من املبيع. 

وهذه اخلا�سية هي ما مييز عقد بيع العقار على اخلارطة عما عداه من العقود، 
وهي الأ�سا�ص الذي ينبني عليه تكييفه الفقهي)2(، كما �سياأتي. 

معني(  )مال  ق�سمني:  اإلى  ينق�سم  متعلقه  حيث  من  الإ�سالمي  الفقه  يف  واملال 
و)مال مو�سوف يف الذمة(، وهذا التق�سيم للمال هو الركيزة الأ�سا�سية لبناء اأحكام 

املعامالت املالية يف الفقه الإ�سالمي)3(.

واملال املعنّي هو: ما ينعقد العقد على عينه ل على مثله، واملال املو�سوف يف الذمة 
هو: ما ينعقد العقد على مثله ل على عينه، ويطلق عليه )الدين(. 

والفرق بينهما يكون يف ُمتعلق احلق يف كٍل منهما، على النحو التايل: 

اأّن احلّق يف املال املعني يتعلُق بذات العني ل مبثلها. . 1
ينظر: املدخل اإلى فقه املعامالت املالية، اأ.د. حممد عثمان �شبري، مرجع �شابق، )�ض: 93(.   )1(

تكييف العقد هو: حتديد حقيقة الواقعة امل�شتجدة واإعطاوؤها الو�شف ال�شحيح املنا�شب لها، ينظر:   )2(
�سابق،  مرجع  العطار،  توفيق  عبدالنا�سر  د.  املدين،  والقانون  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  العقود  اأحكام 
م�سر، )�ص: 49(؛ معجم لغة الفقهاء، حممد رّوا�ص قلعجي، الطبعة الثانية، 1408ه�، دار النفائ�ص، 

بريوت، لبنان، )�ص: 143(. 
الأولى،  الطبعة  عبدالرب،  زكي  حممد  الدكتور  احلنبلي،  املذهب  يف  املالية  املعامالت  اأحكام  ينظر:   )3(

1406ه�، دار الثقافة، الدوحة، قطر، )�ص: 42(.
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ُمعني . 2 لعدم وجود مال  بالذمة؛  يتعلُق  الذمة  املو�سوف يف  املال  اأن احلّق يف 
يتعلق به)1(.

على  الفقهاء،  كالم  من  ا  ن�سو�ساً نعر�ص  بحثنا  ملو�سوع  التق�سيم  هذا  ولأهمية 
النحو التايل: 

ومبيع  الوجود،  يف  اإليه  ُم�سار  معني  مبيع  ق�سمني:  على  “املبيع  املازري:  يقول 
مو�سوف يف الذمة، فاأما بيع املعني فهو امل�ساهد الذي اأحاطته روؤية املتعاقدين، واأما 

بيع ما لي�ص مبعني ي�سار اإليه يف الوجود فهو العقد على مو�سوف يف الذمة”)2(. 

وقال اجلويني: “فاإن املو�سوف يف الذمة مق�سود اجلن�ص، واملبيع املعني مق�سود 
العني”)3(.

“املبيع الذي يكون يف الذمة، فاإنه مل ينعقد على عنٍي  وقال ابن ر�سد احلفيد: 
بعينها، واإمنا انعقد على مو�سوٍف يف الذمة”)4(. 

مال  قاعدة  وبني  الذمم،  يثبت يف  ما  قاعدة  بني  “الفرق  للقرايف:  الفروق  ويف 
يثبت فيها: اعلم اأن املغّيبات امل�شّخ�شات يف اخلارج املرئية باحل�ض ل تثبت يف الذمم 
1406ه�، دار الكتب العلمية، بريوت،  ينظر: بدائع ال�شنائع، عالء الدين الكا�شاين، الطبعة الثانية،   )1(
لبنان، )46/6(؛ �سرح خمت�سر خليل للخر�سي، حممد بن عبداهلل اخلر�سي، بدون طبعة وتاريخ، دار 
الفكر للطباعة، بريوت، لبنان، )8/6(؛ املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، اإبراهيم بن علي ال�سريازي، 
بدون طبعة وتاريخ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )361/2(؛ الكايف يف فقه الإمام اأحمد، عبداهلل 
بن اأحمد بن قدامة، الطبعة الأولى، 1414ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )173/2(؛ زاد املعاد 
يف هدي خري العباد، حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية، الطبعة ال�سابعة والع�سرون، 1415ه�، موؤ�س�سة 

الر�سالة، بريوت، لبنان، )736/5(. 
ينظر: �شرح التلقني، حممد بن علي املازري، الطبعة الأولى، 1429ه�، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت،   )2(

لبنان، )388/5(. 
1428ه�، دار  ينظر: نهاية املطلب يف دراية املذهب، عبدامللك بن عبداهلل اجلويني، الطبعة الأولى،   )3(

املنهاج، الريا�ض، ال�شعودية، )6/6(.
ينظر: بداية املجتهد ونهاية املقت�شد، حممد بن اأحمد بن ر�شد، بدون طبعة، 1425ه�، دار احلديث،   )4(

القاهرة، م�سر، )16/4(. 



التكييف الفقهي لبيع العقار على اخلارطة

العدد  الرابع واخلمسون  133العدد  الرابع واخلمسون 132

]ثم قال[، ويظهر اأثر ذلك يف قاعدة اأخرى، فاإن املطلوب متى كان يف الذمة فاإّن 
ملن هو عليه اأن يتخرّي بني الأمثال، وُيعطى اأّي مثل �ساء، ولو عقد على ُمعني من تلك 

الأمثال مل يكن له النتقال اإلى غريه”)1(.

فنوؤ�س�ص  الذمة(،  املو�سوف يف  و)املال  املعني(  )املال  بني  الفرُق  لنا  تبنّي  واإذا 
ا ملو�سوعنا؛ وهو اأن الأرا�سي والدور اأمواٌل معينٌة ل تثبت يف الذمم،  ا مهماً عليه اأمراً
وقد حكى ابن ر�سد احلفيد اتفاق العلماء على اأن الدور والعقار ل تثبت يف الذمة، 

واأنها ل ت�سح اإل ُمَعّينة)2(؛ وذلك لأنها ل مثل لها، ولأنها يف زمرة املال القيمي. 

املال املثلي والقيمي و�سلتهما باملال املعني واملو�سوف يف الذمة: 

ينق�سم املال اإلى ق�سمني: )مثلي( و)قيمي(: 

واملال املثلي، ن�سبة اإلى املثل، ويطلق على املال الذي يوجد له مثيل يف ال�سوق بدون 
د باأو�سافه.  ا يف الذمة اإذا ُحدِّ تفاوت ُيعتد به، ومن خ�سائ�سه اأنه ي�سح اأن يثبت ديناً

وهو ي�سمل الأموال التي تقدر عادة بالوزن اأو بالكيل اأو بالعد، كالذهب والف�سة 
والنحا�ص واحلبوب وكل ما له مثل ين�سبط بال�سفة. 

اأما املال القيمي، فن�سبة اإلى القيمة، ويطلق على مال ُيوجد له مثيل يف ال�سوق، اأو 
ُيوجد له مثيل ولكن مع تفاوت يف القيمة.

وي�سمل الأرا�سي والدور واحليوان والأحجار الكرمية وكّل ما لي�ص له مثل ين�سبط 
بال�سفة)3(. 

ا(، كما اأن احلق يتعلق بالعني ذاتها ل بذمة  و)املال القيمي( ل يكون اإل )معيناً
من عليه احلق. 

الفروق، اأحمد بن اإدري�ص القرايف، بدون طبعة وتاريخ، عامل الكتب، بريوت، لبنان، )133/2(.   )1(
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، مرجع �سابق، )217/3(.  )2(

الأموال  35(؛   -  33 )�ض:  �شابق،  مرجع  اخلفيف،  علي  ال�شيخ  ال�شرعية،  املعامالت  اأحكام  ينظر:   )3(
ونظرية العقد يف الفقه الإ�شالمي، د. حممد يو�شف مو�شى، مرجع �شابق، )�ض: 164(. 
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ا يف الذمة(  اأن يكون )مو�سوفاً ا( وي�سح  اأن يكون )معيناً اأما املال املثلي في�سح 
ا بذاته فهو )مال مثلي معني( واإن  بح�سب مو�سوع العقد، فاإن كان املبيع مالاً معيناً

ا يف الذمة فهو )مال مثلي مو�سوف يف الذمة()1(.  كان املبيع مالاً مو�سوفاً

وبناءاً على ما �سبق عر�سه، ولكون املبيع يف عقد بيع العقار على اخلارطة يتكون 
ماٌل  العقار على اخلارطة  بيع  العقد يف  الأر�ص حمل  فاإن  وبناء،  اأر�ص  من جزاأين 
ُمعنّي؛ لأنها من الأموال القيمية، ويتعلق حق امل�شرتي بذاتها ل مبثلها، ول تندرج حتت 
م�سمى املال املو�سوف يف الذمة، واأما البناء الذي �سيقام عليها فهو مال مو�سوف يف 

الذمة؛ لأنه مثلي ين�سبط بالو�سف ويتعلق حق امل�سرتي بذمة البائع. 

ُي�مّيز هذا  وهذه اخلا�سية املزدوجة للمبيع يف بيع العقار على اخلارطة هي ما 
تكييف هذا  اأثر كبري يف  لها  �سيكون  البيع عن غريه، وهي بعد حتريرها وجتليتها، 

العقد امل�ستحدث. 

الطبعة  حمم�شاين،  �شبحي  د.  الإ�شالمية،  ال�شريعة  يف  والعقود  للموجبات  العامة  النظرية  ينظر:   )1(
وهبة  د.  واأدلته،  الإ�سالمي  الفقه  )17/1(؛  لبنان،  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  1403ه�،  الثالثة، 

الزحيلي، الطبعة الثانية، 1405ه�، دار الفكر، دم�سق، �سوريا، )51/4(. 
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املبحث الثاين
اأوجه التكييف الفقهي لبيع العقار على اخلارطة وبيان الراجح

النظر  اختلف  فقد  امل�شتجدة،  العقود  من  اخلارطة  على  العقار  بيع  عقد  لكون 
الفقهي املعا�سر يف اإعطائه الو�سف املنا�سب له، كي ُي�حكم عليه من حيث ال�سحة 
اأربعة  والباحثني  وللعلماء  تن�ساأ عنه،  التي  اللتزامات  يتم حتديد  والبطالن، وحتى 

اأوجه يف تكييف هذا العقد، �سنتحدث عنها يف اأربعة مطالب: 

املطلب االأول
تكييفه على اأنه عقد ا�صت�صناع

على  العقار  بيع  عقد  اإحلاق  اإلى  املعا�سرين  والباحثني  العلماء  من  عدد  اجته 
الدكتور وهبة  الإ�سالمي، ومن هوؤلء  الفقه  اخلارطة بعقد ال�ست�سناع املعروف يف 
م�سطفى الزحيلي، حيث قال: » ومن اأبرز الأمثلة والتطبيقات لعقد ال�ست�سناع بيع 
الدور واملنازل والبيوت ال�سكنية على اخلريطة، �سمن اأو�ساف حمددة، فاإّن بيع هذه 

الأ�سياء يف الواقع القائم ل ميكن ت�سويقه اإل على اأ�سا�ص عقد ال�ست�سناع«)1(.

اجلديدة  التطبيقات  »ومن  قال:  فقد  الفرفور،  عبداللطيف  حممد  والدكتور 
على عقد ال�ست�سناع بيع الدور ال�سكنية وما �ساكلها على اخلريطة، �سمن اأو�ساف 

حمددة، فهذا الأمر ل ي�سح اإل بتخريجه على عقد ال�ست�سناع«)2(.

مل  كان  واإن  ا�ست�سناع،  عقد  اأنه  ذكر  الإ�سالمي  الفقه  جممع  جمل�ص  وكذلك 
عقد ال�ست�سناع، د. وهبة م�سطفى الزحيلي، بحث من�سور يف جملة جممع الفقه الإ�سالمي، العدد   )1(

ال�سابع، اجلزء الثاين، 1412ه�، )�ص: 320(. 
اأثر ال�ست�سناع يف تن�سيط احلركة ال�سناعية، د. حممد عبداللطيف الفرفور، بحث من�سور يف جملة   )2(

جممع الفقه الإ�سالمي، العدد ال�سابع، اجلزء الثاين، 1412ه�، )�ص: 515(.
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التمويل  ملو�سوع  تناوله  عند  لكنه  اأ�سالة،  اخلارطة  على  العقار  بيع  عقد  يناق�ص 
ا، ومل يذكره بال�سم، فقال يف قراره  العقاري لبناء امل�ساكن و�سرائها اأ�سار اإليه َعَر�ساً
رقم )6/1/52( الفقرة )د(: )اإن متلك امل�ساكن عن طريق عقد ال�ست�سناع -على 
ا- وبذلك يتم �سراء امل�سكن قبل بنائه، بح�سب الو�سف الدقيق  اأ�سا�ص اعتباره لزماً

املزيل للجهالة املوؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن()1(. 

ولكي نناق�ص هذا الجتاه ومدى انطباق حقيقة عقد ال�ست�سناع على عقد بيع 
العقار على اخلارطة، يلزمنا اأول التعريف بعقد ال�ست�سناع وبيان �سورته وحقيقته؛ 

لنتمكن من املوازنة بينهما، وذلك يف الفروع التالية. 

اأوًل: تعريف عقد ال�ست�سناع يف اللغة وال�سطالح: 

تعريف ال�ست�سناع يف اللغة: طلب ال�سنعة، جاء يف ل�سان العرب: “يقال ا�سطنع 
َنُع  َي�سْ َنَع  ا”)2(. وهو ماأخوذ من �سَ اأن ي�سنع له خامتاً اإذا �ساأل رجالاً  ا،  فالن خامتاً

ْنعا فهو م�سنوع)3(. �سُ

اأ�سل �سحيح واحد،  والعني  والنون  “ال�ساد  ابن فار�ص:  واأما معناه، فقال عنه 
وهو: عمل ال�سيء”)4(.

ال�ست�سناع  “تف�سري  بقوله:  ال�سمرقندي  ا: عّرفه  ا�سطالحاً ال�ست�سناع  تعريف 
هو: عقٌد على مبيع يف الذمة و�ُشِرَط عمُله على ال�شانع”)5(.

العربية  اململكة  بجدة،  ال�ساد�ص  موؤمتره  دورة  يف   )6/1/52( رقم  الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرار   )1(
الأول،  ال�شاد�ض، اجلزء  العدد  الإ�شالمي،  الفقه  �سعبان 1410هـ، ينظر: جملة جممع  ال�سعودية، 23 

1410ه�، )�ص: 188(. 
ل�سان العرب، مرجع �سابق، )209/8(.  )2(

ينظر: ال�شحاح، مرجع �شابق، )1246/3(.  )3(
مقايي�ص اللغة، مرجع �سابق، )313/3(.  )4(

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  1414ه�،  الثالثة،  الطبعة  ال�سمرقندي،  اأحمد  بن  حممد  الفقهاء،  حتفة   )5(
لبنان، )362/2(. 
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وعّرفه جممع الفقه الإ�سالمي باأنه: “عقٌد وارد على العمل والعني يف الذمة”)1(.

ثانًيا: �سورته: 

اإن�ساٌن  يقول  اأن  فهو:  ال�ست�سناع  �سورة  “واأما  فقال:  �سورته،  الكا�ساين  ذكر 
ا اأو اآنية من اأدمي اأو نحا�ص من  ار اأو غريهما: اأعمل يل خفاً ل�سانع من خفاف اأو �سفَّ

عندك، بثمن كذا، وُيَبنيِّ نوَع ما يعمل وقدره و�سفته، فيقول ال�سانع: نعم”)2(.

ثالًثا: حقيقته: 

اختلف الفقهاء يف حقيقة عقد ال�ست�سناع على قولني: 

القول الأول: ذهب احلنفية اإلى اأن ال�ست�سناع عقد م�ستقل قائم بذاته، لكنهم 
اختلفوا يف لزومه، فذهب اأبو حنيفة وحممد بن احل�سن اإلى اأنه مواعدة غري 
لزم، فلكل من املتعاقدين ف�سخه متى �ساء، وهذا هو ال�سحيح يف املذهب 
اأن ال�ست�سناع ينعقد غري لزم، لكنه يلزم  اإلى  اأبو يو�سف  عندهم، وذهب 

اإذا بداأ العامل بالعمل)3(.

ال�ست�سناع  اأن  اإلى  واحلنابلة)6(  وال�سافعية)5(،  املالكية)4(،  الثاين: ذهب  القول 
جملة جممع الفقه الإ�سالمي، العدد ال�سابع، اجلزء الثاين، 1412ه�، )777/2(.  )1(

ينظر: بدائع ال�شانع، مرجع �شابق، )2/5(.  )2(
لبنان،  بريوت،  املعرفة،  دار  1414ه�،  طبعة،  بدون  ال�شرخ�شي،  اأحمد  بن  حممد  املب�شوط،  ينظر:   )3(
)139/12(؛ جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر، عبدالرحمن بن حممد اأفندي، بدون طبعة وتاريخ، 

دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، )107/2(، بدائع ال�سانع، مرجع �سابق، )2/5(
ينظر: �شرح خمت�شر خليل للخر�شي، مرجع �شابق، )223/5(؛ التاج والإكليل ملخت�شر خليل، حممد   )4(

بن يو�سف املواق، الطبعة الأولى، 1416ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )517/6(.
ينظر: نهاية املحتاج اإلى �شرح املنهاج، حممد بن اأحمد الرملي، الطبعة الأخرية، 1404ه�، دار الفكر،   )5(
بريوت، لبنان، )212/4(؛ حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج، اأحمد بن حممد ابن حجر الهيتمي، بدون 

طبعة، 1357ه�، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، )29/5(.
املعرفة،  دار  وتاريخ،  طبعة  بدون  احلجاوي،  اأحمد  بن  مو�شى  اأحمد،  الإمام  فقه  يف  الإقناع  ينظر:   )6(

بريوت، لبنان، )174/4(.
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ال�شلم،  ل�شحة عقد  ي�شرتط  ما  ل�شحته  ي�شرتط  ال�شلم،  بيع  اأنواع  نوع من 
ا يف امل�سنوعات.  واعتربوه �سلماً

اأو �َشْرج، فيجوز  “يجوز على وجه ال�شلم ا�شت�شناع �شيف  جاء يف منح اجلليل: 
ب�شروط ال�شلم من و�شف العمل، و�شرب الأجل وتعجيل راأ�ض املال، وكون املعمول منه 

والعمل يف الذمة”)1(.

تن�سبط  التي  امل�سنوعات  يف  ال�سلم  عن  حديثه  عند  ال�سربيني  اخلطيب  وقال 
بالو�سف: “واملذهب جواز ال�سلم يف الأواين املتخذة من الفخار... وي�سح ال�سلم يف 

الأ�سطال املربعة، وفيما �سّب يف قالب”)2(.

وجاء يف ك�ساف القناع: “وي�سح ال�سلم يف كاغد، وي�سبطه بذكر الطول والعر�ص 
والرقة والغلظ، وا�ستواء ال�سنعة«)3(، ويف مطالب اأولى النهى: »ي�سح ال�سلم يف نحو 
ق�ساع واأقداح من خ�سب بذكر نوع اخل�سب وَقْدر من �سغر وكرب وعمق و�سيق وثخانة 

ورقة، وي�شف الأواين املت�شاوية الروؤو�ض والأو�شاط”)4(.

بيع  من  نوع  ال�ست�سناع  اأن  يرون  واحلنابلة  وال�سافعية  املالكية  من  فاجلمهور 
ا بذاته.  ا م�ستقالاً قائماً ال�سلم، ياأخذ حكمه، بينما احلنفية يرونه بيعاً

وجه تفريق احلنفية بني ال�ست�سناع وال�سلم: 

يرى فقهاء احلنفية اأن حقيقة ال�ست�سناع تختلف عن حقيقة ال�سلم؛ لختالف 
املحل املعقود عليه فيهما، مما ي�ستوجب اختالفهما يف احلكم. 

منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل، حممد بن اأحمد علي�ص، بدون طبعة، 1409ه�، دار الفكر، بريوت،   )1(
لبنان، )385/5(. 

العلمية،  الكتب  دار  1415ه�،  الأولى،  الطبعة  ال�شربيني،  اخلطيب  اأحمد  بن  حممد  املحتاج،  مغني   )2(
بريوت، لبنان، )25/3(. 

العلمية،  الكتب  دار  وتاريخ،  بدون طبعة  البهوتي،  يون�ص  بن  الإقناع، من�سور  اإلى منت  القناع  ك�ساف   )3(
بريوت، لبنان، )297/3(.

الثانية، 1415ه�،  الطبعة  الرحيباين،  �سعد  بن  املنتهى، م�سطفى  �سرح غاية  النهى يف  اأولى  مطالب   )4(
املكتب الإ�سالمي، بريوت، لبنان، )218/3(. 
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والتفريق بينهما من وجهني: 

املعقود  بينما  الذمة،  ال�سلم مبيع مو�سوف يف  املعقود عليه يف  اأن  الأول:  الوجه 
ْنع )اأي العمل(،  عليه يف ال�شت�شناع مبيع مو�شوف يف الذمة ا�شرتط فيه ال�شُّ
ال�سانع،  من  وعملها  مادتها  الذمة  يف  مو�سوفة  عني  َنع  امْلُ�ْسَت�سْ فحقيقة 
يجعله  مما  الإجارة،  عقد  من  �سيء  ففيه  ا،  معاً ومنفعة  عني  عليه  فاملعقود 
غ عدم ا�شرتاط ت�شليم ثمن  خمتلًفا عن املعقود عليه يف ال�شلم، وهذا ما �َشوَّ
امل�شت�شنع يف جمل�ض العقد؛ لوجود نوع �شبه بالإجارة التي ل ي�شرتط فيها 

تعجيل الأجرة واإن كانت الإجارة مو�سوفة يف الذمة)1(.

بيع  ففي  خمتلفة،  وال�ست�سناع  ال�سلم  من  املتعاقدين  غاية  اأن  الثاين:  الوجه 
يف  الثمن  لت�سليم  ا؛  �سلماً �سمي  ولذا  املال،  على  احل�سول  هي  الغاية  ال�سلم 
ب ببيع املفالي�ص؛ لأن الدافع اإليه هو احل�سول على املال،  جمل�ص العقد، وُلقِّ
بينما الغاية من ال�ست�سناع طلب ال�سنعة، اأي احل�سول على عني م�سنوعة 

وفق رغبة امل�سرتي)2(. 

العمل  نع، فما مل ي�شرتط فيه  “ال�شت�شناع طلب ال�شُّ الكا�ساين:  ولذا قال 
ا، فكان ماأخذ ال�سم دليالاً عليه، ولأن العقد على مبيع يف  ل يكون ا�ست�سناعاً
ا، واختالف الأ�سامي دليل  ا، وهذا العقد ي�سمى ا�ست�سناعاً الذمة ي�سمى �سلماً

على اختالف املعاين”)3(. 

يف  خمتلفني  عقدين  وال�ست�سناع  ال�سلم  من  كالاً  يجعالن  الوجهان  وهذان 
حقيقتهما ويف غايتهما. 

ينظر: املب�شوط، مرجع �شابق، )139/12(؛ بدائع ال�سنائع، مرجع �سابق، )2/5(.  )1(
العلمية،  الكتب  دار  الأولى1420ه�،  الطبعة  العيني،  اأحمد  بن  حممود  الهداية،  �شرح  البناية  ينظر:   )2(

بريوت، لبنان، )374/8(؛ املب�شوط، مرجع �شابق، )139/12(. 
ينظر: بدائع ال�شنائع، مرجع �شابق، )2/5(.   )3(
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رابًعا: تعريف ال�سلم يف اللغة وال�سطالح: 

ا من ال�سلم، ويطلقون عليه ال�سلم  وَن ال�ست�سناع نوعاً اإذا كان جمهور الفقهاء َيُعدُّ
يف  ال�ست�سناع  وبني  بينه  املقارنة  ثم  ال�سلم،  تعريف  بنا  فيح�سن  امل�سنوعات،  يف 

حدود بيان العالقة بينهما وبني بيع العقار على اخلارطة. 

1. تعريف ال�سلم يف اللغة: الإعطاء والت�سليم، ويطلق عليه )ال�سلف()1(، وهو يف 
اللغة: التقدمي)2(. 

ا؛ لتقدمي راأ�ص املال)3(. ا؛ لت�سليم راأ�ص املال يف جمل�ص العقد، و�سمي �سلفاً و�سمي �سلماً

2. تعريف ال�سلم يف ال�سطالح: تعريفات الفقهاء لعقد ال�سلم متقاربة؛ لتفاقهم 
ا يف  ا حا�سراً على مفهومه ومعناه، وقد عّرفه ابن قدامة بقوله: “هو اأن ُي�سلم ِعو�ساً

ِعو�ٍص مو�سوف يف الذمة اإلى اأجل”)4(.

�سرح التعريف: 

ا( يعني به راأ�ص مال ال�سلم، الذي هو الثمن؛  ا حا�سراً قوله: )اأن ُي�سلم ِعو�ساً اأ. 
تاأجل  فاإن  ال�سلم،  بيع  وماهية  حقيقة  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  الثمن  تعجيل  لأن 
الرملي:  قال  �سلم،  عقد  كونه  �سفة  عنه  انتفت  ال�سلم  مال  راأ�ص  ت�سليم 
ا�ستالم راأ�ص املال -اأي تعجيله- واأ�سماء العقود امل�ستقة  من  م�ستق  “ال�سلم 

من املعاين، لُبدَّ من حتقق تلك املعاين فيها”)5(.
جاء يف الزاهر يف غريب األفاظ ال�سافعي: )ال�سلم وال�سلف مبعنى واحد، وهذا قول جميع اأهل اللغة(.   )1(
الطالئع،  دار  وتاريخ،  طبعة  بدون  الأزهري،  اأحمد  بن  حممد  ال�سافعي،  األفاظ  غريب  يف  الزاهر 

القاهرة، م�سر، )�ص: 145(. 
ينظر: ل�شان العرب، مرجع �شابق، )158/9( و)295/12(؛ مقايي�ص اللغة، مرجع �سابق، )90/3(؛ التعريفات،   )2(

علي بن حممد اجلرجاين، الطبعة الأولى، 1403ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )�ص: 120(. 
ينظر: املبدع يف �شرح املقنع، اإبراهيم بن حممد ابن مفلح، الطبعة الأولى 1418ه�، دار الكتب العلمية،   )3(

بريوت، لبنان، )170/4(. 
املغني، مرجع �سابق، )207/4(.   )4(

حا�سية الرملي على اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب، اأحمد الرملي الكبري الأن�ساري، =  )5(
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هو  الذي  باملبيع،  يتعلق  القيد  هذا  الذمة(  يف  مو�سوف  ِعو�ص  )يف  قوله:  ب. 
)امل�شلم فيه(، فيخرج به ما اإذا كان املبيع ُمعّيًنا، فاإنه تنتفي عنه �شفة كونه 
)بيع �سلم( حيث قال ابن ر�سد احلفيد: “واتفقوا على امتناعه فيما ل يثبت 

يف الذمة وهي الدور والعقار”)1(.

وجاء يف فتح العزيز: “ول يجوز ال�شلم يف العقار؛ لأنه يحتاج فيه اإلى بيان 
املكان، واإذا ُبِي�ّن تعني”)2(.

الذمة،  يف  يثبت  ل  فيما  امتناعه  على  “اتفقوا  املربع:  الرو�ص  حا�سية  ويف 
كالدور والأرا�سي”)3(.

موؤجل،  املبيع حاًل غري  كان  اإذا  ما  به  يخرج  القيد  اأجل( هذا  )اإلى  قوله:  ج. 
واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  جمهور  مذهب  وهذا  ا،  �سلماً ينعقد  ل  فاإنه 

واحلنابلة)4(، بينما ذهب فقهاء ال�سافعية اإلى جواز ال�سلم احلال)5(.

خام�ًسا: الفرق بني ال�ست�سناع وال�سلم.

1. ما ي�سرتكان فيه: 

العام،  باملعنى  البيع  عقد  حتت  ويندرجان  املعاو�سة،  عقود  من  كليهما  اأن  اأ. 
= بدون طبعة وتاريخ، دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة، م�سر، )122/2(. 

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، مرجع �سابق، )217/3(.   )1(
بريوت،  الفكر،  دار  وتاريخ،  طبعة  بدون  الرافعي،  حممد  بن  عبدالكرمي  الوجيز،  ب�سرح  العزيز  فتح   )2(

لبنان، )318/9(. 
حا�سية الرو�ص املربع �سرح زاد امل�ستقنع، عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم، الطبعة الأولى، 1397ه�،   )3(

بدون نا�سر، )4/5(.
الأمريية  الكربى  املطبعة  1313ه�،  الأولى  الطبعة  الزيلعي،  علي  بن  عثمان  احلقائق،  تبيني  ينظر:   )4(
ببولق، القاهرة، م�سر، )114/4(؛ الذخرية، اأحمد بن اإدري�ص القرايف، الطبعة الأولى، 1415ه�، دار 

الغرب الإ�سالمي، بريوت، لبنان، )251/5(؛ الكايف يف فقه الإمام اأحمد، مرجع �سابق، )64/2(
الثالثة  الطبعة  النووي،  �سرف  بن  يحيي  الطالبني،  رو�سة  )72/2(؛  �شابق،  مرجع  املهذب،  ينظر:   )5(

1412ه�، املكتب الإ�سالمي، بريوت، لبنان، ، )7/4(. 
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ا على  ا ومتلكاً وتنطبق عليهما حقيقة عقد البيع، وهي مبادلة مال مبال متليكاً
معلوم،  بثمن  )للم�سلم(  مالاً  يبيع  اإليه(  )امل�سلم  لأن  بيع،  فال�سلم  التاأبيد؛ 

ِنِع( بثمن معلوم.  وال�ست�سناع بيع؛ لأن )ال�سانع( يبيع مالاً )لْلُم�ْسَت�سْ

قال الكا�ساين: “ال�ست�سناع بيع عند عامة م�سايخنا”)1(.

مو�سوف  )مال  وال�ست�سناع  ال�سلم  من  كل  يف  )املبيع(  العقد  حمل  اأن  ب. 
من  العقار  يف  وال�ست�سناع  ال�سلم  من  كٌل  ي�سح  فال  وعليه  الذمة()2(،  يف 
بعينها  الوفاء  حق  يتعلق  معينة  اأموال  لأنها  �سبق-؛  -كما  والدور  الأرا�سي 

ولي�ص يف ذمة البائع.

“واتفقوا على امتناعه فيما ل يثبت يف الذمة وهي  قال ابن ر�سد احلفيد: 
الدور والعقار”)3(.

ا؛ لأن  وقال القرايف: “ميتنع ال�سلم يف الدور والأرا�سني، فاإن ُعنيِّ مل يكن �سلماً
ال�سلم ل يكون اإل يف الذمة«)4(. 

فيه  املكان  لأن  العقار؛  يف  ال�سلم  يجوز  “ل  املهذب:  يف  ال�سريازي  وقال 
مق�سود، فال بد من تعيينه، والعني ل تثبت يف الذمة”)5(.

وجاء يف حا�سية الرو�ص املربع: “واتفقوا على امتناعه فيما ل يثبت يف الذمة 
كالدور والأرا�سي”)6(، وجاء يف ك�ساف القناع: “ول ي�سح ال�سلم يف عني من 

عقار”)7(.
بدائع ال�سنائع، مرجع �سابق، )209/5(.  )1(

كما �سبق يف تعريفهما.  )2(
بداية املجتهد، مرجع �سابق، )217/3(.  )3(

الذخرية، مرجع �سابق، )212/5(.   )4(
املهذب، مرجع �سابق، )75/2(.  )5(

حا�سية الرو�ص املربع، عبدالرحمن بن حممد ابن قا�سم، مرجع �سابق، )4/5(.  )6(
ك�ساف القناع، مرجع �سابق، )291/3(.   )7(
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وقد تزيَّدنا باإيراد هذه الن�سو�ص الفقهية، ومل نكتف بالإحالة اإليها؛ كي ل يلتب�ص 
عقدا ال�سلم وال�ست�سناع بعقد بيع العقار على اخلارطة.

2. ما يختلفان فيه: 

اأن )ال�سلم( عقٌد اتفق العلماء على �سحته)1(، بينما )ال�ست�سناع( خمتلف  اأ. 
اأن  اإلى  واحلنابلة  وال�سافعية  املالكية  العلماء، فذهب اجلمهور من  بني  فيه 
ال�ست�سناع نوع من ال�سلم يكون يف امل�سنوعات، وياأخذ حكم ال�سلم، بينما 
ذهب احلنفية اإلى اأن ال�ست�سناع عقد م�ستقل له خ�سائ�سه واأحكامه التي 

متيزه عن ال�سلم -كما �سبق-)2(. 

اأن الثمن يف عقد ال�سلم يجب تعجيله باتفاق العلماء، فال ي�سح تاأجيل الثمن  ب. 
فيه)3(، بينما الثمن يف عقد ال�ست�سناع يجوز عند القائلني به وهم احلنفية 
ل الثمُن -عندهم- يف امل�سنوعات فهو عقد �سلم،  تعجيله وتاأجيله، فاإن ُعجِّ
اأجالاً  له  َرب  �سَ “لو  عابدين:  ابن  قال  كما  ا�ست�سناع،  عقد  فهو  تاأخر  واإن 

ا”)4(. وعّجل الثمن جاز وكان �سلماً

اأن حمل العقد يف ال�شلم عام يف كل مال مثلي ين�شبط بال�شفة، �شواًء كان  ج. 
ا اأو غريهما، بينما حمل العقد يف ال�ست�سناع يخت�ص مبا  ا اأو م�سنوعاً مزروعاً
يحتاج اإلى �شناعة، لدخول عن�شر العمل فيه، فيخرج عن ماهيته مال يحتاج 

اإلى �شناعة، كالإنتاج الزراعي واملواد اخلام مثال)5(. 
ينظر: الإجماع، حممد بن اإبراهيم ابن املنذر، الطبعة الأولى، 1425ه�، دار امل�سلم للن�سر والتوزيع،   )1(
الريا�ص، ال�سعودية، )�ص: 98(؛ الإقناع يف م�سائل الإجماع، علي بن حممد بن القطان، الطبعة الأولى، 

1424، مكتبة الفاروق احلديثة للطباعة والن�سر، القاهرة، م�سر، )237/2(.
عند احلديث عن حقيقة ال�ست�سناع.  )2(

ينظر: املغني، مرجع �شابق، )223/4(.  )3(
حا�سية ابن عابدين على الدر املختار، حممد اأمني بن عمر ابن عابدين، الطبعة الثانية، 1412ه�، دار   )4(

الفكر، بريوت، لبنان، )224/5(. 
ينظر: فتح القدير، حممد بن عبدالواحد ابن الهمام، بدون طبعة وتاريخ، دار الفكر، بريوت، لبنان،   )5(

)114/7(؛ املب�شوط، مرجع �شابق، )139/12(.
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اأن ال�سلم عقد لزم باتفاق الفقهاء)1(؛ بينما ال�ست�سناع اختلف القائلون به  د. 
وهم احلنفية يف لزومه، فذهب اأكرث احلنفية -وهو ال�سحيح عندهم- اإلى 
اأنه عقد جائز غري لزم، فللم�سرتي اخليار اإذا راأى امل�سنوع بني اأخذه ورده، 
ا لل�سفات املتفق عليها اأم غري موافق)2(، كما قال الكا�ساين:  �سواء كان موافقاً
روؤية  قبل  منهما  واحد  كل  فهو عقد غري لزم يف حق  جوازه  كيفية  “واأما 

َنع والر�سا به”)3(.  امْلُ�ْسَت�سْ

وذهب اأبو يو�سف اإلى اأنه عقد لزم، كما قال ال�سرخ�سي: “وعن اأبي يو�سف قال: 
ا لدفع ال�سرر عن ال�سانع”)4(. اإذا جاء به كما و�سفه له فال خيار للم�ست�سِنع ا�ستح�ساناً

مناق�سة تكييف بيع العقار على اخلارطة باأنه عقد ا�ست�سناع. 

يناق�ص بعدم �سحة تكييف بيع العقار على اخلارطة باأنه عقد ا�ست�سناع؛ لالأ�سباب 
التالية: 

ال�سبب الأول:

على  العقار  بيع  يف  املبيع  فحقيقة  منهما،  كٍل  يف  عليه  املعقود  حقيقة  اختالف 
ا يف احلكم؛ لأن املبيع  ا موؤثراً اخلارطة تختلف عن حقيقة املبيع يف ال�ست�سناع اختالفاً
يف ال�ست�سناع مال مو�سوف يف الذمة، بينما املبيع يف بيع العقار على اخلارطة مكون 
الأر�ص  يتبع  الذمة  يف  مو�سوف  بناء  والآخر:  معينة،  اأر�ص  اأحدهما:  جزاأين،  من 

ويقام عليها.

وعليه؛ فال ي�سدق على بيع العقار على اخلارطة و�سفه باأنه عقد ا�ست�سناع، لختالف 
ينظر: حا�شية ابن عابدين على الدر املختار، مرجع �شابق، )225/5(؛ البيان والتح�سيل، حممد بن   )1(
الثانية، 1408ه�، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، لبنان، )470/10(؛ رو�سة  اأحمد بن ر�سد، الطبعة 

الطالبني، مرجع �سابق، )231/4(؛ املغني، مرجع �سابق، )498/3(.
الكتاب  دار  تاريخ،  بدون  الثانية  الطبعة  جنيم،  ابن  اإبراهيم  بن  الدين  زين  الرائق،  البحر  ينظر:   )2(

الإ�سالمي، القاهرة، م�سر، )186/6(. فتح القدير، مرجع �سابق، )116/7(.
بدائع ال�سنائع، مرجع �سابق، )210/5(.  )3(

املب�شوط، مرجع �شابق، )139/12(.   )4(
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طبيعة املبيع يف كل منهما، واملبيع اأحد اأركان العقد، وهذا الختالف بينهما يف ركن العقد 
يقت�سي اختالف اأحكامهما، فاإنَّ اأحكام املال ال�ُمعنَيّ تختلف عن اأحكام املال املو�سوف 
ا(؛ وبناءاً  يف الذمة من جهة اأن املعني )موجود( واملو�سوف يف الذمة )غري موجود حتديداً
على ذلك ل ي�سح اإحلاق بيع العقار على اخلارطة بال�ست�سناع، وقد �َسَلَف اأن الأرا�سي 

والدور ل ُتباع مو�سوفة يف الذمة؛ لعدم �سحة تعلقها بالذمم باتفاق الفقهاء. 

فقال  اآخر،  بعقد  م�ستجد  عقد  لإحلاق  ا  �سابطاً اخلفيف)1(  على  ال�سيخ  و�سع  وقد 
: “الأمر اجلدير بالنظر هو: متى َنُعدُّ العقد الذي يجري به التعامل عقًدا جديًدا  مت�سائالاً
ا بعقد معني من العقود التي عرفها ال�سارع؟  ا ملحقاً ه عقداً ا؟ ومتى َنُعدُّ م�ستقالاً م�ستحدثاً
]ثم اأجاب بقوله[: يف راأيي اأنه اإذا كانت امل�سابهة نتيجة ا�سرتاك يف اأركان العقد وعنا�سره 
ومعناه وغر�ص املتعاقدين منه، وجب حينئذ اإحلاقه ب�سبيهه، اأما اإذا اختلفت الأركان اأو 

اختلف املعنى اأو الغر�ص من العقد والق�سد منه فاإنه ل حمل عندئٍذ لالإحلاق”)2(. 

اإذا  ا؛  اأو اإعطاوؤه و�سفاً ويقول الدكتور عبدالنا�سر توفيق العطار: »ت�سمية العقد 
يجب �سرف  معها،  اختلف  اإذا  اأما  به،  العمل  وجب  العقد،  ماهية  مع  متفقة  كانت 

النظر عنها والعمل بالتكييف ال�شحيح للعقد«)3(.

ال�سبب الثاين:

اأن املبيع يف ال�ست�سناع مو�سوف يف الذمة؛ فيدخل يف زمرة )بيع املعدوم(، وهو 
حمل ا�شت�شكال يف الفقه الإ�شالمي -كما �شياأتي- ويتحوط الفقهاء عند ت�شحيحه؛ 
كي ل يدخل يف بيع الغرر، بينما بيع العقار على اخلارطة يف اأ�سا�سه يتم على )بيع 
ال�سيخ علي حممد اخلفيف، فقيه وقا�ص �سرعي، واأحد رواد مدر�سة الق�ساء ال�سرعي بالقاهرة، واأحد   )1(
�سنة  ولد  الإ�سالمي،  الفقه  ومو�سوعة  لالأزهر،  الأعلى  واملجل�ص  الإ�سالمية،  البحوث  جممع  اأع�ساء 
للزركلي، حممد خري رم�شان يو�شف،  1309ه� وتويف �سنة 1398هـ. ينظر يف ترجمته: تتمة الأعالم 

الطبعة الأولى 1418ه�، دار ابن حزم للن�سر والتوزيع، بريوت، لبنان، )385/1(.
العربي،  الفكر  دار  1431ه�،  الأولى،  الطبعة  اخلفيف،  علي  الإ�سالمي،  الت�سريع  يف  ومقالت  بحوث   )2(

القاهرة، م�سر، )�ص: 278( باخت�سار.
اأحكام العقود يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون املدين، مرجع �سابق، )�ص: 49( بت�سرف.   )3(
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موجود( وهو الأر�ص املعينة ويتبعها بناء يقام عليها، ومع هذه الختالف بينهما فاإنه 
ل ينا�سب اإحلاق اأحدهما بالآخر. 

ال�سبب الثالث:

ُيلحق به عقد  اأو  ُيقا�ص عليه  اأ�سالاً حتى  اأن ال�ست�سناع عقد م�ستحدث، ولي�ص 
م�ستحدث اآخر، ثم هو خمتلف يف �سحته، فلم يقل به اإل املذهب احلنفي، وهو عند 
جمهورهم عقد جائز غري لزم، والأ�سل اأنه ل ي�سح قيا�ٌص على قيا�ٍص خمتلف فيه، 
واإمنا ينبغي اأن يلحق القيا�ص الثاين بالأ�سل الذي اأحلق به القيا�ص الأول مبا�سرة)1(، 
هذا اإذا ت�ساويا يف العلة، فكيف اإذا كان القيا�ص الثاين اأقوى يف حتقق العلة فيه من 

القيا�ص الأول. 

ال�سبب الرابع:

الذمة  يف  املو�سوفة  املنقولت  يف  يكونان  اإمنا  وال�ست�سناع  ال�سلم  من  كالاً  اأن 
العقار يف عقد  فاإدخال  �سبق-،  الفقهاء -كما  اتفاق بني  العقار - وهذا حمل  دون 
ال�شت�شناع خروٌج به عن حقيقته ال�شرعية، وا�شتحداُث حمل جديد له يتعار�ض مع 
ا، وهذا يرتتب عليه خلط للمفاهيم وتداخل يف املعاين  مفهومه ال�سرعي امل�ستقر فقهاً

تاأباه منهجية بناء امل�سطلحات يف الفقه الإ�سالمي، دون حاجة ت�سوغ ذلك.

ال�سبب اخلام�س:

اأنه ل حاجة ت�سوغ اإحلاق بيع العقار على اخلارطة ببيع ال�ست�سناع، مع اختالف 
الإ�سالمي  الفقه  املالية يف  املعامالت  اأ�سول  واأن  منهما، خا�سة  كل  العقد يف  حمل 
اإي�ساحه يف  �سياأتي  العقد -كما  لتكييف هذا  العملية  التاأ�سيلية  احللول  فيها  تتوفر 

املطلب الرابع-. 
ينظر: تعليقات ابن عثيمني على الكايف لبن قدامة، حممد بن �شالح العثيمني، املكتبة ال�شاملة، مرقم   )1(

ا، )176/4(. اآلياً
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املطلب الثاين
تكييفه على اأنه بيع معدوم

ذهب الدكتور حممد توفيق البوطي اإلى منع بيع البيوت على امل�سور بالتق�سيط؛ 
لأنه لون من بيع املعدوم)1(. 

اأدلة هذا القول: 

الدليل الأول:

على  الفقهاء  كلمة  اتفقت  الذي  املعدوم  بيع  من  لون  “اأنه  البوطي:  د.  يقول 
منعه”)2(، ثم نقل كالم الكا�ساين: “ل ينعقد بيع املعدوم، وماله خطر العدم، كبيع 

نتاج النتاج، باأن قال: بعت ولد ولد هذا الناقة”)3(. 

مناق�سة هذا الدليل: يناق�ص من ثالثة وجوه: 

الوجه الأول: عدم الت�سليم باأن بيع العقار على اخلارطة من قبيل بيع املعدوم، 
ا معينة موجودة وقت العقد، واأما البناء عليها  ا اأر�ساً وذلك لكون املبيع اأ�سا�ساً
فهو مو�سوف يف ذمة البائع، ول دليل على منع بيع املو�سوف يف الذمة، كما 

�سياأتي يف الوجه الثاين. 

الوجه الثاين: عدم الت�سليم باأن بيع املعدوم ل ي�سح باإطالق، حيث مل يرد دليل 
به  يق�سدون  اإمنا  املعدوم  بيع  منع  العلم يف  اأهل  و�سياق كالم  يفيد مبنعه، 
املعدوم املعني دون املو�سوف يف الذمة، وذلك لكون املعني يتعلق حق امل�سرتي 
باملعدوم نف�سه ل بذمة البائع، كما هو وا�سح من اأمثلتهم: كبيع ثمرة ب�ستان 

معني مل توجد بعد، وكبيع النتاج الذي مل يوجد كما لو باع ولد هذه الناقة. 
ينظر: البيوع ال�شائعة، د. حممد توفيق البوطي، الطبعة الأولى، 1419ه�، دار الفكر املعا�سر، بريوت،   )1(

لبنان، )�ص: 185(.
البيوع ال�سائعة، مرجع �سابق، )�ص: 185(.   )2(
بدائع ال�سنائع، مرجع �سابق، )138/5(.   )3(



أ.  د.  مزيد بن إبراهيم بن صاحل املزيد

العدد  الرابع واخلمسون  149العدد  الرابع واخلمسون 148

بخالف ما اإذا كان حق امل�سرتي يتعلق بذمة البائع كما يف بيع املو�سوف يف 
الذمة، فاإنه ل تعلق له بعني معينة، واإمنا هو متعلق بذمة البائع، وهو ملزم 
باأن ياأتي به على ال�سفة املتفق عليها دون حتديد عني معينة بذاتها، والتي 
يرغبها  التي  ال�سفة  على  تكون  ل  قد  وجدت  واإذا  توجد،  ل  وقد  توجد  قد 
اإلى النزاع؛ ولهذا نهى النبي  امل�شرتي، فتندرج يف بيع الغرر)1( الذي يوؤدي 

ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الغرر)2(. 

وقال ابن القيم: “لي�ص يف كتاب اهلل ول يف �سنة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ول يف كالم 
اأن بيع املعدوم ل يجوز، ل بلفظ عام ول مبعنى عام، واإمنا  اأحد ال�سحابة 
يف ال�سنة النهي عن بيع بع�ص الأ�سياء التي هي معدومة، كما فيها النهي عن 
بيع بع�ص الأ�سياء املوجودة، فلي�ست العلة يف املنع ل العدم ول والوجود، بل 
الذي وردت به ال�سنة النهي عن بيع الغرر، وهو مال يقدر على ت�سليمه، �سواءاً 
ا،  ا، كبيع العبدالآبق والبعري ال�سارد واإن كان موجوداً اأو معدوماً ا  كان موجوداً
ت�سليمه فهو غرر  ا عن  البائع عاجزاً فاإن كان  املبيع،  ت�سليم  البيع  اإذ موجب 

وخماطرة وقمار”)3(. 

فبيع املعدوم م�سطلح حادث مل يرد له ذكر يف �سدر الت�سريع ول يتعلق به 
قال اخلطابي: )الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه و�سره(، معامل ال�سنن، �سرح �سنن اأبي   )1(

داود، حمد بن حممد اخلطابي، الطبعة الأولى، 1351ه�، املطبعة العاملية، حلب، �سوريا، )88/3(. 
اأخرجه م�سلم ب�سنده عن اأبي هريرة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نهى عن بيع الغرر«، باب بطالن بيع   )2(
احل�ساة والبيع الذي فيه غرر، حديث رقم )1513(، �شحيح م�شلم، م�شلم بن احلجاج الني�شابوري، 
بدون طبعة وتاريخ، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، )1153/3(، واأخرجه اأبوداود، باب يف 
بيع الغرر، حديث رقم )3376(، �سنن اأبي داود، �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين، بدون طبعة وتاريخ، 

املكتبة الع�سرية، �سيدا، لبنان، )254/3(.
اأبي بكر ابن قيم اجلوزية، الطبعة الأولى، 1411ه�، دار  اأعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن   )3(
الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )7/2(، وينظر: نظرية العقد، اأحمد بن عبداحلليم ابن تيمية، بدون 
الأحكام يف م�سالح  القاهرة، م�سر، )�ص: 213(، قواعد  ال�سنة املحمدية،  طبعة، 1368ه�، مطبعة 
الأنام، عبدالعزيز بن عبدال�سالم ال�سلمي، بدون طبعة، 1414ه�، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 

م�سر، )144/2(.
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ا عند الفقهاء، ولهم مفهوم حمدد  حكم لذاته، وقد ن�ساأ هذا امل�سطلح متاأخراً
ملدلوله ال�سطالحي دون مدلوله اللغوي، ويعنون به يف ا�سطالحهم: املعدوم 
املُعنيَّ دون املو�سوف يف الذمة، لأن املُعنيَّ هو الذي يتعلق احلق بعينه التي قد 
توجد وقد ل توجد، بخالف املو�سوف يف الذمة، فلي�ص له تعلق بعينه، واإمنا 

هو متعلق يف الذمة.

بيع  اأجاز  فاإنه  املوا�سع؛  بع�ص  املعدوم يف  بيع  �سّحح  ال�سارع  اأن  الثالث:  الوجه 
التمر بعد بدو �سالحه، واحلبَّ بعد ا�ستداده، ومعلوم اأن العقد يف كل منهما 
ورد على �سيئني اأحدهما: املوجود وقت العقد، والآخر: املعدوم الذي مل يخلق 
اجلداد  اإلى  التبقية  ب�شرط  بيعها  يجوز  الفقهاء:  قال  ولذلك  العقد،  وقت 

واحل�ساد)1(.

وقت  موجود  غري  العقد  حمل  اأن  مع  الإجارة  عقد  اأجاز  ال�سارع  اأن  كما 
التعاقد، واأجاز بيع ال�سلم، مع اأن املبيع مو�سوف يف ذمة البائع غري موجود 

وقت العقد)2(.

الدليل الثاين: 

 قلت يا ر�سول اهلل: ياأتيني الرجل ي�ساألني البيع  حديث حكيم بن حزام 
لي�ص عندي، اأبيعه منه، ثم ابتاعه له من ال�سوق؟ قال: »ل تبع ما لي�ص عندك«)3(.

ينظر: املهذب، مرجع �شابق، )44/2(، املغني، مرجع �سابق، )67/4(.   )1(
ينظر: املجموع �شرح املهذب )مع تكملة ال�شبكي(، يحيى بن �شرف النووي، بدون طبعة وتاريخ، دار   )2(
الفكر، بريوت، لبنان، )74/15(؛ املغني، مرجع �سابق، )355/5(؛ املدخل للفقه الإ�سالمي، حممد 

�سالم مدكور، بدون طبعة وتاريخ، دار الكتاب احلديث، الكويت، )�ص: 577(. 
اأخرجه الن�سائي يف ال�سنن ال�سغرى، باب بيع ما لي�ص عند البائع، حديث رقم )4613(. �سنن الن�سائي،   )3(
�سوريا،  حلب،  الإ�سالمية،  املطبوعات  مكتب  1406ه�،  الثانية،  الطبعة  الن�سائي،  �سعيب  بن  اأحمد 
)289/7(، واأبو داود، �سنن اأبو دواد، باب يف الرجل يبيع ما لي�ص عنده، حديث رقم )3503(، �سنن اأبي 
داود، مرجع �سابق، )213/3(، والرتمذي، �سنن الرتمذي، باب ما جاء يف كراهية بيع ما لي�ص عندك، 
مكتبة  1395ه�،  الثانية،  الطبعة  الرتمذي،  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي،  �سنن   ،)1232( رقم  حديث 

ومطبعة م�سطفى البابي احللبي، القاهرة، م�سر، )526/3(، و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل،=
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وجه ال�ستدلل بهذا احلديث: 

ال�سخ�ص ما لي�ص عنده، وهذا هو املعدوم، واملبيع يف  اأن احلديث نهى عن بيع 
ا عنه)1(. عقد بيع العقار على اخلارطة لي�ص عند البائع وقت التعاقد، فيكون منهياً

مناق�سة ال�ستدلل بهذا احلديث: 

هذا  يف  الوارد  النهي  حمل  يف  يدخل  ل  اخلارطة  على  العقار  بيع  باأنه  يناق�ص 
احلديث؛ ل�سببني: 

ا اأر�ٌص موجودٌة عند البائع وقت التعاقد، واأما البناء  ال�سبب الأول: اأن املبيع اأ�سا�ساً
عليها فهو مو�سوف يف ذمة البائع تابع لالأر�ص. 

ال�سبب الثاين: اأن النهي الوارد يف هذا احلديث اإمنا هو يف املبيع املعني الذي لي�ص 
بخالف  املعينة،  العني  بتلك  امل�سرتي  حق  لتعلق  العقد؛  وقت  البائع  بح�وزة 
ال�سيء املو�سوف يف الذمة؛ فاإن حق امل�سرتي متعلق بذمة البائع، وعلة النهي 
اأن البائع قد ل يقدر على ت�سليم املبيع املعني، فيكون داخالاً يف النهي عن بيع 

الغرر)2(.

قال الإمام ال�سافعي يف معنى هذا احلديث: “هذا يف بيوع الأعيان دون بيوع 
ال�سفات”)3(. 

= ينظر: اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�شبيل، حممد نا�شر الدين الألباين، الطبعة الثانية، 
1405ه�، املكتب الإ�سالمي، بريوت، لبنان، )132/5(. 

املعا�سرة، د. كمال  الهداية، مرجع �شابق، )374/8(؛ عقد ال�ست�سناع و�سوره  البناية �شرح  ينظر:   )1(
الدين جمعة بكرو، الطبعة الأولى 1438ه�، طبع وقف �سعد املنيفي، )�ص: 102(؛ عقد ال�ست�سناع يف 
الفقه الإ�سالمي، د. كا�سب بن عبدالكرمي البدران، الطبعة الثانية 1404ه�، دار �سالح للن�سر والتوزيع، 

الدمام، ال�سعودية، )�ص: 41(. 
ينظر: فتح الباري �شرح �شحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر الع�شقالين، بدون طبعة، 1379ه�،   )2(
دار املعرفة، بريوت، لبنان، )349/4(؛ زاد املعاد يف هدي خري العباد، مرجع �سابق، )713/5(؛ بدائع 

ال�سنائع، مرجع �سابق، )163/5(.
�سرح ال�سنة، احل�سني بن م�سعود البغوي، الطبعة الثانية، 1403ه�، املكتب الإ�سالمي، بريوت، لبنان،   )3(

 .)140/8(
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من  عندك  لي�ص  ما  بيع  “اإنه  احلديث:  هذا  معنى  يف  عبدالرب  ابن  وقال 
ا فال”)1(. ا يف الذمة مو�سوفاً الأعيان، واأما ما كان م�سموناً

على  العقار  بيع  اأن  ومناق�ستها،  لالأدلة  ال�سابق  العر�ص  خالل  من  يتبني  وبهذا 
اخلارطة ل يدخل يف معنى ومفهوم بيع املعدوم، ول ي�سمله حمل النهي الوارد عن بيع 

ما لي�ص عند البائع، فال ينا�سب تكييفه على اأنه بيع معدوم. 

املطلب الثالث
تكييفه على اأنه بيع دين بدين

ل ثمنه فاإنه يكون من  يرى بع�ص الباحثني اأن بيع املو�سوف يف الذمة اإذا مل ُيعجَّ
ملسو هيلع هللا ىلص:  اأن النبي    قبيل بيع الدين بالدين، وهو بيع باطل)2(، ملا رواه ابن عمر 
»نهى عن بيع الَكاِلئ بالَكاِلئ«)3(، قال نافع: “وذلك بيع الدين بالدين”)4(، وقد حكى 

الإمام اأحمد)5(، وابن املنذر)6(، الإجماع على اأنه ل يجوز بيع الدين بالدين.

ونوق�ص هذا ال�ستدلل من اأربعة اأوجه: 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  1421ه�،  الأولى،  الطبعة  عبدالرب،  ابن  عبداهلل  بن  يو�سف  ال�ستذكار،   )1(

لبنان، )518/6(.
ينظر: عقد ال�شت�شناع و�شوره املعا�شرة، د. كمال الدين جمعة بكرو، مرجع �شابق، )�ض: 109(.  )2(

امل�ستدرك على  البيوع، حديث رقم )2342(؛  ال�سحيحني، كتاب  امل�ستدرك على  اأخرجه احلاكم يف   )3(
ال�سحيحني، حممد بن عبداهلل احلاكم، الطبعة الأولى، 1411ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
)65/2(، والدارقطني يف ال�سنن، كتاب البيوع، حديث رقم )3060( �سنن الدارقطني، علي بن عمر 
الدارقطني، الطبعة الأولى، 1424ه�، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، لبنان، )40/4(، والبيهقي يف ال�سنن 
الكربى، باب ما جاء يف النهي عن بيع الدين بالدين، حديث رقم )10536(، ال�سنن الكربى، اأحمد بن 

احل�سني البيهقي، الطبعة الثالثة، 1424ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )474/5(. 
بلوغ املرام من اأدلة الأحكام، اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، الطبعة الأولى، 1435ه�، دار القب�ص   )4(

للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ال�سعودية، )�ص: 323(. 
التلخي�ص احلبري، اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، الطبعة الأولى، 1419ه�، دار الكتب العلمية،   )5(

بريوت، لبنان، )71/3(.
املجموع �سرح املهذب، مرجع �سابق، )107/10(.  )6(
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الوجه الأول:

َبذي  اأن احلديث �شعيف ل ي�شح الحتجاج به، لأن يف اإ�شناده مو�شى بن عبيدة الرَّ
وهو �سعيف)1(، قال الإمام ال�سافعي: “اأهل احلديث يوهنون هذا احلديث”)2(، وقال 
الإمام اأحمد: “ل حتل عندي الرواية عن مو�سى بن عبيدة، ول اأعرف هذا احلديث 

عن غريه، ولي�ص يف هذا حديث �سحيح”)3(.

الوجه الثاين: 

منع كون بيع العقار على اخلارطة من قبيل بيع الدين بالدين؛ لأن املبيع اأر�ٌص 
ا يف الذمة باتفاق العلماء)4(  ا يف الذمة، والأر�ص ل ت�سح اأن تكون ديناً معينة ولي�ست ديناً
-كما �سبق-، ومن القواعد املتقررة يف الفقه: “املعني ل ي�ستقر يف الذمة، وما تقّرر يف 
ا”)5(، وقال القرايف: “املعينات امل�شخ�شات يف اخلارج املرئيات  الذمة ل يكون معيناً

باحل�ص ل تثبت يف الذمم”)6(.

الوجه الثالث: 

منع كون بيع العقار على اخلارطة من قبيل بيع الدين بالدين، لأن الدين هو املال 
الثابت يف الذمة، ويف بيع العقار على اخلارطة لي�ص ثمة دين ثابت يف ذمة املتبايعني 
وقت التعاقد حتى يتّم بيعه، قال بن مفلح: بيع الدين بالدين هو: “بيع ما يف الذمة 

بثمن موؤجل ملن هو عليه”)7(.
ينظر: البدر املنري يف تخريج الأحاديث والآثار، عمر بن علي بن امللقن، الطبعة الأولى، 1425ه�، دار الهجرة   )1(

للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ال�سعودية، )567/6(، بلوغ املرام من اأدلة الأحكام، مرجع �سابق، )�ص: 323(.
التلخي�ص احلبري، مرجع �سابق، )71/3(.   )2(

التلخي�ص احلبري، مرجع �سابق، )71/3(  )3(
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، مرجع �سابق، )217/3(.   )4(

1400ه�،  عام  طبعة،  بدون  الون�سري�سي،  يحيى  بن  اأحمد  مالك،  الإمام  قواعد  اإلى  امل�سالك  اإي�ساح   )5(
مطبعة ف�سالة، املحمدية، املغرب، )331/1(.

الفروق، مرجع �سابق، )133/2(.   )6(
املبدع، مرجع �سابق، )150/4(.  )7(
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فحني التعاقد يف بيع العقار على اخلارطة لي�ص ثمة مال ثابت يف الذمة، ل يف ذمة 
البائع ول يف ذمة امل�سرتي، حتى ينطبق على هذا العقد و�سف بيع الدين بالدين، ول 
ا فريتب اآثاره يف ذمة  َين�ساأ الدين ويوجد ويثبت يف الذمة اإل بعد اأن يتم العقد �سحيحاً

كل من البائع وامل�سرتي. 

الثابت  اأي  بالدين:  الدين  بيع  “واأما  فقال:  البجريمي  املعنى  اإلى هذا  نبه  وقد 
َقْبُل، بيع الدين بدين من�شاأ يف الذمة ل ثابت قبل”)1(،  َقْبُل، وخرج بقولنا: الثابت 

وقال يف مو�سع اآخر: “وهنا الدين من�ساأ، فتاأمل”)2(. 

اأو  الذمتني  عمارة  تتقدم  اأن  الدين  بيع  حقيقة  يف  بد  “ول  التو�سيح:  يف  وجاء 
اأحدهما”)3(. 

ولكي ل يلتب�ص معنى البيع الذي ين�ساأ على اأثره الدين مع بيع الدين الثابت يف 
الذمة، ا�سطلح فقهاء املذهب املالكي على ت�سميته )ابتداء الدين بالدين()4(.

وجاء يف التو�سيح: “بيع الكالئ بالكالئ... ل ي�سمل ابتداء الدين بالدين؛ لأنه مل 
ا قد تقرر يف الذمة”)5(. يبع �سيئاً

ولذا فاإن الإمام اأحمد -وهو من حكى الإجماع على اأنه ل يجوز بيع دين بدين- 
من  كٌل  املعنى  هذا  يف  �ساركه  وقد  الذمم)6(،  يف  الثابتة  الديون  بيع  يف  باأنه  ف�ّسره 
الفكر،  دار  1415ه�،  طبعة،  بدون  البجريمي،  حممد  بن  �سليمان  اخلطيب،  على  البجريمي  حا�سية   )1(

بريوت، لبنان، )24/3(.
حا�سية البجريمي على اخلطيب، مرجع �سابق، )66/3(.  )2(

التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب، خليل بن ا�سحاق اجلندي، الطبعة الأولى، 1429ه�، مركز   )3(
جنيبويه خلدمة الرتاث، الدار البي�ساء، املغرب )340/5(.

ينظر: �شرح الزرقاين على خمت�شر خليل، عبدالباقي بن يو�شف الزرقاين، الطبعة الأولى 1420ه�،   )4(
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )147/5(؛ �سرح خمت�سر خليل للخر�سي، مرجع �سابق، )77/5(.

التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب، مرجع �سابق، )340/5(.   )5(
اجلامع لعلوم الإمام اأحمد، اأحمد بن حنبل ال�سيباين، الطبعة الأولى، 1430ه�، دار الفالح، الفيوم،   )6(

م�سر، )389/15(، امل�ساألة رقم )2036(.
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الإمامني مالك)1(، وال�سافعي)2(. 

وقال ال�سيخ حممد العثيمني: “نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني املوؤخر باملوؤخر، 
ا: لي�ص على اإطالقه وعمومه، واإمنا ي�سمل  : اإ�سناده �سعيف، وثانياً وهذا احلديث، اأولاً
�شوًرا معينة، وهي التي يكون فيها �شيء من املحظور ال�شرعي... وعلى هذا نقول: 
هذا احلديث اإن �سح، يجب اأن يحمل على ما دلت الن�سو�ص على منعه ل على كل 
دين بدين، وبناءاً على هذا؛ لو ا�سرتيت منك مائة �ساع بر مبائة درهم ول اأح�سرنا 

الدراهم ول الرب، فاإن ذلك على القول الراجح جائز ول باأ�ص به”)3(.

واأما �سيخ الإ�سالم ابن تيمية فله قولن يف امل�ساألة: 

فيه  لي�ص  بالدين  الدين  “بيع  يقول:  ا، حيث  اآنفاً ما عر�سناه  يتفق مع  اأحدهما: 
اإجماع، واإمنا ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو املوؤخر  ن�ص عام ول 

الذي مل يقب�ص باملوؤخر الذي مل يقب�ص”)4(.

والآخر: يرى اأن الإجماع يف منع بيع الدين بالدين اإمنا هو ابتداء الدين بالدين، 
العقد:  نظرية  يف  قال  فقد  الواجب،  بالدين  الواجب  الدين  بيع  و�شّماه 
اإمنا هو يف الدين الواجب بالدين الواجب، كال�سلف املوؤجل من  “والإجماع 

الطرفني”)5(. 

ل راأ�ص مال ال�سلم لأن طبيعة عقد ال�سلم تقت�سي ذلك. و�سياأتي بيان اأنه اإمنا ُعجِّ

وقد �سبق القول اأن بيع العقار على اخلارطة يف اأ�سا�سه يرد على مال معني موجود، 
موطاأ الإمام مالك، مالك بن اأن�ص املدين، بدون طبعة، 1406ه�، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت،   )1(

لبنان، )659/2(.
�سرح ال�سنة للبغوي، مرجع �سابق، )21/1(.   )2(

فتح ذي اجلالل والإكرام ب�سرح بلوغ املرام، حممد بن �سالح العثيمني، الطبعة الأولى، 1427ه�، املكتبة   )3(
الإ�سالمية للن�سر والتوزيع، القاهرة، م�سر، )50/4(. 

لطباعة  فهد  امللك  جممع  1416ه�،  طبعة،  بدون  تيمية،  ابن  عبداحلليم  بن  اأحمد  الفتاوى،  جمموع   )4(
امل�سحف ال�سريف، املدينة املنورة، ال�سعودية، )512/20(.

نظرية العقد لبن تيمية، مرجع �شابق، )�ض: 235(.   )5(
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وهو الأر�ص املباعة، ل على مال مو�سوف يف الذمة، فال يدخل يف م�ساألة بيع الدين 
بالدين، واأما حمل الإجماع ف�سياأتي حتريره يف الوجه الرابع من املناق�سة. 

دون  الذمة  يف  املو�سوف  باملال  الذمة  يف  املو�سوف  املال  بيع  جواز  يوؤيد  ومما 
ا�شرتاط تعجيل الثمن، جواز تاأجيل الأجرة يف الإجارة على منفعة مو�شوفة يف الذمة، 
مع اأن الِعو�ص واملعّو�ص كليهما مال مو�سوف يف الذمة، وي�سدق عليهما و�سف ابتداء 
ا  ا يف ذمة املوؤجر، والأجرة ديناً الدين بالدين، لأنه بانعقاد الإجارة تكون املنفعة ديناً
يف ذمة امل�شتاأجر، ومل يقل الفقهاء با�شرتاط تعجيل الأجرة كي ل تكون من قبيل بيع 

الدين بالدين)1(. 

والعلماء ي�سفون الإجارة باأنها بيع املنافع)2(، قال الإمام ال�سافعي: “الإجارة من 
البيوع؛ لأنها ملك من امل�ستاأجر للمنفعة، ومن املوؤجر للعو�ص، والبيوع اإمنا هي حتويل 

امللك من �سيء مللك غريه، وكذلك الإجارة”)3(.

اإجارة املنافع املو�شوفة يف الذمة دون ا�شرتاط تعجيل الثمن جاز يف  فاإذا جاز 
بيع الأعيان املو�سوفة يف الذمة، فكالهما بيع مال مو�سوف يف الذمة مبال مو�سوف 

يف الذمة. 

اعرتا�س واجلواب عنه: 

�َص على جواز بيع املال املو�سوف يف الذمة باملال املو�سوف يف الذمة دون  ُاْعرُتِ
اأحمد الدردير  ينظر: بدائع ال�شنائع، مرجع �شابق، )202/4(؛ ال�سرح الكبري على خمت�سر خليل،   )1(
�سابق،  مرجع  الطالبني،  رو�سة  )3/4(؛  لبنان،  بريوت،  الفكر،  دار  وتاريخ،  طبعة  بدون  العدوي، 
)174/5(؛ �سرح منتهى الإرادات، من�سور بن يون�ص البهوتي، الطبعة الأولى، 1414ه�، عامل الكتب، 

بريوت، لبنان، )552/2(. 
ينظر: بدائع ال�شنائع، مرجع �شابق، )173/4(؛ مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، حممد بن   )2(
حممد احلطاب، الطبعة الثالثة، 1412ه�، دار الفكر، بريوت، لبنان، )396/5(؛ املهذب، مرجع �سابق، 
بدون طبعة  املقد�سي،  بن قدامة  املقنع، عبدالرحمن بن حممد  الكبري على منت  ال�سرح  )244/2(؛ 

وتاريخ، دار الكتاب العربي للن�سر والتوزيع، القاهرة، م�سر، )67/4(.
الأم، حممد بن اإدري�ص ال�سافعي، بدون طبعة، 1410ه�، دار املعرفة، بريوت، لبنان، )207/4(.   )3(
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ا�شرتاط تعجيل الثمن، باأنه لو جاز ذلك جلاز يف ال�شلم تاأجيل راأ�ض املال ومل ُي�شرتط 
تعجيُله)1(.

ويجاب عنه بجوابني: 

َن�ٌة  ُمَعيَّ اأر�ٌص  اأ�سا�سه  يف  اخلارطة  على  العقار  بيع  يف  املبيع  اأن  الأول:  اجلواب 
معلومة، فالعقد وارد يف اأ�شا�شه على معني، فال وجه لالحتجاج ببيع ال�شلم 

الذي هو مو�سوف يف الذمة؛ لختالف املحل املعقود عليه يف كل منهما. 

اإمنا هو  ال�سلم)2(  راأ�ص مال  الفارق؛ لأنَّ تعجيل  اأنه قيا�ص مع  الثاين:  واجلواب 
جزء من حقيقة وغاية بيع ال�سلم، فاملق�سد من بيع ال�سلم هو احل�سول على 

، فاإذا مل ُيعجل الثمن انتفت عنه �سفة بيع ال�سلم.  املال معجالاً

ا يف  قال الكا�ساين: “ماأخذ هذا العقد دليل على �شرط اأن يكون الثمن مقبو�شً
ا«)3(، وقال: »اختالف الأ�سامي دليل  ا لغة و�سرعاً ا و�سلفاً جمل�ص العقد، فاإنه ي�سمى �سلماً

على اختالف املعاين”)4(.

وقال الرملي: “ال�سلم م�ستق من ا�ستالم راأ�ص املال، اأي تعجيله، واأ�سماء العقود 
امل�ستقة من املعاين لبد من حتقق تلك املعاين فيها”)5(. 

والتجارات  والثمار  الزروع  اأرباب  لأن  املفالي�ص؛  وبيع  املحاويج  بيع  �سمي  ولهذا 
النفقة، فجوز  ُتْعِوُزُهْم  ِلَتْكُمَل، وقد  الثمار  اأنف�سهم وعلى  النفقة على  اإلى  يحتاجون 

َتِفُقوا)6(. لهم ال�سلم ِلرَيْ
ينظر: عقد ال�شت�شناع و�شوره املعا�شرة، د. كمال الدين جمعة بكرو، ، مرجع �شابق، )�ض: 110(.  )1(

�شابق،  مرجع  الهداية،  �شرح  يف  البناية  ينظر:  ال�شلم،  مال  راأ�ض  تعجيل  وجوب  على  الفقهاء  اتفق   )2(
الطالبني، مرجع  رو�سة  �سابق، )514/4(،  �سرح خمت�سر خليل، مرجع  )353/8(، مواهب اجلليل 

�سابق، )3/4(، ك�ساف القناع، مرجع �سابق، )289/2(.
بدائع ال�سنائع، مرجع �سابق، )202/5(.   )3(

بدائع ال�سنائع، مرجع �سابق، )2/5(.   )4(
حا�سية الرملي على اأ�سنى املطالب، مرجع �سابق، )122/2(.   )5(

ينظر: املفهم ملا اأ�شكل من �شحيح م�شلم، اأحمد بن عمر القرطبي، الطبعة الأولى، 1417ه�، دار =  )6(
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ولذا ملا قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة والنا�ص ي�سلفون يف التمر ال�سنتني والثالث، فقال: 
عليه ال�سالة وال�سالم: »من اأ�سلف يف �سيء، فلي�سلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم، 

اإلى اأجل معلوم«)1(.

م  فرتتيب الن�ض النبوي: اأن جعل )تعجيل الثمن( فعل ال�شرط، واملعنى: من قدَّ
اأنَّ تعجيل الثمن غاية  الثمن يف �شيء، ثم ذكر جواب ال�شرط، فكان مدلول الن�ض 

ومق�سد العاقدين)2(.

ولذا راعى الفقهاء، مق�سد املتعاقدين عند البيع والإجارة يف الذمة من جهة: 
ق�سد تعجيل الثمن اأو عدمه. 

يقول البجريمي ال�سافعي: “ال�سلم له اأحكام، والبيع يف الذمة له اأحكام، فاأحكام 
ال�شلم ي�شرتط قب�ض راأ�ض املال يف املجل�ض، ول ي�شرتط قب�ض الثمن يف املجل�ض يف 

البيع يف الذمة”)3(.

ويف �سرح منتهى الإرادات: “واإن جرت اإجارة على مو�سوف بذمة بلفظ �سلم... 
اعترب قب�ص اأجره مبجل�ص عقد... فاإن مل تكن بلفظ �سلم ول �سلف مل يعترب ذلك”)4(.

كونه مو�شوًفا يف  املبيع  الثمن مرتبًطا بطبيعة  با�شرتاط قب�ض  فلو كان احلكم 
الذمة ملا كان ملق�سد العاقدين اأثر يف التفريق بينهما يف احلكم. 

�سابق،  مرجع  املعاد،  زاد   ،)27/4( �سابق،  مرجع  املغني،  )516/4(؛  �سوريا،  دم�سق،  كثري،  ابن   =
 .)720/5(

بن  حممد  البخاري،  �سحيح   ،)2240( رقم  حديث  معلوم،  وزن  يف  ال�سلم  باب  يف  البخاري  اأخرجه   )1(
اإ�سماعيل البخاري، الطبعة الأولى، 1422ه�، دار طوق النجاة، بريوت، لبنان، )85/3(؛ وم�سلم، باب 

ال�سلم، حديث رقم )1604(، �سحيح م�سلم، مرجع �سابق، )1226/3(.
1422ه�، دار  ينظر: مرقاة املفاتيح �شرح م�شكاة امل�شابيح، علي بن حممد الهروي، الطبعة الأولى،   )2(
الفكر، بريوت، لبنان، )1947/5(؛ الكوكب الوهاج �شرح �شحيح م�شلم، حممد الأمني الَهَرري، الطبعة 
بلوغ  ب�سرح  والإكرام  اجلالل  ذي  فتح  )386/17(؛  ال�شعودية،  جدة،  املنهاج،  دار  1430هـ،  الأولى، 

املرام، مرجع �سابق، )78/4(. 
حا�سية البجريمي على اخلطيب، مرجع �سابق، )5/3(.   )3(

�سرح منتهى الإرادات، مرجع �سابق، )252/2(.   )4(
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الوجه الرابع:

ال�سرعي  املعنى  حدود  يف  لكن  حجة  بالدين  الدين  بيع  منع  على  الإجماع  اأن 
مل�سطلح الدين، ويف حدود املحل املجمع عليه. 

اأما حدود املعنى ال�سرعي للدين: فاإن الدين هو املال الثابت يف الذمة)1(، فمحل 
م�سغولة  الذمة  تكن  فاإذا مل  الذمة،  الثابت يف  باملال  الت�سرف  هو يف  ا  اإذاً الإجماع 
بالدين وقت التعاقد فاإن الت�شرف ل يندرج يف معنى بيع الدين بالدين، لعدم وجود 

دين يف ذمة املتبايعني وقت العقد. 

علماء  “اتفاق  هو:  ال�سرع  يف  الإجماع  فاإن  عليه:  املجمع  املحل  حدود  يف  واأما 
الع�سر من اأمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص على اأمر من اأمور الدين”)2(.

اإل يف حدود  به  ُيعمل  الدين هو ركن الإجماع، فال  اأمور  اأمر من  فالتفاق على 
الأمر املتفق عليه. 

وقد اختلف العلماء يف املحل املجمع عليه يف بيع الدين بالدين على �سور متعددة، 
و�سيغ متنوعة)3(، ومل يتفقوا اإل على �سورة واحدة هي حمل الإجماع بينهم، فُيحتج 
بالإجماع على منعها، واأما ما عداها من ال�سور املختلف فيها، فال ُيحتج بالإجماع 

مع وجود اخلالف فيها، وتبقى حمالاً لالجتهاد وفق اأدلة الت�سريع الأخرى. 

وقد بني تقي الدين ال�سبكي ال�سورة املجمع عليها يف بيع الدين بالدين -حني 
حتريره مل�ساألة املقا�سة يف الدين- فقال: “وقد اأجمع اأهل العلم على اأن بيع الدين 
بالدين ل يجوز ]ثم قال[ فالإجماع ل ميكن التم�سك به مع وجود اخلالف يف هذه 

ينظر: املهذب، مرجع �شابق، )143/2(؛ املغني، مرجع �سابق، )48/6(   )1(
رو�سة الناظر وجنة املناظر، عبداهلل بن اأحمد ابن قدامة، الطبعة الثانية، 1423ه�، موؤ�س�سة الريان   )2(

للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ال�سعودية، )376/1(. 
جدة،  للتنمية،  الإ�شالمي  البنك  وتاريخ،  طبعة  بدون  فداد،  العيا�شي  د.  ال�شفة،  على  البيع  ينظر:   )3(
ال�سعودية، البحث رقم )56(، )�ص: 68(؛ درا�سات يف اأ�سول املداينات يف الفقه الإ�سالمي، د. نزيه 

حماد، الطبعة الأولى، 1411ه�، دار الفاروق، الطائف، ال�سعودية، )�ص: 242(.
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ال�سورة ]يعني تطارح الدينني يف الذمة[، فاإّن تف�سري بيع الدين بالدين املجمع على 
منعه، يعني: اأن يكون للرجل على الرجل دين فيجعله عليه يف دين اآخر، خمالف له 

يف ال�سفة اأو القدر، فهذا هو الذي وقع الإجماع على امتناعه”)1(. 

“الكالئ بالكالئ هو الدين بالدين،  وجاء يف مطالع الأنوار على �سحاح الآثار: 
وتف�سريه: اأن يكون لرجل على اآخر دين من بيع اأو غريه، فاإذا جاء لقت�سائه مل يجده 
ا اإلى اأجل اأدفعه اإليك، وما جان�ص هذا، ويزيده يف املبيع  عنده، فيقول له: بع مني �سيئاً

لذلك التاأخري”)2(.

حمل  هي  اأنها  على  ال�سبكي  ن�صَّ  التي  ال�سورة  هذه  املالكية  فقهاء  �سمى  وقد 
الإجماع، با�سم »ف�سخ الدين بالدين«، يقول اخلر�سي: “ف�سخ الدين بالدين اأ�سدها؛ 
لأنه ربا اجلاهلية، يقول ربُّ الدين ملدينه: اإما اأن تق�سيني حقي واإما اأن تربي يل منه 
]ثم قال[ ف�سخ الدين هو: اأن يف�سخ ما يف ذمة مدينه يف اأكرث من جن�سه اإلى اأجل، اأو 

يف�سخ ما يف ذمته يف غري جن�سه اإلى اأجل”)3(.

ولذا نفى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية ح�سول الإجماع يف بيع الدين بالدين، فقال: 
فيه ن�ص عام ول اإجماع، واإمنا ورد النهي عن بيع الكالئ  لي�ص  بالدين  الدين  “بيع 

بالكالئ، والكالئ هو املوؤخر الذي مل يقب�ص باملوؤخر الذي مل يقب�ص”)4(.

والذي يظهر يل اأن �شيخ الإ�شالم ابن تيمية ينفي الإجماع من جهة حمله الذي 
ي�سدق عليه؛ حل�سول اخلالف فيه بني اأهل العلم. 

ولي�ص مو�سوعنا يف هذا البحث ا�ستق�ساء �سور واأنواع بيع الدين بالدين واأقوال 
املجموع �سرح املهذب، تكملة ال�سبكي، مرجع �سابق، )108/10(.  )1(

مطالع الأنوار على �سحاح الآثار، اإبراهيم بن يو�سف الوهراين، الطبعة الأولى، 1433ه�، دار الفالح   )2(
للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، الدوحة، قطر، )359/3(.

خليل،  خمت�شر  �شرح  اجلليل  منح  وينظر:  )76/5(؛  �سابق،  مرجع  للخر�سي،  خليل  خمت�سر  �سرح   )3(
مرجع �سابق، )43/5(.

جمموع الفتاوى لبن تيمية، مرجع �سابق، )512/20(.  )4(
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العلماء فيها، فال�سور متعددة والأقوال خمتلفة، واإمنا غر�سنا هنا هو بيان اأن النهي 
ا، وهو املال الثابت  عن بيع الدين بالدين اإمنا هو فيما ينطبق عليه معنى الدين �سرعاً
ا كان القول املرتجح لدى الفقيه يف  اأيَّاً ا يف الذمة،  اأي املال املتقرر �سابقاً يف الذمة، 
�سورته لديه، بينما يف بيع العقار على اخلارطة ل يوجد حني التعاقد دين ل يف ذمة 
البائع ول يف ذمة امل�سرتي حتى يقال اإنه من قبيل بيع الدين بالدين، ول يتقرر الدين 
اخلارطة  على  العقار  بيع  يف  املبيع  اإن  ثم  ا،  �سحيحاً البيع  انعقاد  بعد  اإل  الذمة  يف 
ا يف الذمة، فال ي�سدق على بيع العقار على اخلارطة  اأ�سا�سه اأر�ص معينة، ولي�ص ديناً

و�سفه باأنه بيع دين بدين. 

املطلب الرابع
تكييفه على اأنه عقد جديد م�صتقل

مبا اأن عقد بيع العقار على اخلارطة عقد جديد م�ستحدث له خ�سائ�سه التي 
متيزه عن غريه من العقود، ولعدم وجود عقد ي�سبهه من العقود التي عرفها الفقه 
نوعا  ُيَعّد  فاإنه  واخل�شائ�ض؛  وال�شروط  الأركان  يف  معه  ي�شرتك  مما  الإ�شالمي، 
ا م�ستقالاً با�سم خا�ص به، ُتبنى اأحكامه على اأ�سول  ا من اأنواع البيع م�ستحدثاً جديداً
وال�سرف  ال�سلم  ا�ستقل كل من  الإ�سالمي، كما  الفقه  املالية يف  املعامالت  وقواعد 

وال�ست�سناع، مع اأنَّ كلَّ واحد منها نوٌع من اأنواع البيع)1(.

فعقد بيع العقار على اخلارطة يندرج يف زمرة العقود امل�شتحدثة )والتي ُت�شّمى 
يف امل�سطلح املعا�سر بالعقود غري امل�سماة(، وهي التي مل ي�سع الفقه الإ�سالمي لها 

ا، تتفق مع مو�سوعها)2(.  ا بها، ومل يرتب الفقهاء لها اأحكاماً ا خا�ساً ا�سماً
قال العدوي: )املنا�سب نوع من البيع -ل نوع من البيوع- لأن النوع ي�ساف جلن�سه(، حا�سية العدوي على   )1(
كفاية الطالب الرباين، علي بن اأحمد العدوي، بدون طبعة، 1414ه�، دار الفكر، بريوت، لبنان، )176/2(. 
املرتتبة عليها،  اأحكامها  وبنّي  بها،  ا  ا خا�ساً ا�سماً لها  الفقه  و�سع  التي  امل�سماة، وهي:  العقود  ويقابلها   )2(
كالبيع والإجارة وال�شركة واحلوالة ونحوها. ينظر: الفقه الإ�شالمي واأدلته، د. وهبة الزحيلي، مرجع 

�سابق، )242/4(. 
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وذلك اإما لعدم ظهورها يف ع�سر الت�سريع وما تاله من ع�سر التدوين الفقهي، 
عليها  يطلق  ما  وهو  واحد  اجتمعت يف عقد  وعقود  �سيغ  تنطوي على عدة  لأنها  اأو 
بح�سب  تن�ساأ  هي  اإذ  حلاجتهم،  ا  تبعاً النا�ص  وي�ستحدثها  املركبة(،  )العقود  م�سمى 

جتدد حاجات النا�ص وتطور املجتمعات)1(.

لأ�سول  واأحكامها  تكوينها  يف  تخ�سع  امل�سماة(  )غري  امل�ستحدثة  العقود  وهذه 
وقواعد املعامالت املالية يف الفقه الإ�سالمي، مبا يتفق مع حقيقتها ومو�سوعها)2(.

به،  خا�ص  با�سم  وعرف  امل�ستحدثة  العقود  هذه  من  �سيء  ا�ستقر  اإذا  اأنه  غري 
ا ثابتاًا لها، وا�ستقلت باأحكامها، كما �سار  اأ�سبحت من العقود امل�سماة، واأخذت ا�سماً

مع عقد ال�ست�سناع مثال)3(.

�سابط ا�ستحداث العقود: 

اإلى عقود  التعاقد يف عقود معينة، مينع جتاوزها  الإ�سالمي مل يح�سر  ال�سرع 
اأخرى، ولي�ص يف ن�سو�ص ال�سريعة الإ�سالمية ما يوجب حتديد اأنواع العقود اأو تقييد 
ا�شتحداثها اإل باأن تكون غري منافية ملا قرره ال�شرع من القواعد وال�شروط العامة يف 

التعاقد)4(.

ا بها، اإمنا هو نتيجٌة  ا خا�ساً وا�ستحداث العقود يف الفقه الإ�سالمي واإعطاوؤها ا�سماً
للتكييف الفقهي لتلك املعاملة امل�ستجدة؛ ذلك اأن التكييف ينتج عنه اأحد اأمرين: اإما 

)الإحلاق( اأو )ال�ستحداث(.

التي  العقود  ي�سبهه من  بعقد معني  امل�ستجدة  املعاملة  باإحلاق  يكون  فالأول:   
الذي  احلكم  امل�ستجدة  املعاملة  ُتعطى  وعندئٍذ  الإ�سالمي،  الفقه  عرفها 

ينظر: الفقه الإ�شالمي واأدلته، د. وهبة الزحيلي، مرجع �شابق، )242/4(.  )1(
ينظر: املدخل الفقهي العام، م�شطفى اأحمد الزرقاء، مرجع �شابق، )634/1(.  )2(

ينظر: املدخل للفقه الإ�شالمي، د. حممد �شالم مدكور، مرجع �شابق، )�ض: 591(.   )3(
ينظر: املدخل الفقهي العام، م�شطفى اأحمد الزرقاء، مرجع �شابق، )634/1(.   )4(
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رّتبه الفقهاء على العقد امللحق به، وذلك بالنظر اإلى الأركان وال�شروط 
واخل�سائ�ص. 

الأ�سول  على  اأحكامه  ُتبنى  ا  م�ستحدثاً ا  جديداً ا  عقداً باعتباره  يكون  والثاين: 
والقواعد الفقهية للمعامالت املالية. 

العقود:  يف  وال�ستحداث  الإحلاق  �سوابط  ا  مو�سحاً اخلفيف  علي  ال�سيخ  يقول 
هو: متى َنُعّد العقد الذي يجري به التعامل عقًدا جديًدا  بالنظر،  اجلدير  “والأمر 
التي  العقود  من  به  �سبيه  بعقد معني  ا  ملحقاً ا  عقداً َنُعّده  ومتى  ا؟،  م�ستحدثاً م�ستقالاً 

عرفها ال�سارع؟”. 

ثم يجيب عن هذا الت�ساوؤل بقوله: “اإذا كانت امل�سابهة نتيجة ا�سرتاك يف اأركان 
العقد وعنا�سره ومعناه وغر�ص العاقدين منه، وجب حينئٍذ اإحلاقه ب�سبيهه، اأما اإذا 
اأو الغر�ص من العقد والق�سد منه، فاإنه ل حمل  اأو اختلف املعنى  اختلفت الأركان 
عن  والبعد  الَعَنت  ومن  ا،  م�ستحدثاً م�ستقالاً  ا  عقداً اعتباره  ويجب  لالإحلاق،  عندئٍذ 
ال�شواب اأن يتجه النظر اإلى اإحلاقه بغريه وحماولة حمل اأحدهما على الآخر يف هذا 

احلال”)1(.

وقد انتقد الدكتور �سالح بو�سالغم - يف بحث له عن تكييف العقود املالية - ق�سر 
التكييف الفقهي للمعامالت املالية املعا�سرة على الإحلاق فقط، فقال: “التع�سف يف 
التكييف الفقهي، واخل�سية من ا�ستحداث عقود جديدة، وانح�سار روؤية بع�ص الفقهاء 
بق�سر التكييف الفقهي على الإحلاق بالعقود امل�سماة فقط، مبني على توهم ح�سول 
تكييف  يف  اخلطاأ  اإلى  يوؤدي  وهذا  احلادثات،  اإجازة  وعدم  املوجود  بالتزام  الورع 

العقود املالية، وجمانبة حقائقها للعقود امل�سماة”)2(.
 )280-278 )�ص:  �سابق،  مرجع  اخلفيف،  علي  ال�سيخ  الإ�سالمي،  الت�سريع  يف  ومقالت  بحوث   )1(

بت�سرف. 
للمالية  الدولية  اإ�شرا  جملة  بو�شالغم،  د.�شالح  الإ�شالمية،  املالية  عقود  لتكييف  معيار  نحو  ينظر:   )2(

الإ�سالمية، املجلد ال�ساد�ص، العدد الأول، يونيو، 2015م، )�ص: 135 و145( بت�سرف.
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ويقول ال�سيخ م�سطفى الزرقاء: “ول �سك اأن اإحلاق بع�ص العقود بالعقود امل�سماة 
رغم اختالفها، هو خالف الظاهر، كما اأنه يحول دون اإعطاء العقد ما تقت�شيه غايته 

ومو�سوعه من اأحكام تنا�سبه، فيما مل يرد فيه ن�ّص �سرعي”)1(.

اأو  املعاملة  �سحة  بال�سرورة  يعني  ل  الفقهي  التكييف  اأن  ذكره  يجدر  ومما 
امللحقة  املعاملة  فاإن  الإحلاق  اقت�سى  التكييف  كان  اإذا  واإمنا  باإطالق،  م�سروعيتها 
ا، واإن كان التكييف  ا، واإباحة وحترمياً تاأخذ حكم املعاملة امللحقة بها �سحة وبطالناً
املالية من  املعامالت  قواعد  عليه  ُتطّبق  امل�ستحدث  العقد  فاإن  ال�ستحداث  اقت�سى 
الربا  من  ا  خالياً يكون  واأن  العاقدين،  من  نف�ص  وطيب  ر�سا  عن  متَّ  قد  العقد  كون 

و�سبهته، ومن الغرر، ومن الغ�ص، ومن التدلي�ص، ومل ينه عنه ال�سارع)2(.

م�ستند م�سروعية ا�ستحداث العقود املالية: 

م�ستقل  م�ستحدث  عقد  اأنه  على  اخلارطة  على  العقار  بيع  عقد  تكييف  ي�ستند 
والإباحة حتى يقوم دليل على  ال�سحة  العقود  الأ�سل يف  اأن  اأ�سٍل �سرعي وهو:  اإلى 

البطالن والتحرمي. 

وال�سافعة  واملالكية  احلنفية  من  العلماء  جماهري  عند  متقرر  الأ�سل  وهذا 
واحلنابلة)3(، يقول احلافظ بن رجب: “ا�ستقر اأن الأ�سل يف الأ�سياء الإباحة؛ باأدلة 

ال�سرع، وقد حكى بع�سهم الإجماع على ذلك”)4(.
عقد احلوالة، طبعة متهيدية للمو�سوعة الفقهية الكويتية، د. اإبراهيم عبداحلميد، وبهام�سه تعليقات   )1(
الإ�سالمية،  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  وتاريخ،  بدون طبعة  الزرقاء،  ال�سيخ م�سطفى  املو�سوعة  خلبري 

الكويت، )�ص: 53( باخت�سار. 
ينظر: بحوث ومقالت يف الت�شريع الإ�شالمي، ال�شيخ علي اخلفيف، مرجع �شابق، )�ض: 280(.   )2(

ينظر: تبيني احلقائق، مرجع �شابق، )87/4(؛ املوافقات، اإبراهيم بن مو�سى ال�ساطبي، الطبعة الأولى   )3(
1417ه�، دار ابن عفان، القاهرة، م�سر، )284/1(؛ الأم لل�سافعي، مرجع �سابق؛ )3/3(، الفروع، 

حممد بن مفلح ال�ساحلي، الطبعة الأولى، 1424ه�، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، لبنان، )145/7(.
جامع العلوم واحلكم، عبدالرحمن بن اأحمد ابن رجب، الطبعة ال�سابعة، 1422ه�، موؤ�س�سة الر�سالة،   )4(

بريوت، لبنان، )166/2(. 
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التحرمي،  عدم  وال�شروط  العقود  يف  “الأ�شل  تيمية:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  يقول 
في�ست�سحب عدم التحرمي فيها حتى يدل دليل على التحرمي”)1(. 

اأو  ال�شارع  اأبطله  ما  اإل  ال�شحة  وال�شروط  العقود  “الأ�شل يف  القيم:  ابن  وقال 
نهى عنه، وهذا القول هو ال�سحيح، فاإن احلكم ببطالنها حكم بالتحرمي والتاأثيم، 
ومعلوم اأنه ل حرام اإل ما حّرمه اهلل ور�سوله، ول تاأثيم اإل ما اأّثم هلل ور�سوله به فاعله، 
فالأ�سل يف العقود واملعامالت ال�سحة حتى يقوم دليل على البطالن والتحرمي”)2(.

وبني  م�ستقل،  جديد  عقد  اأنــه  اخلارطة  على  العقار  بيع  تكييف  بني  الفرق 
التكييفات الأخرى: 

: اإذا ُكّيف بيع العقار على اخلارطة اأنه بيع معدوم، اأو بيع دين بدين، فيرتتب  اأولاً
عليهما عدم �سحته 

ا: اإذا ُكّيف بيع العقار على اخلارطة اأنه عقد ا�ست�سناع، فيرتتب عليه �سحته،  ثانياً
لكن وفق اأحكام عقد ال�ست�سناع عند الفقهاء، وذلك النحو التايل: 

عند فقهاء احلنفية ل ي�شرتط تعجيل الثمن، لكنه ينعقد جائزا غري لزم يف  اأ. 
قول اأبي حنيفة وحممد بن احل�سن وهو ال�سحيح من املذهب عندهم، فلكل 
ا ويلزم  واحد من املتعاقدين ف�سخه قبل قب�سه، وعند اأبي يو�سف ينعقد جائزاً

اإذا بداأ ال�سانع بالعمل.

ا يف امل�سنوعات،  عند اجلمهور من املالكية وال�سافعية واحلنابلة يعتربونه �سلماً ب. 
في�سرتطون تعجيل الثمن، ويبطل اإذا اأُّجل الثمن فيه.

امل�شت�شَنع  لأن  وا�شتالمه،  اإجنازه  قبل  باملبيع  امل�شرتي  ت�شرف  ي�شح  ل  ج. 
مو�سوف يف الذمة.

الفتاوى الكربى، اأحمد بن عبداحلليم ابن تيمية، الطبعة الأولى، 1408ه�، دار الكتب العلمية، بريوت،   )1(
لبنان، )90/4(. 

اأعالم املوقعني، مرجع �سابق، )259/1(.   )2(
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ا: اإذا ُكّيف بيع العقار على اخلارطة اأنه عقد جديد م�ستقل، فيرتتب عليه ما  ثالثاً
يلي: 

ولعدم  وال�سحة،  الإباحة  العقود  يف  الأ�سل  اأن  على  بناءاً  �سحيح؛  عقد  اأنه  اأ. 
ت�سمنه ما يخرجه عن هذا الأ�سل.

اأنه عقد لزم؛ لأنه نوع من اأنواع البيع. ب. 

يجوز تعجيل الثمن وتاأجيله؛ لأن اأ�شا�ض املبيع اأر�ض معينة مقبو�شة، يتبعها  ج. 
بناء مو�سوف يف الذمة وانعقد على غري وجه ال�سلم.

ا: حكم ت�سرف امل�سرتي بالوحدة العقارية قبل ا�ستالمها، ببيعها على طرف  رابعاً
اإْذ هو يتكون من  ثالث: لأن املبيع يف بيع العقار على اخلارطة ذو طبيعة مزدوجة، 
اأر�ص معينة والآخر: بناء مو�سوف يف الذمة، ولأن اأحكام املعني  جزاأين، اأحدهما: 
اإلى  امل�شاألة  فتحتاج  الإ�شالمي،  الفقه  يف  الذمة  يف  املو�شوف  اأحكام  عن  تختلف 
اجتهاد يف تنزيل احلكم ال�سرعي على اأحد هذين اجلزاأين، لتعار�ص اأحكامهما من 

جهة حكم الت�شرف فيهما، والنظر الفقهي ياأخذ باأحد امل�شلكني التاليني: 

امل�سلك الأول: م�سلك التبعية، مبعنى اأن املبيع يف الأ�سل اأر�ص معينة مقبو�سة، 
والبناء املو�سوف يف الذمة تبع لهذه الأر�ص، والقاعدة الفقهية تق�سي باأنه: 
يغتفر يف التبعية ما ل يغتفر يف ال�ستقالل)1(، كبيع احلمل يف البطن ل ي�سح 
ا للحامل ي�سح)2(، وعلى هذا امل�سلك ياأخذ حكم بيع الوحدة  ، وتبعاً ا�ستقاللاً
امل�سلك  وهذا  القائم،  العقار  بيع  حكم  وا�ستالمها  اإجنازها  قبل  العقارية 

يرتتب عليه ثالثة اإ�سكالت: 

الإ�سكال الأول: اأن الوحدة العقارية قبل اإجناز بنائها وا�ستالمها من �سمان 
الأوقاف  وزارة  1405ه�،  الثانية  الطبعة  الزرك�شي،  عبداهلل  بن  حممد  القواعد،  يف  املنثور  ينظر:   )1(
ال�شيوطي، الطبعة الأولى  اأبي بكر  الكويتية، الكويت، )376/3(؛ الأ�شباه والنظائر، عبدالرحمن بن 

1411ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )120/1(؛ زاد املعاد، مرجع �سابق، )731/5(.
ينظر: املهذب، مرجع �شابق، )45/2(؛ ك�ساف القناع، مرجع �سابق، )166/3(.  )2(



أ.  د.  مزيد بن إبراهيم بن صاحل املزيد

العدد  الرابع واخلمسون  167العدد  الرابع واخلمسون 166

البائع، فاإذا جاز للم�سرتي بيعها قبل قب�سها يكون ربح فيما مل ي�سمن، 
وقد نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ربح مامل ي�سمن)1(.

ا من  التابع جزءاً اإذا كان  ُمقّيد مبا  التبعية  اأنَّ الغتفار يف  الثاين:  الإ�سكال 
على  العقار  بيع  يف  والبناء  للمتبايعني)2(،  مق�سود  غري  كان  اأو  املتبوع 

اخلارطة لي�ص كذلك.

اإلى  ذلك  لأدى  قب�سها  قبل  بيعها  للم�سرتي  جاز  لو  اأنه  الثالث:  الإ�سكال 
ح�سول مفا�سد، وهو حتول العقد يف بيع العقار على اخلارطة من و�سيلة 
وهي  وتداولها  ببيعها  العقارية  للم�ساربات  و�سيلة  اإلى  امل�ساكن،  لتوفري 
العقاري،  ال�سوق  على  ال�سيء  اأثره  له  وهذا  الورق،  على  ر�سما  زالت  ل 

بت�سخم الأ�سعار، وتاأخري اإجناز البناء.

اأن املبيع يتكون من جزاأين، كل واحد  امل�سلك الثاين: م�سلك التغليب)3(، وذلك 
رواه عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن جده اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يحل... ربح ما مل ي�سمن«، اأخرجه   )1(
اأبو داود يف ال�سنن، باب يف الرجل يبيع ما لي�ص عنده، احلديث )3504(، �سنن اأبي داود، مرجع �سابق، 
)364/5(، والرتمذي يف ال�سنن، باب ما جاء يف كراهية بيع ما لي�ص عندك، احلديث )1234( وقال: 
)527/3(، والن�سائي يف ال�سنن، باب �سلف  �سابق،  مرجع  الرتمذي،  �سنن  �سحيح”،  ح�سن  “حديث 

وبيع، احلديث )4629(، ال�سنن ال�سغرى، مرجع �سابق، )295/7(.
قال النووي: »حديث �سحيح« املجموع، مرجع �سابق، )376/9(، وح�سنه الألباين، اإرواء الغليل، مرجع 

�سابق، )233/5(. 
1409ه�، دار الغرب الإ�سالمي،  ينظر: �شرح القواعد الفقهية، ال�شيخ اأحمد الزرقاء، الطبعة الثانية   )2(
بريوت لبنان، )�ص: 197 و201(؛ القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة، د. حممد م�سطفى 

الزحيلي، الطبعة الأولى 1427ه، دار الفكر، دم�سق، �سوريا، )468/1(.

الآخر،  اأحدهما  َيْغِلَب  اأن  بّد  فال  تقابال  اإذا  وامل�سرة  واملنفعة  واملف�سدة،  »امل�سلحة  القيم:  ابن  قال   )3(
في�سري احلكم للغالب«، مفتاح دار ال�سعادة، حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية، بدون طبعة وتاريخ، 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )16/2(.
والتغليب هو: )الأخذ باأحد اأمرين وتقدميه على غريه يف العتبار، ملزية تقت�شي هذا التغليب(، ينظر: 
والتوزيع،  للن�سر  الكتاب  دار  1421ه،  الأولى  الطبعة  الري�شوين،  د.اأحمد  والتغليب،  التقريب  نظرية 

القاهرة، م�سر، )�ص: 32( 
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منهما له حكم يختلف عن الآخر، فال بّد من مرجح ُيَغَلّب مبوجبه حكم اأحد 
اجلزاأين على الآخر، ومبا اأن املق�سد والغاية من بيع العقار على اخلارطة 
هو حاجة النا�ص اإلى احل�سول على امل�ساكن وتي�سري متلكها، فينبغي اأن يكون 

ا، على النحو التايل:  التغليب يدور مع هذا املق�سد �سحة وبطالناً

العقار على  تغليب جانب الأر�ص املعينة املقبو�سة، يف �سحة ولزوم بيع  اأ. 
تي�سري  اإلى  يوؤدي  مبا  وتق�سيطه،  الثمن  تاأجيل  جواز  ويف  اخلارطة، 

احل�سول على امل�ساكن.

تغليب جانب البناء املو�سوف يف الذمة يف منع امل�سرتي من بيع الوحدة  ب. 
العقارية قبل ا�ستالمها، لئال يربح فيما مل ي�سمن، ول�سد ذريعة اتخاذ 
الأ�سعار  ت�سخم  اإلى  يوؤدي  العقارية، مبا  للم�ساربات  و�سيلة  العقد  هذا 

و�سعوبة احل�سول على امل�ساكن.

يجوز تنازل امل�شرتي عن عقد �شراء الوحدة العقارية لطرف ثالث، كما  ج. 
هو مذهب املالكية)1(، بثالثة �شروط: 

ال�شرط الأول: عدم الربح فيها، واإمنا ينقل ملكيتها براأ�ض ماله فقط، وهو 
امل�سمى يف الفقه )ببيع التولية()2(؛ لنتفاء علتا املنع، وهما: الربح فيما مل 

ي�سمن، واحليلولة دون امل�ساربات العقارية.

ثمن  من  دفعها  التي  املبالغ  جميع  -بالك�شر-  املويلِّ  قب�ض  الثاين:  ال�شرط 
الوحدة  ملكية  يف  حمله  حلَّ  الذي  -بالفتح-  املولَّى  من  العقارية،  الوحدة 
ينظر: الذخرية، مرجع �شابق، )265/5(؛ �سرح خمت�سر خليل للخر�سي، مرجع �سابق، )169/5(؛   )1(

املغني، مرجع �سابق، )227/4(؛ جمموع الفتاوى لبن تيمية، مرجع �سابق، )506/29(.
بيع التولية: »اأن يويل ما ا�سرتاه لغريه بالثمن الذي ابتاع به« حتبري املخت�سر على خمت�سر خليل، بهرام   )2(
بن عبداهلل الدمريي، الطبعة الأولى 1434ه�، مركز جنيبويه خلدمة الرتاث، الدار البي�ساء، املغرب، 

.)652/3(
وقال اخلر�سي: »التولية رخ�سة فيت�سامح فيها بخالف البيع«، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي، مرجع �سابق، 

 .)169/5(



أ.  د.  مزيد بن إبراهيم بن صاحل املزيد

العدد  الرابع واخلمسون  169العدد  الرابع واخلمسون 168

“وحمل اجلواز  العقارية، لئال يكون من بيع الدين بالدين، قال الد�سوقي: 
اإذا كان الثمن حا�سرا عند املولَّى -بالفتح- واإل مل يجز”)1(.

ر( على نقل العقد من امل�شرتي  ال�شرط الثالث: موافقة وقبول البائع )املطوِّ
اإل  عنه  ينتقل  فال  امل�سرتي  ذمة  يف  متعلق  حقه  لأن  الثالث؛  الطرف  اإلى 

مبوافقته.

ويظهر اأن هذا احلكم هو ما اعتمدته جلنة بيع اأو تاأجري الوحدات العقارية على 
اخلارطة،  على  العقارية  الوحدات  بيع  لعقد  ال�شرت�شادي  النموذج  يف  اخلارطة)2( 
فقد جاء يف الفقرة )8( من البند )14( ما ن�سه: »ل يحق للم�سرتي اأن يتنازل باأي 
�سكل من الأ�سكال اإلى طرف اآخر عن هذا العقد اإل مبوافقة كتابية م�سبقة من قبل 

املطور«.

وهذا الن�ص اإمنا هو يف الت�سرف بالوحدة العقارية قبل اإجنازها وا�ستالمها، وقد 
ت اللجنة عن الت�سرف بالوحدة  ت عنه اللجنة مب�سطلح )التنازل(، بينما عربَّ عربَّ
العقارية بعد اإجنازها واإفراغها با�سم امل�سرتي مب�سطلح )البيع(، فجاء يف الفقرة 
)7( من البند )14( ما ن�سه: »يلتزم امل�سرتي بعد نقل ملكية العني عند بيع الوحدة 
العقارية اإلى طرف اآخر م�ستقبالاً باإلزام امل�سرتي بنف�ص البنود واللتزامات اخلا�سة 

باحتاد املالك«، واختالف الأ�سامي يوجب اختالف املعاين كما يقول الفقهاء)3(.

الآثار املرتتبة على تكييف بيع العقار على اخلارطة باأنه عقد جديد م�ستقل: 

يرتتب على تكييف بيع العقار على اخلارطة باأنه عقد جديد م�ستقل، واأن املبيع 
الفكر،  دار  وتاريخ،  طبعة  بدون  الد�سوقي،  اأحمد  بن  حممد  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية   )1(

بريوت، لبنان، )158/3(.
واملُ�َسّكلة بقرار وزير الإ�سكان رقم )195( وتاريخ 1438/1/8ه�، واملحددة اخت�سا�ساتها مبوجب قرار   )2(

جمل�ص الوزراء رقم )53( وتاريخ )1437/12/4ه�(.
ينظر: بدائع ال�شنائع، مرجع �شابق، )2/5(؛ احلاوي الكبري، علي بن حممد املاوردي، الطبعة الأولى   )3(

1419ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )127/5(. 
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فيه ُمكون من اأر�ص معينة مع بناء يقام عليها؛ اأن امل�سرتي يتملك الوحدة العقارية 
التي ا�سرتاها من حني العقد -ك�سائر البيوع العقارية- مع حقه يف ف�سخ البيع عند 
اخللف يف ال�سفة املتفق عليها للبناء؛ لأن البناء على الأر�ص مو�سوف يف الذمة وهو 

تابع لالأر�ص. 

له  يكن  مل  ال�سفة  على  وجده  »متى  املو�سوف:  املعني  بيع  يف  قدامة  ابن  قال 
الف�سخ... فاإن وجده بخالف ال�سفة فله اخليار وي�سمى خيار اخللف يف ال�سفة«)1(.

فاإن  العقارية،  الوحدة  بناء  يف  عليها  املتفق  املوا�سفات  البائع  خالف  اإن  ولذا 
من حق امل�سرتي ف�سخ البيع وا�سرتداد ما دفعه من الثمن، لأن هذا العقد ذو طبيعة 
خا�سة، يتميز بها عّما �سواه من العقود امل�سماة، فحق امل�سرتي متعلق باأر�ص معينة - 
وهي مال قيمي ل مثل له - وببناء مو�سوف يف الذمة - وهو مال مثلي - لكن البناء 

املو�سوف تابع لالأر�ص املعينة مالزم لها فياأخذ حكمها. 

ا يف الذمة كامل�سلم فيه، فاإن امل�سرتي  وهذا بخالف ما لو كان املبيع مالاً مو�سوفاً
ل يف�سخ العقد، واإمنا يطالب البائع ببدله وفق املوا�سفات املتفق عليها يف العقد، لأن 

حقه متعلق بذمة البائع فح�سب، ولي�ص يف اأر�ص معينة)2(.

املغني، مرجع �سابق، )496/3(.  )1(
ينظر: �شرح منتهى الإرادات، مرجع �شابق، )304/3(، وجاء يف املهذب: )اإذا قب�ص امل�سلم فيه ووجد   )2(
ا، فال يلزمه قبول املعيب، فاإن ردَّ ثبت له  ا �سليماً ا، فله اأن يرده؛ لأن اإطالق العقد يقت�سي مبيعاً به عيباً

املطالبة بال�سليم(، املهذب، مرجع �سابق، )80/2(. 
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اخلامتة

يف ختام هذا البحث نعر�ص لأهم النتائج واأبرز التو�سيات على النحو التايل: 

اأوًل: النتائج: 

اأن حقيقة عقد بيع العقار على اخلارطة هو: هو بيع وحدات عقارية مت�سمنا . 1
ا يف الذمة، يلتزم البائع بالبناء وفق  ا معينة وبناءاً ُيقام عليها مو�سوفاً اأر�ساً
املوا�سفات املتفق عليها وخالل املدة املحددة يف العقد، مقابل التزام امل�سرتي 

بدفع الثمن املتفق عليه. 

العنا�سر الأ�سا�سية التي يتكون منها بيع العقار على اخلارطة هي: بيع اأر�ص . 2
معينة مع التزام البائع باإقامة بناء عليها مو�سوف يف الذمة وفق املوا�سفات 
واملدة املحددة يف العقد، مقابل دفع امل�سرتي للثمن بالطريقة املتفق عليها. 

له . 3 بذاته  م�ستقل  م�ستجد  اأنه عقد  على  ُيَكيَّف  العقار على اخلارطة  بيع  اأن 
فيه  املبيع  باأن  امل�سماة:  العقود  من  غريه  عن  ويتميز  واأحكامه،  خ�سائ�سه 
ذو طبيعة مزدوجة، فهو يتكون من ُجزاأين: اأر�ص معينة، وبناء مو�سوف يف 
الذمة يقام عليها، وتنبني م�سروعية ا�ستحداثه وا�ستقالله، على كون املبيع 
فيه ذو طبيعة خا�سة، وعلى اأ�سل ال�سحة والإباحة للعقود فيما مل يرد دليل 

على خالفه. 

عدم منا�سبة تكييف بيع العقار على اخلارطة على اأنه بيع ا�ست�سناع، اأو بيع . 4
معدوم، اأو بيع دين بدين، لختالف حقيقة املبيع فيه عن هذه العقود.

اأن بيع العقار على اخلارطة، واإن كان يندرج يف معنى و�شمات جن�ض البيع . 5
واأحكامه،  با�سمه  م�ستقالاً  ا  ا م�ستحدثاً ا جديداً بيعاً ُيَعّد  اأنه  اإل  العام،  باملعنى 
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كما ا�ستقل كٌل من ال�سلم وال�سرف وال�ست�سناع با�سم واأحكام خا�سة بها 
مع مراعاة �شروط �شحة البيع فيها. 

له . 6 يجوز  لكن  ا�ستالمها،  قبل  يبيعها  اأن  العقارية  الوحدة  مل�سرتي  يحق  ل 
التنازل عنها، بنقل العقد اإلى طرف ثالث، بثالثة �شروط: 

اأن يتنازل عنها مبثل الثمن الذي ا�سرتاها به اأو اأنق�ص. اأ. 

التي دفعها،  املبالغ  له -الذي حّل حمله- جميع  املتنازل  اأن يقب�ص من  ب. 
معجلة يف جمل�ص العقد.

موافقة البائع )املطور( على نقل العقد من امل�شرتي اإلى الطرف الثالث. ج. 

يحقق بيع العقار على اخلارطة م�سالح متعددة للبائع وامل�سرتي واملجتمع، . 7
فهو ذو اأهمية بالغة يف توفري امل�ساكن وت�سهيل متلكها ملن لي�ست لديه القدرة 
امل�ستثمرين  ت�سجيع  يف  بارز  دور  وله  واحدة،  جملة  ثمنها  دفع  على  املالية 
واملطورين العقاريني بح�سولهم على دفعات مالية م�سبقة توؤدي اإلى �سرعة 

اإجناز م�ساريعهم، مبا ي�سهم يف حل اأزمة متلك امل�ساكن يف املجتمع.

التو�سيات: 

التاأكيد على اأهمية املحافظة على م�شطلحات الفقه الإ�شالمي ومفاهيمها . 1
امل�ستقرة، لئال يوؤدي التكّلُف يف اإحلاق املعامالت امل�ستجدة بالعقود امل�ستقرة، 
مع اختالف حقائقها ومقا�سدها اإلى التداخل يف املفاهيم والأحكام، خا�سة 
والإباحة  ال�سحة  اأ�سل  وجود  مع  الإحلاق  يف  التكلف  اإلى  احلاجة  عدم  مع 
معاملة  لكل  املنا�سبة  الأحكام  تقرير  على  الفقيه  ي�ساعد  مما  العقود،  يف 

م�ستجدة. 

اأهمية بيع العقار على اخلارطة، والتو�سع الكبري يف الأخذ به يف الوقت احلايل . 2
الأطراف  حقوق  وتنظيم  لدرا�شة  قائمة  احلاجة  فاإّن  امل�شاكن؛  اأزمة  حلل 
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لة، وحتديد اللتزامات النا�سئة عنه والآثار املرتتبة  املتعاقدة مبنهجية ُمَف�سّ
ه بهذا ال�سدد مبا �سدر عن جمل�ص الوزراء باملوافقة  على الإخالل بها، واأَُن�وِّ
على ال�سوابط املتعلقة ببيع اأو تاأجري وحدات عقارية على اخلارطة، بالقرار 
رقم )53( وتاريخ )1437/12/4ه�(، فعلى اإثرها تاأ�س�ست اإجراءات اإن�ساء 
هذا العقد نظاًما، كما اأنها ت�شمنت جملة من ال�شمانات التي حتفظ حقوق 

امل�ستهلكني. 

ا.. هذا البحث َلِبَنة اجتهادية يف بناء الأحكام الفقهية لهذا العقد اجلديد،  ختاماً
باإجرائه  املرتبطُة  الأحكاُم  عليه  ُتْبَنى  العقد،  لفهم حقيقة هذا  ا  اأ�سا�ساً ل  ُت�َسكِّ وهي 
ا فمن اهلل وله احلمد وال�سكر، واإن كان غري ذلك فح�سبي  وتنفيذه، فاإن كان �سواباً
اإلى مزيٍد من الدرا�سة لهذا العقد والتاأمل  اأنني ابتداأت الطريق و�سحذت الأذهان 

فيه. 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى 
اآله و�سحبه اأجمعني.
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قائمة امل�صادر واملراجع

اأوًل: قائمة املراجع ال�سرعية: 
اأثر ال�ست�سناع يف تن�سيط احلركة ال�سناعية، د. حممد عبداللطيف الفرفور، . 1

جملة جممع الفقه الإ�سالمي، العدد 7، اجلزء 2، 1412ه�.
الإجماع، حممد بن اإبراهيم ابن املنذر، الطبعة الأولى، 1425ه�، دار امل�سلم . 2

للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ال�سعودية. 
توفيق . 3 والقانون املدين، د. عبدالنا�سر  الإ�سالمية  ال�سريعة  العقود يف  اأحكام 

العطار، بدون طبعة وتاريخ، مطبعة ال�سعادة، القاهرة، م�سر 
اأحكام املعامالت ال�سرعية، ال�سيخ علي اخلفيف، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ، . 4

دار الفكر العربي، القاهرة، م�سر. 
عبدالرب، . 5 زكي  حممد  الدكتور  احلنبلي،  املذهب  يف  املالية  املعامالت  اأحكام 

الطبعة الأولى، 1406ه�، دار الثقافة، الدوحة، قطر. 
الألباين، . 6 الدين  نا�سر  حممد  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 

الطبعة الثانية، 1405ه�، املكتب الإ�سالمي، بريوت، لبنان. 
دار . 7 1421ه�،  الأولى،  الطبعة  عبدالرب،  ابن  عبداهلل  بن  يو�سف  ال�ستذكار، 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 
الأ�شباه والنظائر، عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�شيوطي، الطبعة الأولى 1411ه�، . 8

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 
اإعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية، الطبعة . 9

الأولى، 1411ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 
الإقناع يف فقه الإمام اأحمد، مو�سى بن اأحمد احلجاوي، بدون طبعة وتاريخ، . 10

دار املعرفة، بريوت، لبنان. 
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الإقناع يف م�سائل الإجماع، علي بن حممد بن القطان، الطبعة الأولى، 1424، . 11
مكتبة الفاروق احلديثة للطباعة والن�سر، القاهرة، م�سر. 

الأم، حممد بن اإدري�ص ال�سافعي، بدون طبعة، 1410ه�، دار املعرفة، بريوت، . 12
لبنان. 

بدون . 13 مو�شى،  يو�شف  حممد  د.  الإ�شالمي،  الفقه  يف  العقد  ونظرية  الأموال 
طبعة، 1407ه�، دار الفكر العربي، القاهرة، م�سر. 

اإلى قواعد الإمام مالك، اأحمد بن يحيى الون�سري�سي، بدون . 14 اإي�ساح امل�سالك 
طبعة، عام 1400ه�، مطبعة ف�سالة، املحمدية، املغرب.

البحر الرائق، زين الدين بن اإبراهيم ابن جنيم، الطبعة الثانية بدون تاريخ، . 15
دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة، م�سر.

بحوث ومقالت يف الت�سريع الإ�سالمي، علي اخلفيف، الطبعة الأولى، 1431ه�، . 16
دار الفكر العربي، القاهرة، م�سر.

دار . 17 1406ه�،  الثانية،  الطبعة  الكا�ساين،  الدين  عالء  ال�سنائع،  بدائع   -17
الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، حممد بن اأحمد بن ر�سد، بدون طبعة، 1425ه�، . 18
دار احلديث، القاهرة، م�سر.

الطبعة . 19 امللقن،  بن  علي  بن  عمر  والآثار،  الأحاديث  تخريج  يف  املنري  البدر 
الأولى، 1425ه�، دار الهجرة للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ال�سعودية. 

الطبعة . 20 الع�سقالين،  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الأحكام،  اأدلة  من  املرام  بلوغ 
الأولى، 1435ه�، دار القب�ص، الريا�ص، ال�سعودية.

دار . 21 الأولى1420ه�،  الطبعة  العيني،  اأحمد  بن  حممود  الهداية،  �سرح  البناية 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

دار . 22 1408ه�،  الثانية،  الطبعة  ر�سد،  بن  اأحمد  بن  حممد  والتح�سيل،  البيان 
الغرب الإ�سالمي، بريوت، لبنان.
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الإ�سالمي . 23 البنك  وتاريخ،  طبعة  بدون  فداد،  العيا�سي  د.  ال�سفة،  على  البيع 
للتنمية، البحث رقم )56(. 

البيوع ال�سائعة، د. حممد توفيق البوطي، الطبعة الأولى، 1419ه�، دار الفكر . 24
املعا�سر، بريوت، لبنان. 

التاج والإكليل ملخت�شر خليل، حممد بن يو�شف املواق، الطبعة الأولى، 1416ه�، . 25
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 

املطبعة . 26 1313ه�،  الأولى  الطبعة  الزيلعي،  علي  بن  عثمان  احلقائق،  تبيني 
الكربى الأمريية ببولق، القاهرة، م�سر.

تتمة الأعالم للزركلي، حممد خري رم�سان يو�سف، الطبعة الأولى 1418ه�، دار . 27
ابن حزم للن�سر والتوزيع، بريوت، لبنان.

الطبعة . 28 الدمريي،  عبداهلل  بن  بهرام  خليل،  خمت�سر  على  املخت�سر  حتبري 
الأولى 1434ه�، مركز جنيبويه خلدمة الرتاث، الدار البي�ساء، املغرب.

دار . 29 1414ه�،  الثالثة،  الطبعة  ال�سمرقندي،  اأحمد  بن  حممد  الفقهاء،  حتفة 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج، اأحمد بن حممد ابن حجر الهيتمي، بدون طبعة، . 30
1357ه�، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان.

الكتب . 31 دار  1403ه�،  الأولى،  الطبعة  اجلرجاين،  حممد  بن  علي  التعريفات، 
العلمية، بريوت، لبنان.

تعليقات ابن عثيمني على الكايف لبن قدامة، حممد بن �سالح العثيمني، املكتبة . 32
ا. ال�ساملة، مرقم اآلياً

تف�شري القراآن العظيم )تف�شري ابن كثري(، اإ�شماعيل بن عمر بن كثري، بدون . 33
طبعة، 1419ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

التلخي�ص احلبري، اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، الطبعة الأولى، 1419ه�، . 34
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 
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التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب، خليل بن ا�سحاق اجلندي، الطبعة 5 35
الأولى، 1429هـ، مركز جنيبويه خلدمة الرتاث، الدار البي�ساء، املغرب5

ال�سابعة، 5 36 الطبعة  رجب،  ابن  اأحمد  بن  عبدالرحمن  واحلكم،  العلوم  جامع 
1422هـ، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، لبنان5

اجلامع لأحكام القراآن )تف�سري القرطبي(، حممد بن اأحمد القرطبي، الطبعة 5 37
الثانية 1384هـ، دار الكتب امل�سرية، القاهرة، م�سر5

اجلامع لعلوم الإمام اأحمد، اأحمد بن حنبل ال�سيباين، الطبعة الأولى، 1430هـ، 5 38
دار الفالح، الفيوم، م�سر5

عابدين، 5 39 ابن  عمر  بن  اأمني  حممد  املختار،  الدر  على  عابدين  ابن  حا�سية 
الطبعة الثانية، 1412هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان5 

حا�سية البجريمي على اخلطيب، �سليمان بن حممد البجريمي، بدون طبعة، 5 40
1415هـ، دار الفكر، بريوت5 

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، حممد بن اأحمد الد�سوقي، بدون طبعة 5 41
وتاريخ، دار الفكر، بريوت، لبنان5

حا�سية الرملي على اأ�سنى املطالب، اأحمد الرملي الكبري، بدون طبعة وتاريخ، 5 42
دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة، م�سر5 

حا�سية الرو�ض املربع �سرح زاد امل�ستقنع، عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم، 5 43
الطبعة الأولى، 1397هـ، بدون نا�سر5

بدون 5 44 العدوي،  اأحمد  بن  علي  الرباين،  الطالب  كفاية  على  العدوي  حا�سية 
طبعة، 1414هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان5

احلاوي الكبري، علي بن حممد املاوردي، الطبعة الأولى 1419هـ، دار الكتب 5 45
العلمية، بريوت، لبنان5

درا�سات يف اأ�سول املداينات يف الفقه الإ�سالمي، د5 نزيه حماد، الطبعة الأولى، 5 46
1411هـ، دار الفاروق، الطائف، ال�سعودية5 
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الغرب . 47 دار  1415ه�،  الأولى،  الطبعة  القرايف،  اإدري�ص  بن  اأحمد  الذخرية، 
الإ�سالمي، بريوت، لبنان.

املكتب . 48 1412ه�،  الثالثة  الطبعة  النووي،  �سرف  بن  يحيي  الطالبني،  رو�سة 
الإ�سالمي، بريوت، لبنان. 

الثانية، . 49 الطبعة  قدامة،  ابن  اأحمد  بن  املناظر، عبداهلل  وجنة  الناظر  رو�سة 
1423ه�، موؤ�س�سة الريان للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ال�سعودية.

زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن اأبي بكر ابن قيم، الطبعة ال�سابعة . 50
والع�سرون، 1415ه�، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، لبنان.

طبعة . 51 بدون  الأزهري،  اأحمد  بن  حممد  ال�سافعي،  األفاظ  غريب  يف  الزاهر 
وتاريخ، دار الطالئع، القاهرة، م�سر. 

اأبي داود، �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين، بدون طبعة وتاريخ، املكتبة . 52 �سنن 
الع�سرية، �سيدا، لبنان.

مكتبة . 53 1395ه�،  الثانية،  الطبعة  الرتمذي،  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي،  �سنن 
ومطبعة م�سطفى البابي احللبي، القاهرة، م�سر.

�سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، الطبعة الأولى، 1424ه�، موؤ�س�سة . 54
الر�سالة، بريوت، لبنان.

ال�سنن الكربى، اأحمد بن احل�سني البيهقي، الطبعة الثالثة، 1424ه�، دار الكتب . 55
العلمية، بريوت، لبنان. 

مكتب . 56 1406ه�،  الثانية،  الطبعة  الن�سائي،  �سعيب  بن  اأحمد  الن�سائي،  �سنن 
املطبوعات الإ�سالمية، حلب، �سوريا. 

الغرب . 57 دار  1429ه�،  الأولى،  الطبعة  املازري،  علي  بن  حممد  التلقني،  �سرح 
الإ�سالمي، بريوت، لبنان. 

�سرح الزرقاين على خمت�سر خليل، عبدالباقي بن يو�سف الزرقاين، الطبعة . 58
الأولى 1420ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
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املكتب . 59 1403ه�،  الثانية،  الطبعة  البغوي،  م�سعود  بن  احل�سني  ال�سنة،  �سرح 
الإ�سالمي، بريوت، لبنان.

املقد�سي، . 60 قدامة  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  املقنع،  منت  على  الكبري  ال�سرح 
بدون طبعة وتاريخ، دار الكتاب العربي للن�سر والتوزيع، القاهرة، م�سر.

ال�سرح الكبري على خمت�سر خليل، اأحمد الدردير العدوي، بدون طبعة وتاريخ، . 61
دار الفكر، بريوت، لبنان.

دار . 62 1409ه�،  الثانية  الطبعة  الزرقاء،  اأحمد  ال�سيخ  الفقهية،  القواعد  �سرح 
الغرب الإ�سالمي، بريوت لبنان.

طبعة . 63 بدون  اخلر�سي،  عبداهلل  بن  حممد  للخر�سي،  خليل  خمت�سر  �سرح 
وتاريخ، دار الفكر للطباعة، بريوت، لبنان. 

الأولى، 1414ه�، . 64 الطبعة  البهوتي،  يون�ص  بن  من�سور  الإرادات،  منتهى  �سرح 
عامل الكتب، بريوت، لبنان.

�سحيح البخاري، حممد بن اإ�سماعيل البخاري، الطبعة الأولى، 1422ه�، دار . 65
طوق النجاة، بريوت، لبنان. 

�شحيح م�شلم، م�شلم بن احلجاج الني�شابوري، بدون طبعة وتاريخ، دار اإحياء . 66
الرتاث العربي، بريوت، لبنان. 

الزحيلي، بحث من�سور يف جملة جممع . 67 د. وهبة م�سطفى  ال�ست�سناع،  عقد 
الفقه الإ�سالمي، العدد ال�سابع، اجلزء الثاين، 1412ه�. 

عقد ال�ست�سناع يف الفقه الإ�سالمي، د. كا�سب بن عبدالكرمي البدران، الطبعة . 68
الثانية 1404ه�، دار �سالح للن�سر والتوزيع، الدمام، ال�سعودية.

عقد ال�ست�سناع و�سوره املعا�سرة، د. كمال الدين جمعة بكرو، الطبعة الأولى . 69
1438ه�، طبع وقف �سعد املنيفي.

اإبراهيم . 70 د.  الكويتية،  الفقهية  للمو�سوعة  متهيدية  طبعة  احلوالة،  عقد 
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طبعة، 1379ه�، دار املعرفة، بريوت، لبنان.

فتح ذي اجلالل والإكرام ب�سرح بلوغ املرام، حممد بن �سالح العثيمني، الطبعة . 73
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دار الفكر، بريوت، لبنان. 
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دم�سق، �سوريا. 
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فائدة: الفرق بني املبادرة والعجلة 

يف  الفر�سة  انتهاز  املبادرة:  اأن  والعجلة،  املبادرة  بني  الفرق 
وقتها، ول يرتكها حتى اإذا فاتت طلبها، فهو ل يطلب الأمور يف 
ووثب  اإليها  بادر  وقتها،  ح�سر  اإذا  بل  وقتها،  قبل  ول  اأدبارها، 
عليها وثوب الأ�سد على فري�سته، فهو مبنزلة من يبادر اإلى اأخذ 

الثمرة وقت كمال ن�سجها.
ل�سدة حر�سه عليه  فهو  وقته،  قبل  ال�سيء  اأخذ  والعجلة: طلب   
مبنزلة من ياأخذ الثمرة قبل اأوان اإدراكها كلها، فاملبادرة و�سط 
والثاين:  والإ�ساعة.  التفريط  اأحدهما:  مذمومني،  خلقني  بني 

ال�ستعجال قبل الوقت.
الروح، لبن القيم )�س: 258(.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، نبينا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد: 

اإلى  الن�ساء، وتزداد احلاجة  ال�سعر ل �سيما من  اأحكام و�سل  ال�سوؤال عن  يكرث 
اإلى  املراأة  وحاجة  و�شعرها،  املراأة  بزينة  لتعلقه  نظًرا  م�شتجداته،  اأحكام  معرفة 
الزينة املباحة، والبعد عن الزينة املحرمة؛ لذا اخرتت بحث هذا املو�سوع، �سائالاً 
اهلل الإعانة والتوفيق، ومرادي مب�ستجدات ال�سعر، هي كل م�ساألة جديدة لها عالقة 
بو�سل ال�سعر، �سواءاً كانت امل�ساألة كلها جديدة، اأو كانت معروفة لكن لها �سور واأ�سكال 

جديدة، و�سواءاً كانت من الو�سل اأو كانت ُملحقة به ومقي�سة عليه.

اأبرز اأهداف البحث: 

بيان معنى و�سل ال�سعر، وبيان حكمه وحكم م�ستجداته.

حدود البحث: 

�سيقت�سر البحث على التعريف بو�سل ال�سعر، وبيان حكمه، وحكم ما ا�ستجد من 
م�سائله.

منهج البحث: 

املنهج ال�ستقرائي، واملنهج التحليلي، واملنهج ال�ستنباطي، وذلك بتتبع امل�سائل 
التي تدخل يف مو�سوع البحث، ثم تتبع اآراء اأهل العلم واأدلتهم فيها، مع حتليل تلك 
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الآراء، وتف�شري ما يحتاج اإلى تف�شري من اأدلتها، وا�شتنباط الفوائد والأحكام من تلك 
الأدلة، ثم ا�شتنتاج الراجح من الآراء بدليله.

اإجراءات البحث: 

الفقهية  املذاهب  على  ا  مقت�سراً فيها،  العلم  اأهل  اآراء  واأذكر  امل�ساألة،  اأ�سّور 
فيه  راأيهم  ا�شتهر  فيما  الظاهرية  مذهب  اإلى  م�شرًيا  الأدلة،  بذكر  معتنيا  الأربعة، 
من م�شائل البحث، ثم اأرجح ما يظهر يل رجحانه، واأذكر ما يرتتب على اخلالف 
ا على  الأ�سلية، مرّكزاً واملراجع  امل�سادر  اأمهات  ا على  اإن وجدت، معتمداً ثمرة،  من 
ا الأحاديث، مع احلكم عليها اإن كانت يف  ا ال�ستطراد، خمّرجاً مو�سوع البحث، متجنباً
غري ال�سحيحني، مع تخريج الآثار من م�سادرها الأ�سلية واحلكم عليها اإن اأمكن، 
للمو�سوعات؛  واآخر  للمراجع  اأحدهما  بفهر�سني  ا  ومكتفياً الأعالم،  ترجمة  ا  تاركاً
اأردت  فاإن  اإلى �سفحتني من كتاب واحد،  واإذا عزوت يف احلا�سية  ا لالإطالة،  جتنباً
 )5-1( هكذا:  �سرطة  الرقمني  بني  و�سعت  �سفحات  من  بينهما  وما  ال�سفحتني 
واإن اأردت ال�سفحتني فقط دون ما بينهما و�سعت بني الرقمني �سرطة مائلة هكذا: 

 .)5/1(

خطة البحث: 

ا�ستمل البحث على: مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، وفهر�سني، على النحو 
التايل: 

واإجراءاته،  ومنهجه،  البحث،  وحدود  املو�سوع،  اأهمية  على  ا�ستملت  وقد  املقدمة: 
وخطته.

التمهيد: تعريف و�سل ال�سعر، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف و�سل ال�سعر لغة.

ا.  املطلب الثاين: تعريف و�سل ال�سعر ا�سطالحاً
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 املطلب الثالث: الألفاظ ذات ال�سلة.

املبحث الأول: و�سل ال�سعر، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: و�سل ال�سعر ب�سعر الآدمي.

املطلب الثاين: و�سل ال�سعر بغري �سعر الآدمي.

املبحث الثاين: م�ستجدات و�سل ال�سعر، وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب الأول: ا�ستعمال ال�سعر امل�ستعار )لب�ص الباروكة(.

املطلب الثاين: ح�سو ال�سعر. 

املطلب الثالث: زراعة ال�سعر، وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: زراعة ال�سعر الطبيعي.

امل�ساألة الثانية: زراعة ال�سعر ال�سناعي.

املطلب الرابع: ما ي�ستخدم لربط ال�سعر.

املطلب اخلام�ص: الرمو�ص ال�سناعية.

اخلامتة: وت�ستمل على اأبرز النتائج.

فهر�ص املراجع.

فهر�ص املو�سوعات.

اأ�ساأل اهلل  اأن ي�سدد القول والعمل، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد، 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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التمهيد
تعريف و�صل ال�صعر

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
تعريف و�صل ال�صعر لغة

الو�سل: �سم �سيء اإلى �سيء، تقول: و�سلت ال�سيء و�سالاً و�سلة، والو�سل خالف 

الف�سل، والوا�سلة: التي ت�سل ال�سعر، وامل�ستو�سلة: التي ُيفعل بها ذلك)1(.

ال�سعر: -ب�سكون العني وفتحها- نبتة اجل�سم، مما لي�ص ب�سوف ول وبر، لالإن�سان 

وغريه، وجمعه اأ�سعار و�سعور، وال�سعرة الواحدة من ال�سعر)2(.

املطلب الثاين
تعريف و�صل ال�صعر ا�صطالًحا

و�سل ال�سعر: �سم �سعر اأو غريه اإلى �سعر الإن�سان)3(. 

�سرح التعريف: قوله: )�سم �سعر( اأي �سواءاً اأكان امل�سموم �سعر الإن�سان نف�سه، 
اأم �سعر اإن�سان اآخر، اأم �سعر بهيمة.

لبن  العرب  ل�سان   ،)1842/5( للجوهري  ال�سحاح   ،)115/6( فار�ض  لبن  اللغة  مقايي�ض  ينظر:   )1(
منظور )726/11(، مادة: )و�سل(.

ينظر: ال�شحاح للجوهري )698/2(، ل�شان العرب لبن منظور )410/4(، القامو�ص املحيط للفريوز   )2(
اأبادي �ص )416(، مادة: )�سعر(. 

ينظر: �شرح �شحيح البخاري لبن بطال )173/9(، فتح الباري لبن حجر )375/10(، املحيط الربهاين   )3(
لبن مازة )377/5(، الختيار للمو�سلي )164/4(، ال�ستذكار لبن عبدالرب )67/27(، حا�سية العدوي 

على كفاية الطالب الرباين )360/4(، البيان للعمراين )95/2(، املغني لبن قدامة )130/1(.
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قوله: )اأو غريه( اأي غري ال�سعر من ال�سوف والقطن واحلرير وغريها.

قوله: )اإلى �سعر الإن�سان( اأي اأن الو�سل املق�سود هنا هو ما ات�سل ب�سعر الإن�سان 
دون ما ات�سل ب�سائر ج�سده، ومرادهم ب�سعر الإن�سان: �سعر الراأ�ص، اإذ مل اأجد -فيما 
اطلعت عليه من كالم اأهل العلم- الإ�سارة اإلى و�سل �سعر غري الراأ�ص)1(، وذلك لعدم 
وجوده عندهم -فيما يظهر- ثم ظهرت يف هذا الع�شر م�شائل جديدة، كالرمو�ض 
الراأ�ص، وقد تكون يف  الزراعة- قد تكون يف  ال�سعر، وهي -اأي  ال�سناعية، وزراعة 
اأحكام هذه  بيان  اإلى  املعا�سرين  العلم  اأهل  والرمو�ص، مما دعا  غريه، كاحلواجب 
امل�سائل، وهل هي من الو�سل اأم ل؟ كما �سياأتي بيانه يف مو�سعه باإذن اهلل، وعليه؛ 
الراأ�ص دون  �سعر  اإلى و�سل  البحث من�سرف  ال�سعر يف هذا  الكالم عن و�سل  فاإن 

غريه، با�ستثناء الكالم يف م�ساألة الرمو�ص ال�سناعية، وم�ساألة زراعة ال�سعر. 

املطلب الثالث
الألفاظ ذات ال�صلة

الوا�سلة: هي التي ت�سل ال�سعر بال�سعر)2( اأو بغريه)3(. 

امل�ستو�سلة: هي التي يو�سل �سعرها بطلبها)4(.

ينظر: الهداية للمرغيناين )63/3(، املحيط الربهاين لبن مازة )377/5(، الختيار للمو�سلي )164/4(،   )1(
للحطاب  اجلليل  مواهب   ،)459/3( ر�سد  لبن  املقدمات   ،)1725/3( عبدالوهاب  للقا�سي  املعونة 
قدامة  لبن  املغني   ،)141-139/3( للنووي  املجموع   ،)32-31/4( للرافعي  العزيز  فتح   ،)298/1(

)131/1(، الفروع لبن مفلح )158/1(، الإن�ساف للمرداوي )270/1(، املحلى لبن حزم )229/9(.
للعمراين  البيان   ،)164/4( للمو�سلي  الختيار   ،)377/5( مازة  لبن  الربهاين  املحيط  ينظر:   )2(

)95/2(، املغني لبن قدامة )130/1(.
ينظر: �شرح �شحيح البخاري لبن بطال )173/9(، فتح الباري لبن حجر )375/10(.  )3(

ينظر: البيان للعمراين )95/2(، املغني لبن قدامة )130/1(.  )4(
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املبحث االأول 
حكم و�شل ال�شعر

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
حكم و�شل ال�شعر ب�شعر االآدمي

ت�سوير امل�ساألة: 

و�سل ال�سعر قد يكون ب�سعر اآدمي، اأو ب�سيء غري �سعر الآدمي، وقد يكون الو�سل 
ا  �سبيهاً يكون  الذي  ال�سناعي،  ال�سعر  اأو  احليوان  ك�سعر  الآدمي،  �سعر  ي�سبه  ب�سيء 
ب�شعر الإن�شان، وقد يكون الو�شل ب�شيء ل ي�شبه �شعر الآدمي كالو�شل بخيوط احلرير 
والقطن وال�سوف ونحوها مما يختلف يف �سفته عن �سعر الآدمي، وفيما يلي بيان 

حكم الو�سل ب�سعر الآدمي)1(.

اآراء اأهل العلم يف امل�ساألة: 

اختلف اأهل العلم يف حكم و�سل ال�سعر ب�سعر الآدمي على اأربعة اأقوال: 

القول الأول: 

واملالكية)3(،  احلنفية)2(،  مذهب  وهو  الآدمي  ب�سعر  ال�سعر  و�سل  حترمي 
ي�ستوي يف حكم الو�سل الرجال والن�ساء، كما ن�ص على ذلك جمع من اأهل العلم، واإمنا جاء يف احلديث   )1(
زيد  اأبي  ابن  ر�شالة  �شرح  ينظر:  غالًبا.  الن�شاء  يف  يكون  الو�شل  لأن  وامل�شتو�شالت،  الوا�شالت  لعن 
 ،)296/1( للنووي  املجموع   ،)297/1( للحطاب  اجلليل  مواهب   ،)461/2( ناجي  لبن  القريواين 

املحلى لبن حزم )398-397/2(.
ينظر: الهداية للمرغيناين )63/3(، املحيط الربهاين لبن مازة )377/5(، الختيار للمو�سلي )164/4(.  )2(
اجلليل  مواهب   ،)459/3( ر�سد  لبن  املقدمات   ،)1725/3( عبدالوهاب  للقا�شي  املعونة  ينظر:   )3(

للحطاب )298/1(.
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وال�سافعية)1(، واحلنابلة)2(، وقول ابن حزم)3(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 

عن حميد بن عبدالرحمن، اأنه �سمع معاوية بن اأبي �سفيان  عام حج . 1
يا  َحَر�ِسّي)5(، فقال:  وكانت يف يدي  �سعر،  ة)4( من  ُق�سَّ فتناول  املنرب،  على 
ويقول:  مثل هذه،  ينهى عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �سمعت  علماوؤكم؟  اأين  املدينة،  اأهل 
»اإمنا هلكت بنو اإ�سرائيل حني اتخذها ن�ساوؤهم«)6(، وعن �سعيد بن امل�سيب، 
قال: قدم معاوية بن اأبي �شفيان املدينة اآخر قدمة قدمها فخطبنا، فاأخرج 
ا يفعل هذا غري اليهود، »اإن النبي  ة)7( من �سعر، فقال: ما كنت اأرى اأن اأحداً ُكبَّ

ملسو هيلع هللا ىلص �سّماه الزور يعني الو�سال يف ال�سعر«)8(.

�سعر . 2 ط)9(  فتَمعَّ ابنتها،  زوجت  الأن�سار  من  امراأة  اأن    عائ�سة  عن 
راأ�سها، فجاءت اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فذكرت ذلك له، فقالت: اإن زوجها اأمرين اأن 

اأ�سل يف �سعرها، فقال: »ل، اإنه قد لعن املو�سالت«)10(.
ينظر: فتح العزيز للرافعي )31/4-32(، املجموع للنووي )141-139/3(.  )1(

ينظر: املغني لبن قدامة )131/1(، الفروع لبن مفلح )158/1(، الإن�ساف للمرداوي )270/1(.  )2(
ينظر: املحلى لبن حزم )229/9(.  )3(

م الراأ�ض. ينظر:  ة: ب�شم القاف، اخل�شلة من ال�شعر، وهي: ما اأقبل على اجلبهة من �شعر مقدَّ الُق�شَّ  )4(
غريب احلديث لبن اجلوزي )248/2(، اإكمال املعلم للقا�سي عيا�ص )657/6(، �سرح �سحيح م�سلم 

للنووي )108/14(.
احلر�سّي: بفتح الراء: واحد احلرا�ص واحلر�ص. النهاية لبن الأثري )367/1(.  )5(

رواه البخاري يف كتاب: اأحاديث الأنبياء، باٌب، �ص )283( رقم )3468(، وم�سلم يف كتاب: الآداب،   )6(
باب: حترمي فعل الوا�سلة وامل�ستو�سلة... �ص )1058(، رقم )2127(.

ة: ب�شم الكاف وت�شديد الباء، �شعر مكفوف بع�شه على بع�ض. ينظر: �شرح �شحيح م�شلم للنووي  الُكبَّ  )7(
.)108/14(

رواه البخاري يف كتاب: اأحاديث الأنبياء، باٌب، �ص )285( رقم )3488(، وم�سلم يف كتاب: الآداب،   )8(
باب: حترمي فعل الوا�سلة وامل�ستو�سلة... �ص )1058(، رقم )2127(. 

الرواية  وقد جاء يف  الأثري )343/4(،  النهاية لبن  ينظر:  وت�شاقط،  تناثر  اإذا  ال�شعر،  يقال: متعط   )9(
الأخرى عند م�سلم بلفظ )ت�ساقط( �ص )1057( رقم )2123(. 

رقم   )450( �ص  مع�سية،  يف  زوجها  املراأة  تطيع  ل  باب:  النكاح،  كتاب:  يف  له  واللفظ  البخاري  )10( رواه 
)5205(، وم�سلم يف كتاب: الآداب، باب: حترمي فعل الوا�سلة وامل�ستو�سلة. �ص )1057(، رقم )2123(. 
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عن اأبي هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لعن اهلل الوا�سلة وامل�ستو�سلة، . 3
والوا�سمة وامل�ستو�سمة«)1(.

الوا�سلة . 4 ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  »لعن  قالت:   ، بكر  اأبي  بنت  اأ�سماء  عن 
وامل�ستو�سلة«)2(. ويف رواية م�سلم: جاءت امراأة اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا ر�سول 
اأفاأ�سله؟...  �سعرها  فتمرق)4(  ح�سبة  اأ�سابتها  �سا)3(  ُعَريِّ ابنة  يل  اإن  اهلل 

احلديث.
عن ابن عمر : اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لعن اهلل الوا�سلة وامل�ستو�سلة، . 5

والوا�سمة وامل�ستو�سمة«)5(.
�سريحة  دللة  تدل  الأحاديث  هذه  اأن  الأحاديث:  بهذه  ال�ستدلل  وجه 
الوا�سلة  بلعن  الن�سو�ص  اإذ جاءت  بال�سعر؛  ال�سعر  و�سل  �سدة حترمي  على 

وامل�ستو�سلة، وو�سف الو�سل بالزور.
قوله تعالى: )ۇ   ۇ  ۆ  ۆ( ]الن�ساء: 119[.. 6
وامل�ستو�سمات، . 7 الوا�سمات  اهلل  »لعن  قال:    م�سعود  بن  عبداهلل  عن 

واملتنم�سات، واملتفلجات للح�سن، املغريات خلق اهلل تعالى« مايل ل األعن من 
لعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص)6(، زاد اأبو دواد »والوا�سالت«)7(.

رواه البخاري يف كتاب: اللبا�ص، باب: و�سل ال�سعر، �ص )503( رقم )5933(.  )1(
كتاب:  يف  وم�سلم   ،)5936( رقم   )504( �ص  ال�سعر،  و�سل  باب:  اللبا�ص،  كتاب:  يف  البخاري  رواه   )2(

الآداب، باب: حترمي فعل الوا�سلة وامل�ستو�سلة... �ص )1057(، رقم )2122(. 
الأثري  لبن  النهاية  ينظر:  عرو�ض.  ت�شغري  املك�شورة  الياء  وت�شديد  الراء  وفتح  العني  ب�شم  �ض:  ُعَريِّ  )3(

)206/3(، �سرح �سحيح م�سلم للنووي )103/14(.
يقال: مترق �شعره، اإذا انترث وت�شاقط من مر�ض اأو غريه. ينظر: النهاية لبن الأثري )321-320/4(:   )4(

وقد جاء بلفظ: )ت�ساقط( كما يف الرواية الأخرى عند م�سلم �ص )1057( رقم )2123(.
كتاب:  يف  وم�سلم   ،)5937( رقم   )504( �ص  ال�سعر،  و�سل  باب:  اللبا�ص،  كتاب:  يف  البخاري  رواه   )5(

الآداب، باب: حترمي فعل الوا�سلة وامل�ستو�سلة... �ص )1057(، رقم )2124(. 
رواه البخاري يف كتاب: اللبا�ص، باب: املتفلجات للح�سن، �ص )503(، رقم )5931(، وم�سلم يف كتاب:   )6(

الآداب، باب: حترمي فعل الوا�سلة وامل�ستو�سلة...، �ص )1058(، رقم )2125(.
رواه اأبو داود يف كتاب: الرتجل، باب: يف �سلة ال�سعر، �ص )1527(، رقم )4170(، وح�ّسن اإ�سناده ابن   )7(

حجر يف الفتح )376/10(، و�سححه الألباين يف غاية املرام �ص )76(.
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ال�سنة؛  بن�ص  تغيري خلق اهلل  بال�سعر من  ال�سعر  و�سل  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
فيكون داخالاً فيما زجرت عنه الآية واحلديث)1(.

8 . ، ا ومبتذلاً اأن الآدمي ُمكّرم ل مبتذل، فال يجوز اأن يكون �سيء من اأجزائه مهاناً
ومن اإهانته ا�ستعمال �سعره)2(.

وميكن مناق�شته: باأن يف التعليل بهذا نظرا؛ اإذ ُي�شكل عليه اأن املراأة قد ت�شل 
�سعرها ب�سعرها، وهذا ل اإهانة فيه.

اأن الو�سل ب�سعر الآدمي فيه غرر وتدلي�ص)3(.. 9

ال�شيد  اأو  الزوج  كان  لو  عليه  ي�شكل  اإذ  نظًرا؛  بهذا  التعليل  باأن يف  ونوق�ض: 
عاملني به، فاإنه حُمّرم مع كونه ل تدلي�ص فيه حينئذ)4(.

القول الثاين: 

.)5(
 ا، وهو من�سوب اإلى عائ�سة جواز الو�سل مطلقاً

وا�ستدلوا مبا يلي: 

اأنها  تاأولت احلديث على غري و�سل ال�سعر حيث قالت : )لي�ست 

ينظر: اأحكام القراآن لبن الفر�ض )281/2(، تف�سري القرطبي )394/5(، اأعالم احلديث للخطابي   )1(
)2162/3(، �سرح �سحيح البخاري لبن بطال )174/9(.

ينظر: الهداية للمرغيناين )63/3(، املجموع للنووي )141-139/3(.  )2(
ينظر: املعونة للقا�شي عبدالوهاب )1725/3(، املغني لبن قدامة )130/1(.  )3(

ينظر: الذخرية للقرايف )315/13(.  )4(
كل  اآخرون:  )وقال  عيا�ص:  القا�سي  قال   .)171( رقم   )193-192/2( ال�سعفاء  يف  العقيلي  اأورده   )5(
ذلك جائز، وروى عن عائ�سة  نحوه، وتاأولت اأن احلديث على غري و�سل ال�سعر، ول ي�سح عنها، 
وال�سحيح عنها مثل قول اجلمهور( اإكمال املعلم )652/6(. قال القرطبي: )و�سذ قوم فاأجازوا الو�سل 
ا ترده الأحاديث. وقد روي عن عائ�سة  ومل ي�سح(. تف�سري القرطبي  ا، وهو قول باطل قطعاً مطلقاً
)394/5(. قال ابن حجر: )ويف حديث عائ�سة  دللة على بطالن ما روي عنها اأنها رّخ�ست 
يف و�سل ال�سعر بال�سعر... وقد رد ذلك الطربي، واأبطله مبا جاء عن عائ�سة  يف ق�سة املراأة 

املذكورة يف الباب(. فتح الباري لبن حجر )377/10(.
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الوا�سلة بالتي تعنون، وما باأ�ٌص اإن كانت املراأة َزْعرا)1( قليٌل �سعرها اأن ت�سل راأ�سها 
التي يكون يف �سبيبتها  الوا�سلة  األ لي�ست هذه بالوا�سلة، ولكن  اأ�سود،  بقرن �سوف 

َبْغٌي)2(، فاإذا اأ�سنت و�سلته بالقيادة)3( )4(.

وميكن مناق�سته:

. باأن هذا الأثر ل ي�سح عن عائ�سة

القول الثالث: 

جواز الو�سل ب�سعر الآدمي مع الكراهة، وهو قول عند احلنابلة)5(.

وا�ستدلوا مبا يلي:

ا�ستدلوا باأدلة اأ�سحاب القول الأول، وحملوا النهي فيها على الكراهة.

ونوق�ص:

باأنه جاء يف الأحاديث لعن الوا�سلة وامل�ستو�سلة، وهذا دليل على �سدة التحرمي، 
وكون هذا الفعل من الكبائر، فكيف ُيقال اإنه مكروه؟!)6(.

القول الرابع: 

جواز الو�شل ب�شعر الآدمي باإذن الزوج، وهو قول عند احلنابلة)7(.
َعر: قلة ال�شعر. ينظر: النهاية لبن الأثري )303/2(. الزَّ  )1(

البغي: الزنى، يقال: بغت املراأة تبغي بغاء- بك�شر الباء- اإذا زنت. ينظر: النهاية لبن الأثري )144/1(.  )2(
اأي: القيادة على الفاجرات، يقال: قاد على الفاجرة قيادة. ينظر تاج العرو�ض للزبيدي )81/9(.  )3(

ا  وهو �سعيف عن عائ�سة . ينظر: ال�شعفاء للعقيلي )192/2-193( رقم )171(، وينظر اأي�شً  )4(
احلا�سية رقم )1( يف هذه ال�سفحة.

ينظر: املبدع لبن مفلح )346/1(، الإن�ساف للمرداوي )270/1(.  )5(
م�سلم  �سحيح  �سرح   ،)652/6( عيا�ص  للقا�سي  املعلم  اإكمال   ،)229/9( حزم  لبن  املحلى  ينظر:   )6(

للنووي )105/14(، اإعالم املوقعني لبن القيم )570/6(، فتح الباري لبن حجر )377/10(. 
ينظر: الفروع لبن مفلح )158/1(، الإن�ساف للمرداوي )270/1(.  )7(
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وا�ستدلوا مبا يلي: 

اأن علة النهي التزوير والتدلي�ض، فاإذا علم الزوج واأِذن، زالت العلة.

وميكن مناق�سته: 

باأنه جاء يف احلديث اأن زوج املراأة الأن�شارية التي ت�شاقط �شعرها، اأمر اأهلها اأن 

ي�سلوا �سعرها، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل، اإنه قد لعن املو�سالت«)1(، فمنع النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الو�سل 

يف هذه احلالة مع اأن الزوج هو الذي طلب الو�شل. 

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- هو القول بتحرمي و�سل ال�سعر ب�سعر الآدمي؛ لقوة اأدلته، 

و�سعف اأدلة الأقوال الأخرى. 

املطلب الثاين

حكم و�صل ال�صعر بغري �صعر الآدمي

ت�سوير امل�ساألة: 

�سواء كان من  الآدمي،  �سعر  ب�سيء غري  ال�سعر  املراد بحثه هنا هو حكم و�سل 

و�سله  ميكن  مما  غريها  اأو  بال�ستيك  اأو  قطن  من  كان  اأو  وبر،  اأو  ك�سوف  بهيمة 

ا عنه. بال�سعر، و�سواء كان ذلك ال�سيء م�سابها لل�سعر اأو خمتلفاً

اآراء اأهل العلم يف امل�ساألة: 

اختلف اأهل العلم يف حكم و�سل ال�سعر بغري �سعر الآدمي على خم�سة اأقوال: 
�سبق تخريجه.   )1(
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القول الأول:

حترمي و�سل ال�سعر باأي �سيء كان، وهو مذهب املالكية)1(، ووجه عند ال�سافعية)2(، 
ورواية عند احلنابلة)3(، وهو راأي ابن حزم)4(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 

عموم الأدلة الدالة على النهي عن الو�سل ولعن الوا�سلة وامل�ستو�سلة)5(.. 1

عن جابر  قال: »زجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن ت�سل املراأة براأ�سها �سيئا«)6(.. 2

وجه ال�ستدلل: 

ا، وهذا عام ي�سمل كل �سيء)7(. اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى اأن ت�سل املراأة براأ�سها �سيئاً

ونوق�ص مبا يلي: 

اأن ال�سحابة الأعلم مبراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يروا املنع من �سلة ال�سعر بغريه،  اأ. 
اأهل العلم  : )ثم وجدنا  قال الطحاوي بعد روايته حلديث جابر 
ا بعد اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يبيحون �سلة ال�سعر بغري ال�سعر من  جميعاً
روى  ثم  تقدمهم()8(.  من  عن  ذلك  يف  ويروون  اأ�سبهه،  ومما  ال�سوف 
اأثر ابن عبا�ص، وعائ�سة  الذي �سبق اإيراده يف اأدلة القول الأول، 
الو�سل  بها  ُيق�سد  اإمنا  الو�سل،  الزاجرة عن  الن�سو�ص  اأن  ليدلل على 
ينظر: املعونة للقا�شي عبدالوهاب )1725/3(، املقدمات لبن ر�سد )459/3(، التاج والإكليل للمواق   )1(

.)305/1(
ينظر: فتح العزيز للرافعي )32/4(، املجموع للنووي )140/3(.  )2(

ينظر: املغني لبن قدامة )130/1(، ال�سرح الكبري لبن قدامة )262/1(.  )3(
ينظر: املحلى لبن حزم )229/9(.  )4(

ينظر: نهاية املطلب للجويني )317/2(، املغني لبن قدامة )131/1(.  )5(
رواه م�سلم يف كتاب: الآداب، باب: حترمي فعل الوا�سلة وامل�ستو�سلة... �ص )1058(، رقم )2126(.  )6(

ينظر: املجموع للنووي )141/3(، املغني لبن قدامة )131/1(.  )7(
�سرح م�سكل الآثار للطحاوي )162/3(.  )8(
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ب�سعر الآدمي دون غريه، فيحمل عموم حديث جابر  على املعهود 
ا من �سعور الآدميني. املعلوم، ويكون تقديره: �سيئاً

اأنه ي�شكل على التعليل باأن فيه غرًرا وتدلي�ًشا، ما لو كان الزوج اأو ال�شيد  ب. 
العلة جواز  فيه حينئذ، فمقت�سى عك�ص هذه  تدلي�ص  فاإنه ل  به،  عاملني 

التزين به للزوج بعلمه )1(.

اأن الو�شل بغري �شعر الآدمي هو و�شل ب�شيء طاهر، ولي�ض فيه غ�ض ول  ج. 
تدلي�ص، فال وجه للمنع منه)2(.

وميكن الإجابة عن ذلك مبا يلي: 

اأن هذه الآثار املذكورة �سعيفة كما �سبق بيانه يف اأدلة القول الأول. اأ. 

  جابر  حديث  ومنها  الأحاديث،  عليه  دلت  الو�سل  من  املنع  اأن  ب. 
ولي�ص املنع من الو�سل ملجرد التعليل بعلة الغرر والتدلي�ص.

ما دام اأنه ثبت النهي عن الو�شل، ولعن فاعله؛ فاإنه يحرم ولو كان ب�شيء  ج. 
طاهر.

عن �سعيد بن امل�سيب اأن معاوية  قال ذات يوم: )اإنكم قد اأحدثتم زي . 3
ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن الزور« قال: وجاء رجل بع�سا على راأ�سها  �سوء »واإن نبي اهلل 
الن�ساء  به  تكرثِّ  ما  )يعني  قتادة:  قال  الزور،  وهذا  األ  معاوية:  قال  خرقة، 

اأ�سعارهن من اخلرق()3(.

وجه ال�ستدلل: 

اأن يف احلديث حجة لعموم النهي عن الو�سل باأي �سيء كان، ففي احلديث 
ينظر: الذخرية للقرايف )315/13(، �سرح ال�سنو�سي على م�سلم )406/5(.  )1(

ينظر: بحر املذهب للروياين )197/2(.  )2(
رواه م�سلم يف كتاب: الآداب، باب: حترمي فعل الوا�سلة وامل�ستو�سلة... �ص )1058(، رقم )2127(.  )3(
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األ وهذا الزور،    ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن الزور ويف اآخره قول معاوية  اأن النبي 
ويف رواية اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »�سّماه الزور«)1(، قال ابن حجر: )وهذا احلديث 

ا اأم ل()2(. حجة للجمهور يف منع و�سل ال�سعر ب�سيء اآخر �سواءاً كان �سعراً

فياأخذ . 4 بال�سعر؛  الو�سل  معنى  يف  ونحوها  واخلرق  بال�سوف  الو�سل  اأن 
حكمه)3(.

اأن و�سل ال�سعر ممنوع ملا فيه من الغرر والتدلي�ص)4(، والغرر يكون بالو�سل . 5
بال�سعر وبغريه. 

القول الثاين: 

جواز و�سل ال�سعر بغري �سعر الآدمي، وهو مذهب احلنفية)5(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 

ا”)6(.. 1 عن ابن عبا�ص  قال: “ل باأ�ص بالو�سال اإذا كان �سوفاً

عائ�سة . 2 فقالت  ما�سطتها،  ومعها    عائ�سة  على  دخلت  ا  عرو�ساً اأن 
�سبق تخريجه.   )1(

فتح الباري لبن حجر )375/10(، وينظر: اإكمال املعلم للقا�شي عيا�ض )658/6(.  )2(
ينظر: املفهم للقرطبي )443/5(.  )3(

قدامة  لبن  املغني   ،)141/3( للنووي  املجموع   ،)1725/3( عبدالوهاب  للقا�شي  املعونة  ينظر:   )4(
.)131/1(

لبن  الربهاين  املحيط   ،)63/3( للمرغيناين  الهداية   ،)125/5( للكا�شاين  ال�شنائع  بدائع  ينظر:   )5(
ا اإلى �سعرها،  مازة )377/5(، قال حممد بن احل�سن: يكره -اأي كراهة حترمي- للمراأة اأن ت�سل �سعراً
ا، فاأما ال�سعر من �سعور النا�ص فال ينبغي،  اأو تتخذ ُق�سة �سعر، ول باأ�ص بالو�سل يف الراأ�ص اإذا كان �سوفاً

وهو قول اأبي حنيفة والعامة من فقهائنا( موطاأ مالك برواية حممد بن احل�سن �ص )322(.
�شرح  حتقيق  يف  الأرناوؤوط  �شعيب  قال   ،)25233( رقم   ،)202/5( م�سنفه  يف  �سيبة  اأبي  ابن  رواه   )6(
م�شكل الآثار: فيه اأم ثور مل اأعرفها. ينظر )163/3(. ورواه الطحاوي يف �سرح م�سكل الآثار من طريق 
اآخر عن ابن عبا�ص  قال: )ل باأ�ص اأن ت�سل املراأة �سعرها بال�سوف( )162/3(، بعد حديث 

ف اإ�شناده �شعيب الأرناوؤوط يف حتقيقه للكتاب )162/3(. رقم )1133(، و�شعَّ
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: اأ�سعرها هذا؟ فقالت املا�سطة: �سعرها وغريه، و�سلته ب�سوف، قالت 
اأم بكري: فلم اأ�سمعها تنكر ذلك، قال بكري: واإمنا يكره اأن يو�سل بال�سعر)1(.

وجه ال�ستدلل بالأثرين ال�سابقني: 

اأن  بال�سوف، فدل على  الو�سل   قال بجواز  وابن عبا�ص  اأن عائ�سة 
“وعائ�سة  الطحاوي:  قال  غريه،  ي�سمل  ول  الآدمي،  ب�سعر  خمت�ص  النهي 
الوا�سلة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  لعن  الباب  هذا  يف  عنها  روينا  من  اأحد   
وامل�شتو�شلة، فلم يكن يخرج من ذلك اإل ما قد علمت اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل 
يرده بلعنه ذلك، اأو اأنه اأراده ثم اأخرجه منه، ومل يكن اأهل العلم املاأمونون 
ا  �سيئاً ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  عن  حمتمالاً  رووه  قد  حديث  من  يخرجون  نقله  على 

يوجب ظاهره دخوله فيه اإل بعد علمهم بخروجه منه...”)2(.

وميكن مناق�سته: 

تعار�ص حديث جابر  فاإنها  �سحتها،  فر�ص  وعلى  ت�سح،  ل  الآثار  باأن هذه 
ا«)3(.  قال: »زجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن ت�سل املراأة براأ�سها �سيئاً

عن اأ�سماء  قالت: »لعن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من ت�سبه من الرجال بالن�ساء، . 3
ومن ت�سبه من الن�ساء بالرجال، ووا�سلة ال�سعر بال�سعر واأما القرامل وال�سيور 

فال باأ�ص بها«)4(.

وميكن مناق�سته: 

باأن احلديث �سعيف، فال يحتج به.
رواه الطحاوي يف �سرح م�سكل الآثار )163/3(، بعد حديث رقم )1133(، قال �شعيب الأرناوؤوط يف   )1(

حتقيقه للكتاب: )عبداهلل بن �شالح كاتب الليث يف حفظه �شيء، وباقي ال�شند ثقات(، )163/3(.
�سرح م�سكل الآثار للطحاوي )163/3(.  )2(

�سبق تخريجه.  )3(
اأورده ابن اأبي حامت يف العلل، وقال: قال اأبي: )هذا حديث منكر(. العلل لبن اأبي حامت )319/4(.  )4(
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اأن الو�سل ب�سيء غري �سعر الآدمي انتفاع جائز، مق�سوده التزين، فكما يجوز . 4
ا�ستعمال �سعر البهيمة ونحوه يف �سائر وجوه النتفاع، فكذا يف التزين)1(.

ونوق�ص: 

باأنه ورد النهي العام عن الو�سل يف حديث جابر  وتخ�سي�ص عمومه 
ل يكون اإل بدليل، ول دليل على ذلك)2(.

القول الثالث: 

حترمي و�سل ال�سعر ب�سعر جن�ص ك�سعر امليتة، اأو �سعر ما ل يوؤكل حلمه، واأما اإذا 
ا من غري الآدمي، فاإنه يجوز للمتزوجة باإذن زوجها، ويحرم على  كان ال�سعر طاهراً

غري املتزوجة، وهو مذهب ال�سافعية)3( )4(. 

وا�ستدلوا على منع الو�سل ب�سعر امليتة، اأو �سعر ما ل يوؤكل حلمه مبا يلي: 

عموم اأحاديث النهي عن الو�سل)5(. . 1

ا)6(.. 2 اأن امل�سلي �سيحمل جنا�سة يف ال�سالة وغريها عمداً

وا�ستدلوا على جواز الو�سل للمتزوجة باإذن زوجها مبا يلي: 

لها  يجوز  ول  املباحة،  الزينة  من  وهذا  لزوجها  الزينة  باأخذ  ماأمورة  املراأة  اأن 
ا عليه)7(. ا وتلبي�ساً الو�سل بغري اإذنه؛ لأن يف ذلك تغريراً

ينظر: بدائع ال�شنائع للكا�شاين )125/5(.  )1(
ينظر: نيل الأوطار لل�شوكاين )228/6(.  )2(

ينظر: فتح العزيز للرافعي )31/4-32(، املجموع للنووي )141-139/3(.  )3(
�شواء كان من بهيمة كالوبر، اأو كان من غري البهيمة كخرقة ونحوها. ينظر: البيان للعمراين )96/2(،   )4(

املجموع للنووي )139/3-141(، مغني املحتاج لل�شربيني )406/1(.
ينظر: احلاوي للماوردي )256/2(، املجموع للنووي )140/3(.  )5(

ينظر: نهاية املطلب للجويني )316/2(، املجموع للنووي )140/3(.  )6(
ينظر: احلاوي للماوردي )256/2(، فتح العزيز للرافعي )32/4(.  )7(
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ونوق�ص مبا يلي: 

اأن اإباحة الو�سل يعار�ص الأحاديث ال�سحيحة ال�سريحة يف النهي عن و�سل  اأ. 
ال�سعر، بل جاء يف حديث عائ�سة  ت�سريح الأن�سارية للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: باأن 
زوج ابنتها هو الذي طلب و�شل �شعرها، ومع هذا فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل، اإنه قد 
لعن املو�سالت«)1(، ففيه ت�سريح باأن و�سل ال�سعر هنا للعرو�ص، وبعلم زوجها 
وطلبه، ومع هذا مل ُيجْزه ملسو هيلع هللا ىلص، فدل على اأن علم الزوج واإذنه، ل اأثر له يف 

احلكم)2(.

وجود الفرق بني الو�سل واأنواع الزينة الأخرى، فالو�سل منهي عنه ملا فيه من  ب. 
، فحكمه خمتلف عن  تغيري اخللقة وعدم الر�سى مبا ق�سى اهلل 

اأنواع الزينة الأخرى املاأذون بها)3(.

وا�ستدلوا على حترمي الو�سل للمراأة غري املتزوجة مبا يلي: 

عموم اأحاديث النهي عن الو�سل)4(.

ما فيه من الغرر والتدلي�ص، فالرجال يرغبون يف كرثة ال�سعر، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
غ�سنا فلي�ص منا«)5( )6(.

وميكن مناق�سته: 

غرر  فال  بذلك،  يعلم  من  اأمام  و�سلته  لو  اأنها  بالغرر  التعليل  على  ي�سكل  باأنه 
حينئذ.

�سبق تخريجه.   )1(
ينظر: فتح العزيز للرافعي )32/4(، نيل الأوطار لل�سوكاين )228/6(.  )2(

ينظر: نهاية املطلب للجويني )319/2(.  )3(
ينظر: احلاوي للماوردي )256/2(، فتح العزيز للرافعي )32/4(.  )4(

رواه م�سلم يف كتاب: الإميان، باب: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من غ�سنا فلي�ص منا« �ص )695(، رقم )101(.  )5(
ينظر: احلاوي للماوردي )256/2(، فتح العزيز للرافعي )32/4(.  )6(
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القول الرابع: 

ال�سافعية)1(،  عند  وجه  وهو  الكراهة،  مع  الآدمي  �سعر  بغري  ال�سعر  و�سل  جواز 
ورواية عند احلنابلة)2(.

وا�ستدلوا على ذلك مبا يلي: 

ة من �سعر()3(.. 1 حديث معاوية  وفيه: )فتناول ُق�سَّ

وجه ال�ستدلل: 

اأما الو�سل بغري ال�سعر فال  اأن الو�سل بال�سعر ممنوع ملا فيه من التدلي�ص، 
تدلي�ص فيه؛ فيجوز اإذن، لكنه مكروه لعموم اأحاديث النهي)4(.

ونوق�ص: 

باأنه ل ي�سلم باأن الو�سل بغري ال�سعر ل تدلي�ص فيه، بل قد يكون فيه تغرير 
ل ب�سيء ي�سبه ال�سعر)5(. بكرثة ال�سعر، ل �سيما اإذا ُو�سِ

ا؛ فيكون . 2 ا وتدلي�ساً اأن الو�سل زينة بطاهر؛ فال يحرم على املراأة، لكن فيه غرراً
ا)6(. مكروهاً

ونوق�ص: 

يف  الواردة  ال�سريحة  ال�سحيحة  لالأحاديث  ُمعار�ص  بالإباحة  القول  باأن 
النهي عن الو�سل، ولعن الوا�سلة وامل�ستو�سلة)7(.

اأنه  اأي�شا على املذهب ال�شحيح... وفيه وجه  قال النووي: )فاإن مل يكن لها زوج ول �شيد فهو حرام   )1(
مكروه... وهو �ساذ �سعيف ويبطله عموم احلديث(. املجموع للنووي )140/3(.

ينظر: املغني لبن قدامة )130/1(، الفروع لبن مفلح )158/1(، الإن�ساف للمرداوي )270/1(.  )2(
�سبق تخريجه.   )3(

ينظر: املغني لبن قدامة )131/1(، ال�سرح الكبري لبن قدامة )262/1(.  )4(
ينظر: البيان للعمراين )96/2(.  )5(
ينظر: البيان للعمراين )96/2(.  )6(

ينظر: املجموع للنووي )141-140/3(.  )7(
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القول اخلام�س: 

مذهب  وهو  الكراهة،  مع  بغريه  الو�سل  وجواز  البهيمة،  ب�سعر  الو�سل  حترمي 
احلنابلة)1(.

وا�ستدلوا على ذلك مبا يلي: 

ة من �سعر وهو على املنرب، ثم قال:  تناول ُق�سَّ اأنه   وفيه  حديث معاوية 
�سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص »ينهى عن مثل هذه«)2(، وعن �سعيد املقربي قال: راأيت معاوية بن 
اأبي �سفيان  على املنرب ومعه يف يده كبة من كبب الن�ساء من �سعر، فقال: ما 
بال امل�سلمات ي�سنعن مثل هذا، اإين �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اأميا امراأة زادت 

ا لي�ص منه، فاإنه زور تزيد فيه«)3(. يف راأ�سها �سعراً

وجه ال�ستدلل: 

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شمعت  وقال:  �شعر،  من  ق�شة  اأخرج  اأنه    معاوية  حديث  يف 
بال�سوف  كالو�سل  جائز،  ال�سعر  بغري  الو�سل  اأن  على  فدل  هذه«  مثل  عن  »ينهى 
“فيه  ال�سعر:  بغري  ال�سعر  و�سل  عن  قدامة  ابن  قال  ونحوها)4(،  احلرير  وخيوط 
م، حلديث معاوية يف تخ�سي�ص التي ت�سله  روايتان: اإحداهما، اأنه مكروه غري حُمرَّ
ا للفظ العام، وبقيت الكراهة لعموم اللفظ يف �سائر  بال�سعر، فيمكن جعل ذلك تف�سرياً
م اإمنا هو و�شل ال�شعر بال�شعر، ملا  ا: “والظاهر: اأن املُحرَّ الأحاديث”)5(، وقال اأي�ساً
فيه من التدلي�ص وا�ستعمال ال�سعر املختلف يف جنا�سته، وغري ذلك ل يحرم؛ لعدم 
للمرداوي  الإن�ساف   ،)159/1( للمرداوي  الفروع  ت�سحيح   ،)158/1( مفلح  لبن  الفروع  ينظر:   )1(

.)270/1(
�سبق تخريجه.  )2(

و�سححه   ،)5096( رقم   )2415( �ص  باخلرق،  ال�سعر  و�سل  باب:  الزينة،  كتاب:  يف  الن�سائي  رواه   )3(
الألباين. ينظر: ال�شراج املنري )885/2(.

ينظر: �شرح �شحيح البخاري لبن بطال )172/9(.  )4(
املغني لبن قدامة )130/1(.  )5(
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هذه املعاين فيها، وح�سول امل�سلحة من حت�سني املراأة لزوجها من غري م�سرة”)1(، 
قال يف ال�سرح الكبري: “وحتمل اأحاديث النهي على الكراهة”)2(.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- اأنه ل يجوز الو�سل بال�سعر، ول مبا ي�سبه ال�سعر، ول مبا فيه 
تدلي�ص اأو تزوير، ول ب�سيء يجعل ال�سعر يبدو اأطول اأو اأكرث مما هو عليه، فقد ورد 
التحذير من الو�سل بال�سعر كما يف حديث معاوية  اأنه اأخرج ق�شة من �شعر، 
فدل على منع الو�سل بال�سعر، كما جاء التحذير من الزور والتدلي�ص والغرر يف حديث 
معاوية ال�سابق، وفيه اأنه: �سماه الزور، وقول قتادة: اأن املق�سود ما تكرثِّ به الن�ساء 
اأ�سعارهن من اخلرق، واأما الو�سل مبا يجعل ال�سعر يبدو اأطول اأو اأكرث مما هو عليه، 
و�سل  ملسو هيلع هللا ىلص عن  للنبي  املراأة  �سوؤال  وهو  الو�سل،  النهي عن  �سبب  فدل على حترميه: 
اأن النهي  �سعر ابنتها الذي ت�ساقط، ورغبتها بتكثري �سعرها فدلت هذه الأدلة على 
من�سرف اإلى هذا النوع من الو�سل، وهو الو�سل ب�سعر الآدمي، و�سعر احليوان، وما 
ي�سبه ال�سعر، وما يكون فيه تدلي�ص وتزوير، وما يجعل ال�سعر يبدو اأطول اأو اأكرث مما 
فاإن  للزينة،  تعليق �شيء عليه  اأو  ال�شعر  الزينة على  ا�شتعمال خيوط  واأما  هو عليه، 
كانت هذه الأ�سياء من غري ال�سعر، ول ت�سبه ال�سعر، ولي�ص يف ا�ستعمالها تدلي�ص، ول 
تظهر ال�شعر اأطول اأو اأكرث مما هو عليه، فاإن ا�شتعمالها جائز -واهلل اأعلم- وذلك 
�سكلها  ا متميزة عنه يف  �سعرها خيوطاً ت�سفر مع  باأن  الن�ساء  بع�ص  مثل ما ت�سنعه 
اأو تلفها عليه، وكذلك ما يتدلى من ربطات ال�سعر للزينة،  اأو تعلقها عليه،  ولونها، 
و�سواءاً كانت هذه الأ�سياء من القما�ص اأو البال�ستيك اأو الذهب اأو الف�سة اأو غريها، 
ما دامت خالية من املحاذير ال�سابقة التي دلت عليها الأحاديث؛ لأن ا�ستعمال هذه 

ا. ، ول يف معنى الو�سل، ول تدلي�ص فيه، فيكون مباحاً الأ�سياء للزينة لي�ص و�سالاً

املغني لبن قدامة )131/1(.  )1(
ال�سرح الكبري لبن قدامة )263/1(.  )2(
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املبحث الثاين
م�شتجدات و�شل ال�شعر

وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب االأول
ا�شتعمال ال�شعر امل�شتعار )لب�ض الباروكة(

ت�سوير امل�ساألة: 

على  امل�ستعار  ال�سعر  و�سع  اأو  الباروكة)1(،  لب�ص  امل�ستجدة،  الزينة  م�سائل  من 
نبوية  اأحاديث  اأ�سارت  الإ�سالم، وقد  ا يف �سدر  الباروكة كان معروفاً واأ�سل  الراأ�ص، 
بع�ص  جزم  وقد  و�سل،  دون  ا  و�سعاً الراأ�ص  على  يو�سع  مما  الباروكة  ي�سبه  ما  اإلى 
العلماء املعا�سرين باإحلاق لب�ص الباروكة بو�سل ال�سعر، لذا اأوردت هذه امل�ساألة يف 

هذا البحث.

اآراء اأهل العلم يف امل�ساألة: 

اختلف اأهل العلم يف هذ امل�ساألة على ثالثة اأقوال: 

القول الأول:

ا حتى عند احلاجة،  اإحلاق لب�ص الباروكة بالو�سل املحرم، وحترمي لب�سها مطلقاً
وهذا راأي اللجنة الدائمة لالإفتاء)2(، وهو راأي ابن باز)3(.

لع،  ينة كجزء من الّلبا�ص اأو لإخفاء ال�سّ الباروكة: هي: �سعر اإن�سان اأو �سعر �سناعي ُيرتدى على الراأ�ص للزِّ  )1(
وهي كلمة فرن�سية الأ�سل، دخلت اإلى العربية حديثا، واأ�سلها يف الفرن�سية: )Perruque(، اأي: ال�سعر 

امل�شتعار. ينظر: معجم اللغة العربية املعا�شرة )154/1(، املعجم العربي لأ�سماء املالب�ص، �ص )44(.
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )206/5(، فتوى رقم )1332(.  )2(

ينظر: جمموع فتاوى ابن باز )55/10(، )46/29(، م�سائل الإمام ابن باز )221/1(.  )3(
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وا�ستدلوا مبا يلي: 

قوله تعالى: )ۇ   ۇ  ۆ  ۆ( ]الن�ساء: 119[.. 1

وجه ال�ستدلل: 

اأن لب�ص الباروكة من تغيري خلق اهلل، فيكون داخالاً فيما زجرت عنه الآية)1(.

حديث عائ�سة  يف املراأة التي متعط �سعر راأ�سها...)2(.. 2

وجه ال�ستدلل: 

التي  العرو�ص  ابنتها  �سعر  و�سل  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �ساألت  الأن�سارية  املراأة  اأن 
�ستزف اإلى زوجها، وقد مر�ست وت�ساقط �سعر راأ�سها، واأذن زوجها يف و�سل 
�سعرها، كما دلت على ذلك روايات احلديث، ومع ذلك كله، فقد منعها النبي 
الباروكة؛ لأن لب�سها يف حكم و�سل  ملسو هيلع هللا ىلص من الو�سل، فدل على حترمي لب�ص 

ال�شعر، بل هو اأ�شد منه يف التلبي�ض واأعظم يف الزور)3(.

حديث معاوية  اأنه تناول ق�سة من �سعر اأو كبة من �سعر...)4(.. 3

وجه ال�ستدلل: 

اأن احلديث حجة على من اأجاز و�سع ال�سعر على الراأ�ص من غري و�سل؛ لأن 
ة مما يو�سع، ولي�ست مو�سولة)5(، وهي: ما اأقبل على اجلبهة من �سعر  الُق�سَّ
الو�سف  بع�ص)7(، وهذا  بع�سه على  �سعر مكفوف  ة:  والُكبَّ الراأ�ص)6(،  م  مقدَّ

ينظر: زينة املراأة امل�شلمة لعبداهلل الفوزان �ض )73(.  )1(
�سبق تخريجه.  )2(

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )206/5(، فتوى رقم )1332(، جمموع فتاوى ابن باز )55/10(، زينة   )3(
املراأة امل�سلمة لعبداهلل الفوزان �ص )72(.

�سبق تخريجه.  )4(
ينظر: اإكمال املعلم للقا�شي عيا�ض )657/6(.  )5(

ينظر: اإكمال املعلم للقا�شي عيا�ض )657/6(، �سرح �سحيح م�سلم للنووي )108/14(.  )6(
ينظر: �شرح �شحيح م�شلم للنووي )108/14(.  )7(
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يف  اأ�سد  الباروكة  اإن  بل  الباروكة،  على  ينطبق  احلديث  يف  عنه  نهي  الذي 
التلبي�ض واأعظم يف الزور، وهي اإن مل تكن عني ما نهى عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلي�ست 
ا  دونه، ووجه ذلك: اأنه اإذا كان و�سل املراأة �سعرها مبا يطوله اأو يكرثه حراماً
ت�ستحق عليه اللعنة؛ ملا يف ذلك من اخلداع والتدلي�ص والزور، فاتخاذ راأ�ص 
كامل مزور اأ�شد يف التدلي�ض واأعظم يف الزور واخلداع، ولهذا ذكر البخاري 
حديث معاوية  يف باب و�سل ال�سعر؛ تنبيها منه على اأن و�سع ال�سعر 

على الراأ�ص هو يف حكم الو�سل)1(.

القول الثاين:

وتركه  ال�سرورة،  عند  للمراأة  واإباحته  املحرم،  بالو�سل  الباروكة  لب�ص  اإحلاق 
اأف�سل، وهذا راأي ابن عثيمني)2(.

وا�ستدل على التحرمي مبا يلي: 

اأن لب�ض الباروكة داخل يف الو�شل، وهو واإن مل يكن و�شاًل حقيقًيا، لكنه يظهر 
املراأة،  الباروكة يظنها �شعر  اإلى  والناظر  اأطول من حقيقته،  املراأة على وجه  راأ�ض 

وبهذا تكون �سبيهة بالو�سل وداخلة يف حكمه؛ لأن العربة باملعاين)3(.

وي�ستدل جلواز لب�ص الباروكة للمراأة عند ال�سرورة مبا يلي: 

وامل�ستو�سمات، . 1 الوا�سمات  اهلل  »لعن  قال:    م�سعود  بن  عبداهلل  عن 
واملتنم�سات، واملتفلجات للح�سن، املغريات خلق اهلل تعالى« مايل ل األعن من 

لعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص)4(. زاد اأبو داود »والوا�سالت«)5(.
ينظر: جمموع فتاوى ابن باز )57-55/10(.  )1(

ينظر: �شرح بلوغ املرام لبن عثيمني )568/4(، جمموع فتاوى ابن عثيمني )137/11(، فتاوى نور على   )2(
الدرب لبن عثيمني )38-36/11(.

ينظر: جمموع فتاوى ابن عثيمني )137/11(، �سرح بلوغ املرام لبن عثيمني )568/4(.  )3(
�سبق تخريجه.  )4(
�سبق تخريجه.  )5(
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وجه ال�ستدلل: 

يف قوله: )للح�سن( اإ�سارة اإلى اأن احلرام هو ما كان لطلب احل�سن، اأما لو 
احتاجت اإليه لعالج اأو عيب يف ال�شن ونحوه، فالباأ�ض به)1(.

والنام�سة . 2 وامل�ستو�سلة،  الوا�سلة  »لعنت  قال:    عبا�ص  ابن  عن 
واملتنم�سة، والوا�سمة وامل�ستو�سمة، من غري داء«)2(.

النام�سة، . 3 عن  »نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  �سمعت  قال    م�سعود  ابن  عن 
والوا�سرة، والوا�سلة، والوا�سمة اإل من داء«)3(.

وجه ال�ستدلل: 

قوله )من غري داء( وقوله )اإل من داء( يدل على اأن التحرمي خا�ص فيما 
كان بق�سد التح�سني، اأما ما كان ب�سبب داء وعلة فلي�ص مبحرم)4(.

ا . 4 عن عبدالرحمن بن طرفة اأن جده عرفجة بن اأ�سعد قطع اأنفه، فاتخذ اأنفاً
ا من ذهب«)5(. من ورق، فاأننت عليه »فاأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاتخذ اأنفاً

ينظر: �شرح �شحيح م�شلم للنووي )107/14(، فتح الباري لبن حجر )373-372/10(.  )1(
اأبو داود يف كتاب: الرتجل، باب: يف �سلة ال�سعر، �ص )1526(، رقم )4169(، و�سحح الزيادة  رواه   )2(

الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة )694-691/6(.
رواه اأحمد )57/7-58(، رقم )3945(، ط الر�شالة، و�شحح اإ�شناده اأحمد �شاكر يف حتقيق امل�شند   )3(

.)95-94/4(
ينظر: نيل الأوطار لل�شوكاين )229/6(.  )4(

رواه اأبو داود يف كتاب: اخلامت، باب: ما جاء يف ربط الأ�سنان بالذهب، �ص )1530(، رقم )4232(،   )5(
والرتمذي يف كتاب: اللبا�ص، باب: ما جاء يف �سد الأ�سنان بالذهب، �ص )1832(، رقم )1770(، 
ذهب،  من  ا  اأنفاً يتخذ  هل  اأنفه،  اأ�سيب  من  باب:  الزينة،  كتاب:  يف  والن�سائي  غريب،  ح�سن  وقال 
�ص )2419(، رقم )5164(، واأحمد يف م�سنده )344/31(، رقم )19006(، قال ابن القطان: )ل 
ي�سح؛ فاإنه من رواية اأبي الأ�سهب، واختلف عنه(. بيان الوهم والإيهام )609/4(. لكن احلديث مل 
يتفرد بروايته اأبو الأ�سهب، فقد رواه عن عبدالرحمن بن طرفة راويان: اأبو الأ�سهب و�سلم بن زرير، 
واحلديث �شححه ابن حبان، ينظر: الإح�شان )276/12(، وح�سنه الألباين يف التعليقات احل�سان 

.)83/8(
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وجه ال�ستدلل: 

ا من ذهب، لي�سرت هذا العيب  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأِذن ملن قطعت اأنفه اأن يتخذ اأنفاً
الظاهر، فكذا يجوز لب�ض الباروكة عند احلاجة اإليها ل�شرت العيب. 

اأن الوا�سلة هي التي ت�سل �سعرها ب�سيء، فاأ�سل �سعرها موجود لكنها ت�سله . 5
لزيادة احل�سن واجلمال، واأما من تلب�ص الباروكة ل�سرت عيب يف راأ�سها فاإنها 
ل ت�سبه الوا�سلة؛ لأنها ل تريد اأن ت�سيف جتميالاً اأو زيادة اإلى �سعرها الذي 

خلقه اهلل تبارك وتعالى لها، واإمنا تريد اأن تزيل ذلك العيب)1(.

وميكن مناق�سة ال�ستدلل بالدليلني ال�سابقني: 

ب�سبب  �سعرها  ت�ساقط  التي  للمراأة  حتى  الو�سل  عن  نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  باأن 
املر�ص، وهي عرو�ص �ستزف اإلى زوجها، وقد اأذن زوجها بالو�سل، ومع ذلك 

مل يرخ�ص لها النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

واأجيب: 

باأن الظاهر اأن �شعر تلك املراأة التي �شئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عنها مل يفقد بالكلية، 
ولهذا طلبت الو�سل، وطلب الو�سل يدل على اأن اأ�سل ال�سعر موجود، فاإذا 
والتح�سني،  التكميل  اأجل  من  الزيادة  �سارت  ا،  موجوداً ال�سعر  اأ�سل  كان 
ا لعلة وعيب فيها، باأن كانت �سلعاء ل �سعر  اأما اإذا مل يكن ال�سعر موجوداً
يف راأ�سها، فحاجتها هنا ل�سرت العيب ل لزيادة احل�سن، فال باأ�ص به اإذن؛ 
وبني  فاعليه،  ولعن  عنه،  النهي  ورد  الذي  الو�سل  بني  الق�سد  لختالف 

هذا الو�سل)2(.
ينظر: جمموع فتاوى ابن عثيمني )137/11(، فتاوى نور على الدرب لبن عثيمني )37-36/11(.  )1(

ينظر: �شرح �شحيح البخاري لبن عثيمني )600/7(.  )2(
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القول الثالث:

ا من اأي �سيء كانت)1(، وهذا قول اإبراهيم النخعي)2(،  جواز لب�ص الباروكة مطلقاً

بع�سهم، معتمدين على ما  اإلى  اأو  املالكية،  اإلى  الباروكة  لب�ص  بجواز  القول  املعا�سرين  بع�ص  ن�سب  وقد   )1(
و�سل،  غري  من  الراأ�ص  على  ال�سعر  و�سع  جواز  من   )508/2( الدواين  الفواكه  يف  النفرواي  اإليه  اأ�سار 
والذي ظهر يل -واهلل اأعلم- اأن مق�سود النفراوي: اإلقاء ال�سعر على الراأ�ص حتت غطاء الراأ�ص ل فوقه، 
امل�ساألة، يو�سح  الباروكة فوقها ل حتتها فهي عك�ص هذه  اأن �سعر  الراأ�ص، ومعلوم  ا بغطاء  فيكون م�ستوراً
ذلك ما ذكره العدوي يف حا�سيته على كفاية الطالب الرباين، والتي هي وكتاب النفراوي الآنف الذكر، 
�سرحان لر�سالة ابن اأبي زيد القريواين، قال العدوي: )فهم من قوله: »و�سل« اأنها لو جعلته على راأ�سها 
الوقاية  يف  فقوله   .)360/4( الرباين  الطالب  كفاية  على  العدوي  حا�سية  جاز(.  ت�سله  ومل  الوقاية  يف 
اأي داخلها، والوقاية هي غطاء الراأ�ص، وهذا عك�ص الباروكة اإذ �سعرها خارجها، قال يف كفاية الطالب 
ا معنى الوقاية: “الوقاية -بك�سر الواو- وهي: اخلرقة التي تعقد املراأة �سعر راأ�سها بها؛  الرباين مو�سحاً
لتقيه من الغبار”. كفاية الطالب الرباين )365/4(، ومن الن�سو�ص الوا�سحة يف بيان راأي املالكية يف 
ا،  هذه امل�ساألة ما اأورده ابن يون�ص يف اجلامع، قال: )وكره مالك اأن ت�سع اجلمة من ال�سعر على راأ�سها و�سعاً
قيل: فاخلرق جتعلها يف قفالها وتربط الوقاية، قال: اأرجو األ يكون فيه باأ�ص(. اجلامع مل�سائل املدونة لبن 
يون�ص )156/24(، وكذلك ما نقله ابن ر�سد يف كتابه البيان والتح�سيل عن الُعتبي من �سوؤاله لبن القا�سم 
عن م�ساألة �سبيهة مب�ساألة الباروكة، وجواب ابن القا�سم عليه، ثم تعليق ابن ر�سد على ذلك، قال ابن ر�سد: 
)و�ساألته عن الغ�ص، غ�ص الن�ساء ي�سنعنه، في�سعنه على روؤو�سهن، ثم ينزعنه كهيئة القلن�سية، ولكنه �سعر، 
قال ابن القا�سم: ل خري يف ذلك كان من �سعر اأو وبر، فاإن الن�ساء ي�سعنه من وبر الإبل كما زعموا، فال 
ا؟  خري فيه، كان من �سعر اأو وبر قيل لأ�سبغ: ف�سيء يعمله الن�ساء يف روؤو�سهن ي�سمينه النونة، اأترى به باأ�ساً
قال: ما اأرى به باأ�ًشا ما مل يعظمنه جًدا كاأ�شنمة البخت العجاف، فهي اإذا عظمت �شبيهة بذلك، فاأما ما 
ا على �سوؤال العتبي ال�سابق وجواب ابن القا�سم له:  ا، فال باأ�ص بذلك(، قال ابن ر�سد تعليقاً كان مقت�سداً
“قال حممد بن ر�سد: اأما الغ�ص الذي ذكر اأن الن�ساء ي�سعنه، فالكراهة فيه بينة؛ لأنه الق�سة املنهي عنها 
يف حديث معاوية  اإذ خطب النا�ص باملدينة، فتناول ق�سة من �سعر كانت بيد حر�ِسّي، فقال: يا اأهل 
املدينة، اأين علماوؤكم؟ �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »ينهى عن مثل هذه، وقال: اإمنا هلك بنو اإ�سرائيل حني اتخذ 
هذه ن�ساوؤهم« وهي �سبه اجلمة من ال�سعر اأو الوبر، ت�سعها املراأة التي ل �سعر لها، اأو التي لها �سعر لطيف 
على راأ�سها ُترائي به اأنه �سعرها، وقد »لعن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الوا�سلة وامل�ستو�سلة« هذا من ذلك املعنى، واإمنا 
النونة التي مل ير بها اأ�شبغ باأ�ًشا للمراأة ما مل تعظمه جًدا حتى يكون ك�شنام البعري الأعجف، فهو �شيء كان 
الن�ساء ي�سنعنه في�سعنه على روؤو�سهن حتت اأخمرتهن هيئة من هيئاتهن، ل ت�سبه به اأنه �سعرها، فال وجه 

للكراهة فيه، واإمنا كره ما عظم منه”. البيان والتح�سيل)384-383/9(. 
م�سنف  و�سل”،  بغري  ال�سعر  راأ�سها  على  املراأة  ت�سع  اأن  باأ�ص  “ل  قال:  اأنه  عبدالرزاق  عنه  روى   )2(
بالعق�سة  باأ�ص  “ل  قال:  اأنه  �سيبة  اأبي  ابن  عنه  وروى  رقم )5092(، )142/3(،  الأثر  عبدالرزاق، 

ا”، م�سنف ابن اأبي �سيبة، الأثر رقم )25231(، )202/5(. تو�سع و�سعاً
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وقد قال به بع�ص املعا�سرين)1(، وهو من�سوب اإلى ال�سيخ عبداهلل بن حميد)2(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 

اأن املحرم هو الو�سل، فاأما مامل يكن و�سالاً فال باأ�ص به)3(، ومن لب�ست باروكة 
فاإنها مل ت�سل �سعرها، واإمنا لب�ست غطاء للراأ�ص يتدلى منه �سعر)4(.

ونوق�ص مبا يلي: 

لأن  بالو�سل؛  النهي  تخ�سي�ص  من  ذكر  ما  يرد    معاوية  حديث  اأن  اأ. 
الُق�سة مما يو�سع، ول يو�سل)5(.

عن  ا  واإعرا�شً الن�شو�ض  بظاهر  اأخًذا  الباروكة  لب�ض  باإباحة  القول  يف  اأن  ب. 
بالباروكة  الفتنة  بل  املعنى،  يف  كالو�سل  الراأ�ص  على  ال�سعر  وو�سع  املعنى؛ 

اأعظم والتزوير بها اأ�شد)6(.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- هو القول الثاين، وذلك اأن لب�ص الباروكة ل يخلو من حالني: 

اأو يت�ساقط بع�سه ويبقى بع�سه؛  ا ل يت�ساقط،  اأن يكون �سعر الراأ�ص موجوداً اأ. 
فال يجوز لب�سها.

اأن  مثل  احلاجة،  عند  للمراأة  لب�سها  فيجوز  كله؛  الراأ�ص  �سعر  يت�ساقط  اأن  ب. 
ينظر: �شرح بلوغ املرام لبن عثيمني )568/4(.  )1(

ينظر: الكنز الثمني يف �شوؤالت ابن �شنيد لبن عثيمني �ض )141(. حيث ذكر اأنه �ساأل ابن عثيمني عن حكم   )2(
لب�ص الباروكة؟ فقال: “ال�سيخ ابن باز يقول: اإنها من الو�سل، وال�سيخ ابن حميد ل يرى اأنها من الو�سل. قلت: 

فماذا يقول ال�سيخ حممد؟ فقال : ل جتوز اإل للحاجة، وهي من الو�سل”، الكنز الثمني �ص )141(.
ينظر: �شرح �شحيح البخاري لبن بطال )172/9(.  )3(

ينظر: �شرح بلوغ املرام لبن عثيمني )568/4(.  )4(
ينظر: اإكمال املعلم للقا�شي عيا�ض )657/6(.  )5(

جمموع   ،)1332( رقم  فتوى   ،)206/5( الدائمة  اللجنة  فتاوى   ،)443/5( للقرطبي  املفهم  ينظر:   )6(
فتاوى ابن باز )55/10(، زينة املراأة امل�سلمة لعبداهلل الفوزان �ص )72(. 
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تلب�شها اأمام زوجها، واأمام من حتتاج اإلى اخلروج اإليهم، ب�شرط: األ تكون 
من �سعر اآدمي، واأل يكون يف لب�سها غرر وتدلي�ص.

املطلب الثاين
ح�شو ال�شعر

ت�سوير امل�ساألة: 

اأو نفخ ال�سعر،  اأنواع الزينة التي تتزين بها الن�ساء ما ي�سمى بح�سو ال�سعر،  من 
يرفعه،  �سيئا  �سعرها  حتت  املراأة  ت�سع  باأن  وذلك  البف)1(،  بح�سوة  ي�سمى  ما  ومنه 
اأو ي�سخمه، لتتمكن من ت�سريح �سعرها ب�سكل معني، كاأن ت�سع �سيئا من القما�ص اأو 
ال�سوف اأو القطن اأو الإ�سفنج اأو البال�ستيك اأو ال�سعر، اأو غري ذلك، وقد ل ت�سع حتت 
ا من الأعلى با�ستخدام  ا وبارزاً �سعرها �سيئا، لكنها ت�سرح �سعرها بطريقة جتعله مرتفعاً
اأدوات ت�سفيف ال�سعر دون ح�سوه ب�سيء، فتجعل ال�سعر بع�سه فوق بع�ص، اأو جتعله 
ا  ا عن و�سعه الطبيعي، اأو ت�سع �سيئاً ا وتثبته مبثبتات ال�سعر التي جتعله مرتفعاً جموفاً
ا اأكرث من املعتاد. ا فوق �سعرها ثم تلف عليه غطاء راأ�سها، فيبدو راأ�سها مرتفعاً مرتفعاً

اآراء العلماء املعا�سرين يف امل�ساألة: 

اختلف العلماء املعا�سرون يف حكم ح�سو ال�سعر على ثالثة اأقوال: 

القول الأول: 

ا، وتركه اأولى،  ا، ويجوز اإذا كان ي�سرياً يحرم ح�سو ال�سعر اإذا كان ارتفاعه كثرياً
وهو راأي ابن باز بناءاً على راأيه يف رفع املراأة ل�سعر راأ�سها، اإذ هما مبعنى واحد فيما 

يظهر)2(.
ماأخوذة من كلمة )Puff( الإجنليزية ومعناها: النفخ. ينظر: قامو�ض كامربج.  )1(

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/puff

ينظر: موقع ابن باز الإلكرتوين https://binbaz.org.sa فقد �ُسئل عما تفعله بع�ص الن�ساء، من الت�سريحات =  )2(
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وا�ستدل مبا يلي: 

عن اأبي هريرة، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�سنفان من اأهل النار مل اأرهما، قوم 

كا�شيات عاريات مميالت  ون�شاء  النا�ض،  بها  ي�شربون  البقر  كاأذناب  �شياط  معهم 

مائالت، روؤو�سهن كاأ�سنمة البخت)1( املائلة، ل يدخلن اجلنة، ول يجدن ريحها، واإن 

ريحها ليوجد من م�سرية كذا وكذا«)2(.

وجه ال�ستدلل: 

باخلمر  روؤو�شهن  يعظمن  اأي:  البخت«  كاأ�شنمة  »روؤو�شهن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  معنى  اأن 

والعمائم واخلرق وال�سعور وغريها مما يو�سع على الراأ�ص اأو يلف عليه، حتى ت�سبه 

الأ�سنمة)3(، فاإذا جمعت املراأة �سعرها على راأ�سها بحيث ي�سبه اأ�سنمة البخت فاإنه 

ا بحيث ل يكون له �سيء ي�سبه اأ�سنمة البخت، بل يكون  ا، واأما رفعه ي�سرياً يكون حُمّرماً

اأقل من ذلك، فال يظهر اأنه مراد باحلديث)4(.
، ما تكون  = التي تكون مرتفعة فوق الراأ�ص، هل تدخل يف احلديث؟ فاأجاب: )ال�سيء الي�سري لي�ص داخالاً
مثل اأ�شنمة الُبْخت، فاأ�شنمة الُبْخت عظيمة مثل ال�شنامني(، ويف فتوى اأخرى يف املوقع نف�شه بعنوان: 
حكم اإمالة املراأة ل�شعر راأ�شها للتجمل، قال: )اأما الكعكة فال يظهر باأنها هي املرادة بهذا احلديث؛ 
لأنها ما فيها ت�سخيم للراأ�ص، هي قليلة ك�سعر قليل يجعل يف و�سط الراأ�ص اأو يف اأ�سفل الراأ�ص... اأما 
جمعه على الراأ�ض، اأو يف موؤخر الراأ�ض فيخ�شى اأن يكون من هذا الباب واإن كان لي�ض بظاهر، يعني ل 
يكون له �سيء ي�سبه اأ�سنمة البخت، بل يكون اأقل من ذلك، لكن كونها ترتك ذلك وتطرحه على العادة 
القدمية، يكون على الظهر وعلى اجلانبني، يعني جتعل ال�شفائر مطروحة على ظهرها وعلى جانبي 

راأ�سها، هذا هو الأولى والأبعد عن ال�سبهة(.
الُبخت: ب�شم الباء اإبل خرا�شانية �شريعة ال�شري طويلة الأعناق. ينظر: غريب احلديث لبن اجلوزي   )1(

)57/1(، ل�سان العرب )9/2(. 
رواه م�سلم يف كتاب: الآداب، باب: الن�ساء الكا�سيات العاريات املائالت املميالت، �ص )1058( رقم   )2(

.)2128(
ينظر: تف�شري غريب ما يف ال�شحيحني للحميدي �ض )365(، �سرح �سحيح م�سلم للنووي )191/17(.  )3(

ينظر: موقع ابن باز الإلكرتوين https://binbaz.org.sa فتوى بعنوان: حكم اإمالة املراأة ل�سعر راأ�سها   )4(
للتجمل.
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القول الثاين: 

حترمي ح�سو ال�سعر، وحترمي تكبري الراأ�ص باأي �سيء، وهو راأي ابن عثيمني)1(، 
و�سالح الفوزان)2(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 

حديث »روؤو�سهن كاأ�سنمة البخت« ال�سابق يف اأدلة القول الأول.. 1

�سوء . 2 زي  اأحدثتم  قد  )اإنكم  قال:    معاوية  اأن  امل�سيب  بن  �سعيد  عن 
»واإن نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن الزور« قال: وجاء رجل بع�سا على راأ�سها خرقة، 
الن�ساء  به  تكرث  ما  قتادة: )يعني  قال  الزور،  األ وهذا   : قال معاوية 
اأ�سعارهن من اخلرق()3(. وعن معاوية  اأنه قال: يا اأيها النا�ص، »اإن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهاكم عن الزور« قال: وجاء بخرقة �سوداء فاألقاها بني اأيديهم، 

فقال: هو هذا جتعله املراأة يف راأ�سها ثم تختمر عليه)4(.

وجه ال�ستدلل من احلديثني: 

املراأة نف�سها فوق  الراأ�ص �سواء بجمع �سعر  النهي عن تكبري  اأنهما دل على 
والإ�سفنج  كال�سوف  اأخرى  باأ�سياء  راأ�سها  وتكبري  �سعرها  تكثري  اأو  راأ�سها، 
�سعر  يت�ساقط  وقد  الغر�ص،  لهذا  الن�ساء  ت�ستخدمه  مما  وغريه  والقما�ص 
ا اأو نحوها توهم اأنها �سعر، ثم تلب�ص اخلمار فوقها،  املراأة، فت�سع عو�سه خرقاً

حتى يظهر راأ�شها كبريا، فيتوهم النا�ض اأنها كثرية ال�شعر)5(.
ينظر: لقاء الباب املفتوح )421/7( اللقاء رقم )161(، فتاوى املراأة �ص )219-218(.  )1(

ينظر: املنتقى من فتاوى ال�شيخ �شالح الفوزان �ض )1326(.  )2(
�سبق تخريجه.  )3(

و�سحح   ،)5249( رقم   ،)2424( �ص  باخلرق،  ال�سعر  و�سل  باب:  الزينة،  كتاب:  يف  الن�سائي  رواه   )4(
ذخرية  يف  الأثيوبي  علي  بن  حممد  و�سححه   ،)397/3( الن�سائي  �سنن  �سحيح  يف  الألباين  اإ�سناده 

العقبى )361/38(.
الباري لبن  فتح  للنووي )191/17(،  �سرح �سحيح م�سلم  للقرطبي )451-450/5(،  املفهم  ينظر:   )5(

حجر )375/10(، ذخرية العقبى ملحمد بن علي الأثيوبي )361/38(.
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وميكن مناق�سته: 

ا ملجرد الزينة، ول يوهم كون ال�سعر  باأن من ح�سوات ال�سعر ما يكون ي�سرياً
اأكرث مما هو عليه يف الواقع، ول يجعل الراأ�ص �سبيها باأ�سنمة البخت، فهذا ل 

ي�سمله النهي يف احلديثني.

القول الثالث: 

مع  جوازه  يرى  من  ومنهم  املعا�سرين،  لبع�ص  قول  وهو  ال�سعر،  ح�سو  جواز 
الكراهة، ما مل يكن ب�شعر فيحرم، ومنهم من يرى جوازه وتركه اأحوط)1(. 

وميكن اأن ي�ستدل لهذا القول مبا يلي: 

على . 1 الدليل  دل  ما  اإل  الإباحة  املراأة  زينة  يف  الأ�سل  اإذ  الأ�سلية،  الرباءة 
حترميه، ول دليل يدل على حترمي ح�سو ال�سعر.

وميكن مناق�سته: 

باأن الدليل دل على حترمي جعل الراأ�ص �سبيها باأ�سنمة البخت، وبع�ص ح�سوات 
ال�سعر جتعل الراأ�ص �سبيها باأ�سنمة البخت.

اأن ح�سو ال�سعر لي�ص من الو�سل؛ لأن الو�سل هو و�سل �سعرة ب�سعرة، اأما ح�سو . 2
ال�سعر فهو �سيء اآخر، ونوع خمتلف من اأنواع الزينة.

وميكن مناق�سته: 

الو�سل،  يكون يف معنى  اأن منه ما  اإل   ، واإن مل يكن و�سالاً ال�سعر  باأن ح�سو 
وذلك باأن يوهم كون ال�سعر اأكرث مما هو عليه يف الواقع.

فيحرم  ب�سعر  يكن  مل  ما  الكراهة  مع  جوازه  يرى  حيث  ال�سلمي  عبداهلل  د.  بذلك  اأفتى  وممن   )1(
وليد  ال�سيخ  ا:  اأي�ساً به  اأفتى  وممن   ،https://www.youtube.com/watch?v=ImBCdG1mQco
.https://www.youtube.com/watch?v=cy1iisCGqyU ال�شعيدان فهو يرى جوازه، وتركه اأحوط
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الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- هو القول الأول، وذلك اأن ح�سوة ال�سعر ل تخلو من حالت: 

• اأن تكون من �سعر، وهذه حمرمة لالأدلة التي دلت على حترمي و�سل ال�سعر 	
بال�سعر.

• ا حُمّرمة لأنها 	 اأن جتعل ال�سعر يبدو اأكرث مما هو عليه يف الواقع، وهذه اأي�ساً
مبعنى الو�سل.

• فهي 	 البخت،  اأ�سنمة  و�سف  املراأة  راأ�ص  على  ينطبق  حتى  كبرية  تكون  اأن 
حمرمة كذلك للنهي عنها.

• اأكرث 	 ال�سعر، ول يبدو �سعر املراأة معها  للزينة، ولي�ست من  اأن تكون ي�سرية 
ا يقرتب من و�سف اأ�سنمة  مما هو عليه يف الواقع، ول تكون مرتفعة ارتفاعاً

البخت، ولي�ص فيها غ�ص ول تدلي�ص على اأحد، فاإنها ل باأ�ص بها.

املطلب الثالث
زراعة ال�شعر

وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: زراعة ال�سعر الطبيعي.

ت�سوير امل�ساألة: 

زراعة ال�سعر هي: نقل ب�سيالت)1( ال�سعر من اأحد جوانب الراأ�ص كثيفة ال�سعر 
ال�سعر  زراعة  تطورت  وقد  ا،  غالباً نف�سه  ال�سخ�ص  من  فيه  �سعر  ل  اآخر  جانب  اإلى 
مكانها اجلديد  وغر�سها يف  ال�سعر،  ب�سيالت  نقل  املمكن  من  و�سار  ا،  كبرياً ا  تطوراً
والدموية  الع�سبية  التغذية  مركز  بها  اجل�سم،  اأو  الراأ�ص  فروة  يف  ال�سعرة  جذر  ال�سعر:  ْيَلة  )ُب�سَ  )1(

لل�سعرة(. معجم اللغة العربية املعا�سرة للدكتور اأحمد خمتار )213/1(.
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ا)1(، كما ميكن اأن تكون ب�سيالت ال�سعر ماأخوذة  بوا�سطة اآلت دقيقة ومتطورة جداً
من �سخ�ص اآخر، اإل اأن نتائج الزراعة من �سخ�ص اآخر لي�ست ناجحة كالزراعة من 
ال�سخ�ص نف�سه، ذلك اأن اجل�سم يطرد ب�سيالت ال�سعر املاأخوذة من �سخ�ص اآخر، 

لأنها اأجزاء غريبة عنه)2(.

اآراء العلماء املعا�سرين يف امل�ساألة: 

اختلف العلماء املعا�سرون يف حكم زراعة ال�سعر الطبيعي على قولني: 

القول الأول: 

جواز زراعة ال�شعر للحاجة اإذا كان يف ال�شخ�ض �شلع يحتاج معه اإلى تغطية راأ�شه 
بال�سعر، وممن قال بهذا جممع الفقه الإ�سالمي الدويل)3(، ودار الإفتاء امل�سرية)4(، 
والباحثني  العلماء  من  وغريهم  الفوزان)7(،  و�سالح  عثيمني)6(،  وابن  باز)5(،  وابن 

املعا�سرين)8(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 

بعث . 1 الذين  والأقرع،  والأعمى  الأبر�ص  اإ�سرائيل:  بني  من  الثالثة  حديث 
ا، وفيه: »واأتى الأقرع، فقال: اأي �سيء اأحبُّ اإليك؟ قال: �سعر  اهلل اإليهم ملكاً
ينظر: اأحكام زراعة ال�شعر واإزالته للدكتور �شعد اخلثالن �ض )7-8(، )اجلراحة التجميلية للدكتور   )1(
www.adamahealth- 142-144(، موقع م�ست�سفى اأدمة الإلكرتوين )�سالح بن حممد الفوزان �ص 

.care.com

ينظر: اجلراحة التجميلية للدكتور �شالح بن حممد الفوزان �ض )144-142(.  )2(
ينظر: قرار املجمع رقم )173( ب�ساأن اجلراحة التجميلية واأحكامها، يف دورته الثامنة ع�سرة، املقامة   )3(

.http: //www.iifa-aifi.org/2283.html ،�يف ماليزيا، من 24 اإلى 29 جمادى الآخرة 1428ه
.http://www.dar-alifta.org ينظر: موقع دار الإفتاء امل�شرية الإلكرتوين  )4(

ينظر: م�شائل الإمام ابن باز )221/1(.  )5(
ينظر: جمموع فتاوى ابن عثيمني )23/17(.  )6(

.https://www.youtube.com/watch?v=c-fVpdTxMM0 مقطع �سوتي من�سور على الإنرتنت  )7(
ينظر: اأحكام جراحة التجميل للدكتور حممد عثمان �شبري )549/2( �سمن كتاب: درا�سات فقهية يف   )8(
ا: اجلراحة التجميلية للدكتور �شالح بن حممد الفوزان �ض )145(. ق�شايا طبية معا�شرة، وينظر اأي�شً
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ح�سن، ويذهب هذا عني، قد قذرين النا�ص، قال: فم�سحه، فذهب، واأعطي 
ا... «)1(. ا ح�سناً �سعراً

وجه ال�ستدلل: 

ا، وقد دل احلديث على اإباحة طلب  اأن ال�سلع من جملة ما يعده النا�ص عيباً
مباحة  فتكون  العيب  لهذا  ال�شعر عالج  وزراعة  واإزالته،  العيب  هذا  عالج 

كذلك)2(.

والنام�سة . 2 وامل�ستو�سلة،  الوا�سلة  »لعنت  قال:    عبا�ص  ابن  عن 
واملتنم�سة، والوا�سمة وامل�ستو�سمة، من غري داء«)3(.

النام�سة، . 3 عن  »نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  �سمعت  قال    م�سعود  ابن  عن 
والوا�سرة، والوا�سلة، والوا�سمة اإل من داء«)4(.

وامل�ستو�سمات، . 4 الوا�سمات  اهلل  »لعن  قال:    م�سعود  بن  عبداهلل  عن 
واملتنم�سات، واملتفلجات للح�سن، املغريات خلق اهلل تعالى« مايل ل األعن من 

لعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

ا . 5 عن عبدالرحمن بن طرفة اأن جده عرفجة بن اأ�سعد قطع اأنفه، فاتخذ اأنفاً
ا من ذهب«)6(. من ورق، فاأننت عليه »فاأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاتخذ اأنفاً

�ص  اإ�سرائيل،  بني  يف  واأقرع  واأعمى  اأبر�ص  حديث  باٌب:  الأنبياء،  اأحاديث  كتاب:  يف  البخاري  رواه   )1(
)282(، رقم )3464(، وم�سلم يف �سحيحه، يف كتاب: الزهد، باٌب: الدنيا �سجن للموؤمن وجنة للكافر، 

�ص )1191-1192(، رقم )2964(.
ينظر: جمموع فتاوى ابن عثيمني )23/17(.  )2(

�سبق تخريجه.  )3(

�سبق تخريجه.  )4(

�سبق تخريجه.  )5(

�سبق تخريجه.  )6(
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وجه ال�ستدلل: 

ا للح�سن، وبني ما كان  قت بني ما كان فيه تغيري خللق اهلل طلباً اأن الأحاديث فرَّ
من اأجل التداوي واإزالة العيب، فدلت على حترمي الأول، واإباحة الثاين)1(.

القول الثاين: 

حترمي زراعة ال�سعر، وهو قول لبع�ص املعا�سرين)2(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 

اأن زراعة ال�سعر داخلة يف الو�سل، فتكون حمرمة.

ونوق�ص: 

باأن زراعة ال�سعر تختلف عن و�سل ال�سعر، فغاية ما يف زراعة ال�سعر نقله من 
مو�سع يف الراأ�ص اإلى مو�سع اآخر، وهي: غر�ص لل�سعر من اأ�سوله، دون ات�سال ب�سعر 
اآخر، لذا ينمو وتزيد كثافته، فهو اإعادة للراأ�ض اإلى ِخْلقته الأ�شلية، وعالج وتداٍو من 
م�سكلة ال�سلع، واأما و�سل ال�سعر فهو اإ�سافة �سعر اإلى �سعر لتكثريه وتطويله، وال�سعر 
ال�سعر  بكرثة  كاذب  واإيحاء  تزوير  فهو  كثافته،  ول  يزيد طوله  ول  ينمو  ل  املو�سول 

وطوله، ولي�ض من باب التداوي والعالج)3(.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- اأن زراعة ال�سعر الطبيعي ل تدخل يف الو�سل، واأنها اأقرب 
اإلى م�ساألة الو�سل، وعليه؛ فاإذا كانت زراعة ال�سعر  اإلى م�ساألة نقل الأع�ساء منها 
التداوي  باب  من  لأنها  جائزة؛  فهي  اإلى طبيعته  ال�سعر  ورد  العيب  لإزالة  للحاجة؛ 
واإزالة العيب، �سواءاً كانت ب�سيالت ال�سعر ماأخوذة من ال�سخ�ص نف�سه اأو من �سخ�ص 
ينظر: �شرح �شحيح م�شلم للنووي )107/14(، نيل الأوطار لل�سوكاين )229/6(، جمموع فتاوى ابن   )1(

عثيمني )137/11(، فتاوى نور على الدرب لبن عثيمني )37-36/11(.

ينظر: اجلراحة التجميلية للدكتور �شالح بن حممد الفوزان �ض )145(.  )2(
ينظر: اجلراحة التجميلية للدكتور �شالح بن حممد الفوزان �ض )147-146(.  )3(
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اآخر، واأما اإذا وجد �سعر كاٍف على راأ�ص الإن�سان، واأريد بالزراعة طلب زيادة احل�سن 
واجلمال، فاإنها ل جتوز؛ ملا فيها من تغيري خلق اهلل، وبناءاً على ذلك فاإن كان ال�سعر 
ا كال�سلع، فياأخذ حكمه،  ا بحيث يكون عيباً قليالاً فاإنه ل يخلو: اإما اأن يكون قليالاً جداً
ا، فاإن الزراعة واحلالة هذه ل جتوز؛ لأنها لطلب  واإما اأن يكون قليالاً لكنه ل يعد عيباً

زيادة احل�سن واجلمال؛ فتكون داخلة يف املنهي عنه.

امل�ساألة الثانية: زراعة ال�سعر ال�سناعي.

ت�سوير امل�ساألة: 

يف  خا�سة  �سناعي،  ب�سعر  ا  اأي�ساً تكون  فاإنها  طبيعي  ب�سعر  الزراعة  تكون  كما 
الطبيعي، فتوؤخذ عينة من ب�سيالت  ال�سعر  اإمكان زراعة  التام وعدم  ال�سلع  حالت 
الطبيعية  باملوا�شفات  ال�شناعية  الألياف  من  �شعر  خ�شالت  وجتهيز  لإنتاج  ال�شعر 
ملا فيه من  الدول  النوع حمظور يف بع�ض  الزراعة، وهذا  الذي يريد  ال�شخ�ض  ل�شعر 
�سلبيات منها: رف�ص اجل�سم لل�سعر املزروع يف كثري من احلالت، وحدوث التهابات اأو 
ح�سا�سية اأو تلف يف فروة الراأ�ص، مما يجعل زراعة ال�سعر الطبيعي بعد زراعة ال�سعر 
ال�سناعي اأ�سعب بكثري، ورمبا غري ممكنة، ومن ال�سلبيات كذلك: اأن ال�سعر ال�سناعي 
موؤقت؛ لأنه يت�ساقط با�ستمرار وبن�سب متفاوتة، مما يحتم على ال�سخ�ص زراعة ال�سعر 
ا: اإمكانية  ال�سناعي كل �سنة اأو �سنتني لتعوي�ص ال�سعر املت�ساقط، ومن ال�سلبيات اأي�ساً

الإ�سابة ب�سرطان اجللد، واإمكانية زيادة ال�سلع عما كان عليه قبل الزراعة)1(.

اآراء العلماء املعا�سرين يف امل�ساألة: 

اختلفوا يف هذه امل�ساألة على قولني: 
ينظر: اجلراحة التجميلية للدكتور �شالح بن حممد الفوزان �ض )144-145(، مدونة د. يتكني باير   )1(
http://www. الإلكرتوين:  هري(  )كال�ص  موقع   ،https://www.yetkinbayer.com الإلكرتونية: 
https:// classhairclinic.com، موقع م�ست�سفى فلوريا لعمليات التجميل وزراعة ال�سعر الإلكرتوين 

.floryacenter.com
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القول الأول: 

حترمي زراعة ال�سعر ال�سناعي، وبه اأفتت هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف وال�سوؤون 
الإ�سالمية الكويتية)1(، ودائرة ال�سوؤون الإ�سالمية يف دبي)2(، وغريهم)3(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 

اأن زراعة ال�سعر ال�سناعي �سبيهة بو�سل ال�سعر، فال�سعر ال�سناعي ل ينمو . 1
ول ُيق�ص ول ُيحلق، وفيه تدلي�ص وتغيري خللق اهلل)4(.

اأ�سرار وم�ساعفات، كرف�ص اجل�سم . 2 الزراعة من  النوع من  ي�سببه هذا  ما 
لل�سعر املزروع، وحدوث التهابات يف فروة الراأ�ص، واإمكانية زيادة ال�سلع عما 
قبل الزراعة، واإمكانية الإ�سابة ب�سرطان اجللد، وغري ذلك من الأ�سرار)5(.

القول الثاين: 

ذهب بع�ص العلماء املعا�سرين اإلى اإباحة زراعة ال�سعر ال�سناعي، وبه اأخذت دار 
الإفتاء امل�سرية)6(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 
ينظر: موقع وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية الكويتية الإلكرتوين، فتوى رقم )12618(،  )1(

.http://islam.gov.kw

ينظر: موقع دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية يف حكومة دبي الإلكرتوين، فتوى رقم )48829(،  )2(
.https://services.iacad.gov.ae

ينظر: اجلراحة التجميلية للدكتور �شالح بن حممد الفوزان �ض )157(.  )3(

ينظر: اجلراحة التجميلية للدكتور �شالح بن حممد الفوزان �ض )157(.  )4(
د.  مدونة   ،)145-144( �ض  الفوزان  حممد  بن  �شالح  للدكتور  التجميلية  اجلراحة  ينظر:   )5(
الإلكرتوين:  هري(  )كال�ص  موقع   ،https://www.yetkinbayer.com الإلكرتونية:  باير  يتكني 
وزراعة  التجميل  لعمليات  فلوريا  مل�ست�سفى  الإلكرتوين  املوقع   ،http://www.classhairclinic.com

.https://floryacenter.com ال�سعر
�سوؤال  الإ�سالم  موقع   ،http://www.dar-alifta.org الإلكرتوين  امل�شرية  الإفتاء  دار  موقع  ينظر:   )6(

.https://islamqa.info )150492( وجواب، فتوى رقم
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الرباءة الأ�سلية، واأن زراعة ال�سعر ال�سناعي غري داخلة يف الو�سل؛ لعدم وجود 
ما يو�سل به)1(.

وميكن مناق�سته: 

باأنه واإن مل يكن و�سالاً فهو يف معنى الو�سل، فياأخذ حكمه؛ فال�سريعة ل تفرق 
بني متماثلني.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- اأن حكم زراعة ال�سعر ال�سناعي حرام، مثل لب�ص الباروكة، 
، اإل اأنه مبعنى الو�سل، بل اإن التزوير به اأ�سد، لأنه يوهم اأنه  واأنه واإن مل يكن و�سالاً

�سعر الإن�سان الطبيعي.

املطلب الرابع
ما ي�صتخدم لربط ال�صعر

 ت�سوير امل�ساألة: 

ته ويقيه من ال�سعث والتفرق ل يخلو من ثالث حالت:  ربط ال�سعر ب�سيء ُيثبِّ

الأولى: اأن تكون الربطة من �سعر اآدمي، فهذه ل جتوز كما �سبق بيانه يف املبحث 
الأول.

الثانية: اأن تكون الربطة من غري ال�شعر، ويكون مع الربطة �شيء زائد عما يحتاج 
للزينة  الزائد  ال�شيء  للزينة، وهذا  تتدلى منها  ال�شعر، كخيوط  لربط  اإليه 
الزائد  يكون ذلك  األ  ب�شرط  وترجيح جوازه،  الأول،  املبحث  بيانه يف  �شبق 
�شبيًها بال�شعر، واأل يظهر ال�شعر معه اأكرث اأو اأطول مما هو عليه، واأل يكون 

فيه تزوير اأو تدلي�ص.
�سوؤال  الإ�سالم  موقع   ،http://www.dar-alifta.org الإلكرتوين  امل�شرية  الإفتاء  دار  موقع  ينظر:   )1(

.https://islamqa.info )150492( وجواب، فتوى رقم
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اأو  اخليوط  من  ب�شيء  ربط  لو  كما  ال�شعر،  غري  ب�شيء  الربط  يكون  اأن  الثالثة: 
البال�شتيك اأو غريها، من اأجل جمع ال�شعر، ولي�ض فيها زيادة عما يحتاج اإليه 
لربط ال�سعر، فهذه امل�ساألة هي حمل البحث يف هذا املطلب، ومن اأ�سباب اإيراد 
�سياأتي،  الو�سل كما  ال�سعر من  العلم من عدَّ ربط  اأهل  اأن من  امل�ساألة؛  هذه 
وكذلك لدفع ما ميكن اأن يتوهم من وجود �سبه بني و�سل ال�سعر وربطه، ومع اأن 
ا؛ اإل اأن تنوع الأ�سياء التي ت�ستخدم لربط ال�سعر،  ا جديداً ربط ال�سعر لي�ص �سيئاً
وتعدد اأ�سكالها يف هذا الع�سر، دعا اإلى اإدراجها مع م�ستجدات و�سل ال�سعر.

اآراء اأهل العلم يف امل�ساألة: 

اختلف اأهل العلم يف هذه امل�ساألة على قولني: 

القول الأول: 

ذهب جماهري العلماء اإلى جواز ربط ال�سعر بغري ال�سعر، كما لو ربط ب�سيء 
وهذا  ويتفرق،  يت�شعث  لئال  ال�شعر  جلمع  غريها؛  اأو  البال�شتيك  اأو  اخليوط  من 
مذهب احلنفية بناء على مذهبهم يف جواز الو�سل بغري �سعر الآدمي، كما �سبق 
تقريره يف املبحث الأول، وهو راأي املالكية)1(، وال�سافعية)2(، واحلنابلة)3(، واختيار 
ر�سد:  ابن  قال   ،)298/1( للحطاب  اجلليل  مواهب   ،)384/4( ر�شد  لبن  والتح�شيل  البيان  ينظر:   )1(
جتعل يف اأطراف راأ�سها ال�سوف مت�سك به امل�سط، قال: ل باأ�ص بهذا، ال�سعر  املراأة  عن  مالك  “و�ُسئل 
�سعرها، ل باأ�ص به. قال حممد بن ر�سد: قوله: يف اأطراف راأ�سها، معناه يف اأطراف �سعر راأ�سها، ... ومعنى 
قوله: مت�سك به امل�سط؛ اأي ت�ستبقي به اأثر امل�سط يف راأ�سها، وهو الرتجيل، فتقيه بذلك من الت�سعث، فلم 

ا اإذا كان ال�سعر �سعرها مل ت�سله ب�سعر غريها”، البيان والتح�سيل لبن ر�سد )384/4(. ير بذلك باأ�ساً
ينظر: بحر املذهب للروياين )198/2(، املجموع للنووي )141/3(. قال النووي: “فاأما ربط ال�سعر   )2(
بخيوط احلرير امللونة ونحوها مما ل ي�شبه ال�شعر، فلي�ض مبنهي عنه واأ�شار القا�شي اإلى نقل الإجماع 

فيه؛ لأنه لي�ص بو�سل ول هو يف معنى مق�سود الو�سل واإمنا هو للتجمل والتح�سني”.
ينظر: الوقوف والرتجل من م�شائل الإمام اأحمد للخالل �ض )154(، املغني لبن قدامة )130/1(،   )3(
الإن�ساف للمرداوي )270/1(، قال اخلالل عن الإمام اأحمد: )قال: ت�سد راأ�ص ال�سعر ب�سيء ول ت�سله 
اأرجو اأن ل يكون به باأ�ص( الوقوف والرتجل �ص )154(، قال املرداوي: “ول باأ�ض مبا يحتاج اإليه ل�شد 

ال�سعر” الإن�ساف )270/1(.
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ابن حزم)1(، وراأي اللجنة الدائمة)2(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 

اأن ذلك لي�ص بو�سل ول يق�سد به الو�سل)3(.  اأ. 

اأن احلاجة داعية اإليه، ول ميكن التحرز منه)4(. ب. 

القول الثاين: 

وهو  ال�سعر،  به  يربط  ما  ذلك  يف  ويدخل  كان،  �سيء  باأي  ال�سعر  و�سل  حترمي 
منقول عن الطربي)5(، وظاهر اختيار ال�سوكاين)6(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 

حديث جابر  قال: »زجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن ت�سل املراأة براأ�سها �سيئا«)7(.

وجه ال�ستدلل: 

اأن و�سل ال�سعر منهي عنه، وهو ي�سمل الو�سل باأي �سيء كان، وتخ�سي�ص عموم 
حديث جابر  ل يكون اإل بدليل)8(.

ينظر: املحلى لبن حزم )397/2(.  )1(
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )208-207/5(.  )2(

ينظر: املحلى لبن حزم )397/2(، املجموع للنووي )141/3(.  )3(
ينظر: املغني لبن قدامة )130/1(، الإن�ساف للمرداوي )270/1(.  )4(

ينظر: �شرح �شحيح البخاري لبن بطال )173/9(، قال ابن بطال: “قال الطربي: وال�سواب عندنا   )5(
ا كان اأو غريه لعموم  يف ذلك اأن يقال: غري جائز اأن ت�سل ب�سعرها �سيئاًا من الأ�سياء لتتجمل به، �سعراً

ا”. النهى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن ت�سل ب�سعرها �سيئاً
ينظر: نيل الأوطار لل�شوكاين )228/6(، قال ال�سوكاين: “قال القا�شي عيا�ض: فاأما ربط خيوط احلرير   )6(
امللونة ونحوها مما ل ي�سبه ال�سعر فلي�ص مبنهي عنه؛ لأنه لي�ص بو�سل ول هو يف معنى مق�سود الو�سل، 

واإمنا هو للتجمل والتح�سني، ويجاب باأن تخ�سي�ص عموم حديث جابر ل يكون اإل بدليل، فما هو؟”.
�سبق تخريجه.  )7(

ينظر: نيل الأوطار لل�شوكاين )228/6(.  )8(
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وميكن مناق�سته: 

يف  الو�سل  عن  خمتلف  اأمر  ويت�سعث،  يتفرق  لئال  اأطرافه  يف  ال�سعر  ربط  باأن 
حقيقته ومعناه، فكيف ياأخذ حكمه؟! 

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- هو ما ذهب اإليه جماهري اأهل العلم من جواز ربط ال�سعر 
بغري ال�سعر؛ لقوة دليله.

املطلب اخلام�ض
الرمو�س ال�صناعية

ت�سوير امل�ساألة: 

الرمو�ص  اأو  ال�سناعية،  بالرمو�ص  ي�سمى  ما  الن�ساء،  زينة  م�ستجدات  من 
امل�ستعارة، وهي: �سعريات ت�سبه �سعر الرمو�ص الطبيعية، تكون من �سعر طبيعي، 
قاعدة  يف  ال�سعريات  هذه  وتغر�ص  �سابهها،  ما  اأو  بال�ستيكية  مواد  من  ت�سنع  اأو 
ا يف �سكل يحاكي ال�سكل الطبيعي للرمو�ص، ثم تو�سع على اجلفن فوق  �سغرية جداً
ما  فمنها  اأنواع:  وهي  عليه،  وكثافة مما هي  اأكرث طول  رمو�سها  لتبدو  الرمو�ص؛ 
نزعها  واحد، وميكن  يوم  اأو  واحدة  ملنا�سبة  املراأة  ت�سعها  لفرتة ق�سرية،  يو�سع 
اآراء  تباينت  وقد  اأ�سهر،  عدة  اأو  ك�سهر  طويلة  لفرتة  يو�سع  ما  ومنها  ب�سهولة، 
اأو  ا،  العلماء املعا�سرين يف اإحلاق هذه الرمو�ص ال�سناعية بالو�سل املمنوع �سرعاً
عدم اإحلاقها، وهل ال�سرر الذي ينتج عن ا�ستعمالها، موؤثر على حكمها اأم ل؟ وهل 
ا من ا�ستعمالها  هي مما مينع و�سول املاء عند الو�سوء اأو الغ�سل، فيكون ذلك مانعاً
اأم ل؟ و�سبب اإيراد هذه امل�ساألة يف هذا البحث هو جزم بع�ص اأهل العلم باإحلاقها 

ا. بالو�سل املحرم �سرعاً
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اآراء العلماء املعا�سرين يف امل�ساألة: 

اختلف اأهل العلم يف هذه امل�ساألة على قولني: 

القول الأول: 

حترمي و�سع الرمو�ص ال�سناعية، وهو راأي اللجنة الدائمة لالإفتاء يف اململكة)1(، 
وراأي ابن عثيمني)2(، وابن جربين)3(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 

قوله تعالى: )ۇ   ۇ  ۆ  ۆ( ]الن�ساء: 119[.. 1

وجه ال�ستدلل: 

اأن و�سع الرمو�ص ال�سناعية من تغيري خلق اهلل؛ فال يجوز ا�ستعمالها)4(.

عموم اأدلة النهي عن الو�سل، ولعن الوا�سلة وامل�ستو�سلة.. 2

وجه ال�ستدلل: 

اأنه قد ورد النهي عن الو�سل، ولعن الوا�سلة وامل�ستو�سلة، وهو ي�سمل و�سل 
الرمو�ص؛ لأنها يف معنى و�سل �سعر الراأ�ص)5(.

ونوق�ص: 

اإذ املق�سود  بالفرق بينهما، واأن الرمو�ص ال�سناعية ل تاأخذ حكم الو�سل، 
بالو�سل يف الأحاديث هو و�سل �سعر الراأ�ص)6(.
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )133/17(، فتوى رقم )20840(.  )1(

ينظر: فتاوى نور على الدرب لبن عثيمني )82/11(.  )2(
ينظر: الفتاوى ال�شرعية يف امل�شائل الع�شرية. �ض )1210(.  )3(

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )133/17(، فتوى رقم )20840(.  )4(
ينظر: موقع ابن عثيمني الإلكرتوين: https://cutt.us/iia4B، الفتاوى ال�سرعية يف امل�سائل الع�سرية.   )5(

�ص )1210(.
ينظر: موقع ابن باز الإلكرتوين: https://binbaz.org.sa فتوى بعنوان: )هل تدخل الرمو�ص =  )6(
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وميكن الإجابة عن ذلك مبا يلي: 

تفرق  ل  ال�سريعة  اأن  اإل  الراأ�ص،  �سعر  و�سل  كان يف  واإن  �سبب احلديث  اأن 
بني متماثلني، وو�سع الرمو�ص ال�سناعية يف معنى و�سل �سعر الراأ�ص؛ فياأخذ 

حكمه.

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »املت�سبع مبا مل يعط كالب�ص ثوبي زور«)1(.. 3

وجه ال�ستدلل: 

اأن من ت�شع رمو�ًشا م�شتعارة، تت�شبع مبا مل تعط، اإذ ُتظهر رمو�ض عينها على 
غري ما هي عليه يف احلقيقة)2(، قال النووي: )قال العلماء معناه املتكرّث مبا 
لي�ض عنده باأن يظهر اأن عنده ما لي�ض عنده يتكرث بذلك عند النا�ض ويتزين 

بالباطل فهو مذموم كما يذم من لب�ص ثوبي زور()3(.

ما فيها من ال�سرر على حمالها من اجل�سم)4(.. 4

وميكن مناق�سته: 

ا على هذا  باأنه يوجد من الرمو�ص ما ل تت�سرر املراأة با�ستعماله، فيكون جائزاً
التعليل.

ما فيها من الغ�ص واخلداع)5(.. 5
ل؟(. = ال�سناعية يف الَو�سْ

رواه البخاري يف كتاب: النكاح، باب: املت�سبع مبا مل ينل...، رقم )5219(، �ص )451(، وم�سلم   )1(
يف كتاب: الآداب، باب: النهي عن التزوير يف اللبا�ص وغريه، والت�سبع مبا مل يعط، رقم )2130(، 

�ص )1058(. 
ينظر: الفتاوى ال�شرعية يف امل�شائل الع�شرية. �ض )1210(.  )2(

�سرح النووي على م�سلم )110/14(.  )3(
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )133/17(، فتوى رقم )20840(، زينة املراأة بني الطب وال�سرع ملحمد   )4(

امل�سند �ص )33(.
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )133/17(، فتوى رقم )20840(.  )5(
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وميكن مناق�سته: 

باأنه لو انتفى الغ�ص واخلداع، باأن لب�سته املراأة لزوجها بطلبه، فاإنه يجوز على 
هذا التعليل.

القول الثاين: 

جواز و�سع الرمو�ص ال�سناعية، وهو قول لبع�ص املفتني املعا�سرين)1(.

وا�ستدلوا مبا يلي: 

الو�سل  من  ولي�ست  ا،  �سرعاً منها  مانع  ل  للمراأة،  زينة  ال�سناعية  الرمو�ص  اأن 
م ب�سعر الراأ�ص)2(. املحرم؛ لخت�سا�ص الو�سل املُحرَّ

وميكن مناق�سته: 

باأن ال�سريعة ل تفرق بني متماثلني، وو�سع الرمو�ص ال�سناعية كو�سل �سعر الراأ�ص 
ل فرق بينهما.

الرتجيح: 

معنى  يف  و�سعها  لأن  ال�سناعية؛  الرمو�ص  و�سع  حترمي  اأعلم-  -واهلل  الراجح 
ا. الو�سل املحرم �سرعاً

.https: //www.youtube.com/watch?v=yRHHplxF_9w :وممن اأفتى بذلك د. يو�سف ال�سبيلي  )1(
.https: //www.youtube.com/watch?v=yRHHplxF_9w  )2(
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اخلامتة

ا، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله  ا وباطناً ا وظاهراً احلمد هلل اأولاً واآخراً
ا اأما بعد: فقد تبني يل يف نهاية هذا البحث النتائج التالية:  ا كثرياً و�سحبه و�سلم ت�سليماً

ا هو: �سم �سعر اأو غريه اإلى �سعر الإن�سان.. 1 اأن الو�سل ا�سطالحاً

ميكن تق�سيم ما يت�سل بال�سعر اإلى اأربعة اأق�سام: . 2

وعليه  حترميه،  على  الأربعة  الأئمة  اتفق  حُمّرم،  الآدمي  ب�سعر  الو�سل  اأ. 
عامة اأهل العلم.

م على القول الراجح. الو�سل ب�سعر البهيمة حُمرَّ ب. 

الو�شل بغري ال�شعر حتى يكون �شبيًها بال�شعر اأو يكون يف تدلي�ض وتزوير،  ج. 
م على القول الراجح. اأو يظهر ال�شعر اأطول اأو اأكرث مما عليه، فهذا حُمرَّ

فيه  ولي�ض  ال�شعر،  ي�شبه  ول  �شعًرا  لي�ض  للزينة، مما  اخليوط  ا�شتعمال  د. 
تدلي�ص ول تزوير، ول يبدو معه ال�سعر اأطول اأو اأكرث مما هو عليه، فهذا 

جائز على القول الراجح.

لب�ص الباروكة ل يخلو من حالني: . 3

ا ل يت�ساقط، اأو يت�ساقط بع�سه ويبقى بع�سه؛  اأن يكون �سعر الراأ�ص موجوداً اأ. 
فال يجوز لب�سها على القول الراجح.

على  احلاجة  عند  للمراأة  لب�سها  فيجوز  كله؛  الراأ�ص  �سعر  يت�ساقط  اأن  ب. 
القول الراجح، مثل اأن تلب�شها اأمام زوجها، واأمام من حتتاج اإلى اخلروج 
تدلي�ض  لب�شها  يكون يف  واأل  اآدمي،  �شعر  تكون من  األ  ب�شرط:  اأمامهم، 

على زوج اأو خاطب.
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الراجح -واهلل اأعلم- اأن ح�سوة ال�سعر ل تخلو من حالت: . 4

• اأن تكون من �سعر، وهذه حمرمة لالأدلة التي دلت على حترمي و�سل ال�سعر 	
بال�سعر.

• مة 	 ا حُمرَّ اأي�ساً اأكرث مما هو عليه يف الواقع، وهذه  اأن جتعل ال�سعر يبدو 
لأنها مبعنى الو�سل.

• اأن تكون كبرية بحيث ينطبق على راأ�ص املراأة و�سف اأ�سنمة البخت، فهي 	
مة كذلك للنهي عنها. حُمرَّ

• اأن تكون ي�سرية للزينة، ولي�ست من ال�سعر، ول يبدو �سعر املراأة معها اأكرث 	
ا يقرتب من و�سف اأ�سنمة  مما هو عليه يف الواقع، ول تكون مرتفعة ارتفاعاً

البخت، ولي�ص فيها غ�ص ول تدلي�ص على اأحد، فاإنها ل باأ�ص بها.

اأن زراعة ال�سعر الطبيعي ل تدخل يف الو�سل، واأنها . 5 اأعلم-  الراجح -واهلل 
اأقرب اإلى م�ساألة نقل الأع�ساء منها اإلى م�ساألة الو�سل، وعليه؛ فاإذا كانت 
جائزة؛  فهي  طبيعته  اإلى  ال�سعر  ورد  العيب  لإزالة  للحاجة؛  ال�سعر  زراعة 
ال�سعر ماأخوذة  �سواءاً كانت ب�سيالت  العيب،  واإزالة  التداوي  لأنها من باب 
من ال�سخ�ص نف�سه اأو من �سخ�ص اآخر، واأما اإذا ُوجد �سعر كاٍف على راأ�ص 
ملا  جتوز؛  ل  فاإنها  واجلمال،  احل�سن  زيادة  طلب  بالزراعة  واأريد  الإن�سان، 

فيها من تغيري خلق اهلل.

لب�ص . 6 مثل  حرام،  ال�سناعي  ال�سعر  زراعة  حكم  اأن  اأعلم-  -واهلل  الراجح 
التزوير به  اإن  الو�سل، بل  اأنه مبعنى  اإل   ، واإن مل يكن و�سالاً واأنه  الباروكة، 

اأ�سد؛ لأنه يوهم اأنه �سعر الإن�سان الطبيعي.

ما حتتاج اإليه املراأة لربط �شعرها مباح على القول الراجح، ما مل يكن من . 7
ا. ماً �سعر فاإنه يكون حُمرَّ
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ل يجوز و�سع الرمو�ص ال�سناعية على القول الراجح؛ لأن و�سعها يف معنى . 8
ا. الو�سل املحرم �سرعاً

تتم  بنعمته  الذي  البحث، واحلمد هلل  نهاية هذا  نتائج يف  هذا ما تبني يل من 
ال�ساحلات، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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قائمة امل�صادر واملراجع

اأوًل: الكتب العلمية: 

الفار�سي . 1 بلبان  بن  علي  الدين  لعالء  حبان،  ابن  �سحيح  تقريب  يف  الإح�سان 
ت739هـ، حتقيق �شعيب الأرناوؤوط، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط 1، 1408ه�.

الفر�ص . 2 بابن  املعروف  عبدالرحيم  بن  عبداملنعم  حممد  لأبي  القراآن،  اأحكام 
الأندل�سي، ت597 ه�، حتقيق د. طه بو �سريح واآخرون، دار ابن حزم للطباعة 

والن�شر والتوزيع، بريوت، ط1، 1427ه�.
درا�سات . 3 كتاب:  �سبري، �سمن  للدكتور حممد عثمان  التجميل،  اأحكام جراحة 

فقهية يف ق�شايا طبية معا�شرة، دار النفائ�ض، الأردن، ط1، 1421ه�.
مقدم . 4 بحث  اخلثالن،  تركي  بن  �سعد  للدكتور  واإزالته،  ال�سعر  زراعة  اأحكام 

اإلى ندوة )العمليات التجميلية بني ال�سرع والطب( التي تقيمها اإدارة التوعية 
الدينية باملديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة الريا�ص يف املدة من 11 - 

12 ذي القعدة 1427ه�.
الختيار لتعليل املختار، ملجد الدين عبداهلل بن حممود املو�سلي، ت683ه�، دار . 5

الكتب العلمية، بريوت.
ال�ستذكار، لأبي عمر يو�سف بن عبداهلل ابن عبدالرب، ت463هـ، دار قتيبة، ط . 6

1، 1414ه�.
حممد . 7 بن  حمد  �سليمان  لأبي  البخاري،  �سحيح  �سرح  يف  احلديث  اأعالم 

القرى،  اأم  جامعة  �سعود،  اآل  �سعد  بن  حممد  د.  حتقيق  ت388ه�،  اخلطابي، 
ط1، 1409ه�.

اأيوب . 8 بن  بكر  اأبي  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  العاملني،  رب  عن  املوقعني  اإعالم 
املعروف بابن قيم اجلوزية، ت751 هـ، دار ابن اجلوزي، ط1، 1423ه�.
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ال�سبتي، . 9 عيا�ص  بن  مو�سى  بن  عيا�ص  للقا�سي  م�سلم،  بفوائد  املعلم  اإكمال 
ت544هـ، حتقيق د. يحيى اإ�شماعيل، دار الوفاء، م�شر، ط1، 1419ه�.

الرتكي، . 10 د.عبداهلل  حتقيق:  ه�،  ت885  املرداوي  �سليمان  بن  لعلي  الإن�ساف، 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  احللو،  د.عبدالفتاح 

1419ه�.
الأو�سط يف ال�سنن والإجماع والختالف، لأبي بكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر . 11

اأحمد بن حممد حنيف، دار  اأبو حماد �سغري  الني�سابوري، ت319ه�، حتقيق: 
طيبة، الريا�ض، ط1، 1405ه�.

بحر املذهب يف فروع املذهب ال�سافعي، لأبي املحا�سن عبدالواحد بن اإ�سماعيل . 12
ط1،  العلمية،  الكتب  دار  ال�شيد،  فتحي  طارق  حتقيق  هـ،  ت502  الروياين، 

2009م.
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، لأبي بكر بن م�سعود الكا�ساين، ت587ه�، . 13

دار الكتب العلمية، ط2، 1406ه�.
بيان الوهم والإيهام يف كتاب الأحكام، لبن القطان علي بن حممد بن عبدامللك . 14

الكتامي احلمريي الفا�سي، ت628ه�، حتقيق د. احل�سني اآيت �سعيد، دار طيبة، 
ط1، 1418ه.

البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي، لأبي احل�سني يحيى بن اأبي اخلري العمراين . 15
ال�سافعي، ت558هـ، دار املنهاج، بريوت، ط1، 1421ه�.

البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل يف م�سائل امل�ستخرجة، لأبي الوليد . 16
حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي، ت520ه، حتقيق د حممد حجي واآخرون، 

دار الغرب الإ�شالمي، بريوت، ط2، 1408ه�.
اأبي القا�شم . 17 التاج والإكليل ملخت�شر خليل، لأبي عبداهلل حممد بن يو�شف بن 

العبدري، ت897هـ، دار الكتب العلمية، ط1، 1416ه�.
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تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، الزبيدي، حممد بن حممد بن عبدالرزاق . 18
احل�سيني، ت1205ه�، وزارة الإعالم الكويتية، 1385ه�.

ت�سحيح الفروع، لعالء الدين علي بن �سليمان املرداوي، ت885ه�، حتقيق د. . 19
عبداهلل بن عبداملح�شن الرتكي، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط1، 1424ه�.

نا�سر . 20 حممد  عبدالرحمن  لأبي  حبان،  ابن  �سحيح  على  احل�سان  التعليقات 
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لقاء الباب املفتوح، ملحمد بن �سالح العثيمني، ت1421ه�، موؤ�س�سة ال�سيخ حممد . 64
بن �شالح العثيمني اخلريية، ط1، 1438ه�.
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البحوث العلمية والإفتاء، الريا�ض، ط3، 1423ه�.
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دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1424ه�.
م�شائل الإمام ابن باز، جمع عبداهلل بن مانع، دار التدمرية، ط1، 1428ه�.. 71
م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، لأبي عبداهلل اأحمد بن حممد بن حنبل ال�سيباين . 72

ت241هـ، حتقيق �شعيب الأرنوؤوط، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط1، 1418ه�. 
م�سنف ابن اأبي �سيبة، لأبي بكر عبداهلل بن حممد بن اأبي �سيبة بن اإبراهيم . 73

بن عثمان العب�سى ت 235هـ، دار التاج، بريوت، ط1، 1409ه�.
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العربية، القاهرة، ط1، 1423ه�.
معجم اللغة العربية املعا�سرة، لالأ�ستاذ الدكتور اأحمد خمتار عبداحلميد عمر، . 76

ت1424هـ، عامل الكتب، ط1، 1429ه�.
معجم مقايي�ص اللغة، لأبي احل�سني اأحمد بن فار�ص بن زكريا، ت395ه�، حتقيق . 77

عبدال�سالم هارون، دار الفكر، 1399ه�.
املعونة على مذهب عامل املدينة »الإمام مالك بن اأن�ص«، للقا�سي عبدالوهاب . 78

بن علي بن ن�سر الثعلبي البغدادي، ت422ه�، حتقيق حمي�ص عبداحلّق، املكتبة 
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ت977ه�، دار الكتب العلمية، 1421ه�.

املغني، ملوفق الدين اأبي حممد عبداهلل بن اأحمد بن قدامة، ت620ه�، حتقيق د . 80
عبداهلل الرتكي وعبدالفتاح احللو، دار هجر، ط3، 1417ه�.

بن . 81 عمر  بن  اأحمد  العبا�ص  لأبي  م�سلم،  كتاب  تلخي�ص  من  اأ�سكل  ملا  املُفهم 
اإبراهيم القرطبي ت656ه�، حتقيق حميي الدين م�ستو واآخرون، دار ابن كثري، 

دم�شق، ط1، 1417ه�. 
املقدمات املمهدات، لأبي الوليد حممد بن اأحمد ابن ر�سد، ت520ه�، حتقيق . 82

د.حممد حجي، دار الغرب الإ�شالمي، ط1، 1408ه�.
املنتقى من فتاوى ال�سيخ �سالح الفوزان، من من�سورات موقع ال�سيخ �سالح الفوزان . 83

 http://alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/montqaa_ الإلكرتوين 
.fatawa.pdf

عبدالرحمن . 84 بن  حممد  بن  ملحمد  خليل،  خمت�سر  ل�سرح  اجلليل  مواهب 
احلطاب، ت954ه�، دار عامل الكتب، 1423ه�.

عبدالوهاب . 85 حتقيق  ال�سيباين،  احل�سن  بن  حممد  رواية  مالك،  الإمام  موطاأ 
عبداللطيف، املكتبة العلمية، ط2.
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نهاية املطلب يف دراية املذهب، لإمام احلرمني اأبي املعايل عبدامللك بن عبداهلل . 86
دار  الّديب،  حممود  عبدالعظيم  اأ.د.  حتقيق  ت478هـ،  اجلويني،  يو�سف  بن 

املنهاج، ط1، 1428ه�.
اجلزري، . 87 حممد  بن  املبارك  الأثري  لبن  والأثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية 

املكتبة  الطناحي،  حممد  وحممود  الزاوي  اأحمد  طاهر  حتقيق  ت606ه�، 
الإ�شالمية، ط1، 1383ه�.

علي . 88 بن  ملحمد  الأخيار،  �سيد  اأحاديث  من  الأخبار  منتقى  �سرح  الأوطار  نيل 
ال�سوكاين، ت1250هـ دار احلديث، القاهرة، ط1، 1413ه�.

الهداية يف �سرح بداية املبتدي، لعلي بن اأبي بكر املرغيناين ت593ه�، حتقيق . 89
اأحمد جاد، دار احلديث، القاهرة، 1429ه�.

الوقوف والرتجل من اجلامع مل�سائل الإمام اأحمد بن حنبل، لأبي بكر اأحمد بن . 90
الكتب  �سيد ك�سروي ح�سن، دار  ل، ت311ه�، حتقيق:  حممد بن هارون اخَلالَّ

العلمية، بريوت، ط1، 1415ه�.

ثانيا: املواقع الإلكرتونية: 

1 .https://www.yetkinbayer.com مدونة د. يتكني باير الإلكرتونية
2 .https://binbaz.org.sa موقع ابن باز الإلكرتوين
3 . https://cutt.us/iiaB موقع ابن عثيمني الإلكرتوين
4 .https://islamqa.info موقع الإ�سالم �سوؤال وجواب الإلكرتوين
5 .http://www.dar-alifta.org موقع دار الإفتاء امل�سرية الإلكرتوين
موقع دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية يف حكومة دبي الإلكرتوين. 6

https://services.iacad.gov.ae 
7 .http://www.classhairclinic.com موقع كال�ص هري الإلكرتوين
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8 .http://www.iifa-aifi.orghtml موقع جممع الفقه الإ�سالمي الدويل الإلكرتوين
9 . www.adamahealthcare.com موقع م�ست�سفى اأدمة الإلكرتوين

موقع م�ست�سفى فلوريا لعمليات التجميل وزراعة ال�سعر الإلكرتوين. 10
 https://floryacenter.com 
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فائدة: كيف ُيكت�سب ح�سن اخللق 

ح�سن اخللق يح�سل باأحد اأمرين: 
الإن�سان  يخلق  بحيث  فطري،  وكمال  اإلهي  بجود  )اأحدهما(: 

ويولد كامل العقل ح�سن اخللق.
)والوجه الثاين(: اكت�ساب هذه الأخالق باملجاهدة والريا�سة، 
فمن اأراد مثالاً اأن يح�سل لنف�سه خلق اجلود، فطريقه اأن يتكلف 
تكلفااً، حتى  عليه  ويواظب  املال،  بذل  وهو  فعل اجلواد،  تعاطي 
ي�سري ذلك طبعااً له، في�سري به جوادااً، وكذا من اأراد اأن يح�سل 
لنف�سه خلق التوا�سع، وقد غلب عليه الكرب، فطريقه اأن يواظب 
على اأفعال املتوا�سعني مدة مديدة، وهو فيها جماهد نف�سه اإلى 

اأن ي�سري ذلك خلقااً له وطبعااً، فيتي�سر عليه... وهكذا.
اإحياء علوم الدين )58/3(.



اعتراضات أبي الخطَّاب على شيخه 
أبي يعلى في روايات اإلمام أحمد 

األصوليَّة - جمًعا ودراسًة

اإعداد: 
د. حممد بن اإبراهيم بن عبدالله الكلثم

اأ�صتاذ اأ�صول الفقه امل�صاعد بق�صم ال�رشيعة
يف كلية ال�رشيعة والدرا�صات الإ�صالمية يف الأح�صاء
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املقدمة

اإن احلمد هلل، نحمده، ون�ستعينه، ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا، ومن 
�سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل اإله 

ا عبده ور�سوله. اأما بعد:  اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممداً

له  والفروع  الأ�سول  يف  حنبل  بن  اأحمد  ل  املبجَّ الإمام  مذهب  بتحرير  العناية  فاإن 
الإمام مل  ال�ُمتَّبعة، مع كون  الأربعة  الفقهية  املذاهب  اأحد  اأنَّه  وذلك  اأهميَّة كبرية، 
اإلى  ا  وم�ستِنداً جا،  وُم�َخرَّ منقولاً  فقُهُه  فجاء  وفروِعه،  الفقه  اأ�سول  ابتداءاً يف  يوؤلِّف 

وايات التي رواها عنه تالميذه. الرِّ

ة والعناية بها هو الإمام اأبو يعلى  ومن اأ�سهر من ُعني بجمع روايات الإمام اأحمد الأ�سوليَّ
ة ما مل يحوه غريه من جمع روايات الإمام اأحمد وحتريرها،  اء، فقد حوى كتابه الُعدَّ بن الفرَّ
وقد اأ�سهم علماء املذهب بعده بالإ�سافة اإلى ما ذكره اأبو يعلى اأو العرتا�ص عليه، ومن اأهم 
من اأ�سهم يف ذلك الإمام اأبو اخلطاب الَكْلَوذاين، ومن هذه الأهمية جاء اختياري لبحث هذا 
اأحمد الأ�سوليَّة  الإمام  اأبي يعلى يف روايات  اب على �سيخه  اأبي اخلطَّ املو�سوع: )اعرتا�سات)1( 

جمًعا ودرا�سًة(.

اأهميَّة املو�سوع و�سبب اختياره: 

تظهر اأهميَّة هذا املو�شوع من الوجوه التالية: 
اآثرت  اأو ال�ستدراكات، وقد  ى بع�ص البحوث املعا�سرة التي جرت على هذه الطريقة بالتعقبات  ُت�سمَّ  )1(
الت�سمية بالعرتا�سات؛ لكون هذا ال�سطالح هو ال�سائع عند الأ�سوليني، بل ذكروا لالعرتا�ص تعاريف 
كثرية- كما �سياأتي بع�سها قريبا يف التمهيد- بخالف ال�سطالحني ال�سابقني، فال يلفى لهما تعريف 

يف كتب الأ�سوليني، مع قلة ا�ستخدامهما مقارنة بالعرتا�سات.
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الأول: اإ�سهامه يف حترير مذهب الإمام اأحمد بن حنبل يف اأ�سول الفقه.

اب يف روايات الإمام اأحمد اأثَّر على  الثاين: اأن الختالف بني اأبي يعلى واأبي اخلطَّ
عدد من الفروع الفقهيَّة كما �سياأتي.

الثالث: اأنَّ هذا البحث ُيظهر جانًبا من عناية احلنابلة بتحرير مذهب الإمام اأحمد.

اأهداف البحث: 

يهدف هذا البحث اإلى اأمرين، هما: 

اب على �سيخه اأبي يعلى يف روايات الإمام اأحمد  : جمع اعرتا�سات اأبي اخلطَّ اأولاً
ة. الأ�سوليَّ

اب على �سيخه اأبي يعلى يف روايات الإمام اأحمد  ا: درا�سة اعرتا�سات اأبي اخلطَّ ثانياً
الأ�سوليَّة. 

الدرا�سات ال�سابقة: 

اأن  غري  بالدرا�سة،  البحث  مو�سوع  اأفردت  �سة  متخ�سِّ اأ�سوليَّة  درا�سة  على  اأقف  مل 
هناك درا�سات لها �سلة مبو�سوع البحث يف اجلملة، وهي: 

الفقه  اأ�سول  ة يف  الُعَدّ كتاب  من  ودرا�سة  ا  الأ�سوليَّة جمعاً اأحمد  الإمام  »روايات  الأولى: 
اأبي يعلى«، لفهد بن عبدالرحمن البطي، وهي ر�سالة علميَّة ُطبعت با�سم:  للقا�سي 

ا«. ا وتاأ�سيالاً وتخريجاً ا وتوثيقاً »روايات الإمام اأحمد الأ�سولية جمعاً

اب ف�سالاً عن درا�ستها.  وهذه الدرا�سة مل ُت�ِسر اإلى اعرتا�سات اأبي اخلطَّ

ا  ة املن�سو�سة عن الإمام اأحمد بن حنبل يف مباحث الأدلَّة جمعاً الثانية: امل�سائل الأ�سوليَّ
ة  بكليَّ ماج�ستري  ر�سالة  وهي  الغامدي،  �سعود  بنت  مرام  للباحثة  ودرا�سة،  ا  وتوثيقاً

ال�سريعة بالريا�ص نوق�ست يف العام اجلامعي 1428-1429ه�.

را�سة، وهي: زيادة الثِّقة، ورد رواية  وهناك اأربع م�سائل وقع ال�سرتاك فيها مع هذه الدِّ
اوي باأخذ الأجرة على احلديث، وجواز التَّعبد بالقيا�ص، وحجيَّة ال�ستح�سان. الرَّ
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اب اأ�سالاً يف ثالث م�سائل، واأ�سارت  ويالحظ اأنَّ الباحثة مل تورد اعرتا�ص اأبي اخلطَّ
ببيان  الباحثة  عناية  وكانت  الثِّقة،  زيادة  م�ساألة  يف  درا�سة  غري  من  اعرتا�سه  اإلى 

. واية عن الإمام اأحمد ة اأكرث من عنايتها بتحرير الرِّ امل�ساألة الأ�سوليَّ

الثالثة: امل�سائل الأ�سوليَّة املن�سو�سة عن الإمام اأحمد بن حنبل يف غري مباحث الأدلَّة 
ر�سالة  وهي  دجني،  اأبو  عبدالرحمن  بنت  دلل  للباحثة  ودرا�سة،  ا  وتوثيقاً ا  جمعاً

ة ال�سريعة بالريا�ص نوق�ست يف العام اجلامعي 1425-1426ه�. ماج�ستري بكليَّ

را�سة وهي: تخ�سي�ص  وهناك ثالث م�سائل وقع ال�سرتاك فيها مع هذه الدِّ
حابي، وتعار�ص العام واخلا�ص، والتَّح�سني والتَّقبيح. العامِّ بقول ال�سَّ

اب اأ�سالاً يف م�ساألة تعار�ص  ويالحظ اأن الباحثة مل تورد اعرتا�ص اأبي اخلطَّ
، واأ�سارت اإلى اعرتا�سه من غري درا�سة يف م�ساألة التَّخ�سي�ص  العامِّ واخلا�صِّ
حابي وم�ساألة التَّح�سني والتَّقبيح، وكانت عناية الباحثة ببيان ذات  بقول ال�سَّ

. واية عن الإمام اأحمد ة اأكرث من عنايتها بتحرير الرِّ امل�ساألة الأ�سوليَّ

ا  جمعاً حنبل  بن  اأحمد  الإمام  فروع  من  امل�ستنبطة  الأ�سولية  امل�سائل  ابعة:  الرَّ  
ة  راري، وهي ر�سالة دكتوراه بكليَّ ا ودرا�سة، للباحث خالد بن �سليم ال�سَّ وتوثيقاً

ال�سريعة بالريا�ص نوق�ست يف العام اجلامعي 1427-1428ه�.

را�سة وهي: هل يدخل  الدِّ فيها مع هذه  ال�سرتاك  وقع  اأربع م�سائل  وهناك 
يادة على ما يتناوله ا�سم املاأمور به، التَّخ�سي�ص بقول  الآمر يف الأمر، والزِّ
اب  حابي، وجواز التَّعبُّد بالقيا�ص، والباحث يذكر اعرتا�سات اأبي خلطَّ ال�سَّ

يف درا�سته.

ومتتاز هذه الدرا�سة عن الر�سالة املذكورة مبا يلي: 

روايات . 1 اب على  اأبي اخلطَّ ا�ستوعبت جميع اعرتا�سات  را�سة  الدِّ اأنَّ هذه 
الإمام اأحمد الأ�سوليَّة، بينما اقت�سرت تلك الدرا�سة على اأربٍع منها فقط.

اأحمد، . 2 الإمام  عن  واية  الرِّ تقرير  اإلى  متجهة  كانت  الباحث  عناية  اأنَّ 
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بينما  واية،  الرِّ تقرير  لوازم  من  لكونها  ذلك؛  بعد  العرتا�سات  ويذكر 
ا. اب حتديداً را�سة اأ�سالةاً اإلى اعرتا�سات اأبي اخلطَّ اجتهت هذه الدِّ

اب واأو�سحت ماأخذها.. 3 اأنَّ هذه الر�سالة بيَّنت اعرتا�سات اأبي اخلطَّ

اب من . 4 اأبا اخلطَّ القا�سي ومن وافق  الباحث بذكر من خالف  يلتزم  مل 
ا  ا ُيغفلهم جميعاً ا اإلى بع�سهم، واأحياناً ا ي�سري اأحياناً علماء احلنابلة، واإمنَّ

حابي. كما يف م�ساألة التَّخ�سي�ص بقول ال�سَّ

الفقهية . 5 للفروع  ي�سري  ا  واإمنَّ العرتا�ص،  اأثر  بذكر  الباحث  يلتزم  مل 
يء وم�ساألة  املتعلقة بامل�ساألة اإن وجدت، كما يف م�ساألة الأمر بالأمر بال�سَّ

الزيادة على ما يتناوله ا�سم املاأمور به.

اأبي  تلميذيه  مبنهجي  ا  مقارناً يعلى  اأبي  للقا�سي  الأ�سويل  »املنهج  اخلام�سة: 
اأم  ال�سريعة بجامعة  ة  اب وابن عقيل«، ر�سالة ماج�ستري كبرية يف كليَّ اخلطَّ

القرى، من اإعداد �سعيد بن اأحمد الزهراين.

وقد عقد الباب الثالث يف روايات الإمام اأحمد، وتناوله البحث من ال�سفحة 
من  اأوردوه  الذي  املقدار  يف  الأول:  ف�سلني:  يف  وجعله   ،755 وحتى   572
روايات  على  الأ�سوليَّة  القواعد  تخريج  يف  منهجهم  يف  والثاين  الروايات، 
ثم  املقارنة«،  اخلام�ص: يف  »املبحث  الثاين  الف�سل  واأورد يف  اأحمد،  الإمام 

عقد فيه املطلب الثالث فيما خالف فيه التلميذان �سيخهما.

وهذا املطلب الثالث يف �سفحتني )751-752(، ذكر فيه جانبني: املخالفة 
للة، واملخالفة يف ال�شتنباط، وهو يفرتق عن هذه الدرا�شة من وجوه:  يف الدَّ

اأنَّه يبحث مطلق املخالفة، �سواءاً اأكانت عن اعرتا�ص اأو مل تكن.. 1

اأنَّه مل ي�ستقرئ، واإمنا يذكر حتت كل نوع مثالاً عن اأبي اخلطاب واآخر . 2
التي  واحد من العرتا�سات  اإلى اعرتا�ص  اإل  ُي�ِسر  ابن عقيل، ومل  عن 

را�سة. تناولتها هذه الدِّ
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اأنَّه يقت�شر على اإيراد لفظهما من غري درا�شة.. 3

ال�ساد�سة: »امل�سائل الأ�سولية التي خالف فيها �سيخ الإ�سالم ابن تيمية القا�سي 
ة ال�سريعة بالريا�ص يف  ا ودرا�سة« وهي ر�سالة ماج�ستري يف كليَّ اأبا يعلى جمعاً
بن  عبداهلل  الباحث  بها  م  تقدَّ ية،  الإ�سالمَّ �سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة 

حممد العا�سم. 

ال�سابعة: »ا�ستدراكات اآل تيمية على القا�سي اأبي يعلى يف احلكم والأدلَّة والتعار�ص 
ا  اأ�سول الفقه جمعاً دة يف  جيح والجتهاد والتَّقليد من خالل كتاب امل�سوَّ والرتَّ
م  ة تقدَّ ة ال�سريعة باجلامعة الإ�سالميَّ ودرا�سة«، وهي ر�سالة ماج�ستري يف كليَّ

بها الباحث اأن�ص عبداهلل احل�سراين.

ويظهر الفرق بني هذا البحث وبني هاتني الدرا�شتني من خالل الوجوه التالية: 

تتناول . 1 الدرا�ستني  وتلك  اب،  اخلطَّ اأبي  اعرتا�سات  يتناول  البحث  هذا  اأن 
اعرتا�سات اآل تيمية.

اأن هذا البحث اخت�صَّ بروايات الإمام اأحمد الأ�سوليَّة.. 2

امل�سودة، وهي . 3 تيمية يف  اآل  يتابعه عليها  اب بذكر اعرتا�سات مل  اأبو اخلطَّ انفرد 
ح�سب ورودها يف هذا البحث العرتا�سات )9-7-5-3-1(.

اآل تيمية يف العرتا�سات امل�سرتكة، . 4 اب مباأخذه املختلف عن  اأبو اخلطَّ ينفرد 
كما يف العرتا�سني: )6-2(.

اب من اأعالم . 5 اب وحتريره، واأبو اخلطَّ را�سة تنفرد ببيان راأي اأبي اخلطَّ اأن هذه الدِّ
ا. املذهب الكبار، وحترير راأيه يف مثل هذه الق�سايا مهم جداً

تق�سيمات البحث: 

مُت هذا البحث اإلى متهيد وت�سعة مباحث وخامتة. ق�سَّ

اب وفيه ثالثة مطالب:  متهيد يف بيان حقيقة العرتا�سات والتعريف باأبي يعلى واأبي اخلطَّ
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املطلب الأول: حقيقة العرتا�سات. 

املطلب الثاين: التعريف باأبي يعلى.

اب. املطلب الثالث: التعريف باأبي اخلطَّ

املبحث الأول: العرتا�ص يف م�ساألة: هل يدخل الآمر يف الأمر؟

يادة على ما يتناوله ا�سم املاأمور به. املبحث الثاين: العرتا�ص يف م�ساألة: الزِّ

املبحث الثالث: العرتا�ص يف م�ساألة: تخ�سي�ص العامِّ بقول ال�سحابي.

. املبحث الرابع: العرتا�ص يف م�ساألة: تعار�ص العامِّ واخلا�صِّ

اوي باأخذه الأجرة على احلديث. املبحث اخلام�ص: العرتا�ص يف م�ساألة: رد رواية الرَّ

املبحث ال�ساد�ص: العرتا�ص يف م�ساألة: زيادة الثِّقة.

املبحث ال�سابع: العرتا�ص يف م�ساألة: جواز التَّعبد بالقيا�ص.

املبحث الثامن: العرتا�ص يف م�ساألة: حجيَّة ال�ستح�سان.

املبحث التا�سع: العرتا�ص يف م�ساألة: التَّح�سني والتَّقبيح.

اخلامتة. 

ثبت امل�سادر واملراجع

فهر�ص املو�سوعات

منهج البحث:

وقد �سرت يف كتابة هذا البحث على املنهج التايل: 

رة.. 1 مة واملتاأخِّ اأقوُم با�ستقراء م�سادر ومراجع امل�ساألة املتقدِّ

اأقوال . 2 ق  واأوثِّ بح�سبها،  م�ساألٍة  كل  الأ�سليَّة يف  امل�سادر  على  الكتابة  اعتمُد عند 
ر عليَّ ذلك عزوت اإلى الكتب التي ن�سبت  املذاهب من كتبهم املعتمدة، واإن تعذَّ

تلك الآراء لأ�سحابها.
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فحة.. 3 ق املعاين اللغوية من معجمات اللغة املعتمدة، باملادة، واجلزء، وال�سَّ اأوثِّ

واجلزء . 4 ا�سمه  اأذكر  بالنَّ�ص  منه  قل  النَّ حال  يف  امل�سدر  اإلى  الإحالة  عند 
قل باملعنى اأذكر ذلك م�شبوًقا بكلمة »انظر«. فحة، ويف حال النَّ وال�شَّ

بيان . 5 عند  املوا�سع  جميع  يف  ا  ت�سريحاً اب  اخلطَّ واأبي  يعلى  اأبي  راأي  ذكرت 
امل�ساألة، وذلك لأهمية معرفة راأيهما يف فهم العرتا�سات ودرا�ستها.

رتَّبُت العرتا�سات ح�سب ورودها يف كتاب التمهيد لأبي اخلطاب.. 6

اإلى �ستة مطالب، وهي: . 7 جعلُت كلَّ اعرتا�ص يف مبحث، وق�ّسمت كل مبحث 
اب،  اخلطَّ اأبي  اعرتا�ص  وبيان  يعلى،  اأبي  عند  واية  الرِّ وبيان  امل�ساألة،  بيان 

جيح، واأثر العرتا�ص. واية، والرتَّ وموقف احلنابلة من الرِّ

اقت�سرت على الإحالة اإلى م�سادر الرتجمة، وذلك عند ترجمة الأعالم غري امل�سهورين . 8
الذين ترد اأ�سماوؤهم يف �سلب البحث؛ لكرثة الأعالم يف البحث مقارنة بحجمه ال�سغري، 

مع عدم توقف الفائدة على معرفتهم يف �سياق البحث)1(.

اجلزء . 9 ورقم  احلديث  ورقم  الكتاب  ا�سم  ذكر  على  احلديث  تخريج  يف  اقت�سرت 
حيحني اقت�سرت عليهما، واإن كان احلديث يف  فحة، فاإن كان احلديث يف ال�سَّ وال�سَّ
ر من مراجع، مع  جته ح�سب ما يتي�سَّ جته منها، واإن كان يف غريها خرَّ نن الأربعة خرَّ ال�سُّ
العناية يف جميع ذلك بتخريجه من م�سند اأحمد؛ لكون الأحاديث واردة يف ثنايا روايات 

الإمام اأحمد. 

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

ا.  بلغ عدد الأعالم الذين متت الإحالة اإلى تراجمهم يف هذا البحث اأربعني َعَلماً  )1(
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متهيد 

اب بيان حقيقة العرتا�صات والتعريف باأبي يعلى واأبي اخلطَّ

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
بيان حقيقة العرتا�صات

اأوًل: العرتا�س يف اللغة.

واملفعول:  ُمعَت��ِر�ص،  الفاعل:  وا�سم  يعرت�ص،  اعرت�ص  م�سدر  العرتا�ص 
ُمعَت��َر�ص)1(. 

واعرت�ص على وزن افتعل من َعَر�ص، ولوزن افتعل معاٍن اأربعة، هي: املطاوعة، 
، واملفاعلة،  اتَّخذته �سواءاً اأي:  ، والتِّخاذ، نحو: ا�ستويُت اللحم،  َغَمْمُته فاغتمَّ نحو: 
نحو اخت�سم، اإذا تخا�سم، والتَّ�سرف والجتهاد يف حت�سيل الفعل، نحو اكت�سب، اأي: 

اجتهد يف الك�سب)2(.

واملعنى الأول ل ينا�سب هنا، فاملطاوعة لي�ست مالزمة لالعرتا�ص، والبقية حمتملة.

قال ابن فار�ص: “العني والراء وال�ساد بناء تكرث فروعه، وهي مع كرثتها ترجع 
قه علم �شحة  ق النظر ودقَّ اإلى اأ�شل واحد، وهو العر�ض الذي يخالف الطول، ومن حقَّ

ما قلناه”)3(.
انظر: معجم ت�شريف الأفعال 333.  )1(

انظر: �شرح الر�شي على ال�شافية 110-108/1.  )2(
مقايي�ص اللغة 269/4 مادة عر�ص.  )3(
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منع  اأو غريه  بناء  فيه  اعرت�ص  اإذا  الطريق  اأن  فيه  والأ�سل  املنع،  والعرتا�ص: 
ا، كاخل�سبة املُعرت�سة  ابلة من �سلوكه)1(، ويقال: اعرت�ص ال�سيء اأي: �سار له عار�ساً ال�سَّ

ا اأي: وقع فيه)2(. يف النهر، واعرت�ص ال�سيء: حال دونه، واعرت�ص فالٌن فالناً

ثانًيا: العرتا�س يف ا�سطالح الأ�سوليني.

ة تعريفات، ومن اأ�سهرها:  ذكر الأ�سوليون لالعرتا�ص عدَّ

الأول: “مقابلة اخل�سم يف كالمه مبا مينعه من حت�سيل مق�سوده”)3(.

الثاين: “العرتا�ص على نف�ص الدليل مبا يبطله”، وهو تعريف الباجي)4(.

عني  وهو  )العرتا�ص(  التعريف  جن�ص  جعل  اأنه  التعريف  هذا  على  وَيِرد 
ف، واأنه خ�ص العرتا�ص مبا يرد على الدليل، والعرتا�ص يرد على:  ال�ُمعرَّ

عوى، واحلد. ليل، والدَّ الدَّ

وكاين)6(. رك�سي)5(، وال�سَّ ف الزَّ الثالث: “ما يورده املعرت�ص على كالم امل�ستدل”، وبه عرَّ

خ�ص  واأنه  ا)7(،  دوراً باملعرت�ص  تعبريه  يف  اأن  التعريف:  هذا  على  ويرد 
العرتا�ص مبا يرد على الدليل، ومعنى العرتا�ص اأو�سع، كما تقدم.

ر املقابلة باملعار�شة، بل ُف�شرت مبعنى  والظاهر اأن التعريف الأول اأولى اإن مل تف�شَّ
اأو�سع وهو الإيراد؛ اإذ ال�ُمعرِت�ص يقابل باإيراده كالم املعرَت�ص عليه.

القامو�ص املحيط 646 مادة عر�ص.  )1(
انظر: ال�شحاح 691 مادة عر�ص.  )2(

انظر: الكافية يف اجلدل 122.  )3(
انظر: املنهاج يف ترتيب احلجاج 41.  )4(

البحر املحيط 260/5.  )5(
اإر�ساد الفحول 378.  )6(

انظر: قوادح ال�شتدلل بالإجماع لل�شرثي 48.  )7(
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املطلب الثاين
التعريف بالقا�صي اأبي يعلى)1(

هو �سيخ احلنابلة يف ع�سره، الإمام حممد بن احل�سني بن حممد بن خلف بن 
بابن  املعروف يف زمانه  البغدادي، احلنبلي،  يعلى،  اأبو  القا�سي،  اء،  الفرَّ اأحمد بن 

اء ن�سبة اإلى خياطة الفراء وبيعها. اء، ثم ا�ستهر بعُد بالقا�سي، والفرَّ الفرَّ

ثمانني وثالثمائة  �سنة  والع�سرين من حمرم  التا�سع  بغداد يف  يعلى يف  اأبو  ولد  وقد 
هجرية.

اخلام�سة،  دون  احلديث  ف�سمع  تن�سئته،  على  فحر�ص  احلنفيَّة،  اأعيان  من  اأبوه  وكان 
وهناك  بغداد،  اأحياء  من   ،) القزِّ )دار  يف  و�سيه  عند  فن�ساأ  �سنني،  ع�سر  وله  والده  وتويف 
ات�سل اأبو يعلى مبعلم كان ُيقرئ )خمت�سر ال�ِخَرقي( ثم اأو�ساه معلمه ب�سيخ احلنابلة: اأبي 

عبداهلل بن حامد)2(.

ومل يقت�سر اأبو يعلى على تعلم الفقه، بل �سمع احلديث واأكرث منه، وتعلم علوم 
القراآن، وقراأ بالقراءات الع�سر، ورحل يف طلب العلم اإلى مكة املكرمة ودم�سق، وحلب.

التَّدري�ص  كر�سي  على  يعلى  اأبو  خلفه  403ه�  �سنة  يف  حامد  ابن  تويف  وعندما 
اإليه رئا�سة املذهب، وويل الق�ساء يف  والإفتاء على مذهب الإمام اأحمد، ثم انتهت 

دار اخلالفة.

تويف اأبو يعلى يف التا�سع من �سهر رم�سان �سنة ثمان وخم�سني واأربعمائة يف بغداد.

ا من الكتب، من اأ�سهرها: اأحكام القراآن، والأحكام  واألف القا�سي اأبو يعلى عدداً
وايتني والوجهني،  ة، والتَّعليقة الكربى يف مذهب اأحمد، وعيون امل�سائل، والرِّ ال�سلطانيِّ
ة يف اأ�سول الفقه، وخمت�سره، والكفاية يف  د يف املذهب، و�سرح ال�ِخَرقي، والعدَّ واملجرَّ
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 193/2-230، �سري اأعالم النبالء 89/18- 92، املق�سد الأر�سد   )1(

.396-395/2
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 171/2، �سري اأعالم النبالء 203/17.  )2(
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اأويالت. اأ�سول الفقه، وخمت�سره، واملعتمد يف اأ�سول الدين، وخمت�سره، واإبطال التَّ

اء)1(،  ج على اأبي يعلى تالميٌذ كرُث، من اأ�شهرهم: اأولده، وكذا اأبو علي ابن البنَّ وقد تخرَّ
اب، والقا�سي يعقوب)2(، واأبو الفرج ال�ّشريازي)3(، ورزق  واأبو الوفاء ابن عقيل، واأبو اخلطَّ

اهلل التَّميمي)4(، واأبو القا�سم ابن منده)5(، واأبو اإ�سماعيل الهروي)6(.

املطلب الثالث
اب)7( التعريف باأبي اخلطَّ

هو العالمة حمفوظ بن اأحمد بن احل�سن بن اأحمد الَكْلِوذاين البغدادي الأزجي، 
وكنيته: اأبو اخلطاب، والَكْلَوذاين ن�سبة اإلى َكْلَواَذى، وهي قرية اأ�سفل بغداد.

ولد اأبو اخلطاب يف َكْلواذى يف الثاين من �سوال �سنة اثنتني وثالثني واأربعمائة.

وتتلمذ على عدد من فقهاء بغداد وحمدثيها، من اأبرزهم: القا�سي اأبو يعلى، واأبو طالب 
حممد ابن الفتح الع�ساري)8(، واحل�سني الويّن الفر�سي)9(، وعنه اأخذ الفرائ�ص، واحل�سن بن 
ئا�سة يف  امغاين احلنفي)11(، الذي انتهت اإليه الرِّ علي اجلوهري املقنعي)10(، واأبو عبداهلل الدَّ

مذهب العراقيني.
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 243/2، �سري اأعالم النبالء 380/18.  )1(

انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 245/2، �سري اأعالم النبالء 93/19.  )2(
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 248/2، �سذرات الذهب 369/5.  )3(

انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 250/2، �سري اأعالم النبالء 609/18.  )4(

انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 242/2، �سري اأعالم النبالء 349/18.  )5(

انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 247/2، �سري اأعالم النبالء 503/18.  )6(
املق�سد   ،290-270/1 احلنابلة  طبقات  ذيل  النبالء350-348/19،  اأعالم  �شري  يف:  ترجمته  انظر   )7(

الأر�سد 23-20/3.
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 191/2، �سري اأعالم النبالء 48/18.  )8(

انظر ترجمته يف �شري اأعالم النبالء 99/18.  )9(
)10( انظر ترجمته يف �شذرات الذهب 228/5.

)11( انظر ترجمته يف: �شري اأعالم النبالء 485/18، �سذرات الذهب 343/5.



د.  حممد بن إبراهيم بن عبداهلل الكلثم

العدد  الرابع واخلمسون  263العدد  الرابع واخلمسون 262

ا بالعبادة وال�سالح، وكان  اب وا�سع العلم، �ساحب فطنة، معروفاً وكان اأبو اخلطَّ
ا�سي ال�سافعي اإذا راآه يقول: )قد جاء الفقه(، وكان له �ِسعر ح�سن. اإلكيا الهرَّ

ابنه  اأبرزهم:  ومن  لبة،  الطَّ وق�سده  ببغداد،  التَّدري�ص  اب يف  اأبو اخلطَّ وا�ستغل 
امري)3(، واأبو حممد  حممد بن حمفوظ)1(، وعبدالوهاب بن حمزة)2(، واأبو الفتح ال�سَّ

احللواين)4(، وعبدالقادر اجليالين الزاهد)5(. 

ا يف الفقه والأ�سول والفرائ�ص، وكما يقول ابن  ا ح�ساناً اب كتباً و�سنف اأبو اخلطَّ
“انتفع بها بح�سن ق�سده”، وهي: النت�سار يف امل�سائل الكبار يف اخلالف،  رجب: 
احلج،  ومنا�سك  اخلم�ص،  والعبادات  امل�سائل،  وروؤو�ص  اأحمد،  مذهب  يف  والهداية 

والتمهيد يف اأ�سول الفقه، والتَّهذيب يف الفرائ�ص، وق�سيدة يف العقيدة.

ع�سر  �سنة  الآخرة  جمادى  من  والع�سرين  الثالث  يف  ببغداد  اخلطاب  اأبو  وتويف 
وخم�سمائة.

انظر ترجمته يف: ذيل طبقات احلنابلة 431/1، �سذرات الذهب 169/6.  )1(

انظر ترجمته يف: ذيل طبقات احلنابلة 376/1، املق�سد الأر�سد 128/2.  )2(
انظر ترجمته يف: ذيل طبقات احلنابلة 35/2، املق�سد الأر�سد 65/2.  )3(

انظر ترجمته يف: ذيل طبقات احلنابلة 39/2، �سذرات الذهب 237/6.  )4(
انظر ترجمته يف: �شري اأعالم النبالء 439/20، �سذرات الذهب 330/6.  )5(
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املبحث االأول

العرتا�س يف م�صاألة هل يدخل الآمر يف الأمر

املطلب االأول

بيان امل�شاألة

ا)1(، واإن كان  اإذا اأمر الآمر غريه بلفظ ل يتناول الآمر فال يدخل الآمر حتته اتفاقاً

بلفظ يتناول الآمر: فاإن كان ناقالاً لالأمر عن غريه دخل فيه)2(، واإن اأمر عن نف�سه 

فاخُتلف فيه على ثالثة اأقوال: 

اأبو  واختاره  اجلمهور)3(،  مذهب  وهو  الأمر،  يف  يدخل  الآمر  اأن  الأول:  القول 

اخلطاب)4(.

القول الثاين: اأن الآمر ل يدخل يف الأمر، وهو وجه لل�سافعيَّة)5(، واختاره اأبو يعلى)6(.

القول الثالث: اإن اقرتن به الأمر بالتبليغ مل يدخل يف الأمر واإل دخل، وبه قال 

بع�ص ال�سافعيَّة)7(.
انظر: التمهيد لأبي اخلطاب 272/1، البحر املحيط 414/2، 188/3.  )1(

انظر: التمهيد لأبي اخلطاب 271/1.  )2(
انظر: العدة343/1، التمهيد لأبي اخلطاب272/1، بديع النظام416/2، البحر املحيط413/2، رفع   )3(

النقاب 189/3.
انظر: التمهيد 272/1.  )4(
البحر املحيط 413/2.  )5(

العدة 339/1.  )6(
انظر: الربهان 367/1، البحر املحيط 189/3.  )7(
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املطلب الثاين
واية عند اأبي يعلى بيان الرِّ

اأوًل: ن�سُّ اأبي يعلى: 

قال اأبو يعلى: “اإذا اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمته باأمر، دخل هو يف الأمر، وقد اأوماأ اأحمد 
 اإلى هذا يف موا�سع: فقال يف رواية الأثرم)1(، وقد �ساأله عن حديث اأم �سلمة: 
»اإذا دخل الع�سر واأراد اأحدكم اأن ي�سحي، فال مي�صَّ من �َسعره، ول من اأظفاره«)2(، 
كيف هو؟ فذكر اإ�سناده، فقيل له: فحديث عائ�سة)3( خالف هذا، فقال: ل، ذاك اإذا 
ا، وهذا اإذا اأراد اأن ي�سحي يف م�سره ودخل الَع�ْسر  بعث بالهدي واأقام مل يجتنب �سيئاً

مل مي�صَّ من �َسعره ول من اأظفاره)4(.

فقد عار�ص نهَيه وهو قوله: )ل مي�صَّ من �سعره، ول من ب�سره( بفعله، وهو اأنه ما 
كان ميتنع عن �سيء مما كان عليه، فلو كان نهيه لغريه مما يخت�صُّ به الغري وفعله مما 
يخت�صُّ به هو مل يقابل النهي بالفعل؛ اإذ كل واحد منهما ل يلزمه حكم اخلطاب الآخر.

بيذ؟ فقال: )كلُّ  وكذلك قال  يف رواية امليموين)5( وقد �ساأله رجل: اأُيتو�ساأ بالنَّ
جل  �سيء غري املاء ل يتو�ساأ به(. فقيل له: فحديث ابن م�سعود)6(؟ فقال: )يرويه هذا الرَّ

الواحد لي�ص مبعروف؛ مُينع من الو�سوء بالنبيذ(، واحتجَّ يف ذلك بالآية)7( )8(. 
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 66/1، �سري اأعالم النبالء 623/12.   )1(

اأخرجه م�سلم، 1563/3، برقم )1977(، واأحمد75/44، برقم )26474(.  )2(
وم�سلم   ،)1696( برقم   ،169/2 البخاري،  اأخرجه  له”.  اأُِحل  كان  �سيء  عليه  حُرم  “فما  ولفظه:   )3(

975/2، برقم )1321(، واأحمد 40/41، برقم )24492(.
بدار  واملطبوع  �سربي،  عامر  د.  بتحقيق  الأثرم  �سوؤالت  من  با�سم:  املطبوع  اجلزء  يف  عليه  اأقف  مل   )4(

الب�سائر يف بريوت. 
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 212/1، �سري اأعالم النبالء 89/13.  )5(

اأخرجه اأبو داود 21/1، برقم )84(، والرتمذي 147/1، برقم: )88(، واأحمد 360/6، برقم )3810(،   )6(
وقال الرتمذي: “اإمنا روي هذا احلديث عن اأبي زيد واأبو زيد رجل جمهول عند اأهل احلديث”.

وهي قوله تعالى: )ڃ ڃ ڃ چ چ چ( ]املائدة: 6[.  )7(
بحثت عنه يف ر�سالة “م�سائل الإمام اأحمد يف رواية عبدامللك امليموين يف ربع العبادات”  =   )8(
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على  ُينكر  ومل  عليه،  فتكلَّم  م�سعود،  ابن  حديث  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بفعل  فعور�ص 
ال�سائل هذه املعار�سة، فلول اأنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان داخالاً يف عموم الآية لأنكر عليه ذلك، 

ا لأكرث الفقهاء واملتكلمني يف قولهم: ل يدخل يف الأمر”)1(. خالفاً

واية. ثانًيا: بيان الرِّ

هو  �سبة  النِّ طريق  اأنَّ  وبنيَّ  اأحمد،  الإمام  اإلى  الرواية  هذه  يعلى  اأبو  ن�سب 
ملسو هيلع هللا ىلص  اأحمد؛ فلو كان يرى نهيه  الإمام  الآمر داخل يف الأمر عند  اأنَّ  الإمياء)2( )3(، وذلك 
لغريه مما يخت�ص به الغري، للزم على ذلك اأن ل يقابل نهيه عن م�ص ال�سعر بفعله الوارد يف 

حديث عائ�سة.

املطلب الثالث
اب بيان اعرتا�س اأبي اخلطَّ

اأوًل: ن�سُّ العرتا�س: 

اب عن املوا�سع التي ا�ستدل بها اأبو يعلى على اإمياء اأحمد: “جميعها  قال اأبو اخلطَّ
ل تدل على هذه امل�ساألة، بل تدل على اأن فعله يجب اأن ُي��تَّبع فيه، كما اأن اأمره ونهيه 

ا اأن يدل على اأنه يدخل يف الأمر اأو ل يدخل؛ فال”)4(. ُي�تَّبع فيه؛ فيتعار�سان، فاأمَّ
= ملاهر املعيقلي، ومل اأجده.

العدة 343-339/1.  )1(
ا واإمنا ا�ستفيد من مدلول كالمه، وبعبارة اأخرى: ما مل يدل  ا ول ظاهراً والإمياء: ما اأخذ من قوله ل ن�ساً  )2(

عل احلكم بدللة املطابقة، واإمنا دلَّ بدللة اللزوم.
انظر: الإن�شاف للمرداوي 11/1، التخريج عند الفقهاء والأ�سوليني للباح�سني 193.   

�سبة لالإمام اأحمد يف  �سياأتي يف املطلب الرابع اأنَّ املجد ابن تيمية وافق القا�سي اأبا يعلى على هذه النِّ  )3(
اجلملة، لكنه اعتربها من قبيل الظاهر ل من قبيل الإمياء.

، واإمنا اأُخذ  والأقرب ما ذهب اإليه القا�سي اأبو يعلى؛ فاإنَّ الإمام اأحمد مل يتعر�ص اإلى هذه امل�ساألة اأ�سالاً
مذهبه هنا من لزم قوله. واهلل اأعلم.

)4(  التمهيد270-269/1.
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ثانًيا: بيان العرتا�س.

يظهر اأن »القول باملوجب« هو طريق العرتا�ض يف هذه ال�شورة؛ فبنيَّ اأبو 
عى، بل يدلُّ على اأمر  ليل املذكور يف التَّخريج ل يدلُّ على ال�ُم�دَّ اب اأنَّ الدَّ اخلطَّ
ليلني،  الدَّ بني  التَّعار�ص  ح�سول  على  مبنٌي  املذكور  التَّخريج  اأن  وذلك  اآخر؛ 
التَّعار�ص  ولكن  ملسو هيلع هللا ىلص،  ه  حقِّ يف  حا�سالاً  التَّعار�ص  كان  لو  يتمُّ  اإمنا  والتَّخريج 
اإذ كيف يكون فعل نف�سه دليالاً  ملسو هيلع هللا ىلص ل يف حقِّ نف�سه؛  حا�سٌل يف حقِّ َمن بعده 

على نف�سه؟! 

املطلب الرابع
واية موقف احلنابلة من الرِّ

ته باأمٍر �سرعي، دخل هو يف ذلك الأمر...  قال ابن عقيل: “اإذا اأمر النبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأمَّ
ة موا�سع مبا يعطي دخوله  اء كالم اأحمد يف عدَّ حكى �سيخنا الإمام اأبو يعلى بن الفرَّ

رع”)1(. يف اأمره ال�سَّ

وهذا اإقرار من ابن عقيل لتخريج �سيخه.

عند  حكمه  يف  دخل  ب�سيء  اأمته  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  اأمر  “اإذا  تيمية:  ابن  املجد  وقال 
اأ�سحابنا، وهو ظاهر كالم الإمام اأحمد يف موا�سع كثرية عار�ص نهيه واأمره بفعله، 
ا لأكرث الفقهاء واملتكلمني... واختاره اأبو  افعية خالفاً وتكلَّم على ذلك، وبهذا قال ال�سَّ
اب، وقال: اإنَّ كالم اأحمد اإمنا يدلُّ على معار�سة فعله لقوله حيث اإنَّه يتعدى  اخلطَّ

ته، اأما العك�ص فال”)2(. اإلى اأمَّ

اأبي  ملسو هيلع هللا ىلص هو ظاهر كالم اأحمد، ثم حكى كالم  فاملجد قد جزم هنا باأنَّ دخوله 
اب. اخلطَّ

الوا�سح 114/3- 115.  )1(
امل�سودة 139/1.  )2(
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ومل اأقف على كالم لغريهما من احلنابلة حول تخريج قول اأحمد يف هذه امل�ساألة 
بعينها، غري اأن ابن مفلح ذكر هذه امل�ساألة مع م�ساألة اأخرى، ون�سب لأحمد ما يوافق 

تخريج القا�سي؛ فهذه موافقة للقا�سي اإن كان يعني هذا التَّخريج.

ه  يخ�سُّ بدليل  اإل  لالأمة  عامٌّ  بالنبي...  اخلا�ص  “اخلطاب  مفلح:  ابن  قال 
ه  يعمُّ هل  حابة  لل�سَّ اهلل  خطاب  ه  توجَّ اإذا  وكذا  اأ�سحابه...  واأكرث  اأحمد  عند 

”)1(؟ 

فاخلال�سة: اأنه قد وافق اأبا يعلى على هذا التَّخريج: ابُن عقيل واملجد ابن تيمية، 
اب. وخالفه اأبو اخلطَّ

املطلب اخلام�ض
جيح الرتَّ

كان  لو  يتم  اإمنا  التَّخريج  اأن  وذلك  وجيه؛  اب  اخلطَّ اأبي  اعرتا�ض  اأنَّ  يظهر 
ه ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن التَّعار�ص حا�سٌل يف حقِّ َمن بعده ملسو هيلع هللا ىلص ل يف حقِّ  التَّعار�ص حا�سالاً يف حقِّ

نف�سه. واهلل اأعلم.

املطلب ال�شاد�ض
اأثر العرتا�س

يظهر اأثر العرتا�ض يف اأنَّه هل ُين�شب اإلى الإمام اأحمد اأنَّ الآمر داخل يف الأمر؟ 
ع على ذلك فروع اأوردها ابن اللَّحام، وهي:  وتتفرَّ

هل كان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يتزوج بال ويلٍّ ول �شهود يف زمن الإحرام؟ يف امل�شاألة . 1
ته)2(. وجهان: اأحدهما اجلواز، والآخر اأنَّه يف ذلك كاأمَّ

اأ�سول ابن مفلح 859/2.  )1(
القواعد لبن اللحام 878/2 بت�شرف، وانظر: الفروع لبن مفلح 162-161/5.  )2(
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ا للوقف؟ كما لو وقف على الفقراء ثمَّ افتقر فهل يدخل . 2 ِرفاً هل الواقُف َم�سْ
الواقف فيهم؟، قال ابن اللَّحام: “يدخل على الأ�سحِّ يف املذهب”)1(.

ابن . 3 قال  هو.  فدخل  طالق،  فامراأتي  ار  الدَّ اأحد  دخل  اإن  جل:  الرَّ قال  اإذا 
بناءاً  اآخر باحلنث  احتمال  املغني)2(  واأبدى يف  امراأته...  اللَّحام: »مل تطلق 

على القاعدة)3(«. 

القواعد 879/2، وانظر: الإن�شاف 19/7.  )1(
املغني 391/8.  )2(

القواعد 882/2.  )3(
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املبحث الثاين
يادة على ما يتناوله ا�صم املاأمور به العرتا�س يف م�صاألة الزِّ

املطلب االأول
بيان امل�شاألة

يادة على اأقلِّ ما ينطلق عليه ا�سم الواجب فيما ل يتقدر  اختلف الأ�سوليون يف الزِّ
اأ�ص-عند من مل يوجب م�سح  مبقدار معني -كتطويل اأركان ال�سالة اأو م�سح جميع الرَّ

جميعه- على ثالثة اأقوال: 

ائد ل يو�سف بالوجوب، وهو قول الأكرث)1(، واختاره اأبو  القول الأول: اأنَّ القدر الزَّ
اب)2(. اخلطَّ

القول الثاين: اأنَّ اجلميع واجب، ُن�ِسب لل�سافعي)3(، والكرخي)4( )5(، وُحكي عن اأحمد)6(.

ائد لي�ص بواجٍب -كم�سح  القول الثالث: اإن كان ُيجزئ القت�سار على البع�ص، فالزَّ
اأ�ض و�ُشْبع البدنة للمتمتع- واإل فالكلُّ واجب، كما لو اأخرج بعرًيا عن ال�شاة  الرَّ
يف اخُلم�ص؛ فلو اقت�سر على ُخم�ص البعري مل يجزئه، وهو وجه لل�سافعية)7(.

و�ساق اأبو يعلى اخلالف يف هذه امل�ساألة ومل يجزم باختيار قول حمدد)8(.
انظر: التمهيد لأبي اخلطاب 326/1، البحر املحيط 236/1، �سرح الكوكب املنري411/1.  )1(

انظر: التمهيد 326/1.  )2(
انظر: البحر املحيط 236/1.  )3(

انظر ترجمته يف: �شري اأعالم النبالء 426/15، اجلواهر امل�سية 337.  )4(
ين�سب هذا القول للكرخي، ومل اأجد ذلك يف كتب احلنفية.   )5(

انظر: التمهيد لأبي اخلطاب 326/1، البحر املحيط 236/1.
العدة 411/2.  )6(

انظر: البحر املحيط 1/ 236.  )7(
انظر: العدة 410/2- 413.  )8(
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املطلب الثاين
واية عند اأبي يعلى بيان الرِّ

اأوًل: ن�سُّ اأبي يعلى: 

كوع  قال اأبو يعلى: »اإذا فعل الواجب على املداومة، وزاد على ما يتناوله ال�سم كالرُّ
ا؟ يحتمل اأن يقال: الواجب  جود اإذا داوم عليه املكلَّف؛ فهل يكون عليه جميعه واجباً وال�سُّ
جميعه  اأن  اإلى  الكرخي  احل�سن  اأبو  وذهب  نفل...  يادة  والزِّ ال�سم،  يتناوله  ما  اأدنى 
واجب... وهو ظاهر كالم الإمام اأحمد؛ لأنَّه ا�شتحب لالإمام اأن ينتظر على املاأموم يف 
ا  كوع يكون جميعه واجباً كوع ما ل ي�سّق على املاأمومني؛ فلول اأنَّ اإطالة الإمام يف الرُّ الرُّ

ل«)1(. ا باملتنفِّ كعة معه؛ لأنَّه ُيف�سي اإلى اأن يكون املفرت�ص مقتدياً مل ي�سّح اإدراك الرَّ

واية. ثانًيا: بيان الرِّ

هو  املجتهد«  قول  »لزم  اأن  ويظهر  اأحمد،  الإمام  عن  واية  الرِّ هذه  يعلى  اأبو  ج  خرَّ
كان  ملا  واإل  زائد؛  الإمام  به  ينتظر  الذي  فالقدر  ورة؛  ال�شُّ هذه  يف  التَّخريج  ُم�شتند 
ائد واجب؛  ائد اأن يرى اأن الزَّ انتظاًرا، فيلزم من اعتباِر اأحمد الإدراك يف ذلك القدر الزَّ
اإذ لو قيل بغري الوجوب لبطلت �سالته عند اأحمد؛ لأنَّ املاأموم املفرت�ص �سيكون قد اقتدى 

ل. ح �سالة املفرت�ص خلف املتنفِّ ائد، والإمام اأحمد ل ي�سحِّ بالإمام حال تنفله بالزَّ

املطلب الثالث
اب بيان اعرتا�س اأبي اخلطَّ

اأوًل: ن�سُّ العرتا�س: 

قال اأبو اخلطاب: »هذا ال�شتنباط غلط؛ لأنَّ املفرت�ض مُينع اأن يقتدي مبن هو 
قد  يكون  ال�سالة فال  ة يف  �سنَّ ما هو  اأدرك معه  اإذا  فاأما  ل يف جميع �سالته،  متنفِّ

العدة 410/2- 411.  )1(
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وقراءة  وال�ستعاذة  الفتتاح  حال  يف  اأدركه  لو  ولهذا  اجلميع،  عند  ل  مبتنفِّ اقتدى 
ع، ثم ل يقول اأحد اإنَّه ل ي�سحُّ اقتداوؤه به. ورة يكون قد اأدركه وهو متطوِّ ال�سُّ

ل روايتان، فكيف ُيحمل قوله يف  وعلى اأنَّ عن اأحمد  يف اقتداء املفرت�ص باملتنفِّ
واية على اإحداهما دون الأخرى وُي�ستنبط له مذهب من ذلك من غري دليل؟!”)1(. هذه الرِّ

اب. ثانًيا: بيان وجه اعرتا�س اأبي اخلطَّ

اب على هذا التَّخريج من وجهني:  اعرت�ص اأبو اخلطَّ

الوجه الأول: عدم حتقق الالزم؛ لأمرين: 

ة يف ال�سالة. ل َمن اأدرك مع اإمامه ما هو �سنَّ ا باملتنفِّ اأحدهما: املنع، فُيمنع اأْن يكون مقتدياً

ورة بعد الفاحتة يكون قد اأدركه  والآخر: النَّق�ص، فمن اأدرك اإمامه حال قراءة ال�سُّ
ل. ع، ول يعترب عند اجلميع اأنَّه قد اقتدى مبتنفِّ وهو متطوِّ

ة اقتداء  فة على عدم �سحَّ ة هذا التَّخريج متوقِّ م)2(، فاإنَّ �سحَّ الوجه الثاين: التَّحكُّ
ل، ولالإمام اأحمد يف هذه امل�ساألة روايتان، فكيف ُيبنى قوله يف م�ساألة  املفرت�ص باملتنفِّ

واية الأخرى بال دليل؟! راح الرِّ وايتني مع اطِّ البحث على اإحدى الرِّ

املطلب الرابع
واية موقف احلنابلة من الرِّ

يادة كاملزيد، فقال:  ج �شيخنا الإماُم   من كالِم اأحمَد... اأنَّ الزِّ قال ابن عقيل: “خرَّ
كوِع مبا ل َي�ُشّق على املاأمومني. قال �شيخنا:  لأنَّه ا�شتحبَّ لالإمام اأن ينتظر على املاأموم يف الرُّ
كعة؛ لأنَّه ُيف�سي اإلى اأن يكون  كوع واجبة، مل ي�سحَّ اإدراك املاأموم للرَّ فلو مل يحكم باأن اإطالة الرُّ

ل.  ا للمتنفِّ املفرت�ص تابعاً
التمهيد327/1.  )1(

يف  الإمام  عن  رواية  تخريج  من  متنع  ل  املعار�سة  اإذ  للمعار�سة؛  العرتا�ص  اإرجاع  من  اأولى  وهذا   )2(
جة. واية ال�ُمخرَّ اجلملة، بينما التحكم تفيد خلالاً يف ذات الرِّ
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وهذا عندي ل يدلُّ على هذا املذهب، بل يجوز اأن يكون ُيعطي اأحد اأمرين: اإما 
ل، ولي�ص مُب�ستبعد مع حديث معاذ، وهي رواية عنه. جواز ائتمام املفرت�ص باملتنفِّ

باع  التِّ ُي�سِقط  ة، ولهذا  الواجب يف باب التباع خا�سَّ اأن يجري جمرى  ويحتمل 
بع�ص الواجب وُيوجب ما لي�ص بواجب، وهو املاأموم امل�سافر اإذا اتَّبع احلا�سر وجب 
اجلمعة  ُي�سلُّون  وامل�سافر  والعبد  واملراأة  الق�سر،  فر�سه  كان  واإن  الإمتام،  عليه 
كعة بحكم  ا لهم، وامل�سبوق ت�سقط عنه القراءة وقيام الرَّ بحكم املتابعة، ولي�ص فر�ساً

املتابعة”)1(.

“هذا لي�ص مباأخذ �سحيح؛ لأن الكلَّ قد  وقال تقي الدين ابن تيمية عن تخريج القا�سي: 
ل، نعم  باملتنفِّ اقتداء املفرت�ص  امل�ساألة، ويف م�ساألة  ُخلِفهم يف هذه  اتَّفقوا على هذا احلكم مع 
ولذلك  فيها،  مذكور  هو  مبا  عنه  يجيب  اأن  وللمخالف  امل�ساألة،  يف  دليالاً  هذا  ُيجعل  اأْن  ي�سحُّ 
ذكر ابن عقيل ف�ساد هذا املاأخذ، واعتذر عن ن�صِّ الإمام اأحمد بكالم اآخر ذكره، وكذلك اأبو 

اخلطاب غلَّط �سيخه يف ذلك”)2(.

ومل  عقيل،  وابن  اب  اخلطَّ اأبي  لعرتا�ص  اأ�سار  ثم  القا�سي  تخريج  املرداوي  ونقل 
ح)3(. يرجِّ

ار)5( تخريج القا�سي من غري اإ�سارة  جَّ ونقل ابن عبدالغني املقد�سي)4(، وابن النَّ
اإلى اأي اعرتا�ص عليه. 

وابن  املقد�سي،  عبدالغني  ابُن  تخريجه:  على  القا�سي  اأقرَّ  قد  اأنه  فاخلال�سة 
اب وابن عقيل، وتقي الدين ابن تيمية. ح مبخالفته: اأبو اخلطَّ ار. و�سرَّ جَّ النَّ

الوا�سح 208-207/3.  )1(
امل�سودة 184/1.  )2(

انظر: التحبري 997/2  )3(
انظر: التذكرة 235-234.  )4(

انظر: �شرح الكوكب املنري 411/1.  )5(
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املطلب اخلام�ض
الرتجيح

اب وابن  اأبو اخلطَّ اب وجيه؛ لالأوجه التي ذكرها  اأبي اخلطَّ اأن اعرتا�ض  يظهر 
عقيل وابن تيمية، وخال�ستها: 

ق الالزم؛ لأمرين:  الوجه الأول: عدم حتقُّ

ة يف ال�سالة. ل َمن اأدرك مع اإمامه ما هو �سنَّ ا باملتنفِّ اأحدهما: املنع؛ فيمنع اأن يكون مقتدياً

ورة بعد الفاحتة يكون قد اأدركه  والآخر: النَّق�ص، فمن اأدرك اإمامه حال قراءة ال�سُّ
ل. ع، ول يعترب عند اجلميع اأنه قد اقتدى مبتنفِّ وهو متطوِّ

ة هذا التَّخريج متوقفٌة على عدم �سحة اقتداء  م؛ فاإنَّ �سحَّ الوجه الثاين: التَّحكُّ
ل، ولأحمد يف هذه امل�ساألة روايتان، فكيف ُيبنى قوله يف م�ساألة البحث  املفرت�ص باملتنفِّ

واية الأخرى بال دليل؟! راح الرِّ على اإحدى الروايتني مع اطِّ

الوجه الثالث: القول باملوَجب؛ فاإنَّ جميع املخالفني يقولون ب�سحة �سالة املاأموم 
ورة مع بقاء خالفهم يف هذه امل�ساألة الأ�سوليَّة. يف هذه ال�سُّ

ليل؛ فما ُنِقل عن اأحمد ل يدلُّ على هذه امل�ساألة، بل يدلُّ  الوجه الرابع: قلب الدَّ
باع الإمام يجري جمرى الواجب، في�سقط بع�ص الواجب، ويوجب ما لي�ص  على اأن اتِّ

بواجب.

املطلب ال�شاد�ض
اأثر العرتا�س

اإلى الإمام اأحمد وجوب ما زاد على ما  اأنه هل ُين�شب  اأثر العرتا�ض يف  يظهر 
يتناوله ا�سم املاأمور به؟ وتتفرع على ذلك فروع اأوردها ابن اللَّحام، وهي: 
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اإذا وجب عليه �ساة فذبح بدلها بدنة، فهل كلُّها واجبة اأو �ُسبعها؟ يف امل�ساألة . 1
، وينبني على الوجهني: هل يجوز اأن ياأكل ما  هما وجوب الكلِّ وجهان، اأ�سُحّ

عدا ال�ُسبع؟ اإن قلنا اجلميع واجب مل يجز)1(.

كاة �شًنا اأعلى من الواجب فهل كلُّه فر�ض اأو بع�شه تطوُّع؟ . 2 اإذا اأخرج يف الزَّ
اب: كلُّه فر�ص-وهو خمالف لقاعدته- وقال القا�سي: بع�سه  قال اأبو اخلطَّ

تطوُّع)2(.

ا له يف . 3 اإذا اأدرك الإمام يف الركوع بعد فوات قدر الإجزاء فهل يكون ُمدِركاً
الفري�سة اأم ل؟ ظاهر كالم القا�سي تخريجها على الوجهني)3(.

القواعد لبن اللحام 529/2 بت�شرف، وانظر: الفروع 468/3، الإن�ساف 534/3.  )1(
القواعد لبن اللحام 531/2 بت�شرف ي�شري، وانظر الإن�شاف 57/3.  )2(

القواعد لبن اللحام 532/1 بت�شرف، وانظر الفروع 586/1.  )3(
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املبحث الثالث
حابي العرتا�س يف م�صاألة تخ�صي�س العام بقول ال�صَّ

املطلب االأول
بيان امل�شاألة

ا فخ�س�سه �سحابي ببع�ص اأفراده، فله اأحوال:  اإذا كان النَّ�ص عاماً

ا)1(.  حابي ومل يعرف له خمالف فهو خم�س�ص اتفاقاً اإن انت�سر قول ال�سَّ

ا)2(. حابيَّ غرُيه من ال�سحابة فلي�ص مبخ�س�ص اتفاقاً واإن خالف ال�سَّ

�ص به اأو ل؟ واإن مل ينت�سر ومل يخاَلف فاخُتلف فيه هل يخ�سَّ

حابي، وهو مذهب املالكيَّة)3(، ومذهب  القول الأول: اإنَّ العموم ل ُيخ�صُّ بقول ال�سَّ
ال�سافعي يف اجلديد، واأحد الوجهني على مذهبه القدمي)4(.

مذهب  من  امل�سهور  وهو  حابي،  ال�سَّ بقول  ُيخ�ص  العموم  اإنَّ  الثاين:  القول 
قال  وبه  واأبو اخلطاب)8(،  يعلى)7(،  اأبو  القا�سي  واختاره  واحلنابلة)6(،  احلنفيَّة)5(، 

بع�ص املالكيَّة)9(، وهو وجه لل�سافعي يف القدمي)10(.
انظر: البحر املحيط 398/3.  )1(

انظر: امل�شدر نف�شه.  )2(
انظر: اإحكام الف�شول 268، �سرح تنقيح الف�سول 254.  )3(

انظر: املح�شول للرازي 129/6، البحر املحيط 398/3.  )4(
انظر: بديع النظام 21/3-22، تي�سري التحرير 132/3.  )5(

انظر: اأ�شول ابن مفلح 1450/4، �سرح الكوكب املنري 375/3.  )6(
انظر: العدة 579/2- 580.  )7(

انظر: التمهيد 119/2- 120.  )8(
انظر: اإحكام الف�شول 268.  )9(

)10( انظر: البحر املحيط 398/3.
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املطلب الثاين
واية عند اأبي يعلى بيان الرِّ

اأوًل: ن�سُّ اأبي يعلى: 

يظهر خالفه،  اإذا مل  حابي  ال�شَّ بقول  العموم  تخ�شي�ض  »يجوز  يعلى:  اأبو  قال 
ا على  ة مقدماً واية التي جتعل قوله حجَّ وكذلك تف�سري الآية املحتملة -وهذا على الرِّ
القيا�ص- وقد ن�ص على هذا يف رواية �سالح)1(، واأبي احلارث)2(: )يف الآية اإذا جاءت 
ة؛ فاإن مل  نَّ ة، نظرَت ما عملت عليه ال�شُّ ة، وحتتمل اأن تكون خا�شَّ حتتمل اأن تكون عامَّ
يكن؛ فعن ال�سحابة، واإن كانوا على قولني اأُخذ باأ�سبه القولني بكتاب اهلل تعالى(«)3(.

واية. ثانًيا: بيان الرِّ

وطريقه  حابي،  ال�سَّ بقول  العامِّ  تخ�سي�ص  على  ن�صَّ  قد  اأحمد  اأن  يعلى  اأبو  بنيَّ 
حمتمالاً  ا  عامًّ جاء  اإن  الن�صَّ  اأنَّ  بنيَّ  قد  اأحمد  لأنَّ  الن�ص،  هو  هنا  املذهب  ن�سبة  يف 
�ض به. حابة، فاإن وافق احتمال التَّخ�شي�ض ُخ�شِّ للتخ�شي�ض فُينظر اإلى ما عليه ال�شَّ

املطلب الثالث
اب بيان اعرتا�س اأبي اخلطَّ

اأوًل: ن�سُّ العرتا�س:  

حجة  وحده  حابي  ال�سَّ قول  اأن  على  تدلُّ  ل  واية  الرِّ »هذه  اخلطاب:  اأبو  قال 
�ص به، واإمنا اأ�سار اأحمد اإلى جميعهم؛ لأنه ذكرهم بالألف والالم، ولأنه قال:  يخ�سَّ

)فاإن اختلفوا على قولني اأُخذ باأ�سبه القولني بكتاب اهلل تعالى(«)4(.
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 173/1، �سري اأعالم النبالء 529/12.  )1(

انظر ترجمته يف طبقات احلنابلة 74/1، املق�سد الأر�سد 163/1.  )2(
العدة 579/2.  )3(

التمهيد 119/2.  )4(
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ثانًيا: بيان وجه العرتا�س.

واية املذكورة  واية بالقول باملوجب، وبنيَّ اأن الرِّ اب على هذه الرِّ اعرت�ص اأبو اخلطَّ
حابة  ت على �سورة اأخرى، وهي: اأن اإجماع ال�سَّ ورة، بل ن�سَّ مل تن�صَّ على هذه ال�سُّ

ة، وا�ستدلَّ على ذلك باأمرين:  حجَّ

حابة ل يف قول الواحد منهم؛ لأن  واية قد جاءت يف قول جميع ال�سَّ الأول: اأن الرَّ
حابة«، ومل يقل �سحابي. اأحمد قال: »ال�سَّ

اختالفهم؛  حال  يف  ذلك  بعد  ع  فرَّ حابة  ال�سَّ قول  ذكر  ا  ل�مَّ اأحمد  اأن  الثاين: 
فمفهوم ذلك اأنَّ الكالم قبله وارٌد يف حال اجتماعهم.

املطلب الرابع
واية موقف احلنابلة من الرِّ

حابي اإذا مل يظهر خالفه،  قال ابن عقيل: »يجوز تخ�شي�ض العموم بقول ال�شَّ
فيهما  قوله  ُيجعل  التي  واية  الرِّ املحتمل على  املحتملة واخلرب  الآية  تف�سريه  وكذلك 
ة،  حابة اإن مل تكن �سنَّ ا على القيا�ص، ن�صَّ عليه اأحمد، واأنه يخ�صُّ بقول ال�سَّ ماً مقدَّ

حابة على قولني اأخذنا باأ�سبه القولني بكتاب اهلل تعالى«)1(. فاإذا اختلفت ال�سَّ

ة جاز تخ�سي�ص العامِّ به،  حابي حجَّ “اإذا قلنا قول ال�سَّ قال املجد ابن تيمية: 
ه اأنكر دللة كالم اأحمد عليه”)2(. اب كالقا�سي اإل اأنَّ ن�صَّ عليه... واختيار اأبي اخلطَّ

ة فهل ُيخ�صُّ به العموم اأو ل؟ يف  حابي حجَّ وقال ابن اللحام: “اإذا قلنا قول ال�سَّ
.)3(” ذلك مذهبان: اأحدهما وهو املن�سو�ص عن اأحمد: اأنه ُيخ�صُّ

الوا�سح 398-397/3.  )1(
امل�سودة 299/1.  )2(

القواعد 1187/2.  )3(
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جاز  ة  حجَّ حابي  ال�سَّ قول  قلنا  اإذا  اجلبل:  قا�سي  ابن  “قال  ار:  جَّ النَّ ابن  قال 
تخ�سي�ص العامِّ به، ن�صَّ عليه الإمام اأحمد”)1(.

تيمية،  ابن  واملجد  ابن عقيل،  تخريجه:  القا�سي على  وافق  قد  اأنه  فاخلال�سة 
اب. ار، وخالفه اأبو اخلطَّ جَّ وابن قا�سي اجلبل)2(، وابن اللَّحام، وابن النَّ

املطلب اخلام�ض
جيح الرتَّ

ة اأو ا�ستغراقيَّة؟ فهي  حابة«، هل هي جن�سيَّ اخلالف هنا متعلِّق بالألف والالم يف »ال�سَّ
اب، ويقِوّي  اأبو اخلطَّ اإليه  جن�سيَّة على مقت�سى قول القا�سي، وا�ستغراقيَّة على ما نحى 
ة، ثم  نَّ قول القا�سي اأن ال�سياق وارد يف الأجنا�ص؛ لأنه ذكر جن�ص الكتاب، ثم جن�ص ال�سُّ

حابة. جن�ص ال�سَّ

اإذ  الإجماع؛  على  احلمل  واليقني  حمتمل،  الن�صَّ  اأنَّ  اب  اخلطَّ اأبي  قول  ويوؤيد 
بال�ستغراق يتحقق اجلن�ص، ول عك�ص.

حابة بعد  اب من ترجيح ال�ستغراق بذكر خالف ال�سَّ واأما ما اأ�سار اإليه اأبو اخلطَّ
ا؛ فوجه �سياق  اإلى اخلالف بعُد منا�سٌب لل�سياقني معاً اإذ الإ�سارة  ذلك فغري متَّجه؛ 
حابي لي�ص  اب، ووجه �سياق اجلن�ص اأن قول ال�سَّ م يف قول اأبي اخلطَّ ال�ستغراق تقدَّ

حابة، لكن يوؤخذ من اأقوالهم اأقربها للنُّ�سو�ص. ة يف حال اختالف ال�سَّ حجَّ

فاإن قيل: اإنَّ كالم الإمام اأحمد ي�سري اإلى قول الواحد من ال�سحابة املختلفني؛ فاإنَّه 
قال: »واإن كانوا على قولني اأخذ باأ�سبه القولني بكتاب اهلل«، وهذا يقوي ما ذكره اأبو يعلى.

فُيقال: اإنَّ ال�ستناد اإلى اأحد القولني يف ال�سورة التي اأ�سار اإليها ل ُت�ستمدُّ من 
ه اإذا  مني، وهي اأنَّ حابي، بل ترجع اإلى م�ساألة متعلِّقة بالإجماع ال�سِّ د قول ال�سَّ جمرَّ

�سرح الكوكب املنري 375/3.  )1(
انظر ترجمته يف: الدرر الكامنة 138/1، املق�سد الأر�سد92/1.  )2(
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اأقوالهم، وحينها فاإن  حابة على قولني مل يجز ملن بعدهم اخلروج عن  اختلف ال�شَّ
ح، وهو ما اأ�سار  لزم اعتماد اأحد القولني دون غريهما وجب اأن يكون ذلك عن مرجِّ

اإليه الإمام اأحمد من كون اأحد القولني اأ�سبه بكتاب اهلل تعالى.

م،  ويظهر اأن الأقرب اإلى �شياق كالم الإمام اأحمد اأن الألف والالم جن�شيَّة؛ ملا تقدَّ
ح ل ُيركن اإلى العمل باليقني؛ فكالم القا�سي متَّجه. واهلل اأعلم.  ومع وجود املرجِّ

املطلب ال�شاد�ض
اأثر العرتا�س

حابي على العموم  يقت�سر اأثر اخلالف على اأن مذهب اأحمد يف تقدمي قول ال�سَّ
حابي هو  اأو ل؟ واإل فاإنَّ التَّخ�سي�ص بقول ال�سَّ نة  واية املعيَّ هل ي�ستمدُّ من هذه الرِّ

املعتمد يف مذهب احلنابلة)1(. 

اب -رغم اعرتا�سه- قد ن�سر نف�ص هذا القول بعدما ذكر العرتا�ص  واأبو اخلطَّ
هذه  من  القول  هذا  ا�ستمداد  ة  �سحَّ اإلى  ه  توجَّ ا  اإمنَّ فالعرتا�ص  واية)2(؛  الرِّ على 

واية وح�سب.  الرِّ

انظر: اأ�شول ابن مفلح 1450/4، �سرح الكوكب املنري 375/3.  )1(
انظر: التمهيد 119/2- 120.  )2(
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املبحث الرابع

العرتا�س يف م�صاألة تعار�س العامِّ واخلا�سِّ

املطلب االأول
بيان امل�شاألة 

العامِّ  تخ�سي�ص  يف  خالف  فال  ا،  متاأخراً اخلا�ص  وكان  وخا�صٌّ  عامٌّ  تعار�ص  اإذا 
.)1( باخلا�صِّ

ا فاختلف الأ�سوليون على قولني:  واأما اإذا كان العامُّ متاأخراً

، وهو قول اجلمهور)2(، واختاره القا�سي  القول الأول: اأن العامَّ ُيخ�س�ص باخلا�صِّ
اأبو يعلى)3(، واأبو اخلطاب)4(.

ا، وهو مذهب العراقيني  ا كان اأو خا�ساً ر عاماً ا�سخ هو املتاأخِّ القول الثاين: اأن النَّ
من احلنفيَّة)5(، وُحكي عن اأحمد ما يدل عليه كما �سياأتي. 

املطلب الثاين
واية عند اأبي يعلى بيان الرِّ

اأوًل: ن�سُّ اأبي يعلى: 

 ، خا�صٌّ والآخر  عامٌّ  واأحدهما  خربان،  اأو  اآيتان  تعار�ست  »اإذا  يعلى:  اأبو  قال 
انظر: البحر املحيط 408/3.  )1(

انظر: العدة 615/2، التمهيد لأبي اخلطاب 151/2، بديع النظام 10/2، البحر املحيط 409/3، 410.  )2(
انظر: العدة 615/2.  )3(

انظر: التمهيد 151/2.  )4(
انظر: بديع النظام 9/3.  )5(
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اأو  اخلا�صِّ  على  العامُّ  م  تقدَّ �سواء   ، العامِّ تخ�سي�ص  وجب  ؛  للعامِّ مناٍف  واخلا�ص 
ر، اأو ُجهل التاريخ...  تاأخَّ

وقد اأوماأ اأحمد  اإلى هذا يف موا�سع: ... وقال يف رواية عبداهلل)1(... 
متر،  من  ا  و�ساعاً ها  ردَّ �ساء  اإن  فحلبها،  الرجل  ا�سرتاها  اإذا  اة،  امل�سرَّ )ال�ساة 
للم�سرتي؛  اللنب  يكون  اأن  ينبغي  فكان  مان«)2(؛  بال�شَّ »اخلراج  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وقول 
ه، فكان عليه �سمانه،  ا ردَّ لأنَّه �سامن مبنزلة العبد، اإذا ا�ستعمله فاأ�ساب به عيباً
اأن  اأولى  الأخري  فيكون  قبل اخلرب؛  باأنَّ اخلرب  تاأتي دللة  الأخبار حتى  ت�ستعمل 

يوؤخذ به()3(.

، ومل يجعل اأحدهما  فقد بنيَّ اأنه ي�ستعملها، واأنه يق�سي باخلا�صِّ منهما على العامِّ
ا لالآخر. نا�سخاً

ا خا�سني وقد تعار�سا؛  وقوله: “اإن الأخري اأولى اأن يوؤخذ به« اأراد اإذا كانا جميعاً
ا واخلا�صُّ ينايف  ا والآخر خا�ساً ا لالأول، فاأما اإذا كان اأحدهما عاماً فيكون الثاين نا�سخاً

العام فاحلكم فيه على ما ذكرناه”)4(.

واية. ثانًيا: بيان الرِّ

العامِّ  على  اخلا�صِّ  تقدمي  اإلى  موا�سع  اأوماأ يف  قد  اأحمد  اأنَّ  القا�سي  ذكر 
عند تعار�سهما، وحمل قول اأحمد: »الأخري اأولى اأن يوؤخذ به« على ما اإذا كان 
ا لالأول؛ وم�ستند هذا التاأويل:  ان خا�سني وقد تعار�سا؛ فيكون الثاين نا�سخاً الن�سَّ
اإلى تقدمي اخلا�صِّ  اأوماأ فيها  التي  الأخرى  املوا�سع  اجلمع بني قوله هذا وبني 

. على العامِّ
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 180/1، �سري اأعالم النبالء 516/13.  )1(

اأخرجه اأبو داود، 284/3، برقم )3508(، والرتمذي 572/2، برقم )1285(، واأحمد 272/40، برقم   )2(
)24224(، وقال الرتمذي: ح�سن �سحيح.

انظر: م�شائل اأحمد من رواية ابنه عبداهلل 15.  )3(
العدة 620-615/2.  )4(
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املطلب الثالث
اب بيان اعرتا�س اأبي اخلطَّ

اأوًل: ن�سُّ العرتا�س: 

.. وقال اأ�سحاب اأبي حنيفة: اإن  قال اأبو اخلطاب: “يقدم اخلا�صُّ على العامِّ
 ، تاأخر اخلا�صُّ كقولنا، واإن تقدم اخلا�صُّ ُقدم العامُّ عليه، وحكم بن�سخ اخلا�صِّ
واإن ُجهل التاريخ يتوقف فيهما اأو يرجع اإلى غريهما اأو اإلى ترجيح اأحدهما على 

الآخر. 

وقد روى عبداهلل عن اأحمد ما يدلُّ على هذا، فقال يف كالم طويل: )ت�ستعمل 
الأخبار حتى تاأتي دللة باأن اخلرب قبل اخلرب فيكون الأخري اأولى اأن يوؤخذ به(، 
وفيه  اأولى،  الأخري  يكون  خا�سني  كانا  اإذا  اخلربين  على  له  تاأوَّ �سيخنا  اأن  اإل 

نظر”)1(.

اب. ثانًيا: بيان اعرتا�س اأبي اخلطَّ

اب اأن قول اأحمد: »ت�ستعمل الأخبار حتى تاأتي دللة باأن اخلرب قبل  يرى اأبو اخلطَّ
ا،  اخلرب فيكون الأخري اأولى اأن يوؤخذ به« موافق لقول احلنفية يف تقدمي املتاأخر مطلقاً

ا. ا كان اأو خا�ساً عاماً

ورة،  اأحمد يف هذه ال�سُّ تاأوُّل �سيخه القا�سي للمنقول عن  اأبو اخلطاب  وخالف 
اأويل نظر. وبنيَّ اأن يف ذلك التَّ

ويظهر اأن وجه النَّظر هو اأن عبارة اأحمد ظاهرة فيما يدل على مذهب احلنفيَّة؛ 
، ثم  ة، ومل ُتفرق بني عامٍّ وخا�صٍّ لأنَّ اأحمد قال: »فيكون الأخري اأولى«، فعبارته هنا عامَّ

اإنَّ �سرَف القا�سي لهذا الكالم عن ظاهره ل دليل عليه.
التمهيد 151/2.  )1(
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املطلب الرابع
واية موقف احلنابلة من الرِّ

ا  م، خا�ساًّ ر ُيقدَّ قال ابن قدامة: “قد ُروي عن اأحمد  رواية اأخرى: اأن املتاأخِّ
ا”)1(.  كان اأو عاماًّ

على  له  تاأوَّ �سيخنا  اأن  )اإلَّ  قال:  اب...  اخلطَّ اأبا  “راأيت  تيمية:  ابن  املجد  وقال 
ني يكون الأخري اأولى(، قال: )وفيه نظر(. اخلربين اإذا كانا خا�شَّ

خرب  فاإنَّ  َلم  ال�سَّ مع  حكيم  بخرب  ومتثيله  واية  الرِّ ل  اأوَّ يرده  فا�سد  القا�سي  وتاأويل  قلت: 
مان عامٌّ يف  اة خا�ضٌّ واخلراج بال�شَّ ، وخرب امل�شرَّ َلم خا�ضٌّ حكيم عامٌّ يف جميع البيوع وال�شَّ

كلِّ �سمان”)2(.

وعن  �سه...  يخ�سِّ اخلا�صَّ  فاإن  ا  راً متاأخِّ اأو  ا  ماً متقدِّ  ... العامُّ كان  “�سواء  ويف:  الطُّ وقال 
ا، وهو قول احلنفيَّة”)3(.  ا كان اأو عاماًّ ر من النَّ�سني خا�ساًّ م املتاأخِّ اأحمد  ُيقدَّ

ان، قال يف  لها القا�سي على اأن اخلربين خا�سَّ وذكر ابن مفلح رواية اأحمد ثم قال: »تاأوَّ
واية بخرب حكيم...(،  التَّمهيد: )وفيه نظر(، وقال بع�ض اأ�شحابنا: )فا�شد؛ لتمثيله اأول الرِّ

م املتاأخر كقول اأكرث احلنفيَّة«)4(. و�سة رواية: يقدَّ ويف الرِّ

ا من عبارة ابن مفلح)5(.  وذكر املرداوي قريباً

ه اإن تاأخر العامُّ َن�َسخ، واإن تاأخر اخلا�صُّ  ار: “عن الإمام اأحمد رواية... اأنَّ جَّ وقال ابن النَّ
َن�َسخ من العام بقدره”)6(.

رو�سة الناظر 725/2.  )1(

امل�سودة 318-317/1.  )2(
�سرح خمت�سر الرو�سة 559-558/2.  )3(

اأ�سول ابن مفلح 952-951/3.  )4(
انظر: التحبري 2646-2645/6.  )5(

�سرح الكوكب املنري 383-382/3.  )6(
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ويف  والطُّ قدامة  وابن  تيمية  ابن  واملجد  اب  اأبو اخلطَّ احلنابلة:  القا�سي من  فقد خالف 
ار، ومل اأقف على من وافق القا�سي. جَّ وابن النَّ

املطلب اخلام�ض
جيح الرتَّ

اب وجيه؛ فاإن عبارة اأحمد ظاهرٌة فيما يدل على  يظهر اأن اعرتا�ض اأبي اخلطَّ
مذهب احلنفَيّة؛ لوجوه: 

 . ق بني عامٍّ وخا�صٍّ ة، مل ُتفرِّ الأول: اأنَّ الإمام اأحمد قال: »فيكون الأخري اأولى«، فعبارته عامَّ

ا ل�سرف كالم اأحمد عن ظاهره. الثاين: اأنَّ القا�سي مل يذكر موِجباً

ياق ياأبى ذلك، فالتَّمثيل الذي ذكره  الثالث: ما ذكره املجد ابن تيمية من اأنَّ ال�سِّ
اأويل. الإمام اأحمد ل يوافق هذا التَّ

املطلب ال�شاد�ض
اأثر العرتا�س

يظهر اأثر العرتا�ض يف تعار�ض العام واخلا�ض فهل ُين�شب اإلى الإمام اأحمد رواية 
ر منهما اأو ل؟ وتتفرع على ذلك فروع)1( منها:  بالعمل باملتاأخِّ

ة،  ة والأخرى خا�سَّ تان متعار�ستان يف كالمني منفردين اإحداهما عامَّ اإذا وردت و�سيَّ
.)2( ا على الروايات عن اأحمد يف تعار�ص اخلا�صِّ والعامِّ فيكون اخلالف فيها مبنياً

ة، اأما على رواية اأحمد فلم اأقف على فرع يتعلَّق به  ة فروع مع مذهب احلنفيَّ تتفرع على هذه امل�ساألة عدَّ  )1(
�سوى ما اأورده ابن رجب يف القواعد.

ة للخن  وانظر الأثر على فروع احلنفيَّة يف: التمهيد لالإ�شنوي 409، اأثر الختالف يف القواعد الأ�سوليَّ  
.225-220

انظر: تقرير القواعد لبن رجب 548-547/2.  )2(
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املبحث اخلام�ض

اوي باأخذه الأجرة  العرتا�س يف م�صاألة ردِّ رواية الرَّ
على احلديث

املطلب االأول

بيان امل�شاألة

اختلف العلماء يف قبول رواية من اأخذ اأجرة على احلديث على ثالثة اأقوال: 

قوا بينه وبني اأخذ  الأول: عدم قبول روايته، وهو مذهب اأحمد واإ�سحاق)1(، وفرَّ
معلِّم القراآن الأجرة باأن العادة هناك جارية بالأخذ، بينما يف احلديث مل 
جتِر بذلك العادة، فُتخرم مروءة الفاعل؛ ملخالفته ما �ساع بني اأهل احلديث 

ه عن ذلك)2(، واختار اأبو اخلطاب هذا املذهب)3(. من التنزِّ

ا على اإقراء القراآن)5(، واختاره  الثاين: قبول روايته، وهو مذهب الأكرث)4(؛ قيا�ساً
القا�سي اأبو يعلى)6(.

اإ�سحاق  اأبو  ب لعياله، اختاره  التَّك�سُّ اإن كان التَّحديث مينعه من  الثالث: القبول 
ال�سريازي)7(.

انظر: فتح املغيث 252/2، تدريب الراوي 567/2، تو�سيح الأفكار 253/2.  )1(
انظر: فتح املغيث 252/2، تو�سيح الأفكار 253/2.  )2(

انظر: التمهيد 110-109/3.  )3(
انظر: فتح املغيث 256/2-263، تو�سيح الأفكار 254/2.  )4(

انظر: فتح املغيث 264/2.  )5(
انظر: العدة 954/3.  )6(

انظر: فتح املغيث 263/2، تدريب الراوي 567/1، تو�سيح الأفكار 254/2.  )7(
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املطلب الثاين
واية عند اأبي يعلى بيان الرَّ

اأول: ن�سُّ اأبي يعلى: 

اإلى  واية،  الرِّ بها  ُترد  التي  بالأمور  تتعلق  اأحمد  عن  روايات  ة  عدَّ القا�سي  ذكر 
“قال يف رواية ُحَبي�ص)1(، و�سلمة بن �سبيب)2(: )ل نكتب عن هوؤلء الذين  اأن قال: 
ثون، ول كرامة()3(. وهذا على طريق الورع؛ لأنَّ  راهم على احلديث ويحدِّ ياأخذون الدَّ
بيع العينة، واأخذ الأجرة على رواية احلديث، مما ي�سوغ فيه الجتهاد، وما ي�سوغ فيه 

ق فاعله”)4(.  الجتهاد مل ُيف�سَّ

واية. ثانًيا: بيان الرِّ

ز من رواية من ياأخذ الأجرة على التَّحديث  بنيَّ القا�سي اأنَّ مذهب اأحمد التحرُّ
على �سبيل الورع ل احلتم، وبنيَّ اأنَّ قول اأحمد -»ل نكتب عن هوؤلء الذين ياأخذون 
راهم على احلديث«- حممول على الورع، بدليل اأنَّ حكم اأخذ الأجرة على التَّحديث  الدَّ
ا ي�سوغ فيه الجتهاد. اوي اإْن فعل اأمراً ا، ول تردُّ رواية الرَّ ا �سائغاً اأمر خمتلف فيه اخالفاً

وايَة  الرِّ اأحمَد  منُع  فيقال:  والتَّق�سيم)5(  رب  ال�سَّ ُيعربَّ عن هذا بطريق  اأن  وميكن 
ا اأن يكون على وجه احلتم؛ لف�سقه، اأو على �سبيل الورع؛ لفعله  ن ياأخذ الأجرة اإمَّ عمَّ
ا فيه، والأول باطل؛ فاإنَّ اأخذ الأجرة ي�سوغ فيه الجتهاد، ول يف�سق من  ا خمتلفاً اأمراً

واية للورع.  ا؛ فتعنيَّ الثاين، وهو ترك الرِّ خالف اجتهاداً
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 147/1، املق�سد الأر�سد 353/1.  )1(

انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 168/1، �سري اأعالم النبالء 256/12.  )2(
مل اأقف على هذه الروايات يف كتب املذهب املطبوعة التي �شبقت القا�شي اأبا يعلى، واأخرج اخلطيب   )3(
يبيع  عمن  ُيكتب  اأحمد:  �سئل  قال:  اأنه  �سبيب  بن  �سلمة  عن  ب�سنده  �ص154،  الكفاية  يف  البغدادي 

احلديث؟ قال: “ل، ول كرامة”. 
العدة 954/3.  )4(

اب الآتي. ياق مع اعرتا�ص اأبي اخلطَّ رب والتَّق�سيم ليت�سق ال�سِّ مت التَّعبري هنا بطريق ال�سَّ  )5(
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املطلب الثالث
اب بيان اعرتا�س اأبي اخلطَّ

اأوًل: ن�سُّ العرتا�س: 

واملباحات  املعا�سي  من  امل�ستقبحات  فهي  غائر:  ال�سَّ “فاأما  اب:  اخلطَّ اأبو  قال 
كالتَّطفيف وتكرار النظر يف الن�شاء امل�شتح�شنات، والتكلم بال�ّشفه، وكذلك الأكل على 
الطريق وتقبيل زوجته بني النا�ض، وما اأ�شبه ذلك، وكذلك امل�شارط على اأخذ الأجرة 
على احلديث اأو ال�سالة، قال اأحمد يف رواية حبي�ص و�سلمة بن �سبيب: )ل ُيكتب عن 
راهم على احلديث ويحدثون، ول كرامة(. قال �سيخنا: هذا  هوؤلء الذين ياأخذون الدَّ

على طريق الورع؛ لأنَّ هذا مما ي�سوغ فيه الجتهاد. 

ريق”)1(. ناءة من الأكل وال�سرب على الطَّ وهذا غلط، لأنَّ هذا اأكرث يف الدَّ

ثانًيا: بيان العرتا�س.

اوي اإذا ا�شرتط  اب بقاَء كالم اأحمد على ظاهره يف ردِّ رواية الرَّ يرى اأبو اخلطَّ
ل  تاأوَّ ُموِجب من  لأنَّ  الورع غلط؛  الكالم على  تاأوُّل  اأنَّ  التَّحديث، وبنيَّ  الأجرة على 
ق مع اخلالف،  دِّ بالف�سق، والف�سق غري متحقِّ هو اأن اللفظ ل ميكن حمله اإل على الرَّ

ناءة ل الف�سق. بينما ردُّ اأحمد اإمنا كان ب�سبب الدَّ

غري  فالتَّق�سيم  القا�سي،  ذكره  فيما  الق�سمة  انح�سار  مبنع  هنا  فالعرتا�ص 
ناءة  الدَّ ب�سبب  احلتم  وجه  على  هنا  الّراوي  رواية  ردُّ  يكون  اأن  يحتمل  اإذ  حا�سر؛ 

ناءة هنا اأمر ظاهر متحقق. وانخرام املروءة، وحتقق الدَّ

املطلب الرابع
واية موقف احلنابلة من الرِّ

راهم على  الدَّ ياأخذ  ن  نكتب عمَّ اأحمد-: )ل  الإمام  -اأي  “قال  ابن عقيل:  قال 
التمهيد 109/3- 110.  )1(
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ا على  واية فر�ساً احلديث، ول كرامة(، وهذا حمموٌل على اأخذ الأجرة، مع كون الرِّ
عي واأن َي�سُمد لالإتعاب ل�سماٍع َيقَطُعه عن �سغله فهو كن�سخ احلديث  ا ال�سَّ الكفاية، فاأمَّ

واملقابلة له”)1(.

قال تقي الدين ابن تيمية: “قال يف رواية حبي�ص و�سلمة بن �سبيب: )ل نكتب عن 
ثون، ول كرامة(.  راهم على احلديث ويحدِّ هوؤلء الذين ياأخذون الدَّ

... اأخذ الأجرة على رواية احلديث مما  قال القا�سي: هذا على طريق الورع؛ لأنَّ
ق فاعله”)2(. ي�سوغ فيه الجتهاد، وما �ساغ فيه الجتهاد مل ُيف�سَّ

ول  احلديث  عنه  ُيكتب  )ل  الأجرة:  ا�شرتاط  يف  اأحمد  “قال  مفلح:  ابن  قال 
غلط؛  هذا  التَّمهيد:  ويف  فيه،  جمتهد  لأنَّه  الورع؛  على  هو  القا�سي:  قال  كرامة(، 
د ما ذكره نقل اأبي احلارث: هذه طعمة  ريق، يوؤيِّ لأنَّه اأكرث دناءة من الأكل على الطَّ
�ُسغله فكن�سخ حديث  فاإن قطعه عن  اأنه فر�ص كفاية،  ابن عقيل على  �سوء. وحمله 

ومقابلته”)3(. 

اب. فذكر ابن مفلح هنا ما يوؤيد اعرتا�ص اأبي اخلطَّ

ونقل املرداوي كالم ابن مفلح بحرفه)4(.

اب من غري تعليق)5(. و�ساق اجلراعي كالم القا�سي ثم اأعقبه بن�صِّ اأبي اخلطَّ

فاخلال�سة اأن تقي الدين ابن تيمية قد اأقرَّ القا�سي على تاأويله، ووافق ابُن عقيل 
اب  له بوجه اآخر، وخالف اأبو اخلطَّ ل يف اجلملة، وتاأوَّ �سيَخه يف اأن كالم اأحمد متاأوَّ

�سيَخه. 
الوا�سح 33/5.  )1(

امل�سودة 529-528/1.  )2(
اأ�سول ابن مفلح 540/2- 541.  )3(

التحبري1874/4.  )4(
انظر: �شرح املخت�شر 209/2.  )5(
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املطلب اخلام�ض
جيح  الرتَّ

ا:  ل مما �سبق اأن يف قول اأحمد »ل نكتب حديثه« اأوجهاً حت�سَّ

وهو  املروءة،  لنخرام  واية؛  الرِّ مردود  والراوي  ظاهره،  على  الكالم  اأن  الأول: 
اب. اختيار اأبي اخلطَّ

اوي يقبل خربه، وكالم اأحمد على �سبيل الورع، وهو ما نحا اإليه القا�سي. الثاين: اأن الرَّ

ا له. ويقرب من هذا اأن يقال: ترك حديثه زجراً

تعنيُّ  حال  يف  اوي  الرَّ حديث  ترك  يف  اأحمد  كالم  فُيحمل  التَّف�سيل،  الثالث: 
الكتابة  تتعنيَّ فال مُينع من  فاإن مل  به  اإل  الكفاية  يقوم فر�ص  واية، فال  الرِّ

ا حينئٍذ. عنه؛ لكون اخلالف �سائغاً

الوجه  ُيقال:  وقد  اأحمد،  عبارة  لظاهر  ملوافقته  اأولى؛  الأول  الوجه  ُيقال:  وقد 
واية بالأجرة  المة وعدم اجلرح، مع ا�ستهار الرِّ الثاين موافق لالأ�سل، فالأ�سل ال�سَّ

عن رواة م�سهورين بالعدالة، ومع قيام احتمال عدم اجلرح فال ُيجرح.

ا  ابقني اإل اأنَّ اجلزم باأنَّ اأحمد اإمنَّ واأما الثالث فاإنَّه واإن َجمع بني الوجهني ال�سَّ
اأراد هذا التَّف�سيل دون غريه يفتقر اإلى دليل. واهلل اأعلم.

ان بن م�سلم والف�سل  اظَر يف الرتجيح اأنَّ الإمام اأحمد كان ُي�ِجل رواية عفَّ وقد يفيد النَّ
بن ُدكني مع اأخذهما الأجرة على احلديث؛ لثباتهما عند امتحانهما يف خلق القراآن)1(.

هذه  يبلغ  مل  من  حقِّ  يف  ذاك  باأنَّ  هذا...  بني  اجلمع  “فيمكن  خاوي:  ال�سَّ قال 
املرتبة يف الثِّقة والتَّثبت، اأو الأخذ -اأي للمال- خُمتلف يف املو�سعني)2(”)3(.

انظر: تاريخ بغداد 307/14، تهذيب التهذيب 274/8-275، فتح املغيث 256/2.   )1(
اوي كما لو كان يف الأخذ يف حال الفقر مع كون التَّحديث مينعه من  فالأخذ الذي ل ترد به رواية الرَّ  )2(
ف�ص نحو املال، ونحو ذلك. ديدة وا�ست�سراف النَّ ا باملُ�سارطة ال�سَّ ب، اأو اإن مل يكن الأخذ م�سحوباً التَّك�سُّ

فتح املغيث 259/2.  )3(
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املطلب ال�شاد�ض
اأثر العرتا�س

ُتقبل  هل  التَّحديث  على  الأجر  ياأخذون  الذين  واة  الرُّ يف  اخلالف  اأثر  يظهر 
ا فاإنَّ  واية عنهم تورعاً روايتهم عند الإمام اأحمد اأو ل؟ فعلى القول باأنَّ املنع من الرِّ
فاإن  املروءة  انخرام  ك لأجل  الرتَّ باأنَّ  القول  ا، وعلى  لروايتهم مطلقاً برٍدّ  لي�ص  ذلك 

واية ُتردُّ حينئٍذ. الرِّ

اوي)1(،  اب يرى اأنَّ اأخذ الأجرة على احلديث يوؤثر يف ثقة الرَّ ومن هنا فاإن اأبا اخلطَّ
بخالف اأبي يعلى الذي يرى اأنَّ اأخذ الأجرة على احلديث مما ي�سوغ فيه الجتهاد)2(.

الف�سل  نعيم  اأبو  الأجرة على احلديث:  باأخذ  ُعرفوا  الذين  الثقات  واة  الرُّ ومن 
بن  وه�سام  فار)4()ت219ه�(،  ال�سَّ م�سلم  بن  ان  وعفَّ ُدكني)3()ت219ه�(،  بن 
ار)5()ت245(، ويعقوب بن اإبراهيم بن كثري الّدورقي)6()ت252ه�(، وكلهم ممن  عمَّ

روى عنه ال�سيخان)7(.

ان بن م�سلم والف�سل بن ُدكني  ا اأنَّ الإمام اأحمد كان ُي�ِجل رواية عفَّ م قريباً وقد تقدَّ
مع اأخذهما الأجرة على احلديث؛ لثباتهما عند امتحانهما يف فتنة خلق القراآن.

انظر: التمهيد 110/3.  )1(
انظر: العدة 954/3.  )2(

انظر ترجمته يف: �شري اأعالم النبالء 142/10، تهذيب التهذيب 270/8.  )3(

انظر ترجمته يف: �شري اأعالم النبالء 242/10، تهذيب التهذيب 230/7.  )4(
انظر ترجمته يف �شري اأعالم النبالء 420/11، تهذيب الكمال 242/30.  )5(

انظر ترجمته يف �شري اأعالم النبالء 141/12، تهذيب التهذيب 381/11.  )6(
انظر: فتح املغيث 259-256/2.  )7(
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املبحث ال�شاد�ض

العرتا�س يف م�صاألة زيادة الثِّقة

املطلب االأول
بيان امل�شاألة

ُقبلت  املجل�ص  د  تعدَّ فاإن  حالت:  لها  الأ�سوليني  عند  احلديث  يف  الثقة  زيادة 
ا)1(، واإن ُجهل احلال فمنهم من جعل لها حكم التَّعدد، ومنهم من جعل لها حكم  اتفاقاً
د املجل�ص فاختلف الأ�سوليون يف هذه احلالة  ف)2(، واإن احتَّ الحتاد، ومنهم من توقَّ

على اأقوال كثرية، اأ�سهرها ما يلي: 

ا، وهو قول اجلمهور)3(، واختاره اأبو يعلى)4(. القول الأول: القبول مطلقاً

ا، وهو مذهب بع�ص اأهل احلديث)5(. القول الثاين: الردُّ مطلقاً

بط، وبه قال مالك)6(، وبع�ص  بال�سَّ ا  ائد معروفاً الزَّ اإن كان  ُتقبل  الثالث:  القول 
ال�سافعية)7(.

تكن  ومل  منافية،  تكن  ومل  والأحفظ،  الأكرث  يخالف  مل  اإن  ُتقبل  الرابع:  القول 
عظيمة الوقع، ول ينِكر عليه الناقلون الزيادَة، وهو اختيار الزرك�شي)8(.

انظر: بديع النظام 281/2، البحر املحيط 329/4، رفع النقاب 246/5.  )1(
انظر: بديع النظام 282/2، البحر املحيط 330/4.  )2(

انظر: العدة 1004/3، بديع النظام 282/2، البحر املحيط 330/4، تدريب الراوي 394/2.  )3(
انظر: العدة 1004/3.  )4(

انظر: بديع النظام 282/2، تدريب الراوي 394/2.  )5(
انظر: رفع النقاب 248/5.  )6(

انظر: البحر املحيط 334/4، تدريب الراوي 396/2.  )7(
البحر املحيط 334/4.  )8(
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القول اخلام�ص: يقبل قول الأكرث، فاإن ا�ستووا فالأحفظ، فاإن ا�ستووا فال�ُمثِبت، 
اب)1(، وابن دقيق)2(. وهو قول اأبي اخلطَّ

اب خالف امل�ساألة فيما لو ا�ستويا يف العدد واحلفظ)3(. وح�سر اأبو اخلطَّ

املطلب الثاين
واية عند اأبي يعلى بيان الرِّ

اأوًل: ن�سُّ اأبي يعلى: 

ل  بزيادة  اأحدهم  وانفرد  حديثاًا،  الثِّقات  من  جماعة  روى  »اإذا  يعلى:  اأبو  قال 
ائد يف موا�سع:  تخالف املزيد عليه... قد ن�صَّ اأحمد  على الأخذ بالزَّ

فقال اأحمد بن القا�سم)4(: �ساألت اأبا عبداهلل  عن م�ساألة يف فوات احلج، 
فقال: )فيها روايتان: اإحداهما فيها زيادة دم()5(، قال اأبو عبداهلل: )والزائد اأولى 
يادة يف اأحدهما، اأخذنا  اأن يوؤخذ به(، قال: )ومذهبنا يف الأحاديث: اإذا كانت الزِّ

بالزيادة()6(.

)7(، ونقل  ونقل امليموين عنه اأنَّه قال: )ُنقل اأنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص دخل الكعبة ومل ي�سلِّ
يْقُنت يف الفجر)9(، وغريه  اأنه �سلى. وابن عمر يقول: مل  اأنَّه �سلَّى)8(، فهذا ي�سهد 

التمهيد 154-153/3.  )1(
انظر: البحر املحيط 336/4.  )2(
انظر: التمهيد 155-153/3.  )3(

انظر ترجمته يف طبقات احلنابلة 55/1، املق�سد الأر�سد 155/1.  )4(
انظر هذه الأحاديث يف املنتقى للمجد ابن تيمية 778-775/2.   )5(

واية يف طبقات احلنابلة لبن اأبي يعلى 56/1. انظر هذه الرِّ  )6(
اأخرجه البخاري عن ابن عبا�ص 88/1 برقم )398(، وم�سلم 968/2 برقم )1331(، واأحمد 30/4   )7(

برقم )2126(.
اأخرجه البخاري عن ابن عمر 88/1 برقم )397(، واأحمد 326/9 برقم )5449(.  )8(
اأخرجه عبدالرزاق 107/3، برقم )4954(، وابن اأبي �سيبة 99/2، برقم )6945(.  )9(
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يقول: قنَت)1(، فهذه �سهادة عليه اأنَّه قنت. وحديث اأن�ص: مل ياأِن لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن 
�سهد  فالذي  على اخل�ساب،  �سهادة  فهذه  قد خ�سب)3(،  يقولون:  وقوم  يخ�سب)2(، 

على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فهو اأوكد)4(...(.

كان  منهم  الواحد  به  انفرد  ما  اأنَّ  اإلى  احلديث  اأ�سحاب  من  جماعة  وذهب 
ابن  واإبراهيم  الأثرم  رواية  يف  هذا  نحو    اأحمد  عن  ُروي  ا...وقد  مردوداً
يجب؟  فهل  البيع،  بعد  �ساحبه  اأحدهما  فَخريَّ  تبايعا  اإذا  وذي)6(:  واملرُّ احلارث)5(، 
اأنا اأذهب اإلى  اإليه؟ )قال: ل،  فقال: )هكذا يف حديث ابن عمر(، قيل له: اأتذهب 
الأحاديث الباقية، اخليار لهما ما مل يتفرقا، لي�ص فيها �سيء من هذا(. فقد اّطرح 

د بها ابن عمر. رواية ابن عمر بزيادتها؛ لأنَّ اجلماعة ما نقلوها، واإمنا تفرَّ

وقال يف رواية اأبي طالب)7(: )كان احلجاج بن اأرطاة)8( من احلفاظ(، قيل له: 
فلَم هو عند النا�ص لي�ص بذاك؟ قال: )لأنَّ يف حديثه زيادةاً على حديث النا�ص، ما 

يكاد له حديث اإل فيه زيادة(«)9(.

واية. ثانًيا: بيان الرِّ

يادة ما رواه جماعة الثقات،  واة، ول تخالف الزَّ اإذا انفرد ثقة بزيادة عن باقي الرُّ
فبنيَّ القا�سي اأن عن اأحمد يف هذه احلالة روايتني: 

منها حديث الرباء بن عازب، اأخرجه م�سلم 470/1، برقم )678(، واأحمد 609/30، برقم )18661(.   )1(
اأخرجه البخاري 160/7 برقم )5895(، وم�سلم 1821/4، برقم )2341(، واأحمد 345/20، برقم   )2(

.)13051(
منها عن ابن عمر، اأخرجه اأبو داود 86/4، برقم )4210(، والن�سائي 186/8 برقم )5244(.  )3(

بحثت عنه يف ر�سالة “م�سائل الإمام اأحمد يف رواية عبدامللك امليموين يف ربع العبادات” ملاهر املعيقلي،   )4(
ومل اأجده.

انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 94/1، املق�سد الأر�سد 221/1.  )5(
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 56/1، �سري اأعالم النبالء 173/13.  )6(

انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 39/1، املق�سد الأر�سد 95/1.  )7(
انظر ترجمته يف: �شري اأعالم النبالء 69/7، تهذيب التهذيب 196/2.  )8(

العدة 1007-1004/3.  )9(
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يادات، وقال: »مذهبنا يف الأحاديث:  يادة؛ لأنَّ اأحمد قبل بع�ص الزِّ الأولى: قبول الزِّ
يادة يف اأحدهما، اأخذنا بالزيادة«، وقال: »الذي �سهد على النبي  اإذا كانت الزِّ

ملسو هيلع هللا ىلص فهو اأوكد«.

يادات قال: »اأنا اأذهب اإلى الأحاديث  الثانية: ردُّ الزيادة؛ لأنَّ اأحمد ملَّا ردَّ بع�ص الزِّ
الباقية«، »يف حديثه زيادة على حديث النا�ص«.

املطلب الثالث
اب بيان اعرتا�س اأبي اخلطَّ

اأوًل: ن�سُّ العرتا�س: 

مل  زيادةاً  فيه  اأحدهما  فذكر  ا،  واحداً ا  خرباً اثنان  روى  “اإذا  اب:  اخلطَّ اأبو  قال 
وكانت  يادة،  بالزِّ وُعمل  خربين،  كانا  جمل�شني  عن  رويا  فاإن  نظرنا،  الآخر  يروها 

�سة اأو نا�سخة.  خم�سِّ

ا  يادة واحداً واإن رويا ذلك عن جمل�ص واحد فهو خرٌب واحد فاإن... كان راوي الزِّ
بط والثِّقة، واإن كانا �سواء...  م اأ�سهرهما باحلفظ وال�سَّ ا ُقدِّ وراوي النُّق�سان واحداً

فذكر �سيخنا عن اأحمد روايتني: 

يادة اأولى، قاله يف رواية اأحمد بن القا�سم امليموين... اأحدهما: اأنَّ الأخذ بالزِّ

وذي واأبي طالب... رحة، اأوماأ اإليه يف رواية املرُّ والأخرى: الزيادة مطَّ

حديثاًا  رووا  جماعة  يف  اأحمد  قالها  ا  واإمنِّ ورة،  ال�سُّ هذه  يف  واية  الرِّ هذه  ولي�ص 
ا فيما ذكرنا من هذه ال�سورة، فال  ح رواية اجلماعة، فاأمَّ انفرد اأحدهم بزيادة؛ فرجَّ

يادة”)1(. راح الزِّ اأعلم عنه ما يدلُّ على اطِّ

ثانًيا: بيان العرتا�س.

ور التي تدخل يف كالم القا�سي، وهي:  اب على �سورة من ال�سُّ اعرت�ص اأبو اخلطَّ
التمهيد 155-153/3.  )1(
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بط يف اجلملة عن جمل�ص واحد وذكر  )ما لو روى اثنان مت�ساويان يف العدالة وال�سَّ
ورة، ولي�ص  اأحدهما زيادة(؛ فما ذكره القا�سي من اأنَّ لأحمد روايتني ي�سمل هذه ال�سُّ
ائد عن جماعة؛ فاإنَّه  يادة اإمنا ورد فيما لو انفرد الزَّ كذلك، فاإنَّ كالم اأحمد يف ردِّ الزِّ
قال: »اأنا اأذهب اإلى الأحاديث الباقية«، وقال: »يف حديثه زيادة على حديث النا�ص«، 

ة.  واية الثانية ل تقابل الأولى، واإمنا وردت الثانية يف حالة خا�سَّ فتبنيَّ اأن الرِّ

املطلب الرابع
واية موقف احلنابلة من الرِّ

واية عن  د بالرِّ قال ابن عقيل: “ذهب جماعة من اأ�سحاب احلديث اإلى اأَنَّ التفرُّ
د به فالن، وعن اأحمد مثله، فيكون يف  : تفرَّ ا يقولون يف الردِّ اجلماعة مردود، واأبداً
اظ، قالوا له: َفِلم هو  اج بن اأَْرطاة: هو ِمن احلفَّ امل�شاألة روايتان، لأنَّه قال يف احلجَّ
له  يكاد  ما  ا�ص،  النَّ زيادةاً على حديث  لأنَّ يف حديثه  قال:  بذاك؟  لي�ص  ا�ص  النَّ عند 

حديٌث اإلَّ فيه زيادة”)1(.

ُي�سر  روايتان”)2(، ومل  الت�ساوي  يعلى: فيه مع  اأبو  القا�سي  “قال  ويف:  الطُّ وقال 
اب، ومثله �سنع ابن املربد)3(. لعرتا�ص اأبي اخلطَّ

اب، ثم  وحكى تقي الدين ابن تيمية كالم القا�سي، واأ�سار اإلى اعرتا�ص اأبي اخلطَّ
قال: »هذه امل�ساألة ذات �ُسعب وا�ستباه بغريها«)4(، ثم حكى تف�سيالاً يف امل�ساألة، ثم 
قال: »وكالم اأحمد وغريه يف هذه الأبواب مبنيٌّ على التف�سيل«)5(، من غري اأن يبنيِّ 

اب. راأيه من خ�سو�ص ما اعرت�ص به اأبي اخلطَّ
الوا�سح 67/5.  )1(

�سرح خمت�سر الرو�سة 224/2.  )2(
انظر: �شرح غاية ال�شول 239، مقبول املنقول 176.  )3(

امل�سودة 592/1.  )4(
امل�سدر نف�سه 594/1.  )5(
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م بزيادة حفظ و�سبط  اب: اإن ا�ستوى العدد ُقدِّ وقال ابن مفلح: »قال اأبو اخلطَّ
ف ماأخذ رواية عدم القبول«)1(. وثقة، فاإن ا�ستويا فذكر �سيخنا روايتني، ثم �سعَّ

ا من كالم ابن مفلح.  وذكر اجلراعي)2(، واملرداوي)3( قريباً

ويفُّ وابُن  م اأنَّه قد وافق القا�سي ابُن عقيل، واأقرَّ القا�سي الطَّ فخال�سة ما تقدَّ
مفلح،  ابن  اأبا اخلطاب:  اأقرَّ  قد  اأنَّه  ويظهر  اب،  اأبو اخلطَّ القا�شي  وخالف  املربد، 
اب يف خمالفة تخريج القا�سي يف  واجلراعي، واملرداوي، ووافق ابُن تيمية اأبا اخلطَّ

اجلملة.

املطلب اخلام�ض
جيح الرتَّ

الذي يظهر اأن كالم القا�شي �شحيح، والقا�شي مل يتعر�ض يف كالمه لل�شورة 
اب وبنى عليها العرتا�ص، وهي: )ما لو روى اثنان مت�ساويان  التي ذكرها اأبو اخلطَّ

بط يف اجلملة عن جمل�ص واحد وذكر اأحدهما زيادة(. يف العدالة وال�سَّ

 فكالم القا�سي فيما لو خالف ثقٌة اجلماعَة، وفيها روايتان عن اأحمد: 

يف  »مذهبنا  قوله:  عموم  يف  داخل  فاإنه  ورة  ال�سُّ هذه  يف  يادة  الزِّ قبول  فاأما 
يادة«، وجاء التَّ�سريح بخ�سو�ص  الأحاديث اإذا كانت الزيادة يف اأحدهما اأخذنا بالزِّ
ه ذكر ذلك بعد  اأوكد”؛ فاإنِّ ملسو هيلع هللا ىلص فهو  هذه ال�سورة يف قوله: »الذي �سهد على النبي 
اأن�ص: مل... يخ�سب، وقوم يقولون:  “ابن عمر يقول... وغريه يقول، وحديث  قوله: 

خ�سب”.

-وهي  ورة  ال�سُّ هذه  عني  على  ن�صَّ  قد  فاإنَّه  ورة  ال�سُّ هذه  يف  يادة  الزِّ ردُّ  واأما 
اأ�سول ابن مفلح 612-611/2.  )1(
انظر: �شرح املحت�شر 291/2.  )2(

انظر: التحبري 2101/5.  )3(
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حديثه  »يف  وقال:  الباقية«،  الأحاديث  اإلى  اأذهب  »اأنا  قال:  اإذ  اجلماعة-  خمالفة 
ل اأنَّ لأحمد يف حكم زيادة الثِّقة على جماعة من  زيادة على حديث النا�ص«، فتح�سَّ

الثقات روايتني.

واهلل  القا�سي.  لها  يتعر�ص  مل  �سورة  على  اعرت�ص  قد  فاإنَّه  اب  اخلطَّ اأبو  واأما 
اأعلم.

املطلب ال�شاد�ض
اأثر العرتا�س

اأبي  اإذ كالُم  ؛  واأنَّ اخلالف �شوريٌّ له،  اأثر  ل  اب  اأبي اخلطَّ اعرتا�ض  اأنَّ  يظهر 
يف  �ص  يتعرَّ مل  فالقا�سي  واحدة؛  �سورة  يف  يعلى  اأبي  كالم  مع  يتوارد  مل  اب  اخلطَّ
اب، وبنى عليها اعرتا�سه، وهي: »ما لو روى  اأبو اخلطَّ ورة التي ذكرها  كالمه لل�سُّ
اأحدهما  وذكر  واحد  جمل�ص  عن  اجلملة  يف  بط  وال�سَّ العدالة  يف  مت�ساويان  اثنان 

ا كالم القا�سي فيما لو خالف ثقٌة اجلماعَة، وفيها روايتان عن اأحمد. زيادة«، واإمنَّ
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املبحث ال�شابع
العرتا�س يف م�صاألة جواز التَّعبد بالقيا�س

املطلب االأول
بيان امل�شاألة

جرى اخلالف يف التَّعبد بالقيا�ص يف ال�سرعيات على قولني: 

القول الأول: ثبوت التَّعبد به، وهو قول اجلماهري)1(، ومنهم القا�سي اأبو يعلى)2(، 
واأبو اخلطاب)3(.

ام)4(، وجماعة من اأهل الظاهر)5(. ظَّ القول الثاين: منع التعبد به، وهو قول النَّ

ال�سرع)6(،  بدليل  الأكرثون:  فقال  ثبوته،  طريق  يف  اختلفوا  باإثباته  القائلون  ثم 
ا)8(. اب: ثبت بهما معاً وقال اأبو احل�سني الب�سري: ثبت بالعقل)7(، وقال اأبو اخلطَّ

املطلب الثاين
واية عند اأبي يعلى بيان الرِّ

اأوًل: ن�سُّ اأبي يعلى: 
انظر: اأ�شول ال�شرخ�شي 119/2، اإحكام الف�سول 531، التمهيد366/3، البحر املحيط 16/5، التحبري   )1(

.3475/7
انظر: العدة 1280/4.  )2(

انظر: التمهيد 365/3.  )3(
انظر: �شرح العمد 281/1، املعتمد 230/2، البحر املحيط 16/5.  )4(

انظر: الإحكام لبن حزم 55/7، البحر املحيط 16/5.  )5(
انظر: البحر املحيط 16/5.  )6(

انظر: املعتمد 2/ 210، 215-214.  )7(
انظر: التمهيد 365/3.   )8(
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قال اأبو يعلى: “القيا�ص ال�سرعي يجوز التَّعبد به، واإثبات الأحكام ال�سرعيَّة من 
رع، ن�صَّ على هذا  يف رواية بكر بن حممد)1( عن اأبيه فقال:  جهة العقل وال�سَّ
)ل ي�ستغني اأحد عن القيا�ص(... وقد ا�ستعمل هذا يف كثري من م�سائله فقال يف رواية 

ا على الذهب والف�سة(. ، قيا�ساً �سا�ص متفا�سالاً ابن القا�سم: )ل يجوز احلديد والرَّ

وقد قال اأحمد  يف رواية امليموين: )يجتنب املتكلِّم يف الفقه هذين الأ�سلني: 
ة، فاإنَّه ل  نَّ املْجَمل، والقيا�ص(، وهذا حممول على ا�ستعمال القيا�ص يف معار�سة ال�سُّ

يجوز”)2(.

واية. ثانًيا: بيان الرِّ

بنيَّ القا�سي اأنَّ الإمام اأحمد يقول بجواز التَّعبد بالقيا�ص، وقد ن�صَّ على ذلك 
وعمل به، فقال: »ل ي�ستغني اأحد عن القيا�ص«، وعمل به يف كثري من امل�سائل.

فهو  والقيا�ص«  املْجَمل،  الأ�سلني:  هذين  الفقه  يف  املتكلِّم  »يجتنب  قوله:  واأما 
اأويل: اجلمع بني ن�سو�ص  ة؛ والباعث على هذا التَّ حممول على القيا�ص املعار�ص لل�سنَّ

اأحمد وفعله.

املطلب الثالث
اب بيان اعرتا�س اأبي اخلطَّ

اأوًل: ن�سُّ العرتا�س: 

ام... اإلى اأنَّه ل يجوز التَّعبد به عقاًل ول �شرًعا،  ظَّ قال اأبو اخلطاب: “ذهب النَّ
اإلى هذا يف رواية امليموين، فقال: )يجتنب املتكلِّم يف الفقه هذين  اأوماأ اأحمد  وقد 
له �سيخنا: على اأنَّ املراد به: ا�ستعمال القيا�ص يف  الأ�سلني، املجمل والقيا�ص(، وتاأوَّ

ة، والظاهر خالفه”)3(. نَّ معار�شة ال�شُّ
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 119/1.  )1(

العدة 1281-1280/4.  )2(
التمهيد368-367/3.  )3(
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ثانًيا: بيان العرتا�س.

اب اأنَّ ظاهر قول الإمام اأحمد -“يجتنب املتكلم يف الفقه هذين  بنيَّ اأبو اخلطَّ
الأ�سلني، املجمل والقيا�ص”- يومئ اإلى عدم جواز التَّعبد بالقيا�ص، وبنيَّ اأنَّ �سيخه 

اهر.  ة قد خالف الظَّ ا حمل هذا الن�ضَّ على القيا�ض املعار�ض لل�شنَّ اأبا يعلى لـمَّ

ا، ولي�ض  �شً م بذكر »القيا�ض«، ومل يورد خم�شَّ اهر اأنَّ اأحمد عمَّ ووجه خمالفة الظَّ
، فيبقى اللفظ على عمومه؛ اإذ العامُّ ظاهٌر يف ال�ستغراق.  ا يف �سياق خا�صٍّ الكالم وارداً

املطلب الرابع
واية موقف احلنابلة من الرِّ

ا، ن�صَّ عليه  رعيات عقالاً و�سرعاً “يجوز التعبُّد بالقيا�ص يف ال�سَّ قال ابن عقيل: 
ا  اأي اإمنَّ اأحمد... وكالُم اأحمَد بالعمل بالقيا�ص كثري... وجميع ما ُحكي عنه من ذمِّ الرَّ
ح هذا قوله يف رواية اأبي احلارث:  ة له؛ ليجتمع قوله، يو�سِّ نَّ اأراد به مع معار�سة ال�سُّ

اأي ويف احلديث ُغنيٌة عنه؟”)1(. وما ن�سنع بالرَّ

ام اإلى اأنه ل يجوز التعبد به عقاًل ول  ظَّ اهر والنَّ وقال ابن قدامة: “ذهب اأهل الظَّ
ا، وقد اأوماأ اإليه اأحمد ، فقال: )يجتنب املتكلِّم يف الفقه هذين الأ�سلني:  �سرعاً

ا”)2(.  له القا�سي على قيا�ص يخالف به ن�سًّ املجمل والقيا�ص(، وتاأوَّ

“قال اأحمد يف رواية امليموين: )يجتنب املتكلِّم يف الفقه  قال املجد ابن تيمية: 
ة،  نَّ ال�سُّ معار�سة  القيا�ص يف  على  وهذا حممول  والقيا�ص(.  املجمل  الأ�سلني  هذين 
ُي�سنع  )ما  فقال:  احلارث  اأبي  رواية  يف  بذلك  ح  و�سرَّ عقيل،  وابن  القا�سي  ذكره 
)�ساألت  امليموين:  رواية  يف  وقال  عنه؟(،  يغنيك  ما  احلديث  ويف  والقيا�ص  اأي  بالرَّ

رورة(، واأعجبه ذلك”)3(. افعي عن القيا�ص، فقال: عند ال�سَّ ال�سَّ
الوا�سح 282/5.  )1(

رو�سة الناظر 806/3- 807.  )2(
امل�سودة 710/2.  )3(
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ام يف اإنكار القيا�ض، فقال: )يجتنب  ظَّ ويف: “قد اأوماأ اأحمد اإلى مذهب النَّ قال الطُّ
لم يف الفقه هذين الأ�سلني: املجمل، والقيا�ص(، وُحمل اإنكار اأحمد على قيا�ٍص  املتكِّ
تاأويل  وهو  القا�سي،  له  تاأوَّ كذلك  العتبار،  فا�سد  يكون  حينئذ  لأنَّه  ا...  ن�ساً خالف 

�سحيح”)1(.

وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف �سياق حتذيره من اتباع املجمل: “ولهذا قال اأحمد: 
)يحذر ال�ُمتكلِّم يف الفقه هذين الأ�سلني: املجمل والقيا�ص(، وقال: )اأكرث ما يخطئ 
اأويل والقيا�ص(، يريد بذلك األ يحكم مبا يدلُّ عليه العامُّ واملطلق  ا�ص من جهة التَّ النَّ
ده، ول يعمل بالقيا�ض قبل النَّظر يف دللة النُّ�شو�ض هل  ه ويقيِّ قبل النَّظر فيما يخ�شُّ
كهم مبا يُظنُّونه من دللة اللَّفظ والقيا�ض؛ فالأمور  ا�ض مت�شُّ تدفعه؟ فاإنَّ اأكرث خطاأ النَّ
اأخطاأ من  واإلَّ  اإليه  القلب  ُيبحث عن املعار�ض بحًثا يطمئنُّ  يَّة ل يعمل بها حتَّى  نِّ الظَّ
بي ملسو هيلع هللا ىلص  واهر مع الإعرا�ض عن تف�شري النَّ مل يفعل ذلك... ولهذا ُجعل الحتجاج بالظَّ
ك بالأقي�سة مع الإعرا�ص عن النُّ�سو�ص  واأ�سحابه طريق اأهل البدع... وكذلك التَّم�سُّ
واب  ا ال�سَّ َ ا واإمنَّ والآثار طريق اأهل البدع، ولهذا كان كلُّ قول ابتدعه هوؤلء قولاً فا�سداً

حابة والتَّابعني لهم باإح�سان”)2(. لف من ال�سَّ من اأقوالهم ما وافقوا ِفيه ال�سَّ

في�ستفاد من كالم �سيخ الإ�سالم هنا اأن كالم الإمام اأحمد يف ذم القيا�ص حممول 
اأو العمل بالقيا�ض مع الإعرا�ض عن  على العمل بالقيا�ض قبل النظر يف الن�شو�ض، 

الن�سو�ص.

“حمله القا�سي وابن عقيل على قيا�ص  اأحمد:  ا على ن�صِّ  وقال ابن مفلح معلِّقاً
اب: والظاهر خالفه”)3(.  ة. قال اأبو اخلطَّ عار�ض �شنَّ

ا، اإل داود وابنه، واأوماأ اإليه  قال اجلراعي: “القائل بجوازه عقالاً قال: وقع �سرعاً
ا”)4(. اإمامنا، وُحِمل على قيا�ص يخالف ن�سًّ

�سرح خمت�سر الرو�سة 245/3.  )1(
جمموع الفتاوى 392/7، وانظر: 355/17.  )2(

اأ�سول ابن مفلح 1310/3- 1311.  )3(
�سرح املخت�سر 279/3.  )4(
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اأحمد  »قال  ومنه:  مذي،  الرتِّ �سرح  اآخر  يف  رجب  ابن  كالم  املرداوي  ونقل 
للميموين: خ�سلتان ينبغي اأْن يتهيَّب الكالم: املجمل والقيا�ص، فمن تكلَّم يف الفقه 

جل على ما ُيرغب له عنه. انتهى. يجتنبهما فاإِينِّ اأراهما يحمالن الرَّ

واملتاأخرين  مني  املتقدِّ بع�ص  فقال  معناه:  اأ�سحابنا يف  “فتنازع  ابن رجب:  قال 
رعيَّة  اب وغريه: هذا يدل على املنع من ا�ستعمال القيا�ص يف الأحكام ال�سَّ كاأبي اخلطَّ

بالُكلِّيَّة”.

ا كابن اأبي مو�سى)1(،  واأكرث الأ�سحاب مل ُيثبتوا عن اأحمد يف العمل بالقيا�ص خالفاً
واب(. والقا�سي، وابن عقيل وغريهم(. قال ابن رجب: )وهو ال�سَّ

 . ا اأراد به القيا�ص املخالف للنَّ�صِّ )ثمَّ منهم من قال: اأمُره باجتناب القيا�ص اإمنَّ
واية على نفي القيا�ص جملة(. اب الرِّ وهذا �سعيف، ولأجل �سعفه حمل اأبو اخلطَّ

عن  البحث  قبل  بالقيا�ص  العمل  اجتناب  اأراد  ه  اأنَّ واب  “وال�سَّ رجب:  ابن  قال 
ته، كما يفعله  نن والآثار، وعن القيا�ض قبل اإحكام الّنظر يِف ا�شتجماع �شروط �شحَّ ال�شُّ

كثري من الفقهاء، ويدل على هذا وجوه(، وذكرها”)2(.

ا جلماعة منهم،  ا، خالفاً وقال ابن املربد: “القائل بجوازه عقالاً قال: واقع �سرعاً
ا”)3(. واأوماأ اإليه اإمامنا، وُحمل على قيا�ص خالف ن�ساًّ

ا... ومنعه داود... وهو رواية  ار: “وعلى القول باجلواز وقع �سرعاً جَّ وقال ابن النَّ
ا، وابن رجب  ، وحملها القا�سي وابن عقيل على قيا�ص خالف ن�ساًّ عن اأحمد 

ل �سروطه”)4(. على من مل يبحث عن الدليل اأو مل ُي�ح�سِّ

تيمية،  ابن  واملجُد  قدامة،  وابُن  عقيل،  ابُن  يعلى:  اأبا  وافق  قد  اأنه  فاخلال�سة 
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 182/2، املق�سد الأر�سد 342/2.  )1(

التحبري 3481-3480/7.  )2(
مقبول املنقول 220، وبنحوه يف: �سرح غاية ال�سول 400.  )3(

�سرح الكوكب املنري 214-213/4.  )4(
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ويف، وكذا وافقه تقي الدين ابن تيمية وابن رجب على التاأوُّل يف اجلملة، لكنهما  والطُّ
ه على وجه اآخر.  حمال ن�سَّ

ار.  جَّ ووافق اأبا اخلطاب: اجلراعُي، وابن املربد، وابن النَّ

املطلب اخلام�ض
جيح الرَترّ

واأنه  ظاهره،  على  لي�ص  القيا�ص  اجتناب  يف  اأحمد  الإمام  كالم  اأن  هو  الأقرب 
اأويل: �سياق رواية امليموين، وكذا اجلمع بني ن�سو�سه. اعي لهذا التَّ ل، والدَّ متاأوَّ

ياق فمن وجهني:  اأما دللة ال�سِّ

فمن  والقيا�ص،  املُجمل  الكالم  يتهيَّب:  اأْن  ينبغي  »خ�سلتان  قال:  اأنه  اأحدهما: 
، ثم بنى الجتناب عليه، فبات الجتناب  لم يف الفقه يجتنبهما«؛ فعربَّ بالتَّهيُّب اأولاً تكَّ

. مه القيا�ص مع وجود النَّ�صِّ ة التَّهيُّب؛ اإما لق�سور علمه، اأو تقُحّ ملن مل ي�سلك جادَّ

جل  الرَّ يحماَلِن  اأراهما  »َفاإِينِّ  فقال:  واملجمل  القيا�ص  اجتناب  علَّل  اأنَّه  الثاين: 
ريعة،  ا للذَّ على ما ُيرغب َلُه َعنُه«، فاأمره بالجتناب ل لف�سادهما يف اأنف�سهما، بل �سداًّ

ريعة يباح للحاجة. ا للذَّ وما مينع �سدًّ

واأما اجلمع بني ن�سو�سه واأفعاله؛ فاإنَّه قد عمل بالقيا�ص يف الكثري من امل�سائل، 
وقال: »ل ي�ستغني اأحد عن القيا�ص«.

اإل  ُي�ستعمل  ل  بحيث  البعد،  بالجتناب:  اأنَّ مراده  فالأقرب  اأويل  التَّ وجه  واأما 
»ما  اأبي احلارث:  رواية  قوله يف  يوؤيده  ا.  ك مطلقاً الرتَّ ولي�ص مراده  عند احلاجة، 
امليموين:  رواية  يف  وقال  عنه؟!«،  يغنيك  ما  احلديث  ويف  والقيا�ص  اأي  بالرَّ ُي�سنع 
رورة«، قال امليموين: »واأعجبه ذلك«.  افعي عن القيا�ص، فقال: عند ال�سَّ »�ساألت ال�سَّ

واهلل اأعلم.
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املطلب ال�شاد�ض
اأثر العرتا�س

يقت�سر اأثر العرتا�ص يف اأنه هل ُين�سب اإلى الإمام اأحمد قوٌل بعدم حجية القيا�ص 
واية اإلى اأنه ين�سُب لالإمام اأحمد قوٌل  اأو ل؟ فذهب بع�ص احلنابلة بناءاً على هذه الرِّ
ة بالكليَّة)1(، واأكرث احلنابلة مل يثبتوا  باملنع من ا�ستعمال القيا�ص يف الأحكام ال�سرعيَّ

م. واية وغريها كما تقدَّ ا يف العمل بالقيا�ص)2(، وجمعوا بني هذه الرِّ عن اأحمد خالفاً

ا يف فروع املذهب احلنبلي فال ُيلفى اأثٌر للقول باإنكار القيا�ص، ومل يَر احلنابلة  واأمَّ
ا من القيا�ص، واعتمدوا القيا�ص اأ�سالاً من اأ�سول اأحمد)3(. واية مانعاً يف هذه الرِّ

انظر: التحبري 3480/7.  )1(
انظر: امل�شدر نف�شه.  )2(

انظر: اأ�شول مذهب اأحمد للرتكي 621، 624، روايات الإمام اأحمد الأ�سولية 603/2.  )3(
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املبحث الثامن

يَّة ال�صتح�صان العرتا�س يف م�صاألة ُحجِّ

املطلب االأول
بيان امل�شاألة

اجلمهور)2(؛  واأنكره  احلنفيَّة)1(،  به  فاحتجَّ  ال�ستح�سان،  يف  الأ�سوليون  اختلف 
املجتهد  نف�ص  يف  ينقدح  »دليل  باأنَّه:  هذا  على  ر  وُف�سِّ  ، دليالاً لي�ص  اأنَّه  لعتقادهم 

وتق�سر عنه عبارته«)3(. 

فاإْن ظهر اأنَّ ال�ستح�سان يوؤول اإلى اأحد الأدلَّة الأخرى املعتربة مل يبَق نزاع، وعاد 
ليلني عند التَّعار�ض)4(. الأمر اإلى حتقيق املناط برتجيح اأقوى الدَّ

القول  حنيفة  اأبي  اأ�سحاب  عن  املحكيَّ  اأنَّ  اعلم   « الب�سري:  احل�سني  اأبو  قال 
بال�ستح�سان وقد ظنَّ كثري ممن ردَّ عليهم اأنَّهم عنوا بذلك احلكم بغري دللة، والذي 
له متاأخرو اأ�سحاب اأبي حنيفة  هو اأنَّ ال�ستح�سان عدول يف احلكم عن  ح�سَّ
طريقة اإلى طريقة هي اأقوى منها، وهذا اأولى مما َظنَّه خمالفوهم؛ لأَنَّه الأليق باأهل 

العلم، ولأنَّ اأ�سحاب املقالة اأعرف مبقا�سد اأ�سالفهم”)5(.

وعلى هذا فاإن جميع املذاهب ُتقرُّ بال�ستح�سان على اأنه: العدول بحكم امل�ساألة 
انظر: الف�شول للج�شا�ض 223/4، اأ�سول البزدوي 611.  )1(

املحيط  البحر   ،1463/4 مفلح  ابن  اأ�سول   ،134 الو�سول  تقريب   ،190/4 لالآمدي  الإحكام  انظر:   )2(
للزرك�سي 87/6، رفع النقاب 244/6، �سرح الكوكب املنري 430/4.

اإي�ساح الأ�سرار للخنجي 638.  )3(
انظر: امل�شدر نف�شه.  )4(

املعتمد 295/2.  )5(
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ر ذلك القا�سي اأبو يعلى)2(، واأبي  عن نظائرها لطريقة هي اأقوى منها)1(، وممن قرَّ
اب)3(. اخلطَّ

املطلب الثاين
واية عند اأبي يعلى بيان الرِّ

اأوًل: ن�سُّ اأبي يعلى: 

ونقل  م�سائل...  يف  بال�ستح�سان  القول    اأحمد  اأطلق  “قد  يعلى:  اأبو  قال 
خالف  �سيئاًا  قالوا  اإذا  حنيفة  اأبي  )اأ�سحاب  قال:  اأنَّه    اأحمد  عن  طالب  اأبو 
احلقُّ  اأنَّه  يزعمون  الذي  فَيَدعون  القيا�ص،  وندع  هذا  ن�ستح�سُن  قالوا:  القيا�ص، 
بال�ستح�سان، واأنا اأذهُب اإلى كلِّ حديث جاء، ول اأقي�ص عليه(، وظاهر هذا: اإبطال 

القول بال�ستح�سان”)4(.

واية. ثانًيا: بيان الرِّ

اأنكر الإمام اأحمد على اأ�سحاب اأبي حنيفة عملهم بال�ستح�سان، حيث يرتكون ما 
ا من الأدلَّة كالقيا�ص، ويقدمون عليه ال�ستح�سان. يرونه حقاً

ثبت عنده دليالن عمل  اإن  ه  واأنَّ لهم يف هذا،  اأنَّه خمالف  اأحمد  الإمام  ثم بنيَّ 
اأحد  حكم  حمل  قيا�ص  لأجل  ني؛  النَّ�سَّ باأحد  العمل  يرتك  باأن  ي�ستح�سن  ول  بهما، 

ني على الآخر، كما يفعل اأ�سحاب اأبي حنيفة. النَّ�سَّ

وقد بنيَّ القا�سي اأبو يعلى اأنَّ ظاهر هذا الإنكار من الإمام اأحمد يدلُّ على اإنكار 
ا ملا اأنكره عليهم. ال�ستح�سان، فلو كان ال�ستح�سان حقاً

للزرك�سي  املحيط  البحر   ،1465  -1461/4 مفلح  ابن  اأ�سول   ،223/4 للج�شا�ض  الف�شول  انظر:   )1(
88/6-91، رفع النقاب 238/6- 239.

انظر: العدة 1604/5- 1607.  )2(
انظر: التمهيد 87/4، 93-92، 97-96.  )3(

العدة 1605-1604/5.  )4(
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املطلب الثالث
اب بيان اعرتا�س اأبي اخلطَّ

اأوًل: ن�سُّ العرتا�س: 

ال�ستح�سان«  اإبطال  على  يدل  “ظاهر هذا  �سيخه:  قول  على  اب  اأبو اخلطَّ علَّق 
فقال: »عندي اأنه اأنكر عليهم ال�ستح�سان من غري دليل؛ ولهذا قال: )يرتكون القيا�ص 
الذي يزعمون اأنه احلق بال�ستح�سان(، فلو كان ال�ستح�سان عن دليل ذهبوا اإليه مل 
ا، وقال: )اأنا اأذهب اإلى كلِّ حديث جاء ول اأقي�ص(، معناه: اأينِّ  ينكره؛ لأنه حقٌّ اأي�ساً

اأترك القيا�ص باخلرب، هذا هو ال�ستح�سان بالدليل”)1(.

ثانًيا: بيان العرتا�س.

مطلق  اإبطال  من  ذكره  ما  على  يدلُّ  ل  يعلى  اأبي  كالم  اأن  اب  اخلطَّ اأبو  يرى 
هو  وهذا  دليل،  غري  من  ال�ستح�سان  وهو  اآخر،  اأمر  على  يدلُّ  بل  ال�ستح�سان، 

ليل. العرتا�ص بقلب الدَّ

اب ما ذهب اإليه مبا ورد يف �سياق كالم اأحمد من وجهني:  د اأبو اخلطَّ وع�سَّ

الأول: اأنَّ الإمام اأحمد قال: »يرتكون القيا�ص الذي يزعمون اأنَّه احلقُّ بال�ستح�سان«، 
ال�ستح�سان  اأنَّ  على  يدلُّ  هنا  التَّق�سيم  ومفهوم   ، باحلقِّ ال�ستح�سان  فقابل 

ا. املذكور لي�ص حقاًّ

فهذا  اأقي�ص«،  ول  كلِّ حديث جاء  اإلى  اأذهب  »اأنا  قال:  اأحمد  الإمام  اأن  الثاين: 
ليل -الذي هو القيا�ص- لدليل اأولى منه، وهو اخلرب، وهذا  يعني اأنَّه يرتك الدَّ
ببيان  ذلك  اأعقب  الفا�سد؛  ة  احلنفيَّ ا�ستح�سان  بنيَّ  ا  فل�مَّ ال�ستح�سان،  هو 

حيح الذي يذهب اإليه.  ال�ستح�سان ال�سَّ
التمهيد 87/4- 90.  )1(
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املطلب الرابع
واية موقف احلنابلة من الرِّ

قال تقي الدين ابن تيمية: “قال اأحمد يف رواية اأبي طالب: )اأ�سحاب اأبي حنيفة 
ا خالف القيا�ص قالوا: ن�ستح�سن هذا وندع القيا�ص. فيدعون ما يزعمون  اإذا قالوا �سيئاً

اأنَّه احلقُّ بال�ستح�سان، واأنا اأذهب اإلى كلِّ حديث جاء ول اأقي�ص عليه(. 

قال القا�سي: هذا يدل على اإبطال القول بال�ستح�سان.

ولهذا  بال�ستح�سان بال دليل؛  القول  اأنكر عليهم  ه  اأنَّ اب: وعندي  اأبو اخلطَّ قال 
قال: )يرتكون القيا�ص الذي يزعمون اأنَّه احلقُّ بال�ستح�سان(، فلو كان ال�ستح�سان 
اإلى كل حديث جاء ول  اأذهب  ، وقال: )اأنا  اإليه مل ينكره؛ لأنَّه حقٌّ عن دليل ذهبوا 

ليل”)1(. اأقي�ص عليه( معناه: اأينِّ اأترك القيا�ص باخلرب، وهذا هو ال�ستح�سان بالدَّ

م: “مراد اأحمد اأينِّ اأ�ستعمل  ا على قول القا�سي املتقدِّ وقال يف مو�سع اآخر ُمعّلقاً
ا يعار�ص النَّ�صَّ الآخر، كما يفعل  ني قيا�ساً النُّ�سو�ص كلَّها، ول اأقي�ص على اأحد النَّ�سَّ
ني، ثم ُيثبتون ال�ستح�سان اإما بالنَّ�صِّ اأو غريه،  من ذكره، فقد قا�سوا على اأحد النَّ�سَّ
تها  عون �سحَّ يدَّ التي  العلَّة  حيحة، فينق�سون  ال�سَّ العلَّة  والقيا�ص عندهم من جن�ص 

مبجمل اأو قيا�ص معار�ص.

حيحة، واأنَّ انتقا�سها مُب�ساِويها من  ه ُيوِجب طرد العلَّة ال�سَّ وهذا من اأحمد يبنيِّ اأنَّ
ا ينق�سه النَّ�صُّ  ني قيا�ساً خمالف ُيوجب ف�سادها؛ ولهذا قال: )ل اأقي�ص على اأحد النَّ�سَّ
الآخر(؛ فاإن ذلك يدلُّ على ف�ساد القيا�ص، وهو ي�ستعمل مثل هذا يف موا�سع...”)2(. 

بني  املعنوي  الفرق  يتبنيَّ  ومل  بن�صٍّ  ت  وُخ�سَّ ُم�ستنبطة  كانت  اإن  “العلَّة  وقال: 
ا  �سورة التَّخ�سي�ص وغريها فهذا اأ�سعف ما يكون، وهذا هو الذي كان ينكره كثرياً
اأبي حنيفة وغريهم، وكالم  اأ�سحاب  ال�سافعي واأحمد وغريهما على من يفعله من 

امل�سودة 835/2.  )1(
جامع امل�سائل 167/2.  )2(
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اأي، فاإذا  اإل بالرَّ تها  ببية مل ُتعلم �سحَّ اأراد به هذا؛ فاإن العلَّة ال�سَّ م  اأحمد فيما تقدَّ
عار�سها النَّ�صُّ كان ُمبطالاً لها، والنَّ�صُّ اإذا عار�ص العلَّة دلَّ على ف�سادها، كما اأنَّه 

اإذا عار�ص احلكم الثَّابت بالقيا�ص دلَّ على ف�ساده بالإجماع.

واأما اإذا كانت العلَّة من�سو�سة وقد جاء ن�صٌّ بتخ�سي�ص بع�ص �سور العلَّة فهذا 
حديث  كلِّ  اإلى  اأذهب  )اأنا  فيه:  اأحمد  قال  الذي  هو  وهذا  اأحمد...  ينكره  ل  مما 
كما جاء ول اأقي�ص عليه(. اأي ل اأقي�ص عليه �سورة احلديث الآخر فاأجعل الأحاديث 

متناق�سة واأدفع بع�سها ببع�ص، بل اأ�ستعملها كلَّها.

ورتان �سواءاً ل فرق بينهما؛  والذين يدفعون بع�ص النُّ�سو�ص ببع�ص يقولون: ال�سُّ
ا لالآخر”)1(. ني نا�سخاً فيكون اأحد النَّ�سَّ

متعلِّق  اأحمد  اإنكار  اأنَّ  ويرى  اب،  اأبا اخلطَّ يقـرُّ  تيمية  ابن  اأنَّ  م  تقدَّ فظهر مما 
ور.  ببع�ص ال�سُّ

اإبطاله،  “قال القا�سي: هذا يدلُّ على  اأحمد:  ا على رواية  وقال ابن مفلح معلقاً
اإلى ما جاء ول  ا بال دليل، قال: ومعنى )اأذهب  ا�ستح�ساناً اأنكر  اب:  اأبو اخلطَّ وقال 

ليل”)2(. اأقي�ص(، اأي: اأترك القيا�ص باخلرب، وهو ال�ستح�سان بالدَّ

ار)5( مثل كالم ابن مفلح. جَّ وذكر اجلراعي)3(، واملرداوي)4(، وابن النَّ

“اأطلق اأحمد القول به يف موا�سع... وعن اأحمد ما يدلُّ على  وقال ابن املربد: 
اإبطاله”)6(. 

اب تقيُّ الدين ابن تيمية.  فاخلال�سة اأنه قد وافق القا�سي ابُن املربد، ووافق اأبا اخلطَّ
جامع امل�سائل 187/2.  )1(

اأ�سول ابن مفلح 1463/4.  )2(
انظر: �شرح املخت�شر 397/3.  )3(

انظر: التحبري 3822/8.  )4(
انظر: �شرج الكوكب املنري 430/4.  )5(

مقبول املنقول 232.  )6(
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املطلب اخلام�ض
جيح الرتَّ

اب وجيه؛ وذلك اأنَّ اأحمد قال ذلك يف �شياق  الذي يظهر اأنَّ اعرتا�ض اأبي اخلطَّ
، فاإنكاره اإمنا هو عن اأمر  اإنكاره على احلنفيَّة، ومل يذكر اإنكاره لال�ستح�سان ابتداءاً
ه  معهود؛ ولذا فاإنَّ الألف والالم عهديَّة يف قوله: “يرتكون القيا�ص الذي يزعمون اأنَّ

احلقُّ بال�ستح�سان”.

د هذا اأمران: �سياق الكالم، وعمله بال�ستح�سان يف موا�سع. ويع�سِّ

اب، وهما:  ياق فمن الوجهني اللذين اأ�سار اإليهما اأبو اخلطَّ فاأما ال�سِّ

احلقُّ  اأنَّه  يزعمون  الذي  القيا�ص  »يرتكون  قال:  اأحمد  الإمام  اأنَّ  الأول: 
، ومفهوم التَّق�سيم هنا يدلُّ على اأنَّ  بال�ستح�سان«، فقابل ال�ستح�سان باحلقِّ

ا. ال�ستح�سان املذكور لي�ص حقاًّ

الثاين: اأنَّ الإمام اأحمد قال: “اأنا اأذهب اإلى كل حديث جاء ول اأقي�ص”، فهذا 
ليل -الذي هو القيا�ص- لدليل اأولى منه، وهو اخلرب، وهذا  يعني اأنَّه يرتك الدَّ
ببيان  ذلك  اأعقب  الفا�سد؛  ة  احلنفيَّ ا�ستح�سان  بنيَّ  ا  فل�مَّ ال�ستح�سان،  هو 

حيح الذي يذهب اإليه. ال�ستح�سان ال�سَّ

ة”)1(. ة ذكرها القا�سي يف “الُعدَّ واأما عمله بال�ستح�سان ففي موا�سع عدَّ

املطلب ال�شاد�ض
اأثر العرتا�س

يَّة ال�ستح�سان  يقت�سر اأثر العرتا�ص يف اأنَّه هل ُين�سب اإلى اأحمد قوٌل بعدم حجِّ
مة اإلى اأنَّه ُين�سب لأحمد قوٌل باملنع من  واية املتقدِّ اأو ل؟ فذهب القا�سي بناءاً على الرِّ

العدة 1605-1604/5.  )1(
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بال�ستح�سان)1(،  العمل  ا يف  اأحمد خالفاً يثبتوا عن  واأكرث احلنابلة مل  ال�ستح�سان، 
م. واية وغريها كما تقدَّ وجمعوا بني هذه الرِّ

، ولكنه من باب ترجيح  وال�ستح�سان على ما تقدم تف�سريه لي�ص دليالاً م�ستقالاً
ون على اأنَّه مذهب اأحمد، وقد وردت عن  الأدلَّة، وجميع احلنابلة يعملون بهذا، وين�سُّ

ة م�سائل يف الفروع يقول فيها بال�ستح�سان)2(.  اأحمد عدَّ

انظر: اأ�شول مذهب الإمام اأحمد للرتكي 575-568.  )1(
انظر: التحبري 3818/8-3819، اأ�سول مذهب الإمام اأحمد للرتكي 575.  )2(
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املبحث التا�شع

العرتا�س يف م�صاألة التَّح�صني والتَّقبيح العقليَّني

املطلب االأول
بيان امل�شاألة

رعية التَّعبدية  ة ُتدرك بالعقول، كما اأنَّ الأحكام ال�سَّ ل خالف يف اأنَّ الأحكام العقليَّ
رع، ول خالف يف اأن كل ما اأمر به ال�سرع فهو ح�سن، وكل ما نهى  ل ُتدرك اإل بال�سَّ

عنه فقبيح)1(.

وحمل اخلالف يف م�ساألة التَّح�سني والتَّقبيح: اأنَّ الأفعال والأعيان هل يف ذواتها 
ا- ُتعرف  ا وعقاباً ا؟ وهل املجازاة على الأفعال -ثواباً رة ت�ستبع ُح�سنا وُقبحاً حقائق متقرِّ

بالعقل)2(؟ 

وقد اختلف اأهل القبلة يف التَّح�سني والتَّقبيح على ثالثة مذاهب: 

الأول: اإثبات التَّح�سني والتَّقبيح العقلَيّني باإطالق، وهو مذهب املعتزلة)3(.

مذهب  وهو  العقل،  ل  رع  ال�سَّ من  م�ستفاد  وُقبحها  الأفعال  ُح�ْسن  اأن  الثاين: 
الأ�ساعرة)4(.

اأهل  قول  وهو  رع،  لل�سَّ يفتقر  الأحكام  ترتيب  لكنَّ  العقل  اإدراك  اإثبات  الثالث: 
ة)5(. نَّ ال�سُّ

انظر: التح�شني والتقبيح لل�شهراين 221/3.  )1(
انظر: امل�شدر نف�شه 222/3.  )2(

انظر: �شرح الأ�شول اخلم�شة 208-210، الفائق للخوارزمي 462.  )3(
انظر: �شرح املقا�شد 282/4-295، البحر املحيط 147-134/1.  )4(

انظر: فتاوى ابن تيمية 114/3-115، 308/8-310، 434-436، التح�سني والتقبيح لل�سهراين 224/3.  )5(
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املطلب الثاين
واية عند اأبي يعلى بيان الرِّ

اأوًل: ن�سُّ اأبي يعلى: 

ح،  قال اأبو يعلى: »كالم اأبي احل�سن -اأي التميمي- يقت�سي اأنَّ العقل ُيوجب وُيَقبِّ
ا قول اأحمد  يف  وقد ذكرنا يف اجلزء الأول من املعتَمد)1( خالف هَذا... وبينَّ
ة قيا�ص، ول ي�سرب لها الأمثال، ول تدرك  نَّ رواية عبدو�ص بن مالك)2(: »لي�ص يف ال�سُّ

باع«)3(. بالعقول، اإمنا هو التِّ

واية. ثانًيا: بيان الرِّ

ة ل  نَّ ح؛ لأنَّه ذكر اأنَّ ال�سُّ بني القا�سي اأنَّ قول اأحمد هو اأنَّ العقل ل ُيوِجب ول ُيقبِّ
رع.  ا يكون ملا ورد يف ال�سَّ باع اإمنَّ باٌع، والتَّ ُتدرك بالعقول، واإمنا هي اتِّ

تدرك  ل  الأحكام  كانت  فاإذا  املجتهد«؛  قول  »لزم  القا�سي  تخريج  فم�ستند 
رع؛ لأنَّ الأحكام  ح حينئٍذ، فاحلكم لل�سِّ ن اأو يقبِّ بالعقول؛ فيلزم منه اأنَّ العقل ل ُيح�سِّ

ل تدرك بالعقول.

املطلب الثالث
اب بيان اعرتا�س اأبي اخلطَّ

اأوًل: ن�سُّ العرتا�س: 

اب: »اختلف اأ�سحابنا  هل يف ق�شايا العقل حظر واإباحة...  قال اأبو اخلطَّ
مل اأقف على ما اأ�سار اإليه القا�سي يف خمت�سر املعتمد املطبوع، واأما الأ�سل وهو املعتمد يف اأ�سول الدين   )1(
للقا�سي فمفقود، وقد وقال القا�سي يف مقدمة املخت�سر: “�ساألتموين اأح�سن اهلل توفيقكم اخت�سار 

مقدمة يف اأ�سول الدين من كتابنا املعتمد”.
انظر ترجمته يف: طبقات احلنابلة 241/1، املق�سد الأر�سد 281/2.  )2(

العدة 1259/4.   )3(
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وتعلَّق  رع،  ال�سَّ ُيعلم ذلك من جهة  ا  واإمَنّ العقل ذلك،  لي�ص يف ق�سايا  وقال �سيخنا: 
ة قيا�ص، ول  نَّ ال�سُّ ار: )لي�ص يف  العطَّ  يف رواية عبدو�ص بن مالك  اأحمد  بقول 
ت  واية اإن �سحَّ باع(، وهذه الرِّ ا هو التِّ ُت�سرب لها الأمثال، ول ُتدرك بالعقول، واإمنَّ

ها الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص و�َسَرعها”)1(. رعية التي �سنَّ عنه فاملراد بها الأحكام ال�سَّ

ثانًيا: بيان العرتا�س.

اب على �سيخه بقلب الدليل، وذلك باأنَّه بنيَّ اأنَّ كالم اأحمد ل  اعرت�ص اأبو اخلطَّ
ورة التي ذكرها يف التَّح�سني والتَّقبيح، بل يدل على �سورة اأخرى، وهي  يدلُّ على ال�سُّ
باع، ول  رعية؛ فاإنَّها توؤخذ بالتَّ�سليم والتِّ رعية الثَّابتة يف النُّ�سو�ص ال�سَّ الأحكام ال�سَّ

تعاَر�ص بالعقول، والعقول ل تدِرك اأغوارها واأ�سرارها.

ة  والتعبديَّ املعنى  املعقولة  الأحكام  ي�سمل  اب  اخلطَّ اأبو  ذكره  الذي  املعنى  وهذا 
ا)2(. معاً

املطلب الرابع
واية موقف احلنابلة من الرِّ

قال تقي الدين ابن تيمية: “قول اأحمد: )ل تدركها العقول( اأي: اأنَّ عقول النا�ص 
كعلم  النا�ص  علم  لكان  ذلك  اأدركت  لو  فاإنَّها  ملسو هيلع هللا ىلص؛  هلل  ر�سول  ه  �سنَّ ما  كلَّ  تدرك  ل 
ا اأُمر به وُنهي عنه، ففي هذا الكالم  �سول، ومل ُيِرد بذلك اأنَّ العقول ل تعرف �سيئاً الرَّ
ردٌّ على من  فيه  ولي�ص  ة،  نَّ ال�سُّ ا على  النا�ص معياراً ابتداءاً على من جعل عقول  دُّ  الرَّ

ة”)3(. نَّ يجعل العقول موافقة لل�سُّ

اأكرث  عند  م  ُيحرِّ ول  ُيوجب  ول  ح،  ُيقبِّ ول  ن  ُي�ح�سِّ ل  “العقل  مفلح:  ابن  قال 
التمهيد 295-294/4.  )1(

قارن مع: التح�سني والتقبيح لل�سهراين 323/1.  )2(
درء التعار�ص 51/9.  )3(
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ة قيا�ص، ول  نَّ اأ�سحابنا... والقا�سي، وتعلَّق -اأي القا�سي- بقول اأحمد: )لي�ص يف ال�سُّ
ه اإن  اب باأنَّ ه اأبو اخلطَّ باع(. وردَّ ا هو التِّ ت�سرب لها الأمثال، ول ُتدَرك بالعقل، واإمنَّ

�سحَّ عنه فاملراد به الأحكام ال�سرعيَّة”)1(.

ا من كالم ابن مفلح)2(. وذكر اجلراعي قريباً

يف  )لي�ص  الدين:  تقي  يخ  ال�سَّ »قال  القا�سي:  كالم  �ساق  اأن  بعد  املرداوي  قال 
ا فيه: اأنَّ خمربات  �سالة، واإمنَّ هذا الكالم ما ينفي وجوب املعرفة ول التَّفكر قبل الرِّ
ت هذه  اب: )اإِْن �سحَّ ا للمعتزلة(. وقال اأبو اخلطَّ �سول ل تقف على العقول، خالفاً الرَّ

�سول ملسو هيلع هللا ىلص و�َسَرعها( “)3(. ها الرَّ ة التي �سنَّ رعيَّ واية، فاملراد بها: الأحكام ال�سَّ الرِّ

الإمام  م عند  يوِجب ول يحرِّ ح، ول  يقبِّ ن ول  “العقل ل يح�سِّ ار:  جَّ النَّ ابن  وقال 
ة قيا�ص، ول ُت�سرب لها الأمثال، ول ُتدَرك  نَّ اأحمد... قال الإمام اأحمد: لي�ص يف ال�سُّ

باع”)4(. بالعقل، واإمنا هو التِّ

اب تقُي الدين ابن  ار، ووافق اأبا اخلطَّ جَّ فاخلال�سة اأنَّه قد وافق القا�سَي ابُن النَّ
تيمية.

املطلب اخلام�ض
جيح الرتَّ

دِّ على من  اب؛ فكالم الإمام اأحمد ورد يف الرَّ ه اعرتا�ص اأبي اخلطَّ الأقرب توجُّ
ة  نَّ ة ل يف مطلق الأحكام؛ لأنَّه قال: »لي�ص يف ال�سُّ نَّ ا على ال�سُّ جعل عقول النا�ص معياراً

ورة تختلف عن م�ساألة القا�سي. واهلل اأعلم. قيا�ص«، وهذه ال�سُّ
اأ�سول ابن مفلح 149/1.  )1(
�سرح املخت�سر 295/1.  )2(
التحبري 716/2- 717.  )3(

�سرح الكوكب املنري 301/1.  )4(
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املطلب ال�شاد�ض
اأثر العرتا�س

والتَّقبيح  التَّح�شني  يف  اأحمد  الإمام  مذهب  بيان  يف  العرتا�ض  هذا  اأثر  يظهر 
التَّح�سني  نفي  اإليه  فُين�سب  واية  الرِّ هذه  من  مذهبه  يوؤخذ  اأن  ي�سحُّ  فهل  العقليَّني، 

والتَّقبيح اأو ل)1(؟

ا، لكنَّ هذه الكرثة  بة على اخلالف يف احُل�سن والُقبح كثرية جداًّ والفروع املرتتِّ
لد مع القائل باإثبات التَّح�سني والتَّقبيح كما هو مذهب املعتزلة)2(. ا تتوَّ اإمنَّ

رع ل العقل -كما هو مذهب  اأما اإن قيل باأنَّ ُح�ْسن الأفعال وُقبحها م�ستفاد من ال�سَّ
رع -كما هو  الأ�ساعرة- اأو قيل باإثبات اإدراك العقل لكنَّ ترتيب الأحكام يفتقر لل�سَّ
بتعليل  املتعلِّقة  امل�شائل  والفقهي يف  الأ�شويل  الأثر  يظهر  ة- فحينها  نَّ ال�شُّ اأهل  قول 

الأحكام وابتنائها على امل�سلحة)3(.

واهلل اأعلم.

انظر: التح�شني والتقبيح العقليان لل�شهراين 323-319/1.  )1(
انظر اأثر اخلالف يف قاعدة التح�شني والتقبيح يف امل�شدر نف�شه 534/2-479/1.  )2(

انظر اأثر التح�شني والتقبيح على م�شاألتي التعليل وال�شت�شالح يف امل�شدر نف�شه 278/2، 324، ال�سببية   )3(
عند الأ�ساعرة 348- 352.
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اخلامتة

ظهرت يل من خالل هذا البحث النتائج التالية: 

الآمر  اأنَّ  اأحمد من  يعلى لالإمام  اأبو  جه  اب على ما خرَّ اأبو اخلطَّ : اعرت�ص  اأولاً
ا يتمُّ  اب راجٌح؛ لأنَّ هذا التَّخريج اإمنَّ يدخل يف عموم ما ياأمر به، واعرتا�ص اأبي اخلطَّ
ه ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن التَّعار�ص حا�سٌل يف حقِّ َمن بعده  لو كان التَّعار�ص املذكور حا�سالاً يف حقِّ
ع على ذلك اأنَّه هل ُين�سب اإلى الإمام اأحمد اأنَّ الآمر داخل  ملسو هيلع هللا ىلص ل يف حقِّ نف�سه، ويتفرَّ

ع على ذلك فروع. يف الأمر؟ وتتفرَّ

وجوب  من  اأحمد  لالإمام  يعلى  اأبو  جه  خرَّ ما  على  اب  اخلطَّ اأبو  اعرت�ص  ا:  ثانياً
اب راجح؛  ائد على اأقلِّ ما ينطلق عليه القدر الواجب؛ واعرتا�ص اأبي اخلطَّ القدر الزَّ
ع على ذلك اأنَّه هل ُين�سب لأحمد وجوب ما زاد على  م ذكرها، ويتفرَّ لأربعة اأوجه تقدَّ

ع على ذلك فروع. اأقلِّ القدر الواجب؟ وتتفرَّ

بقول  العامِّ  تخ�سي�َص  يعلى  اأبي  ا�ستفادة  على  اب  اخلطَّ اأبو  اعرت�ص  ثالثاًا: 
حابي من ن�صِّ اأحمد يف رواية �سالح واأبي احلارث، وما ذكره اأبو يعلى اأرجح؛  ال�سَّ
ة  ياق، ويقت�شر اأثر اخلالف على �شحَّ لظهور كون الألف والالم جن�شيَّة من جهة ال�شِّ

واية املعيَّنة. ا�ستمداد مذهب اأحمد من هذه الرِّ

العامِّ  تعار�ص  يف  اأحمد  قوَل  يعلى  اأبي  تاأوُّل  على  اب  اخلطَّ اأبو  اعرت�ص  ا:  رابعاً
بالعمل  روايةاً  لأحمد  اأنَّ  بنيَّ  ذلك  وعلى  به”،  يوؤخذ  اأن  اأولى  “الأخري   : واخلا�صِّ
رواية  لأحمد  ُين�سب  هل  اأنَّه  ذلك  على  ع  ويتفرَّ راجح،  واعرتا�سه  ا،  مطلقاً ر  باملتاأخِّ

ع على ذلك فروع. ا؟ وتتفرَّ بالعمل باملتاأخر مطلقاً

اب على تاأوُّل اأبي يعلى قوَل اأحمد فيمن ياأخذ الأجر  ا: اعرت�ص اأبو اخلطَّ خام�ساً
؛  واي تردُّ اب اأن رواية الرَّ دِّ بحْمِله على الورع، وبنيَّ اأبو اخلطَّ على احلديث بعدم الرَّ



د.  حممد بن إبراهيم بن عبداهلل الكلثم

العدد  الرابع واخلمسون  319العدد  الرابع واخلمسون 318

عند  التَّحديث  على  اأجرة  اأخذ  من  رواية  حكم  ذلك  على  ع  ويتفرَّ املروءة،  لنخرام 
ار. اأحمد؛ كرواية ه�سام بن عمَّ

اب على ا�ستفادة اأبي يعلى من بع�ص ن�سو�ص اأحمد  ا: اعرت�ص اأبو اخلطَّ �ساد�ساً
راح زيادة الثِّقة، وبنيَّ اأَنّه يدخل يف ذلك حال الت�ساوي، بينما كالم اأحمد  روايةاً باطِّ
القا�شي �شحيح؛  اأنَّ كالم  والذي يظهر  ائد عن جماعة،  الزَّ انفرد  لو  ورد فيما  قد 
ورة املُعرت�ص عليها، فكالمه عما لو خالف ثقٌة اجلماعة،  �ص لل�سُّ فالقا�سي مل يتعرَّ

؛ اإذ اخلالف مل يتوارد على حملٍّ واحد. وعليه فاخلالف �سوريٌّ

القيا�ص  اإنكار  يف  اأحمد  قوَل  يعلى  اأبي  تاأوُّل  على  اب  اخلطَّ اأبو  اعرت�ص  ا:  �سابعاً
باإنكار  اأحمد رواية ثانية  اب لالإمام  اأبو اخلطَّ ؛ وجعل  وحمِله على ما عار�ص الن�صَّ
ياق، وللجمع بني ن�سو�ص اأحمد،  تاأوُّل القا�سي لدللة ال�سِّ ة  اجح �سحَّ القيا�ص، والرَّ
ية القيا�ص  ويقت�سر اأثر العرتا�ص يف اأنَّه هل ُين�سب اإلى الإمام اأحمد قوٌل بعدم حجِّ

ا يف الفروع فال اأثر.  اأو ل؟ واأمَّ

اب على ا�ستفادة اأبي يعلى اإبطال ال�ستح�سان من رواية  ا: اعرت�ص اأبو اخلطَّ ثامناً
اأحمد ورد يف ال�ستح�سان من غري دليل؛ بقرينة  اإنكار  اأحمد، وبنيَّ  اأبي طالب عن 
اب �شحيح؛ لأنَّ اإنكار اأحمد ورد يف �شياق ذمِّ  اهر اأنَّ اعرتا�ض اأبي اخلطَّ ياق، والظَّ ال�شِّ
ال�ستح�سان الفا�سد، ل يف مطلق ال�ستح�سان، لكن يقت�سر اأثر العرتا�ص يف اأنَّه هل 
ا يف الفروع فجميع احلنابلة  يَّة ال�ستح�سان اأو ل؟ اأمَّ ُين�سب اإلى اأحمد قوٌل بعدم حجِّ

ون على اأنَّه مذهب اأحمد. ليلني وين�سُّ يعملون بال�ستح�سان مبعنى ترجيح اأقوى الدَّ

اب على ن�سبة اأبي يعلى لأحمد نفي التَّح�سني والتَّقبيح  ا: اعرت�ص اأبو اخلطَّ تا�سعاً
بناءاً على ما ورد يف رواية عبدو�ص، وبنيَّ اأنَّ كالم اأحمد مل يرد يف التَّح�سني والتَّقبيح، 
راجح؛  اب  اخلطَّ اأبي  واعرتا�ص  للنُّ�سو�ص،  العقول  ت�سليم  وجوب  لبيان  ورد  واإمنا 
ة اأْخِذ مذهب اأحمد من هذه  ياق، ويظهر اأثر هذا العرتا�ض يف مدى �شحَّ بدليل ال�شِّ

واية يف نفي التَّح�سني والتَّقبيح. الرِّ

و�سلَّى اهلل و�سلَّم على نبينا حممد.
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قائمة امل�صادر واملراجع

الفقهاء، د. م�سطفى �سعيد . 1 الأ�سولية يف اختالف  القواعد  اأثر الختالف يف 
اخلن، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الثالثة، 1402ه�.

اإحكام الف�سول يف اأحكام الأ�سول، لأبي الوليد �سليمان بن خلف الباجي )ت: . 2
474ه�(، ت: عبداملجيد تركي، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت.

الإحكام يف اأ�شول الأحكام، لأبي حممد علي بن حزم الظاهري )ت: 456ه�(، . 3
ت: اأحمد حممد �ساكر، الطبعة الأولى، 1429 ه�، مكتبة البخاري، القاهرة. 

الإحكام يف اأ�سول الحكام، ل�سيف الدين علي بن حممد الآمدي )ت631ه�(، . 4
تعليق: عبدالرزاق عفيفي، الطبعة الأولى 1424 ه�، دار ال�سميعي، الريا�ص.

اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق علم الأ�سول، ملحمد بن علي ال�سوكاين )ت1250ه�(، . 5
حتقيق: حممد �سعيد البدري، الطبعة الأولى، 1412 ه�، موؤ�س�سة الكتب الثقافية، 

بريوت.
بن . 6 علي  الإ�سالم  لفخر  الأ�سول(،  معرفة  اإلى  الو�سول  )كنز  البزدوي  اأ�سول 

حممد البزدوي، حتقيق: اأ.د �شائد بكدا�ض، دار ال�شراج، املدينة املنورة، ط1، 
1436ه�.

اأبي بكر حممد بن اأحمد ال�سرخ�سي )ت: 490ه�(، . 7 اأ�سول ال�سرخ�سي، تاأليف 
حتقيق: د. رفيق العجم، الطبعة الأولى، 1418 ه�، دار املوؤيد، الريا�ص.

اأ.د فهد . 8 ابن مفلح احلنبلي )ت 763(، حتقيق:  الدين  ل�سم�ص  الفقه،  اأ�سول   
ال�سدحان، مكتبة العبيكان، الريا�ص، الطبعة الأولى، 1420ه�.

اأ�سول مذهب الإمام اأحمد درا�سة اأ�سولية مقارنة، د. عبداهلل الرتكي، موؤ�س�سة . 9
الر�سالة، بريوت، الطبعة الرابعة، 1416ه�. 

الدين . 10 لعالء  اأحمد،  مذهب  على  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف 
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املحمدية،  ة  نَّ ال�سُّ مطبعة  الفقي،  حامد  حممد  ت:  )ت885ه�(،  املرداوي 
القاهرة، ط1، 1376ه�. 

اإي�شاح الأ�شرار يف �شرح املنهاج، لزين الدين اخلنجي )ت707ه�(، ت: حممد . 11
1437ه�  عام  بالريا�ص  ال�سريعة  بكلية  دكتوراه  ر�سالة  الكلثم،  اإبراهيم  بن 

-1438 ه�.
)ت: . 12 الزرك�سي  بهادر  بن  حممد  الدين  لبدر  الفقه،  اأ�سول  يف  املحيط  البحر 

الأوقاف  وزارة  واآخرين، ط2، 1413ه�، طبع  العاين  د.عبدالقادر  794(، ت: 
بالكويت.

بديع النظام اجلامع بني اأ�شول البزدوي والإحكام، لبن ال�شاعاتي مظفر الدين . 13
احلنفي )ت694ه�(، ت: م�سطفى الأزهري وحممد الدمياطي، دار ابن القيم، 

الريا�ض، ط1، 1435ه�.
اأبي املعايل اجلويني )ت: 478ه�(، . 14 اأ�سول الفقه، لإمام احلرمني  الربهان يف 

حتقيق: د. عبدالعظيم الديب، الطبعة الثالثة، 1412 ه�، دار الوفاء، املن�سورة.
الغرب . 15 دار  معروف،  ب�سار  ت:  )ت463ه�(،  البغدادي  للخطيب  بغداد،  تاريخ 

الإ�شالمي، بريوت، ط1، الأولى، 1422ه�.
التحبري �سرح التحرير يف اأ�سول الفقه، لعالء الدين علي بن �سليمان املرداوي . 16

اأحمد  ود.  القرين  عو�ص  ود.  اجلربين  د.عبدالرحمن  ت:  ه�(،   885 )ت: 
ال�شراح، ط1، 1421ه�، مكتبة الر�سد، الريا�ص. 

الدكتور . 17 تاأليف  الفقه،  اأ�سول  م�سائل  يف  واأثرهما  العقليان  والتقبيح  التح�سني 
الأولى،  الطبعة  الريا�ص،  اإ�سبيليا،  كنوز  دار  ال�سهراين،  عبداهلل  بن  عاي�ص 

1429 ه�.
تدريب الراوي يف �سرح تقريب النواوي، جلالل الدين عبدالرحمن ال�سيوطي . 18

)ت: 911ه�(، حتقيق: طارق عو�ص اهلل، الطبعة الأولى، 1424ه�، دار العا�سمة، 
الريا�ص.
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التذكرة يف اأ�سول الفقه، لبدر الدين حل�سن بن اأحمد بن عبدالغني املقد�سي . 19
)ت773هـ(، ت: �شهاب اهلل جنغ بهادر، مكتبة الر�شد، الريا�ض، ط1، 1429ه�.

تقريب الو�سول اإلى علم الأ�سول، لأبي القا�سم حممد بن اأحمد بن جزي )ت: . 20
741ه�(، حتقيق: د. عبداهلل اجلبوري، الطبعة الأولى، 1422 ه�، دار النفائ�ص، 

عّمان.
تقرير القواعد وحترير الفوائد، لزين الدين ابن رجب احلنبلي )795ه�(، ت: . 21

م�سهو ح�سن �سلمان، دار ابن القيم، الريا�ص، الطبعة الثانية، 1431ه�.
التمهيد يف اأ�سول الفقه، لأبي اخلطاب حمفوظ بن اأحمد الكلوذاين )ت510ه�(، . 22

ط2،  بريوت،  الريان،  موؤ�ش�شة  اإبراهيم،  حممد  ود.  عم�شة  اأبو  د.مفيد  ت: 
1421ه�.

الإ�سنوي )ت772ه�(، . 23 الدين  الأ�سول، جلمال  الفروع على  التمهيد يف تخريج 
ت: د. حممد ح�سن هيتو، دار الرائد العربي، الطبعة الأولى، 1422ه�.

تهذيب التهذيب، لبن حجر الع�سقالين )ت: 852ه�(، مطبعة دائرة املعارف . 24
النظامية، الهند، ط1، 1326ه�.

ال�شنعاين . 25 الأمري  اإ�شماعيل  بن  ملحمد  الأنظار،  تنقيح  ملعاين  الأفكار  تو�شيح 
)ت1182ه�(، ت: حممد حميي الدين عبداحلميد، دار اإحياء الرتاث العربي، 

بريوت، ط 1، 1418ه�.
جامع الرتمذي، لأبي عي�سى حممد بن عي�سى الرتمذي )ت: 279ه�(، حتقيق: . 26

اأحمد حممد �ساكر واآخرون، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.
جامع امل�سائل، ل�سيخ الإ�سالم اأحمد بن عبداحلليم ابن تيمية )ت: 728ه�(، ت: . 27

حممد عزير �شم�ض، دار عامل الفوائد، الريا�ض، ط1، 1422ه�.
اهلل . 28 ن�سر  بن  عبدالقادر  الدين  ملحيي  احلنفية،  طبقات  يف  امل�سية  اجلواهر 

القر�سي احلنفي )ت: 775ه�(، ن�سر: مري حممد كتب خانه - كرات�سي.
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ل�سيخ . 29 املعقول(،  ل�سريح  املنقول  �سحيح  )موافقة  والنقل  العقل  تعار�ص  درء 
الف�سيلة،  دار  �سامل،  ر�ساد  حممد  حتقيق:  )ت728ه�(،  تيمية  ابن  الإ�سالم 

الريا�ص، الطبعة الأولى، 1429 ه�.
الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة، لبن حجر الع�سقالين )ت852ه�(، ت: . 30

حممد �سان، ن�سر جمل�ص دائرة املعارف العثمانية، حيدر اأباد، الهند، الطبعة: 
الثانية، 1392ه�.

احلنبلي . 31 رجب  بن  اأحمد  بن  عبدالرحمن  الدين  لزين  احلنابلة،  طبقات  ذيل 
)ت795ه�(، ت: د. عبدالرحمن العثيمني، مكتبة العبيكان، الريا�ص، الطبعة: 

الأولى، 1425ه�.
ال�سو�ساوي . 32 الرجراجي  ح�سني  علي  لأبي  ال�سهاب،  تنقيح  عن  النقاب  رفع 

)ت899ه�(، حتقيق د. اأحمد ال�سراح ود.عبدالرحمن اجلربين، الطبعة الأولى، 
1425ه�، مكتبة الر�سد، الريا�ص.

رو�سة الناظر وجنة املناظر يف اأ�سول الفقه، ملوفق الدين ابن قدامة املقد�سي . 33
)ت: 620 ه�(، ت: اأ.د. عبدالكرمي بن علي النملة، الطبعة ال�سابعة، 1424ه�، 

مكتبة الر�سد، الريا�ص.
مكة . 34 اخل�سراء،  طيبة  دار  ال�سهري،  حممد  جلمعان  الأ�ساعرة،  عند  ال�سببية 

املكرمة، ط1، 1432ه�.
دار . 35 275ه�(،  )ت:  ال�سج�ستاين  الأ�سعث  بن  �سليمان  تاأليف:  داود،  اأبي  �سنن 

الكتاب العربي، بريوت.
�سنن ابن ماجه، تاأليف: اأبي عبداهلل ابن ماجه القزويني ) ت: 273 ه�(، حتقيق: . 36

حممد فوؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بريوت.
�سري اأعالم النبالء ل�سم�ص الدين الذهبي )ت: 748ه�(، ت: جمموعة باإ�سراف . 37

�شعيب الأرناوؤوط، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط3، 1405 ه�.
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ت: . 38 )ت1089ه�(،  احلنبلي  العماد  لبن  ذهب،  من  اأخبار  يف  الذهب  �سذرات 
حممود الأرناوؤوط، دار ابن كثري، دم�شق - بريوت، ط1، 1406.

اأ. . 39 الهمذاين )ت415ه�(، اعتناء  للقا�سي عبداجلبار  �سرح الأ�سول اخلم�سة، 
�سمري رباب، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، الطبعة الثانية، 1433 ه�.

�سعد . 40 املالكي )ت: 684ه�(، ت:  القرايف  الدين  ل�سهاب  الف�سول،  تنقيح  �سرح 
اخل�شاري، مكتبة الإمام الذهب، الكويت، ط1، 1441ه�.

�سرح العمد، تاأليف: اأبي احل�سني الب�سري املعتزيل ) ت: 436ه� (، حتقيق د. . 41
عبداحلميد اأبي زنيد، الطبعة الأولى، 1410ه�.

�سرح غاية ال�سول اإلى علم الأ�سول، لبن املربد يو�سف بن ح�سن بن عبدالهادي . 42
)ت990هـ(، ت: اأحمد العنزي، دار الب�شائر الإ�شالمية، بريوت، ط1، 1421ه�. 

ار)ت: . 43 جَّ النَّ بابن  املعروف  الفتوحي  اأحمد  بن  ملحمد  املنري،  الكوكب  �سرح 
972ه�(، حتقيق: د. حممد الزحيلي ود. نزيه حماد، الطبعة الثانية، 1418 ه�، 

مكتبة العبيكان، الريا�ص.
�سرح خمت�سر اأ�سول الفقه، لتقي الدين اأبي بكر اجلراعي احلنبلي )ت883ه�(، . 44

حتقيق عبدالعزيز حممد القايدي، دار غرا�ص، الطبعة الأولى 1433 ه�.
�سرح خمت�سر الرو�سة، تاأليف: �سليمان بن عبدالقوي الطويف )ت: 716ه�(، . 45

حتقيق: د. عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، الطبعة الرابعة، 1424 ه�، موؤ�س�سة 
الر�سالة، بريوت.

)ت: . 46 التفتازاين  م�سعود  الدين  �سعد  تاأليف:  الكالم،  علم  يف  املقا�سد  �سرح 
792ه�(، طبع �سنة 1401 ه�، دار املعارف النعمانية، باك�ستان.

ال�سحاح، تاأليف: اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري ) ت: 393ه� (، اعتنى به: خليل . 47
ماأمون �سيحا، الطبعة الأولى، 1426 ه�، دار املعرفة، بريوت.

�سحيح البخاري، تاأليف: حممد بن اإ�سماعيل البخاري ) ت: 256ه� (، حتقيق: حممد زهري . 48
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النا�سر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422ه�.
طبقات احلنابلة، لأبي احل�سني حممد بن اأبي يعلى)ت 526ه�(، ت: حممد حامد الفقي، . 49

دار املعرفة، بريوت.
العدة يف اأ�سول الفقه، للقا�سي اأبي يعلى حممد بن احل�سني بن الفراء )ت458ه�(، حتقيق: . 50

د.اأحمد علي �سري املباركي، الطبعة الثالثة، 1414 ه�.
حتقيق . 51 536ه�(،  )ت  اخلوارزمي  املالحمي  حممد  بن  ملحمود  الدين،  اأ�سول  يف  الفائق 

الدكتور في�سل عون، مطبعة دار الوثائق القومية، القاهرة، 1431ه�.
الدكتور . 52 حتقيق  )ت902ه�(،  ال�سخاوي  الدين  ل�سم�ص  احلديث،  األفية  ب�سرح  املغيث  فتح 

الثالثة،  الطبعة  الريا�ض،  املنهاج،  دار  الفهيد،  حممد  والدكتور  اخل�شري  عبدالكرمي 
1433ه�.

الفروع، ل�سم�ص الدين ابن مفلح احلنبلي )ت763هـ(، راجعه: عبدال�شتار اأحمد فراج، دار . 53
عامل الكتب، الطبعة الرابعة، 1405ه�.

الف�سول يف الأ�سول، تاأليف: اأحمد بن علي الرازي اجل�سا�ص ) ت: 370 ه�(، حتقيق: د. . 54
عجيل الن�سمي، الطبعة الثانية، 1414 ه�، طبع وزارة الأوقاف ال�سوؤون الإ�سالمية بالكويت.

القامو�ص املحيط، ملحمد بن يعقوب الفريوزاأبادي )ت: 817 ه�(، حقق باإ�سراف: حممد . 55
نعيم العرق�سو�سي، الطبعة الثامنة، 1426 ه�، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.

اإ�شبيليا، الريا�ض ط2، . 56 قوادح ال�شتدلل بالإجماع، د. �شعد بن نا�شر ال�شرثي، دار كنوز 
1425ه�.

القواعد، لبن اللحام علي بن حممد البعلي احلنبلي )ت803ه�(، ت: د.عاي�ص ال�سهراين . 57
ود. نا�سر الغامدي، دار الف�سيلة، الريا�ص، الطبعة الأولى، 1438ه�.

ال�سايح، . 58 اأحمد  اأ.د.  حتقيق:  )ت478ه�(،  اجلويني  احلرمني  لإمام  اجلدل،  يف  الكافية 
وتوفيق وهبة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1432ه�.

الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي )ت463ه�(، ت: اأبو عبداهلل ال�سورقي واإبراهيم . 59
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حمدي املدين، املكتبة العلمية، املدينة املنورة.
جمموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم النجدي وابنه حممد، . 60

مكتبة ابن قتيبة، الكويت. 
املح�سول يف علم اأ�سول الفقه، لفخر الدين حممد بن عمر الرازي )ت: 606ه�(، ت: د. . 61

طه العلواين، الطبعة الثالثة، 1418 ه�، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.
ا . 62 جمعاً العبادات  ربع  يف  امليموين  عبدامللك  برواية  الفقهية  حنبل  بن  اأحمد  الإمام  م�سائل 

القرى  اأم  بجامعة  ال�سريعة  كلية  يف  ماج�ستري  بحث  املعيقلي،  حمد  بن  ملاهر  ودرا�سة، 
1424ه�.

م�سائل اأحمد بن حنبل رواية ابنه عبداهلل، لعبداهلل بن اأحمد، ت: زهري ال�ساوي�ص، املكتب . 63
الإ�شالمي، بريوت، ط1، 1401ه�.

موؤ�ش�شة . 64 واآخرون،  الأرنوؤوط  �شعيب  حتقيق  )ت241هـ(،  حنبل  بن  اأحمد  الإمام  م�سند 
الر�سالة، بريوت، الطبعة الثانية، 1420ه�.

وابنه عبداحلليم ت682ه�، . 65 الربكات ت652ه�،  )اأبي  تيمية  لآل  الفقه،  اأ�سول  امل�سودة يف 
وابنه تقي الدين ت728هـ(، ت: د. اأحمد الذروي، ط1، 1422 ه�، دار الف�سيلة، الريا�ص.

م�سنف ابن اأبي �سيبة، تاأليف، عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم بن اأبي �سيبة )ت: 235ه� (، . 66
حتقيق: حمد اجلمعة وحممد اللحيدان، الطبعة الثانية، 1427 ه�، مكتبة الر�سد، الريا�ص.

م�سنف عبدالرزاق، تاأليف: عبدالرزاق بن همام ال�سنعاين )ت: 211ه�(، حتقيق: حبيب . 67
الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية، 1403 ه�، املكتب الإ�سالمي، بريوت.

الب�سري . 68 الطيب  بن  علي  بن  حممد  احل�سني  لأبي  الفقه،  اأ�سول  يف  املعتمد 
املعتزيل )ت436ه�(، حتقيق: خليل املي�ص، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

الأولى، 1403ه�.
معجم ت�سريف الأفعال العربية، لأنطوان الدحداح، الطبعة الرابعة، 1999م، . 69

مكتبة لبنان، بريوت.
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الكتب . 70 دار  املقد�سي )ت620ه�(،  اأحمد، لبن قدامة  الإمام  املغني يف مذهب 
العلمية، بريوت.

مقايي�ص اللغة، تاأليف: اأحمد بن فار�ص بن زكريا اللغوي ) ت: 395ه�(، حتقيق: . 71
عبدال�سالم هارون، طبعة �سنة 1399ه�، دار الفكر، بريوت.

مقبول املنقول من علمي اجلدل والأ�سول، لبن املربد جمال الدين يو�سف بن . 72
بريوت،  الإ�سالمية  الب�سائر  دار  البطاطي،  عبداهلل  ت:  احلنبلي،  عبدالهادي 

ط1، 1428ه�.
بن . 73 اإبراهيم  الدين  لربهان  اأحمد،  الإمام  اأ�سحاب  ذكر  يف  الأر�سد  املق�سد 

الر�سد،  مكتبة  العثيمني،  عبدالرحمن  د  ت:  )ت884ه�(،  مفلح  بن  حممد 
الريا�ض، ط1، 1410ه�.

بن . 74 اأحمد  اأبا عبداهلل  الأثرم  هانئ  بن  بن حممد  اأحمد  بكر  اأبي  �سوؤالت  من 
ط1  بريوت،  الإ�شالمية،  الب�شائر  دار  �شربي،  عامر  د.  ت:  حنبل،  بن  حممد 
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فائدة: اإن خري من ا�ستاأجرت القوي الأمني

جميع نظريات الإدارة قدميًا وحديثًا، ترجع اإلى قول اهلل تعالى: 
ي�سلح  فال   ،]26 ]الق�س�ص:  ڭ(  ڭ   ۓ   ۓ   ے   )ے   

لالإدارة اإل من كان قويا اأمينا، ولكن كما قال الإمام ابن تيمية: 
بن  عمر  كان  ولهذا  قليل؛  النا�ص  يف  والأمانة  القوة  )اجتماع 
اخلطاب يقول: اللهم اإين اأ�سكو اإليك جلد الفاجر وعجز الثقة، 
فاإن تعني رجالن اأحدهما اأعظم اأمانة، والأخر اأعظم قوة، قدم 
انفعهما لتلك الولية، فيقدم يف اإمارة احلروب القوي، واإن كان 

فيه فجور، واإن كانت يف حفظ الأموال ونحوها قدم الأمني(.
ال�سيا�سة ال�سرعية لبن تيمية )�س:47(، ولطائف الفوائد 
للدكتور �سعد اخلثالن، �س292-291.
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املقدمة

اإن احلمد هلل، نحمده، ون�ستعينه، ون�ستغفره، ونتوب اإليه، ونعوذ باهلل من �سرور 
اأنف�سنا، ومن �سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، 
ا عبده ور�سوله، �سلى اهلل  واأ�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممداً

ا، اأما بعد:  ا كثرياً عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليماً

ا  فاإن بيان احلكم ال�سرعي للنوازل امل�ستجدة يف تعامل العباد فيما بينهم، اعتماداً
على الن�ص والدليل املعترب، ثم قواعد ال�سريعة ومقا�سدها؛ من اأولى ما يجب على 
اأحل اهلل  ليتحقق مق�شٌد �شرعٌي عظيٌم، وهو معرفة ما  الفقهي؛  اأهل الخت�شا�ض 

 . ا من حدود اهلل فيتو�سع النا�ص به، وما حّرمه فيجتنبوه حذراً

ومن هذه النوازل امل�ستجدة يف باب املعامالت؛ ما ُيعرف ب )�سراء مدة اخلدمة 
العتبارية، اأو �سراء �سنوات اخلدمة، اأو زيادة مدة ال�سرتاك، اأو التقاعد التكميلي(، 
ا  و�ساأجتهد يف حدود ا�ستطاعتي بتو�سيف هذه النازلة، وبيان حكمها ال�سرعي، معتمداً

على الأ�سول والقواعد ال�سرعية يف بابها، وما ي�سبهها من اأحكام ظهر دليلها.

اأهمية املو�سوع: 

ميكن اأن اأخّل�ص اأهمية هذا املو�سوع يف اأمرين: 

الأول: اأنه من النوازل التي ُوجدت يف هذا الع�سر، فوجب على اأهل الخت�سا�ص 
بيان حكمها. 

ت عليه بع�ض اأنظمة بالدنا،  الثاين: اأن مو�شوع �شراء مدة اخلدمة العتبارية ن�شّ
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وعدد من اأنظمة بالد امل�شلمني، وكرث �شوؤال النا�ض عنه؛ حلاجتهم اإلى ممار�شة 
هذه املعاملة؛ فكان بحثه تف�سيالاً فيه �سدٌّ لهذه احلاجة، وجواٌب لل�سائلني. 

اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

ترجع اأ�سباب اختيار هذا املو�سوع اإلى اأمور ثالثة: 

الأول: حماولة امل�شاركة يف القيام بواجب �شرعي كفائي، ُمناط باأهل الخت�شا�ض 
الفقهي، وهو بيان احلكم ال�سرعي فيما ي�ستجد من النوازل. 

الثاين: اأن هذه املعاملة رمبا يلجاأ اإليها كثرٌي من امل�شلمني اليوم، والظن بامل�شلم 
اأنه يتوقى الوقوع فيما حرم اهلل، فيحتاج اإلى معرفة حكمها، فاجتهدت اأن 

يجد يف هذا البحث مراده -اإن �ساء اهلل تعالى-. 

الثالث: اأن البحوث والفتاوى يف هذه امل�ساألة قليلة، وبع�ص ما وقفت عليه منها فيه 
اإعواز كبري، ويحتاج اإلى ب�شط وحترير. 

الدرا�سات ال�سابقة: 

امل�ساألة  هذه  بحث  من  الخت�سا�ص  اأهل  من  اأن  وجدت  والبحث،  املراجعة  بعد 
، ومنهم من تعّر�ص لها �سمن بحثه، فمن البحوث امل�ستقلة:  بحثاًا م�ستقالاً

اإعداد . 1 التاأمينات الجتماعية -درا�سة فقهية، من  زيادة مدة ال�سرتاك يف 
�ص)1(، وقد بني الباحث يف  ال�سيخ الدكتور اأحمد بن حمد بن عبدالعزيز الونيِّ
اأن غالب مادته م�ستل من ر�سالته للدكتوراه التي بعنوان: الأحكام  مقدمته 

التبعية لعقود التاأمني، درا�سة فقهية تاأ�سيلية.

واأق�سامه،  وتعريفه،  الجتماعي،  التاأمني  حقيقة  التمهيد  يف  الباحث  وبني 
الأول:  املبحث  والتعاوين، ويف  التجاري  التاأمني  ق�سيميه  وبني  بينه  والفروق 
حكم التاأمني الجتماعي، ويف املبحث الثاين: التو�سيف الفقهي للعالقة بني 

ن�سر يف موقع املوؤلف على �سبكة الإنرتنت.   )1(
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املوظف وموؤ�س�سة التاأمني الجتماعي، ويف املبحث الثالث: اأثر ا�ستثمار اأموال 
موؤ�س�سة التاأمني الجتماعي يف الأن�سطة املحّرمة، ثم يف املبحث الرابع: حكم 

زيادة مدة ال�سرتاك يف التاأمينات الجتماعية. 

وقد اأفاد الباحث وفقه اهلل يف بحثه، غري اأن غالب مادته يف اأحكام التاأمني 
الجتماعي، وحمل بحثنا ما جاء يف املبحث الرابع، فقد �سّور امل�ساألة ونقل 

ا اأ�سباب الرتجيح.  خالف علمائنا فيها، ثم رّجح مبيناً

حكم �سراء �سنوات اخلدمة يف قانون ال�سمان الجتماعي الأردين، للباحث: . 2
�سوي�ص هزاع علي املحاميد)1(، وقد بداأ الباحث بتمهيد �سّمنه فل�سفة ال�سمان 
الجتماعي، ثم حاول بيان نطاق �سراء �سنوات اخلدمة واأ�سبابه و�سوره، ثم 

احلكم ال�سرعي. 

منهجه،  يف  ثم  البحث،  حمل  حترير  يف  اهلل-  -وفقه  الباحث  مع  واأختلف 
وتو�سيفه، وتخريج احلكم. 

اخلدمة  اإلى  ال�سابقة  اخلدمة  �سم  البحث  نطاق  �سمن  اأدخل  فالباحث 
احلالية على اختالف �شوره، ول يظهر يل دخول هذه ال�شورة يف البحث، بل 
هي م�ساألة منفكة تتعلق باأحكام الراتب التقاعدي، وم�ساألتنا يف �سم خدمة 

اعتبارية لي�ست حقيقية.

بح�سب  فها  يو�سّ مل  العتبارية  اخلدمة  �سراء  م�ساألة  يف  الباحث  اأن  كما 
حقيقتها، واإمنا ذكر اأنها حتتمل التحرمي والإباحة، ثم ا�ستدل لكل احتمال 

ورّجح.

ا:  ومن البحوث الذي ذكرت امل�ساألة �سمناً

التاأمني الجتماعي يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمي، للدكتور عبداللطيف حممود . 1
اآل حممود. 

�سمن من�سورات جملة اجلامعة الأردنية، درا�سات علوم ال�سريعة والقانون، املجلد 37، العدد 2، 2010.   )1(
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املدة  عليه  املوؤّمن  ي�ستوِف  مل  اإذا  فيما  امل�ساألة  �سورة  الباحث  ح�سر  وقد 
اأن يزيد يف مدة ا�سرتاكه يف  فاإن له -حينئذ-  املعا�ص،  الواجبة ل�ستحقاق 
هذه  على  يقّدم  من  بع�ص  اأن  والواقع  يدفعه،  اإ�سايف  مبلغ  مقابل  التاأمني 
تقاعدي  راتب  حتقيق  لأجل  يكون  كما  املدة،  ا�ستيفاء  لأجل  يكون  املعاملة 

مرتفع -كما بينته يف املطلب الثالث من املبحث الأول. 

التو�سيف  حتقيق  ي�ستدعي  مما  مرتفعة  املعاو�سة  �سبهة  تكون  هذا  وعلى 
الفقهي املنا�سب الذي يبنى عليه احلكم ال�سرعي.

وحكم الباحث على هذه املعاملة باجلواز من حيث املبداأ؛ لعدم الفرق بني 
�شداد املبلغ اأثناء العمل اأو بعده؛ اإذ هو نظام تكافل، واأما من حيث التطبيق 
فقد انتقد النظام البحريني يف تطبيقه للمعاملة، لظهور حقيقة الربا فيه)1(.

التاأمني الجتماعي، درا�سة فقهية تطبيقية، للدكتورة: اأمل بنت عبدالعزيز . 2
النفي�سة)2(. 

تعر�ست الباحثة لهذه املعاملة، و�سمتها )�سراء املدد للح�سول على الراتب 
الراتب  ملنفعة  �سراء  كونه  بني  مرتدد  تو�سيفها  اأن  وبّينت  التقاعدي(، 
نقلت  ثم  ا،  نفعاً جر  قر�ص  اأنها  اأو  ن�سيئة،  بنقد  نقد  بيع  اأنها  اأو  التقاعدي، 
الجتماعي  التاأمني  يف  جوازها  ورّجحت  حكمها،  يف  الفتاوى  اختالف 

احلكومي دون ال�سركات اخلا�سة. 

وميكن اأن يالحظ على البحث ما ياأتي: 

: اأن غر�ص املعاملة ل يقت�سر على ق�سد احل�سول على الراتب التقاعدي،  اأولاً
بل ي�سمله وي�سمل ما اإذا ق�سد بها المتيازات املالية املرتفعة -كما بّينته 

يف البحث.
التاأمني الجتماعي يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمية، اآل حممود �ص: 407.   )1(

وهي ر�سالة دكتوراه، نوق�ست يف كلية ال�سريعة بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.   )2(
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ا: اأنه ل ي�سلم تو�سيف املعاملة على اأنها �سراء منفعة، واأن حقيقة املنفعة  ثانياً
هي خدمة الراتب التقاعدي، فاإن الق�سد من طلب هذا الراتب املنفعة 

املالية العائدة يف املاآل، ولي�ص جمرد اخلدمة. 

ا: اأن احلكم على هذه املعاملة ينبغي اأن ينبني على اأحوالها املختلفة، بعد  ثالثاً
، اأو معاو�سة. حتقيق التو�سيف، من كونها تكافالاً

هذا ما ُي�سر يل الوقوف عليه، و�ستكون الإ�سافة -اإن �ساء اهلل- من عدة اأوجه: 

الأول: من جهة التو�سع يف بحث اأ�سل املو�سوع، فاإن بع�ص هذه البحوث اخت�سر 
القول يف التو�سيف، وبع�سها اخت�سر القول يف احلكم، وبع�سها تو�سع فيما 

يتعلق بال�سمان الجتماعي، ثم نقل اخلالف بني بع�ص املعا�سرين.

كل  على  واحلكم  وحقيقتها،  املعاملة  لأحوال  املنا�سب  التو�سيف  حترير  الثاين: 
�سورة ميكن اأن توجد عليها مبا يتوافق واأ�سول ال�سرع فيما اأرى، ومبا يختلف 

عن هذه البحوث.

الثالث: حاولت بيان اأ�شول لها تعلق بامل�شاألة، وميكن اأن ُتخّرج عليها، مثل الراتب 
التقاعدي والتاأمني، دون اإطالة وتكرار جلهود متقدمة، فلم اأخرج عن البحث 
ما  على  فّرعت حكمها  بل  فقهية،  اإ�سافة  فيه  لي�ص  ما  بيان  بال�ستغراق يف 
ا�ستقر عليه البحث الفقهي املعا�سر، من القول يف حكم الراتب التقاعدي، 

والتاأمني باأق�سامه؛ حالاً وحرمة. 

منهج البحث: 

اتبعُت يف هذا البحث املنهج الآتي: 

: اعتنيت ببيان حقيقة املو�سوع، وبيان اأ�سول ال�سرع املرتبطة به، وذلك يتمثل  اأولاً
ثم  درا�ستها،  من  املق�سود  ليت�سح  ا؛  دقيقاً ا  ت�سويراً البحث  م�ساألة  بت�سوير 

احلكم عليها.
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ا: اإذا تو�سلت اإلى احلكم ال�سرعي يف امل�ساألة اأُبنّي دليلها مع توثيق ال�ستدلل  ثانياً
ومواطن التفاق والختالف من مظانها املعتربة.

من  النقول  وّثقت  كما  نف�سه،  املذهب  اأهل  كتب  من  املذهب  قول  وثقت  ا:  ثالثاً
عالمتي  بني  و�سعته  بن�سه  نقلته  واإذا  اأمكن،  ما  منه  املنقول  امل�سدر 

تن�سي�ص، واإّل فال. 

اأُخّرجها  اإذا مل اأجد ما  ا: �سلكت يف بيان حكم النازلة منهج التخريج، ثم  رابعاً
يذكره  الذي  ال�سرعي  املق�سد  ا  معترباً بابها،  يف  ال�سريعة  قواعد  على  اأُنزلها  عليه، 

الفقهاء يف املو�سوع.

ا: اعتنيت بعزو الآيات يف امل�سحف، وتخريج الأحاديث، وبيان درجتها ما  خام�ساً
اأمكن -اإن مل تكن يف ال�سحيح-.

خطة البحث: 

ق�سمت هذا البحث اإلى مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، وفهار�ص: 

فاملقدمة: ا�ستملت على بيان اأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره، والدرا�سات ال�سابقة 
فيه، ومنهجه، وخطته.

التمهيد: ا�ستمل على ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: التعريف بلفظ اخلدمة العتبارية.

املطلب الثاين: الراتب التقاعدي ومكافاأة اخلدمة، واحلكم ال�سرعي لهما.

املطلب الثالث: اأنواع التاأمني، وحكم كل نوع.

املبحث الأول: حقيقة نظام �شراء مدة اخلدمة العتبارية، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: املراد بنظام �شراء مدة اخلدمة العتبارية.

املطلب الثاين: بع�ض الأنظمة التي ن�شت على �شراء مدة اخلدمة العتبارية.



حكم شراء مدة اخلدمة االعتبارية

العدد  الرابع واخلمسون  337العدد  الرابع واخلمسون 336

املطلب الثالث: الغر�ص من �سراء مدة اخلدمة العتبارية.

املبحث الثاين: التو�سيف الفقهي ل�سراء مدة اخلدمة العتبارية.

املبحث الثالث: احلكم ال�سرعي ل�سراء مدة اخلدمة العتبارية، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: اأن يكون الق�سد من �سراء مدة اخلدمة الرعاية بعد التقاعد.

املطلب الثاين: اأن يكون الق�سد من �سراء مدة اخلدمة الربح واملعاو�سة.

اخلامتة: وا�ستملت على اأهم نتائج البحث.

الفهار�ص: وا�ستملت على فهر�ص امل�سادر واملراجع.

وبعد: فاأ�ساأل اهلل تعالى اأن ينفعني مبا كتبت، واأن يغفر يل ما فيه من زلل، اإنه 
 جواد متف�سل. 
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التمهيد

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
التعريف بلفظ اخلدمة العتبارية

بحاجته)1(،  َقاَم  وَخَدَمه:   ، ِخْدَمةاً )بال�سم(  َيْخُدُمُه  َخَدَمُه  من  لغة:  اخِلْدَمُة 
واملراد: املدة التي َعِمَل )خدم( فيها املوظف يف املوؤ�س�سة التي ا�ستخدمته.

قلَت:  فاإذا  والتقدير)2(،  الفر�ص  مبعنى  الذي  العتبار  من  لغة:  والعتبارية 
)ۅ   تعالى:  له، ومنه قول اهلل  ا  يعنيك م�ساوياً ال�سيَء، فقد جعلَت ما  اعتربُت 
ۉ  ۉ( ]احل�سر: 2[؛ اأي: انظروا فتجنبوا مثل �شنيعهم؛ لئال ينزل بكم مثل 

ما نزل باأولئك)3(.

و�سياأتي بيان املراد باخلدمة العتبارية يف املبحث الآتي. 

املطلب الثاين
الراتب التقاعدي، ومكافاأة اخلدمة، واحلكم ال�شرعي لهما

ا بعد انتهاء خدمته  يق�سد بالراتب التقاعدي: مبلغ مايل ي�ستحقه املوظف �سهرياً
من الدولة اأو املوؤ�ش�شة املخت�شة مبقت�شى الأنظمة)4(.

خمتار ال�سحاح �ص: 89، ل�سان العرب 167/12، امل�سباح املنري 165/1، القامو�ص املحيط �ص: 1099.   )1(
املعجم الو�سيط 580/2.   )2(

مقايي�ص اللغة 209/4.   )3(
للزحيلي  واأدلته  الإ�سالمي  الفقه   ،13 م1�ص:  ال�شعودية-  العربية  -اململكة  املدين  التقاعد  نظام   )4(

 .7948/10
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اأو  الدولة  من  املوظف  ي�ستحقه  مقطوع  مايل  مبلغ  اخلدمة:  مبكافاأة  ويق�سد 
ال�شروط  جميع  تتوافر  مل  اإذا  الجتماعية؛  التاأمينات  بقانون  املخت�شة،  املوؤ�ش�شات 

املطلوبة ل�ستحقاق الراتب التقاعدي)1(.

مبوجب  التي  املدة  �شرط  يحقق  مل  من  اخلدمة  ملكافاأة  امل�شتحق  يكون  وغالًبا 
اإمتامها ي�ستحق املوظف راتب التقاعد)2(.

والراتب التقاعدي ن�ساأ عن عقد م�ستحدث، يوؤول اإلى التربع غري املح�ص، وُيق�سد 
به ما ُيقدم من نظام التقاعد يف املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد واملوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 
الجتماعية، بخالف الراتب الذي يقدم من �سركات التاأمني التجارية، فاإن هذا له 
حكم التاأمني التجاري، واأما الراتب التقاعدي امل�شمول بنظام التاأمني الجتماعي من 
املوؤ�س�سات العامة، وامل�سبوق باقتطاع من اأ�سل الراتب، فهذا جائز عند عامة الفقهاء 

املعا�سرين)3(، ومن اأدلتهم ما ياأتي: 

: اأنه جزء مدخر من راتب املوظف، ويعطاه عند احلاجة اإليه)4(، وما يزيد  اأولاً
عليه اإمنا هو تربع -غري حم�ص- من املوؤ�س�سة العامة)5(. 

ا: اأن اأدلة ال�سرع ل متنع منه؛ لأنه مبني على التكافل والتعاون، ففيه جانب  ثانياً
ا يف التربع، ول يق�سد منه املعاو�سة املح�سة  من التربع واإن مل يكن حم�ساً
والربح، والق�سد موؤثر يف الأحكام، ويت�سح ذلك يف القر�ص، فاإنه يت�سمن بيع 
املال بجن�سه ن�سيئة، ول ُيعّد من باب الربا؛ لأنه ق�سد منه الرفق والإح�سان 

ل الربح والتك�سب)6(.
امل�سدرين ال�سابقني.   )1(

الراتب التقاعدي، جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية عدد )13( �ص: 153.   )2(
ابن  فتاوى  جمموع   ،16/1  ،143 قرار:  الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرارات   ،201/4 العلماء  كبار  هيئة  اأبحاث   )3(
عثيمني 175/18، نظرات يف حكم التاأمني يف الفقه الإ�شالمي، مركز �شالح عبداهلل كامل، عدد )2( �ص: 29. 

جمموع فتاوى ابن عثيمني 175/18.   )4(
فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ حممد بن ابراهيم 231/9.   )5(

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع 113/8.   )6(
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ا: اأن املال الذي يقدم لل�سخ�ص بعد تقاعده اإعانة التزمت بها الدولة باعتبار  ثالثاً
الدولة  خدمة  من  املوظف  ي�ستحقه  ما  فيها  روعي  رعيتها،  عن  م�سوؤوليتها 

وامل�شلحة واحلاجة، فلي�ض نظام التقاعد معاو�شة مالية حم�شة)1(. 

املطلب الثالث
اأنواع التاأمني، وحكم كل نوع

للتاأمني على وجه العموم نوعان: 

النوع الأول: التاأمني التعاوين:

ويراد به: العقد الذي تقوم به جماعة معينة، فيلتزم مبوجبه كل م�سرتك بدفع 
ا منهم عند  اأياً التي قد ت�سيب  الأ�سرار  لتعوي�ص  التربع؛  �سبيل  املال على  مبلغ من 

حتقق اخلطر املوؤمن منه)2(. 

وهو قليل التطبيق يف احلياة العملية، والق�سد من هذا النوع من التاأمني تخفيف 
ال�سرر اأو رفعه اإذا وقع، ولي�ص الربح.

باجلواز)3(؛  التاأمني  من  النوع  هذا  على  املعا�سرين  الفقهاء  اأكرث  حكم  وقد 
م�ستدلني مبا ياأتي: 

يف  ا  حم�ساً ولي�ص  التربع،  اإلى  يوؤول  وتعاون  تكافل  التعاوين  التاأمني  اأن   : اأولاً
املعاو�سة، فيغتفر فيه الغرر؛ لأن الغرر غري موؤثر يف عقود التربعات)4(.

قانون ال�سمان الجتماعي يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمية �ص: 42، عقود التاأمني حقيقتها وحكمها، �ص: 90.   )1(
قانون التاأمني �ص: 46، الوجيز يف العقود امل�سماة �ص: 287، املعايري ال�سرعية، املعيار )26( �ص: 708،   )2(

الفقه الإ�سالمي واأدلته 3415/5. 
29، عقد  كامل، عدد )2( �ص:  �شالح عبداهلل  الإ�شالمي، مركز  الفقه  التاأمني يف  نظرات يف حكم   )3(
التاأمني، درا�سة فقهية، جملة جامعة البحر الأحمر عدد )5( �ص: 147، واملق�سود بالتاأمني التعاوين 

الباقي على النظام التكافلي. 
املعايري ال�سرعية، املعيار )26( �ص: 701، الفقه الإ�سالمي واأدلته 3416/5.   )4(
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لأن  الن�ساأ؛  وربا  الف�سل  ربا  بنوعيه؛  الربا  من  خاٍل  التعاوين  التاأمني  اأن  ا:  ثانياً
امل�شاهم ل يريد الربح، ول ي�شتغل ما دفع من الأق�شاط يف معامالت ربوية)1(.

النوع الثاين: التاأمني التجاري: 

يدفع  اأن  يقت�سي  موؤمنة  فنية  وهيئة  م�ستاأمن  بني  يكون  الذي  العقد  به:  ويراد 
ا مالية معلومة اأو دفعة واحدة، يف مقابل حتملها تبعة خطر يجوز  الأول للثانية اأق�ساطاً
اإذا  ا  ا مقدراً ا مالياً التاأمني عو�ساً للم�ستفيد من  اأو  للم�ستاأمن  باأن تدفع  التاأمني منه، 

ن منه)2(.  حتقق اخلطر املوؤمَّ

وهذا النوع هو ال�سائد الذي تن�سرف اإليه كلمة التاأمني عند الإطالق، وقد حكم 
اأكرث الفقهاء املعا�سرين على هذا النوع من التاأمني بالتحرمي)3(؛ م�ستدلني مبا ياأتي: 

اأ�سول  اأ�سل من  اأنه يت�سمن الغرر واملخاطرة املجهولة، والنهي عن الغرر   : اأولاً
البيوع، وقد جاء هذا النهي يف حديث اأبي هريرة  قال: »نهى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

عن بيع احل�ساة وعن بيع الغرر«)4(.

ووجه الغرر يظهر يف جوانب ثالثة: 

احل�سول . 1 يحتمل  اأمر  على  متوقف  معاو�سة  عقد  فاإنه  ال�سرر،  حتقق  يف 
وعدمه. 

يف املقدار، فاإن كل واحد من املتعاقدين ل يعرف مقدار ما �سيعطيه اأو ياأخذه.. 2

يف الأجل، فاإن العاقد ل يعرف متى يتم ت�سليم عو�ص ال�سرر. . 3
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 288/15، جملة البحوث الإ�سالمية 341/26.   )1(

الوجيز يف العقود امل�سماة �ص: 287، حما�سرات يف العقود امل�سماة �ص: 271، فتاوى ور�سائل �سماحة   )2(
ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ 35/7، املعايري ال�سرعية، املعيار )26( �ص: 707. 

فتاوى اللجنة الدائمة 249/15، عقد التاأمني، درا�سة فقهية، جملة جامعة البحر الأحمر، عدد )5(   )3(
�ص: 148، نظرات يف حكم التاأمني يف الفقه الإ�شالمي، مركز �شالح عبداهلل كامل، عدد )2( �ص: 16. 
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب بطالن بيع احل�ساة والبيع الذي فيه غرر، حديث رقم:   )4(

 .1513
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يقع  عندما  وذلك  الف�سل،  وربا  الن�سيئة،  ربا  بنوعيه:  الربا  يت�سمن  اأنه  ا:  ثانياً
يخلو  ل  فاإنه  عليه،  املتعاقد  التاأمني  مبلَغ  التاأمني  �سركُة  وُت�سلِّم  منه  املُوؤَمن  اخلطر 
ن له، ويف هذه احلال يتحقق ربا  يف الغالب من اأن يكون اأقل اأو اأكرث مما دفعه املُوؤَمَّ
الف�سل؛ لعدم ت�ساوي البدلني، وكذا ربا الن�سيئة؛ لتاأخر اأحد البدلني، واإن كان املبلغ 

ا- وهذا نادر- حتقق ربا الن�سيئة؛ لتاأخر اأحد البدلني)1(. م�ساوياً

فتاوى اللجنة الدائمة 249/15، فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، 35/7،   )1(
اجلامعة  جملة  وحكمها،  حقيقتها  التاأمني  عقود   ،314/19 باز  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  فتاوى  جمموع 

الإ�سالمية، العدد 65-66 �ص: 74. 
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املبحث االأول

حقيقة نظام �صراء مدة اخلدمة العتبارية

لبد من معرفة هذا النظام قبل احلكم عليه، وبيان ذلك يف مطالب ثالثة: 

املطلب االأول
املراد بنظام �صراء مدة اخلدمة العتبارية

اأن يتمكن املوظف -الذي ي�شتحق  املراد بنظام �شراء مدة اخلدمة العتبارية؛ 
منه  �شتوؤخذ  التي  الأق�شاط  تعجيل  الوظيفية- من  نهاية خدمته  قبل  تقاعدًيا  راتًبا 
م�ستقبالاً مقابل ما يعطى من راتب تقاعدي؛ حتى ي�ستحق راتبه التقاعدي عن كامل 

املدة املح�سومة، ويكون يف حكم من ا�ستكمل اخلدمة الفعلية. 

تعترب  التي  اخلدمة  اأي:  الفعلية،  اخلدمة  يقابل  ما  هي:  العتبارية  فاخلدمة 
بالفعلية وت�شاويها، ولهذا جاء يف بع�ض الأنظمة التي �شياأتي نقلها يف املطلب التايل: 
)يجوز للموؤمن عليه طلب �سراء مدة خدمة اعتبارية ُت�سم اإلى مدة اخلدمة الفعلية(.

واخلدمة الفعلية هي: املدة التي عمل فيها املوظف يف املوؤ�س�سة التي ا�ستخدمته.

، واعتبارية  فعلى هذا فاإن اخلدمة خدمتان: فعلية وهي: التي وجدت حقيقة وفعالاً
وهي: املعتربة حكًما بح�شب النظام ومل توجد حقيقة. 

وُيعربَّ عن هذه املعاملة ب�سراء �سنوات اخلدمة، اأو �سراء مدة اخلدمة العتبارية، 
اأو اإ�سافة مدة اعتبارية، اأو زيادة مدة ال�سرتاك، اأو التقاعد التكميلي. 

ا للموظف بعد م�سي  ا تقاعدياً مثال ذلك: اإذا كانت املوؤ�س�سة التقاعدية تعطي راتباً
ا، ثم اأراد املوظف التقاعد، فاإنه  ا، فاإذا انق�سى منها ثمانون �سهراً مائة وع�سرين �سهراً
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ا؛ لي�ستحق الراتب التقاعدي بكامل  اأربعني �سهراً يدفع للموؤ�س�سة قيمة ما يح�سم يف 
ا. احلقوق املالية التي ي�ستحقها من ا�ستكمل كامل املدة مائة وع�سرين �سهراً

اأو كانت خدمة موظف ثماين ع�سرة �سنة، ويرغب يف التقاعد املبكر الذي يتطلب 
�سراء  طريق  عن  املدة  هذه  باإكمال  يقوم  فاإنه  اخلدمة،  يف  �سنة  ع�سرين  مدة  بلوغ 

خدمة �سنتني.

ا وخم�سني �سنة، ويرغب بالتقاعد النهائي  اأو موظف بلغ �سنه يف اخلدمة خم�ساً
الذي من �سرطه ا�ستكمال �سن �ستني �سنة، فيقوم ب�سراء مدة خم�ص �سنوات لكي تبلغ 

خدماته �ستني �سنة)1(.

املطلب الثاين
بع�س الأنظمة التي ن�صت على �صراء مدة اخلدمة العتبارية)2(

للموؤمن عليه طلب �سراء  “يجوز  الإمارات ما ن�شه:  اأنظمة دولة  جاء يف بع�ض 
مدة خدمة اعتبارية ت�شم اإلى مدة اخلدمة الفعلية بال�شروط الأتية: 

ن عليه رغبته كتابةاً يف �سراء تلك املدة قبل انتهاء خدمته.. 1 اأن يبدي املوؤمَّ

اأن يكون قد اأم�سى مدة ع�سرين �سنة على الأقل.. 2

األ تزيد املدة املطلوب �سراوؤها على خم�ص �سنوات للموؤمن عليه وع�سر �سنوات . 3
للموؤمن عليها.

اخلدمة  و�سم  ال�سابقة  اخلدمة  مدد  �سم  دليل   ،214 �ص:  الجتماعية  والتاأمينات  العمل  قانون   )1(
الفرتا�سية، الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، مملكة البحرين �ص: 4، التاأمني الجتماعي يف �سوء 

ال�سريعة الإ�سالمية �ص: 407. 
التاأمينـــات  نظام  ن�ض  فقد  املتاأخرة،  ال�شنني  يف  الأنظمة  تناولتها  املعاملة  هذه  اأن  يظهر  والذي   )2(
الجتماعيـــة يف اململكة العربية ال�شعودية عليها، وكان �شدور هذا النظام معدًل يف عام 1421ه�، وبداأ 
تطبيقه اعتبارَا من 1/ 1422/1ه� املوافق 1/ 2001/4م، كما ن�ص عليها قانون املعا�سات والتاأمينات 
الواقع  يف  انت�شاًرا  املعاملة  لهذه  يظهر  ل  اأنه  اإّل  1999م،  عام  ال�سادر  الإمارات  لدولة  الجتماعية 
الوظيفي يف بالدنا، وال�شبب يف هذا يعود اإلى اأمرين: الأول: حداثتها، والثاين: اأنه عمل بها يف نظام 

التاأمينات الجتماعية دون نظام التقاعد املدين. 
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املدة  العمل عن  املوؤمن عليه ح�سته وح�سة �ساحب  الأحوال يتحمل  ويف جميع 
املطلوب �سراوؤها، ح�سب راتب ح�ساب ال�سرتاك يف تاريخ طلب ال�سراء على اأن يتم 
املوؤمن  بلوغ  التق�شيط على  األ تزيد مدة  اأق�شاط، على  اأو على  ال�شداد دفعة واحدة 
عليه �سن ال�ستني، ويف جميع الأحوال يجب اأن يتم �سداد كامل تكاليف ال�سراء قبل 
الأق�شاط من معا�شات  ي�شتمر حت�شيل  املوؤمن عليه  انتهاء اخلدمة، ويف حالة وفاة 

امل�ستحقني عنه”)1(.

بلغت  “اإذا  ال�شعودية:  العربية  اململكة  الجتماعية يف  التاأمينات  نظام  وجاء يف 
مدة ا�سرتاك امل�سرتك خم�ص �سنوات على الأقل، وبلغ �سن ال�ستني دون اأن ي�ستكمل 
اأن يطلب �سم مدة اعتبارية  املدة املوؤهلة ل�ستحقاق معا�ص التقاعد، فاإنه يجوز له 
الالزمة  املدة  اأو  �سنوات  امل�سمومة خم�ص  املدة  تتجاوز  األ  ا�سرتاكه، على  اإلى مدة 
ل�ستحقاق معا�ص التقاعد اأيهما اأقل، وعليه -يف هذه احلالة- اأن يوؤدي اإلى املوؤ�س�سة 
جملة ا�سرتاكات فرع املعا�سات املن�سو�ص عليها يف الفقرة )2/اأ( من املادة الثامنة 
ع�سرة عن كل �سهر من املدة امل�سمومة، حم�سوبة على اأ�سا�ص متو�سط الأجر ال�سهري 
ر على اأ�سا�سه املعا�ص، وُتوؤدى هذه القيمة اإما دفعة واحدة اأو  لال�سرتاك الذي �سُيقدَّ

على اأق�شاط �شهرية وفق ما حتدده الالئحة من اأحكام”)2(.

ال�سابقة و�سم اخلدمة الفرتا�سية يف مملكة  وجاء يف دليل �سم مدد اخلدمة 
البحرين ما ن�سه: “يجوز للموظف اأن يطلب �سم مدد خدمة افرتا�سية ملدة خدمته 

املح�سوبة يف التقاعد، مبا ل يتجاوز اخلم�ص �سنوات”)3(.

ومن ذلك يت�سح اأن �سراء هذه املدة العتبارية على �سورتني: 

ال�سورة الأولى: اأن يدفع امل�سرتك القيمة دفعة واحدة.

ال�سورة الثانية: اأن يدفع امل�سرتك القيمة على دفعات )بالتق�سيط(.
قانون احتادي رقم )7( ل�سنة 1999، للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية وتعديالته، املادة: )17( �ص: 15.   )1(

نظام التاأمينات الجتماعية، اململكة العربية ال�شعودية، يف الفقرة )2( املادة )38(.   )2(
دليل �سم مدد اخلدمة ال�سابقة و�سم اخلدمة الفرتا�سية، الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، مملكة   )3(

البحرين �ص: 2. 
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املطلب الثالث
الغر�س من �صراء مدة اخلدمة العتبارية

اإن الغر�ص من هذه املعاملة اأحد اأمرين: 

الأول: اأن املوظف )امل�سرتي( يتحقق له رفع ن�سبة املعا�ص التقاعدي، فاإن املوؤ�س�سة 
اإذا ا�ستكملت ما كان موؤجالاً مما ُيقتطع من الراتب للتاأمني التقاعدي، ومت 
الرغبة  عند  �سراوؤها  املطلوب  املدة  عن  التقاعدية  احل�سميات  قيمة  �سداد 
يف التقاعد قبل حلول موعده، فاإن املعا�ص التقاعدي يرتفع بح�سب ال�سنوات 
التي مت �سراوؤها؛ لأن هذه اخلدمة متكن املوظف )املوؤمن عليه( من �سم مدة 
خدمة اعتبارية اإلى مدة خدمته الفعلية، وبه ترتفع القيمة ملعا�سه التقاعدي، 

اأو يتحقق ا�ستحقاق جميع احلقوق املالية للمتقاعد الذي اأكمل مدته)1(.

والثاين: ا�شتكمال املدة النظامية ل�شتحقاق راتب التقاعد -كما بينته يف املطلب 
الأول- باأن ُت�سم اإلى املدة الفعلية مدة اعتبارية، في�ستكمل املوظف املدة التي 

ي�شتحق من ا�شَتكملها التقاعد املبكر اأو النظامي)2(. 

دليل �سم مدد اخلدمة ال�سابقة و�سم اخلدمة الفرتا�سية، الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، مملكة   )1(
البحرين �ص: 2، موقع الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية لدولة الإمارات. 

مدد  �سم  دليل   ،)2( الفقرة   )38( املادة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  الجتماعية،  التاأمينات  نظام   )2(
اخلدمة ال�سابقة و�سم اخلدمة الفرتا�سية، الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، مملكة البحرين �ص: 2.
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املبحث الثاين

التو�صيف الفقهي ل�صراء مدة اخلدمة العتبارية

عند التاأمل جند اأن حقيقة هذه املعاملة يتجاذبها ثالثة اأو�ساف ميكن اأن ينزل 
احلكم عليها، ولكل و�سف حكمه ال�سرعي: 

الراتب  يف  احلال  هو  كما  والتعاون،  التكافل  قبيل  من  اإنها  يقال:  اأن  الأول: 
التقاعدي، وقد تقدم -يف التمهيد- اأن حقيقة ما يقتطع من راتب املوظف للتقاعد 
هو جزء ُيّدخر للموظف من راتبه، ويعطاه عند احلاجة اإليه، ثم ما يعطى من زيادة 

اإمنا هو تربع من الدولة، من باب التكافل والإعانة.

اأو  الدولة  من  تنظيم  اأنها  والتعاون من جهة  التكافل  تاأخذ حكم  املعاملة  فهذه 
موؤ�س�سة تابعة للدولة ُيق�سد بها الإح�سان اإلى امل�سرتك.

يو�سح ذلك اأن ما تاأخذه الدولة من املوظف حكمه حكم ما تقتطعه من الراتب 
الدولة  ُتقرر  الإرفاق، فقد  به  الأ�سا�ص تكافل يق�سد  املعاملة من حيث  فاإن   ، ابتداءاً
اقتطاع ح�سة اأكرب مقابل التقاعد املبكر، فاإذا مل تفعل فاإنها ت�سرتجع مامل ُيقتطع 
�سابه  املوظف  لأن  �سراء؛  املعاملة  و�سميت  التبكري،  املوظف  قرر  اإذا  التبكري  مقابل 

امل�سرتي، واإّل فاإنه مل يخدم مدة حقيقية فتكون لها قيمة حقيقية.

مع  اأعطي  ما  منه  ُي�سرتجع  اأن  فنا�سب  ا،  التقاعد مبكراً اأراد  اأنه  الأمر  فحا�سل 
؛ لت�ستعني به الدولة على رفع ن�سبة راتبه التقاعدي. راتبه حيث مل يقتطع ابتداءاً

اأو يقال: اإن النظام فر�ض ا�شتكمال كامل الأق�شاط للح�شول على ال�شتحقاقات 
راتبه  فا�شتحق  الأق�شاط،  من  املوؤجل  بتعجيل  املوظف  فقام  التقاعد،  بعد  املرتبة 

التقاعدي الذي ي�شتحقه عند اكتمال الأق�شاط املوؤجلة. 
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ا كامالاً اإذا ا�ستكمل املدة  ا تقاعدياً وحقيقة املعاملة اأن الدولة تعطي املوظف راتباً
ا،  ا اإ�سافياً امل�سرتطة، وتنق�سه اإذا مل يكمل املدة، وقد تزيده اإذا كانت ت�ستقطع مبلغاً

فاإذا مل ت�ستقطع املبلغ الإ�سايف فاإنها ت�سرتجع ما مل ُي�ستقطع.

التقاعد  نظام  فاإن  الربح،  منها  ُيق�شد  التي  املعاو�شات  عن  يختلف  هذا  وكل 
ا، بل هو �سد حلاجة املتقاعد، ومكافاأة له على خدمته، فما  بجميع �سوره لي�ص ربحياً

اأُخذ منه ُردَّ اإليه، وما يزاد بعد ذلك تربع من الدولة واإح�سان التزمت به.

اأن  تقدم  وقد  التجاري،  التاأمني  قبيل  من  املعاملة  هذه  اإن  يقال:  اأن  والثاين: 
اأن  يقت�سي  يكون بني م�ستاأمن وهيئة موؤمنة  الذي  العقد  به:  ُيراد  التجاري  التاأمني 
ا مالية معلومة اأو دفعة واحدة، يف مقابل حتملها تبعة خطر  يدفع الأول للثانية اأق�ساطاً
ا  راً ا ُمقدَّ ا مالياً يجوز التاأمني منه، باأن تدفع للم�ستاأمن اأو للم�ستفيد من التاأمني عو�ساً

اإذا حتقق اخلطر املوؤمن منه.

ُيعطى  ما  مقابل  مالية  قيمة  بدفع  )امل�سرتي(  املوظف  يقوم  املعاملة  هذه  ويف 
كامل  عن  التقاعدي  راتبه  ل�ستحقاق  اخلدمة؛  انتهاء  قبل  تقاعدي  راتب  من 
يدفع مثل قيمة  الفعلية، فهو  ا�ستكمل اخلدمة  ويكون يف حكم من  املح�سومة،  املدة 
ا على م�ستحقاته املالية؛ لتحقيق الن�سبة  احل�سميات التي �ستوؤخذ منه م�ستقبالاً تاأميناً

املرتفعة.

وقد �ُشمي امل�شرتي يف بع�ض الأنظمة التي تقدم نقلها )موؤمًنا عليه( مراعاة لهذه 
احلقيقة، فاإنها توؤول اإلى التاأمني الذي يق�سد به الربح، وهذا هو التاأمني التجاري، 

وقد تقدم بيان حكمه يف التمهيد.

الثالث: اأن يقال: اإن هذه املعاملة معاو�سة حقيقية؛ اإما من قبيل �سراء املنفعة، 
اأو من قبيل التنازل؛ لأن املوظف ي�سرتي منفعة حقيقية م�ستحقة للدولة، فاإن املنفعة 
التي كانت ُتطلب منه مبقت�سى عقد التوظيف لها مدة معتربة، فهو قدم مالاً مقابل 
اأن تتنازل الدولة عن هذه املنفعة، واملنفعة لها قيمة مالية، كما هو احلال يف منفعة 
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ر بالأجرة. الأجري التي ُتقدَّ

على  الواقع  يف  تنزل  اأن  ميكن  املعاملة  هذه  حقيقة  اأن  للباحث  يظهر  والذي 
�سورتني: 

حيث  من  املوظف  من  الأق�شاط  باقتطاع  املوؤ�ش�شة  اأو  الدولة  تق�شد  اأن  الأولى: 
يكون  ول  التقاعد،  بعد  املوظف  ورعاية  تكرمي  على  بها  ال�ستعانة  الأ�سا�ص 
له  ال�سراء  قيمة  ي�سمى  ُيعّجل من ذلك مما  وما  واملعاو�سة،  الربح  الق�سد 
نف�ص الق�سد، فهذا تكافل وتعاون، ولي�ست معاو�سة مالية حم�سة يعترب ما 
اأو  املقتطعة  بالأق�شاط  ا�شتعانة  فهي  حكمها،  لتحديد  غرر  اأو  ربا  من  فيها 

املبلغ املُعّجل على التربع احلا�سل يف نهاية الأمر. 

ُيراد  جتارية  معاو�شة  الأ�شا�ض  حيث  من  الأق�شاط  اقتطاع  يكون  اأن  الثانية: 
املوظفني  من  واملعجلة  املقتطعة  الأموال  هذه  ُتدخر  اأن  مثل  الربح،  منها 
لال�ستثمارات التجارية، اأو القرو�ص الربوية، فهذه معاو�سة يجب اأن ُيراعى 

فيها جتنب الأ�سباب املحرمة، ومن اأظهرها الربا والغرر.

ول يظهر اأن املعاملة من قبيل ال�شراء احلقيقي؛ لأن املوظف الذي �ُشمي م�شرتًيا 
لي�ص له غر�ص اإّل احل�سول على امتيازاته التقاعدية، ولي�ص له ق�سد يف اأن تتنازل 
الدولة عن املنفعة امل�ستحقة، وكذلك اجلهة التي هي يف مقام البائع، مل تق�سد بيع 
اإما ق�سد ال�ستعانة  اأمرين:  اأحد  اإلى  واإمنا تعاملها يرجع  التنازل عنها؛  اأو  املنفعة 

باملال على كفالة املوظف بعد التقاعد، اأو الربح والتجارة. واهلل اأعلم

اخلدمة  مدة  �شراء  حكم  �شاأبني  ا�شتظهرته،  الذي  التو�شيف  هذا  على  وبناًء 
العتبارية يف املبحث الآتي.
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املبحث الثالث

احلكم ال�شرعي ل�شراء مدة اخلدمة االعتبارية

ا�ستجد  املعاملة مما  اأن هذه  اأرى  املعاملة،  لتو�سيف هذه  املقدمة  املحاولة  بعد 
فعالاً وحقيقة، بناءاً على اأن حقيقتها مل ُتعرف يف كتب الفقهاء -واإن كانت ت�سبه ما 
ا�ستجد من املعامالت احلديثة- فلزم اأن ينزل حكمها على ن�سو�ص ال�سرع وقواعده؛ 

لبيان حكمها.

قويل  من  ال�سحيح  على  واجلواز؛  ال�سحة  املعامالت  يف  الأ�سل  اأن  ومعلوم 
ا�شتنباط حكم  املقدم ميكن  التو�شيف  وبعد  �شبب حمرم،  يثبت  ما مل  الفقهاء)1(، 

املعاملة يف �سوء هذا الأ�سل، وما ُينقل عنه من اأ�سباب التحرمي. 

وقد قدمت اأن هذه املعاملة لها �سورتان، و�ساأبنّي حكم كل �سورة يف مطلب: 

املطلب االأول
اأن يكون الق�صد من �صراء مدة اخلدمة الرعاية بعد التقاعد

اإذا كان الق�سد من هذه املعاملة الرعاية بعد التقاعد، واأن ما تاأخذه الدولة اأو 
املوؤ�س�سة العامة من املوظف يراد به ال�ستعانة على هذا املق�سد، فاإنها تكافل يوؤول 

اإلى التربع، والأ�سل يف مثل هذا اجلواز.

م من ربا اأو غرر اأو �شرر، فاأما  رِّ ول يظهر اأن هذه ال�شورة يرد عليها �شبب حُمَ
ال�شرر فظاهر؛ لأن الق�شد ينح�شر يف النفع والنتفاع، واأما الربا والغرر، فالقول 

فيهما يتبني يف م�ساألتني: 
املمتع  ال�سرح   ،79/4 الكربى  الفتاوى   ،346/29 تيمية  لبن  الفتاوى  جمموع   ،440/1 املوافقات   )1(

 .163/12
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امل�ساألة الأول: عالقة �سراء مدة اخلدمة باأ�سل الربا اإذا ُق�سد به الرعاية. 

اإذا كان الق�سد من هذه املعاملة رعاية املوظف املتقاعد، وال�ستعانة مبا يوؤخذ 
من املوظف على ذلك، فاإنها لي�شت -فيما يظهر- من الربا املحرم؛ لأن الربا يدور 
على معاو�شة وزيادة ُت�ْشرَتط للربح، والظلم بذلك، والدولة اأو املوؤ�ش�شة العامة -يف 

الغالب- ل تطلب زيادة للربح، كما اأنها ل تعطيها بهذا الق�سد. 

مة، كما اإذا زاد عند الوفاء بال  ومعلوم اأنه لي�ست كل زيادة يف الأموال الربوية حُمرَّ
ر جمع من الفقهاء جواز الزيادة عند الوفاء اإذا مل تكن م�شروطة)1(؛  �شرط، وقد قرَّ
عليه  فقدمت  ا  بكراً رجل  من  ا�ست�سلف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  رافع  اأبي  حديث  اإلى  ا  ا�ستناداً
ا،  خياراً اإل  اأجد  ل  فقال:  بكره،  الرجل  يق�سي  اأن  رافع  اأبا  فاأمر  ال�سدقة،  من  اإبل 
قال: »اأعطه اإياه، فاإن خيار النا�ص اأح�سنهم ق�ساء«)2(، وهذا يعم اأنواع الق�ساء، ولأن 
ا يف القر�ص، ول و�سيلة اإليه، ول اإلى ا�ستيفاء الدين، فحلت، كما  الزيادة لي�ست عو�ساً

ا)3(. لو مل يكن قر�ساً

وعلى هذا نقرر جواز هذه املعاملة بهذه ال�سورة؛ لأن الزيادة التي تقدمها الدولة 
بالتكافل  تكون  ما  اأ�سبه  هي  بل  املعاو�سة،  قبيل  من  لي�ست  وجدت-  -اإن  للمتقاعد 

الذي مياثل الزيادة يف الراتب التقاعدي؛ ويدل على هذا اأمران: 

اأن فقهاء ال�سريعة بينوا الق�سد من حترمي الربا يف مواطن كثرية، من  الأول: 
ذلك قول �ساحب مطالب اأويل النهى: “فاإن املرابي مق�سوده الربا املحرم، و�سورة 
م الربا ملا فيه من الظلم  البيع اجلائز غري مق�سودة له”)4(. وقول ابن تيمية: “ُحرِّ
فيه  ملا  الربا  م  حرَّ ال�سارع  اأن  نعلم  “وكذلك  ا:  اأي�ساً وقال  بالباطل”)5(.  املال  واأكل 

بدائع ال�سنائع 7/ 395، املقدمات املمهدات 31/2، البيان 5/ 464، �سرح منتهى الإرادات 102/2.   )1(
ا منه، حديث رقم: 1600.  ا فق�سى خرياً اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب امل�ساقاة، باب من ا�ست�سلف �سيئاً  )2(

املغني 242/4.   )3(
مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى 180/3.   )4(

الفتاوى الكربى لبن تيمية 471/4.   )5(
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من اأخذ ف�سل على ماله مع بقاء ماله يف املعنى، فيكون اأكالاً للمال بالباطل، كاأخذه 
بالقمار، وهو ي�سد طريق املعروف والإح�سان اإلى النا�ص”)1(، وقال ابن القيم: “فاإن 

م الربا ملا فيه من �شرر املحتاج، وتعري�شه للفقر الدائم”)2(. اهلل  حرَّ

ا يف هذه املعاملة،  ومن يتاأمل هذا املق�سد ال�سرعي يف حترمي الربا ل يجده ظاهراً
ا ول اإعطاء، واإمنا تعطي امل�سرتك ما ادخر له من  فاإن الدولة ل تق�سد الزيادة اأخذاً
ماله، وما زاد فهو تربع من الدولة، فلي�ست حقيقة املعاملة ظاهرة يف الربح بالزيادة، 

واإمنا هي اأقرب اإلى التكافل والتعاون. 

الجتار  ولي�ص  والتعاون،  التكافل  املعاملة  هذه  من  الق�سد  كان  اإذا  اأنه  الثاين: 
بيع  الفقهاء  بع�ض  م  حرَّ ولهذا  املعامالت،  يف  معتربة  فاملقا�شد  الظامل،  والك�شب 
واإن  ذلك،  �سابه  وما  ا)4(،  منه خمراً يتخذ  الع�سري ممن  وبيع  الفنت)3(،  ال�سالح يف 
م جازت  كانت يف اأ�سلها معامالت مباحة، فاإذا ا�سرتاها من ل ي�ستعني بها على املُحرَّ

املعاملة.

ومثل ذلك القر�ص، فاإنه يت�سمن بيع املال بجن�سه ن�سيئة، ول ُيعّد من باب الربا؛ 
لأنه ق�سد منه الرفق والإح�سان ل الربح والتك�سب)5(. 

يدل ذلك على اأن حقيقة الربا التي بينها الفقهاء اإذا تغريت تغري حكم الربا؛ 
لزوال حقيقته، عمالاً بهذا الأ�سل، وهو اعتبار املقا�سد يف العقود واملعامالت، ويف 
الت�سرفات  والعتقادات معتربة يف  املقا�سد  “اإن   : الإ�سالم  �سيخ  يقول  هذا 
ا، اأو  والعادات، كما هي معتربة يف التقربات والعبادات، فيجعل ال�سيء حاللاً اأو حراماً
ا من وجه، كما اأن الق�سد يف العبادة  ا من وجه فا�سداً ا، اأو �سحيحاً ا اأو فا�سداً �سحيحاً

الفتاوى الكربى لبن تيمية 169/6.   )1(
اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان 353/1.   )2(

مغني املحتاج 392/2، املغني 168/4.   )3(
مغني املحتاج 392/2، املغني 167/4.   )4(

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع 113/8.   )5(
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القاعدة  فا�سدة، ودلئل هذه  اأو  اأو �سحيحة  اأو حمرمة،  اأو م�ستحبة  واجبة  يجعلها 
ا”)1(.  كثرية جداً

اإذا ق�سد  امل�ساألة الثانية: عالقة �سراء مدة اخلدمة العتبارية باأ�سل الغرر 
به الرعاية. 

من  مينع  ل  الغرر  فاإن  والتكافل،  الرعاية  املعاملة  هذه  من  الق�سد  كان  اإذا 
جوازها، وذلك لأمرين: 

عقود  يف  يغتفر  والغرر  حم�سة،  معاو�سة  ولي�ست  التربع  اإلى  توؤول  اأنها  الأول: 
التربعات على ال�سحيح من قويل الفقهاء، كما اإذا كانت اجلهالة يف الو�سية، 
اأو الهبة، اأو الإبراء)2(؛ لكون املاآل اإلى التربع، ولي�ص اإلى املعاو�سة، فال يف�سي 

الغرُر اإلى املنازعة)3(.

الغرر،  مف�سدة  من  اأرجح  �سدها  م�سلحة  التي  للحاجة  يجوز  الغرر  اأن  الثاين: 
النا�ص  اأموال  اأكل  من  فيها  ما  الغرر  بيوع  حترمي  من  الق�سد  اأن  ومعلوم 
بالباطل)4(، ولي�ص احلال يف هذه املعاملة من هذا القبيل، فاإن الدولة بحاجة 
بحاجة  املوظف  اأن  كما  املتقاعدين،  كفالة  عليها  لي�سهل  التعامل  هذا  اإلى 

اإليها؛ لي�ستكمل امتيازاته.

ثمر  ا�شرتاط  اإباحة  مثل  للحاجة،  الغرر  من  اأنواع  باإباحة  ال�شريعة  جاءت  وقد 
ا لالأ�سل، وبيع املجازفة)5(، وبيع الثمار بعد بدو �سالحها مبقاة  النخل بعد التاأبري تبعاً

الفتاوى الكربى 54/6.   )1(
اتفق الفقهاء على اأن جهالة املو�سى به ل متنع من �سحة الو�سية، واختلفوا يف جهالة املوهوب واملرباأ   )2(
الهداية   ،422/13 البناية  ينظر:  تف�شيل يف ذلك.  ولهم  الإبراء؟  اأو  الهبة  منه، هل متنع من �شحة 
42/3، الكايف لبن عبدالرب 2/ 1001، بداية املجتهد 114/4، كفاية الطالب الرباين 226/2، الو�سيط 

416/4، البيان 8/ 169، املغني 6/ 47-253، املبدع 195/5. 
الهداية 42/3، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي 140/8.   )3(

خمت�سر الفتاوى امل�سرية �ص: 527.   )4(
جمموع الفتاوى 236/32. واملراد ببيع املجازفة: بيع ما مل يعلم قدره على التف�شيل. ينظر: مطالب   )5(

اأويل النهى 33/3. 
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اإلى كمال ال�سالح، وبيع العقار مع اأن اأ�سا�ص احليطان مغيب، وبيع العرايا بخر�سها، 
اأن ذلك يدخل  حيث قام التقدير باخلر�ص مقام التقدير بالكيل عند احلاجة، مع 
يف الربا الذي هو اأعظم من بيع الغرر، وبيع الطعام يف ق�شره الذي ي�شونه؛ كالعنب 
والرمان واملوز واجلوز واللوز، كل هذا من قبيل حت�شيل اأعظم امل�شلحتني بتفويت 

اأدناهما، ودفع اأعظم الف�شادين بالتزام اأدناهما)1(.

قال يف املجموع �سرح املهذب: “وقد يجوز مع كرثة الغرر للحاجة اإليه ما ل يجوز مع 
قلة الغرر لعدم احلاجة، كما قالوا يف ال�سلم املوؤجل يجوز مع كرثة الغرر، ول يجوز احلالُّ 
مع قلة الغرر”)2(، وقال يف املغني: “فاإن ال�سلم احُتمل فيه اأنواٌع من الغرر للحاجة”)3(. 

املطلب الثاين
اأن يكون الق�صد من �صراء مدة اخلدمة الربح واملعاو�صة

اإذا كان الق�سد من هذه املعاملة الربح واملعاو�سة التجارية، مثل اأن ت�ستثمر الأموال 
املقتطعة واملعجلة من املوظفني يف منافع جتارية، فهذه معاو�سة يجب اأن يراعى فيها 
جتنب حقيقة الربا والغرر، فال يجوز اأن ت�ستثمر هذه الأموال يف قرو�ص ربوية، ل مع 
املوظف، مثل اأن يرد اإليه اأكرث مما دفع، ول يف ا�ستثمارات البنوك الربوية، ول يجوز اأن 

تبنى على جهالة موؤثرة، وعلى هذا فاإنه ل يجوز الدخول يف هذه املعاملة. 

ويتبني ذلك يف م�ساألتني: 

امل�ساألة الأولى: عالقة �سراء مدة اخلدمة العتبارية باأ�سل الربا اإذا ق�سد بها 
الربح.

ا، واملعلوم من حقيقة الربا بنوعيه، اأنه يدور على الن�سيئة  اإنه من املتقرر �سرعاً
جمموع الفتاوى 29/ 491-227.   )1(

 .16/11  )2(
 .221/4  )3(
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املعاملة؛  املال)1(، وهذه احلقيقة موجودة يف هذه  راأ�ص  زائد على  اأخذ ف�سل  اأو 
يت�ساَو  اإذا مل  الزيادة موجودة  فاإن  للربح،  ابتغاءاً  املعاو�سة  اأ�سل  اإذا قامت على 
ن، فاإنها مال مبال، كما اأن ربا الن�سيئة ظاهر فيها،  املعقود عليه من الثمن واملُثمَّ
والأ�سل ال�سرعي يف ذلك يوجب جتنب الربا؛ لالأدلة الكثرية يف هذا الباب التي 

م الربا. حُترِّ

فاإذا قامت هذه املعاملة على ق�سد املعاو�سة املالية، اأو الزيادة الربوية املحرمة، 
فال �سك يف حترميها؛ لكون حقيقة الربا متحققة فيها.

امل�ساألة الثانية: عالقة �سراء مدة اخلدمة العتبارية باأ�سل الغرر اإذا ق�سد بها 
الربح.

بعد  املالية  امتيازاته  على  امل�سرتي  ن  يوؤمِّ اأن  املعاملة  هذه  من  الق�سد  كان  اإذا 
التقاعد، واأن ت�ستفيد املوؤ�س�سة العامة من قيمة ال�سراء بطريق التجارة اأو غري ذلك، 

فاإن هذه معاو�سة حقيقة، تاأخذ حكم �سائر املعاو�سات املالية.

مدة  و�سراء  الكثري،  الغرر  مع  ت�سح  ل  اأنها  املعاو�سات  عقود  اأحكام  اأهم  ومن 
ا، فاإن امل�سرتي ل  ا كبرياً اخلدمة العتبارية اإذا ُق�سد به املعاو�سة فاإنه يت�سمن غرراً
ل اأكرث مما دفع،  يعرف ماذا �سريبح، فقد يطول به العمر اأو يق�سر، وعليه قد ُيح�سِّ
�ستدفع  تعرف كم  ال�سراء ل  قيمة  اأخذت  التي  وكذلك اجلهة  اأقل منه،  اأو  مثله،  اأو 

 . للم�سرتي م�ستقبالاً

املالية،  امتيازاته  املوظف  ل  يح�سِّ اأن  املعاملة  هذه  من  الغر�ص  اأن  قدمت  وقد 
فاإذا تعامل مع جهة جتارية فاإن املعاملة توؤول اإلى التاأمني التجاري، ومن اأهم اأ�سباب 

حرمة التاأمني التجاري ما يت�سمنه من الغرر.

وعلى هذا تاأخذ هذه املعاملة حكم التحرمي؛ لت�سمنها للغرر، وذلك ملا ياأتي: 
الختيار لتعليل املختار 30/2، القوانني الفقهية �ص: 165، نهاية املحتاج 424/3، �سرح الزرك�سي على   )1(

خمت�سر اخلرقي 406/3. 
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: ما ثبت من النهي عن الغرر يف البيع، كما يف حديث اأبي هريرة  اأن  اأولاً
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بيع احل�ساة، وعن بيع الغرر)1(.

وجه الدللة: اأن احلديث نهى عن البيع الذي جُتهل فيه حقيقة �سورته، اأو 
 ، حقيقة املعقود عليه، فيحرم، ومثل البيع كل معاو�سة قامت على الغرر البنيِّ

فاإنها حترم لهذا النهي.

ا، فاإنه ل يجوز يف عقود  اإذا كان كثرياً اأن الغرر  ا: ما نقل من الإجماع على  ثانياً
املعاو�سات، من ذلك قول ابن ر�سد : “الفقهاء متفقون على اأن الغرر 

الكثري يف املبيعات ل يجوز”)2(.

اإلى  املتعاقدين  اأمر  يوؤول  اأن  اأظهرها  تخفى،  ل  مفا�سد  من  الغرر  ما يف  ثالثاًا: 
العداوة واملنازعة، واأكل اأموال النا�ص بالباطل)3(.

ا: اأن احلاجة يف مثل هذه ال�سورة ل تبيح الغرر؛ لكون طلب الربح وا�ستثمار  رابعاً
املال ميكن يف �سائر وجوه التجارات. واهلل اأعلم.

تقدم تخريجه.   )1(
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد 173/3، وينظر: بدائع ال�شنائع 179/5، املهذب 66/2.   )2(

خمت�سر الفتاوى امل�سرية �ص: 527.   )3(
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اخلامتة

ويف خامتة هذا البحث اأُجمل اأهم نتائجه التي تو�سل اإليها الباحث فيما ياأتي: 

املراد بنظام �شراء مدة اخلدمة العتبارية؛ اأن يتمكن املوظف -الذي ي�شتحق . 1
راتًبا تقاعدًيا قبل نهاية خدمته الوظيفية- من تعجيل الأق�شاط التي �شتوؤخذ 
منه م�ستقبالاً مقابل ما ُيعطى من راتب تقاعدي؛ حتى ي�ستحق راتبه التقاعدي 

عن كامل املدة املح�سومة، ويكون يف حكم من ا�ستكمل اخلدمة الفعلية.

غر�ص امل�سرتي )املوظف( من �سراء مدة اخلدمة العتبارية يتمثل يف اأمرين: . 2

م للموظف بعد تقاعده،  الأول: حتقيق ن�سبة مرتفعة من احلقوق املالية التي ُتقدَّ
بح�سب ال�سنوات التي مت �سراوؤها، فيتمكن املوظف من �سم مدة خدمة 
اعتبارية اإلى مدة خدمته الفعلية، وبه ترتفع القيمة لراتبه التقاعدي، اأو 

يتحقق ا�ستحقاق جميع احلقوق املالية له كالذي اأكمل مدته.

الثاين: ا�شتكمال املدة النظامية ل�شتحقاق راتب التقاعد، باأن ُت�شم اإلى املدة 
الفعلية مدة اعتبارية، في�ستكمل املوظف املدة التي ي�ستحق من ا�ستكملها 

التقاعد املبكر اأو النظامي.

�سراء مدة اخلدمة العتبارية له �سورتان يف الواقع: . 3

ال�شورة الأولى: اأن تق�شد الدولة اأو املوؤ�ش�شة العامة باقتطاع الأق�شاط من 
املوظف من حيث الأ�سا�ص ال�ستعانة بها على تكرمي ورعاية املوظف بعد 
مما  ذلك  من  ل  ُيعجِّ وما  واملعاو�سة،  الربح  الق�سد  يكون  ول  التقاعد، 
بهذه  وهي  وتعاون،  تكافل  فهذا  الق�سد،  نف�ص  له  ال�سراء  قيمة  ي�سمى 

ال�سورة تاأخذ حكم اجلواز.
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ال�شورة الثانية: اأن يكون اقتطاع الأق�شاط من حيث الأ�شا�ض معاو�شة جتارية 
من  واملعجلة  املقتطعة  الأموال  هذه  خر  ُتدَّ اأن  مثل  الربح،  منها  يراد 
معاو�سة،  فهذه  الربوية،  القرو�ص  اأو  التجارية،  لال�ستثمارات  املوظفني 

وهي بهذه ال�سورة تاأخذ حكم التحرمي؛ ملا فيها من الربا والغرر.
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فائدة: العاقل من كان م�ستح�سرا لالحت�سار 

من اأظرف الأ�سياء اإفاقة املحت�سر عند موته، فاإنه ينتبه انتباهااً 
ل يو�سف، ويقلق قلقااً ل يحد، ويتلهف على زمانه املا�سي، ويود 
لو ترك كي يتدارك ما فاته، وي�سدق يف توبته على مقدار يقينه 
ذرة  وجدت  ولو  بالأ�سف،  موتها  قبل  نف�سه  يقتل  ويكاد  باملوت، 
من تلك الأحوال يف اأوان العافية، ح�سل كل مق�سود من العمل 

بالتقوى، فالعاقل من مثل تلك ال�ساعة وعمل مبقت�سى ذلك.
�سيد اخلاطر )�س:47(.
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املقدمة

ا من العباد، وال�سالة  اأراد به خرياً اإلى التفقه يف الدين من  احلمد هلل املر�سد 
اآله  اإلى �سبيل الر�ساد، وعلى  وال�سالم على نبيه امل�سطفى ور�سوله املجتبى الهادي 

واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم املعاد، وبعد: 

فاإن م�سائل الفقه كثرية، ووقائعه متجددة، ونوازله متعاقبة ترتى، وهي بالن�سبة 
ح�سب  الأهمية  يف  تاأتي  اأحكامها  وبيان  ودرا�ستها  ومهم،  اأهم  البع�ص  بع�سها  اإلى 
منزلتها بني اأخواتها وح�سب حاجة الواقع اإليها، وهذه امل�ساألة التي و�سع هذا البحث 
امل�سائل  من  اأخواتها  بني  الأهمية  يف  متاأخرة  تاأتي  قد  التثويب-  م�ساألة  -اأعني  لها 
الفقهية نظًرا ملا ا�شتقر عليه اأمر الأذان والتثويب يف البلدان والأم�شار، لكن ملا كان 
يف امل�سلمني من ينازع يف م�سائل العلم دون دراية، ويتج�سم عناء الرتجيح يف م�سائل 
الفقه دون اأن ميلك اأدنى مقومات الرتجيح، وكانت هذه امل�ساألة اإحدى امل�سائل التي 
اأردت  اأطلع على درا�سة لهذه امل�ساألة حتيط بها من جميع جوانبها؛  نازع فيها، ومل 
بع�ص  اختاره  عما  واأجيب  واأدلتهم،  الفقهاء  اأقوال  ذكر  خالل  من  حمكها  اأبني  اأن 
البحث  خطة  جاءت  وقد  التثويب،  حمل  يف  املتقدمني  على  وا�ست�سكله  املتاأخرين 

مت�سمنة ملبحثني على النحو الآتي: 

املبحث الأول: التثويب وحكمه، وفيه مطلبان: 

ا. املطلب الأول: مفهوم التثويب لغة وا�سطالحاً

املطلب الثاين: حكم التثويب.
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ا:  املبحث الثاين: حمل التثويب، وفيه مطلبان اأي�ساً

املطلب الأول: حمل التثويب وعدده

املطلب الثاين: راأي بع�ص املتاأخرين ومناق�سته

النتائج والتو�سيات

وقد متثل منهج البحث يف الآتي: 

ذكر خال�شة اآراء الفقهاء م�شتخرجة من مظانها والإحالة اإليها.. 1

ذكر اأدلة الأقوال وتخريجها وبيان درجتها يف ال�سحة وغريها ما وجدت اإلى . 2
. ذلك �سبيالاً

املحاكمة بني الآراء ومناق�سة اأدلتها وبيان الراجح منها.. 3

فبما  الأخرى  كانت  واإن  له،  �سريك  ل  وحده  هلل  فالف�سل  وفقت  قد  كنت  فاإن 
زلت  اأو  القلم،  به  طغى  ما  يل  يغفر  اأن  واأت�سرع  اأجلاأ  اهلل  واإلى  يداي،  اجرتحت 
القدر  يعافينا من جتاوز  واأن  يد احلال،  اكت�سبته  اأو  املقال،  اآلة  اأو جنته  القدم،  به 
مبزاحمة العلماء ومنازعة الف�سالء وهو ح�سبي ونعم الوكيل، و�سلى اهلل و�سلم وبارك 

على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، واحلمد هلل رب العاملني.
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 املبحث االأول

التثويب وحكمه

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول

مفهوم التثويب لغة وا�صطالًحا

اأوًل: مفهوم التثويب لغة: 

ُب(  َب ُيَثِوّ التثويب لغة: ترجيع ال�سوت وترديده، وهو م�سدر للفعل الرباعي )َثوَّ
َل( املزيد على الثالثي بحرف واحد، واأ�سله )َثاَب َيُثْوُب(  بت�سعيف العني من باب )َفعَّ
ُر، ومعناه َرَجَع َيْرِجُع، قال ابن فار�ص: “الثاء والواو  َر َيْن�سُ من الباب الأول باب َن�سَ
جوع، يقال: ثاب يُثوب اإذا َرَجع”)1(،  والباء قيا�ٌص �سحيٌح من اأ�سٍل واحد وهو الَعْوُد والرُّ
ومنه -على اأحد التف�سريين- قوله تعالى: )ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ( ]البقرة: 
اإليه)2(،  يرجعون-  -اأي  يثوبون  ثم  عنه  يتفرقون  ار  والُعمَّ للحجاج  مرجًعا  اأي  125[؛ 

اإلى  والنداء  الدعاء  ومنه  به  ُت  وَّ وُي�سَ ُيْجَهُر  ونداء  اإعالم  كل  ا�ستعماله يف  �ساع  ثم 
اإذا  الرجل  اأن  واأ�سله  اأخرى،  بعد  اإذا عاد مرة  ا  َتْثِوْيَباً الداعي  َب  َثوَّ يقال:  ال�سالة، 
ى وَي�ستِهر، فكان ذلك كالدعاء  ح بثوبه لرُيَ ا من خوٍف كَعُدوٍّ اأو غريه لوَّ جاء ُم�ست�سِرخاً

ا)3(. والنداء، فلذلك �سمي الدعاء والنداء تثويباً
مقايي�ص اللغة، 393/1.  )1(

ينظر: الك�شاف، 185/1؛ املحرر الوجيز، 207/1.  )2(
ينظر: ل�شان العرب، 247/1؛ تاج العرو�ض، 108/2.  )3(
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ثانًيا: مفهوم التثويب ا�سطالًحا: 

يطلق التثويب يف العرف ال�سرعي على ثالثة معان وهي: 

قول املوؤذن يف اأذان ال�سبح )ال�سالة خري من النوم( مرتني بعد احليعلتني، . 1
اأ�سهرها  هو  املعنى  وهذا  الفالح،  على  حيَّ  ال�سالة  على  حيَّ  قوله  بعد  اأي 
معاين  من  النا�ص  عامة  يعرف  يكاد  ول  العلماء،  عند  ا�ستعمالاً  واأكرثها 
اإذا قال حيَّ  املوؤذن  ا لأن  تثويباً اإل هذا)1(، واإمنا �سمي ذلك الكالم  التثويب 
على ال�سالة فقد دعاهم اإليها، فاإذا قال بعدها ال�سالة خري من النوم فقد 

رجع اإلى كالٍم معناه طلب املبادرة اإليها)2(.

هريرة . 2 اأبي  عن  ال�سحيحني  يف  جاء  ما  ومنه  الإقامة،  على  ا  اأي�ساً ويطلق 
َراٌط َحتَّى  ْيَطاُن َوَلُه �شُ اَلِة اأَْدَبَر ال�شَّ  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإَِذا ُنوِدَي ِلل�شَّ
اأَْدَبَر َحتَّى  اَلِة  َب ِبال�سَّ ُثوِّ اإَِذا  اأَْقَبَل َحتَّى  َداُء  َي النِّ َفاإَِذا ُق�سِ اأِْذيَن  َل َي�ْسَمَع التَّ
ْثِويُب اأَْقَبَل َحتَّى َيْخُطَر َبنْيَ امْلَْرِء َوَنْف�ِسِه َيُقوُل اْذُكْر َكَذا اْذُكْر َكَذا  َي التَّ اإَِذا ُق�سِ
لَّى«)3(، ويف �سحيح م�سلم  ُجُل َل َيْدِري َكْم �شَ مِلَا مَلْ َيُكْن َيْذُكُر َحتَّى َيَظلَّ الرَّ
اَلِة َفاَل  َب ِلل�سَّ ا اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإَِذا ُثوِّ عن اأبي هريرة  اأي�ساً
لُّوا، َوَما َفاَتُكْم  ِكيَنُة، َفَما اأَْدَرْكُتْم َف�سَ ْنُتْم َت�ْسَعْوَن، َواأُْتوَها َوَعَلْيُكُم ال�سَّ َتاأُْتوَها َواأَ
اَلٍة«)4(، فقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  اَلِة َفُهَو يِف �سَ وا، َفاإِنَّ اأََحَدُكْم اإَِذا َكاَن َيْعِمُد اإَِلى ال�سَّ َفاأَمِتُّ
اَلِة« معناه: اإذا اأُِقيَمْت ال�سالة، بدليل ما جاء يف رواية اأخرى:  َب ِلل�سَّ »اإَِذا ُثوِّ

ينظر: معامل ال�شنن للخطابي، 155/1.  )1(
ينظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر، 227-226/1.  )2(

اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص و�سننه واأيامه املعروف ب�)�سحيح البخاري(،   )3(
كتاب الأذان، باب ف�سل التاأذين، برقم )583(، 220/1؛ امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن 
العدل اإلى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املعروف ب�)�سحيح م�سلم(، كتاب ال�سالة، باب ف�سل الأذان وهرب ال�سيطان 

عند �سماعه، برقم )389-19(، 291/1.
�سحيح م�سلم، كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، باب ا�ستحباب اإتيان ال�سالة بوقار و�سكينة والنهي   )4(

ا، برقم )602-152(، 421/1. عن اإتيانها �سعياً
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ِكيَنُة، َفَما  �ُسوَن َوَعَلْيُكُم ال�سَّ اَلُة َفاَل َتاأُْتوَها َت�ْسَعْوَن، َواأُْتوَها مَتْ »اإَِذا اأُِقيَمِت ال�سَّ
وا«)1(. مِتُّ لُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفاأَ اأَْدَرْكُتْم َف�سَ

اإلى ال�سالة بني الأذان . 3 التنبيه  اإعادة  التثويب مبعنى  وقد ا�ستعمل الفقهاء 
كقول:  بلدة،  كل  اأهل  عليه  تعارف  ما  باختالف  تختلف  باألفاظ  والإقامة 
الإعالم  به  يح�سل  مما  ذلك  غري  اأو  قامت،  قامت  اأو  ال�سالة،  ال�سالة 
اأو  املوؤذن  فياأتي  الأمراء  بذلك  خ�سوا  ورمبا  كالتنحنح،  والتنبيه  والتذكري 
غريه اإلى باب الأمري فيقول: )ال�سالم عليك اأيها الأمري ورحمة اهلل وبركاته، 
يرحمك  ال�سالة  -مرتني-،  الفالح  على  حيَّ  -مرتني-،  ال�سالة  على  حيَّ 

اهلل(، اأو بغري ذلك مما يوؤدي وظيفة التذكري والتنبيه من الغفلة)2(.

واملعنى الأول والثالث من هذه املعاين الثالثة هو حمل البحث، اأما املعنى الثاين 
يطلق  التي  للمعاين  وا�ستيفاءاً  ا  ا�ستطراداً ذكرناه  واإمنا  البحث  تعلق مبحل  له  فلي�ص 

عليها التثويب يف العرف ال�سرعي.

املطلب الثاين
حكم التثويب

تبني مما تقدم اأن التثويب ُيطلق على ثالثة معان، واأن املعنى الأول والثالث هو 
مو�سوع بحثنا هذا، ولذلك فاإننا �سنتحدث عن حكم التثويب باعتبار هذين املعنيني 

يف امل�ساألتني الآتيتني.

امل�ساألة الأولى: حكم التثويب يف الأذان: 

اختلف الفقهاء يف حكم التثويب يف الأذان على قولني: 
م�سلم،  �سحيح  308/1؛   ،)866( برقم  اجلمعة،  اإلى  امل�سي  باب  اجلمعة،  كتاب  البخاري،  �سحيح   )1(
كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، باب ا�ستحباب اإتيان ال�سالة بوقار و�سكينة...، برقم )602-151(، 

.420/1
ينظر: املب�شوط لل�شرخ�شي، 130/1-131؛ بدائع ال�سنائع، 149-148/1.  )2(
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القول الأول: ُي�سن التثويب يف الأذان، واإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية 
واملالكية واحلنابلة وهو قول ال�سافعي يف مذهبه القدمي، ورجحه ال�سافعية)1(.

القول الثاين: ل ُي�سرع التثويب يف الأذان وهو قول بع�ص الفقهاء)2(، وهو القول 
.)3(

 اجلديد لالإمام ال�سافعي

اأدلة اأ�سحاب القول الأول: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول باأدلة كثرية، اأبرزها ما رواه اأبو داود وغريه عن . 1
َم  َة اْلأََذاِن، َقاَل: َفَم�َسَح ُمَقدَّ اأبي حمذورة قال: »ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل اهلل َعلِّْمِني �ُسنَّ
ْوَتَك،  ، َتْرَفُع ِبَها �سَ ، اهلل اأَْكرَبُ اهلل اأَْكرَبُ َراأْ�ِسي، َوَقاَل: َتُقوُل: اهلل اأَْكرَبُ اهلل اأَْكرَبُ
ا  داً مَّ اأَنَّ حُمَ اأَ�ْسَهُد  لَّ اهلل،  اإِ اإَِلَه  اأَْن َل  اأَ�ْسَهُد  لَّ اهلل،  اإِ اإَِلَه  اأَْن َل  اأَ�ْسَهُد  ُثمَّ َتُقوُل: 
ْوَتَك  ْوَتَك، ُثمَّ َتْرَفُع �سَ ا َر�ُسوُل اهلل، َتْخِف�ُص ِبَها �سَ داً مَّ َر�ُسوُل اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَنَّ حُمَ
ا  داً مَّ نَّ حُمَ َلَه اإِلَّ اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَ ْن َل اإِ َلَه اإِلَّ اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَ ْن َل اإِ َهاَدِة، اأَ�ْسَهُد اأَ ِبال�سَّ
اَلِة،  اَلِة، َحيَّ َعَلى ال�سَّ ا َر�ُسوُل اهلل، َحيَّ َعَلى ال�سَّ داً مَّ َر�ُسوُل اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَنَّ حُمَ
اَلُة َخرْيٌ  ْبِح ُقْلَت: ال�سَّ اَلُة ال�سُّ َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َفاإِْن َكاَن �سَ

، َل اإَِلَه اإِلَّ اهلل«)4(. ْوِم، اهلل اأَْكرَبُ اهلل اأَْكرَبُ اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ ْوِم، ال�سَّ ِمَن النَّ

ُن . 2 َنِة اإَِذا َقاَل امْلُوؤَذِّ ومبا رواه ابن خزمية وغريه عن اأن�ص  قال: »ِمَن ال�سَّ
ْوِم«)5(. اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ يِف اأََذاِن اْلَفْجِر: َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح َقاَل: ال�سَّ

ينظر: نهاية املطلب، 59/2؛ املغني لبن قدامة، 61/2؛ الذخرية للقرايف، 45/2-46؛ الدر املختار مع   )1(
حا�سية ابن عابدين، 388-387/1.

هكذا حكاه الإمام الطحاوي يف �سرح معاين الآثار دون اأن ين�سبه اإلى قائله، فقال: “كره قوم اأن ُيقال:   )2(
يف اأذان ال�سبح ال�سالة خري من النوم...”. �سرح معاين الآثار للطحاوي، 136/1.

ينظر: الأم، 104/1.  )3(
م�سند الإمام اأحمد، م�سند املكيني، اأبو حمذورة املوؤذن، برقم )15379(، 95/24-96؛ �سنن اأبي داود،   )4(
كتاب ال�سالة، باب كيف الأذان، برقم )500(، 136/1، و�سكت عنه اأبو داود فهو حمتج به عنده، وقال 

حمقق امل�سند: “حديث �سحيح بطرقه”.
ال�سنن  233/1؛   ،)386( برقم  ال�سبح،  اأذان  يف  التثويب  باب  ال�سالة،  كتاب  خزمية،  ابن  �سحيح   )5(

الكربى للبيهقي، ذكر جماع اأبواب الأذان والإقامة، باب التثويب يف اأذان ال�سبح، برقم )1984(، =
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دليل اأ�صحاب القول الثاين: 

��شتدل �لإمام �ل�شافعي يف �جلديد مبا رو�ه يف �لأم عن �أبي حمذورة  �أنه 
 ، ٍ ملسو هيلع هللا ىلص ِمننْ ُحَنينْ َر�ُشوُل �هلل  َفَقَفَل   ، ٍ �ِض َطِريِق ُحَنينْ َبعنْ ا يِف  َفُكنَّ َنَفٍر  ت يِف  قال: »َخَرجنْ
َد  َلِة ِعننْ ُن َر�ُشوِل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ِبال�شَّ َن ُموؤَذِّ َفاأَذَّ ِريِق،  �ِض �لطَّ َنا َر�ُشوَل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يِف َبعنْ َفَلقينْ
ِزُئ ِبِه،  َتهنْ ِكيِه َوَن�شنْ َنا َنحنْ َرخنْ ِكُئوَن، َف�شَ ُن ُمتَّ ِن َوَنحنْ ُوؤَذِّ َت �لنْ ونْ َنا �شَ َر�ُشوِل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، َف�َشِمعنْ
ِه، َفَقاَل َر�ُشوُل �هلل  َ َيَدينْ َنا َبينْ َنا �إَلى �أَننْ َوَقفنْ �َشَل �إَلينْ َت، َفاأَرنْ ونْ َف�َشِمَع َر�ُشوُل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �ل�شَّ
�َشَل  َفاأَرنْ َدُقو�،  ، َو�شَ �إَلَّ ُكلُُّهمنْ  ُم  َقونْ �َشاَر �لنْ َفاأَ َتَفَع؟  َتُه َقدنْ �رنْ ونْ ت �شَ �أَيُُّكمنْ �لَِّذي �َشِمعنْ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َرُه �إَلَّ ِمننْ َر�ُشوِل �هلل  َء �أَكنْ ت َوَل �َشينْ َلِة، َفُقمنْ ننْ ِبال�شَّ ُكلَُّهمنْ َوَحَب�َشِني، َفَقاَل: ُقمنْ َفاأَذِّ
ملسو هيلع هللا ىلص  َر�ُشوُل �هلل  َعَليَّ  َفاأَلنَْقى  ملسو هيلع هللا ىلص  َر�ُشوِل �هلل  َيَدينْ   َ َبينْ ت  َفُقمنْ ِبِه،  �أََمَرِن  ا  ِمَّ َوَل  ملسو هيلع هللا ىلص 
َهُد �أَننْ َل �إَلَه �إلَّ �هلل  )))، �أَ�شنْ َبُ َبُ �هلل �أَكنْ َبُ �هلل �أَكنْ : �هلل �أَكنْ �ُشُه، َفَقاَل: ُقلنْ اأنِْذيَن ُهَو َنفنْ �لتَّ
ًد� َر�ُشوُل �هلل، ُثمَّ  مَّ َهُد �أَنَّ حُمَ ًد� َر�ُشوُل �هلل �أَ�شنْ مَّ نَّ حُمَ َهُد �أَ ننْ َل �إَلَه �إلَّ �هلل، �أَ�شنْ َهُد �أَ �أَ�شنْ
َهُد �أَننْ َل �إَلَه �إلَّ  َهُد �أَننْ َل �إَلَه �إلَّ �هلل �أَ�شنْ ِتَك ُثمَّ َقاَل: �أَ�شنْ ونْ ُددنْ ِمننْ �شَ ِجعنْ َو�منْ َقاَل ِل: �رنْ
َلِة َحيَّ  ًد� َر�ُشوُل �هلل، َحيَّ َعَلى �ل�شَّ مَّ َهُد �أَنَّ حُمَ ًد� َر�ُشوُل �هلل �أَ�شنْ مَّ َهُد �أَنَّ حُمَ �هلل، �أَ�شنْ
، َل �إَلَه �إلَّ �هلل،  َبُ َبُ �هلل �أَكنْ َفَلِح، �هلل �أَكنْ َفَلِح َحيَّ َعَلى �لنْ َلِة، َحيَّ َعَلى �لنْ َعَلى �ل�شَّ
ِك  ...«)))، ثم قال: “ول �أحب �لتثويب يف �ل�شبح ول غريها، لأن �أبا حمذورة مل يحنْ

عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه �أمر بالتثويب، فاأكره �لزيادة يف �لأذ�ن و�أكره �لتثويب بعده”))).

الرتجيح: 

�أبي  ثبت يف حديث  فقد  �جلمهور،  �إليه  ما ذهب  هو  ر�جًحا  �لباحث  ير�ه  �لذي 
حمذورة  �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أمره بالتثويب يف �أذ�ن �لفجر كما رو�ه �أبو د�ود وغريه)))، 

= )/))6، و�شححه �لبيهقي.
مر�ت.  �أربع  �لتكبري  ذكر  �ل�شافعي  �لإمام  م�شند  ويف  �لأم،  رو�ية  يف  مر�ت  ثلث  �لتكبري  جاء  هكذ�   (((

ينظر: م�شند �لإمام �ل�شافعي، )/59.
�لأم، )/)0).  (((
�ل�شدر نف�شه.  (((
تقدم تخريجه.  (((
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واإن مل يرد ذلك يف رواية الإمام ال�سافعي، واملُْثِبُت معه زيادة علم، ومن حفظ حجة 
على من مل يحفظ، ولذلك مال ال�سافعية اإلى ترجيح قوله القدمي على قوله اجلديد 
يف هذه امل�ساألة، قال اإمام احلرمني: “قد قال الأئمة: كل قولني اأحدهما جديد فهو 
املحققون  بل قطع  التثويب”)1(،  م�ساألة  منها  م�سائل،  اإل يف ثالث  القدمي  اأ�سح من 
عنه  ونقله  ال�سيدلين  عنهم  حكاه  فيما  وقالوا  التثويب،  با�ستحباب  ال�سافعية  من 
اإمام احلرمني: قد اعتمد ال�سافعي يف اجلديد حديث اأبي حمذورة، وقد �سح عنده 
بطرق اأنه كان ل يثّوب، وكل حكم اعتمد ال�سافعي فيه اخلرب وقد بلغه احلديث لي�ص 
ا اأنه لو بلغه احلديث على خالف ما  على وجهه اأو بلغه ب�سورة غري تامة فمعلوم قطعاً
اعتقده، و�سح على �سرطه لرجع اإلى موافقة احلديث، فكاأنه قال يف اجلديد: مذهبي 

يف التثويب ما �سح من ق�سة اأبي حمذورة)2(.

امل�ساألة الثانية: حكم التثويب يف غري الأذان: 

ذكرنا عند حديثنا عن مفهوم التثويب يف العرف ال�سرعي اأنه ُيطلق على معان 
متعددة، منها اإعادة التنبيه اإلى ال�سالة بني الأذان والإقامة باألفاظ تختلف باختالف 
ما تعارف عليه اأهل كل بلدة، كقول: ال�سالة ال�سالة، اأو قامت قامت، اأو غري ذلك 
الأمراء  بذلك  خ�سوا  ورمبا  كالتنحنح،  والتنبيه  والتذكري  الإعالم  به  يح�سل  مما 
فياأتي املوؤذن اأو غريه اإلى باب الأمري فيقول: )ال�سالم عليك اأيها الأمري ورحمة اهلل 
وبركاته، حيَّ على ال�سالة -مرتني-، حيَّ على الفالح -مرتني-، ال�سالة يرحمك 
اأو بغري ذلك مما يوؤدي وظيفة التذكري والتنبيه من الغفلة، وهو اأمر اأحدثه  اهلل(، 
وحكم  النا�ص)3(،  اأحوال  لَتَغريُّ  اأجمعني    ال�سحابة  عهد  بعد  الكوفة  علماء 

التثويب بهذا املعنى حمل خالف بني الفقهاء، ولهم يف ذلك قولن: 
نهاية املطلب، 59/2، وما نقله اإمام احلرمني عن اأئمة ال�سافعية من ترجيح القدمي على اجلديد يف   )1(
َح فيها القول القدمي على  ا، فقد ذكر املحققون منهم اأن امل�سائل التي ُرجِّ ثالث م�سائل فقط لي�ص م�سّلماً

اجلديد تبلغ ع�شرين م�شاألة اأو اأكرث. ينظر: فتاوى ابن ال�شالح، 225/1-228؛ املجموع، 67-66/1.
ينظر: نهاية املطلب، 60-59/2.  )2(

ينظر: الهداية مع حا�شية فتح القدير، 245/1.  )3(



التثويب حكمه وحمله - دراسة فقهية مقارنة

العدد  الرابع واخلمسون  377العدد  الرابع واخلمسون 376

القول الأول: ي�سرع التثويب بني الأذان والإقامة يف الفجر خا�سة بل هو اأمر ح�سن، 
ويكره يف �سائر ال�سلوات، واإلى هذا ذهب متقدمو احلنفية، وعللوا ذلك باأن 
وقت الفجر وقت نوم وغفلة دون غريه من الأوقات، بينما ا�ستح�سنه املتاأخرون 
اإلى  ركونهم  و�شدة  النا�ض،  على  الغفلة  غلبة  لفرط  كلها  ال�شلوات  يف  منهم 
ال�سلوات يف  �سائر  قالوا: ف�سارت  الدينية،  الأمور  التواين يف  وظهور  الدنيا 
هذا الزمان مثل الفجر يف زمانهم، فكانت زيادة الإعالم من باب التعاون على 
الرب والتقوى، وقد ذكروا اأن اأبا يو�سف  كان يقول: ل باأ�ص اأن يقول املوؤذن 
لالأمري يف ال�سلوات كلها: )ال�سالم عليك اأيها الأمري ورحمة اهلل وبركاته، حي 
ا ابُن  على ال�سالة حي على الفالح، ال�سالَة يرحمك اهلل(، وقد اأجازه اأي�ساً
املاج�سون من املالكيِة وال�سافعيُة، وقا�ص احلنفية على الأمري من هو يف معناه 
ممن له زيادة ا�شتغال باأمور الرعية وامل�شلحة العامة كالقا�شي واملفتي، نظًرا 
  لزيادة ا�ستغالهم باأمور امل�سلمني كي ل تفوتهم اجلماعة، لكن كره حممد

اأن ُيَخ�صَّ الأمراء بالتثويب، وعلله باأن النا�ص �سوا�سية يف اأمر اجلماعة)1(.

واحلنابلة  املالكية  واإليه ذهب  والإقامة  الأذان  بني  التثويب  يكره  الثاين:  القول 
وبع�ص ال�سافعية)2(.

اأدلة اأ�سحاب القول الثاين: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين بالأدلة الآتية: 
245/1-246؛  القدير،  وفتح  الهداية  148/1؛  ال�سنائع،  بدائع  130/1-131؛  املب�شوط،  ينظر:   )1(
اإذا  اأن املوؤذن  اأنه حدث يف زمان معاوية  “وروي   : املجموع، 124/3-125، قال الإمام القرايف 
اأذن على ال�سومعة دار اإلى الأمري واخت�سه بحي على ال�سالة اإلى حي على الفالح ثم يقول ال�سالة 
ال�شالة يرحمك اهلل، واأقر ذلك عمر بن عبدالعزيز، واأجازه ابن املاج�شون يف املب�شوط، وذكر يف �شفة 
الت�سليم: ال�سالم عليك اأيها الأمري ورحمة اهلل وبركاته حي على ال�سالة حي على ال�سالة حي على 
الفالح حي على الفالح ال�سالة يرحمك اهلل، قال: واأما يف اجلمعة فيقول ال�سالم عليك اأيها الأمري 
ورحمة اهلل وبركاته قد حانت ال�سالة قد حانت ال�سالة، وعادة اأهل املدينة تاأبى هذه املحدثات”. 

الذخرية، 47/2.
ينظر: البيان والتح�شيل، 1/ 435-436؛ املغني لبن قدامة، 61/2؛ املجموع، 125/3.  )2(
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يُّ . 1 َبرْيِ َثَنا اأَُبو اأَْحَمَد الزُّ َثَنا اأَْحَمُد ْبُن َمِنيٍع َقاَل: َحدَّ ما رواه الرتمذي قال: َحدَّ
ْحَمِن ْبِن اأَِبي َلْيَلى، َعْن ِباَلٍل  َثَنا اأَُبو اإِ�ْسَراِئيَل، َعْن احَلَكِم َعْن َعْبِد الرَّ َقاَل: َحدَّ
َلَواِت اإِلَّ يِف  َبنَّ يِف �َسْيٍء ِمَن ال�سَّ  َقاَل: َقاَل يِل َر�ُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل ُتَثوِّ

اَلِة الَفْجِر«)1(. �سَ

َثَنا اأَُبو َيْحَيى . 2 َثَنا �ُسْفَياُن، َحدَّ ُد ْبُن َكِثرٍي، َحدَّ مَّ َثَنا حُمَ وما رواه اأبو داود قال: َحدَّ
اأَِو  ْهِر  الظُّ يِف  َرُجٌل  َب  َفَثوَّ ُعَمَر  اْبِن  َمَع  »ُكْنُت  قال:  اأنه  اْلَقتَّاُت، عن جماهد 

نَّ َهِذِه ِبْدَعٌة«)2(. ِر، َقاَل: اْخُرْج ِبَنا َفاإِ اْلَع�شْ
وقال:   ،378  /1  ،)198( برقم  الفجر،  يف  التثويب  يف  جاء  ما  باب  ال�سالة،  اأبواب  الرتمذي،  �سنن   )1(
ل نعرفه اإل من حديث اأبي اإ�سرائيل املالئي، واأبو اإ�سرائيل مل ي�سمع هذا احلديث من  بالل  “حديث 
احلكم بن عتيبة اإمنا رواه عن احل�سن بن عمارة عن احلكم بن عتيبة، واأبو اإ�سرائيل ا�سمه اإ�سماعيل 
بن اأبي اإ�سحاق، ولي�ص هو بذاك القوي عند اأهل احلديث”، وكناه احلافظ ابن حجر باأبي اإ�سماعيل، 
فقال: “فيه اأبو اإ�سماعيل املالئي وهو �سعيف، مع انقطاعه بني عبدالرحمن وبالل-اأي لأن عبدالرحمن 
عن  اأخرى  طريق  من  رواه  الدارقطني  اإن  ثم  اإ�سناده،  ي�سح  ل  ال�سكن:  ابن  وقال   - باللاً يدرك  مل 
عبدالرحمن، وفيه اأبو �سعد البقال وهو نحو اأبي اإ�سماعيل يف ال�سعف”. التلخي�ص احلبري، 502/1-
503، ون�ص رواية الدارقطني: “اأمرين ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن اأثّوب يف الفجر، ونهاين اأن اأثوب يف الع�ساء”. 

�سنن الدارقطني، كتاب ال�سالة، باب ذكر الإقامة واختالف الروايات فيها، برقم )947(، 454/1، 
�سنن اأبي داود، كتاب ال�سالة، باب يف التثويب، برقم )538(، 203/1، ال�سنن الكربى للبيهقي، ذكر   )2(
برقم )1990(، 624/1،  ال�سبح،  اأذان  غري  التثويب يف  كراهية  باب  والإقامة،  الأذان  اأبواب  جماع 
ويف �سنده اأبو يحيى الَقتَّات وا�سمه زاذان، وقيل: دينار، وقيل: م�سلم، وقيل: يزيد، وقيل: زبان، وقيل: 
عبدالرحمن بن دينار، وقد اختلفوا فيه، فوثقه يحيى بن معني يف رواية فقال: اأبو يحيى القتات مل يكن 
ا، والأكرث على ت�سعيفه،  به باأ�ص، ثقة، وقال يعقوب بن �سفيان: ل باأ�ص به، وقال البزار: ل نعلم به باأ�ساً
روى اأبو الف�سل الدوري عن يحيى بن معني اأنه قال: اأبو يحيى القتات �سعيف، وقال يف مو�سع اآخر: يف 
حديثه �سعف، وقال عبداهلل بن اأحمد بن حنبل: قال اأبي: كان �سريك ي�سعف اأبا يحيى الَقتَّات، وقال 
ا،  اأحمد بن حممد: قلت لأبي عبداهلل: اأبو يحيى القتات؟ قال: روى عنه اإ�سرائيل اأحاديث مناكري جداً
قال: واأما حديث �سفيان عنه فمقاِربة، قلت لأبي عبداهلل: فهذا من قبل اإ�سرائيل؟ قال: اأي �سيء اأقدر 
اأقول لإ�سرائيل؟ ثم قال: اإ�سرائيل م�سكني، من اأين يجيء بهذه؟ ثم قال: هو ذا حديثه عن غريه، اأي اإن 
اإ�سرائيل قد روى عن غري اأبي يحيى فلم يجئ مبناكري، فكانت هذه املناكري من قبل اأبي يحيى القتات، 
م�سلك  غري  �سلك  حتى  وهمه  وكرث  خطوؤه  فح�ص  حبان:  ابن  وقال  بالقوي،  لي�ص  الن�سائي:  عنه  وقال 
العدول يف الروايات، وجانب ق�سد ال�سبيل يف اأ�سبابها، يجب اأن يتنكب ما انفرد به من الأخبار، واإن 

اعترب مبا وافق الثقات من الآثار فال �سري، وقال احلافظ ابن حجر: لني احلديث،=



التثويب حكمه وحمله - دراسة فقهية مقارنة

العدد  الرابع واخلمسون  379العدد  الرابع واخلمسون 378

وقد ُي�ستَدلُّ مبا يف ال�سحيحني عن عائ�سة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: . 3
.)1(» »َمْن اأَْحَدَث يِف اأَْمِرَنا َهَذا َما َلْي�َص ِمْنُه َفُهَو َردٌّ

مناق�سة ال�ستدلل: 

يرى الباحث اأن ما ا�شتدل به اأ�شحاب القول الثاين ل يخلو من نظر، فاإن حديث 
اَلِة الَفْجِر«، حديث �سعيف ل  َلَواِت اإِلَّ يِف �سَ َبنَّ يِف �َسْيٍء ِمَن ال�سَّ ا »َل ُتَثوِّ بالل مرفوعاً
ي�شلح لالحتجاج به وقد قدمنا ذلك، وعلى تقدير �شحته فاإنه حممول على النهي 
عن اإيقاع التثويب يف اأذان غري الفجر، والنهي عن التثويب يف اأذان غري الفجر اأمر 
النق�سان منه  اأو  عليه  فالزيادة  �سعائره،  و�سعرية من  الدين  الأذان من  لأن  ُم�َسلَّم 
 ،)2(» ْمِرَنا َهَذا َما َلْي�َص ِمْنُه َفُهَو َردٌّ ْحَدَث يِف اأَ بدون �سند �سرعي بدعٌة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن اأَ
يف  ول  منطوقه  يف  ل  الأذان  غري  يف  التثويب  اإيقاع  عن  نهي  بالل  حديث  يف  ولي�ص 
الفجر،  اأذان  اأذان غري  التثويب املعهود يف  اإيقاع  النهي عن  اإمنا منطوقه  مفهومه، 

ا يف الأذان اأ�سالاً حتى يدخل حتت النهي. والتثويب بهذه الطريقة لي�ص واقعاً

وكذلك حديث اأبي داود �سعيف على قول اأكرث اأهل اجلرح والتعديل كما قدمنا، 
وعلى تقدير �سحته فاإنه حممول على اأن التثويب يف اأذان غري اأذان الفجر منهي عنه 
وهو اأمر ُم�َسلٌَّم كما قلنا، ولي�ص فيه دليل على عدم جواز التثويب باملفهوم الذي نحن 

ب�سدد بيان حكمه.
اإ�سناده بقوي واملعتمد حديث  اأبو داود ولي�ص  “رواه  = ولذلك قال المام يف النووي املجموع، 98/3: 

.” عائ�سة
ينظر: معرفة الرجال ليحيى بن معني )رواية ابن حمرز(، 97/1؛ تاريخ ابن معني)رواية الدارمي(، 
247؛ تاريخ ابن معني )رواية الدوري(، 361،425/3؛ ال�سعفاء واملرتوكون للن�سائي، 116؛ ال�سعفاء 
53/2؛  حبان،  لبن  املجروحني  433/3؛  حامت،  اأبي  لبن  والتعديل  اجلرح  329/2؛  للعقيلي،  الكبري 

تقريب التهذيب، 684.
�سحيح البخاري، كتاب ال�سلح، باب اإذا ا�سطلحوا على �سلح جور فال�سلح مردود، برقم )2550(،   )1(
959/2؛ �سحيح م�سلم، كتاب الأق�سية، باب نق�ص الأحكام الباطلة ورد حمدثات الأمور، برقم )17-

.1343 /3 ،)1718
ا زيادة اإي�ساح لهذا احلديث. ا، و�سياأتي قريباً تقدم تخريجه اآنفاً  )2(
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« فلي�ص يف  اأما ال�ستدلل بحديث »َمْن اأَْحَدَث يِف اأَْمِرَنا َهَذا َما َلْي�َص ِمْنُه َفُهَو َردٌّ
الوارد يف احلديث  بالأمر  املراد  اأن  ا على  �ُسّراح احلديث متفقون جميعاً لأن  حمله، 
ا -عبادة اأو غريها- وزعم  الديُن وال�سرُع، واأن حا�سل معنى احلديث: من اخرتع �سيئاً
اأنه من الدين اأي من اأمر اهلل واأمر ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص ومل يكن له اأ�سل من الدين َيرِجع اإليه 
ول ما يوؤيده من كتاب اأو �سنة فهو مردود ولي�ص من الدين يف �سيء)1(، واإذا عرفنا 
ا يف غري الأذان بالكيفية  هذا فاإن ال�ستدلل بهذا احلديث على منع التثويب مطلقاً
التي مرت معنا اأو بنحوها لي�ص مب�ستقيم، لأن من اأجاز التثويب بالكيفية التي مرت 
ِع اأحد منهم اأنه  معنا وهم احلنفية وجمهور ال�سافعية اإمنا عدوه و�سيلة للتنبيه، ومل َيدَّ
من الدين، بل غاية ما ذكروه اأنه اأمر ح�سن و�سفعوه باأنه من باب التعاون على الرب 
والتقوى، وهذا كما لو قال �سخ�ص ل�ساحبه امل�سغول اأو الغافل عن طريق الت�سال 
ل واأقبل اإلى امل�سجد فقد قرب وقت اإقامة ال�سالة، اأو قال له وهو نائم  الهاتفي: عجِّ
ُيعد هذا الكالم حمدثة وبدعة يف  اإقامة ال�سالة، فكما ل  ا�ستيقظ فقد حان وقت 
الدين فكذلك التثويب يف غري الأذان ل ينبغي اأن ُيعد حمدثة وبدعة يف الدين؛ اإذ 
اأن يكون  اأو م�ستيقظ غافل، ول بني  اأو نحوه لنائم  ل فرق بني اأن يقال هذا الكالم 

ب�سوت مرتفع اأو غريه.

الرتجيح: 

ولذلك فاإين اأميل اإلى ما ذهب اإليه احلنفية وال�سافعية من جواز التثويب يف غري 
ال�سالة اإذا دعت احلاجة اإليه، اإذ لي�ص ثمة دليل �سريح و�سحيح يفيد النهي عنه، 

ولأنه جمرد تنبيه ولي�ص زيادة يف �سرائع الدين.

16/12؛  م�سلم،  �سحيح  على  النووي  �سرح  258/4؛  ال�شحيحني،  حديث  من  امل�شكل  ك�شف  ينظر:   )1(
�سرح الأربعني النووية لبن دقيق العيد، 41-42؛ جامع العلوم واحلكم، 176/1-177، 128/2؛ عمدة 

القاري، 274/13.
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 املبحث الثاين
حمل التثويب، وعدده، وراأي بع�س املتاأخرين

توطئة

نحاول يف هذا املبحث اأن نبني حمل التثويب يف الأذان هل ميكن اأن يزاد يف كل 
نداء ينادى به لل�سلوات اخلم�ص اأم اأنه خا�ص يف اأذان الفجر؟ وهل ُيزاد يف الأذان 
ا اأم هو خا�ص يف النداء ل�سالة ال�سبح؟  الذي ُيرفع قبل طلوع الفجر ال�سادق اأي�ساً
ثم نعرج على اإ�شكال قد يتبادر اإلى الأذهان بل قد وقع ال�شوؤال عنه قدمًيا وحديًثا 
يرتتب على ترجيح اأحد القولني يف امل�ساألة الأخرية ثم جنيب عنه، ونحاول اأن نوفق 

بني الن�سو�ص الواردة يف ذلك، كل هذا وذاك �سيتم تناوله يف املطلبني الآتيني.

املطلب االأول
حمل التثويب وعدده

وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: حمل التثويب يف الأذان.

يكون يف  التثويب  اأن  على  الأذان  التثويب يف  القائلون مب�سروعية  الفقهاء  اتفق 
اأذان الفجر الذي ينادى به ل�سالة ال�سبح عند طلوع الفجر ال�سادق)1(، واختلفوا 

يف زيادة التثويب يف النداء لبقية ال�سلوات على اأربعة اأقوال: 

القول الأول: ل ُت�سرع زيادة التثويب يف غري الأذان الذي يقع نداءاً ل�سالة ال�سبح 
عند طلوع الفجر ال�سادق وهو مذهب احلنفية، قالوا: لأن الفجر وقت نوم 
ينظر: نهاية املطلب، 59/2؛ املغني لبن قدامة، 61/2؛ الذخرية للقرايف، 45/2-46؛ الدر املختار مع   )1(

حا�سية ابن عابدين، 388-387/1.
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ون الأذان  وغفلة ول كذلك غريها)1(، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن احلنفية ل يعدُّ
القائم  يرجع  اأن  منه  الغر�ص  بل  لل�سالة،  نداءاً  الفجر  طلوع  قبل  الواقع 

ا)2(. وي�ستيقظ النائم ويت�سحر ال�سائم، وعليه فال ي�سن التثويب فيه اأي�ساً

القول الثاين: ي�سن زيادة التثويب يف اأذان ال�سبح الواقع قبل طلوع الفجر ال�سادق 
وال�سافعية  املالكية  من  الفقهاء  جمهور  مذهب  وهو  بعده،  الواقع  كالأذان 
ون الأذان الواقع قبل طلوع الفجر ال�سادق نداء ل�سالة  واحلنابلة، لأنهم يعدُّ
ال�سبح وقع قبل دخول الوقت، اأما النداء الواقع عند طلوع الفجر ال�سادق 
اأذاين  التثويب يف  بزيادة  قالوا  ولهذا  ال�سبح)3(،  لأذان  اإعادة  فهو عندهم 

الفجر كليهما، ويكره يف غريهما)4(.

ا اإ�سافة للتثويب  القول الثالث: ي�ستحب التثويب يف الأذان ل�سالة الع�ساء اأي�ساً
النا�ص قد  باأن بع�ص  الفجر، وهو قول احل�سن بن �سالح، وعلله  اأذان  يف 

ينام عنها)5(.

القول الرابع: ي�سن التثويب لكل �سالة وهو قول النخعي)6(.

مناق�سة الأقوال: 

بعد اأن ا�ستعر�سنا اأقوال الفقهاء واآراءهم يف حمل التثويب ننتقل اإلى مناق�ستها 
وبيان ما يرد عليها ليت�سنى لنا الرتجيح فيما بينها، فنقول: 

اأما اخلالف بني احلنفية واجلمهور يف حمل التثويب هل هو الأذان الواقع بعد 
ينظر: الختيار، 43/1؛ الدر املختار، 388-387/1.  )1(

ينظر: الختيار، 44/1.  )2(
ينظر: املغني لبن قدامة، 62/2؛ مغني املحتاج، 1/ 326؛ ال�سرح الكبري للدردير وحا�سية الد�سوقي،   )3(

.195-194/1
ينظر: العدة، 55/1؛ اأ�سنى املطالب، 127/1؛ دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى املعروف ب�)�سرح منتهى   )4(

الإرادات(، 134/1؛ ك�ساف القناع، 1/ 237-238؛ ال�سرح الكبري للدردير، 192/1.
ينظر: حلية العلماء، 36/2؛ البيان، 65/2؛ املجموع، 98/3؛ الذخرية، 46/2.  )5(

ينظر: احلاوي الكبري، 56/2؛ حلية العلماء، 36/2؛ البيان، 65/2؛ املجموع، 98/3؛ الذخرية، 46/2.  )6(
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ُقَبيل  الواقع ليالاً  اأعني  اأم كال الأذانني  طلوع الفجر فقط -وهو مذهب احلنفية-، 
طلوع الفجر ال�سادق والواقع بعد طلوع الفجر -وهو مذهب اجلمهور-، فيبدو يل اأن 
اخلالف فيه مبني على م�ساألة اأخرى وهي: هل الأذان الواقع ُقَبيل الفجر هو لإيقاظ 
النائم ورجوع القائم ل ل�سالة ال�سبح كما هو مذهب احلنفية؟ اأم هو نداء ل�سالة 

ال�سبح وهو مذهب اجلمهور)1(؟

ا مع تعليلها  ويبدو يل -واهلل اأعلم- اأن الأوفق ل�سياق الن�سو�ص والأكرث ان�سجاماً
هو ما ذهب اإليه احلنفية، واأن ما ذهب اإليه اجلمهور ل ين�سجم مع الن�سو�ص الواردة 
يف ذلك وتعليلها، ففي ال�سحيحني عن ابن م�سعود  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُن -اأَْو  ُيوؤَذِّ ُه  َفاإِنَّ ِمْن �ُسُحوِرِه،  ِباَلٍل-  ِنَداُء  َقاَل  ِباَلٍل -اأَْو  اأََذاُن  ِمْنُكْم  ا  اأََحداً َنَعنَّ  مَيْ »َل 
ِجَع َقاِئَمُكْم َوُيوِقَظ َناِئَمُكْم، َوَقاَل: َلْي�َص اأَْن َيُقوَل َهَكَذا َوَهَكَذا  َقاَل ُيَناِدي- ِبَلْيٍل، ِلرَيْ
َبَعْيِه-«)2(، قال الإمام النووي:  َج َبنْيَ اإِ�شْ َب َيَدُه َوَرَفَعَها- َحتَّى َيُقوَل َهَكَذا -َوَفرَّ وَّ -َو�شَ
لي�ص ببعيد فريد القائم املتهجد اإلى  باأن الفجر  ليعلمكم  بليل  يوؤذن  اإمنا  اأنه  “معناه 
اإن  لل�سبح  يتاأهب  اأو  اأوتر،  يكن  مل  اإن  يوتر  اأو  ا،  ن�سيطاً لي�سبح  غفوة  لينام  راحته 
احتاج اإلى طهارة اأخرى، اأو نحو ذلك من م�شاحله املرتتبة على علمه بقرب ال�شبح، 
ا بفعل ما اأراد من تهجد قليل،  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )ويوقظ نائمكم( اأي ليتاأهب لل�سبح اأي�ساً
اأو اإيتار اإن مل يكن اأوتر، اأو �سحور اإن اأراد ال�سوم، اأو اغت�سال، اأو و�سوء، اأو غري ذلك 

مما يحتاج اإليه قبل الفجر”)3(.
ينظر: املغني لبن قدامة، 62/2-65؛ الختيار، 44/1؛ مغني املحتاج، 326/1-327؛ ال�سرح الكبري   )1(

للدردير، 194/1.
�سحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، برقم )596(، 224/1؛ �سحيح م�سلم، كتاب   )2(
ال�سيام، باب بيان اأن الدخول يف ال�سوم يح�سل بطلوع الفجر، برقم )39-1093(، 768/2، وهذا 
ْو  اأَ ُن  ُيوؤَذِّ ُه  َفاإِنَّ �َسُحوِرِه  ِمْن  ِباَلٍل  اأََذاُن  ِمْنُكْم  ا  اأََحداً اأَْو  اأََحَدُكْم  َنَعنَّ  مَيْ “َل  البخاري:  ولفظ  لفظ م�سلم، 
َلى  اِبِعِه َوَرَفَعَها اإِ �سَ ْبُح َوَقاَل ِباأَ َه َناِئَمُكْم َوَلْي�َص اأَْن َيُقوَل اْلَفْجُر اأَِو ال�سُّ ِجَع َقاِئَمُكْم َوِلُيَنبِّ ُيَناِدي ِبَلْيٍل ِلرَيْ
يِنِه  َها َعْن مَيِ اَبَتْيِه اإِْحَداُهَما َفْوَق اْلأُْخَرى ُثمَّ َمدَّ �ْسَفُل َحتَّى َيُقوَل َهَكَذا َوَقاَل ُزَهرْيٌ ِب�َسبَّ َلى اأَ َفْوُق َوَطاأَْطاأَ اإِ

َو�ِسَماِلِه”.
�سرح النووي على �سحيح م�سلم، 204/7.  )3(
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فقد دل احلديث على اأن علة الأذان الواقع قبل طلوع الفجر ال�سادق هي اإيقاظ 
ِجَع َقاِئَمُكْم  النائم ورجوع القائم، حيث جاء الن�ص معلالاً بالالم يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ِلرَيْ
ا للتعليل ب�سورة �سريحة  َوُيوِقَظ َناِئَمُكْم«، وقرُن احلكم بالم التعليل واإن مل يكن مفيداً
ا)1(، وقد قال الإمام ال�سافعي  وقاطعة لكنه ظاهر يف الِعليَّة حمتمل لها احتمالاً راجحاً
ا ابتدرنا اإليه  : “متى وجدنا يف كالم ال�سارع ما يدل على ن�سبه اأدلة اأو اأَعالماً
وهو اأولى ما ُي�سلك”)2(، فالعلة املن�سو�سة التي اأفادها احلديث هي ما ذكرناه، فلم 
اأبني  “فيه   : حبان  ابن  قال  ولذلك  ال�سبح،  ل�سالة  نداءاً  الأول  الأذان  يكن 
ل  القيام،  عن  الهجد  ورجوع  النوام  لنتباه  بالليل  يوؤذن  كان  باللاً  اأن  على  البيان 
ل�سالة الفجر”)3(، وعليه فال يتاأتى ما ذكره اجلمهور، ول ينبغي زيادة التثويب يف 

. النداء الواقع ليالاً

واأما ما ذهب اإليه احل�سن بن �سالح والنخعي فيجاب عنه باأن الأذان �سعرية من 
بالتثويب  الدليل  اإل بدليل، وقد ورد  الإ�سالم ل يزاد عليها ول ينق�ص منها  �سعائر 
ول  الورود  حمل  على  فيقت�سر  ال�سلوات،  من  غريها  دون  ال�سبح  �سالة  اأذان  يف 
«)4(، ثم اإن �سالة  يزاد عليه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن اأَْحَدَث يِف اأَْمِرَنا َهَذا َما َلْي�َص ِمْنُه َفُهَو َردٌّ
ال�سبح اإمنا يثوب يف اأذانها لأن اأغلب النا�ص نيام عند دخول وقتها، وبقية ال�سلوات 
-مبا فيها �شالة الع�شاء- يدخل وقتها واأغلب النا�ض م�شتيقظون)5(، والعربة بحال 

الأعم الغالب ل البع�ص كما قال احل�سن بن �سالح.

الرتجيح: 

يف  يكون  التثويب  اأن  من  احلنفية  اإليه  ذهب  ما  هو  اإليه  اأميل  الذي  فاإن  لذلك 
التثويب  اأن  يف  �سريحة  ال�سنة  فاإن  فقط،  ال�سادق  الفجر  طلوع  بعد  الواقع  الأذان 
ينظر: الإحكام لالآمدي، 252/3؛ �سرح جمع اجلوامع للمحلي، 406/2-407؛ اإر�ساد الفحول، 118/2.  )1(

البحر املحيط للزرك�سي، 167/4.  )2(
�سحيح ابن حبان، 251/8.  )3(

تقدم تخريجه.  )4(
ينظر: احلاوي الكبري، 56/2.  )5(
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يكون يف ذلك الأذان دون غريه، من ذلك ما رواه اأبو داود وغريه عن اأبي حمذورة 
َم َراأْ�ِسي، َوَقاَل:  َة اْلأََذاِن، َقاَل: َفَم�َسَح ُمَقدَّ  قال: »ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل اهلل َعلِّْمِني �ُسنَّ
ْوَتَك، ُثمَّ َتُقوُل: اأَ�ْسَهُد اأَْن  ، َتْرَفُع ِبَها �سَ ، اهلل اأَْكرَبُ اهلل اأَْكرَبُ َتُقوُل: اهلل اأَْكرَبُ اهلل اأَْكرَبُ
ا  داً مَّ ا َر�ُسوُل اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَنَّ حُمَ داً مَّ َل اإَِلَه اإِلَّ اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَْن َل اإَِلَه اإِلَّ اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَنَّ حُمَ
َهاَدِة، اأَ�ْسَهُد اأَْن َل اإَِلَه اإِلَّ اهلل،  ْوَتَك ِبال�سَّ ْوَتَك، ُثمَّ َتْرَفُع �سَ َر�ُسوُل اهلل، َتْخِف�ُص ِبَها �سَ
ا َر�ُسوُل اهلل، َحيَّ  داً مَّ ا َر�ُسوُل اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَنَّ حُمَ داً مَّ نَّ حُمَ َلَه اإِلَّ اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَ ْن َل اإِ اأَ�ْسَهُد اأَ
اَلُة  اَلِة، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َفاإِْن َكاَن �سَ اَلِة، َحيَّ َعَلى ال�سَّ َعَلى ال�سَّ
 ، ْوِم، اهلل اأَْكرَبُ اهلل اأَْكرَبُ اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ ْوِم، ال�سَّ اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ ْبِح ُقْلَت: ال�سَّ ال�سُّ
ا  اأنه قال: »اأَْلَقى  َل اإَِلَه اإِلَّ اهلل«)1(، ويف رواية لأبي داود عن اأبي حمذورة اأي�ساً
 ، اأَْكرَبُ اهلل  اأَْكرَبُ  اهلل   ، اأَْكرَبُ اهلل  اأَْكرَبُ  اهلل  ا:  َحْرفاً ا  َحْرفاً الأََذاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�ُسوُل  َعَليَّ 
ا َر�ُسوُل اهلِل، اأَ�ْسَهُد اأَنَّ  داً مَّ نَّ حُمَ َلَه اإِلَّ اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَ ْن َل اإِ َلَه اإِلَّ اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَ ْن َل اإِ اأَ�ْسَهُد اأَ
ا  داً مَّ ا َر�ُسوُل اهلِل، اأَ�ْسَهُد اأَْن َل اإَِلَه اإِلَّ اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَْن َل اإَِلَه اإِلَّ اهلل، اأَ�ْسَهُد اأَنَّ حُمَ داً مَّ حُمَ
اَلِة، َحيَّ  اَلِة، َحيَّ َعَلى ال�سَّ ا َر�ُسوُل اهلِل، َحيَّ َعَلى ال�سَّ داً مَّ َر�ُسوُل اهلِل، اأَ�ْسَهُد اأَنَّ حُمَ
ْوِم«)2(،  اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َقاَل: َوَكاَن َيُقوُل يِف اْلَفْجِر: ال�سَّ
ُن يِف اأََذاِن  ِة اإَِذا َقاَل امْلُوؤَذِّ نَّ وروى ابن خزمية والبيهقي عن اأن�ص  قال: »ِمَن ال�سُّ
ْوِم، اهلل  اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ ْوِم ال�سَّ اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ َقاَل: ال�سَّ اْلَفاَلِح  اْلَفْجِر: َحيَّ َعَلى 
»َكاَن  قال:    اأن�ض  الدارقطني عن  واأخرج  اهلل«)3(،  اإِلَّ  اإَِلَه  َل   ، اأَْكرَبُ اهلل  اأَْكرَبُ 
اأََذاِن اْلَفْجِر: َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح َحيَّ َعَلى  ُن يِف  امْلُوؤَذِّ اإَِذا َقاَل  اَلِة اْلَغَداِة  ْثِويُب يِف �سَ التَّ

ْوِم«)4(. اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ ْوِم ال�سَّ اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ اْلَفاَلِح، َفْلَيُقِل: ال�سَّ
تقدم تخريجه.  )1(

�سنن اأبي داود، كتاب ال�سالة، باب كيف الأذان، برقم )504(، 192/1، و�شكت عنه فيكون �شاحًلا لالحتجاج   )2(
به عنده، وقال حمققه ال�شيخ �شعيب الأرنوؤوط 377/1: “حديث �سحيح بطرقه، وهذا اإ�سناد �سعيف جلهالة 

د النفيلي، ومل يوثقه اأحد”. اإبراهيم بن اإ�سماعيل بن عبدامللك، فقد تفرد بالرواية عنه عبداهلل بن حممَّ
تقدم تخريجه.  )3(

�سنن الدارقطني، كتاب ال�سالة، باب ذكر الإقامة واختالف الروايات فيها، برقم )945(، 454/1،   )4(
و�شححه ابن ال�شكن. ينظر: التلخي�ض احلبري، 501/1.
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ا  فهذه الأحاديث �سريحة يف اأن التثويب يكون يف النداء ل�سالة ال�سبح، واأي�ساً
فاإن التثويب يف الأذان الواقع ليالاً ُقَبيل طلوع الفجر يوؤدي اإلى التبا�سه باأذان الفجر، 

ا، واهلل اأعلم. ل�سيما اإذا كان موؤذنهما واحداً

امل�ساألة الثانية: عدد مرات التثويب يف الأذان.

ذهب اجلمهور اإلى اأن التثويب يكون مرتني بعد احليعلتني)1(.

وذهب ابن وهب من اأ�سحاب الإمام مالك فيما نقله عنه ابن جزي اإلى اأن التثويب 
)قد  قول:  على  ا  قيا�ساً تكرير-،  بال  -اأي  مرتني  ولي�ص  الأذان  يف  واحدة  مرة  يكون 
ا يف املذهب عند املالكية)2(،  قامت ال�سالة( يف الإقامة عندهم، وحكاه القرايف خالفاً
والراجح هو ما ذهب اإليه اجلمهور، فقد ورد تكريرها مرتني يف نداء �سالة ال�سبح 
اَلُة  ْبِح ُقْلَت: ال�سَّ اَلُة ال�سُّ يف حديث اأبي حمذورة املتقدم ذكره)3(، وفيه »َفاإِْن َكاَن �سَ

ْوِم«. اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ ْوِم، ال�سَّ َخرْيٌ ِمَن النَّ

املطلب الثاين
راأي بع�س املتاأخرين يف حمل التثويب ومناق�صته

تبني مما �سبق اأن املتقدمني اختلفوا يف حمل التثويب واأن خالفهم منح�سر يف 
اأربعة اأقوال: 

• يثّوب يف الأذان الذي ُينادى به ل�سالة الفجر فقط، وهو مذهب احلنفية، وهو 	
الراجح فيما يبدو للباحث.

• ا، وهو مذهب اجلمهور.	  يثّوب فيه ويف الأذان الواقع ليالاً قبيل الفجر اأي�ساً
1/ 326؛ الدر املختار، 387/1- 62/2؛ الختيار، 43/1؛ مغني املحتاج،  ينظر: املغني لبن قدامة،   )1(

388؛ ال�سرح الكبري للدردير وحا�سية الد�سوقي، 195-194/1.
ينظر: القوانني الفقهية، 36؛ الذخرية للقرايف، 2/ 46.  )2(

تقدم تخريجه.  )3(
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• يثوب يف اأذاين الفجر والع�ساء وهو راأي احل�سن بن �سالح.	

• يثوب يف كل اأذان، وهو راأي النخعي.	

لكن ذهب ال�سنعاين اإلى اأن حمل التثويب اإمنا هو الأذان الواقع قبيل طلوع الفجر 
اإلى ابن ر�سالن فيما نقله عنه الزرك�سي، حيث قال يف �سرح  فقط ل غري)1(، وعزاه 
اَلُة  ُن يِف اأََذاِن اْلَفْجِر: َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح َقاَل: ال�سَّ ذِّ َذا َقاَل امْلُوؤَ َنِة اإِ حديث اأن�ص: »ِمَن ال�سَّ
ْوِم«، ما ن�سه: “ويف رواية الن�سائي: »ال�سالة خري من النوم ال�سالة خري  َخرْيٌ ِمَن النَّ
من النوم يف الأذان الأول من ال�سبح«، ويف هذا تقييد ملا اأطلقته الروايات، قال ابن 
اإمنا هي يف الأذان  التثويب  ر�سالن: و�سحح هذه الرواية ابن خزمية، قال: ف�سرعية 
الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، واأما الأذان الثاين فاإنه اإعالم بدخول الوقت ودعاء 
اإلى ال�سالة، ولفظ الن�سائي يف �سننه الكربى من جهة �سفيان عن اأبي جعفر عن اأبي 
�سليمان عن اأبي حمذورة قال: »كنت اأوؤذن لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فكنت اأقول يف اأذان الفجر 
الأول: حي على ال�سالة، حي على الفالح، ال�سالة خري من النوم، ال�سالة خري من 
النوم«، قال ابن حزم: واإ�سناده �سحيح. اه� من تخريج الزرك�سي لأحاديث الرافعي، 
تبع ال�سيُخ حممد نا�سُر الدين الألباين الإماَم ال�سنعاينَّ يف قوله هذا، حيث قال يف متام املنة يف التعليق   )1(
الذي  لل�سبح  الأول  الأذان  يف  التثويب  ي�سرع  اإمنا  “قلت:  ن�سه:  ما   )148-146/1( ال�سنة  فقه  على 
ا حلديث ابن عمر  قال: »كان يف الأذان الأول بعد  يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع �ساعة تقريباً
الفالح: ال�سالة خري من النوم مرتني« رواه البيهقي 423/1، وكذا الطحاوي يف �سرح املعاين 82/1، 
واإ�سناده ح�سن كما قال احلافظ، وحديث اأبي حمذورة مطلق، وهو ي�سمل الأذانني، لكن الأذان الثاين 
ا يف رواية اأخرى بلفظ: »واإذا اأذنت بالأول من ال�سبح فقل: ال�سالة خري من  غري مراد لأنه جاء مقيداً
النوم. ال�شالة خري من النوم« اأخرجه اأبو داود والن�شائي والطحاوي وغريهم، وهو خمرج يف �شحيح 
اأبي داود 510-516، فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر، ولهذا قال ال�سنعاين يف �سبل ال�سالم...” ثم 
�ساق كالم ال�سنعاين املذكور يف املنت اأعاله ثم قال: “قلت: واإمنا اأطلُت الكالم يف هذه امل�ساألة جلريان 
من  بها  �سّرح  من  ولقلة   ، اأولاً فيها  ال�سنة  خالف  على  الإ�سالمية  البالد  يف  املوؤذنني  اأكرث  من  العمل 
ا، فان جمهورهم -ومن ورائهم ال�سيد �سابق- يقت�سرون على اإجمال القول فيها، ول يبينون  املوؤلفني ثانياً
ا للبيان املتقدم من  اأنه يف الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك �سراحة يف الأحاديث ال�سحيحة، خالفاً
ا، ومما �سبق يتبني اأن جعل التثويب يف الأذان الثاين بدعة  ابن ر�سالن وال�سنعاين جزاهما اهلل خرياً
خمالفة لل�سنة، وتزداد املخالفة حني يعر�سون عن الأذان الأول بالكلية وي�سرون على التثويب يف الثاين، 

فما اأحراهم بقوله تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ(، )ے  ے   ۓ(”!!!.
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ومثل ذلك يف �سنن البيهقي الكربى من حديث اأبي حمذورة اأنه كان يثّوب يف الأذان الأول 
من ال�سبح باأمره ملسو هيلع هللا ىلص، قلت: وعلى هذا لي�ص ال�سالة خري من النوم من األفاظ الأذان 
امل�سروع للدعاء اإلى ال�سالة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي �ُسرعت 
الأع�سار  هذه  يف  النا�ص  اعتاده  الذي  الأخري  الت�سبيح  كاألفاظ  فهو  النائم،  لإيقاظ 
ا عن الأذان الأول، واإذا عرفت هذا هان عليك ما اعتاده الفقهاء من  املتاأخرة عو�ساً

اجلدال يف التثويب هل هو من األفاظ الأذان اأو ل؟ وهل هو بدعة اأو ل؟”)1(.

مناق�سة ال�ستدلل: 

من خالل النظر يف ما �شاقه نلحظ اأنه قد ا�شتدل على ما ذهب اإليه باأن اأحاديث 
ا، فمثالاً حديث اأبي حمذورة  ا وبع�سها مقيداً التثويب يف الأذان قد جاء بع�سها مطلقاً
ِمَن  َخرْيٌ  اَلُة  ال�سَّ ُقْلَت:  ْبِح  ال�سُّ اَلُة  َكاَن �سَ ْن  »َفاإِ والذي فيه:  اأبو داود)2(  الذي رواه 
ا �سامالاً لالأذان الواقع قبل الفجر الذي  ْوِم« قد جاء مطلقاً اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ ْوِم، ال�سَّ النَّ
�ُسرع لإيقاظ النائم والأذان الواقع بعد طلوع الفجر الذي �ُسرع نداء لل�سالة والإعالم 
َنِة  بدخول وقتها من غري اأن يقيد باأحدهما، وكذلك حديث اأن�ص اآنف الذكر: »ِمَن ال�سَّ
ْوِم« جاء  اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ اأََذاِن اْلَفْجِر: َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح َقاَل: ال�سَّ ُن يِف  اإَِذا َقاَل امْلُوؤَذِّ
ا من غري اأن يقيد بالأذان الواقع قبل الفجر اأو الواقع بعد طلوع الفجر، وقد  مطلقاً
قيد هذا الإطالق اأحاديث اأخرى منها رواية الن�سائي عن اأبي حمذورة  وفيه: 
ْبِح«)3(، ويف رواية عنه  قال: »ُكْنُت  ْوِم يِف اْلأُوَلى ِمَن ال�سُّ اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ »ال�سَّ

�سبل ال�سالم، 120/1.  )1(
تقدم تخريجه.  )2(

ال�سفر، برقم  الأذان يف  باب  الأذان،  للن�سائي(، كتاب  ال�سغرى  ب�)ال�سنن  املعروف  ال�سنن  املجتبى من   )3(
)633(، 7/2، ال�سنن الكربى للبيهقي، ذكر جماع اأبواب الأذان والإقامة، باب التثويب يف اأذان ال�سبح، 
برقم )1980(، 622/1، وقال احلافظ: “رواه اأبو داود وابن حبان مطولاً من حديثه وفيه هذه الزيادة، 
وفيه حممد بن عبدامللك بن اأبي حمذورة وهو غري معروف احلال واحلارث بن عبيد وفيه مقال وذكره 
اأبو داود من طرق اأخرى عن اأبي حمذورة منها ما هو خمت�سر و�سححه ابن خزمية من طريق ابن جريج 
قال: اأخربين عثمان بن ال�سائب اأخربين اأبي واأم عبدامللك بن اأبي حمذورة عن اأبي حمذورة  وقال بقي 

بن خملد: ثنا يحيى بن عبداحلميد ثنا اأبو بكر بن عيا�ص حدثني عبدالعزيز بن رفيع �سمعت =
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اَلُة  اْلَفاَلِح، ال�سَّ ِل: َحيَّ َعَلى  وَّ اْلأَ اْلَفْجِر  اأََذاِن  اأَُقوُل يِف  َوُكْنُت  ملسو هيلع هللا ىلص  ِلَر�ُسوِل اهلل  ُن  اأُوؤَذِّ
ِبّي  ُن ِللنَّ ْوِم...«)1(، ورواه البيهقي بلفظ: »ُكْنُت اأُوؤَذِّ اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ ْوِم، ال�سَّ َخرْيٌ ِمَن النَّ
اْلَفاَلِح:  َعَلى  َحيَّ  اْلَفاَلِح  َعَلى  َحيَّ  َبْعَد  اْلَفْجِر  ِمَن  ِل  الأَوَّ الأََذاِن  يِف  اأَُقوُل  َفُكْنُت  ملسو هيلع هللا ىلص 
ْوِم«)2(، واعترب اأن الأذان الأول هو الأذان  اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ ْوِم ال�سَّ اَلُة َخرْيٌ ِمَن النَّ ال�سَّ
الذي ينادى به ليالاً لإيقاظ النائم واأنه هو الذي يكون حمالاً للتثويب ح�سب ما دلت 

ا. عليه الن�سو�ص التي مرت اآنفاً

ويف اجلواب عنه نقول: لي�ص املراد من الأذان الأول يف هذه الأحاديث النداَء الذي 
ا بدخول  ا واإيذاناً يكون قبل طلوع الفجر ال�سادق بل املراد به النداء الذي يكون اإعالماً
وقت ال�سالة بعد طلوع الفجر ال�سادق، فقد جاء يف ال�سنة و�سف هذا الأذان الذي 
ينادى به لالإعالم بدخول وقت �سالة الفجر بالأول، فعن عائ�سة  قالت: »َكاَن 
اَلِة اْلَفْجِر َقاَم َفَرَكَع َرْكَعَتنْيِ َخِفيَفَتنْيِ  ُن ِبالأُوَلى ِمْن �سَ َر�ُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص اإَِذا �َسَكَت امْلُوؤَذِّ
َياأِْتَيُه  َحتَّى  ِن  الأَمْيَ ِه  �ِسقِّ َعَلى  َطَجَع  ا�سْ ُثمَّ  اْلَفْجُر  َي�ْسَتِبنَي  اأَْن  َبْعَد  اْلَفْجِر  اَلِة  �سَ َقْبَل 
يوؤذن به عند  “قوله: املراد بالأولى الأذان الذي  ِلالإَِقاَمِة«)3(، قال احلافظ:  ُن  امْلُوؤَذِّ
دخول الوقت، وهو اأول باعتبار الإقامة، وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجر، وجاءه 
التاأنيث اإما من قبل موؤاخاته لالإقامة، اأو لأنه اأراد املناداة اأو الدعوة التامة، ويحتمل 
اأن يكون �سفة ملحذوف والتقدير اإذا �سكت عن املرة الأولى اأو يف املرة الأولى”)4(، 
َثْتُه َعاِئ�َسُة  ا َحدَّ وروى الإمام م�سلم عن اأبي اإ�سحاق قال: »�َساأَْلُت اْلأَ�ْسَوَد ْبَن َيِزيَد َعمَّ
َل اللَّْيِل، َوُيْحِيي اآِخَرُه، ُثمَّ اإِْن َكاَنْت َلُه  اَلِة َر�ُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َكاَن َيَناُم اأَوَّ َعْن �سَ
ا فاأذنت بني يدي ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الفجر يوم حنني فلما انتهيت اإلى  =اأبا حمذورة قال كنت غالما �سبياً
حي على الفالح قال اأحلق فيها ال�سالة خري من النوم، ورواه الن�سائي من وجه اآخر عن اأبي جعفر عن 

اأبي �سلمان عن اأبي حمذورة و�سححه ابن حزم”. التلخي�ص احلبري، 503/1.
ال�سنن ال�سغرى للن�سائي، كتاب الأذان، التثويب يف اأذان الفجر، برقم )647(، 13/2.  )1(

برقم  ال�سبح،  اأذان  يف  التثويب  باب  والإقامة،  الأذان  اأبواب  جماع  ذكر  للبيهقي،  الكربى  ال�سنن   )2(
.622/1 ،)1981(

�شحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من انتظر الإقامة، برقم )600(، 225/1.  )3(
فتح الباري، 110-109/2.  )4(
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ِل َقاَلْت: َوَثَب -َوَل  َداِء اْلأَوَّ ى َحاَجَتُه، ُثمَّ َيَناُم، َفاإَِذا َكاَن ِعْنَد النِّ َحاَجٌة اإَِلى اأَْهِلِه َق�سَ
َما  اأَْعَلُم  َواأََنا  َقاَلِت اْغَت�َسَل،  َما  َواهلِل  امْلَاَء، -َوَل  َعَلْيِه  َفاأََفا�َص  َقاَم-،  َقاَلْت:  َما  َواهلِل 
قال   ،)1(» ْكَعَتنْيِ الرَّ لَّى  �سَ ُثمَّ  اَلِة،  ِلل�سَّ ُجِل  الرَّ وَء  ُو�سُ اأَ  َتَو�سَّ ا  ُجُنباً َيُكْن  مَلْ  َواإِْن  ُتِريُد- 
  ال�سبح”)2(، وعنها  �سنة  اأي  الركعتني(  “قولها: )ثم �سلى  النووي:  الإمام 
ِدَع  اَلِة اْلِع�َساِء اإَِلى اأَْن َيْن�سَ لِّي ِفيَما َبنْيَ اأَْن َيْفُرَغ ِمْن �سَ قالت: »َكاَن َر�ُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ُي�سَ
�ُسُجوِدِه  يِف  ُكُث  َومَيْ ِبَواِحَدٍة،  َوُيوِتُر   ، ِثْنَتنْيِ ُكلِّ  ِمْن  ُي�َسلُِّم   ، َرْكَعةاً َع�ْسَرَة  اإِْحَدى  اْلَفْجُر 
ُن ِبالأُوَلى ِمْن  �َسُه، َفاإَِذا �َسَكَت امْلُوؤَذِّ َقْدَر َما َيْقَراأُ اأََحُدُكْم َخْم�ِسنَي اآَيةاً َقْبَل اأَْن َيْرَفَع َراأْ
َياأِْتَيُه  َحتَّى  ِن  الأَمْيَ ِه  �ِسقِّ َعَلى  َطَجَع  ا�سْ ُثمَّ  َخِفيَفَتنْيِ  َرْكَعَتنْيِ  َفَرَكَع  َقاَم  اْلَفْجِر  اَلِة  �سَ
ُن«)3(، قال اخلطابي: “قوله )�سكت بالأول( معناه الفراغ من الأذان الأول، يريد  امْلُوؤَذِّ
اأنه ل ي�سلي ما دام يوؤذن فاإذا فرغ من الأذان و�سكت قام ف�سلى ركعتي الفجر”)4(، 
ومبثل هذا قال العيني والعظيم اآبادي)5(، ورواه الدارمي عنها بلفظ: »َكاَن َر�ُسوُل اهلل 
، ُي�َسلُِّم يِف ُكلِّ َرْكَعَتنْيِ َوُيوِتُر  لِّي َما َبنْيَ اْلِع�َساِء اإَِلى اْلَفْجِر اإِْحَدى َع�ْسَرَة َرْكَعةاً ملسو هيلع هللا ىلص ُي�سَ
َذا  ْن َيْرَفَع َراأْ�َسُه، َفاإِ َحُدُكْم َخْم�ِسنَي اآَيةاً َقْبَل اأَ ِبَواِحَدٍة، َوَي�ْسُجُد يِف �ُسْبَحِتِه ِبَقْدِر َما َيْقَراأُ اأَ
ُن  امْلُوؤَذِّ َياأِْتَيُه  َحتَّى  َطَجَع  ا�سْ ُثمَّ  َخِفيَفَتنْيِ  َرْكَعَتنْيِ  َرَكَع  ِل  اْلأَوَّ اْلأََذاِن  ِمَن  ُن  امْلُوؤَذِّ �َسَكَت 
ال�سادق  الفجر  طلوع  بعد  يكون  الذي  هو  الأول  بالأذان  ومرادها  َمَعُه«)6(،  َفَيْخُرَج 
اَلِة َر�ُسوِل  ا بعده عن اأبي �سلمة قال: �َساأَْلُت َعاِئ�َسَة َعْن �سَ بدليل ما رواه الدارمي اأي�ساً
لِّي َثَماَن َرَكَعاٍت،  : ُي�سَ لِّي َثاَلَث َع�ْسَرَة َرْكَعةاً ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُي�سَ ملسو هيلع هللا ىلص ِباللَّْيِل، َفَقاَلْت: »َكاَن النَّ
�سحيح م�سلم، كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب �سالة الليل وعدد ركعات النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الليل واأن   )1(

الوتر ركعة واأن الركعة �سالة �سحيحة، برقم )739-129(، 510/1.
�سرح النووي على �سحيح م�سلم، 22/6.  )2(

�سنن اأبي داود، كتاب ال�سالة، اأبواب قيام الليل، باب يف �سالة الليل، برقم )1336(، 425/1، وقال   )3(
حمققه: اإ�سناده �سحيح”. �شنن اأبي داود بتحقيق �شعيب الأرنوؤوط، 497/2.

معامل ال�سنن، 280/1.  )4(
ينظر: �شرح �شنن اأبي داود للعيني، 242/5؛ عون املعبود، 151/4.  )5(

برقم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  �سالة  �سفة  باب  ال�سالة،  كتاب  الدارمي(،  ب�)�سنن  املعروف  الدارمي  م�سند   )6(
)1514(، 922/2-923، وقال حمققه: “اإ�سناده �سحيح وهو متفق عليه”.
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لِّي َرْكَعَتنْيِ  لِّي َرْكَعَتنْيِ َوُهَو َجاِل�ٌص، َفاإَِذا اأََراَد اأَْن َيْرَكَع، َقاَم َفَرَكَع، َوُي�سَ ُثمَّ ُيوِتُر، ُثمَّ ُي�سَ
ْبِح«)1(، وما رواه عن حف�سة  اأنها قالت:  اَلِة ال�سُّ َداِء َواْلإَِقاَمِة ِمْن �سَ َبنْيَ النِّ
َرْكَعَتنْيِ  لَّى  ْبُح �سَ ال�سُّ َوَبَدا  ْبِح  ال�سُّ اأََذاِن  ِمْن  ُن  امْلُوؤَذِّ �َسَكَت  اإَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  َر�ُسوُل اهلل  »َكاَن 

اَلُة«)2(. َخِفيَفَتنْيِ َقْبَل اأَْن ُتَقاَم ال�سَّ

بها  احتج  التي  الأحاديث  يف  الوارد  الأول  بالأذان  فاملراد  تقدم  ما  على  وبناءاً 
هو  لل�سالة  الثاين  النداء  ويكون  الفجر،  طلوع  بعد  الواقع  الأذان  هو  ال�سنعاين 
الإقامة، فقد جاء يف ال�سنة اإطالق الأذان عليها، وهذا الإطالق اإما من قبيل احلقيقة 
ٍل املزين قال: قال ر�سول  اأو من باب التغليب، ففي ال�سحيحني عن عبداهلل بن ُمَغفَّ
اِلَثِة: مِلَْن �َساَء«)3(، فقد اأطلق  ا، َقاَل يِف الثَّ اَلٌة، َقاَلَها َثاَلثاً اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َبنْيَ ُكلِّ اأََذاَننْيِ �سَ
لفظ الأذان على الإقامة، قال احلافظ: “قوله: )بني كل اأذانني( اأي اأذان واإقامة، ول 
ي�سح حمله على ظاهره، لأن ال�سالة بني الأذانني مفرو�سة، واخلرب ناطق بالتخيري، 
لقوله: )ملن �ساء(... وتوارد ال�سراح على اأن هذا من باب التغليب كقولهم القمرين 
لل�سم�ص والقمر، ويحتمل اأن يكون اأُطِلق على الإقامة اأذان لأنها اإعالم بح�سور فعل 

ال�سالة كما اأن الأذان اإعالم بدخول الوقت”)4(.

�سبهة وردها: 

ُه َناِئٌم،  ، َفِقيَل: اإِنَّ ةاً اَلِة َمرَّ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيوؤِْذُنُه ِبال�سَّ فاإن قيل: قد روي اأَنَّ ِباَللاً اأََتى النَّ
على  باللاً  اأقرَّ  اأي  اْلَفْجِر)5(  اَلِة  �سَ يِف  ْت  َفاأُِقرَّ ْوِم(  النَّ ِمَن  َخرْيٌ  اَلُة  )ال�سَّ َفَناَدى: 
�سحيح م�سلم، كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب �سالة الليل، وعدد ركعات النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الليل، واأن   )1(
الوتر ركعة، واأن الركعة �سالة �سحيحة، برقم )126 - )738”؛ م�سند الدارمي، كتاب ال�سالة، باب 

�سفة �سالة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، برقم )1515(، 923/2. 
م�سند الدارمي، كتاب ال�سالة، باب القراءة يف ركعتي الفجر، برقم )1484(، 905/2، وقال حمققه:   )2(

“اإ�سناده قوي”.
اأذانني �سالة ملن �ساء، برقم )601(، 225/1؛ �سحيح  البخاري، كتاب الأذان، باب بني كل  �سحيح   )3(

م�سلم، كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب بني ك اأذانني �سالة، برقم )838-304(، 573/1.
فتح الباري، 107/2؛ وينظر: �شرح النووي على �شحيح م�شلم، 123/6.  )4(

�سنن ابن ماجه، اأبواب الأذان وال�سنة فيها، باب ال�سنة يف الأذان، برقم )716(، 460/1؛ =  )5(
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التثويب يف الأذان ومعلوم اأن باللاً كان يوؤذن الأذان الواقع اآخر الليل بدليل احلديث 
ا ِمْنُكْم اأََذاُن ِباَلٍل -اأَْو َقاَل ِنَداُء ِباَلٍل- ِمْن �ُسُحوِرِه،  َنَعنَّ اأََحداً الذي ذكرَته وهو »َل مَيْ
ِجَع َقاِئَمُكْم َوُيوِقَظ َناِئَمُكْم، َوَقاَل: َلْي�َص اأَْن َيُقوَل  ُن -اأَْو َقاَل ُيَناِدي- ِبَلْيٍل، ِلرَيْ ُه ُيوؤَذِّ َفاإِنَّ
ا  َبَعْيِه-«)1(، واأي�ساً َج َبنْيَ اإِ�شْ َب َيَدُه َوَرَفَعَها- َحتَّى َيُقوَل َهَكَذا -َوَفرَّ وَّ َهَكَذا َوَهَكَذا -َو�شَ
»اإن باللاً  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  اأن ر�سول اهلل    البخاري عن عبداهلل بن عمر  فقد روى 
اأذان  يوؤذن  كان  الذي  اأما  مكتوم«)2(  اأم  ابن  ينادي  حتى  وا�سربوا  فكلوا  بليل  يوؤذن 
الفجر الواقع بعد طلوع الفجر ال�سادق فهو ابن اأم مكتوم كما اأفاده هذا احلديث، 
وهذا يدل على اأن التثويب كان يف اأذان بالل الواقع ليالاً ولي�ص يف النداء الواقع بعد 

طلوع الفجر ال�سادق.

ويف اجلواب عنه نقول: قد روي حديث »اإن باللاً يوؤذن بليل...« باألفاظ خمتلفة 
توهم التعار�ض بني الروايات بح�شب الظاهر، فبع�شها يفيد اأن الذي يوؤذن اآخر الليل 
اأم مكتوم،  هو بالل والذي يوؤذن ل�سالة ال�سبح بعد طلوع الفجر ال�سادق هو ابن 
وبع�سها الآخر يفيد عك�ص ذلك اأي اأن الذي يوؤذن اآخر الليل هو ابن اأم مكتوم واأن 
الذي يوؤذن ل�سالة ال�سبح هو بالل، وها نحن ن�سوق الروايات كما جاءت، ومن ثم 
نبني توجيه العلماء لها ونحاكم بني تلك التوجيهات لن�سل بعد ذلك اإلى اجلواب عن 

الإ�سكال والعرتا�ص الذي اأورد اآنفا فنقول: 
= املعجم الكبري للطرباين، باب الباء، �سعيد بن امل�سيب عن بالل، برقم )1078(، 354/1؛ ال�سنن 
برقم )1982(،  ال�سبح،  اأذان  التثويب يف  باب  والإقامة،  الأذان  اأبواب  للبيهقي، ذكر جماع  الكربى 
622/1، قال احلافظ يف نتائج الأفكار 334/1: “هذا حديث ح�سن، اأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن 
ا، ورجاله رجال ال�سحيح، لكن اختلف فيه على  رافع، عن عبداهلل بن املبارك، عن معمر فوقع لنا عالياً
الزهري يف �سنده، و�سعيد مل ي�سمع من بالل، وقد اأخرجه اأحمد من وجه اآخر عن �سعيد بن امل�سيب 
، واهلل اأعلم”، وقال حمقق �سنن ابن ماجه: “حديث ح�سن لغريه، وهذا �سند رجاله ثقات اإل اأن  مر�سالاً
�سعيد بن امل�سيب مل ي�سمع من بالل، فهو مر�سل، ومرا�سيل �سعيد بن امل�سيب �سحاح عند الإمام اأحمد 

وعلي بن املديني، ونقل الربيع عن ال�سافعي اأن اإر�سال �سعيد بن امل�سيب عنده ح�سن”.
تقدم تخريجه.  )1(

�سحيح البخاري، كتاب الأذان، باب اأذان الأعمى اإذا كان له من يخربه، برقم )592(، 223/1.  )2(
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بليل  يوؤذن  »اإن باللاً  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  اأن ر�سول اهلل    ابن عمر  البخاري عن  روى 
فكلوا وا�سربوا حتى ينادي ابن اأم مكتوم، ثم قال وكان رجال اأعمى ل ينادي حتى يقال 
له اأ�سبحت اأ�سبحت«)1(، ورواه م�سلم عن ابن عمر  قال: »كان لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
موؤذنان بالل وابن اأم مكتوم الأعمى، فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اإن باللاً يوؤذن بليل، فكلوا 
وا�سربوا حتى يوؤذن ابن اأم مكتوم، قال: ومل يكن بينهما اإل اأن ينزل هذا ويرقى هذا«)2(.

ا:  ورواه اأ�سحاب ال�سنن وامل�سانيد باألفاظ اأخر اأي�ساً

بالل  اأذن  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  قالت:    عائ�سة  عن  الن�سائي  فرواه 
هذا  ينزل  اأن  اإل  بينهما  يكن  ومل  قالت:  مكتوم،  اأم  ابن  يوؤذن  حتى  وا�سربوا  فكلوا 
وي�سعد هذا«)3(، ورواه عن اأَُنْي�سة بنت خبيب  قالت: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 

اأذن ابن اأم مكتوم فكلوا، وا�سربوا، واإذا اأذن بالل فال تاأكلوا، ول ت�سربوا«)4(.

ا قالت: كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  ورواه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه عن اأَُنْي�َسة اأي�ساً
»اإن ابن اأم مكتوم ينادي بليل فكلوا وا�سربوا حتى ينادي بالل، واإن باللاً يوؤذن بليل 
فكلوا وا�سربوا حتى ينادي ابن اأم مكتوم، قالت: وكان ي�سعد هذا وينزل هذا، فكنا 

نتعلق به فنقول: كما اأنت حتى نت�سحر«)5(.

ورواه الإمام اأحمد عن ابن عمر  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن باللاً ينادي 
بليل، اأو ابن اأم مكتوم ينادي بليل فكلوا وا�سربوا حتى ينادي ابن اأم مكتوم«)6(، ورواه 

�سحيح البخاري، كتاب الأذان، باب اأذان الأعمى اإذا كان له من يخربه، برقم )592(.  )1(
برقم )38- الفجر،  بطلوع  يح�سل  ال�سوم  الدخول يف  اأن  بيان  باب  ال�سيام،  كتاب  م�سلم،  �سحيح   )2(

.)1092
ا اأو فرادى، برقم )1615(. ال�سنن الكربى للن�سائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب يوؤذنان جميعاً  )3(

امل�سدر نف�سه، برقم )1616(، وقال البو�سريي بعد اأن �ساق رواية الن�سائي وابن اأبي �سيبة عن اأني�سة:   )4(
الطرق كلها �سحيحة، واأ�سله يف ال�سحيحني من حديث ابن عمر بلفظ: اإن بالل يوؤذن  هذه  “وجميع 

بليل فكلوا وا�سربوا حتى يوؤذن ابن اأم مكتوم”. اإحتاف اخلرية املهرة، 481-480/1.
م�سنف ابن اأبي �سيبة، كتاب ال�سيام، من كان ي�ستحب تاأخري ال�سحور، برقم )8940(.  )5(

م�سند الإمام اأحمد، م�سند املكرثين من ال�سحابة، م�سند عبداهلل بن عمر ، برقم )5424(،   )6(
وقال حمققه: “اإ�شناده �شحيح على �شرط ال�شيخني”.
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- ينادي بليل  عن اأَُنْي�َسة  قالت: اإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن ابن اأم مكتوم -اأو باللاً
فكلوا وا�سربوا حتى ينادي بالل -اأو ابن اأم مكتوم-، فما كان اإل اأن يوؤذن اأحدهما 
وي�سعد الآخر فناأخذه بيده ونقول كما اأنت حتى نت�سحر«)1(، ورواه عنها بلفظ: »كان 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: اإن ابن اأم مكتوم ينادي بليل فكلوا وا�سربوا حتى ينادي بالل، اأو 
اإن باللاً ينادي بليل فكلوا وا�سربوا حتى ينادي ابن اأم مكتوم، وكان ي�سعد هذا وينزل 

هذا، فنتعلق به فنقول: كما اأنت حتى نت�سحر«)2(.

توجيهها  يف  للعلماء  كان  فقد  الظاهر  بح�شب  الروايات  هذه  لتعار�ض  ونظًرا 
م�سلكان: 

امل�سلك الأول: الرتجيح بني هذه الروايات، فاعتربوا باأن املحفوظ منها هي رواية 
ال�سحيحني وغريهما والتي جاء فيها »اإن باللاً يوؤذن بليل فكلوا وا�سربوا حتى ينادي 
وا رواية ابن اأبي �سيبة واأحمد -والتي جاء فيها »اإن ابن اأم مكتوم  ابن اأم مكتوم«، وَعدُّ
بالوهم  رواتها  على  وحكموا  �ساذة،  بالل«-  ينادي  حتى  وا�سربوا  فكلوا  بليل  ينادي 
واأنها مما انقلب عليهم، واإلى هذا ذهب ابن عبدالرب وابن اجلوزي وتبعهما احلافظ 
املزي)3(، وابن رجب احلنبلي، قال ابن رجب : “والأظهر - واهلل اأعلم -: اأن 
هذا اللفظ لي�ص مبحفوظ، واأنه مما انقلب على بع�ص رواته”)4(، وقد كان احلافظ 
ابن حجر  مييل اإلى هذا ثم رجع عنه، و�سياأتي كالمه اأثناء حديثنا عن امل�سلك 

الثاين لالأئمة يف توجيه هذه الروايات.

امل�سلك الثاين: اجلمع بني هذه الروايات، وقد كان لهم يف ذلك ثالث طرائق: 
م�سند الإمام اأحمد، م�سند القبائل، حديث اأني�سة بنت خبيب، برقم )27441(؛ �سحيح ابن خزمية،   )1(
كتاب ال�سالة، جماع اأبواب الأذان والإقامة، باب ذكر خرب روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص...، برقم )405(، وقال 

حمقق امل�سند: “اإ�سناده �سحيح”.
م�سند الإمام اأحمد، م�سند القبائل، حديث اأني�سة بنت خبيب، برقم )27439(، وقال املحقق: “اإ�سناده   )2(

�سحيح، رجاله ثقات رجال ال�سيخني”.
ينظر: طرح الترثيب يف �شرح التقريب، 210/2؛ تلخي�ص احلبري، 457-456/1.  )3(

فتح الباري لبن رجب، 336/5.  )4(
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الطريقة الأولى: واإليها ذهب ابن خزمية وابن حبان ومن تبعهما، وهي اأن النبي 
ا بني بالل وابن اأم مكتوم، اأي اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر  ملسو هيلع هللا ىلص كان قد جعل الأذان ُنَوباً
باللاً اأن يوؤذن اأولاً بليل، فاإذا نزل بالل �سعد ابن اأم مكتوم فاأذن بعده بعد 
طلوع الفجر ال�سادق، فاإذا جاءت نوبة ابن اأم مكتوم بداأ ابن اأم مكتوم فاأذن 
بليل فاإذا نزل �سعد بالل فاأذن بالنهار، فكان قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن باللاً يوؤذن 
ا يف نوبة بالل حني كان يوؤذن بالليل، وكان قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن ابن اأم  بليل« وارداً
ا يف نوبة ابن اأم مكتوم حني كان يوؤذن بالليل، وكان  مكتوم يوؤذن بليل« وارداً
اأذان  الأول منهما هو  اأذان  اأن  النا�ص  اإعالَم  الإخباِر  بهذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مراد 
ا، واأن اأذان الثاين  ا ول �سراباً بليل ل بنهار، واأنه ل مينع َمن اأراد ال�سوم طعاماً
منهما مينع الطعام وال�سراب اإذ هو بنهار ل بليل، وهذه طريقة تبناها ابن 

خزمية وجزم بها ابن حبان)1(.

امل�سلك  اأ�سحاب  اإليه  ذهب  ما  اإلى  يذهب    حجر  ابن  احلافظ  كان  وقد 
باجلمع  جزم  حني  التجا�سر)2(  اإلى    حبان  ابَن  ن�سب  اإنه  حتى  الأول 
“وجتا�سر ابن حبان  بني احلديثني على الوجه الذي نقلناه عنه حيث قال: 
ا، واأنكر ذلك عليه ال�سياء  فجزم باأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان جعل الأذان بينهما نوباً
الثاين، قال  اأ�سحاب امل�سلك  اإليه  اإلى ما ذهب  املقد�سي”)3(، ثم رجع عنه 
: “وادعى ابن عبدالرب وجماعة من الأئمة باأنه مقلوب، واأن ال�سواب 
حديث الباب، وقد كنت اأميل اإلى ذلك اإلى اأن راأيت احلديث يف �سحيح بن 
خزمية من طريقني اآخرين عن عائ�سة ويف بع�ص األفاظه ما يبعد وقوع الوهم 

ينظر: �شحيح ابن خزمية، 240/1-243؛ �سحيح ابن حبان، 253-252/8.  )1(
الوعرة وقطعها.  الأماكن  �سلوك  اأي مقدمة على  ناقة ج�سورة  يقال:  بقوة وجراأة،  الإقدام  اجل�سارة:   )2(

ينظر: مقايي�ض اللغة، 457/1-458؛ امل�سباح املنري، 101/1.
ومعنى كالم احلافظ  الآتي: اأقدم ابن حبان  على �سلوك طريق وعر حني جزم باأن النبي 

ا. ملسو هيلع هللا ىلص قد جعل الأذان بينهما نوباً
تلخي�ص احلبري، 457/1.  )3(
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فيه وهو قوله: »اإذا اأذن عمرو فاإنه �سرير الب�سر فال يغرنكم واإذا اأذن بالل 
تنكر  كانت  اأنها  ا  اأي�ساً عائ�سة  وجاء عن  اأحمد،  واأخرجه  اأحد«  يطعمن  فال 
حديث ابن عمر وتقول اإنه غلط، اأخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي 
بالل  وكان  عائ�سة:  قالت  وزاد:  احلديث  فذكر  عنها  اأبيه  عن  ه�سام  عن 
انتهى، وقد جمع  ابن عمر.  الفجر، قال: وكانت عائ�سة تقول: غلط  يب�سر 
ابن خزمية وال�سبعي بني احلديثني مبا حا�سله اأنه يحتمل اأن يكون الأذان 
كان نوبا بني بالل وابن اأم مكتوم فكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُيْعِلم النا�َص اأن اأذان الأول 
ا ول يدل على دخول وقت ال�سالة بخالف  م على ال�سائم �سيئاً منهما ل يحرِّ
، واأنكر ذلك عليه ال�سياء  الثاين، وجزم ابن حبان بذلك ومل يبده احتمالاً

وغريه”)1(.

الأولى يف اجلمع  اأ�سحاب الطريقة  اأ�سحابها م�سلك  الثانية: وقد �سلك  الطريقة 
ا بني بالل وابن اأم مكتوم؛ واإمنا  بني احلديثني لكنهم قالوا: مل يكن الأذان نوباً
يوؤذن  كان  الأذان  �ُسِرع  حني  باللاً  اأن  وذلك  خمتلفتان،  حالتان  لهما  كانت 
وحده، ول يوؤذن لل�سبح حتى يطلع الفجر، ثم اأُرِدَف ابُن اأم مكتوم فكان يوؤذن 
اأم مكتوم  ابُن  َر  اأُخِّ الأمر  اآخر  ثم يف  الأولى،  وا�ستمر بالل على حالته  بليل، 
َل به من يراعي له الفجر، وا�ستقر اأذان بالل بالليل)2(، قالوا: وكان  ل�سعفه وُوكِّ
�سبب ذلك التغيري ما روي اأن باللاً رمبا كان اأخطاأ الفجر فاأذن قبل طلوعه 
واأنه اأخطاأ مرة فاأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يرجع فيقول األ اإن العبد نام يعني اأن غلبة 

النوم على عينيه منعته من تبني الفجر، ثم تعقب احلافظ هذه الرواية )3(.

الأولى  الطريقتني  اإلى  اإ�سافة  العراقي)4(  احلافظ  ذكرها  الثالثة:  الطريقة 
فتح الباري، 103-102/2.  )1(

مرعاة  103/2؛  الباري،  فتح  209/1-210؛  الترثيب،  طرح  157/1-158؛  ال�شنن،  معامل  ينظر:   )2(
املفاتيح، 382-381/2.

ينظر: فتح الباري، 103/2.  )3(
ينظر: طرح الترثيب يف �شرح التقريب، 210/2.  )4(
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-وهو  اأحدهما  بحمل  احلديثني  بني  اجلمع  ميكن  اأنه  وحا�سلها  والثانية، 
حديث اإن باللاً يوؤذن بليل- على وقوع ذلك يف رم�سان خا�سة، والآخر -وهو 
وهذا  رم�سان،  غري  يف  وقوعه  على  بليل-  يوؤذن  مكتوم  اأم  ابن  اإن  حديث 
اإليه ابن القطان  الحتمال الذي ذكره احلافظ العراقي بناه على ما ذهب 
من اأن باللاً اإمنا كان يوؤذن ليالاً يف رم�سان خا�سة، قال احلافظ العراقي: 

“ومل اأعلم م�ستند ابن القطان يف ذلك”)1(.
الراجح  اأن  الباحث  العلماء يف توجيه هذين احلديثني، ويرى  هذه هي م�سالك 
-واهلل اأعلم- هو امل�سلك الثاين وهو اجلمع بني احلديثني ملا فيه من اإعمال الدليلني، 
بني  اتفاق  حمل  وهذا  اأحدهما،  اإهمال  من  فيه  ملا  بينهما  الرتجيح  من  اأولى  وهو 
الن�سني بال  اأو  اأمكن اجلمع بني احلديثني  اأنه متى  والفقهاء  والأ�سوليني  املحدثني 
الدليلني  اإعمال  اأن  قلناه من  ملا  بينهما  اإليه واجلمع  تع�سف ول تكلف وجب امل�سري 

اأولى من اإبطال اأحدهما)2(.

ظاهر  لأن  الأولى،  الطريقة  هي  احلديثني  بني  اجلمع  يف  الثالث  الطرق  واأَولى 
الروايات توؤيدها، فاإن الظاهر من قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف رواية اأحمد وابن خزمية: »اإن ابن اأم 
اأن   )3( اأم مكتوم«  ابن  اأو  ينادي بالل  وا�سربوا حتى  بليل فكلوا  ينادي  اأو باللاً  مكتوم 
معناه: اإذا اأذن اأحدهما اأولاً فكلوا وا�سربوا واإذا اأذن الآخر فاأم�سكوا، ومثله قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
يف رواية اأحمد: »اإن ابن اأم مكتوم ينادي بليل فكلوا وا�سربوا حتى ينادي بالل، اأو اإن 
وينزل  اأم مكتوم، وكان ي�سعد هذا  ابن  ينادي  وا�سربوا حتى  بليل فكلوا  ينادي  باللاً 
هذا«)4(، فاإن اأو ههنا اإما اأن تكون لأحد ال�سيئني -اأي اإن ح�سل هذا فافعلوا كذا، واإن 
ح�سل ذاك فافعلوا كذا- وهذا هو الأ�سل يف معناها، قال ابن ه�سام: “التحقيق اأن اأو 
مو�شوعة لأحد ال�شيئني اأو الأ�شياء وهو الذي يقوله املتقدمون وقد تخرج اإلى معنى بل 

طرح الترثيب، 209/2.  )1(
ينظر: التقريب والتي�شري، 90؛ التلويح، 2/ 207؛ اإر�ساد الفحول، 264/2.  )2(

تقدم تخريجه.  )3(

تقدم تخريجه.  )4(
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واإلى معنى الواو”)1(، واإما اأن تكون م�شتعملة ملطلق اجلمع، فاإنها قد تخرج لذلك املعنى 
ا، ونقله عن الكوفيني  اآنفاً فت�ستعمل مبعنى الواو كما �سرحت بذلك عبارة ابن ه�سام 
»اإذا  توؤيده رواية ابن خزمية:  اأمثلة)2(، وهذا الحتمال  له  والأخف�ص واجلرمي و�ساق 
ن اأحد«)3(، فلي�ست  اأّذن عمرو فاإنه �سرير الب�سر فال يغرنكم، واإذا اأّذن بالل فال يطعمَّ
اأو ههنا لل�سك من راوي احلديث، لأن كونها لل�سك خالف املعنى الأ�سلي الذي و�سعت 
له، ولي�ض هناك ما ُيَعنيِّ امل�شري اإليه، ول ت�شلح ملعانيها الأخرى التي قد تخرج اإليها.

واأن باللاً  اأنه كانت لهما حالتان خمتلفتان،  والتي مفادها  الثانية  الطريقة  اأما 
حني �ُسِرع الأذان كان يوؤذن لل�سبح وحده ول يوؤذن حتى يطلع الفجر ومل يكن معه 
اأحد، ثم اأردف ابن اأم مكتوم فكان يوؤذن بليل، وا�ستمر بالل على حالته الأولى، ثم 
اأّخر ابن اأم مكتوم يف اآخر الأمر ل�سعفه ووّكل به من يراعي له الفجر، وا�ستقر اأذان 
بالل بليل، فهي واإن كانت وجيهة لكنها جمرد احتمال لي�ص لدينا ما يثبته اأو يدل عليه 

ا. ا ول تلميحاً ل ت�سريحاً

اإليه  ذهب  ما  على  وبناها  العراقي  احلافظ  ذكرها  التي  الثالثة  الطريقة  واأما 
ابن القطان من اأن باللاً كان يوؤذن اأولاً يف رم�سان فقط فال دليل عليه، وقد نقلنا 
اأعلم م�ستند ابن القطان يف ذلك”، فال وجه  “ومل  اأنه قال:  عن احلافظ العراقي 

للم�سري اإلى هذه الطريقة.

وبناء على ذلك فاإن الأظهر من وجهة نظر الباحث ما �شلكه اأ�شحاب الطريقة 
الأولى من اجلمع بني الروايات على الوجه الذي ذكروه.

مغني اللبيب، 95/1.  )1(
ينظر: امل�شدر ال�شابق، 90-88/1.  )2(

�سحيح ابن خزمية، كتاب ال�سالة، جماع اأبواب الأذان والإقامة، باب ذكر خرب روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص...،   )3(
برقم )408(، وقال حمققه الأعظمي: “اإ�سناده كالذي قبله”، يعني حديث الأ�سود بن يزيد قال: “قلت 
يوؤذنون حتى يطلع الفجر، قالت: وكان  يوؤذنون، وما  اأوتر حتى  اأيَّ �ساعة توترين؟ قالت: ما  لعائ�سة: 
لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص موؤذنان، فالن وعمرو بن اأم مكتوم، فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اأذن عمرو فكلوا وا�سربوا 
فاإنه رجل �سرير الب�سر، واإذا اأذن بالل فارفعوا اأيديكم فاإن بالل ل يوؤذن حتى ي�سبح”، وكان قد قال 

فيه: “اإ�سناده �سحيح لول اأن اأبا ا�سحق وهو ال�سبيعي خمتلط مدل�ص وقد عنعنه”.
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اإذا علمنا ذلك فيحتمل اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا اأقر باللاً  على التثويب اأقره حني 
كانت نوبته يف الأذان الثاين فقد جاء يف بع�ص األفاظه من طريق اآخر »اأن باللاً اأتى 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوؤذنه ل�سالة الفجر بعدما اأذن، وكان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نائما، فنادى 
بالل باأعلى �سوته: ال�سالة خري من النوم، ال�سالة خري من النوم، فاأُقّرت يف تاأذين 
الفجر، ثم مل يزل الأمر على ذلك«)1(، وهذا مت�سق مع مذهب احلنفية القائلني باأن 
ا. واهلل  التثويب يكون يف النداء بعد طلوع الفجر ال�سادق فقط وهو ما رجحناه �سابقاً

اأعلم.

�سرح م�سكل الآثار، باب بيان م�سكل ما روي عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف قول املوؤذن يف اأذان ال�سبح: ال�سالة   )1(
خري من النوم...، برقم )6085(؛ معرفة ال�سنن والآثار، كتاب ال�سالة، باب التثويب، 447/1، وقال 
الزيلعي يف ن�سب الراية 265/1: “روى البيهقي يف املعرفة عن احلاكم ب�سنده اإلى الزهري عن حف�ص 
ا كان يوؤذن لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال حف�ص: فحدثني اأهلي اأن باللاً اأتى  بن عمر بن �سعد املوؤذن اأن �سعداً
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوؤذن ل�سالة الفجر، فقالوا: اإنه نائم، فنادى باأعلى �سوته: ال�سالة خري من النوم، فاأقرت 
يف �سالة الفجر، انتهى. وقال: هذا مر�سل ح�سن، والطريق له �سحيح، قال يف الإمام: واأهل حف�ص غري 

م�سمني، فهم جمهولون”.
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اخلامتة

النتائج والتو�سيات

فيما يلي بيان لأهم النتائج التي تو�سل اإليها الباحث: 

اإليه . 1 ذهب  ما  هو  التثويب  م�ساألة  يف  ا  راجحاً ويراه  الباحث  اإليه  مييل  الذي 
احلنفية من اأن التثويب حمله الأذان الواقع بعد طلوع الفجر ال�سادق فقط، 

ا للحنفية. اأما التثويب يف الأذان الواقع اآخر الليل فقال به اجلمهور خالفاً

والراجح اأن يثّوب يف الأذان مرتني كما هو مذهب اجلمهور ولي�ص مرة واحدة . 2
كما هو راأي ابن وهب فيما نقله عنه ابن جزي.

طلوع . 3 بعد  الواقع  الأذان  غري  يف  التثويب  من  مانع  ل  اأنه  الباحث  ويرى 
ا لل�سادة احلنفية، ويكون ذلك بالطريقة التي تعارف  الفجر ال�سادق وفاقاً
ا ومل يّدع اأحد اأنه �سنة  النا�ص عليها، لأن ذلك جمرد تنبيه ولي�ص ت�سريعاً

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

كما يو�سي الباحث مبا ياأتي: 

جتنب ال�سذوذ الفقهي الذي يقع فيه بع�ص النا�ص يف هذا الزمان، والذين . 1
ومتحي�ص  درا�سة  دون  عليها  الطالع  مبجرد  الغريبة  الآراء  اإلى  يجنحون 
لأدلتها واأدلة ما يقابلها من الآراء، يفعلون ذلك بحجة موافقة ال�سنة، وهو يف 
احلقيقة من قبيل الت�سهي يف اختيار الأحكام ال�سرعية، لأن اختيارهم هذا 
ا باإطار القواعد التي ر�سمها �سلفنا  ا على اأ�سا�ص علمي، ول موؤطراً لي�ص مبنياً

ال�سالح ومن �سار على نهجهم من العلماء الربانيني.

ومنارات . 2 الدجى  م�سابيح  فهم  بالبدعة،  الأفذاذ  الأمة  علماء  رمي  جتنب 
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لهم  نحفظ  اأن  وعلينا  بر�سمهم،  ويقتدى  بعلمهم  ي�ست�ساء  الذين  الهدى 
قدرهم ومنزلتهم، واأن نعرف قدر اأنف�سنا، ونلتزم الأدب يف حقهم.

رب  هلل  احلمد  اأن  دعوانا  واآخر  واملاآب،  املرجع  واإليه  بال�سواب،  اأعلم  واهلل 
العاملني، و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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قائمة امل�صادر واملراجع

اإحتاف اخلرية املهرة بزوائد امل�سانيد الع�سرة، اأبو العبا�ص �سهاب الدين اأحمد . 1
الكناين  البو�سريي  عثمان  بن  قامياز  بن  �سليم  بن  اإ�سماعيل  بن  بكر  اأبي  بن 
اأبو  باإ�سراف  العلمي  للبحث  امل�سكاة  دار  حتقيق:  840ه�(،  )املتوفى:  ال�سافعي 
متيم يا�شر بن اإبراهيم، دار الوطن للن�شر، ط1، )الريا�ص، 1420ه� - 1999م(.

الإحكام يف اأ�سول الأحكام، اأبو احل�سن �سيد الدين علي بن اأبي علي بن حممد . 2
املكتب  عفيفي،  عبدالرزاق  حتقيق:  631ه�(،  )ت:  الآمدي  الثعلبي  �سامل  بن 

الإ�سالمي، )بريوت-دم�سق، د.ت(.
الختيار لتعليل املختار، جمد الدين اأبو الف�سل عبداهلل بن حممود بن مودود . 3

1356ه�- )القاهرة،  د.ط،  احللبي،  مطبعة  683هـ(،  )ت:  احلنفي  املو�سلي 
1937م(.

الأ�سول، حممد بن علي بن حممد . 4 اإلى حتقيق احلق من علم  الفحول  اإر�ساد 
اأحمد عزو عناية، دار  اليمني )ت: 1250ه�(، حتقيق:  ال�سوكاين  بن عبداهلل 

الكتاب العربي، ط1، )د.م، 1419ه�-1999م(.
اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا الأن�ساري، . 5

زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )ت: 926ه�(، ومعه حا�سية الرملي الكبري، دار 
الكتاب الإ�شالمي، د.ط، )د.م، د.ت(.

الأم، اأبو عبداهلل حممد بن اإدري�ص بن العبا�ص بن عثمان املطلبي ال�سافعي )ت: . 6
204هـ(، دار املعرفة، د.ط، )بريوت، 1410ه�-1990م(.

عبداهلل . 7 بن  حممد  الدين  بدر  عبداهلل  اأبو  الفقه،  اأ�سول  يف  املحيط  البحر   
بن بهادر الزرك�سي )ت: 794ه�(، حتقيق: د. حممد حممد تامر، دار الكتب 

العلمية، )بريوت، 1421ه�-2000م(.
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 بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، عالء الدين اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد . 8
الكا�ساين احلنفي )ت: 587هـ(، دار الكتب العلمية، ط2، )1406ه�-1986م(.

بيان الوهم والإيهام يف كتاب الأحكام، اأبو احل�سن علي بن حممد بن عبدامللك . 9
ابن القطان الكتامي احلمريي الفا�سي، )املتوفى: 628ه�(، حتقيق: د. احل�سني 

اآيت �شعيد، دار طيبة، ط1، )الريا�ص، 1418ه�-1997م(.
اأبي اخلري بن �سامل . 10 اأبو احل�سني يحيى بن  البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي، 

دار  النوري،  حممد  قا�سم  حتقيق:  558ه�(،  )ت:  ال�سافعي  اليمني  العمراين 
املنهاج، ط1، )جدة، 1421ه�-2000م(.

الوليد . 11 اأبو  امل�ستخرجة،  مل�سائل  والتعليل  والتوجيه  وال�سرح  والتح�سيل  البيان 
حجي  حممد  د  حتقيق:  520ه�(،  )ت:  القرطبي  ر�سد  بن  اأحمد  بن  حممد 

واآخرون، دار الغرب الإ�شالمي، ط2، )بريوت، 1408ه�-1988م(.
 تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، اأبو الفي�ض حمّمد بن حمّمد بن عبدالرّزاق . 12

من  جمموعة  حتقيق:  1205ه�(،  )ت:  بيدي  الزَّ مبرت�سى  امللّقب  احل�سيني 
املحققني، دار الهداية، د.ط، )د.م، د.ت(.

تاريخ ابن معني )رواية اأبي الف�سل العبا�ص بن حممد بن حامت الدوري(، اأبو . 13
زكريا يحيى بن معني بن عون بن زياد بن ب�سطام بن عبدالرحمن البغدادي 
)ت: 233ه�(، حتقيق: د.اأحمد حممد نور �سيف، مركز البحث العلمي واإحياء 

الرتاث الإ�شالمي، ط1، )مكة املكرمة، 1399ه�- 1979م(.
ارِمّي(، اأبو زكريا يحيى بن معني . 14  تاريخ ابن معني )رواية عثمان بن �سعيد الدَّ

بن عون بن زياد بن ب�سطام بن عبدالرحمن البغدادي )ت: 233ه�( حتقيق: د. 
اأحمد حممد نور �شيف، دار املاأمون للرتاث، د.ط، )دم�شق، د.ت(.

حجر . 15 بن  اأحمد  بن  حممد  بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو  التهذيب،  تقريب 
)�سوريا،  الر�سيد،  دار  عوامة  حممد  حتقيق:  852ه�(،  )ت:  الع�سقالين 

1406ه�-1986م(.
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زكريا . 16 اأبو  احلديث،  اأ�سول  يف  النذير  الب�سري  �سنن  ملعرفة  والتي�سري  التقريب 
عثمان  حممد  حتقيق:  676ه�(،  )ت:  النووي  �سرف  بن  يحيى  الدين  حميي 

اخل�شت، دار الكتاب العربي، ط1، )بريوت، 1405ه�-1985م(.
التلخي�ص احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري، اأبو الف�سل اأحمد بن علي . 17

العلمية،  الكتب  دار  852ه�(،  )ت:  الع�سقالين  حجر  بن  اأحمد  بن  حممد  بن 
ط1، )1419ه�-1989م(.

متام املنة يف التعليق على فقه ال�سنة، اأبو عبدالرحمن حممد نا�سر الدين بن . 18
احلاج نوح بن جناتي بن اآدم الأ�شقودري الألباين )ت: 1420ه�(، دار الراية، 

ط5، )د.م، د.ت(.
الدين . 19 زين  الكلم،  جوامع  من  حديثا  خم�سني  �سرح  يف  واحلكم  العلوم  جامع 

عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب بن احل�سن، ال�َسالمي، البغدادي، ثم الدم�سقي، 
موؤ�ش�شة  باج�ض،  واإبراهيم  الأرناوؤوط  �شعيب  حتقيق:  795هـ(،  )ت:  احلنبلي 

الر�شالة، ط7، )بريوت، 1422ه�-2001م(.
واأيامه، . 20 و�سننه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع 

د.  256ه�(، حتقيق:  اجلعفي )ت:  البخاري  اإ�سماعيل  بن  عبداهلل حممد  اأبو 
م�شطفى ديب البغا، دار ابن كثري، ط3، )اليمامة-بريوت، 1407ه�-1987م(.

املنذر . 21 بن  اإدري�ص  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  حممد  اأبو  والتعديل،  اجلرح   
الرازي ابن اأبي حامت )ت: 327هـ(، دار اإحياء الرتاث العربي، ط1، )بريوت، 

1271ه�-1952م(.
احلاوي الكبري �سرح خمت�سر املزين، اأبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن . 22

ال�سيخ علي حممد  باملاوردي )ت: 450ه�(، حتقق:  البغدادي  الب�سري  حبيب 
)بريوت،  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  عبداملوجود،  اأحمد  عادل  معو�ض-ال�شيخ 

1419ه�-1999م(.
حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء، حممد بن اأحمد بن احل�سني بن عمر، . 23
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اأبو بكر ال�شا�شي القفال الفارقّي، امللقب فخر الإ�شالم، امل�شتظهري ال�شافعي 
)ت: 507ه�(، حتقق: د. يا�سني اأحمد اإبراهيم درادكة، موؤ�س�سة الر�سالة-دار 

الأرقم، ط1، )بريوت-عمان، 1980م(.
دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى املعروف ب�سرح منتهى الإرادات، من�سور بن . 24

يون�ص بن �سالح الدين ابن ح�سن بن اإدري�ص البهوتي احلنبلي )ت: 1051ه�(، 
عامل الكتب، ط1، )د.م، 1414ه�-1993م(.

اإدري�ص بن عبدالرحمن املالكي . 25 اأحمد بن  العبا�ص �سهاب الدين  اأبو  الذخرية، 
ال�سهري بالقرايف )ت: 684ه�(، حتقيق: حممد حجي، �سعيد اأعراب، حممد بو 

خبزة، دار الغرب الإ�شالمي، ط1، )بريوت، 1994م(.
رد املحتار على الدر املختار، حممد اأمني بن عمر بن عبدالعزيز ال�سهري بابن . 26

عابدين )ت: 1252هـ(، دار الفكر، ط2، )بريوت، 1412ه�-1992م(.
�سبل ال�سالم �سرح بلوغ املرام، حممد بن اإ�سماعيل الأمري الكحالين ال�سنعاين . 27

)ت: 1182هـ(، مكتبة م�شطفى البابي احللبي، ط4، )1379ه�-1960م(.
�سنن ابن ماجه، اأبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني )ت: 273ه�(، حتقيق: . 28

د كامل قره بللي - َعبد الّلطيف حرز  �شعيب الأرنوؤوط - عادل مر�شد - حممَّ
اهلل، دار الر�شالة العاملية، ط1، )د.م، 1430 ه�-2009 م(.

�سداد . 29 بن  ب�سري  بن  اإ�سحاق  بن  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  اأبو  داود،  اأبي  �سنن 
د  ِج�ْستاين )ت: 275هـ(، حتقيق: �شَعيب الأرنوؤوط - حَممَّ بن عمرو الأزدي ال�سِّ

كاِمل قره بللي، دار الر�شالة العاملية، ط1، )1430ه� - 2009م(.
�سنن اأبي داود، �سليمان بن الأ�سعث اأبو داود ال�سج�ستاين الأزدي، حتقيق: حممد . 30

حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر، د.ط، )د.م، د، ت(.
�سنن الرتمذي، حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك، الرتمذي، . 31

اأبو عي�سى )ت: 279ه�(، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر وحممد فوؤاد عبدالباقي 



د. حممد صالح أمحد

العدد  الرابع واخلمسون  407العدد  الرابع واخلمسون 406

واإبراهيم عطوة عو�ض، �شركة مكتبة ومطبعة م�شطفى البابي احللبي، ط2، 
)م�سر، 1395ه�-1975م(.

�سنن الدارقطني، اأبو احل�سن علي بن عمر بن اأحمد بن مهدي بن م�سعود بن . 32
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت: 385هـ( حتقيق: �شعيب الأرنوؤوط 

واآخرون، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط1، )بريوت، 1424ه�-2004م(.
)ت: . 33 البيهقي  مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر  اأبو  الكربى،  ال�سنن 

العلمية، ط3، )بريوت،  الكتب  دار  458هـ(، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، 
1424ه�-2003م(.

ال�سنن الكربى، اأبو عبدالرحمن اأحمد بن �سعيب بن علي الن�سائي )ت: 303ه�(، . 34
موؤ�ش�شة  الأرناوؤوط،  �شعيب  عليه:  اأ�شرف  �شلبي،  عبداملنعم  ح�شن  حتقيق: 

الر�شالة، ط1، )بريوت، 1421ه�-2001م(.
الفتح . 35 اأبو  الدين  تقي  النبوية،  ال�سحيحة  الأحاديث  النووية يف  الأربعني  �سرح 

العيد )ت:  دقيق  بابن  املعروف  الق�سريي،  بن مطيع  بن وهب  بن علي  حممد 
702هـ(، موؤ�ش�شة الريان، ط6، )د.م، 1424ه�-2003م(.

)ت: . 36 التفتازاين  عمر  بن  م�سعود  الدين  �سعد  التو�سيح،  على  التلويح  �سرح 
793هـ(، مكتبة �شبيح، د.ط، )م�شر، د.ت(.

اأحمد بن حممد الدردير )ت: 1201ه�(، . 37 ال�سرح الكبري على خمت�سر خليل، 
)ت:  املالكي  الد�سوقي  عرفة  بن  اأحمد  بن  حممد  الد�سوقي،  حا�سية  ومعه 

1230هـ(، دار الفكر، د.ط، )د.م، د.ت(.
864ه�(، . 38 )ت:  املحلي  اأحمد  بن  حممد  الدين  جالل  اجلوامع،  جمع  �سرح 

حتقيق: حممد عبدالقادر �شاهني، دار الكتب العلمية، ط2، )بريوت، 1427ه�-
2006م(.

�سرح م�سكل الآثار، اأبو جعفر اأحمد بن حممد بن �سالمة بن عبدامللك بن �سلمة . 39
�سعيب  حتقيق:  321ه�(،  )ت:  بالطحاوي  املعروف  امل�سري  احلجري  الأزدي 
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الأرنوؤوط، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط1، )1415ه� - 1994م(.
)ت: . 40 الطحاوي  �سالمة  بن  حممد  بن  اأحمد  جعفر  اأبو  الآثار،  معاين  �سرح 

321ه�(، حتقيق: )حممد زهري النجار-حممد �سيد جاد احلق(، عامل الكتب، 
ط1، )د.م، 1414 ه�-1994م(.

اأحمد بن . 41 اأبو حامت حممد بن حبان بن  بلبان،  ابن  ابن حبان برتتيب  �سحيح 
حبان بن معاذ بن َمْعبَد التميمي الدارمي الُب�ستي )ت: 354ه�(، حتقيق: �سعيب 

الأرنوؤوط، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط2، )بريوت، 1414ه�-1993م(.
�سحيح ابن خزمية، اأبو بكر حممد بن اإ�سحاق بن خزمية بن املغرية بن �سالح بن . 42

بكر ال�سلمي الني�سابوري )ت: 311هـ(، حتقيق: د. حممد م�شطفى الأعظمي، 
املكتب الإ�شالمي، ط3، )بريوت، 1424ه�-2003م(.

ال�سعفاء الكبري، اأبو جعفر حممد بن عمرو بن مو�سى بن حماد العقيلي املكي . 43
ط1،  العلمية،  املكتبة  دار  قلعجي،  اأمني  عبداملعطي  حتقيق:  322هـ(،  )ت: 

)بريوت، 1404ه�-1984م(.
اخلرا�ساين، . 44 علي  بن  �سعيب  بن  اأحمد  عبدالرحمن  اأبو  واملرتوكون،  ال�سعفاء 

الن�سائي، )ت: 303هـ(، حتقيق: حممود اإبراهيم زايد دار الوعي، ط1، )حلب، 
1396ه�(.

طرح الترثيب يف �سرح التقريب، اأبو الف�سل زين الدين عبدالرحيم بن احل�سني . 45
بن عبدالرحمن بن اأبي بكر بن اإبراهيم العراقي )ت: 806ه�(، اأكمله ابنه: اأبو 
زرعة ويل الدين اأحمد بن عبدالرحيم بن احل�سني ابن العراقي )ت: 826ه�(، 
الطبعة امل�سرية القدمية-و�سورتها دور عدة منها )دار اإحياء الرتاث العربي، 

وموؤ�س�سة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(.
العدة �سرح العمدة، اأبو حممد بهاء الدين عبدالرحمن بن اإبراهيم بن اأحمد . 46

املقد�سي )ت: 624ه�(، حتقيق: �سالح بن حممد عوي�سة، دار الكتب العلمية، 
ط2، )1426ه�-2005م(.
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اأحمد . 47 اأبو حممد حممود بن  الدين  البخاري، بدر  القاري �سرح �سحيح  عمدة 
بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني احلنفي العيني )ت: 855ه�(، دار اإحياء الرتاث 

العربي، د.ط، )بريوت، د.ت(.
عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود، اأبو عبدالرحمن �سرف احلق حممد اأ�سرف بن . 48

اأمري بن علي بن حيدر ال�شديقي العظيم اآبادي )ت: 1329ه�(، ومعه حا�سية 
ابن القيم: تهذيب �سنن اأبي داود واإي�ساح علله وم�سكالته، دار الكتب العلمية، 

ط2، )بريوت، 1415ه�(.
فتاوى ابن ال�سالح، تقي الدين اأبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن ال�سالح . 49

)ت: 643هـ(، حتقيق: د. موفق عبداهلل عبدالقادر، عامل الكتب، ط1، )بريوت، 
1407ه�(.

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، اأبو الف�سل اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين . 50
واأ�سرف على  ال�سافعي )ت: 852ه�(، ترقم: حممد فوؤاد عبدالباقي، �سححه 
طبعه: حمب الدين اخلطيب، وعليه تعليقات ال�سيخ: عبدالعزيز بن عبداهلل بن 

باز، دار املعرفة، د.ط، )بريوت، 1379ه�(.
فتح الباري، زين الدين عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب احلنبلي )ت: 795ه�(، . 51

الأثرية/  الغرباء  مكتبة  واآخرون،  عبداملق�سود  بن  �سعبان  بن  حممود  حتقيق: 
املدينة النبوية، مكتب حتقيق دار احلرمني/القاهرة، ط1، )1417ه�- 1996م(.

فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي املعروف بابن الهمام . 52
)ت: 861هـ(، دار الفكر، د.ط، )د.م، د.ت(.

القوانني الفقهية، اأبو القا�سم، حممد بن اأحمد بن حممد بن عبداهلل ابن جزي . 53
الكلبي الغرناطي )ت: 741هـ(، د.ط، )د.م، د.ت(.

الكتاب امل�سنف يف الأحاديث والآثار املعروف ب�)ُم�سنف ابن اأبي �سيبة(، اأبو . 54
حتقيق:  235ه�(،  )ت:  الكويف  العب�سي  �سيبة  اأبي  بن  حممد  بن  عبداهلل  بكر 

كمال يو�شف احلوت، مكتبة الر�شد، ط1، )الريا�ص، 1409ه�(.
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)ت: . 55 البهوتي  اإدري�ص  بن  يون�ص  بن  من�سور  الإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف 
1051هـ(، حتقيق: هالل م�شيلحي م�شطفى هالل، دار الفكر، د.ط، )بريوت، 

1402ه�(.
الك�ساف عن حقائق غوام�ص التنزيل، اأبو القا�سم جار اهلل حممود بن عمرو بن . 56

اأحمد الزخم�سري )ت: 538هـ(، دار الكتاب العربي، ط3، )بريوت، 1407ه�(.
ك�شف امل�شكل من حديث ال�شحيحني، جمال الدين اأبو الفرج عبدالرحمن بن . 57

علي بن حممد اجلوزي )ت: 597ه�(، حتقيق: علي ح�سني البواب، دار الوطن، 
د.ط، )الريا�ض، د.ت(.

منظور . 58 ابن  علي  بن  مكرم  بن  حممد  الدين  جمال  الف�شل  اأبو  العرب،  ل�شان 
الأن�ساري الإفريقي )ت: 711هـ(، دار �شادر، ط3، )بريوت، 1414ه�(.

املب�شوط، �شم�ض الأئمة اأبو �شهل حممد بن اأحمد بن ال�شرخ�شي )ت: 483ه�(، . 59
دار املعرفة، د.ط، )بريوت، 1414ه�-1993م(.

املجتبى من ال�سنن، اأبو عبدالرحمن اأحمد بن �سعيب بن علي اخلرا�ساين الن�سائي . 60
)ت: 303هـ(، حتقيق: عبدالفتاح اأبو غدة، مكتب املطبوعات الإ�شالمية، ط2، 

)حلب، 1406ه�-1986م(.
بن . 61 اأبو حامت حممد بن حبان  واملرتوكني،  وال�سعفاء  املحدثني  املجروحني من 

حتقيق:  354ه�(،  )ت:  الُب�ستي  التميمي  َمْعبَد  بن  معاذ  بن  حبان  بن  اأحمد 
حممود اإبراهيم زايد، دار الوعي، ط1، )حلب، 1396ه�(.

اأبو زكريا . 62 الدين  ال�سبكي واملطيعي(، حميي  املجموع �سرح املهذب )مع تكملة 
يحيى بن �سرف النووي )ت: 676هـ(، دار الفكر، د.ط، )دم، د، ت(.

بن . 63 غالب  بن  عبداحلق  حممد  اأبو  العزيز،  الكتاب  تف�سري  يف  الوجيز  املحرر 
حتقيق:  542ه�(،  )ت:  املحاربي  الأندل�سي  عطية  بن  متام  بن  عبدالرحمن 

عبدال�شالم عبدال�شايف حممد، دار الكتب العلمية، ط1، )بريوت، 1422ه�(.
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حممد . 64 بن  اهلل  عبيد  احل�سن  اأبو  امل�سابيح،  م�سكاة  �سرح  املفاتيح  مرعاة 
عبدال�سالم بن خان حممد بن اأمان اهلل بن ح�سام الدين الرحماين املباركفوري 
ال�سلفية،  اجلامعة  والإفتاء  والدعوة  العلمية  البحوث  اإدارة  1414ه�(،  )ت: 

)1404ه�، 1984م(.
م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، اأبو عبداهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل . 65

مر�شد،  عادل   - الأرنوؤوط  �شعيب  حتقيق:  241هـ(،  )ت:  ال�سيباين  اأ�سد  بن 
واآخرون، اإ�شراف: د. عبداهلل بن عبداملح�شن الرتكي، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط1، 

)1421ه�-2001م(.
م�سند الإمام ال�سافعي، اأبو عبداهلل حممد بن اإدري�ص بن العبا�ص بن عثمان بن . 66

�سافع بن عبداملطلب بن عبد مناف املطلبي )ت: 204ه�(، رتبه على الأبواب 
الفقهية: حممد عابد ال�سندي، دار الكتب العلمية، )بريوت، 1370ه�-1951م(.

م�سند الدارمي املعروف ب�)�سنن الدارمي(، اأبو حممد عبداهلل بن عبدالرحمن . 67
)ت:  ال�سمرقندي  التميمي  الدارمي  عبدال�سمد  بن  َبهرام  بن  الف�سل  بن 
255هـ(، حتقيق: ح�شني �شليم اأ�شد الداراين، دار املغني للن�شر والتوزيع، ط1، 

)اململكة العربية ال�سعودية، 1412ه�-2000م(.
اأبو . 68 ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  اإلى  العدل  عن  العدل  بنقل  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند 

احل�شن م�شلم بن احلجاج الق�شريي الني�شابوري )ت: 261ه�(، حتقيق: حممد 
فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، د.ط، )بريوت، د.ت(.

معامل ال�سنن �سرح �سنن اأبي داود، اأبو �سليمان حمد بن حممد بن اإبراهيم بن . 69
ط1،  العلمية،  املطبعة  388هـ(،  )ت:  باخلطابي  املعروف  الب�ستي  اخلطاب 

)حلب، 1351ه�-1932م(.
املعجم الكبري، اأبو القا�سم �سليمان بن اأحمد بن اأيوب بن مطري اللخمي ال�سامي . 70

ابن  مكتبة  ال�سلفي،  عبداملجيد  بن  حمدي  املحقق:  360ه�(  )ت:  الطرباين 
تيمية، ط2، )القاهرة، د.ت(.
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فائدة: املعافى ال�ساكر واملبتلى ال�سابر

فقام  عيينة،  بن  �سفيان  عند  كنت  قال:  ال�سكن،  بن  عن عمرو 
اإليه رجل، فقال: اأخربين عن قول مطرف: لأن اأعافى فاأ�سكر، 
اأحب اإيل من اأن ابتلى فاأ�سرب، اأهو اأحب اإليك، اأم قول اأخيه اأبي 
العالء: )اللهم ر�سيت لنف�سي ما ر�سيت يل(. قال: قول مطرف 
لنف�سه ما ر�سيه  الرجل: كيف وقد ر�سي هذا  اإيل، فقال  اأحب 
اإين قراأت القراآن، فوجدت �سفة �سليمان  اهلل له، قال �سفيان: 
مع العافية التي كان فيها )ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ( ]�ص: 30، 44[. ووجدت 
�سفة اأيوب مع البالء الذي كان فيه )ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ( فا�ستوت 

ال�سفتان، وهذا معافى وهذا مبتلى!.
حلية الأولياء )212/2(.
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املقدمة

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده.

وبعد: 

العامل يف هذا  بل  الأعمار،  به  ُتق�سى  ما  اأف�سل  وعلومه من  بالفقه  فال�ستغال 
ا يفقهه يف الدين«)1(. الباب داخل يف م�سمى الأخيار؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من يرد اهلل به خرياً

اأي قدرته على  وينطلق الفقهاء يف تاأ�سيل قواعدهم من حالة الكمال للُمكلَّف؛ 
الإتيان بامل�سروع، ومع هذا مل ُيهمل الفقهاء احلالت اخلا�سة التي تنحط عن رتبة 

الكمال؛ فال يقدر املكلف على الإتيان بامل�سروع على وجهه.

وعليه فقد ن�صَّ الفقهاء على عالقة بع�ص القواعد وال�سوابط الفقهية بالعجز، 
ا من الفروع الفقهية بعجز املكلف. بل عللوا كثرياً

ومن هذا الباب جاءت هذه الدرا�سة لتبني اجلانب التاأ�سيلي للقواعد وال�سوابط 
الفقهية املتعلقة بالعجز ب�سورة مبا�سرة؛ فكان عنوان البحث: »القواعد وال�سوابط 

الفقهية املتعلقة بالعجز«. 

اأوًل: مو�سوع البحث: 

هو عالقة العجز بالقواعد الفقهية وال�سوابط الفقهية.
ا يفقهه يف الدين، رقم احلديث )71(، وم�سلم،  رواه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خرياً  )1(

كتاب الزكاة، باب النهي عن امل�ساألة، رقم احلديث )1037(.
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ثانًيا: اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

تتلخ�ص اأ�سباب اختيار هذا املو�سوع فيما يلي: 

عدم الوقوف على درا�سة تاأ�سيلية تتناول العجز وقواعده. اأ. 

ملا للعجز من اأثر يف اختالف الأحكام والفتاوى. ب. 

القواعد  تاأ�شيل  يف  العجز  وحال  الكمال  حال  بني  الفرق  الفقهاء  اعتبار  ج. 
وال�سوابط.

ثالًثا: اأهمية البحث: 

تكمن اأهمية البحث فيما ياأتي: 

جمع القواعد وال�سوابط الفقهية املتعلقة بالعجز. اأ. 

بيان اأثر العجز يف القواعد وال�سوابط الفقهية. ب. 

بيان تعّلق الأحكام الفرعية بالعجز وجوًدا وعدًما.  ج. 

رابًعا: م�سكلة البحث: 

تتمثل م�سكلة البحث يف الت�ساوؤلت التالية: 

ما املق�سود بالعجز؟ وكيف اأّثر يف بع�ص القواعد وال�سوابط الفقهية؟

خام�ًسا: حدود البحث: 

هي القواعد وال�سوابط الفقهية املتعلقة بالعجز.

�ساد�ًسا: اأهداف البحث: 

جمع القواعد وال�سوابط الفقهية املتعلقة بالعجز. اأ. 

جتلية منازع العلماء يف القواعد وال�سوابط الفقهية. ب. 

بيان �شمولية الت�شريع الإ�شالمي حلال الكمال والنق�ض. ج. 
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�سابًعا: منهج البحث: 

اتبعت يف هذا البحث املنهج التايل: 

ا قبل بيان حكمها؛ ليت�سح املق�سود . 1 ا دقيقاً ت�سوير امل�ساألة املراد بحثها ت�سويراً
من درا�ستها.

اإذا كانت امل�ساألة من موا�سع التفاق فاأذكر حكمها بدليله مع توثيق التفاق . 2
من مظانه املعتربة.

اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف فاأتبع الآتي: . 3

حترير حمل اخلالف اإذا كانت بع�ص �سور امل�ساألة حمل خالف وبع�سها  اأ. 
حمل اتفاق.

ذكر الأقوال يف امل�ساألة، وبيان من قال بها من اأهل العلم، ويكون عر�ص  ب. 
اخلالف ح�سب الجتاهات الفقهية.

تي�شر  ما  بذكر  العناية  مع  املعتربة،  الفقهية  املذاهب  على  القت�شار  ج. 
الوقوف عليه من اأقوال ال�سلف ال�سالح.

توثيق الأقوال من م�سادرها الأ�سلية. د. 

من  عليها  يرد  ما  وذكر  الدللة،  وجه  بيان  مع  الأقوال  اأدلة  ا�ستق�ساء  ه�. 
مناق�سات، وما يجاب به عنها، واأذكر ذلك بعد الدليل مبا�سرة.

الرتجيح مع بيان �سببه، وذكر ثمرة اخلالف اإن وجدت. و. 

�ساأتبع يف درا�سة القواعد وال�سوابط املنهج التايل: . 4

: ذكر �سيغ القاعدة اأو ال�سابط.  اأولاً

ا: ذكر املعنى الإجمايل للقاعدة اأو ال�سابط.  ثانياً

ثالثاًا: ذكر م�ستند القاعدة اأو ال�سابط. 
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ا: درا�سة القاعدة اأو ال�سابط: بذكر من ن�صَّ عليها من اأهل العلم. رابعاً

خالل  من  الفقهي  احلكم  يف  العجز  اأثر  لبيان  فقهية:  تطبيقات  ا:  خام�ساً
القاعدة اأو ال�سابط. 

العتم�اد على اأمه�ات امل�س�ادر واملراجع الأ�سلية يف التحرير والتوثيق واجلمع . 5
والتخريج.

الرتكيز على مو�سوع البحث وجتنب ال�ستطراد.. 6

العناية بدرا�سة ما جد من الق�سايا مما له �سلة وا�سحة بالبحث.. 7

كتابة الآيات بخط امل�سحف، وترقيمها وبيان �سورها.. 8

واجلزء . 9 والباب  الكتاب  واإثبات  الأ�سلية  م�سادرها  من  الأحاديث  تخريج 
وال�سفحة، وبيان ما ذكره اأهل ال�ساأن يف درجتها، اإن مل تكن يف ال�سحيحني 

اأو اأحدهما- فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئذ بتخريجها منهما.

تخريج الآثار من م�سادرها الأ�سلية، واحلكم عليها.. 10

التعريف بامل�سطلحات من كتب امل�سطلحات املعتمدة.. 11

توثيق املعاين من معاجم اللغة املعتمدة، وتكون الإحالة عليها باملادة واجلزء . 12
وال�سفحة.

عالمات . 13 ومنها  الرتقيم،  وعالمات  والإمالء  العربية  اللغة  بقواعد  العناية 
التن�سي�ص لالآيات الكرمية والأحاديث ال�سريفة والآثار ولأقوال العلماء.

تكون اخلامتة مت�سمنة اأهم النتائج والتو�سيات.. 14

ترجمة الأعالم غري امل�سهورين باإيجاز.. 15

الكتاب . 16 ا معلومات  ناً ُمبيِّ الهجائي،  الرتتيب  البحث على ح�سب  اأرّتب مراجع 
كاملة.
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ثامًنا: اإجراءات البحث: 

ي�سم البحث بيان العالقة بني العجز والقواعد وال�سوابط الفقهية.

تا�سًعا: خطة البحث: 

تتكون خطة البحث من مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة.

اأما املقدمة: فت�سمل: 

: مو�سوع البحث وحدوده. اأولاً

ا: اأ�سباب اختيار املو�سوع. ثانياً

ا: اأهمية البحث. ثالثاً

ا: م�سطلحات البحث. رابعاً

ا: اأهداف البحث. خام�ساً

ا: م�سكلة البحث. �ساد�ساً

ا: منهج البحث. �سابعاً

ا: اإجراءات البحث. ثامناً

التمهيد: وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف العجز.

املطلب الثاين: تعريف القواعد الفقهية.

املطلب الثالث: تعريف ال�سوابط الفقهية.

املطلب الرابع: الفرق بني القواعد الفقهية وال�سوابط الفقهية.

املبحث الأول: القواعد الفقهية املتعلقة بالعجز: وفيه اأربعة مطالب: 

ا كالعجز حقيقة. املطلب الأول: العجز ُحكماً
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املطلب الثاين: ل واجب مع العجز.

املطلب الثالث: املعترب يف العجز احلال ل ال�ستدامة.

املطلب الرابع: البدل يعترب عند العجز عن الأ�سل.

املبحث الثاين: ال�سوابط الفقهية املتعلقة بالعجز: وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: ذكاة ال�سطرار ي�سار اإليها عند العجز عن ذكاة الختيار.

ا. املطلب الثاين: اإجمال ال�ساهد مع العجز اأو التهمة ل يقبل اتفاقاً

املطلب الثالث: القا�شي ماأمور بالنظر لكل َمن عجز عن النظر لنف�شه.

اخلامتة: وت�ستمل على: 

اأهم النتائج والتو�سيات.

الفهار�ص: وفيه: 

فهر�ص املراجع وامل�سادر.

فهر�ص املو�سوعات.
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التمهيد

املطلب االأول
تعريف العجز

العجز لغة: “العني واجليم والزاي اأ�سالن �سحيحان، يدل اأحدهما على ال�سعف، 

ر ال�سيء. والآخر على موؤَخَّ

ِعيٌف”)1(.  ا، َفُهَو َعاِجٌز، اأَْي �سَ ْيِء َيْعِجُز َعْجزاً فالأول: َعِجَز َعِن ال�سَّ

العجز �سرًعا: مل ين�صَّ الفقهاء على حدود هذه املفردة مع كرثة ا�ستعمالهم لها؛ 

مما ي�شري اإلى ح�شور معناها الوا�شح الذي ل يحتاج حلٍد يبينها.

وما ورَد من تعاريف اإمنا هو مقتب�ص من املعنى اللغوي؛ ومن ذلك: 

قالوا: “العجز: هو عدم القدرة”)2(.

وقالوا: “العجز: اأن ل تقدر على ما تريده”)3(.

وقالوا: العجز: “الق�سور عن فعل ال�سيء”)4(.

وقالوا: العجز: “زوال القدرة عن الإِتيان بال�سيء، من عمٍل اأَو راأْي اأَو تدبرٍي”)5(.

وهذه التعاريف متقاربة؛ فجميعها يدور حول: عدم قدرة فعل املكلف على الفعل 
املطلوب على وجهه امل�سروع.

ينظر: ماد ة)عجز( يف مقايي�ض اللغة 232/4. وال�سحاح 883/3.  )1(
�سرح النووي على �سحيح م�سلم 205/16.  )2(

املطلع على األفاظ املقنع، �ص131.  )3(
املفردات يف غريب القراآن، �ص547.  )4(

ب�سائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، 65/1.  )5(
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املطلب الثاين
تعريف القواعد الفقهية

�َسا�ُسُه، الَواِحَدُة  ”)1(، “وَقَواِعُد الَبْيِت اأَ ُل الأُ�صِّ اأوًل: القاعدة لغة: “القاِعَدة اأَ�سْ

َقاِعَدٌة”)2(.

ثانًيا: القاعدة ا�سطالًحا: “ق�سيٌة كليٌة منطبقٌة على جميع جزئياتها”)3(.

ثالًثا: القاعدة الفقهية باعتبارها لقًبا: هي حكم اأكرثي ينطبق على اأكرث جزئياته 

لتعرف اأحكامها منه)4(.

الفقه اأغلبية مبنٌي على وجود م�سائل م�ستثناة من تلك  قواعد  اأكرث  اإن  “والقول 
القواعد تخالف اأحكامها حكم القاعدة، ولذلك قيل: حينما اأَرجَع املحققون امل�سائل 
الفقهية عن طريق ال�ستقراء اإلى قواعد كلية كل منها �سابط وجامع مل�سائل كثرية، 
واتخذوها اأدلة لإثبات اأحكام تلك امل�سائل راأوا اأن بع�ص فروع تلك القواعد يعار�سه 
تلك  اأو علة موؤثرة تخرجها عن الطراد فتكون م�ستثناة من  اأو قيد  اأو �سرورة  اأثر 

القاعدة ومعدولاً بها عن �سنن القيا�ص، فحكموا عليها بالأغلبية ل بالطراد”)5(.

املطلب الثالث
تعريف ال�صوابط الفقهية

اأوًل: ال�سابط لغة: ال�سبط: لزوم ال�سيء وحب�سه.

وال�شبط لزوم �شيء ل يفارقه يف كل �شيء، و �شبط ال�شيء حفظه باحلزم)6(. 
مادة )قعد( يف تاج العرو�ض 60/9.  )1(

مادة )قعد( يف امل�سباح املنري 510/2.  )2(
التعريفات للجرجاين، �ص171، والتوقيف على مهمات التعاريف، �ص266.  )3(

غمز عيون الب�شائر يف �شرح الأ�شباه والنظائر 51/1.  )4(
مو�سوعة القواعد الفقهية 1/1/ 22.  )5(

ينظر: مادة )�شبط( يف تهذيب اللغة 492/11، ول�سان العرب، �ص2549.  )6(
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ا، واأقرب  ثانًيا: ال�سابط ا�سطالًحا: مل يقف الباحث على تعريف لل�سابط مفرداً

ما ميكن تعريفه اأنه: ما “ُق�شد به نظُم �شوٍر مت�شابهة”)1(. 

ا يقوم عليه دليل)2(. ا منعك�ساً ومن �سروطه اأن يكون: مطرداً

فتتفرع امل�سائل والفروع على هذا ال�سابط)3(.

وهو على هذا التعريف ي�سابه الأ�سُل القاعدَة، و�سياأتي بيان الفروق، اإن �ساء اهلل 
تعالى.

ثالًثا: تعريف ال�سوابط الفقهية باعتبارها لقًبا فهو: ما انتظم �شوًرا مت�شابهة يف 

باب فقهي واحد، غري ملتفت فيها اإلى معنى جامع موؤثر)4(. 

والقاعدة  الفقهي  ال�سابط  بني  الفرق  يرى  من  اختيار  على  التعريف  وهذا 
الفقهية، وذلك بالنظر الدقيق للفروق بني امل�شطلحات العلمية.

وهذا ما �سيتعر�ص له الباحث يف املطلب التايل. 

املطلب الرابع
الفرق بني القواعد الفقهية وال�صوابط الفقهية

ا من  قال ابن جنيم)5(: “الفرق بني ال�سابط والقاعدة، اأن القاعدة جتمع فروعاً
اأبواب �ستى، وال�سابط يجمعها من باب واحد”)6(.

الأ�شباه والنظائر لل�شبكي �ض11.   )1(
اإعالم املوقعني 390/3.  )2(

�ض365،  لالأ�شنوي  الفقهية،  الفروع  من  النحوية  الأ�شول  على  يتخرج  فيما  الدري  الكوكب  ينظر:   )3(
والتمهيد لالأ�سنوي �ص386، والفروق للقرايف 115/1.

القواعد الفقهية للدكتور يعقوب باح�سني �ص67.  )4(
هو الإمام العالمة الفقيه زين الدين بن اإبراهيم بن حممد، ال�سهري بابن جنيم احلنفي، كان عمدة العلماء   )5(
العاملني وقدوة الف�سالء املاهرين، وختام املحققني واملفتني، من ت�سانيفه: البحر الرائق �سرح كن�ز الدقائق، 

والأ�شباه والنظائر، تويف �شنة 970ه�. ترجمته يف: �سذرات الذهب 358/8، والأعالم للزركلي 64/3.
الأ�شباه والنظائر، لبن جنيم �ض192.  )6(
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به نظم �شور  “الغالب فيما اخت�ض بباب، وق�شد  ال�شبكي)1(:  الدين  تاج  وقال 
ا”)2(.  مت�سابهة اأن ي�سمى �سابطاً

يجمع  وال�سابط  �ستى،  اأبواب  من  ا  فروعاً جتمع  “القاعدة  ال�سيوطي)3(:  وقال 
ا من باب واحد”)4(.  فروعاً

“القاعدة هي الأ�سا�ص والأ�سل ملا فوقها، وهي  الكليات)5(:  وقال �ساحب كتاب 
ا من باب واحد”)6(.  ا من اأبواب �ستى، وال�سابط يجمع فروعاً جتمع فروعاً

يف �سوء الن�سو�ص ال�سابقة ميكن اأن ُت�ستخل�ص الفروق التالية:   

القاعدة اأعم واأ�سمل من ال�سابط من حيث عدد الفروع املندرجة حتت كل . 1
منهما.

ا من اأبواب �ستى، اأما ال�سابط فاإن فروعه يف . 2 القاعدة الفقهية جتمع فروعاً
باب واحد. 

عبدالكايف  بن  علي  بن  عبدالوهاب  ن�شر،  اأبو  الدين،  تاج  املوؤرخ  الفقيه  الق�شاة  قا�شي  الإمام  هو   )1(
اإلى دم�سق مع والده، ف�سكنها وتويف بها �سنة  ال�سبكي ال�سافعي، ولد يف القاهرة �سنة 727ه�، وانتقل 
771ه�. من ت�سانيفه: طبقات ال�سافعية الكربى، ومعيد النعم ومبيد النقم. ترجمته يف: الدرر الكامنة 

يف اأعيان املائة الثامنة 236/3، والأعالم للزركلي 184/4- 185.
الأ�شباه والنظائر لل�شبكي �ض11.  )2(

وال�سيوطي  ال�سافعي،  بكر  اأبي  بن  الف�سل، عبدالرحمن  اأبو  الدين،  املتفنن جالل  الإمام احلافظ  هو   )3(
ن�شبة اإلى اأ�شيوط مدينة يف �شعيد م�شر. ُولد يف القاهرة �شنة 849ه�، رحل اإلى ال�سام واحلجاز واليمن 
والهند واملغرب ثم عاد اإلى م�سر فا�ستقر بها، تولى منا�سب عدة، وملا بلغ الأربعني اعتزل وعكف على 
الدر  ت�سانيفه:  من  �سنة 911ه�،  تويف  موؤلف،  نحو )600(  �سنف  اأنه  فيقال  منه،  فاأكرث  الت�سنيف، 
املنثور يف التف�شري باملاأثور، والأ�شباه والنظائر يف النحو. ترجمته يف: �شذرات الذهب 51/8، والأعالم 

للزركلي 301/3- 302.
الأ�شباه والنظائر يف النحو لل�شيوطي 7/1.  )4(

هو القا�سي اأبو البقاء، اأيوب بن مو�سى احل�سيني القرميي الكفوي، �ساحب كتاب )الكليات(، عا�ص   )5(
وويل الق�ساء يف كفه برتكيا، وبالقد�ص، وببغداد، وعاد اإلى ا�ستانبول فتويف بها �سنة 1094ه�، ودفن يف 

تربة خالد، وله كتب اأخرى بالرتكية. ترجمته يف: الأعالم للزركلي 38/2.
الكليات لأبي البقاء �ص728.  )6(
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ال�ستثناء يف القاعدة الفقهية اأكرث من ال�ستثناء يف ال�سابط؛ وهذه الن�سبية . 3
يفر�سها جمال كل منهما، فكلما كان املجال اأو�سع كان تطرق ال�ستثناء اإليه 

اأكرث.

تنبيهان: 

ما . 1 -وفق  وال�سابط  القاعدة  بني  التفريق  هذا  اأن  اإليه  الإ�سارة  يجدر  مما 
ا عليه بني اأهل العلم)1(.  ا متفقاً م�سى- لي�ص اأمراً

ور�سموا . 2 ن�سه:  “ما  والقاعدة،  ال�سابط  بني  الفرق  يف  ثالث  راأٌي  هناك 
ال�سابطة باأنها اأمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف اأحكامها منه، .... وهي 
اأحكام  يتعرف منها  باأنها: �سورة كلية  القاعدة، ومن ثم ر�سموها  اأعم من 

جميع جزئياتها”)2(.

والقواعد  �ض10-8،  اإ�شماعيل،  بكر  حممد  للدكتور  والتوجيه  الأ�شالة  بني  الفقهية  القواعد  ينظر:   )1(
الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة للدكتور الزحيلي �ص23.

غمز عيون الب�سائر 5/2.   )2(
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املبحث االأول

القواعد الفقهية املتعلقة بالعجز

املطلب االأول

العجز ُحكًما كالعجز حقيقة

اأوًل: ذكر �سيغ القاعدة: 

وردت هذه القاعدة ب�سيغ متعددة؛ منها: 

ا كالعجز حقيقة يف اأ�سول ال�سريعة)1(. العجز حكماً اأ. 

العجز ال�سرعي كالعجز احل�سي)2(. ب. 

العجز ال�شرعي كالعجز احل�شي يف الإبطال)3(. ج. 

ا)4(. ا كاملعجوز عنه ح�ساً املعجوز عنه �سرعاً د. 

ثانًيا: ذكر املعنى الإجمايل للقاعدة: 

العجز نوعان: حقيقي )ح�سي(، وحكمي )�سرعي()5(.

ف� “العجز احلقيقي: هو الذي ل قدرة معه اأ�سال”)6(.
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع 174/3.  )1(

الو�سيط يف املذهب 53/4، والفوائد اجل�سام على قواعد ابن عبدال�سالم، �ص379.  )2(
عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة 930/3.  )3(

فتح العزيز �سرح الوجيز 99/6.  )4(
بدائع ال�سنائع 174/3.  )5(

منح اجلليل 32/9.  )6(
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واأما العجز احلكمي: فطريقه احلكم ال�سرعي)1(، ومعناه وجود مانع �سرعي من 
القيام بالفعل، فال�سارع مل يجعله اأهالاً لكثري من الت�سرفات.

؛ اإل يف م�سائل  ا فيعترب كما لو عجز عنه حقيقةاً ا عنه حكماً فما كان املكلف عاجزاً
ياأتي ذكر بع�سها، على �سبيل ال�ستثناء والتمثيل.

ثالًثا: ذكر م�ستند القاعدة: 

دلَّ على هذه القاعدة املعقول: فقد ثبت بال�ستقراء اأن العجز نوعان: 

اأحدهما: من طريق امل�ساهدة، وهو العجز احل�سي احلقيقي.

والآخر: العجز من طريق احلكم ال�سرعي)2(.

وهما مبنزلة واحدة يف تاأثريهما يف الأحكام ال�سرعية.

ا)3(. ا كالثابت ح�ساً وميكن ال�ستدلل على ذلك بالقاعدة الفقهية: الثابت حكماً

ا. ا كالعجز الثابت ح�ساً وجه ال�ستدلل اأن العجز الثابت حكماً

رابًعا: درا�سة القاعدة: 

ن�َصّ على القاعدة احلنفيُة)4(، واملالكيُة)5(، وال�سافعيُة)6(، واحلنابلُة)7(.

اأم  بالل�سان: هل املعترب العجز احلقيقي  واختلف احلنفيُة يف م�ساألة يفء املويل 
العجز احلكمي؟

حتفة الفقهاء 207/2.  )1(

حتفة الفقهاء 207/2.  )2(
مو�سوعة القواعد الفقهية 549/2.  )3(

بدائع ال�سنائع 174/3، وحتفة الفقهاء 207/2.  )4(
عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة 930/3، ومنح اجلليل 32/9.  )5(

الو�سيط يف املذهب 53/4، وفتح العزيز �سرح الوجيز 99/6.  )6(
ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع 364/7. وينظر: امل�شائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني 2/ 174.   )7(
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اأو  ا ل ي�شتطيع جماعها،  اأن يكون الزوج مري�شً احلقيقي فقال:  العجز  “وف�ّشر 
كانت مري�سة اأو �سغرية ل ي�ستطيع جماعها، اأو كانت غائبة وبينهما م�سافة ل يقدر 

على قطعها يف مدة الإيالء.

هكذا ذكر يف )اجلامع(، ذكر يف )القدوري( على هذا فقال: اأو تكون مبا�سرة 
�سحيحة يف مكان ل يعرفه، اأو تكون املراأة رتقاء فالفيء يف جميع ذلك بالقول، وذلك 
باأن يقول: رجعت اإليها اأو راجعتها اأو ما اأ�سبه ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع 

عما عزم عليه.

وف�ّشر العجز احلكمي فقال: اأن يكون اأحدهما حُمِرًما، ولو كان الزوج..... فهو 
ملحق بالعجز احلكمي على رواية: )اجلامع( حتى ل يعترب فيه بالل�سان، وعلى رواية 
)القدوري(: هو ملحق بالعجز احلقيقي حتى يعترب فيه بالل�سان اإذا كان ل يقدر اأن 

يدخلها عليه”)1(.

واختار متاأخرو احلنفية ال�ستحقاق بالعجز احلقيقي؛ فقالوا: “الطريق املحظور 
به مع قدرته على اجلماع  لزمه  ا فيما  باختياره، فكان مت�سبباً فاإنه فعله  الإيالء  هو 
ا ب�سبب  حقيقة، ف�سار ظاملاًا مبنع حقها وهو حق عبد فال ي�سقط، واإن عجز عنه حكماً
لأنه مببا�سرته  بالل�سان؛  بالفيء  للتخفيف  ا  �سبباً يكون عجزه احلكمي  ول  الإحرام، 
املحظور مل ي�شتحق التخفيف، واإمنا ا�شتحقه يف العجز احلقيقي؛ لأنه ل تكليف مبا ل 

يطاق، ف�سار كالعا�سي ب�سفره عن املاء يباح له التيمم”)2(.

وذكر احلنابلة رواية عن اأحمد: “اإذا اآلى من امراأته وهو غائب عنها بينه وبينها 
ا؛ فرييد اأن يفيء يجزيه اأن  م�سرية اأربعة اأ�سهر اأو تكون �سغرية اأو رتقاء اأو حائ�ساً
يفيء بل�سانه وبقلبه اإذا كان ل يقدر عليها، والفيء ما�ٍص وقد �سقط عنه الإيالء”)3(.

كم�ساألة  امل�سائل؛  بع�ص  يف  احلكمي  العجز  اإهمال  اإلى  ال�سافعية  بع�ُص  وذهب 
املحيط الربهاين يف الفقه النعماين 452/3.  )1(

حا�سية ابن عابدين 431/3.  )2(
امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني 2/ 174.  )3(
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ا�ستاأجر  فلو  ا،  ح�ساً كالعجز  ا  �سرعاً العجز  فقالوا:  امل�سجد؛  لكن�ص  احلائ�ص  اإجارة 
ا متعذر. ا على كن�ص م�سجد فهو فا�سد؛ لأن ت�سليمه �سرعاً حائ�ساً

ويجوز اأن ت�سح، واإن كانت تع�سي به، كما ت�سح ال�سالة يف الأر�ص املغ�سوبة)1(.

خام�ًسا: تطبيقات فقهية: 

من التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 

رجل عنده ماء، وخائف العط�ص على نف�سه اأو على رفيقه اأو على حيوان معه . 1
واجد  لأنه  احلقيقة،  حيث  من  ل  احلكم،  حيث  من  عاجز  فهو  دابته،  نحو 

ا كالعجز حقيقة)2(. ا ولكنه عاجز، فيجوز له التيمم؛ لأن العجز حكماً ظاهراً

امراأة حامل تريد رمي اجلمار؛ وتخاف على نف�سها اأو جنينها من الزحام، . 2
؛ فلها التوكيل؛ لأن  ا، واإن كانت قادرة على الرمي حقيقةاً فهي عاجزة حكماً

العجز احلكمي كالعجز احلقيقي.

املطلب الثاين
ال واجب مع العجز

اأوًل: ذكر �سيغ القاعدة: 

وردت هذه القاعدة ب�سيغ متعددة؛ منها: 

ل تكليف مع العجز)3(. اأ. 

ل وجوب مع العجز)4(. ب. 
ينظر: فتح العزيز �شرح الوجيز 99/6.  )1(

البناية �سرح الهداية 547/1، والهداية يف �سرح بداية املبتدي 29/1.  )2(
املعتمد 418/2، واملحيط الربهاين يف الفقه النعماين 531/1، وخمت�سر املزين 107/8، وبحر املذهب   )3(

للروياين 472/1.
بدائع ال�سنائع 128/2.  )4(
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ل يتاأتى الوجوب مع العجز)1(. ج. 

ل يلزم املكلف مع العجز �سيء)2(. د. 

ل حترمي مع العجز)3(. ه�. 

ل واجب يف ال�سريعة مع العجز)4(. و. 

ت�سقط �سائر الواجبات مع العجز)5(. ز. 

ثانًيا: ذكر املعنى الإجمايل للقاعدة: 

هذه القاعدة من قواعد ال�سرع الكلية، وتدلُّ “دللةاً �سريحة على اأّن الواجبات 
ت�سقط اإذا عجز املكّلف عن فعلها”)6(. 

ا عن اأداء الواجب فال  فالوجوب متعلق بالقدرة على فعل الواجب، فمن كان عاجزاً
يلزمه �سيء؛ لأنه مل يرتك الواجب اإذ ل وجوب مع العجز)7(.

ثالًثا: ذكر م�ستند القاعدة: 

دَلّ على هذه القاعدة الكتاُب وال�سنُة: 

اأما الكتاُب فقوله تعالى: )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة: 286[.

يقدر  ل  ما  ا  اأحداً يكلف  ل  تعالى  اهلل  اأن  على  “ن�ٌص  الآية  يف  ال�ستدلل:  وجه 
ا له ما لي�ص  ا ما ل يقدر عليه ول ي�ستطيعه لكان مكلفاً عليه ول يطيقه، ولو كلَّف اأحداً
والأعمى  امل�سي،  الزمن  يكلف  اأن  اأن اهلل ل يجوز  الأمة يف  و�سعه... ومل تختلف  يف 

حا�سية ابن عابدين 201/4.  )1(
املغني لبن قدامة 10/ 13.  )2(

الفروع وت�سحيح الفروع 1/ 293.  )3(
حا�سية الرو�ص املربع 4/ 109، وينظر: اإعالم املوقعني 17/2.  )4(

جمموع فتاوى ابن تيمية 26/ 204.  )5(

مو�سوعة القواعد الفقهية 8/ 933.  )6(
ينظر: بدائع ال�شنائع 128/2.  )7(
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الب�سر، والأقطع اليدين البط�ص؛ لأنه ل يقدر عليه ول ي�ستطيع فعله، ول خالف يف 
ذلك بني الأمة”)1(، فال تكليف مع العجز، “وهذا من لطفه تعالى بخلقه وراأفته بهم 

واإح�سانه اإليهم”)2(.

ْمٍر َفاأُْتوا ِمْنُه َما ا�ْسَتَطْعُتْم«)3(. َمْرُتُكْم ِباأَ واأما ال�سنُة؛ فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإَِذا اأَ

وجه ال�ستدلل: “هذا من قواعد الإ�سالم املهمة، ومن جوامع الكلم التي اأعطيها 
ملسو هيلع هللا ىلص، ويدخل فيها ما ل يح�سى من الأحكام، كال�سالة باأنواعها فاإذا عجز عن بع�ص 
اأركانها اأو بع�ص �سروطها اأتى بالباقي واإذا عجز عن بع�ص اأع�ساء الو�سوء اأو الغ�سل 
غ�سل املمكن..... واأ�سباه هذا غري منح�سرة، وهي م�سهورة يف كتب الفقه، واملق�سود 

التنبيه على اأ�سل ذلك”)4(.

رابًعا: درا�سة القاعدة: 

بتاأ�سيلها،  ال�سرعية  الن�سو�ص  جاءت  التي  الكلية  القواعد  من  القاعدة  هذه   
وكرثت تعليالت الفقهاء بها باألفاظ متقاربة)5(.

اأن  اإما  عنها  بالعجز  ت�شقط  التي  وال�شروط  الواجبات  اأن  �شنيعهم:  وخال�شة 
ا)6(. ت�سقط اإلى بدل، اأو ت�سقط مطلقاً

والعجز الذي ل واجب معه؛ هو العجز بنوعيه احلقيقي واحلكمي.
اأحكام القراآن للج�سا�ص 277/2. وينظر: تف�شري القرطبي 3/ 429.  )1(

تف�سري ابن كثري 737/1.  )2(
احلديث  رقم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  ب�سنن  القتداء  باب  وال�سنة،  بالكتاب  العت�سام  كتاب  البخاري،  رواه   )3(

)7288(، وم�سلم، كتاب احلج، باب فر�ص احلج مرة يف العمر، رقم احلديث )1337(.
�سرح النووي على م�سلم 102/9. وينظر: فتح الباري لبن حجر 262/13.  )4(

ينظر: بدائع ال�شنائع 128/2، وخمت�سر املزين 107/8، واملغني لبن قدامة 10/ 13، وجمموع فتاوى   )5(
ابن تيمية 26/ 204.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني 21/3.  )6(
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خام�ًسا: تطبيقات فقهية: 

من التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 

املكلف “يف اجلمعة اإذا زحمه النا�ص، فلم يقدر على اأداء الركعة الأولى مع  اأ. 
ا كذلك، ثم اأمكنه الأداء مع الإمام، فاإنه  الإمام بعدما اقتدى به، وبقي قائماً
، ولو اأنه اأدى الركعة الثانية اأولاً مع الإمام ثم ق�سى  يوؤدي الركعة الأولى اأولاً
الركعة الأولى بعد فراغ الإمام جاز عندنا، فنقول هذا الرتتيب ي�سقط بعذر 
عن  عاجز  فالأنه  بالن�سيان؛  اأما  الفوائت،  وبكرثة  الوقت  وب�سيق  الن�سيان، 

�سرائط التكليف ول تكليف مع العجز”)1(.

، وحينئٍذ  فِّ فَّ قد مَتَّ فاإنَّه ل مكان له يف ال�سَّ “اإذا جاء امل�سلِّي وَوَجَد ال�سَّ ب. 
�سيِخ  اختياُر  وهو  و�سٌط،  القوُل  وهذا  �سالُته،  حُّ  فت�سِ لُعذٍر  انفراُده  يكون 
ابن  ورجحه  �َسعدي”،  بن  وال�سيِخ عبدالرحمن   ، تيمية  ابِن  الإ�سالِم 

.)2(
 عثيمني

عنهما  ت�سقط  فاإنها  الكبري،  اأو  بروؤه  يرجى  ل  الذي  املري�ص  اأع�سر  “اإذا  ج. 
الكفارة؛ لأنه ل واجب مع العجز، والإطعام هنا لي�ص له بدل”)3(.

املطلب الثالث
املعترب يف العجز احلال ال اال�شتدامة

اأوًل: ذكر �سيغ القاعدة: 

وردت هذه القاعدة ب�سيغ متعددة؛ منها: 

املعترب يف العجز للحال ل حتقق العجز بعجز م�ستدام يف العمر)4(. اأ. 
املحيط الربهاين يف الفقه النعماين 531/1.  )1(

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع 272/4.  )2(

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع 340/6.  )3(
اأ�سول ال�سرخ�سي 70/1.  )4(
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ُيق�سر الفوات على ما حتقق العجز يف حقه، وهو الوقت)1(. ب. 

املعترب يف العجز وقت الوجوب)2(. ج. 

ثانًيا: ذكر املعنى الإجمايل للقاعدة: 

“املعترب فيه العجز للحال، ل حتقق العجز بعجز م�ستدام يف  اأن  دلَّت القاعدُة 
الالزم  العجز  حتقق  فاإذا  القدرة،  يعتمد  الدنيا  باأحكام  التكليف  “لأن  العمر”)3(؛ 

الذي ل يرجى زواله �سقط التكليف بها يف الدنيا �سرورة”)4(.

يجعلها  مما  العلم؛  اأهل  كالم  يف  القاعدة  لهذه  ال�ستثناءات  بع�ص  وردت  وقد 
قاعدة اأغلبية ل كلية، و�ستاأتي بع�ص هذه ال�ستثناءات.

ثالًثا: ذكر م�ستند القاعدة: 

دلَّ على هذه القاعدة الكتاُب واملعقوُل: 

اأما الكتاُب؛ فقوله تعالى: )ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب( ]البقرة: 196[ .

اأنه يعترب  )حب  خب  مب( ما يدل على  “فاإن يف قوله تعالى:  وجه ال�ستدلل: 
العجز يف احلال اإذ لو اعترب العجز يف جميع العمر مل يتحقق اأداء ال�سوم بعد هذا 
التكفري  عن  احلال  يف  العجز  يعترب  الظهار  يف  بالطعام  التكفري  وكذلك  العجز، 

ا فكّفر بالإطعام جاز”)5(. بال�سوم، ولهذا لو مر�ص اأياماً

واأما املعقول: 

فقلنا  عليه؛  قدرة  ول  املعتربة،  والأو�ساف  الهيئات  جملة  من  الوقت  فالأن  اأ. 
يق�سر الفوات على ما حتقق العجز يف حقه، وهو اإدراك �سرف الوقت)6(.

�سرح التلويح على التو�سيح 311/1.  )1(
ال�سرح الكبري لل�سيخ الدردير وحا�سية الد�سوقي 450/2.  )2(

اأ�سول ال�سرخ�سي 70/1.  )3(
ك�سف الأ�سرار �سرح اأ�سول البزدوي 313/4.  )4(

اأ�سول ال�سرخ�سي 70/1.  )5(
�سرح التلويح على التو�سيح 311/1.  )6(
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ولهذا “اإن كانت املكنة قائمة عند الوجوب ثم زالت بعد التمكن من الأداء مل 
ي�سقط الواجب بزوالها، لأن العجز جاء من قبل العبد بالتاأخري مع الإمكان، 

فاعترب يف حق الوقت الذي هو ظرف الفعل قدر الإمكان”)1(.

ح�سول امل�سقة حال ال�سرب يف بع�ص امل�سائل كما يف ال�سيد؛ “لأنه قد يريد  ب. 
الذبح يف احلال فتكليفه ال�سرب اإلى القدرة ي�سق عليه”)2(.

رابًعا: درا�سة القاعدة: 

هذه من القواعد الفقهية الأغلبية؛ ن�صَّ عليه جمهور اأهل العلم)3(.

وا�ستثنى احلنفيُة العبادة البدنية؛ فقالوا: “ويف العبادات البدنية املعترب الو�سع 
ول يعترب العجز للحال؛ لأن احلج فر�ص العمر فيعترب فيه عجز م�ستغرق لبقية العمر 
ليقع به الياأ�ص عن الأداء بالبدن فقلنا: اإن كان عجزه مبعنى ل يزول اأ�سالاً كالزمانة 

يجوز الأداء بالنائب”)4(.

و�سرحوا ذلك بقولهم: “تو�سيحه اأن النيابة عند حتقق العجز ففي اأ�سل الإحرام 
حتقق عجزه عنه ب�سبب الإغماء فينوب عنه اأ�سحابه، فاأما يف اأداء الأعمال مل يتحقق 
العجز؛ لأنهم اإذا اأح�سروه املواقف كان هو الواقف، واإذا طافوا به كان هو الطائف 

ا لعذر”)5(. مبنزلة من طاف راكباً

وذكر ال�شافعيُة تف�شياًل بديًعا يف ا�شرتاط العجز احلال وامل�شتدام، فق�شموها اإلى 
ثالثة اأق�سام: “اأحدها: ما يتعلق بوقت يفوت بفواته: كمن دخل عليه وقت ال�سالة 

تقومي الأدلة يف اأ�سول الفقه، �ص88.  )1(
املجموع �سرح املهذب 9/ 123.  )2(

اأ�سول ال�سرخ�سي 1/ 70، وك�سف الأ�سرار �سرح اأ�سول البزدوي 1/ 253، و�سرح التلويح على التو�سيح   )3(
311/1، وال�سرح الكبري لل�سيخ الدردير وحا�سية الد�سوقي 450/2، ونهاية املطلب 133/4، واملجموع 

�سرح املهذب 123/9، والإعالم بفوائد عمدة الأحكام 172/10.
املب�شوط لل�شرخ�شي 152/4.  )4(
املب�شوط لل�شرخ�شي 4/ 161.  )5(
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ومل يجد املاء له النتقال اإلى التيمم، واإن كان يرجو القدرة عليه يف ثاين احلال، ومنه 
ا؛ لأنه تعلق  الهدي يف حق املتمتع اإذا عجز عنه ينتقل اإلى ال�سوم، اأو كان ماله غائباً

بوقت يفوت بفواته.

الثاين: ما ل يتعلق بوقت ويفوت بفواته، ول يت�سور تاأخريه: ككفارة القتل واليمني 
القدرة  يرجو  كان  اإذا  البدل  اإلى  منها  النتقال  له  يجوز  فال  ال�سوم،  يف  واجلماع 
عليه عند وجود املال الغائب بل ي�سرب حتى يجد الرقبة؛ لأن الكفارة على الرتاخي، 
اأن ميوت فتوؤدى من تركته، بخالف العاجز عن املاء يتيمم؛ لأنه ل ميكن  وبتقدير 

ق�ساء ال�سالة لو مات.

الثالث: ما يت�شور فيه التاأخري ككفارة الظهار وفيها وجهان: 

اأحدهما: يلزمه التاأخري، لأنها لي�ست مب�سيقة الوقت.

والثاين: له النتقال اإلى البدل؛ لأنه يت�سرر بالتاأخري”)1(.

خام�ًسا: تطبيقات فقهية: 

من التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 

املح�سر اإذا وجد الثمن ومل يجد الهدي ي�سوم، ول يلزمه ال�سرب لل�سرورة)2(. اأ. 

بال�شوم،  التكفري  عن  احلال  يف  العجز  يعترب  الظهار  يف  بالطعام  التكفري  ب. 
ا فكّفر بالإطعام جاز)3(. ولهذا لو مر�ص اأياماً

الناُدّ -املتوح�ض- من البهائم اإن حتقق العجز يف احلال جاز رميه، ول يكلف  ج. 
ال�سرب اإلى القدرة عليه، و�سواءاً كانت اجلراحة يف فخذه اأو خا�سرته اأو اأي 

مو�سع كان من بدنه)4(.
املنثور يف القواعد الفقهية 178/1- 179.  )1(

املنثور يف القواعد الفقهية 1/ 179.  )2(
اأ�سول ال�سرخ�سي 70/1.  )3(

الإعالم بفوائد عمدة الأحكام 172/10.  )4(
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املطلب الرابع

البدل ُيعترب عند العجز عن االأ�شل

اأوًل: ذكر �سيغ القاعدة: 

وردت هذه القاعدة ب�سيغ متعددة؛ منها: 

البدل اإمنا يعترب عند العجز عن الأ�سل)1(. اأ. 

البدل عند العجز عن الأ�سل اأو تعذر حت�سيله يقوم مقام الأ�سل)2(. ب. 

ل ي�شار اإلى البدل اإل عند تعذر الأ�شل)3(. ج. 

البدلية تكون عند تعذر الأ�سل)4(. د. 

البدل يرجع اإليه عند تعذر الأ�سل)5(. ه�. 

ل يجوز العدول للبدل اإل بعد العجز عن الأ�سل)6(. و. 

البدلية متوقفة على تعذر الأ�سل)7(. ز. 

البدل اإمنا يجب عند تعذر الأ�سل بكل حال)8(. ح . 

القدرة على الأ�شل متنع امل�شري اإلى اخللف)9(. ط. 
املب�شوط لل�شرخ�شي 29/7، وينظر: املغني لبن قدامة 219/7.  )1(

بدائع ال�سنائع 143/1.  )2(
تبيني احلقائق 123/5. وينظر: املب�شوط لل�شرخ�شي 1/ 65  )3(

حا�سية ابن عابدين 1/ 102.  )4(
�سرح خمت�سر خليل للخر�سي 1/ 302.  )5(

املنهاج القومي �شرح املقدمة احل�شرمية، �ض305.  )6(
حا�سيتا قليوبي وعمرية 1/ 65.  )7(

�سرح العمدة لبن تيمية - كتاب احلج 1/ 165.  )8(
اأحكام اأهل الذمة 2/ 775.  )9(
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ثانًيا: ذكر املعنى الإجمايل للقاعدة: 

ا فاإنه ي�سار اإلى البدل، لأنه  اأفادت القاعدُة اأنه “اإذا بطل الأ�سل باأن �سار متعذراً
ا، ول ي�سار اإلى البدل”)1(. يجب اأداء الأ�سل ما دام ممكناً

فالبدل “هو بدل مطلق يف حال العجز عن الأ�سل، فثبت احلكم به على الوجه 
الذي يثبت بالأ�سل ما بقي عجزه”)2(.

ثالًثا: ذكر م�ستند القاعدة: 

دَلّ على هذه القاعدة الكتاُب: 

قال تعالى: )ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ( ]الن�ساء: 43[.

ا  واأي�ساً اإل بعد طلب املاء،  التيمم ل ي�ستعمل  اأن  “هذا يقت�سي  وجه ال�ستدلل: 
من جهة القيا�ص اأن هذا بدل ماأمور به عند العجز عن مبدله، فال يجزئ فعله اإل مع 

تيقن عدم مبدله، كال�سوم مع العتق يف الكفارة”)3(.

رابًعا: درا�سة القاعدة: 

هذه من القواعد الكلية التي ن�َصّ عليه احلنفيُة)4(، واملالكيُة)5(، وال�سافعيُة)6(، 
واحلنابلُة)7(.

وكلهم متفقون على اأنه ل م�سري اإلى البدل اإل مع العجز عن الأ�سل؛ اتفقوا على 
. هذا تاأ�سيالاً ومتثيالاً

القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة 518/1.  )1(
اأ�سول ال�سرخ�سي 2/ 298.  )2(

تف�سري القرطبي 229/5.  )3(
بدائع ال�سنائع 143/1.   )4(

�سرح خمت�سر خليل للخر�سي 302/1.  )5(
نهاية املطلب يف دراية املذهب 389/4.  )6(

املغني لبن قدامة 219/7.  )7(
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ا  فائدة يف الفرق بني البدل واخللف والأ�سل: جعَل بع�ص اأهل العلم العجَز م�ستنداً
، وبيان ذلك امل�سح على اخلفني  ا اأو اأ�سالاً ، وبني ما يكون خلفاً للتفرقة بني ما يكون بدلاً

هل هو بدل اأم اأ�سل؟ 

فقال بع�سهم: هو “بدل عن الغ�سل فينق�سه ناق�ص اأ�سله كالتيمم”.

وامل�سح  الأ�سل،  على  القدرة  مع  يجوز  ل  البدل  لأن  ببدل؛  “لي�ص  اآخرون:  وقال 
يجوز مع القدرة على الأ�سل.

والتحقيق: اأن التيمم بدل وامل�سح خلف”)1(.

قلت: وهذا حتقيق رائق من �ساحب البحر الرائق.

خام�ًسا: تطبيقات فقهية: 

من التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 

ب�سوؤر احلمار ثم تيمم ولب�ص اخلف، ثم وجد ماء  “لو تو�ساأ  قال احلنفيُة:  اأ. 
ا، فعليه اأن ينزع خفيه ويغ�سل قدميه؛ لأن التو�سوؤ ب�سوؤر احلمار ل يكون  طهوراً

طهارة بعد وجود املاء املطلق”)2(.

قال ال�سافعيُة: “وهل يجب تعميم اجلبرية بامل�سح؟ فيه وجهان:  ب. 

اأحدهما: ل يجب؛ كما ل يجب تعميم اخلف بامل�سح.

والثاين-وهو الأ�سح-: يجب؛ لأنه م�سٌح اأبيح لل�سرورة؛ فيجب فيه التعميم؛ 
كم�سح الوجه يف التيمم، بخالف م�سح اخلف؛ فاإنه رخ�سة لي�ص ببدٍل؛ 

بدليل جوازه مع القدرة على غ�سل الرجل.

ومن متام الرخ�سة األ يوجب عليه التعميم؛ حتى ل يف�سد خفه”)3(.
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق 186/1.  )1(

املب�شوط لل�شرخ�شي 135/2.  )2(
التهذيب يف فقه الإمام ال�سافعي 417/1، وفتح العزيز ب�سرح الوجيز 283/2.  )3(
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ال�سافعية مبني على جعل العجز عن الأ�سل  قلت: الوجه الذي �سّححه حمققو 
ا للتفريق بني البدل الذي ياأخذ حكم الأ�سل، وبني اخللف الذي ل ياأخذ حكم  م�ستنداً

الأ�سل من جميع الوجوه.
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املبحث الثاين
ال�شوابط الفقهية املتعلقة بالعجز

املطلب االأول
ذكاة ال�صطرار ي�صار اإليها عند العجز عن ذكاة الختيار

اأوًل: ذكر �سيغ ال�سابط: 

ورد هذا ال�سابط ب�سيغ متعددة؛ منها: 

ذكاة ال�سطرار بدل عن ذكاة الختيار، وما مل يقدر على الأ�سل ل ي�سقط  اأ. 
حكم البدل)1(.

ذكاة ال�سطرار اإمنا ي�سار اإليها عند العجز عن ذكاة الختيار)2(. ب. 

مدار �شحة ذكاة ال�شطرار هو العجز)3(. ج. 

الذبح ال�سطراري بدل عن الختياري فال م�سري اإلى الأول قبل العجز عن  د. 
الثاين)4(.

ذكاة ال�سطرار ل ي�سار اإليها اإل عند العجز عن ذكاة الختيار)5(. ه�. 

ثانًيا: ذكر املعنى الإجمايل لل�سابط: 

الذكاة الختيارية: هي اجلرح يف احللق )احللقوم( ما بني اللبة واللحيني، عند 
القدرة على احليوان.

املب�شوط لل�شرخ�شي 241/11.  )1(
الهداية يف �سرح بداية املبتدي 350/4، والدر املختار �سرح تنوير الأب�سار، �ص641.  )2(

العناية �سرح الهداية 90/3.  )3(
العناية �سرح الهداية 497/9.  )4(

منحة ال�سلوك يف �سرح حتفة امللوك، �ص396.  )5(
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عن  العجز  عند  البدن  من  كان  مو�سع  اأي  يف  اجلرح  ال�سطرارية:  والذكاة 
احليوان)1(.

الأ�سل يف امل�ستاأن�ص الذكاة الختيارية، والأ�سل يف ال�سيد الذكاة ال�سطرارية، 
و“ما ا�ستاأن�ص من ال�سيد فذكاته الذبح، وما توح�ص من النعم فذكاته العقر واجلرح؛ 

لأن ذكاة ال�سطرار اإمنا ي�سار اإليه عند العجز عن ذكاة الختيار”)2(.

ثالًثا: ذكر م�ستند ال�سابط: 

، َفَرَماُه َرُجٌل  ا مَن الإبِل َندَّ دلَّ على هذا ال�سابط ما جاء يف ال�سنة النبوية؛ اأنَّ َبِعرياً
َنُعوا ِبِه  ِب�َسْهٍم َفَحَب�َسُه، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإِنَّ َلَها اأََواِبَد َكاأََواِبِد الَوْح�ِص، َفَما َغَلَبُكْم ِمْنَها َفا�سْ

َهَكَذا«)3(.

وجه ال�ستدلل: “اأن الإن�سي اإذا توح�ص كانت ذكاته ذكاة الوح�سي ، كما اأنه اإذا 
تاأن�ص الوح�سي كانت ذكاته ذكاة الإن�سي”)4(.

فاملقدور “عليه من الدواب الإن�سية اإذا توح�ص فامتنع �سار حكمه يف الذكاة حكم 
الوح�سي غري املقدور عليه”)5(.

رابًعا: درا�سة ال�سابط: 

ن�صَّ على هذا ال�سابط احلنفيُة)6(.

حالة  عليه  القدرة  بعدم  “العتبار  فقالوا:  ال�سافعيُة؛  مقت�ساه  يف  ووافقهم 
الفقه الإ�سالمي واأدلته للزحيلي 2777/4.  )1(

الهداية يف �سرح بداية املبتدي 350/4.  )2(
فاأراد  فقتله،  ب�سهم  بع�سهم  فرماه  لقوم،  بعري  ند  اإذا  باب  وال�سيد،  الذبائح  كتاب  البخاري،  رواه   )3(
اإ�سالحهم، فهو جائز، رقم احلديث )5544(، وم�سلم، كتاب الأ�ساحي، باب جواز الذبح بكل ما اأنهر 

الدم، رقم احلديث )1968(.
اأعالم احلديث للخطابي 1245/2.  )4(

معامل ال�سنن 279/4 - 280.  )5(
الهداية يف �سرح بداية املبتدي 350/4.  )6(
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الإ�سابة، فلو رمى غري مقدور عليه ف�سار قبل الإ�سابة مقدورا عليه ثم اأ�ساب غري 
املذبح حرم اأو بالعك�ص حل”)1(.

باأ�سله،  ل  ذبحه،  وقت  احليوان  بحال  الذكاة  يف  “العتبار  فقالوا:  واحلنابلُة؛ 
اإذا  الأهلي  فكذلك  واللبة،  احللق  يف  تذكيته  وجبت  عليه  ُقِدر  اإذا  الوح�سي  بدليل 

توح�ص يعترب بحاله”)2(. 

واأما املالكيُة؛ فاملعلوم من مذهبهم “اأن الإن�سي ل يذكى مبا يذكى به ال�سيد واإن 
امتنع، ول يوؤكل اإل اأن يذبح اأو ينحر، كان له اأ�سل يف التوح�ص اأو مل يكن”)3(.

تتميم فائدة وزيادة عائدة: 

ا للتفريق بني ذكاة الختيار وذكاة ال�سطرار؛  جعل بع�ُص الفقهاء العجَز م�ستنداً
وهذا الفرق من وجوه: 

وقت الت�سمية: “يف ذكاة الختيار جتب الت�سمية لكل ذبيحة عند احلز والقطع، . 1
ويف ذكاة ال�شطرار ي�شرتط عند الرمي والإر�شال ل عند الإ�شابة”)4(.

حمل الت�سمية: “الت�سمية يف ذكاة الختيار م�سروعة على الذبح ل على الآلة، . 2
...واأما يف ذكاة ال�سطرار فالت�سمية �سرعت على الآلة”)5(.

حمل الذبح: “اأما ذكاة ال�سطرار فمحله جميع البدن فيحل بوجود اجلرح . 3
اأينما اأ�ساب، .... واأما ذكاة الختيار فمحله ما بني اللبة واللحيني”)6(. 

كيفية اجلرح: الذكاة الختيارية “هي فري الأوداج؛ والأدواج اأربعة: احللقوم . 4
مغني املحتاج 100/6.  )1(

املغني لبن قدامة 390/9.  )2(

البيان والتح�سيل 574/2.  )3(
حتفة الفقهاء 66/3.  )4(

املحيط الربهاين يف الفقه النعماين 81/6.  )5(
حتفة الفقهاء 68/3.  )6(
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واملريء والعرقان اللذان بينهما احللقوم واملريء، فاحللقوم جمرى النف�ص، 
واملريء جمرى الطعام وال�سراب، والعرقان جمرى الدم”، بخالف الذكاة 

ال�سطرارية، فتحل بوجود اجلرح اأينما اأ�ساب)1(.

خام�ًسا: تطبيقات فقهية: 

من التطبيقات الفقهية على هذا ال�سابط: 

و�سل �ساحب ال�سيد، وال�سيد حٌي، فاأخذه فلم يذبحه حتى مات مل يوؤكل،  اأ. 
القدرة  لأنه ترك ذكاة الختيار مع  اإذا متكن من ذبحه فال �سك فيه؛  اأما 
عليه، واأما اإذا مل يتمكن من ذلك، فاإن كان لفقد الآلة فكذلك اجلواب؛ لأن 
التق�سري من قبله؛ اإذ مل يحمل اآلة الذكاة مع نف�سه، واإن كان ل�سيق الوقت 

ا)2(. فكذلك اجلواب، وقيل: يحل ا�ستح�ساناً

ا، وحب�سه حتى ا�س�تاأن�ص؛ فاأراد قتله، فلو رماه فقتله  ا حياً اأ�ساب �سيداً رجل  ب. 
؛ لأن الذكاة الختيارية ممكنة فال ي�سار اإلى الذكاة  مل يحل، واإن ذبحه حَلّ

ال�سطرارية اإل بالعجز عن الذكاة الختيارية.

املطلب الثاين
اإجمال ال�صاهد مع العجز اأو التهمة ل يقبل اتفاًقا

اأوًل: ذكر �سيغ ال�سابط: 

ورد هذا ال�سابط ب�سيغة وحيدة عند متاأخري احلنفية بلفظ: 

ا)3(. اإجمال ال�ساهد مع العجز اأو التهمة ل يقبل اتفاقاً
حتفة الفقهاء 68/3.  )1(

املب�شوط لل�شرخ�شي 241/11.  )2(
الفرائد البهية يف القواعد الفقهية، ملحمود اأفندي حمزة، �ص95.  )3(
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ثانًيا: ذكر املعنى الإجمايل لل�سابط: 

اإل  منه  املراد  ُيفهم  ل  لفظ  وهو  اجلملة،  من  ماأخوذ  املف�سر؛  “�سد  املجمل: 
با�ستف�ساٍر من املجِمل وبياٍن من جهته يعرف به املراد”)1(.

يدل هذا ال�سابط “على اأن ال�ساهد اإذا اأَبهم �سهادة وجمعها دون تف�سيل، وكان 
ا، ويفهم اأن الإجمال اإذا كان  ذلك عن عجز اأو عن تهمة اأن �سهادته غري مقبولة اتفاقاً

عن غري عجز اأو تهمة اأنه يقبل”)2(.

ثالًثا: ذكر م�ستند ال�سابط: 

دَلّ على هذا ال�سابط املعقوُل: 

و�سبب  وجهها،  على  ال�سهادة  توؤدَّ  فلم  حمتملة،  الإجمال  على  ال�سهادة  اأن  اأ. 
الإجمال العجز)3(.

ي�شرتط يف ال�شهادة التف�شري)4(، فلو عجز عن التف�سري مل ُتقبل ال�سهادة. ب. 

اأن املو�شع “مو�سع اأداء ولي�ص مو�سع حكاية”)5(، فالبد من ال�ستيفاء بالتف�سري. ج. 

رابًعا: درا�سة ال�سابط: 

ن�صَّ على هذا ال�سابط احلنفيُة)6(.

ووافق املالكيُة يف تطبيقاتهم على هذا ال�سابط؛ فقالوا: “اأما على �سهادة رجل 
ي�سهد مبثل ما �سهد به فالن فاإنه ل يجوز؛ لأنه كاأنه عاد يف حتقيق �سهادته”)7(.

اأ�سول ال�سرخ�سي 168/1.  )1(
مو�سوعة القواعد الفقهية 1/ 1/ 187.  )2(

املحيط الربهاين يف الفقه النعماين 328/8.  )3(
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق 62/7.  )4(

احلاوي الكبري 275/16، وبحر املذهب للروياين 55/14.  )5(
الفرائد البهية يف القواعد الفقهية، ملحمود اأفندي حمزة، �ص95. وينظر: املحيط الربهاين يف الفقه   )6(

النعماين 328/8، والبحر الرائق �سرح كنز الدقائق 62/7..
البيان والتح�سيل 67/10.  )7(
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وال�سافعيُة يف فروعهم؛ فقالوا: “ولو بداأ الأول فا�ستوفى ال�سهادة، وقال الثاين: 
اأ�شهد مبثل ما �شهد به، مل ت�شح �شهادته، حتى ي�شتوفيها لفًظا كالأول، لأنه مو�شع 

اأداء ولي�ص مو�سع حكاية”)1(.

واحلنابلُة؛ فقالوا: “لو قال: اأ�سهد مبا و�سعت به خطي، اأو قال من تقدمه غريه 
ب�سهادة: اأ�سهد مبثل ما �سهد به، مل ي�سح ذلك؛ ملا فيه من الإجمال والإبهام”)2(.

خام�ًسا: تطبيقات فقهية: 

من التطبيقات الفقهية على هذا ال�سابط: 

املدعي،  من  البينة  وُطلبت  عليه،  املدعى  فاأنكر  مالاً  اآخر  على  رجل  ادعى  اأ. 
فاأح�سر �ساهدين �سهد اأحدهما طبق دعوى املدعي، وقال الثاين: اأ�سهد كما 

ا)3(.  �سهد هذا ال�ساهد الأول، ل تقبل �سهادته اتفاقاً

ا: ن�سهد  ا، وجاء ثالثة �سهود فقالوا جميعاً �سهد رجل على اآخر بالزنا مف�سراً ب. 
ت �سهادتهم. كما �سهد ال�ساهد الأول، ُردَّ

املطلب الثالث
القا�صي ماأمور بالنظر لكل َمن عجز عن النظر لنف�صه

اأوًل: ذكر �سيغ ال�سابط: 

ورد هذا ال�سابط ب�سيغ متعددة؛ منها: 

القا�شي ماأمور بالنظر لكل من عجز عن النظر لنف�شه)4(. اأ. 
احلاوي الكبري 275/16. وينظر: بحر املذهب للروياين 55/14.  )1(

دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى 611/3. وينظر: املبدع يف �شرح املقنع 330/8.  )2(
الفرائد البهية يف القواعد الفقهية، ملحمود اأفندي حمزة، �ص95.  )3(

املب�شوط لل�شرخ�شي 5/ 197، 225، 88/16، 46/17.  )4(
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القا�شي ناظر لكل من عجز عن النظر لنف�شه)1(. ب. 

ب ناظًرا لكل من عجز عن النظر لنف�شه بنف�شه)2(. القا�شي ن�شَّ ج. 

َمن ل ي�شح منه النظر لنف�شه، فاحلاكم يقوم مقامه يف ذلك)3(. د. 

الولية اإمنا تثبت نظًرا للموّلى عليه عند عجزه عن النظر لنف�شه)4(. هـ. 

ثانًيا: ذكر املعنى الإجمايل لل�سابط: 

فاإن  ذلك  على  وبناءاً  له،  ويل  ل  َمن  ويل  “القا�سي  اأن  على  ال�سابط  هذا  دَلّ 
اأو  القا�شي ماأمور �شرًعا بالنظر والرعاية لكل من عجز عن النظر لنف�شه، ل�شغر 

اأنوثة اأو عته اأو �سفه اأو جنون ول ويل له، اأو كان العجز لغياب الويل.

واملراد بالنظر هنا: العمل مبا فيه املنفعة وامل�شلحة للعاجز”)5(.

و“ال�ّسرع احلكيم فّو�ص ذلك اإلى َمن ي�ستطيعه مّمن له ولية على العاجز، من 
اأقاربه الأدنني اأو الأو�شياء، فاإذا مل يوجد اأو كان الويل ممتنًعا عن الّنظر فاإّن ال�ّشرع 
اأعطى الأمري اأو الوايل اأو القا�شي اأمر الّنظر والّتدبري لذلك العاجز - بل اأوجبه - 

حتى ل يهلك اأو يت�سّرر يف نف�سه اأو ماله”)6(.

ثالًثا: ذكر م�ستند ال�سابط: 

ْلَطاُن َويِلُّ َمْن َل َويِلَّ َلُه«)7(. ميكن ال�ستدلل على هذا ال�سابط بعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال�سُّ
املب�شوط لل�شرخ�شي 38/11.  )1(

املحيط الربهاين يف الفقه النعماين 531/3.  )2(
بحر املذهب للروياين 394/8.  )3(

املغني لبن قدامة 21/7، واملبدع يف �سرح املقنع 109/6.  )4(
مو�سوعة القواعد الفقهية 124/8.  )5(
مو�سوعة القواعد الفقهية 730/8.  )6(

رواه اأبو داود، كتاب النكاح، باب يف الويل، رقم احلديث )2083(، والرتمذي، كتاب النكاح، باب ما   )7(
جاء ل نكاح اإل بويل، رقم احلديث )1102(.

قال الرتمذي: “حديث ح�سن”. و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل 243/6.
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وجه ال�ستدلل: “اأجمع اْلعلَماء على اأَن ال�سلطان ويل من َل ويل َلُه”)1(.

النظر  عن  العاجز  م�شلحة  فيه  مبا  ت�شرفاتهم  منوطٌة  والقا�شي  فال�شلطان 
لنف�سه. 

رابًعا: درا�سة ال�سابط: 

ن�صَّ على هذا ال�سابط احلنفيُة)2(، وال�سافعيُة)3(، واحلنابلُة)4(.

ا.  ا اأو تطبيقاً ومل اأقف على ن�صٍّ للمالكية يو�سح اأنهم ذكروا هذا ال�سابط ن�ساً

والقول بهذا ال�سابط فيه رعاية مل�سالح الب�سر وما ينفعهم، وفيه دفع �سرر عن 
العاجز يف ماله ونف�سه.

خام�ًسا: تطبيقات فقهية: 

ا يتولى  ب له و�سياً ا له، اأو ُين�سِّ اإذا ُوجد يتيم ل ويل له، فاإن القا�سي يكون ولياً اأ. 
اأمره واأمر اأمواله.

ويف ع�شرنا احلا�شر، ع�شر الدولة احلديثة، مت اإن�شاء موؤ�ش�شة خا�شة للنظر يف 
اأموال القا�سرين واأمورهم.

املفقود “اإن كانت له غلة جعل القا�شي فيها من يحفظها؛ لأنه ناظر لكل من  ب. 
ب القا�شي  عجز عن النظر لنف�شه، واملفقود عاجز عن النظر لنف�شه؛ فُين�شِّ
من  الف�شاد  عليه  يخاف  كان  وما  عليه،  ويحفظها  يجمعها،  من  غالته  يف 
اإلى حفظ  متاعه، فاإن القا�سي يبيعه؛ لأن حفظ عينه عليه متعذر في�سري 
ماليته عليه، وذلك يكون بالبيع وينفق على زوجته واأولده ال�سغار اأو الكبار 

من الإناث اأو الزمنى من الذكور من ماله باملعروف”)5(.
عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري 20/ 127.  )1(

املب�شوط لل�شرخ�شي 5/ 197، 225، 88/16، 46/17.  )2(
بحر املذهب للروياين 394/8.  )3(

املغني لبن قدامة 21/7، واملبدع يف �سرح املقنع 109/6.  )4(
املب�شوط لل�شرخ�شي 38/11 - 39.  )5(
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اخلامتة

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده.

الباحث يف  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  ت�سطري  البحث لبد من  نهاية  وبعد: ففي 
بحثه، م�سفوعةاً بالتو�سيات التي يرى الباحث الأخذ بها.

اأوًل: النتائج: 

ا. . 1 ا؛ تاأ�سيالاً وتطبيقاً العجز حالة كونية معتربة �سرعاً

عجز املكلف له �سور متعددة يف اأبواب الفقه كافة.. 2

العجز له اأثر يف بع�ص القواعد الفقهية.. 3

العجز له اأثر يف بع�ص ال�سوابط الفقهية.. 4

ثانًيا: التو�سيات: 

العناية بالدرا�سات ال�ستقرائية للربط بني الأ�سباب الكونية، كالعجز وغريه، . 1
والتقعيد الفقهي.

العمل على �سل�سلة فقهية يف هذا الجتاه.. 2

هذا الباب التاأ�سيلي مفتوح لطالب الدرا�سات العليا؛ لي�ستقوا منه عناوين . 3
بحث للماج�ستري والدكتوراه.

ويف اخلتام: احلمد هلل على ما منَّ به، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني، 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 
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قائمة املراجع وامل�صادر

القراآن الكرمي.. 1
احلنفي، . 2 اجل�سا�ص  الرازي  بكر  اأبو  علي  بن  اأحمد  تاأليف:  القراآن،  اأحكام 

 - العربي  الرتاث  اإحياء  دار  الن�سر:  دار  القمحاوي،  �سادق  حممد  حتقيق: 
بريوت، 1405ه�. 

اأحكام اأهل الذمة: تاأليف: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين . 3
ابن قيم اجلوزية، حتقيق: يو�سف بن اأحمد البكري، دار الن�سر: رمادى للن�سر 

- الدمام، الطبعة: الأولى، 1418ه�- 1997م.
دار . 4 الن�شر:  دار  ال�شيوطي،  الدين  جالل  تاأليف:  النحو،  يف  والنظائر  الأ�شباه 

الكتب العلمية، بدون.
الأ�شباه والنظائر، تاأليف: تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف ال�شبكي، . 5

دار الن�سر: دار الكتب العلمية، 1411ه�-1991م، الطبعة الأولى.
الأ�شباه والنظائر، تاأليف: جالل الدين ال�شيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، . 6

1403ه�، الطبعة الأولى.
الأ�شباه والنظائر، تاأليف: زين العابدين بن اإبراهيم بن جنيم، دار الن�شر: دار . 7

الكتب العلمية، بريوت، 1400ه�-1980م.
اأ�سول ال�سرخ�سي، تاأليف: حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل �سم�ص الأئمة ال�سرخ�سي، . 8

دار الن�سر: دار املعرفة - بريوت، بدون.
اأعالم احلديث )�سرح �سحيح البخاري(، تاأليف: اأبو �سليمان حمد بن حممد . 9

اخلطابي، حتقيق: د. حممد بن �سعد بن عبدالرحمن اآل �سعود، النا�سر: جامعة 
اأم القرى، الطبعة: الأولى، 1409ه� - 1988م.

اأبو عبداهلل �سم�ص الدين حممد ابن . 10 تاأليف:  اإعالم املوقعني عن رب العاملني، 
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اأيوب بن �سعد الزرعي الدم�سقي، حتقيق: طه عبدالروؤوف �سعد،  اأبي بكر بن 
دار الن�سر: دار اجليل، بريوت، 1973م. 

الإعالم بفوائد عمدة الأحكام، تاأليف: ابن امللقن �شراج الدين اأبو حف�ض عمر . 11
بن علي بن اأحمد ال�سافعي امل�سري، حتقيق: عبدالعزيز بن اأحمد بن حممد 
امل�سيقح، دار الن�سر: دار العا�سمة للن�سر والتوزيع، اململكة العربية ال�سعودية، 

الطبعة: الأولى، 1417ه� - 1997م.
الأعالم، تاأليف: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ص الزركلي . 12

الدم�سقي، دار الن�سر: دار العلم للماليني، 2002م، الطبعة: اخلام�سة ع�سر.
الدين ابن جنيم احلنفي، دار . 13 تاأليف: زين  الدقائق،  الرائق �سرح كنز  البحر 

الن�سر: دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الثانية.
اإ�سماعيل الروياين، حتقيق: طارق فتحي . 14 تاأليف عبدالواحد بن  بحر املذهب، 

ال�سيد، دار الن�سر: دار الكتب العلمية، بريوت، 2009م، الطبعة: الأولى.
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، تاأليف: عالء الدين الكا�ساين، دار الن�سر: . 15

دار الكتاب العربي، بريوت 1982م، الطبعة: الثانية.
ب�سائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، تاأليف: جمد الدين اأبو طاهر . 16

حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي، حتقيق: حممد علي النجار، دار الن�سر: املجل�ص 
الأعلى لل�سئون الإ�سالمية - جلنة اإحياء الرتاث الإ�سالمي، القاهرة.

البناية �سرح الهداية، تاأليف: حممود بن اأحمد بن مو�سى العيني، النا�سر: دار . 17
الكتب العلمية - بريوت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1420ه� - 2000 م.

اأبو . 18 تاأليف:  امل�ستخرجة،  مل�سائل  والتعليل  والتوجيه  وال�سرح  والتح�سيل  البيان 
واآخرون،  القرطبي، حتقيق: د حممد حجي  ر�سد  بن  اأحمد  بن  الوليد حممد 
دار الن�سر: دار الغرب الإ�سالمي، بريوت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1408 ه� - 

1988 م.
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تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، تاأليف: حممد مرت�شى احل�شيني الزبيدي، . 19
حتقيق: جمموعة من املحققني، دار الن�سر: دار الهداية، بدون.

تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، تاأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . 20
احلنفي.، دار الن�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة، 1313ه�، بدون.

الدين . 21 عالء  بكر  اأبو  اأحمد،  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  تاأليف:  الفقهاء،  حتفة 
ال�سمرقندي، دار الن�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الثانية، 

1414ه� - 1994م. 
اإبراهيم . 22 حتقيق:  اجلرجاين،  علي  بن  حممد  بن  علي  تاأليف:  التعريفات، 

الأبياري، دار الن�سر: دار الكتاب العربي، بريوت 1405ه�، الطبعة: الأولى.
تف�شري القراآن العظيم، تاأليف: اأبو الفداء اإ�شماعيل بن عمر بن كثري القر�شي . 23

الب�سري ثم الدم�سقي، حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة، دار الن�سر، دار طيبة 
للن�سر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420ه� - 1999م.

بن . 24 حممد  عبداهلل  اأبو  تاأليف:  القراآن(،  لأحكام  )اجلامع  القرطبي  تف�سري 
اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري اخلزرجي �سم�ص الدين القرطبي، حتقيق: 
اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص، دار الن�سر: دار الكتب امل�سرية - القاهرة، 

الطبعة: الثانية، 1384ه� - 1964م 3/ 429.
تقومي النظر يف م�شائل خالفية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة، تاأليف: حممد بن . 25

نا�سر بن �سالح اخلزمي،  ان، حتقيق: د. �سالح بن  هَّ الدَّ ابن  علي بن �سعيب، 
 - 1422ه�  الأولى،  الطبعة:  الريا�ص،   / ال�سعودية   - الر�سد  مكتبة  النا�سر: 

2001م.
احل�سن . 26 بن  عبدالرحيم  تاأليف:  الأ�سول،  على  الفروع  تخريج  يف  التمهيد 

الأ�سنوي، حتقيق: د. حممد ح�سن هيتو، دار الن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 
1400ه�، الطبعة: الأولى. 

حممد . 27 حتقيق:  الأزهري،  اأحمد  بن  حممد  من�سور  اأبو  تاأليف:  اللغة،  تهذيب 



د. ياسر بن راشد الدوسري

العدد  الرابع واخلمسون  455العدد  الرابع واخلمسون 454

عو�ص مرعب، دار الن�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 2001م، الطبعة: 
الأولى. 

التهذيب يف فقه الإمام ال�سافعي، تاأليف: حميي ال�سنة، اأبو حممد احل�سني بن . 28
م�سعود بن حممد بن الفراء البغوي ال�سافعي، حتقيق: عادل اأحمد عبداملوجود، 
علي حممد معو�ص، دار الن�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1418ه� - 

1997م.
التوقيف على مهمات التعاريف، تاأليف: عبدالروؤوف بن تاج العارفني بن علي . 29

املناوي، النا�سر: عامل الكتب، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1410ه�-1990م.
حا�سية ابن عابدين امل�سماة: رد املختار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار . 30

اأبو حنيفة، تاأليف: ابن عابدين، دار الن�سر: دار الفكر للطباعة والن�سر،  فقه 
بريوت، 1421ه�- 2000م.

بن . 31 تاأليف: عبدالرحمن بن حممد  امل�ستقنع،  زاد  �سرح  املربع  الرو�ص  حا�سية 
قا�سم العا�سمي احلنبلي النجدي، بدون نا�سر، الطبعة: الأولى - 1397ه�.

حا�سيتا قليوبي وعمرية، تاأليف: اأحمد �سالمة القليوبي واأحمد الربل�سي عمرية، . 32
دار الن�سر: دار الفكر - بريوت، 1415ه�-1995م.

بن . 33 حممد  بن  علي  تاأليف:  ال�سافعي،  الإمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 
حبيب املاوردي الب�سري ال�سافعي، حتقيق: ال�سيخ علي حممد معو�ص وال�سيخ 
لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الن�سر:  دار  عبداملوجود،  اأحمد  عادل 

1419ه�/1999م، الطبعة: الأولى. 
ني . 34 الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار، تاأليف: حممد بن علي بن حممد احِل�سْ
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فائدة: ال�ستغفار اأمان من العذاب 

دل قول اهلل تعالى: )ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( ]الأنفال: 33[. على اأن ال�ستغفار اأمان 

ابن  قال  بالإن�سان،  العقوبة  حلول  ومن  العذاب،  من  و�سالمة 
اأمانني،  الأمة  هذه  يف  جعل  اهلل  اإن  عنهما:  اهلل  ر�سي  عبا�ص 
بني  داما  ما  العذاب،  قوارع  من  جمارين  مع�سومني  يزالون  ل 
اأظهرهم: فاأمان قب�سه اهلل اإليه )وئ  ۇئ(، واأمان بقي فيكم 

)ېئ  ېئ(.

تف�سري اخلازن )29/3(.



أحكام طعام المجوس
في الفقه اإلسالمي

اإعداد: 
من�صور بن حممد بن عبدالرحمن الع�صبلي

باحث دكتوراه بق�صم الفقه يف كلية ال�رشيعة واأ�صول الدين
جامعة امللك خالد
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املقدمة

ومن  اأنف�سنا  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره  ون�ستعينه  نحمده  هلل  احلمد  اإن 
�سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال ُم�سّل له ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل اإله 
ا عبده ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى اآله  ال اهلل وحده ل �سريك له واأ�سهد اأن حممداً

و�سحبه و�سلم، اأما بعد: 

فقط؛  امل�سلمني  على  اقت�سارها  وعدم  ب�سموليتها  متيزت  ال�سالم  اأحكام  فاإن 
گ   گ   ک   )ک   تعالى:  قال  الديانات،  جميع  من  النا�ص  كافة  �سملت  بل 
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   )ۀ   تعالى:  وقال   ،]107 ]الأنبياء:  گ( 

ھ( ]�سباأ: 28[.
ُتغفل  بامل�سلمني يف جميع جوانب حياتهم، مل  الإ�سالمية  ال�سريعة  اهتمت  فكما 
العناية والهتمام باملخالطني لهم من اأهل الذمة �سواءاً كانوا من اليهود اأو الن�سارى 

اأو املجو�ص اأو غريهم.

اإلى ع�سرنا احلا�سر ما زال امل�سلمون  ملسو هيلع هللا ىلص وعلى مر التاريخ   فمنذ عهد النبي 
يخالطونهم ويتعاملون معهم، يف �ستى املجالت؛ مما ي�ستدعي اأن يكون امل�سلم على 
اطالع ومعرفة باأحكام هذه املعامالت حتى ل يقع يف املحظور، وخا�شة فيما يكرث فيه 
اأو نكاح ن�سائهم وغريها من الأحكام، وقد جعل  التعامل معهم مثل اأحكام ذكاتهم 
اأو من لهم �ُسبهة كتاب خا�سية على باقي اأهل الذمة، فاأباح اهلل  اهلل لأهل الكتاب 
لنا ذبائح اليهود والن�سارى ونكاح ن�سائهم، مع اأخذ اجلزية منهم، اأما من عندهم 
�سبهة كتاب وهم املجو�ص، فلهم اأحكام تتفق مع اهل الكتاب من جهة وتختلف عنهم 
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بغريهم من طوائف  �َسَبٌه  كذلك  وفيهم  الكتاب  باأهل  �َسَبٌه  ففيهم  اأخرى،  من جهة 
الكفر الأخرى، مما ي�ستدعي الغو�ص يف كتب الفقه والبحث عن هذه الأحكام، وهذا 

هو مو�سوع بحثي: )اأحكام طعام املجو�س يف الفقه الإ�سالمي(.

اأهمية املو�سوع: 

تظهر اأهمية بحث هذا املو�شوع يف النقاط التالية: 

اإن اختالط امل�شلمني باملجو�ض وا�شترياد ال�شلع منهم وخا�شة الأطعمة ذات . 1
امل�سدر احليواين كاللحوم والأجبان، ي�ستدعي البحث عن الأحكام املتعلقة 

باأطعمتهم، حتى ل يقع امل�شلم يف املحظور.

اأن ا�ستقدام العمالة من بالد بع�ص اأهلها جمو�ص للعمل يف م�سالخ امل�سلمني، . 2
ومن ثم قيامهم بالذكاة نيابة عن امل�سلمني، ي�ستدعي بيان احلكم ال�سرعي 

يف هذا.

م�سكلة البحث: 

تت�سح م�سكلة البحث من خالل الإجابة عن الأ�سئلة التالية: 

هل هذه الطائفة ما زال لها وجود حتى نبحث يف اأحكام ذبائحهم اأم ل؟ وهل لهم 
احتكاك وتعامل مع امل�سلمني وخا�سة فيما يتعلق بذبائحهم؟

عام  اإح�ساء  ح�سب  املجو�سية  للطائفة  املنتمني  عدد  ر  فُقدِّ وجودهم  عن  اأما   
2004م: بني )124،000( اإلى )190،000( ن�سمة، ينت�سرون يف املناطق الآتية: 

يف الهند: )601، 69( زراد�ستي يتكونون من قوميتني وهما بار�سي واإيراين. . 1

وازداد . 2 كرات�سي،  مدينة  يف  يرتكزون  زراد�ستي   )5،000( باك�ستان:  يف 
زراد�ستي  من  الكثري  هجرة  بعد  كبري  ب�سكل  الأخرية  ال�سنوات  يف  عددهم 

اإيران اإلى باك�ستان. 
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يف قارة اأمريكا ال�سمالية: )ما بني 18،000 اإلى 25،000( زردا�ستي. . 3

يزد . 4 مدن  يف  خا�ص  ب�سكل  يتواجدون  زراد�ستي،   )21،400( اإيران:  يف 
الربملان  يف  نائب  لهم  يوجد  كما  طهران،  العا�سمة  اإلى  اإ�سافة  وكردمان 

الإيراين وهو من اأ�سول كردية.

�سمال . 5 يف  الواقعة  بلخ  منطقة  يف  ا  وخ�سو�ساً الو�سطى  اآ�سيا  مناطق  يف 
اأفغان�ستان، ويف جمهورية طاجيك�ستان والتي كانت موطن الديانة املجو�سية 

ا: )10،000( زراد�ستي. �سابقاً

ا يف مدينة �سيدين. . 6 جالية كبرية يف اأ�سرتاليا: يقدر عددهم 3،500 وخ�سو�ساً

يف �سمال �سوريا مبنطقة ت�سمى عفرين يف مدينة حلب وهم جميعهم اأكراد: . 7
)40،000( ن�سمة زراد�ستي)1(.

فاإذا ثبت لنا وجودهم يف ع�سرنا احلا�سر يف هذه الدول املذكورة، فهل للم�سلمني 
احتكاك بهذه الدول وتعامٌل معهم؟

يف  الهندية  اجلالية  عدد  بلغ  فقد  2013م،  عام  يف  �سعودية  لتقديرات  ا  ووفقاً
يف  اجلاليات  اأكرب  من  الهنود  ويعترب  ا،  األفاً وخم�سني  مائة  واأربع  مليونني  ال�سعودية 
اجلن�سية  اأن  اأو�سح  ا  ُموؤخراً ُن�سر  اإح�سائي  حتليل  ففي  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
اإجمايل  بن�سبة 14.5٪ من  الباك�ستانية  بن�سبة 19.4٪، ثم  الأول  الهندية يف املركز 
يكون  وقد  امل�سالخ،  يعمل يف  اأن منهم من  املعلوم  اململكة)2(. ومن  املقيمني يف  عدد 

فيهم جمو�ص فهل جتوز لنا ذكاتهم لذبائحنا اأم ل؟

اأما الدول التي ت�ستورد منها اململكة العربية ال�سعودية ح�سب ن�سرة التبادل التجاري 
الرئي�سيني خالل الفرتة 2004- التجاريني  ال�سعودية و�سركائها  العربية  بني اململكة 

.http://www.al3asefah.com/forum/lofiversion/index.php/t23913.html :موقع العا�سفة  )1(
جريدة الريا�ص القت�سادية، الثالثاء 21 ذي القعدة 1435ه� - 16 �سبتمرب 2014م - العدد 16885.  )2(
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للتبادل التجاري)1(،  2013م التي ُت�سدرها م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات 
فهي كالتايل: 

• مت ا�شترياد اململكة من الهند: حلم بقري بدون عظم جممد بقيمة 611مليون 	
ريال.

• طازجة 	 الأبقار  حلوم  من  بعظمها  قطع  باك�شتان:  من  اململكة  ا�شترياد  ومت 
بقيمة 107 مليون ريال، وذبائح من حمالن طازجة اأو مربدة بقيمة 82 مليون 

ريال، وذبائح من ال�ساأن الطازجة بقيمة 61مليون ريال.

• ومن اأ�شرتاليا: حلم بقر بدون عظم جممد بقيمة 305 مليون ريال.	

تذكيتها  تولى  من  يكون  اأن  احتمال  مع  الذبائح  هذه  مثل  تناول  لنا  يجوز  فهل 

جمو�س؟

اأهداف البحث: 

احتياط امل�شلم لدينه فال ياأكل من ذبائح املجو�ض.. 1

على ح�سب . 2 واحد،  بحث  املجو�ص يف  اأحكام  بع�ص  اأ�سهم يف جمع  اأن  اأردت 
ا�ستطاعتي؛ حتى اأُ�سّهل على القارئ جمع �ستات هذا املو�سوع.

رغبتي يف درا�سة اأحكام املجو�ص يف الفقه ال�سالمي، ب�سبب ما يح�سل من . 3
اخللط بني اأحكام املجو�ص وبني غريهم من الطوائف الأخرى.

اإيجاد املخارج ال�شرعية حلل م�شاكل اختالط امل�شلمني باملجو�ض. . 4

الدرا�سات ال�سابقة: 

مل اأقف يف حدود اطالعي على بحث اأفرد اأحكام طعام املجو�ص، اإل ما كان من 
اأو  املجو�ص،  لبحث طعام  التطرق  دون  ب�سكل عام  الأطعمة  اأحكام  تناولت  درا�سات 
موقع م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات للتبادل التجاري بني اململكة و�سركائها التجاريني الرئي�سيني   )1(

.Central Department of Statistics & Information .على ال�سبكة العنكبوتية، لعام 2013م
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درا�سات تناولت مو�سوع الأطعمة ب�سكل عام مع اإ�سارة مقت�سبة حلكم طعام املجو�ص، 
ومن هذه الدرا�سات: 

الأطعمة واأحكام ال�سيد والذبائح لل�سيخ الدكتور �سالح بن فوزان بن عبداهلل . 1
الفوزان، ر�سالة علمية لنيل درجة الدكتوراه من كلية ال�سريعة بجامعة الإمام 
حممد بن �سعود الإ�سالمية، حيث جاءت الر�سالة يف اأحكام الأطعمة وال�سيد 
والذبائح ب�سكل عام، وتطرقت ب�سكل مقت�سب مل�ساألة حكم ذبيحة املجو�سي.

اأحكام الأطعمة يف ال�سريعة الإ�سالمية درا�سة مقارنة، للدكتور عبداهلل بن . 2
عام  ب�سكل  املحرمة  الأطعمة  اأنواع  على  الدرا�سة  ورّكزت  الطريقي،  حممد 

واحليوانية منها ب�سكل خا�ص.

وليد بن خالد . 3 للدكتور  الإ�سالمي درا�سة مقارنة،  الفقه  الأطعمة يف  اأحكام 
كالأ�سحية  الذبائح  واأنواع  ال�سيد  اأحكام  على  الدرا�سة  ركزت  الربيع، 

والعقيقة.

اأحكام الأطعمة والأ�سربة امل�ستوردة من الدول غري الإ�سالمية، للدكتور اأمين . 4
املجو�ص  ذبائح  حكم  خمت�سر  ب�سكل  الباحث  ذكر  الكبي�سي،  رحيم  فوزي 

عندما ذكر �شروط املذكي.

املنهج املتبع يف البحث كالتايل: 

تكون  بيان حكمها، عندما  قبل  ا  ا دقيقاً املراد بحثها ت�سويراً امل�ساألة  اأ�سّور   : اأولاً
غري وا�سحة؛ ليت�سح املق�سود من درا�ستها.

توثيق  مع  بدليلها،  حكمها  فاأذكر  التفاق  موا�سع  من  امل�ساألة  كانت  اإذا  ا:  ثانياً
التفاق من مظانه املعتربة. 

ا: اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف فاأتبع ما يلي:  ثالثاً

وبع�سها  خالف،  حمل  امل�ساألة  �سور  بع�ص  كانت  اإذا  اخلالف  حمل  حترير  اأ. 
حمل اتفاق.



منصور بن حممد بن عبدالرمحن العسبلي

العدد  الرابع واخلمسون  471العدد  الرابع واخلمسون 470

عر�ص  ويكون  العلم،  اأهل  من  بها  قال  من  وبيان  امل�ساألة،  يف  الأقوال  ذكر  ب. 
اخلالف ح�شب الجتاهات الفقهية، بادًئا بالقول الراجح يف نظري.

القت�شار على املذاهب الفقهية املعتربة، مع العناية بذكر ما تي�شر الوقوف  ج. 
عليه من اأقوال ال�سلف ال�سالح.

توثيق الأقوال من كتب اأهل املذهب نف�سه ما ا�ستطعت. د. 

من  عليها  يرد  ما  وذكر  الدللة،  وجه  بيان  مع  الأقوال،  اأدلة  ا�ستق�ساء  ه�. 
مناق�سات، وما يجاب به عنها اإن وجد.

الرتجيح مع بيان �سببه، وذكر ثمرة اخلالف اإن وجدت. و. 

والتوثيق،  التحرير،  يف  الأ�سلية  واملراجع  امل�سادر  اأمهات  على  العتماد  ا:  رابعاً
والتخريج، واجلمع.

ا: العناية ب�سرب الأمثلة، خا�سة الواقعية عند احلاجة. خام�ساً

ا: ترقيم الآيات وبيان �سورها. �ساد�ساً

ا: تخريج الأحاديث النبوية، ويكون بتخريجها من كتب احلديث املعتمدة،  �سابعاً
اأخذت منه احلديث، ثم ذكر الباب واجلزء وال�سفحة،  وذلك بذكر امل�سدر الذي 
فاإن كان احلديث يف ال�سحيحني اأو يف اأحدهما اكتفيت بذكره فيهما، واإن مل يكن يف 

ال�سحيحني خّرجته من كتب احلديث املعتمدة.

ا: تخريج الآثار من م�سادرها الأ�سلية. ثامناً

ا: التعريف بامل�سطلحات و�سرح الغريب. تا�سعاً

ا: العناية بقواعد اللغة العربية، والإمالء، وعالمات الرتقيم. عا�سراً

احلادي ع�سر: تكون اخلامتة عبارة عن ملخ�ص للبحث، تعطي فكرة وا�سحة عما 
ت�سمنه البحث مع اإبراز اأهم النتائج.



أحكام طعام اجملوس يف الفقه اإلسالمي

العدد  الرابع واخلمسون  471العدد  الرابع واخلمسون 470

الثاين ع�سر: اإتباع البحث بالفهار�ص الفنية املتعارف عليها وهي: 

فهر�ص املراجع وامل�سادر.. 1

فهر�ص املو�سوعات.. 2

خطة البحث: 

ا باهلل اأن اأق�ّسم بحثي اإلى مقدمة، ثم متهيد، ثم ثالثة مباحث، ثم  راأيت م�ستعيناً
خامتة، وذلك بح�سب التف�سيل التايل: 

املقدمة، وت�ستمل على: 

م�سكلة البحث.. 1

اأهداف البحث.. 2

الدرا�سات ال�سابقة.. 3

املنهج املتبع يف البحث.. 4

خطة البحث.. 5

التمهيد: وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف الطعام واأق�سامه.

املطلب الثاين: يف تعريف املجو�ص ونبذة عن معتقداتهم 

امل�ساألة الأولى: تعريف املجو�ص.

وتاريخ  باملجو�ص  ت�سميتهم  و�سبب  معتقداتهم،  عن  نبذة  الثانية:  امل�ساألة 
وجودهم ومكان تواجدهم.

املطلب الثالث: تعريف الذكاة لغة و�شرًعا و املعترب يف املذكي من ال�شروط.

املطلب الرابع: م�ساألة هل املجو�ص اأهل كتاب؟
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املبحث الأول: ذكاة املجو�ص. وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب الأول: حكم ذكاة املجو�سي.

ا تذكية ذبيحته  املطلب الثاين: توكيل املجو�سي يف الذكاة، باأن وّكل جمو�سي م�سلماً
فهل يجوز الأكل منها؟

املطلب الثالث: ذبيحة املتولد بني اأهل الكتاب واملجو�ص.

املطلب الرابع: م�ساركة املجو�سي يف الذبح مع امل�سلم.

املطلب اخلام�ص: ال�ستباه يف املذّكي اأو يف م�سدر اللحم.

املبحث الثاين: حكم اأجبان املجو�ص.

املبحث الثالث: �سيد املجو�سي. وفيه متهيد ومطلبان: 

ا. متهيد: وفيه تعريف ال�سيد لغة وا�سطالحاً

املطلب الأول: حكم �سيد املجو�سي.

املطلب الثاين: ال�سرتاك يف اإر�سال اآلة ال�سيد.

اخلامتة: �سمنتها اأهم النتائج التي تو�سل اإليها البحث، والتو�سيات.

فهار�ص البحث: 

وتتكون من فهر�ص للمراجع وامل�سادر، وفهر�ص للمو�سوعات.
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التمهيد

املطلب االأول
تعريف الطعام

َعاُم( َما ُيوؤَْكُل)2(، وجاء  ما يباح اأكله و�سربه من املطعوم وامل�سروب)1(، وقيل: )الطَّ
يف احلدود لبن عرفة: الطعام ما غلب اتخاذه لأكل الآدمي اأو لإ�سالحه اأو �ُسربه)3(، 

وجاء عند املاوردي: الطعام ا�سم لكل مطعوم من ُبٍر وغريه يف اللغة وال�سرع)4(.

اأق�سام الطعام:

ينق�سم الطعام اإلى نباتي وحيواين: 

اأما النباتي فلن اأتطرق له لكونه ل يحتاج الى ذكاة، واأما احليواين فمنه ما يحّل 
تناول  يف  لأن  املُِهَمات،  من  احليواين  الطعام  اأحكام  ومعرفة  يحُرم،  ما  ومنه  اأكله 
احلرام الوعيد ال�سديد فقد ورد يف احلديث: »...يا كعب بن عجرة! اإنه ل يربو حلم 

نبت من �سحت اإل كانت النار اأولى به«)5(.

اإن الطعام ذو امل�شدر احليواين -املاأكول اللحم- منه ما ُي�شرتط حِللِه الذكاة 
كبهيمة الأنعام، ومنه ما ل ُي�شرتط حِلِلِه الذكاة كال�شمك.

اللحم  املاأكول  للحيوان  وبال�سيد  عليه،  املقدور  للحيوان  بالذبح  الذكاة  وتكون 
ا، واأما حكم اأطعمة املجو�ص فيما عدا ذبائحهم و�سيدهم؟ قال اأحمد:  املتوح�ص طبعاً

النجم الوهاج يف �شرح املنهاج )539/9(.  )1(
خمتار ال�سحاح )�ص: 403( باب: )ط ع م(.   )2(

�شرح حدود ابن عرفة ج1 �ص250.   )3(
احلاوي الكبري 82/5.  )4(

اأخرجه الرتمذي يف جامعه )600/1( برقم: )614( )اأبواب ال�سفر، باب ما ذكر يف ف�سل ال�سالة(،   )5(
وقال عنه: “َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا اْلَوْجِه”. 
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“طعام املجو�ص لي�ص به باأ�ص اأن يوؤكل، واإذا اأهدي اإليه اأن يقبل، اإمنا ُتكره ذبائحهم، 
ا”، و�ُسئل عما ي�سنع  اأو �سيء فيه د�سم -يعني من اللحم- ومل ير بال�سمن واخلبز باأ�ساً
ا، ثم يقت�سمون ذلك يف اجلريان؟  ا ع�سراً اأياماً املجو�ص لأمواتهم، ويزمزمون عليهم 
قال: ل باأ�ص بذلك( وروى اأحمد، اأن �سعيد بن جبري كان ياأكل من كواميخ)1( املجو�ص، 
ا بطعام املجو�ص يف البلد،  واأعجبه ذلك. وروى ه�سام، عن احل�سن اأنه كان ل يرى باأ�ساً

ول ب�سواريزهم)2(، ول بكواميخهم)3(.

املطلب الثاين
يف تعريف املجو�س ونبذة عن معتقداتهم

امل�ساألة الأولى: تعريف املجو�س

اأ�سله  معرب  وهو  امَلُجو�ُص)4(،  واجلمع  اإِليها  من�سوب  وامَلُجو�ِسيُّ  ِنْحَلٌة  ة  امَلُجو�ِسيَّ
)منج - كو�ص( وكان رجالاً �سغري الأذنني كان اأول من دان بدين املجو�ص ودعا النا�ص 
مبعنى  و)منج(،  الأذن،  بال�سم:  و)كو�ص(،  جمو�ص)5(،  فقالت  العرب  فعّربته  اإليه 

الق�سري)6(.

)ڀ   تعالى:  قوله  ففي  القراآن  اأما  وال�سنة،  القران  يف  املجو�ص  ذكر  ورد  وقد 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ( ]احلج: 17[.
الكواميُخ: نوع من الأدم الواحد: كاَمٌخ.، يوؤكل قبل الغذاء واأثناءه لتفتيق ال�شهوة اإلى الطعام. ينظر:   )1(

العني )157/4(، ول�سان العرب )49/3(، وتكملة املعاجم العربية )16/8(. 
ال�شواريز: اللنب الرائب ي�شتخرج منه ماوؤه وقال بع�شهم لنب يغلى حتى يثخن ثم ين�شف حتى يتثقب   )2(
ومييل طعمه اإلى احلمو�شة واجلمع �شواريز، ينظر: امل�شباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري )309/1(، 

و القامو�ص املحيط )�ص: 513(. 
ال�سرح الكبري على املقنع )295/27( املغني لبن قدامة )298/13(.  )3(

ل�سان العرب )213/6(، مادة )جم�ض(، وال�شحاح تاج اللغة و�شحاح العربية )977/3(.  )4(
ل�سان العرب )214/6(.  )5(

تاج العرو�ض )495/16(.  )6(
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رَياِن)1( وقال الطربي يف تف�سريه:  َوالنِّ َواْلَقَمِر،  ْم�ِص،  ال�سَّ َعَبَدُة  َوُهْم  َقَتاَدُة:  َقاَل 
رَياَن َوَخَدُموَها)2(. ُموا النِّ امْلَُجو�ِض الَِّذيَن َعظَّ

يولد  ملسو هيلع هللا ىلص: »كل مولود  النبي  ، قال: قال  اأبي هريرة  ال�سنة فعن  واأما من 
على الفطرة، فاأبواه يهودانه، اأو ين�سرانه، اأو ميج�سانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة 
ا)4( مبعنى اأنهما  هل ترى فيها جدعاء«)3(، ومعنى ميج�سانه: اأي �سريه والداه جمو�سياً

يعلمانه دين املجو�سية)5(.

وتاريخ  باملجو�س  ت�سميتهم  و�سبب  معتقداتهم،  عن  نبذة  الثانية:  امل�ساألة 
وجودهم ومكان تواجدهم

اإن املتاأمل ملعتقدات القوم وما هم عليه من ال�سالل، ي�ستطيع اأن يعي احلكمة من 
نهي ال�شارع عن تناول طعامهم، فاملجو�ض اأمة ُتعّظم الأنوار والنريان واملاء والأر�ض، 
يعبدون  كانوا  قوم  فهم  اإليها)7(،  ي�سريون  �سرائع  ولهم  زراِد�ْسَت)6(،  بنبوة  ويقرون 
ال�سم�ص والقمر والنار، واأطلق عليهم هذا اللقب منذ القرن الثالث للميالد، وعقيدة 
ده واأظهره وزاد فيه )زراد�ست()8(. املجو�ص يف تقدي�ص الكواكب والنار دين قدمي جدَّ

قال ال�سوكاين: “املجو�ص هم الذين يعبدون النار ويقولون اإن للعامل اأ�سلني النور 
تف�سري يحيى بن �سالم )358/1(.  )1(

تف�سري الطربي = جامع البيان )485/16(   )2(
ال�سالة  ق�سيت  فاذا  تعالى  )قوله  باب:  رقم: )1385(،  البخاري يف �سحيحه، )379/3(،  اأخرجه   )3(

فانت�سروا يف الأر�ص(. 
ينظر: تاج العرو�ض )496/16(.  )4(
تهذيب اللغة )317/10- 318(.  )5(

عام  حوايل  الراجح  على  زراد�ست  عا�ص  النبوة،  ادعى  اأذربيجان  اأهل  من  رجل  وهو  )زراد�ست(   )6(
650 ق. م. فادعى اأن الوحي ينزل اإليه على جبل �سيالن، و�سرع لأ�سحابه التو�سوء بالأبوال وغ�سيان 
ويراجع   ،)86 )�ض:  وامل�شركني(  امل�شلمني  فرق  )اعتقادات  كتاب  يراجع  النريان،  وتعظيم  الأمهات 

كتاب: تاريخ الفكر الديني اجلاهلي )�ص: 332(، . ويراجع كتاب: تلبي�ص اإبلي�ص )�ص: 57(.
ف�سل اخلطاب يف �سرح م�سائل اجلاهلية ت علي خملوف )�ص: 61(.  )7(

انظر: املعجم الو�شيط )855/2(.  )8(
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والظلمة، وقيل هم قوم يعبدون ال�شم�ض والقمر، وقيل هم قوم ي�شتعملون النجا�شات، 
وقيل هم قوم من الن�سارى اعتزلوهم ولب�سوا امل�سوح، وقيل اإنهم اأخذوا بع�ص دين 

اليهود وبع�ص دين الن�سارى”)1(. 

ة املجو�ص ت�ستفر�ص الأمهات، والبنات،  قال بكر اأبو زيد عن دين املجو�ص: “واأُمَّ
و�سرابهم:  امليتة،  وطعامهم:  مر،  الزَّ دينهم:  واخلالت،  العمات،  دع  والأخوات، 
واأرداهم   ، ِنْحَلةاً اآدم  بني  اأخبث  فهم  ال�سيطان،  ووليهم:  النار،  ومعبودهم:  اخلمر، 

ا”)2(. ا، واأ�سواأهم اعتقاداً مذهباً

�سبب ت�سميتهم بهذا ال�سم: 

اختلف العلماء يف �سبب ت�سميتهم باملجو�ص اإلى اأقوال عديدة، �ساأذكرها باخت�سار 
باعتبار اأن هذا لي�ص مو�سوع بحثي: 

لرجل  اأنها و�سف  الثاين:  والقول  ا�سمه جمو�ص،  لرجل  ن�سبة  اأنها  الأول:  القول 
انت�سبت اإليه املجو�سية، والقول الثالث: اأنها ن�سبة لقبيلة من قبائل الفر�ص، والقول 

الرابع: اأنها و�سف لعبادة النار)3(.

تاريخ وجودها: 

املجو�سية  اأن  واحلق  الزراد�ستيه،  هي  املجو�سية  اأن  الى  الباحثني  بع�ص  يذهب 
الثالث  القرن  واأظهرها وزاد فيها يف  واأن زراد�ست جددها  الزراد�ستيه،  اأ�سبق من 

امليالدي)4(.

ونقل ابن خلدون عن علماء الفر�ص قولهم اأن ن�سبهم يعود اإلى كيومرث وهو اآدم 
 .)5(

 عندهم، اأو اإلى اأفريدون وهو عندهم نوح 
فتح القدير لل�سوكاين )523/3(.  )1(

الإبطال لنظرية اخللط بني دين الإ�شالم وغريه من الأديان )�ض: 8(.  )2(
املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�سرة )1149/2(.  )3(

املو�شوعة املي�شرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�شرة ج2�ص1149.   )4(
تاريخ ابن خلدون )ديوان املبتداأ واخلرب يف تاريخ العرب(، )7/2(.  )5(
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اأماكن وجودهم: اإيران والعراق والهند وباك�ستان)1(.

لِه  اإذن: فالبحث �شيكون يف طعام املجو�ض ذو امل�شدر احليواين الذي ُي�شرتط حِلِ
الذكاة من بهيمة الأنعام التي قام املجو�ص بتذكيتها.

املطلب الثالث
تعريف الذكاة و�صروطها

الذكاة يف اللغة: 

من اإمتام ال�سيء وتطييبه)2(، ومن التوقد والتلهب الذي يحدث يف احليوان بحدة 
الأداة -ولذلك- �سميت ال�سم�ص ذكاء ل�سدة احلرارة و�سمى الرجل الذي يف خاطره 
اأن ا�شرتاط الذكاة لتطييب اللحم به، ولهذا كان احليوان  حدة ذكًيا، فبهذا يتبني 

ا من امليتة واأبعد عن الف�ساد)3(. املذكى اأطيب حلماً

الذكاة �سرًعا: 

عند احلنفية: مبعنى الذبح، والذبح: اإتالف احليوان باإزهاق روحه لالنتفاع به 
بعد ذلك، اأو ت�سييل الدم الفا�سد النج�ص)4(.

الذي  ال�سبب  اأو هي  اأكل حلم حيوان غري حمرم،  لإباحة  ال�سبب  املالكية:  عند 
ل به اإلى اإباحة احليوان الربي)5(. ُيتو�سّ

عند ال�سافعية: هي فعل م�سروع حلل اللحم، اأو قتل يف حمل خم�سو�ص)6(.
انظر: تاريخ الفكر الديني اجلاهلي )�ض: 331- 332(.  )1(

ل�سان العرب )288/14(، والإبانة يف اللغة العربية )105/3(، خمتار ال�سحاح )�ص: 226(.  )2(
انظر: املب�شوط لل�شرخ�شي )400/11(.  )3(

البناية �سرح الهداية )524/11(، واملب�شوط لل�شرخ�شي )400/11(، البحر الرائق �سرح كنز الدقائق   )4(
ومنحة اخلالق وتكملة الطوري )190/8(.

فقه  الزكية يف  اجلواهر  اجلليل )406/2(، وخال�سة  ومنح  للخر�سي )2/3(،  خليل  �سرح خمت�سر   )5(
املالكية )�ص: 41(، واخلال�سة الفقهية على مذهب ال�سادة املالكية )�ص: 270(.

بحر املذهب للروياين )149/4(، وال�سطالم يف اخلالف بني الإمامني ال�سافعي واأبي حنيفة )126/1(.  )6(
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عند احلنابلة: ذبح اأو نحر حيوان مقدور عليه مباح اأكله يف الرب ل جراد، بقطع 
حلقوم ومريء اأو عقر حيوان ممتنع)1(.

يالحظ على هذه التعريفات ما يلي: 

ا على تعريف الذكاة باعتبار نوع من اأنواعها وهو  تعريف احلنفية: كان مقت�سراً
الذبح، فلم يذكر النحر ول العقر ول ال�سيد، فهذا التعريف غري جامع.

اأما تعريف ال�سافعية: فهو غري مانع باعتبار اأن كلمة )اللحم( يف التعريف عامة 
يدخل فيها حلم ال�سمك، فلم يخ�س�ص التعريف هذا اللحم باحليوان الربي.

واأما تعريف احلنابلة: فهو غري جامع باعتبار اأنهم مل ُيدخلوا فيه ال�سيد املتوح�ص، 
فهو مقت�سر على احليوان املقدور عليه امل�ستاأن�ص اأو الهائج. 

ا. ا مانعاً ا جامعاً  التعريف املختار: هو تعريف املالكية لكونه تعريفاً

ا لأنه �سمل اأنواع الذكاة يف قوله )ال�سبب الذي يتو�سل به اإلى  ووجه كونه جامعاً
اإباحة احليوان( ومانع يف قوله )احليوان الربي( فيخرج به البحري.

قد يعرت�ص على هذا التعريف: باأن قولهم )بري( يدخل فيه غري ماأكول اللحم 
فيكون غري مانع.

فاجلواب: اأن التعريف الآخر للمالكية جاء فيه )حيوان غري حمرم(.

فيكون التعريف املختار بعد اجلمع بني التعريفني عند املالكية هو: )ال�سبب الذي 
يتو�سل به اإلى اإباحة احليوان الربي غري املُحّرم(.

�شروط الذكاة: 

ال�شرط الأول: اأهلية املذكي، ولها -اأي لأهلية املذكي- ثالثة �شروط: 

ا على الذبح، والثالث: الدين،  ، والثاين: اأن يكون قادراً الأول: اأن يكون عاقالاً
ك�ساف القناع عن منت الإقناع )203/6(، ومطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى )328/6(.  )1(
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في�شرتط اأن يكون )م�شلًما اأو كتابًيا(، لأن اهلل  اأحل للم�سلمني ما 
ذكوه باأنف�سهم، بقوله: )ٿ  ٿ  ٿ( ]املائدة: 3[.

ې(  ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   )ۋ   تعالى:  بقوله  الكتاب  اأهل  طعام  واأحل 
رنا الطعام هنا  ]املائدة: 5[، واملراد بطعامهم يف الآية ذبائحهم)1(؛ لأننا لو ف�سَّ

باخلبز، والتمر، وما اأ�سبهه مل يكن فرق بني الكتابيني وغري الكتابيني، فاإن 
ذلك،  اأ�سبه  وما  ومترهم،  خبزهم،  ناأكل  اأن  لنا  يحل  ا  اأي�ساً الكتابيني  غري 

فاملراد بطعامهم ذبائحهم، واإمنا اأ�سافه اإليهم؛ لأنهم ذبحوه لَيْطَعموه)2(.

)ڇ   تعالى:  لقوله  الذبح،  عند    اهلل  ا�شم  يذكر  اأن  الثاين:  ال�شرط 
ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ( ]الأنعام: 121[.

ال�شرط الثالث: اأن يذكي مبحدد �شواء كان من حديد اأو حجر اأو ق�شب اأو غريه 
ا َلُقو  ، اإِنَّ ِ اإل ال�شن والظفر)3(، ملا روى َراِفِع ْبِن َخِديٍج، َقاَل: ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل اهللَّ
َوُذِكَر  َم  الدَّ اأَْنَهَر  َما  اأَِرْن،  اأَْو  »اْعَجْل،  َفَقاَل:  ى،  ُمداً َمَعَنا  َوَلْي�َسْت  ا،  َغداً الَعُدوِّ 
ُفُر  ا الظُّ نُّ َفَعْظٌم، َواأَمَّ ا ال�شِّ ُثَك: اأَمَّ ُفَر، َو�َشاأَُحدِّ نَّ َوالظُّ ِ َفُكْل، َلْي�َض ال�شِّ ا�ْشُم اهللَّ

َفُمَدى احَلَب�َسِة«)4(.

املطلب الرابع
م�صاألة: هل املجو�س اأهل كتاب؟

حترير حمل النزاع:

ات�شح مما �شبق اأن من �شروط الذكاة )اأهلية املذكي(، واملراد بالأهلية اأن يكون 
تف�سري املاوردي )17/2(، تف�سري الطربي )129/8(.  )1(

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع )61/15(.  )2(
الكايف يف فقه الإمام اأحمد )549/1(. والعدة �سرح العمدة )89/2(  )3(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، )44/14(، برقم: 5509، باب: )ما ند من البهائم فهو مبنزلة الوح�ص(،   )4(
وم�سلم يف �سحيحه، )78/6(، برقم: 5133، باب: )ما ُيذبح به وما ل ُيذبح(.
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ا، وهذ ل خالف يف حل ذكاته بن�ص الآية الكرمية، اأو من اأهل الكتاب- املذكي م�سلماً
من اليهود والن�سارى- فكذلك ل خالف يف حل ذكاتهم بن�ص الآية الكرمية، ولكن 
وقع اخلالف يف حل ذكاة من لي�سوا باأهل كتاب -ممن عندهم �سبهة كتاب- وهم 
املجو�ص، هل لهم كتاب فنلحقهم باأهل الكتاب يف حل ذبائحهم اأم لي�ص لهم كتاب فال 

يلحقون باأهل الكتاب يف حل ذبائحهم، على قولني: 

القول الأول:

اأنهم لي�سوا اأهل كتاب، وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، واحلنابلة)3(، واأ�سح 
قويل ال�سافعي)4(. 

اأدلتهم: 

 اأوًل: من الكتاب: 

ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   )ڻ   تعالى:  قوله 
ۇ(  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  

]الأنعام: 156-155[.

وجه الدللة: اأخرب تعالى اأن اأهل الكتاب طائفتان، فلو كان املجو�ص اأهل الكتاب 
لكانوا ثالث طوائف، األ ترى اأن من قال: اإمنا يل على فالن جبتان، مل يكن له اأن 
يدعي اأكرث منه؟ وقول القائل: اإمنا لقيت اليوم رجلني، ينفي اأن يكون قد لقي اأكرث 

منهما؟)5(.

اعرتا�ص: فاإن قيل: اإمنا حكى اهلل ذلك عن امل�سركني، وجائز اأن يكونوا قد غلطوا.
�سرح خمت�سر الطحاوي )336/4(، )14/7(، املب�شوط لل�شرخ�شي )385/4(.   )1(

�سرح الر�سالة )426/1(، املقدمات املمهدات )375/1(.   )2(
معونة اأولى النهى �سرح املنتهى )441/4(، وال�سرح الكبري على املقنع ت الرتكي )397/10(.  )3(

دراية  يف  املطلب  نهاية   ،)251/12( ال�سافعي  الإمام  مذهب  يف  البيان   ،)91/15( الكبري  احلاوي   )4(
املذهب )10/18( نهاية املطلب يف دراية املذهب )245/12(. 

اأحكام القراآن للج�سا�ص )327/3(، تف�سري الرازي = مفاتيح الغيب اأو التف�سري الكبري )239/32(.   )5(
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بذلك  قطع  ولكنه  امل�سركني،  عن  القول  هذا  يحِك  مل  اهلل  اإن  له:  قيل  اجلواب: 
عذرهم لئال يقولوا اإمنا اأنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا واإنا كنا عن درا�ستهم 
لغافلني؛ فهذا اإمنا هو قول اهلل واحتجاج منه على امل�شركني يف قطع عذرهم بالقراآن)1(.

ثانًيا: من ال�سنة: 

اِب . 1 طَّ ، َعْن اأَِبيِه؛ اأَنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَ ِد ْبِن َعِليٍّ مَّ ما رواه َماِلٌك، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَ
ْحمِن ْبُن  ْمِرِهْم، َفَقاَل َعْبُد الرَّ َنُع يِف اأَ َذَكَر امْلَُجو�َص َفَقاَل: َما اأَْدِري َكْيَف اأَ�سْ

ْهِل اْلِكَتاِب«)2(. َة اأَ َعْوٍف: اأَ�ْسَهُد َل�َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »�ُسنُّوا ِبِهْم �ُسنَّ

وجه الدللة: 

: اأن عمر  �سّرح باأنهم لي�سوا اأهل كتاب، ومل يخالفه عبدالرحمن  اأولاً
بن عوف ول غريه من ال�سحابة.

ا: اأن املجو�ص لو كانوا اأهل كتاب ملا قال: »�سّنوا بهم �سنة اأهل الكتاب«،  ثانياً
ولقال هم من اأهل الكتاب.

اعرتا�ص: اأن املجو�ص واإن مل يكونوا اأهل كتاب فقد جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص حكمهم 
حكم اأهل الكتاب بقوله: »�سّنوا بهم �سنة اأهل الكتاب«)3(.

انظر: اأحكام القراآن للج�شا�ض )327/3(.  )1(
اأخرجه مالك يف املوطاأ )395/2( رقم احلديث)292( باب: جزية اأهل الكتاب، وعبدالرزاق يف م�سنفه   )2(
)68/6( رقم: )10025( باب: اأخذ اجلزية من املجو�ص، والبيهقي يف ال�سنن الكربى )189/9( رقم: 
ال�سوكاين عن هذا احلديث: )منقطع  توؤخذ منهم، قال  اأهل كتاب واجلزية  )18434( باب: املجو�ص 
ورجاله ثقات(، نيل الأوطار )64/8(، وقال ابن عبدالرب: )منقطع ولكن معناه مت�سل من وجوه ح�سان(، 
التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )114/2(، واأورده ابن حجر يف التلخي�ص )354/3( وعزاه 
اإلى عبدالرزاق وقال: هو مر�سل ويف اإ�سناده قي�ص بن الربيع وهو �سعيف، واأخرجه البيهقي من حديث 
احل�سن بن حمد بن علي بلفظ » كتب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإلى جمو�ص هجر يعر�ص عليهم الإ�سالم فمن اأ�سلم 
قبل منه، ومن اأبى �سربت عليه اجلزية على اأن ل توؤكل لهم ذبيحة ول تنكح لهم امراأة » قال البيهقي: 

هذا مر�سل واإجماع اأكرث امل�سلمني عليه يوؤكده )ال�سنن الكربى 192/9(.
�سبق تخريجه.  )3(
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اأُجيب: اأنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�سّنوا بهم �سنة اأهل الكتاب« يعني يف اجلزية خا�سة)1(.

�َسِمْعُت . 2 َقاَل  �ُسْفَياُن  َثَنا  َحدَّ َعْبِداهلِل  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  “َحدَّ قال:  البخاري  رواه  ما 
َبَجاَلُة،  َثُهَما  َفَحدَّ اأَْو�ٍص  ْبِن  َوَعْمِرو  َزْيٍد  ْبِن  َجاِبِر  َمَع  ا  ُكْنُت َجاِل�ساً َقاَل:  ا  َعْمراً
َرِة، ِعْنَد َدَرِج َزْمَزَم، َقاَل:  َبرْيِ ِباأَْهِل اْلَب�شْ َعُب ْبُن الزُّ �َشَنَة �َشْبِعنَي، َعاَم َحجَّ ُم�شْ
اِب َقْبَل  طَّ ْزِء ْبِن ُمَعاِوَيَة َعمِّ اْلأَْحَنِف، َفاأََتاَنا ِكَتاُب ُعَمَر ْبِن اخْلَ ا جِلَ ُكْنُت َكاِتباً
ْزَيَة  َرٍم ِمَن امْلَُجو�ِص َومَلْ َيُكْن ُعَمُر اأََخَذ اجْلِ ُقوا َبنْيَ ُكلِّ ِذي حَمْ َمْوِتِه ِب�َسَنٍة، َفرِّ
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص اأََخَذَها ِمْن  ِمَن امْلَُجو�ِص، َحتَّى �َسِهَد َعْبُدالرَّ
و�ِص َهَجَر”)2(، وُروي النهي عن �سيد املجو�ص عن علي، وعبداهلل، وجابر  جَمُ

بن عبداهلل، واحل�سن، و�سعيد بن امل�سيب، واأبي رافع، وعكرمة )3(.

وجه الدللة: اأن اأخذ اجلزية منهم ونهي ال�سحابة عن �سيدهم، يوجب اأن 
ل يكونوا عندهم اأهل كتاب)4(.

اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كتب اإلى �ساحب الروم: »يا اأهل الكتاب تعالوا اإلى كلمة �سواء . 3
بيننا وبينكم، وكتب اإلى ك�سرى ومل ين�سبه اإلى كتاب«)5(.

الفر�ص، حيث ن�سب  الروم وملك  ملسو هيلع هللا ىلص فّرق بني ملك  النبي  اأن  الدللة:  وجه 
اأن  اإلى كتاب فدل ذلك على  اإلى كتاب ومل ين�سب ملك الفر�ص  ملك الروم 

الفر�ص املجو�ص لي�سوا باأهل كتاب)6(.
انظر: الهداية الى بلوغ النهاية )1608/3(، املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز )25/3(، اجلامع   )1(

لأحكام القراآن )111/8(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )182/8(، برقم: )3156(، باب: قول اهلل تعالى: )ٹ  ٹ  ڤ    )2(

ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]اجلمعه: 10[.
اأحكام القراآن للج�سا�ص )327/3(.   )3(

انظر: الهداية اإلى بلوغ النهاية )1608/3(، اأحكام القراآن للج�سا�ص)327/3(.  )4(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )111/11(، برقم: )4553(، باب: قول اهلل تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ    )5(

ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]اآل عمران: 64[.
انظر: احلاوي الكبري )292/14(.  )6(
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اأحبوا . 4 امل�سلمني  اأن   ]2-1 ]الروم:  ے(  ھ   )ھھ   تعالى:  قوله  يف  روي 
ا لي�سوا  غلبة الروم لأنهم اأهل كتاب، واأحبت قري�ص غلبة فار�ص لأنهم جميعاً

باأهل كتاب)1(.

ثالًثا: من الإجماع:

توؤكل ذبائحهم،  الكتاب  واأهل  توؤكل ذبائح املجو�ص)2(،  اأن ل  العلماء على  اأجمع 
فدل ذلك على اأن املجو�ص لي�سوا باأهل كتاب)3(.

رابًعا: من املعقول:

اأن املجو�ص ل يقرءون �سيئا من ُكتب اهلل املنزلة على اأنبيائه، واإمنا يقرءون كتاب 
ا اأهل كتاب)4(. ا، فلي�سوا اإذاً ا كذاباً زراد�ست وكان متنبياً

القول الثاين:

  اأنهم من اأهل الكتاب، وهو القول الثاين لل�سافعي)5(، وهو مروي عن علي
واأبي ثور)6(.

اأنه �سئل عن املجو�ص،    اِق، عن علي  زَّ َعْبدالرَّ دليلهم: من الأثر: ما روى 
ي، اإِنَّ امْلَُجو�َص َكاُنوا اأَْهَل ِكَتاٍب  ِ َما َعَلى اْلأَْر�ِص اْلَيْوَم اأََحٌد اأَْعَلُم ِبَذِلَك ِمنِّ فقال: “َواهللَّ
ْمَر َف�َسِكَر، َفَوَقَع َعَلى اأُْخِتِه، َفَراآُه َنَفٌر  ِمرٌي َلُهُم اخْلَ َيْعِرُفوَنُه َوِعْلٍم َيْدُر�ُسوَنُه، َف�َسِرَب اأَ
َنْعَت ِبَها َكَذا َوَكَذا، َوَقْد َراآَك َنَفٌر َل  َك َقْد �سَ َبَح َقاَلْت اأُْخُتُه: اإِنَّ ا اأَ�سْ ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي، َفَلمَّ
الأحوذي  ال�سحيحني )93/4(. حتفة  امل�سكل من حديث  ك�سف  الكبري )292/14(،  انظر: احلاوي   )1(

.)205/8(
الإجماع لبن املنذر )�ص: 60(.  )2(

انظر: تف�شري الإمام ال�شافعي )919/2(.  )3(
اأحكام القراآن للج�سا�ص )327/3(.  )4(

املحتاج  مغني   ،)408/5( والأم   ،)291/14( الكبري  واحلاوي   ،)387/19( املهذب  �سرح  املجموع   )5(
.)63/6(

انظر: املغني لبن قدامة )547/9(.   )6(
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َمِع َواأَْعَطاُهْم، ُثمَّ َقاَل َلُهْم: َقْد َعِلْمُتْم اأَنَّ اآَدَم اأَْنَكَح َبِنيِه  وَن َعَلْيَك، َفَدَعا اأَْهَل الطَّ َي�ْسرُتُ
، َفَقَتَلُهْم  ِ ا هلِلَّ ِذيَن َراأَْوُه َفَقاُلوا: َوْيالاً ِلاْلأَْبَعِد، اإِنَّ يِف َظْهِرَك َحدًّ َبَناِتِه، َفَجاَء اأُوَلِئَك الَّ
ا  ِذيَن َكاُنوا ِعْنَدُه، ُثمَّ َجاَءِت اْمَراأٌَة، َفَقاَلْت َلُه: َبْل َقْد َراأَْيُتَك، َفَقاَل َلَها: َوْيحاً اأُوَلِئَك الَّ
ةاً ُثمَّ َتاَبْت َفَقَتَلَها، ُثمَّ اأُ�ْسِرَي َعَلى َما يِف  ِ َلَقْد َكاَنْت َبِغيَّ ِلَبِغيِّ َبِني ُفاَلٍن َقاَلْت: اأََجْل َواهللَّ

حَّ ِعْنَدُهْم �َسْيٌء”)1(. ُقُلوِبِهْم، َوَعَلى ُكُتِبِهْم َفَلْم َي�سِ

وجه الدللة: اأن هذا الأثر قول �سحابي وهو علي  وقد �سّرح باأنهم اأهل 
كتاب، ولكنه رفع عنهم.

نوق�ص دليلهم: 

فاإن هذا ل  بعد ذلك،  اأهل كتاب ثم ذهب منهم  كانوا  اأنهم  لكم  ن�سّلم  : ل  اأولاً
ي�سح ول ُيعلم ثبوته.

ا: على فر�ص الت�سليم لكم اأنه كان لهم كتاب -يف املا�سي-، فهذا يوجب اأن  ثانياً
ل يكونوا من اأهل الكتاب -يف الوقت احلا�سر-، لأن الكتاب قد ذهب منهم، 

وهم الآن ل كتاب عندهم)2(.

ا: عدم ثبوت هذا الأثر عن علي  عند اأكرث اأهل العلم، فقد �ُسئل الإمام  ثالثاً
وا�شتعظمه  باطل  هذا  فقال:  كتاًبا؟  للمجو�ض  اأن  علي  عن  اأي�شح  اأحمد، 
ا)3(، وقال ابن عبدالرب: “روي عن ال�سافعي اأنهم كانوا اأهل كتاب فبدلوه  جداً
فيه  وجه  من  طالب  اأبي  بن  علي  عن  روي  �سيء  اإلى  ذلك  يف  ذهب  واأظنه 
هذا  ي�سححون  ل  العلم  اأهل  واأكرث  البقال...  �سعد  اأبي  على  يدور  �سعف، 

الأثر”)4(. 
اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه )70/6( رقم: )10029(، باب: )اأخذ اجلزية من املجو�ص(، و�سّعفه   )1(

ابن عبدالرب يف التمهيد )119/2(.
انظر: التف�شري املظهري )181/4(، اأحكام القراآن للج�سا�ص )328/3(.  )2(

املغني لبن قدامة )548/9(.  )3(
التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )120-119/2(.  )4(
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نوع اخلالف يف امل�ساألة: 

خالف حقيقي يرتتب عليه ثمرة وهي: 

ون�ساءهم  املجو�ص  ذبائح  اأن  خالف  فال  اجلمهور:  قول  وهو  الأول  القول  على 
ونكاح  ذبائحهم  فتكون  الثاين:  القول  على  واأما  كتاب،  اأهل  لي�سوا  لأنهم  حتل  ل 
ا، قال املروزي: “وفائدة القولني اأننا اإذا قلنا اإنهم لي�سوا باأهل كتاب  ن�سائهم جائزاً
واأكل  مناكحتهم  حلت  كتاب  اأهل  اإنهم  قلنا:  واإذا  ذبائحهم  ول  مناكحتهم  حتل  مل 

ذبائحهم”)1(.

الرتجيح: 

بعد ا�ستعرا�ص اأدلة الفريقني ترجح لدي القول الأول، اأن املجو�ص لي�سوا اأهل كتاب.

اأ�سباب الرتجيح: 

: لقوة اأدلة القول الأول و�سالمتها من املناق�سة، فقد ا�ستدلوا بالكتاب وال�سنة  اأولاً
مروي  واحد  بدليل  اإل  ي�ستدلوا  الثاين مل  الفريق  بينما  واملعقول،  والإجماع 
يقوى على  ن�سبته- ل  افرتا�ص �سحة  الدليل -على  ، وهذا  عن علي 

معار�سة اأدلة الفريق الأول ل�سببني: 

ال�سبب الأول: لأنه قول �سحابي يف مقابلة الأدلة من الكتاب وال�سنة والإجماع.

ال�سبب الثاين: مناق�سة هذا الدليل من اأ�سحاب الفريق الأول.

ا: اأن ما نقل عن الإمام ال�سافعي من القول باأن املجو�ص اأهل كتاب حممول  ثانياً
على اأنه اأراد اأنهم اأهل كتاب يف وجوب اجلزية عليهم خا�سة، ومل يرد اأنهم 

اأهل كتاب)2(. 

اإذن: العلة يف حترمي طعام املجو�شي -الذي يحتاج اإلى الذكاة- هي فقد املجو�شي 
امل�سالك يف �سرح موطاأ مالك )116/4(، املنتقى - �سرح املوطاأ )130/2(.  )1(

انظر: الهداية الى بلوغ النهاية )1608/3(، املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز )25/3(.  )2(
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اأو كتابًيا، وهذا ال�شرط غري متوفر يف  اأهلية املذكي وهو كون املذكي م�شلًما  �شرط 
املجو�سي ومن ثم فذكاته حرام، وقد اأ�سكل على فريق من العلماء حديث »�سّنوا بهم 
�سّنة اأهل الكتاب«)1(، قال ابن قدامة: “واأما املجو�ص، فاإن لهم �سبهة كتاب، وال�سبهة 
تقوم مقام احلقيقة فيما يبنى على الحتياط، فحرمت دماوؤهم لل�شبهة، ومل يثبت 
حل ن�سائهم وذبائحهم؛ لأن احلل ل يثبت بال�سبهة، ولأن ال�سبهة ملا اقت�ست حترمي 
ا  دمائهم، اقت�ست حترمي ذبائحهم ون�سائهم، ليثبت التحرمي يف املوا�سع كلها، تغليباً

له على الإباحة”)2(.

دون  منهم  اأخذ اجلزية  الكتاب يف  اأهل  �سنة  بهم  �سّنوا  معنى احلديث  فيكون   
قيا�سهم على اأهل الكتاب يف حل نكاح ن�سائهم وذبائحهم.

�سبق تخريجه.  )1(
املغني )33/13(.  )2(
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املبحث االأول 
ذكاة املجو�ض

وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب االأول
حكم ذكاة املجو�شي

اختلف العلماء يف امل�ساألة على قولني بناءاً على اختالفهم يف امل�ساألة ال�سابقة وهي 
هل املجو�ص من اأهل الكتاب اأم ل؟

القول الأول:

وال�سافعية)3(،  واملالكية)2(،  احلنفية)1(،  قول  وهو  ذبائحهم،  اأكل  حترمي 
ابن م�سعود، وابن عبا�ص، وعلي، وجابر،  القول  واحلنابلة)4(، وممن روي عنه هذا 
وجماهد،  وعطاء،  حممد،  بن  واحل�سن  وعكرمة،  امل�سيب،  بن  و�سعيد  بردة،  واأبو 

وعبدالرحمن بن اأبي ليلى، و�سعيد بن جبري، ومرة الهمداين، والزهري)5(.

ا يف اأن ل ُتنكح ن�ساء املجو�ص، ول  دليلهم: الإجماع، قال ال�سافعي: “ومل اأعلم خمالفاً
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )45/5(، حتفة الفقهاء )71/3(، الهداية يف �سرح بداية املبتدي   )1(

)346/4(، العناية �سرح الهداية )487/9(.
املنتقى �سرح املوطاأ )112/3(، النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من الأمهات )369/4(،   )2(

الكايف يف فقه اأهل املدينة )429/1(، البيان والتح�سيل )290/3(.
الأم )606/3(، املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي لل�سريازي )457/1(، املجموع �سرح املهذب )304/7(،   )3(

احلاوي الكبري )304/4(.
م�سائل   ،)552 )�ص:  اأحمد  الإمام  مذهب  على  الهداية   ،)205/6( الإقناع  منت  عن  القناع  ك�ساف   )4(

الإمام اأحمد رواية اأبي داود)�ص: 255(.
املغني لبن قدامة )296/13(.  )5(
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ا قال بخالفه، اإل اأن يكون �ساحب  توؤكل ذبائحهم”)1(، وقال الإمام اأحمد: “ول اأعلم اأحداً
بدعة”، وقد نقل الإجماع على حترمي اأكل ذبائحهم ابن قدامة)2(، وابن املنذر)3(.

م�ستند الإجماع: 

اأوًل: من الكتاب: 

قوله تعالى: )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې( ]املائدة: 5[.. 1

وجه الدللة: اأن مفهوم الآية الكرمية حترمي طعام غريهم من الكفار.

قوله تعالى: )ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  . 2
ڭ  ۇ( ]الأنعام: 156[. 

اليهود والن�سارى فقط  وجه الدللة: يف الآية تخ�سي�ص لهاتني الطائفتني 
دون املجو�ص.

ا له؛  ا عن هذا القول ل ت�سحيحاً نوق�ص: اإمنا قال اهلل تعالى هذا بن�ص الآية نهياً
وقد قال تعالى: )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ( ]الن�ساء: 164[.

ثانًيا: من ال�سنة: 

ما روي من طريق وكيع عن �سفيان عن قي�ص بن م�سلم اجلديل عن احل�سن بن 
حممد: “كتب ر�سوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص اإلى جمو�ِص هجر يعر�ُص عليهم الإ�سالَم، فمن اأ�سلَم َقِبَل 
رَبت عليه اجلزيُة على اأن ل توؤكَل لهم ذبيحٌة ول ُتنكح لهم امراأٌة”)4(. منه، وَمن اأَبى �سُ

الأم لل�سافعي )434/5(.  )1(
املغني لبن قدامة )297/13(.  )2(
الإجماع لبن املنذر )�ص: 61(.  )3(

وابن  املجو�ص(،  من  اجلزية  )اأخذ  باب:   ،)10028( رقم   )69/6( م�سنفه  يف  عبدالرزاق  اأخرجه   )4(
تكون عليهم جزية(،  املجو�ص  قالوا يف  باب: )ما  رقم )32645(،  امل�سنف )429/6(  �سيبة يف  اأبي 
يوؤخذ منه  ن�ساء من  نكاح  باب )الفرق بني  الكربى )192/9(، رقم )19133(،  ال�سنن  والبيهقي يف 

اجلزية وذبائحهم(، وقال عنه: هذا مر�سل واإجماع اأكرث امل�سلمني عليه يوؤكده.



أحكام طعام اجملوس يف الفقه اإلسالمي

العدد  الرابع واخلمسون  489العدد  الرابع واخلمسون 488

 وجه الدللة: دللة احلديث �سريحة يف حترمي اأكل ذبائح املجو�ص.

. نوق�ص: باأن هذا احلديث مر�سل ول حجة يف مر�سالاً

اأجيب: اأن اإجماع اأكرث امل�سلمني عليه يوؤكده حتى لو كان مر�سال)1(.

ثالًثا: من الأثر: 

ُب ِبَها امْلُ�ْسِلُموَن،  ا َل َيْق�سِ ُكْم َنَزْلُتْم اأَْر�ساً ما روي اأَنَّ اْبَن َم�ْسُعوٍد  َقاَل: )اإِنَّ
اأَْو  َيُهوِديٍّ  َذِبيَحَة  َكاَن  َفاإِْن  َف�َسُلوا،  ا  ماً حَلْ ْيُتْم  ا�ْسرَتَ َفاإَِذا  َوَفاِر�ُص،  َبُط،  النَّ ُهُم  ا  َ اإِمنَّ

.)2() َرايِنٍّ َفُكُلوُه، َفاإِنَّ َطَعاَمُهْم َلُكْم ِحلٌّ َن�سْ

ا يف بالد الفر�ص  وجه الدللة: اأن ابن م�سعود  اأمر من اأراد اأن ي�سرتي حلماً
اأن ي�ساأل عن م�سدره لكون ذبائحهم ل حتل للم�سلمني.

رابًعا: من املعقول: 

قيا�ص املجو�ص على الكفار من غري اأهل الكتاب، يف حترمي ذبائحهم ون�سائهم، 
املجو�ص  من  اأُخذت  واإمنا  كتاب،  باأهل  لي�سوا  والكفار  املجو�ص  من  كالاً  اأن  بجامع 
اجلزية؛ لأن �سبهة الكتاب تقت�سي التحرمي لدمائهم، فيجب اأن يغلب عدم الكتاب يف 
ا للتحرمي يف املو�سعني، ثم اإن ذكر ا�سم اهلل تعالى  حترمي الذبائح والن�ساء، احتياطاً

على الذبيحة من �شروط حل الذكاة، ومل يوجد هذا ال�شرط يف املجو�شي)3(.

القول الثاين:

اإباحة اأكل ذبائحهم، وهو قول �سعيد بن امل�سيب وقتادة واأبي ثور وابن حزم)4(.
املحلى )448/9(، ال�سنن الكربى للبيهقي )192/9(.  )1(

اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه )487/4( برقم: )8578(، )كتاب املنا�سك، باب ذبيحة اأهل الكتاب(،   )2(
)117/6( برقم: )10176(، )كتاب اأهل الكتاب، يف ذبائحهم(.

انظر: بدائع ال�شنائع )45/5(، املغني )297/13(.  )3(
انظر: املحلى )448/9(، تف�سري الرازي )295/11(.  )4(
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دليلهم: من ال�سنة: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�سّنوا بهم �سنة اأهل الكتاب«)1(.

�ص يف اأخذ اجلزية من غري كتابي، واأخذها  وجه الدللة: اأن اهلل تعالى مل ُيرخِّ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص من املجو�ص، وما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليخالف اأمر ربه تعالى)2(؛ فاإذا ثبت اأنهم 

ا على اأهل الكتاب. اأهل كتاب فذبائحهم حالل، قيا�ساً

ُعَمَر  اأَنَّ  َماِلٌك؛  رواه  ملا  لهم،  ل  �سدهم  الدليل  هذا  الدللة:  وجه  عن  اأُجيب 
َفَقاَل  اأَْمِرِهْم،  يِف  َنُع  اأَ�سْ َكْيَف  اأَْدِري  َما  َفَقاَل:  امْلَُجو�َص  َذَكَر    اِب  طَّ اخْلَ ْبَن 
اأَْهِل  َة  �ُسنَّ ِبِهْم  »�ُسنُّوا  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�ُسوَل  َل�َسِمْعُت  اأَ�ْسَهُد  َعْوٍف:  ْبُن  ْحمِن  الرَّ َعْبُد 

اْلِكَتاِب«)3(، ففي هذا احلديث رد عليهم من عدة اأوجه: 

ْدِري  اأَ )َما  قوله:  اأهل كتاب يف  لي�سوا  باأنهم    الأول: ت�سريُح عمر  الوجه 
َنُع يِف اأَْمِرِهْم(، ومل يخالفه عبدالرحمن بن عوف ول غريه من ال�سحابة،  َكْيَف اأَ�سْ

ولو كانوا اأهل كتاب مل يقل ذلك.

الوجه الثاين: اأن املجو�ص لو كانوا من اأهل الكتاب ملا قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�ُسّنوا بهم �سنة 
اأهل الكتاب«)4(، ولقال هم من اأهل الكتاب.

الوجه الثالث: اأن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�ُسّنوا بهم �سنة اأهل الكتاب«)5(، لي�ص على عمومه يف 
كل �سيء بل خا�ص يف حادثة معينة وهي اأخذه ملسو هيلع هللا ىلص اجلزية من جمو�ص هجر.

نوع اخلالف: خالف معنوي، ترتتب عليه ثمره وهي: 

بالإباحة  القول  وعلى  توؤكل،  ل  فاإنها  املجو�ص  لذبائح  بالتحرمي  القول  على 
فاإنها توؤكل.

�سبق تخريجه.  )1(
انظر: املحلى )448/9(.  )2(

�سبق تخريجه.  )3(

�سبق تخريجه.  )4(

�سبق تخريجه.  )5(
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الراجح: 

الذي يظهر اأن القول الأول وهو القول بتحرمي ذبائح املجو�ض هو الراجح.

اأ�سباب الرتجيح: 

: قوة اأدلة القول الأول و�سالمتها يف اجلملة من املناق�سة و�سعف دليل القول  اأولاً
الثاين ومناق�سته.

ا: اأن قول �سعيد ابن امل�سيب اإن ثبت فهذا قول يخالف الإجماع. ثانياً

“هاهنا  اأحمد:  الإمام  قال  نظر،  فيه  ثور  لأبي  باجلواز  القول  ن�شبة  اأن  ثالًثا: 
ثم  ثور”،  باأبي  �ُص  ُيعرَّ هذا  اأعجب  ما  ا،  باأ�ساً املجو�ص  بذبائح  يرون  ل  قوم 
على افرتا�ص �سحة ن�سبته اإليه فاإنه قول يخالف الإجماع فال عربة به، قال 

اإبراهيم احلربي: “خرق اأبو ثور الإجماع”)1(.

املطلب الثاين
توكيُل املجو�شي يف الذكاة

تعريف الوكالة: 

وَوِكيُل  الغري،  على  والعتماد  العجز  اإظهار  ُل  َوكُّ والتَّ وك�سرها  الواو  بفتح  لغة: 

الرجل الذي َيقوم باأَمره)2(.

ا�سطالًحا: اإقامة الغري مقام نف�سه يف ت�سرف جائز معلوم)3(.

انظر: املغني )296/13(.  )1(
انظر: خمتار ال�شحاح ت حممود خاطر )�ض: 740( باب: )و ك ل(، ل�سان العرب )736/11(.  )2(

هذا تعريف احلنفية، حا�سية ابن عابدين )271/7(، وعرفها املالكية باأنها: نيابة ذي حق غري ذي   )3(
اإمرة ول عبادة لغريه فيه غري م�شروط مبوته، مواهب اجلليل يف �شرح خمت�شر ال�شيخ خليل )38/15(، 
وعند ال�سافعية: اإذا اأنابه عنه واعتمد عليه لعجز اأو طلب للراحة، املجموع �سرح املهذب )92/14(، 
وحقوق  تعالى  اهلل  حقوق  من  النيابة  تدخله  فيما  مثله  الت�سرف  جائز  ا�ستنابة  هي:  احلنابلة  وعند 

الآدميني، ك�شاف القناع عن منت الإقناع ط دار الفكر )461/3(.
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ت�سوير امل�ساألة: 

ا يف تذكية ذبيحته، فما حكم تناول امل�سلم لهذه الذبيحة؟  لو وّكل جمو�سٌي م�سلماً

وميكن ت�سور هذا فيما لو كان امل�سلم يعمل يف م�سلخ يف بالد اأهلها جمو�ص، وكان 
هو من يتولى الذبح لهم، فهل يجوز للم�سلم تناول �سيء من هذا اللحم، وهذه امل�ساألة 
مبنية على م�ساألة هل العربة يف التحرمي ترجع للفاعل للذبح اأم اأن العربة ترجع اإلى 

اأ�سل ملكية الذبيحة؟

 اجلواب: يجوز للم�سلم اأكل هذه الذبيحة، وهو مقت�سى كالم جميع الفقهاء يف 
ا اأو غري م�سلم،  ذبيحة امل�سلم، اإذ مل ين�سوا على التفريق بني اأن يكون املالك م�سلماً

والعربة مبن يبا�سر الذبح دون املالك للحيوان املذكى.

اأدلتهم: 

: من الكتاب: قوله تعالى: )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ( ]الأنعام: 121[. اأولاً

وجه الدللة: عموم الآية يف جواز الأكل مما ُذكر عليه ا�سم اهلل، �سواءاً كانت 
هنا  وهو  للذبح  بالفاعل  فالعربة  ملجو�سي،  مملوكة  كانت  اأو  مل�سلم  مملوكة 
“ياأكلها  املنذر:  ابن  قال  الذبيحة،  يف  امللك  باأ�سل  العربة  ولي�ست  امل�سلم 

امل�سلم اإذا ذبحها م�سلم، و�سّمى اهلل تعالى عليها”)1(.

فالفقهاء  ال�سيد،  على  امل�سلم  من  احلا�سلة  التذكية  قيا�ص  املعقول:  من  ا:  ثانياً
َيقِرُنوَن الذبائح مع ال�شيد لكونها داخلة يف م�شمى الأطعمة التي حتتاج اإلى 

الت�سمية.

وجه القيا�ص: قيا�ص ذبيحة املجو�سي التي ميلكها، على كلب �سيد املجو�سي، 
النظر  دون  �شاده حالًل  ما  ويكون  املجو�شي  بكلب  امل�شلم  �شيد  يجوز  فكما 
اإلى �ساحبه، فكذلك جتوز الذبيحة التي ميلكها املجو�سي والتي تولى ذبحها 

املجموع �سرح املهذب )79/9(.  )1(
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م�شلم دون النظر اإلى �شاحبها، لأن العربة يف ال�شيد مبن يبا�شر الإر�شال 
بغ�ض النظر عن �شاحب الكلب؛ فكذلك العربة يف الذكاة مبن يبا�شر الذبح 

بغ�ض النظر عن �شاحب الذبيحة)1(.

 املطلب الثالث
ذبيحة املتولد بني اأهل الكتاب واملجو�س

ا كان اأحُد اأبويِه كتابي -يهودي اأو ن�سراين-  ميكن ت�سوير امل�ساألة: لو اأن غالماً
والآخر جمو�سي وهذا الغالم يعقل الذبح فهل توؤكل ذبيحته؟

ا  كتابياً والآخر  ا  اأبويه جمو�سياً اأحد  كان  الفقهاء يف ذبيحة من  اختلف  اجلواب: 
على قولني: 

القول الأول:

ا عند احلنفية)2(، وُيلحُق الغالم بدين الكتابي منهما �سواءاً  توؤكل ذبيحته مطلقاً
كان اأباه اأو اأمه ل فرق.

اأدلتهم: 

اأوًل: من ال�سنة:

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »كل مولود يولد على الفطرة، فاأبواه يهودانه، اأو ين�سرانه، اأو ميّج�سانه، 
كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء«)3(.

من  ل  جمو�سيني،  اأبواه  كان  من  ذبيحته  حترم  الذي  فاملجو�سي  الدللة:  وجه 
انظر: اأحكام القراآن للج�شا�ض )316/3(، املب�شوط لل�شرخ�شي )405/11(، املدونة )536/1(، الأم   )1(

لل�سافعي )607/3(، الكايف يف فقه الإمام اأحمد )555/1(.
الدر املختار وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار( )299/6(، املب�شوط لل�شرخ�شي )446/11(، الأ�سباه   )2(

والنظائر لبن جنيم )�ض: 95(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )379/3(، رقم احلديث: )1385( باب: قول اهلل تعالى: {فاإذا ق�سيت   )3(

ال�سالة فانت�سروا يف الأر�ص وابتغوا من ف�سل اهلل}.
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ا، فاملعترب اتفاق الأبوين ومل يوجد اتفاقهما يف  ا والآخر كتابياً كان اأحدهما جمو�سياً
التمج�ص، فال يثبت حكم املجو�سية يف حقه)1(.

ثانًيا: من املعقول: 

اأحد  كان  اإذا  كما  له،  ا  تابعاً الولد  فيجعل  ذبيحته  حتّل  ممن  الأبوين  اأحد  اأن 
من  ويبعد  املنافع،  من  ُيقّرب  ال�سبي  لأن  وهذا  ا،  جمو�سياً والآخر  ا  م�سلماً الأبوين 
امل�سار، والن�سرانية اإذا قوبلت باملجو�سية فاملجو�سية �سر، فكان اإِتباُع الولِد للكتابي 

اأنفُع للولد)2(.

القول الثاين:

اأن مدار القول بالتحرمي والتحليل على الأب، فتحرم ذبيحة املتولد بني املجو�سي 
والكتابية، وحتل ذبيحة املتولد بني املجو�سية والكتابي، وهو مذهب املالكية)3(، والقول 

الثاين عند ال�سافعية)4(. 

ا له يف حل  دليلهم: من املعقول: اأن الولد تبع لالأب يف احلرية والدين فيكون تبعاً
الذبيحة)5(.

نوق�ص: اأن الولد يتبع الأم يف احلرية والرق والتدبري والكتابة، ويف الن�سب يتبع 
الأب، واأما يف الدين وهو املق�سود هنا فيتبع خري الأبوين)6(؛ فال وجه للتفريق بني 

الأب والأم. 
املب�شوط )446/11(.  )1(

الأ�سباه   ،)79/5( لل�شرخ�شي  املب�شوط   ،)341/1( والنظائر  الأ�شباه  �شرح  يف  الب�شائر  عيون  غمز   )2(
والنظائر لبن جنيم )�ض: 95(

املدونة )536/1(، اجلامع مل�سائل املدونة )1046/8(.  )3(
انظر: نهاية املطلب يف دراية املذهب )127/18(، الو�سيط يف املذهب )61/7- 62(، املجموع �سرح   )4(

املهذب )75/9(، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )237/3(.
�سرح خمت�سر خليل للخر�سي )5/3(، املدونة )536/1(، اجلامع مل�سائل املدونة )1046/8(.  )5(

ابن  وحا�سية  املختار  الدر   ،)6/2( الأحكام  غرر  �سرح  احلكام  درر   ،)457/4( القدير  فتح  �سرح   )6(
عابدين )رد املحتار( )198/3(. 
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القول الثالث: 

ا وُيلحُق الغالم بدين املجو�سي منهما �سواءاً كان اأباه اأو اأمه ل فرق،  حترم مطلقاً
وهو مذهب احلنابلة)1(، وظاهر مذهب ال�سافعية)2(.

ا جلانب التحرمي، لأنه تابع لأبويه، واعتبار جانب اأحدهما  دليلهم: من املعقول: تغليباً
امل�سلم  ا�سرتك  لو  كما  للحرمة،  املوجب  فيتغلب  يوجب احلل،  والآخر  يوجب احلرمة 

ا جلانب التحرمي)3(. واملجو�سي يف ال�سطياد والذبح فيحرم ال�سيد والذبح تغليباً

ناق�ص اأ�سحاب القول الأول -وهم احلنفية- هذا الدليل: 

ت�ساوي  عند  ذلك  فيكون  التحرمي  جانب  ترجيح  يف  لكم  بالت�سليم  القول  على 
ا  الأب والأم يف املجو�سية، وقد انعدم هذا الت�ساوي يف هذه امل�ساألة، فيكون الولد تابعاً

للكتابي منهما)4(.

الرتجيح:

الراجح واهلل اأعلم القول الأول وهو القول بجواز ذبيحة املتولد بني اأهل الكتاب 
واملجو�ص.

اأ�سباب الرتجيح: 

الذي حترم ذبيحته من كان  الأول ومت�سكهم باحلديث، فاملجو�سي  القول  اأدلة  قوة 
ا، فاملعترب اتفاق الأبوين ومل  ا والآخر كتابياً اأبواه جمو�سيني، ل من كان اأحدهما جمو�سياً
يوجد اتفاقهما يف التمج�ص، فال يثبت حكم املجو�سية يف حق الولد، فتحل حينئذ ذبيحته.
 ،)330/6( املنتهى  غاية  �سرح  يف  النهى  اأويل  مطالب   ،)205/6( الإقناع  منت  عن  القناع  ك�ساف   )1(

الإن�ساف للمرداوي )291/10(.
انظر: نهاية املطلب يف دراية املذهب )127/18(، املجموع �سرح املهذب )75/9(، الأ�شباه والنظائر   )2(

لل�سيوطي )�ص: 106(، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )237/3(.
انظر: مطالب اأويل النهى يف �شرح غاية املنتهى )329/6- 330(، الأ�شباه والنظائر لل�شيوطي )�ض: 106(.  )3(

انظر: املب�شوط )446/11(.  )4(
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املطلب الرابع
م�شاركة املجو�شي يف الذبح مع امل�شلم

�سورة امل�ساألة:

احليوان  راأ�ص  واأبان  جمو�سٌي  جاء  ثم  م�سلم،  تذكيته  املراد  احليوان  ذبح  لو   
املذكى، اأو العك�ص، وهذه احلالة ميكن ت�سورها يف امل�سالخ الكبرية بحيث يتخ�س�ص 
كل واحد من العمال بعمل معني، فمنهم من ُيذكي فقط ومنهم من يكمل عمل من 

قبله ويقطع الراأ�ص ومنهم من ي�سلخ اجللد وهكذا.

اجلواب: 

اأن العربة بالفاعل املبا�سر للتذكية الذي ب�سببه زهقت روح احليوان دون املعاون 
اأكمل املجو�سي حل ول ي�سره فعل املجو�سي لأنه  امل�سلم ثم  فاإن كان املذكي هو  له، 
حتل  فال  امل�سلم،  اأكمل  ثم  املجو�سي  هو  املذكي  كان  واإن  امل�سلم،  بذكاة  مات  قد 
بالإجماع)1(، لأنها ذبيحة جمو�سي، اإل اأن يكون بقي يف احليوان حياة م�ستقرة فيذكيه 

امل�سلم، فيباح حينئذ)2(.

واأحد  واملريء  الذكاة وهي قطع احللقوم  واملجو�سي يف  امل�سلم  ا�سرتك  اإن  اأما   
ا، فيحرم حينئذ بال خالف)3(، عمال  الودجني باأن مُيرا ال�سكني على رقبة احليوان معاً

بقاعدة تغليب جانب احلرمة على جانب احلل عند اجتماعهما)4(.
الإجماع لبن املنذر )�ص: 61(.  )1(

انظر: البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري )256/8(، الفتاوى الهندية   )2(
الفروق   ،)152/5( الوردية  البهجة  �سرح  يف  البهية  الغرر   ،)594/3( لل�سافعي  الأم   ،)287/5(
املوطاأ  �سرح  املنتقى   ،)205/6( الإقناع  منت  عن  القناع  ك�ساف   ،)21  ،20  ،18/2( للكرابي�سي 

 .)112/3(
املنثور يف القواعد الفقهية )130/1(، نهاية املطلب يف دراية املذهب )114/18(.  )3(

غمز عيون الب�شائر يف �شرح الأ�شباه والنظائر )335/1(. الأ�شباه والنظائر لل�شيوطي )�ض: 105(،   )4(
الأ�شباه والنظائر لبن جنيم )�ض: 93(.
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املطلب اخلام�ض
ال�صتباه يف املذكي اأو يف م�صدر اللحم

تعريف ال�سبهة: 

ْبهُة اللتبا�ص واملُ�ْسَتِبهاُت من الأمور امل�سكالت واملَُت�َساِبهاُت املتماثالت)1(.  لغة: ال�سُّ

اأ اأو حالل)2(.  ا�سطالًحا: ال�سبهة هو ما مل يتيقن كونه حراماً

الأ�سل يف الأمور امل�ستبهة قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن احلالل َبنيِّ واحلرام َبنيِّ وبينهما اأمور 
م�ستبهات فمن اتقى ال�سبهات فقد ا�سترباأ لدينه وعر�سه«)3(، ولذلك جند اأن جمهور 
الفقهاء غّلبوا جانب التحرمي عند ا�شتباه احلالل باحلرام، عماًل بالحتياط وبراءة 

للذمة، وبيان ذلك فيما يلي: 

�سورة امل�ساألة: 

امل�سلم  اأراد  اأو  جمو�سي  ذكاها  و�ساة  م�سلم  ذكاها  �ساة  امل�سلم  على  ا�ستبه  اإذا 
�سراء حلم من بلد فيه جمو�ص، فما احلكم؟

اإذا ا�ستبه عليه �ساتان، �ساة ذكاها م�سلم و�ساة ذكاها جمو�سي، فال حتل واحدة 
منهما، بال خالف)4(. 

الدليل على التحرمي: 

ملسو هيلع هللا ىلص عن  اأنه �ساأل ر�سول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص من حديث عدي بن حامت،  ما روي عن النبي 
اأن ُت�سيَبُه يف املاء فال  اإل  اإن قتَل  ال�سيد؟ فقال: »اإذا رميت ب�سهمك و�سميت فُكل 

تدري اأَُيهما قتله«)5(.
خمتار ال�سحاح ت حممود خاطر )�ص: 354(.  )1(

التعريفات - اجلرجاين )�ص: 165(.  )2(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )56/1( برقم: )52( )كتاب الإميان، باب ف�سل من ا�سترباأ لدينه(.  )3(

�سرح النووي على م�سلم )78/13(  )4(
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، )58/6(، برقم: )1929(، باب: )اأبواب الإمارة(.  )5(
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وجه الدللة من احلديث: يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فال تدري اأَُيهما قتله« اأنه متى ا�ستبه على 
امل�سلم احلالل باحلرام، فتبقى الذبيحة على الأ�سل يف التحرمي حتى يتيقن وجود 

ال�شرط املبيح، وهو تذكية من هو من اأهل الذكاة، ومل يوجد يف هذه احلالة)1(.

 وهذا التحرمي يف حال كان امل�سلمون واملجو�ص يف بلد مت�ساوون يف العدد اأو عدد 
املجو�ص اأكرث من امل�سلمني، اأما اإن كان امل�سلمون اأغلب كما يف بالد الإ�سالم، فيحل، 
�سوق  يف  ا  حلماً ا�سرتى  “من  ال�سرخ�سي:  قال  العدد،  باعتبار  احِلل  جلانب  ا  تغليباً
امل�شلمني يباح له التناول بناًء على الظاهر، واإن كان يتوهم اأنه ذبيحة جمو�شي”)2(، 
وقال زكريا الأن�ساري: “ول ي�سح �سراء حلم جمهول الذكاة ال�سرعية بقرية ي�سكنها 
جمو�ص؛ لأن الأ�سل يف احليوان التحرمي، فال يزال اإل بيقني اأو ظاهر، فاإن كان غالب 

اأهل البلد م�شلمني �شح �شراوؤه، فاإنه يجوز اأكله عماًل بالغالب والظاهر”)3(. 

انظر: اإعالم املوقعني )101/3(، املبدع يف �سرح املقنع )41/8(، املغني لبن قدامة )271/13(.  )1(
املب�شوط لل�شرخ�شي )238/11(  )2(

اأ�سنى املطالب )41/2(.  )3(
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املبحث الثاين

حكم اأجبان املجو�ض

متهيد

املراد بالأجبان: جمع ُجْبَنُة وهي ما يوؤكل من اللنب املجمد)1(. 

نبذة عن كيفية �سنع اجلبنة: متر اجُلبَنُة بخم�ص مراحل رئي�سية وهي: معاجلة 
احلليب وذلك باإبعاد اأية مواد جامدة فيه، ثم مرحلة ف�سل اخلثارة واملق�سود بها 
ف�سل اللنب الرائب عن احلليب عن طريق الت�سخني، ثم ُيرتك فرتة ترتاوح من خم�سة 
ا وهذا الأنزمي  ع�سر دقيقة اإلى ت�سعني دقيقة، ثم ي�ساف اإليه اأنزمي يجعله متما�سكاً
معاجلة  مرحلة  ثم  العجول،  ِمَعِد  من  عادة  ت�شتخرج  بالإنفحة)2(التي  ي�سمى  ما  هو 

اخلثارة، ثم مرحلة التعتيق والإن�شاج، ثم مرحلة التغليف النهائي)3(. 

�سورة امل�ساألة:

من  امل�ستخرجة  الإنفحة  تركيبها  يف  يدخل  ي�سنعونها  التي  املجو�ص  اأجبان 
ذبائحهم، فهل يجوز للم�سلمني اأكل هذه الأجبان اأم ل؟ 

حترير حمل النزاع: 

فيه  يو�سع  باأن  جنا�سة،  يخالطه  مل  ما  اجلنب  اأكل  جواز  على  الأمة)4(  اأجمعت 
اإنفحة ذبحها من ل يحل ذكاته، ووقع اخلالف يف الإنفحة امل�ستخرجة من امليتة �سواءاً 

العني )153/6(، وال�شحاح تاج اللغة و�شحاح العربية )2090/5(، وخمتار ال�سحاح )�ص: 119(.  )1(
جمع اإنفحة بك�شر الهمزة و�شد احلاء وقد تك�شر الفاء �شيء ي�شتخرج من بطن اجلدي الرا�شع اأ�شفر   )2(

فيع�شر يف �شوفه فيغلظ اللنب للجنب، انظر: منح اجلليل �شرح خمت�شر خليل )418/2(.
املو�سوعة العربية العاملية )5/1(.   )3(

املجموع �سرح املهذب )68/9(.  )4(
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كان موتها ب�سبب عدم تذكيتها اأ�سالاً اأو كان موتها ب�سبب عدم اأهلية املذكي باأن يكون 
ممن ل ت�سح ذكاته كاملجو�سي على قولني: 

القول الأول:

اأن اإنفحة امليتة طاهرة، فتحل اأجبان املجو�ص، وهو قول اأبي حنيفة)1(، واإحدى 
الروايتني عن اأحمد)2(، واختيار �سيخ ال�سالم ابن تيمية)3(.

اأدلتهم: 

الدليل الأول: عموم قوله تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]النحل: 66[.

ُبُطوِنِه( ي�سمل حال  ا يِف  وجه الدللة: العموم يف قوله تعالى: )ُن�ْسِقيُكْم مِمَّ
احلياة وبعد املمات، ومل تخ�س�ص الآية الكرمية الإباحة بحال احلياة، فاإذا 
اأجبان  بها  ُت�سنع  التي  الإنفحة  عليه  فُتقا�ص  الآية  بن�ص  ا  طاهراً اللنب  كان 

املجو�ض، بجامع اأن كال منهما خرج من حيوان ميت)4(. 

الدليل الثاين: من ال�سنة وهو فعله ملسو هيلع هللا ىلص وفعل �سحابته من بعده.

فدعا  تبوَك،  يف  ِبُجبنٍة  ملسو هيلع هللا ىلص  بيُّ  النَّ )اأُتي  قاَل:  ُعمَر،  ابِن  فعِن  ملسو هيلع هللا ىلص  فعله  اأما 
ى وقطَع()5(. نٍي، ف�سمَّ ب�ِسكِّ

لل�شرخ�شي )52/24(،  املب�شوط  املحتار( )206/1(،  )رد  عابدين  ابن  وحا�شية  املختار  الدر  انظر:   )1(
جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر )64/1(.

انظر: املبدع يف �شرح املقنع )17/8(،، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )201/6(، م�سائل الإمام اأحمد   )2(
واإ�سحاق بن راهويه )3994/8(، التعليق الكبري يف امل�سائل اخلالفية بني الأئمة ت الفريح )61/2(، 

امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )31/3(
الفتاوى الكربى لبن تيمية )271/1(.  )3(

انظر: امل�شائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )31/3(.  )4(
اأكل اجلنب(، ح�ّسنه  باب يف  الأطعمة،  �سننه )359/3( برقم: )3819( )كتاب  اأبو داود يف  اأخرجه   )5(
الألباين، قال اخلطابي: اإمنا جاء به اأبو داود من اأجل اأن اجلنب كان يعمله قوم الكفار ل حتل ذكاتهم 
ملسو هيلع هللا ىلص على  النبي  فاأباحه  بالأنافج، وكان من امل�سلمني من ي�ساركهم يف �سنعة اجلنب،  وكانوا يعقدونها 

ظاهر احلال ومل ميتنع من اأكله من اأجل م�ساركة الكفار امل�سلمني فيه، معامل ال�سنن )254/4(، =
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واأما فعل اأ�سحابه : فعن معاوية بن قرة عن احل�سِن بِن عليٍّ اأنه �ُسِئل 
نَي، َواْذُكِر ا�ْسَم اهلِل َعَلْيِه َوُكْل()1(،  كِّ َع ال�سِّ عن اجلنِب فقال: )َل َباأْ�َص ِبِه، �سَ
ا لعمر بن اخلطاب على املدائن،  وما روي عن �سلمان الفار�سي اأنه كان نائباً
وكان يدعو الفر�ص اإلى الإ�سالم، وقد ثبت عنه اأنه �ُسئل عن �سيء من ال�سمن، 
واجلنب، والفراء، فقال: )احلالل ما حّلله اهلل يف كتابه، واحلرام ما حّرم 

اهلل يف كتابه، وما �سكت عنه فهو مما عفا عنه()2(.

 وجه الدللة: من املعلوم اأنه مل يكن ال�سوؤال عن جنب امل�سلمني واأهل الكتاب 
اأن  ال�سوؤال عن جنب املجو�ص، فدل ذلك على  اأمر بنّي، واإمنا كان  فاإن هذا 

�سلمان كان يفتي بحلها)3(. 

القول الثاين:

اأن اإنفحة امليتة جن�سة وهو قول مالك)4(، وال�سافعي)5(، وظاهر مذهب احلنابلة)6(، 
�ًشا؛ لأن  = وقال املظهري: هذا احلديث يدل على طهارة الأَْنِفحة؛ لأنها لو كانت جن�شة لكان اجلنب جَنِ
اجلنب ل يح�سل اإل بالأنفحة، املفاتيح يف �سرح امل�سابيح )519/4(، وقال ال�سهارنفوري: واإمنا عقد 
اأكله، ويجوز قطعه  اأنه طاهر يجوز  فاأثبت باحلديث  النجا�سة،  له لأن يف �سنعته كان احتمال  الباب 

بال�سكني. بذل املجهود يف حل �سنن اأبي داود )547/11(.
واأكله(  اجلنب  يِف  الأطعمة،  )كتاب   )24423( برقم:   )130/5( م�سنفه  يف  �سيبة  اأبي  ابن  اأخرجه   )1(
)بهذا اللفظ( والطرباين يف الكبري )68/3( برقم: )2686( )باب احلاء، بقية اأخبار احل�سن بن علي 

( )بنحوه.( واأورده الهيثمي يف جممع الزوائد)43/5( وقال عنه رجاله رجال ال�سحيح. 

اأخرجه ابن ماجه يف �سننه )1117/2( برقم: )3367( )اأبواب الأطعمة، باب اأكل اجلنب وال�سمن(   )2(
والرتمذي يف جامعه )272/3( برقم: )1726( )اأبواب اللبا�ص عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف 
ا اإل من هذا الوجه، وروى �سيف وغريه عن �سليمان  لب�ص الفراء( وقال عنه: غريب ل نعرفه مرفوعاً

التيمي عن اأبي عثمان عن �سلمان قوله وكاأن احلديث املوقوف اأ�سح، تهذيب الكمال: )335/12(.
انظر: الفتاوى الكربى لبن تيمية )271/1(.  )3(

)4(  الذخرية للقرايف )124/4(، القوانني الفقهية )�ص: 121(، مناهج التح�سيل ونتائج لطائف التاأويل 
يف �سرح املدونة وحل م�سكالتها )239/3(، التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب )222/3(.

انظر: الغرر البهية يف �شرح البهجة الوردية )44/1(، �سرح البهجة الوردية )150/1(.  )5(
انظر: الكايف يف فقه الإمام اأحمد )51/1(، املبدع يف �سرح املقنع )54/1(، ك�ساف القناع عن منت   )6(

الإقناع )56/1(.
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واختيار ابن حزم)1(.

اأدلتهم: 

ميت-  حيوان  معدة  -يف  جن�ص  وعاء  يف  �سائلة  مادة  الإنفحة  اأن  الأول:  الدليل 
فكانت الإنفحة جن�سة ملالقاتها الوعاء -وهو معدة احليوان امليت-، مثل لو ُحلب يف 

وعاء جن�ص)2(.

نوق�ص: النجا�سة يف دليلهم مبنية على مقدمتني: 

ا. املقدمة الأولى: اأن املائع لقى وعاء جن�ساً

)ڤ  ڦ  ڦ   ويجاب عنها: املالقاة يف الباطن ل حكم لها كما قال تعالى: 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]النحل: 66[، ولهذا يجوز حمل ال�سبي ال�سغري 

يف ال�سالة مع ما يف باطنه من النجا�سة)3(.

ا. ا �سار جن�ساً املقدمة الثانية: اأن املائع اإذا لقى وعاءاً جن�ساً

وال�سنة دلت على  النجا�سة،  املائع ينج�ص مبالقاة  اأن  ُن�سّلم  يجاب عنها: ل 
طهارته ل على جنا�سته.

جن�سة،  لكانت  عنها  ف�سلها  بعد  امليتة  اأ�سابت  لو  الإنفحة  اأن  الثاين:  الدليل 
فكذلك تكون جن�سة قبل ف�سلها عن امليتة)4(.

بل هي طاهرة،  امليتة جن�سة  ف�سلها عن  قبل  الإنفحة  اأن  لكم  ُن�سّلم  ل  نوق�ص: 
لأن املالقاة يف الباطن ل حكم لها كما قال تعالى: )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ( ]النحل: 66[، ولهذا يجوز حمل ال�سبي ال�سغري يف ال�سالة مع ما يف باطنه 

من النجا�سة)5(.
املحلى )422/7(.  )1(
املغني )100/1(.  )2(

انظر: �شرح العمدة يف الفقه )130/1(، الفتاوى الكربى لبن تيمية )272/1(.  )3(
انظر: املغني )100/1(.  )4(

انظر: الفتاوى الكربى لبن تيمية )272/1(.  )5(
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نوع اخلالف يف امل�ساألة: 

خالف حقيقي يرتتب عليه ثمرة وهي: 

القول  وعلى  ا،  حراماً املجو�ص  اأجبان  فتكون  الإنفحة  بنجا�سة  الأول  القول  على 
. الثاين بطهارة الإنفحة فتكون اأجبان املجو�ص حاللاً

الرتجيح: 

اأكل  بجواز  ثم  ومن  الإنفحة  بطهارة  القائل  الأول  القول  اأعلم  واهلل  الراجح   
اأجبانهم. 

اأ�سباب الرتجيح: 

لقوة اأدلة القول الأول و�سعف اأدلة القول الثاين ومناق�ستها.. 1

لأنه فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة تبوك.. 2

لأنه فعل ال�سحابة  عندما فتحوا بالد فار�ص واأكلهم لأجبانهم -مع . 3
نكري  دون  ال�سحابة  وكان مبح�سر من  توقي احلرام-  على  �سدة حر�سهم 

ا منهم على جوازها)1(. عليهم فكان اإجماعاً

اْلَعدو، ثم �ساق  َطَعام  ُكُلوا  َياأْ اأَن  ْرب غَزاة  احْلَ َدار  اإِذا دخُلوا  لْلَقْوم  اأَن  الإجماع على  املنذر  ابن  حكى   )1(
ال�شنن  الأو�شط يف  انظر:  واأكلهم لأجبانهم،  املدائن  واأ�شحابه عندما فتحوا  الفار�شي  �شلمان  حديث 

والإجماع والختالف )68/11(.
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املبحث الثالث
�شيد املجو�شي

متهيد

ال�سيد لغة: م�سدر �ساد ي�سيد، ويطلق على املعنى امل�سدري، اأي فعل ال�سطياد، 

كما يطلق على امل�سيد، يقال: �سيد الأمري، و�سيد كثري، ويراد به امل�سيد، كما يقال: 
.)1(

 هذا خلق اهلل اأي خملوقه

ا  يَد وما ُي�ساُد اأي�ساً ا تارة، ومبعنى ما �سِ ا�سطالًحا: الفقهاء ي�ستعملونه م�سدراً

تارة اأخرى، فعلى الإطالق الثاين )اأي امل�سيد( عرفه الكا�ساين باأنه ا�سم ملا يتوح�ص 
وميتنع، ول ميكن اأخذه اإل بحيلة، اإما لطريانه اأو لعدوه )2(.

وعرفه البهوتي بالإطالقني: )املعنى امل�سدري وامل�سيد( فقال: ال�سيد باملعنى 
ا غري مملوك ول مقدور عليه. امل�سدري: اقتنا�ص حيوان متوح�ص طبعاً

حالل  مقتن�ص  حيوان  ال�سيد  بقوله:  فعرفه  امل�سيد-  الثاين-اأي  باملعنى  اأما 
ا، غري مملوك ول مقدور عليه)3(. متوح�ص طبعاً

املطلب االأول
حكم �شيد املجو�شي 

حترير حمل النزاع: 

ال�سيد نوعان: بري وبحري.
خمتار ال�سحاح )�ص: 181( ول�سان العرب )260/3(.  )1(

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )35/5(.  )2(
�سرح منتهى الإرادات)دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى( )425/3(.  )3(
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ا)1(، ولكن وقع اخلالف  اأما البحري: فيباح ما �ساده -املجو�ص- من احليتان اإجماعاً
من  �سبعني  راأيت  قال:  اأنه  الب�سري،  احل�سن  ُحكي عن  فقد  من عدمها  الكراهة  يف 
ال�سحابة ياأكلون �سيَد املجو�سي من ل يختلج يف �سدورهم �سيء من ذلك)2(، وممن 
كره �سيد املجو�سي لل�سمك علي وعطاء و�سعيد بن جبري)3(، ويلحق بحل �سيد ال�سمك 
�سيد  حل  على  الإجماع  قدامة  ابن  نقل  فقد  للجراد،  املجو�سي  �سيد  حل  للمجو�سي 
املجو�سي للجراد فقال: واجلراد كاحليتان يف ذلك؛ لأنه ل ذكاة له، ولأنه تباح ميتته، 

فلم يحرم ب�سيد املجو�سي، كاحلوت)4(.

الأدلة على اإباحة �سيد املجو�سي لل�سمك واجلراد: 

: من ال�سنة: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اأُحلت لنا ميتتان؛ ال�سمك، واجلراد«)5(، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف  اأولاً
البحر: »هو الطهور ماوؤه، احلل ميتته«)6(.

وجه الدللة من احلديثني: اأن ميتة البحر واجلراد حالل فكان حكم ما �ساده 
املجو�شي من البحر واجلراد حالل من باب اأولى، لعدم ا�شرتاط الذكاة يف 

كل منهما. 

ا: الإجماع على اإباحة �سيد املجو�سي لل�سمك واجلراد)7(، لأنه ل ي�شرتط لهما  ثانياً
الذكاة وتباح ميتتهما. 

املجموع �سرح املهذب )73/9(، املغني لبن قدامة )296/13(.  )1(
املحلى )397/7(.  )2(

انظر: م�شنف ابن اأبي �شيبة )241/4- 242(.  )3(
انظر: املغني لبن قدامة )298/13(.  )4(

اأخرجه ابن ماجه يف �سننه )1073/2( برقم: )3218( )اأبواب ال�سيد، باب �سيد احليتان واجلراد(،   )5(
قال ال�سيخ الألباين: �سحيح.

اأخرجه الرتمذي يف �سننه )125/1( برقم: )69( )باب ما جاء يف ماء البحر اأنه طهور(، وقال عنه:   )6(
حديث ح�سن �سحيح.

انظر: املجموع �شرح املهذب )72/9- 73(.  )7(
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اأو كتابًيا، وعلى ذلك  اأما ال�شيد الربي: في�شرتط يف ال�شائد اأن يكون م�شلًما 
ا)1(. فال يِحُل ما �ساده املجو�سي من �سيد الرب اإجماعاً

اأدلتهم: 

: من الكتاب: لأن ال�سيد الواقع منه داخل حتت قوله تعالى:  )ڇ  ڇ   اأولاً
ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]الأنعام: 121[.

وجه الدللة: اأن املجو�ص ل يذكرون ا�سم اهلل على ال�سيد، فال ُيباح للم�سلمني 
اأكل �سيدهم.

ا: من ال�سنة: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا َذكرَت ا�سم اهلل على كلبك املُعلم فُكل«)2(. ثانياً

وجه الدللة: يفهم من احلديث اأنه اإذا مل يذكر ا�سم اهلل على ال�سيد فيحُرم 
الأكل منه، واملجو�ص ل يذكرون ا�سم اهلل على �سيدهم فيحرم اأكله.

ثالًثا: من املعقول: لأن املجو�ض يدُعوَن اإلهني اثنني -النور والظلمة- فال يتحقق 
منهم ت�شمية اهلل تعالى باإخال�ض، وذلك �شرط احلل يف الذكاة)3(.

املطلب الثاين
ال�صرتاك يف اإر�صال اآلة ال�صيد

متهيد

اآلة حمددة  اأو  اأن تكون جارحة معلمة كالكلب وال�سقر،  اإما  اآلة ال�سيد نوعان: 

كال�سهم والرمح.
�سرح  املجموع  �ص172،  ج2  العربي  لبن  القراآن  اأحكام   ،)296/13( قدامة  لبن  املغني  انظر:   )1(

املهذب )72/9(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )181/1( باب: املاء الذي ُيغ�سل به �سعر الإن�سان برقم: )175( وم�سلم   )2(

يف �سحيحه: )57/6( باب: ال�سيد بالكالب املعلمة، برقم: )5016(.
املب�شوط لل�شرخ�شي )443/11(.  )3(
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من خالل ا�ستقراء اآراء الفقهاء يف امل�ساألة وجدت اأنهم ل يفّرقون -يف اجلملة- 
بني اجلارحة املعلمة والآلة املحددة باعتبارهما و�سيلة لل�سيد، والعربة عندهم مبن 

يبا�سر ال�سيد، و�سياأتي تف�سيل ذلك يف امل�سائل التالية: 

امل�ساألة الأولى: 

ا، باأن ي�سرتك امل�سلم واملجو�سي يف اإر�سال جارح  اأن يكون الإر�سال منهما جميعاً
�سهمني، في�سيبا  اأو  ا  واحداً ا  �سهماً ير�سال  اأو  ا،  معاً ال�سيد  فياأخذا  اأو جارحني  واحد 

ا، اأيوؤكل اأم ل؟ ال�سيد معاً

اجلواب: ل يوؤكل، وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، وال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(.

اأدلتهم: 

اأوًل: من ال�سنة: 

قوله ملسو هيلع هللا ىلص لعدي ابن حامت: »اإذا اأر�سلت كلبك املعلم فقتل فكل واإذا اأكل فال . 1
ا اآخر؟ قال: فال  تاأكل فاإمنا اأم�سكه على نف�سه، قلت اأر�سل كلبي فاأجد معه كلباً

تاأكل فاإمنا �سّميت على كلبك ومل ُت�سّم على كلب اآخر«)5(.

وجه الدللة: دللة احلديث �سريحة يف اأن العلة يف التحرمي، ترك الت�سمية 
وهي متحققة يف املجو�سي. 

لل�شرخ�شي  املب�شوط   ،)406-405/4( املبتدي  بداية  �سرح  يف  الهداية   ،)421/5( الهندية  الفتاوى   )1(
.)438/11(

للقرايف  الذخرية   ،)738/5( املدونة  مل�سائل  اجلامع   ،)10/2( املدونة  اخت�سار  يف  التهذيب   )2(
)2170/4(. النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من الأمهات )353/4(، 

نهاية املطلب يف دراية املذهب )114/18(، حا�سية اجلمل على �سرح املنهج )238/5(، الو�سيط يف   )3(
املذهب )102/7( الإقناع لل�سربيني )580/2(.

املبدع يف �سرح املقنع )41/8(، الإقناع يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل )323/4(، الإن�ساف للمرداوي   )4(
 .)314/10(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه )181/1( باب: املاء الذي يغ�سل به �سعر الن�سان برقم: )175(، وم�سلم   )5(
يف �سحيحه: )57/6( باب: )ال�سيد بالكالب املعلمة(، برقم: )5016(.
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ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من حديث عدي بن حامت، اأنه �ساأل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن . 2
ال�سيد؟ فقال: »اإذا رميت ب�سهمك و�سميت فُكل اإن قتَل اإل اأن ُت�سيَبُه يف املاء 

فال تدري اأَُيهما قتله«)1(.

قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعدي ابن حامت : »اإذا اأر�سلَت كلَبَك املعلََّم فَقَتَل فُكْل، . 3
ا اآَخَر فال تاأُكْل؛  ا اأم�َسَك على نف�ِسِه، واإْن وجْدَت كْلباً واإذا اأَكَل فال تاأُكْل، فاإمنَّ

ْيَت على كلِبَك، ومْل ُت�َسمِّ على كْلٍب اآَخَر«)2(. ا �َسمَّ فاإمنَّ

وجه الدللة من احلديثني: اأنه اإذا اجتمع �شبب حظر واإباحة، فُيجعُل احلكم 
للحظِر دون الإباحة)3(، كاملتولد بني ما يوؤكل وما ل يوؤكل)4(.

ثانًيا: الإجماع: على حترمي �سيد املجو�سي حليوان الرب)5(.

ثالًثا: من املعقول: 

اأهل  من  هو  تذكية من  وهو  �شرط،  على  موقوف  واحلل  الأ�شل هو احلظر،  اأن 
الذكاة، اأو �سيده الذي ح�سلت التذكية به، ومل يتحقق ذلك، وعمالاً بقاعدة تغليب 

جانب احلظر عند اجتماع احلظر والإباحة يف ال�شيد)6(. 

امل�ساألة الثانية:

ال�سيد  فياأخذ  الآخر،  ل�سهم  اأو  الآخر،  لكلب  اأحدهما  من  الإر�سال  يكون  اأن 
فيقتله، اأيوؤكل اأم ل؟

اأخرجه الرتمذي يف �سننه )119/3( باب: ال�سيد، برقم: )1469( وقال عنه الرتمذي: َهَذا َحِديٌث   )1(
ِحيٌح. َح�َسٌن �سَ

اأخرجه البخاري يف �سحيحه )181/1( برقم: )175(، )باب املاء الذي يغ�سل به �سعر الإن�سان(.  )2(
انظر: حا�شية اجلمل على �شرح املنهج )238/5(، املبدع يف �سرح املقنع )41/8(.  )3(

انظر: حا�شية اجلمل على �شرح املنهج )238/5(، املبدع يف �سرح املقنع )41/8(، التجريد للقدوري   )4(
)4563/9(، البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي )540/4(.

املغني لبن قدامة )296/13(.  )5(
انظر: املغني لبن قدامة )271/13(، املجموع �سرح املهذب )75/9(. املبدع يف �سرح املقنع )41/8(.  )6(
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اجلواب: ل تخلو هذه امل�ساألة من حالتني: 

احلالة الولى: 

اأو ال�سهم هو امل�سلم دون املجو�سي، فري�سل امل�سلم كلب  اأن يكون املُر�سل للكلب 
املجو�سي اأو �سهمه، فما احلكم؟

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

قول  وهو  �سهمه،  اأو  املجو�سي  بكلب  امل�سلم  �ساده  ما  اأكل  يحل  الأول:  القول 
احلنفية)1(، ومالك)2(، وال�سافعي)3(، واملذهب عند احلنابلة)4(.

اأدلتهم: 

: من الكتاب: قوله تعالى: )ہ  ہ  ھ    ھ( ]املائدة: 4[. اأولاً

تفّرق  ومل  اأكله،  واإباحة  �سيده  جواز  يقت�سي  الآية  ظاهر  الدللة:  وجه 
ا. ا اأو جمو�سياً الآية الكرمية بني اأن يكون مالكه م�سلماً

ا: اإجماع ال�سلف واخللف على جواز �سيد امل�سلم بكلب املجو�سي و�سالحه  ثانياً
وممن نقل الإجماع ابن عبدالرب)5(، وابن القطان)6(. 

ثالثاًا: من املعقول: 
انظر: املب�شوط لل�شرخ�شي )444/11(، اأحكام القراآن للج�سا�ص )316/3( حا�سيتا قليوبي وعمرية   )1(

على املنهاج )33/16(.
املدونة )536/1(، التاج والإكليل ملخت�شر خليل )326/4(، اأ�سهل املدارك )49/2(، التفريع يف فقه   )2(

الإمام مالك بن اأن�ص )312/1(.
الأم لل�سافعي )607/3(، خمت�سر املزين )389/8(، املجموع �سرح املهذب )76/9(، رو�سة الطالبني   )3(

وعمدة املفتني )238/3(.
الكايف يف فقه الإمام اأحمد )555/1(، م�سائل الإمام اأحمد واإ�سحاق بن راهويه )3986/8(، الإقناع   )4(

يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل )324/4(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )218/6(.
ال�ستذكار )280/5(.   )5(

الإقناع يف م�سائل الإجماع )317/1(.   )6(
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اأن العربة مُبر�سل اجلارح -الكلب- ل املالك للكلب، فاإن الكلب اآلة . 1
كال�سكني ُيذبُح بها والقو�ص ُيرمى عنها، فال فرق بني كلب املجو�سي 
و كلب امل�سلم لأن كليهما اآلٌة لل�سيِد كال�سهِم والرمِح، ول ُيراعى يف 
اجلارح �سفة مالكِه واإمنا ُيراعى يف اجلارح �سفة املُر�سل له، وذلك 
فُة الذبح و�سفة اآلة الذبح دون �سفِة مالكها)1(. كالذابح ُيراعى فيه �سِ

اأن ال�سيد يف هذه امل�ساألة قد َجمع املعنيني اللذين يِحُل بهما ال�سيد، . 2
مبا  ذكى  قد  واأنه  ذكاته  جتوز  الذي  هو  املُر�سل  ال�سائد  اأن  وهما: 
جتوز به الذكاة، وقد اجتمع الأمران اللذان يِحُل بهما ال�سيد، �سواء 

َعلََّم الكلب جمو�سي اأو عّلمه م�سلم)2(.

الثانية  الرواية  امل�سلم بكلب املجو�سي، وهو  اأكل ما �ساده  الثاين: ل يحل  القول 
عند اأحمد)3(. 

دليلهم: قوله تعالى: )گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]املائدة: 4[.

امل�سلم  تعليم  فيكون  للم�سلمني،  موجه  الآية  يف  اخلطاب  اأن  الدللة:  وجه 
ا يف الإباحة. �سرطاً

اأُجيب عن وجه الدللة من وجهني: 

الوجه الأول: ل يخلو تعليم املجو�شي من اأن يكون مثل تعليم امل�شلم امل�شروط 
ا عنه. يف اإباحة الذكاة اأو قا�سراً

فاإن كان مثله فال اعتبار باملُعِلم واإمنا العتبار بح�سول التعليم، األ  اأ. 
انظر: اأحكام القراآن للج�شا�ض )316/3(، املنتقى �سرح املوطاأ )127/3(.  )1(

انظر: الأم لل�شافعي )607/3(.  )2(
انظر: الكايف يف فقه الإمام اأحمد )555/1(، الفروع وت�سحيح الفروع )410/10(، املغني لبن قدامة   )3(

.)272/13(
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ترى اأنه لو ملكه م�سلم وهو ُمعَلٌم كتعليِم امل�سلِم جاَز اأكُل ما �ساده؟ 
ا ل اعتبار بامِللك واإمنا الإعتبار بالتعليم. فاإذاً

ا عن تعليم امل�سلم وكان عند الإ�سطياد  اإن كان تعليم املجو�سي قا�سراً ب. 
غري حُمِقٍق ل�َسراِئط الذكاة فهذا كلب غري معلم، ول يختلف حينئذ 

ُحكم ُملِك املجو�شي وامل�شلم يف حظر ما ي�شطاده)1(.

الوجه الثاين: اأما قوله تعالى: )ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]املائدة: 4[؛ فاإنه، واإن 
التعليم للكلب، فاإذا عّلمه  ا للم�سلمني، فاملق�سود به ح�سول  كان خطاباً
املجو�شي كتعليم امل�شلم فقد ُوِجَد املعنى امل�شروط، فال اعتبار بعد ذلك 

مُبلك املجو�سي)2(.

الرتجيح:

الراجح واهلل اأعلم القول الأول وهو اأنه يحل اأكل ما �ساده امل�سلم بكلب املجو�سي.

�سبب الرتجيح: 

قوله  للم�سلمني- يف  كان  -واإن  ومناق�سته، فاخلطاب  الثاين  القول  دليل  �سعف 
)ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]املائدة: 4[، فاملق�سود  تعالى: 
به ح�شول ال�شرط يف حل ال�شيد وهو كون الكلب ُمعلًَّما، بغ�ض النظر عن املُعلَّم له، 

فلي�ض من �شروط ال�شيد اأن يكون ُمعلِّم الكلب م�شلًما.

احلالة الثانية:

للم�سلم  يحل  فهل  امل�سلم،  �سهم  اأو  كلب  املجو�سُي، فري�سل  هو  املر�سُل  يكون  اأن 
الأكل من هذا ال�سيد اأم ل؟

اجلواب: اختلف الفقهاء يف امل�ساألة على قولني: 
انظر: اأحكام القراآن للج�شا�ض )317/3(.  )1(
انظر: اأحكام القراآن للج�شا�ض )317/3(.  )2(
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القول الأول: ل يحل اأكله، وهو قول احلنفية)1(، واملالكية)2(، وجمهور ال�سافعية)3(، 
واحلنابلة)4(.

دليلهم: اأن العربة مُبر�سل اجلارح -الكلب- ل املالك للكلب، فاإن الكلب اآلة 
وكلب  املجو�سي  كلب  بني  فرق  فال  عنها  ُيرمى  والقو�ص  بها  ُيذبُح  كال�سكني 
اآلٌة لل�سيِد كال�سهِم والرمِح، ول يراعى يف اجلارح �سفة  امل�سلم لأن كليهما 
مالكِه واإمنا ُيراعى يف اجلارح �سفة املُر�سل له، وذلك كالذابح ُيراعى فيه 

فُة الذبح و�سفة اآلة الذبح دون �سفِة مالكها)5(. �سِ

القول الثاين: يحل اأكل ما �ساده املجو�سي بكلب امل�سلم، وهو قول بع�ص ال�سافعية)6(.

اأر�سله املجو�سي على العبداملغ�سوب، بجامع اأن  دليلهم: قيا�ص الكلب الذي 
اأر�سله جمو�سي وهو  العبد والكلب لهما اختيار، فيكون اإم�ساك الكلب الذي 
ا واأمره بال�سطياد، فا�سطاد، فال�سيد  ا له، مبثابة من غ�سب عبداً لي�ص ملكاً
ا ملالك  ملٌك ملالك العبد)7(، فكذلك ما �ساده املجو�سي بكلب امل�سلم يكون ملكاً

الكلب -وهو امل�سلم-.

نوق�ص: اأن هذا قيا�ص مع الفارق فالعبد له عقل واختيار بينما الكلب لي�ص له 
عقل ول اختيار، بل هو مثل الأداة ي�ستخدمها ال�سائد. 

القراآن  اأحكام   ،)444/11( لل�شرخ�شي  املب�شوط   ،)62/6( النعماين  الفقه  يف  الربهاين  املحيط   )1(
للج�سا�ص )316/3( حا�شيتا قليوبي وعمرية على املنهاج )33/16(.

املدونة )532/1(، التاج والإكليل ملخت�شر خليل )326/4(، اأ�سهل املدارك )49/2(، التفريع يف فقه   )2(
الإمام مالك بن اأن�ص )312/1(.

الأم لل�سافعي )607/3(، خمت�سر املزين )389/8(، حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج وحوا�شي ال�شرواين   )3(
والعبادي )316/9(.

الكايف يف فقه الإمام اأحمد )555/1(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )218/6(.  )4(
انظر: املنتقى �شرح املوطاأ )127/3(، اأحكام القراآن للج�سا�ص )317/3(، املغني لبن قدامة )272/13(.   )5(
نهاية املطلب يف دراية املذهب )124/18(، الو�سيط يف املذهب )116/7(، فتح العزيز ب�سرح الوجيز   )6(

.)264/11(
نهاية املطلب يف دراية املذهب )124/18(.   )7(
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الراجح: هو القول الأول لقوة اأدلتهم ومناق�سة دليل القول الثاين، ويوؤيده مفهوم 
فُكل«)1(،  املُعلم  كلبك  على  ا�سم اهلل  َذكرَت  »اإذا  بن حامت:  لعدي  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله 
فيفهم منه اأن الإر�سال اإذا كان من غري امل�سلم، فال يحل اأكله، ثم اإن املجو�سي 

تارك للت�شمية وهي �شرط يف ال�شيد. 

امل�ساألة الثالثة:

اأن يكون الإر�سال من اأحدهما فيزُجُرُه)2( الآخر.

وهذه احلالة ل تخلو من اأمرين: 

اأكل  فما حكم  يزجرُه جمو�سٌي،  ثم  ا  م�سلماً للكلِب  املر�سُل  يكون  اإن  الأول:  الأمر 
امل�سلم لهذا ال�سيد؟

اجلواب: يجوز للم�سلم اأكله ول ي�سره زجر املجو�سي له، وهو مذهب احلنفية)3(، 
واملالكية)4(، وجمهور ال�سافعية)5(، واحلنابلة)6(.

حلل  موجب  امل�سلم  من  فالإر�سال  الزجر،  من  اأقوى  الإر�سال  لأن  دليلهم:   
الإر�سال،  اأ�سعف من  الزجر  بالزجر من املجو�سي لكون  ال�سيد فال يرتفع 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )181/1( باب: املاء الذي يغ�سل به �سعر الن�سان برقم: )175( وم�سلم   )1(

يف �سحيحه: )57/6( باب: ال�سيد بالكالب املعلمة، برقم: )5016(.
الزجر هو ال�شياح على الكلب وتهييجه، اإظهاًرا لزيادة الطلب، انظر: الهداية يف �شرح بداية املبتدي   )2(

)406/4(، املغرب يف ترتيب املعرب )361/1(، وجممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر )577/2(.
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )55/5(، الدر املختار وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار( )471/6(،   )3(

عمدة الرعاية بتح�سية �سرح الوقاية )141/10(.
املدونة  مل�سائل  اجلامع   ،)13/3( للخر�سي  خليل  خمت�سر  �سرح   ،)185/4( للقرايف  الذخرية   )4(

.)738/5(
بع�ض ال�شافعية يقول بالتحرمي عماًل بالحتياط، اإل اأن جمهورهم على اأنه حالل، انظر: حتفة املحتاج   )5(
يف �شرح املنهاج وحوا�شي ال�شرواين والعبادي )332/9(، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )249/3-

250(، مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج )113/6(.
الفروع وت�سحيح الفروع )410/10(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )218/6(، مطالب اأويل النهى يف   )6(

�سرح غاية املنتهى )343/6(.
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اإلى  ا  م�سافاً واجلرح  القتل  فيكون  الإر�سال،  هو  ال�سيد  يف  الأ�سل  ولأن 
املر�سِل)1( ل اإلى الزاجر.

اأكل  ا ثم يزُجَرُه م�سلم، فما حكم  للكلب جمو�سياً املُر�ِسُل  اأن يكون  الثاين:  الأمر 
امل�سلم لهذا ال�سيد؟

احلنفية)2(،  مذهب  وهو  ال�سيد،  هذا  اأكل  للم�سلم  يجوز  ل  اجلواب: 
واملالكية)3(، واحلنابلة)4(، واأحد الوجهني عند ال�سافعية)5(. 

دليلهم: لأن الزجر من امل�سلم ل يكون يف قوة الإر�سال من املجو�سي، ولأن 
م ال�سيَد، فال يرتفع بزجر امل�سلم اإياه لأن الزجر دون  اإر�سال املجو�سي ُيحرِّ
ا  الإر�سال، ولأن الأ�سل يف ال�سيد هو الإر�سال، فيكون القتل واجلرح م�سافاً
اإلى املر�سِل ل اإلى الزاجر، ثم اإن الإر�سال والرمي ذبح من املر�سل والرامي 

مة بالإجماع)6(؛ فكذلك �سيده)7(.  ا، وذبيحة املجو�سي حُمرَّ حكماً

  امل�ساألة الرابعة:

اأن ي�سرتك املجو�سي اأو كلبه يف رد ال�سيد على كلب امل�سلم فما حكم اأكل امل�سلم 
لهذا ال�سيد؟

انظر: بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع )55/5(، منحة ال�سلوك يف �سرح حتفة امللوك )�ص: 374(،   )1(
الذخرية للقرايف )185/4(. 

الهداية يف �سرح بداية املبتدي )406/4(، املب�شوط لل�شرخ�شي )343/4(، بدائع ال�سنائع يف ترتيب   )2(
ال�سرائع )55/5(. 

الذخرية للقرايف )185/4(، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )13/3(.   )3(
الفروع ج6 �ص323، الإن�شاف ج10 �ص419-420، ك�شاف القناع ج6 �ص218، مطالب اأويل النهى ج6   )4(

�ص343. 
انظر: الغرر البهية يف �شرح البهجة الوردية )155/5(، املجموع �سرح املهذب )101/9(.  )5(

الإجماع لبن املنذر )�ص: 61(، املغني لبن قدامة )296/13(، املجموع �سرح املهذب )72/9(.  )6(
انظر: بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع )55/5(، منحة ال�سلوك يف �سرح حتفة امللوك )�ص: 374(،   )7(

املب�شوط لل�شرخ�شي )343/4(، املحيط الربهاين يف الفقه النعماين )62/6(.
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اجلواب: هذه امل�ساألة ل تخلو من حالتني: 

احلالة الأولى: 

اأن َيُرد ال�سيد على كلب امل�سلم، جمو�سٌي، فما احلكم؟ 

 اجلواب: ُيباح للم�سلم اأكله، وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، وال�سافعية)3(، 
واحلنابلة)4(. 

اأدلتهم: 

اأن فعل املجو�سي -برد ال�سيد على كلب امل�سلم- لي�ص من جن�ص فعل الكلب، . 1
اأر�سله  الذي  الكلب  باأخذ  ا  ماأخوذاً ال�سيد  يكون  بل  امل�ساركة،  به  تثبت  فال 

امل�سلم فيكون حالل)5(.

بال�سبب ت�سح . 2 والإعانة  له،  اإعانة  ال�سيد  امل�سلم  املجو�سي على كلب  رد  اأن 
من املجو�سي، لأنه ميكنه اأن ُيحد ال�سكني، وَي�ُسد قوائَم ال�سيد، فيكون رده 
ا، وال�سبب اإذا ُوجد ممن ل تقع به الذكاة ل يحرم، كما لو �سد  لل�سيد �سبباً

املجو�سي قوائم ال�ساة فذبحها امل�سلم فاإنها حتّل)6(.

احلالة الثانية: 

اإن يُردَّ ال�سيد على كلب امل�سلم، كلب املجو�سي، فما احلكم؟ 
املحتار(  )رد  عابدين  ابن  وحا�سية  املختار  الدر   ،)373 )�ص:  امللوك  حتفة  �سرح  يف  ال�سلوك  منحة   )1(

)466/6(، املب�شوط لل�شرخ�شي )438/11(، الهداية يف �سرح بداية املبتدي )406/4(.
الذخرية للقرايف )173/4(.  )2(

الفروق، للكرابي�سي )20/2(.  )3(
املقنع  على  الكبري  ال�سرح   ،)193/2( حنبل  بن  اأحمد  الإمام  مذهب  على  الفقه  يف  املحرر  انظر:   )4(

)364/27(، �سرح منتهى الإرادات )427/3(.
انظر: املب�شوط لل�شرخ�شي )438/11(، منحة ال�سلوك يف �سرح حتفة امللوك )�ص: 373(، الدر املختار   )5(

وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار( )466/6(.
انظر: الفروق، للكرابي�شي )20/2(.  )6(
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اختلف الفقهاء يف هذه احلالة على قولني: 

القول الأول: يجوز اأكل ال�سيد اإن ردَّ ال�سيد على كلب امل�سلم كلب جمو�سي، وهو 
مذهب ال�سافعية)1(، واحلنابلة)2(، وقول عند املالكية)3(.

دليلهم: قيا�ص فعل كلب املجو�سي يف رده ال�سيد على كلب امل�سلم على فعل 
املجو�سي اإذا اأم�سك احليوان للم�سلم حتى يذكيه بجامع الإعانة يف كل منهما، 

ا يف تذكية احليوان)4(. دون اأن يكون �سريكاً

القول الثاين: ل يحل، وهو مذهب احلنفية)5(، وقول عند املالكية)6(، ورواية عند 
اأحمد)7(.

دليلهم: من ال�سنة: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اأر�سلت كلبك فاذكر ا�سم اهلل عليه، فاإن 
ا غرَيُه وقد َقَتَل، فال تاأكل، فاإنك ل تدري اأيهما قتله«)8(. وجدت مع كلبك كلباً

وجه الدللة: دللة احلديث �سريحة على اأنه ل يجوز اأن ي�سارك كلب امل�سلم 
ا، وهو كلب املجو�سي)9(. كلب مل يذكر ا�سم اهلل عليه عمداً

ا،  ا اآخر مع كلبك قتال ال�سيد جميعاً نوق�ص: اأن املراد باحلديث اإن وجدت كلباً
 ،)370/3( الفقهاء  مذاهب  معرفة  يف  العلماء  حلية   ،)540/4( ال�سافعي  الإمام  مذهب  يف  البيان   )1(

العزيز �شرح الوجيز املعروف بال�شرح الكبري ط العلمية )3/12(.
ال�سرح الكبري على املقنع )364/27(، املبدع يف �سرح املقنع )42/8(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع   )2(

)217/6-218(، الهداية على مذهب الإمام اأحمد )�ص: 548(.
انظر: الذخرية للقرايف )185/4(.  )3(

انظر: املجموع �شرح املهذب )103/9(.   )4(
انظر: املب�شوط لل�شرخ�شي )438/11(، منحة ال�سلوك يف �سرح حتفة امللوك )�ص: 373(، الدر املختار   )5(

وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار( )466/6(. الهداية يف �سرح بداية املبتدي )406/4(.
انظر: الذخرية للقرايف )185/4(.  )6(

ال�سرح الكبري على املقنع )364/27(.  )7(
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )58/6(، كتاب ال�سيد، باب )ال�سيد بالكالب املعلمة واملعرا�ص والقو�ص(،   )8(

برقم: )1929(.
انظر: منحة ال�شلوك يف �شرح حتفة امللوك )�ض: 373(.  )9(
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قتالاً  م�ساألتنا-  -يف  الآخر  الكلب  اإعانة  تعترب  فال  قتل(،  )وقد  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله 
لل�سيد، وامنا هي اإعانة فقط، ومن ثم فال ي�سح ال�ستدلل بهذا احلديث. 

القول  اأدلة  ومناق�سة  دليلهم  لقوة  الأول  القول  اأعلم  واهلل  الراجح  الرتجيح: 
الثاين، مع الأخذ يف العتبار كون ال�شيد حتت نظر ال�شائد حتى يتاأكد من 
عدم م�شاركة كلب املجو�شي لكلبه يف قتل ال�شيد، فاإن غاب عن نظره فلم 
يدر هل كلب املجو�سي �سارك يف قتل ال�سيد اأم اأنه اأعان كلبه فقط، فال يحل 

حينئذ، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فال تاأكل، فاإنك ل تدري اأيهما قتله«)1(.

�سبق تخريجه.  )1(
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اخلامتة

احلمد هلل تعالى على ما ي�ّسر من اإمتام هذا البحث، وفيما يلي اأ�سري اإلى اأهم 
النتائج التي تو�سلت اإليها، وهي على النحو التايل: 

التعريف املختار للذكاة هو: ال�سبب الذي ُيتو�سل به اإلى اإباحة احليوان الربي . 1
غري املُحّرم. 

اأن املجو�ص لي�سوا اأهل كتاب، ومن ثم فال حتل ذبائحهم بالإجماع لفقدهم . 2
�شرط اأهلية املذّكي وهو اأن يكون املذّكي م�شلًما اأو كتابًيا. 

ا للم�سلم اأو كانت . 3 جواز اأكل الذبيحة التي تولى ذبحها امل�سلم �سواءاً كانت ملكاً
ا للمجو�سي. ملكاً

يحرم على امل�سلم اأكل ما ذكاه املجو�سي �سواءاً ذّكى املجو�سي ما ميلكه هو اأو . 4
ذّكى ما ميلكه امل�سلم نيابةاً عنه، من غري خالف.

جواز ذبيحة املتولد بني اأهل الكتاب واملجو�ص.. 5

ل خالف يف اإباحة ما �ساده -املجو�ص- من ال�سمك واجلراد.. 6

ا.. 7 ل يِحُل ما �ساده املجو�سي من �سيد الرب اإجماعاً

يحل اأكل ما �ساده امل�سلم بكلب املجو�سي.. 8

ل يحل اأكل ال�سيد اإذا كان املر�سل هو املجو�سي بالإجماع، �سواءاً كان الكلب . 9
ملجو�سي اأو مل�سلم.

ل يحل ال�سيد اإذا ا�سرتك امل�سلم واملجو�سي يف اإر�سال كلبيهما اأو �سهميهما . 10
ا. على ال�سيد، فقتاله معاً
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اإن رد ال�سيد على كلب امل�سلم جمو�سٌي، فيباح للم�سلم اأكله.. 11

يجوز اأكل ال�سيد اإن ردَّ ال�سيد على كلب امل�سلم كلب جمو�سي.. 12

اأعمالنا خواتيمها،  اآخرها، وخري  اأعمارنا  اأن يجعل خري  اأ�ساأل اهلل  ويف اخلتام 
وخري اأيامنا يوم لقائه، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل و�سلم على 

نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 
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قائمة امل�صادر واملراجع

حاري، حتقيق جمموعة . 1 الإبانة يف اللغة العربية، تاأليف: �َسَلمة بن ُم�ْسِلم ال�سُ
من العلماء، وزارة الرتاث القومي والثقافة - م�سقط، الطبعة الأولى، 1420ه�.

ال�شطالم يف اخلالف بني الإمامني ال�شافعي واأبي حنيفة، تاأليف: اأبو املظفر، . 2
املروزي ال�سمعاين حتقيق: نايف العمري، دار املنار الطبعة الأولى، 1412ه�.

اعتقادات فرق امل�سلمني وامل�سركني، تاأليف: حممد بن احل�سني الرازي، حتقيق . 3
علي �سامي الن�سار، دار الكتب العلمية، 1402ه�.
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فائدة: التدين يجمع بني حقوق اهلل وحقوق العباد 

الإن�سان  بني  التعبدية  ال�سعائر  على  القت�سار  يعني  ل  التدين 
وبني ربه مع الإخالل بجوانب عالقته بالآخرين، بل يعني القيام 
بحقوق اهلل وحقوق الآخرين؛ ولهذا قيل لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اإن فالنة 
توؤذي  اأنها  غري  و�سدقتها،  و�سيامها،  �سالتها،  كرث  من  يذكر 
يذكر  فالنة  فاإن  قيل:  النار«،  يف  »هي  قال:  بل�سانها،  جريانها 
من قلة �سيامها و�سدقتها و�سالتها، واإنها تت�سدق بالأثوار من 
ا بل�سانها، قال: »هي يف اجلنة«.  اأخرجه  الأقط، ول توؤذي جرياً
الإمام اأحمد يف م�سند املكرثين من ال�سحابة  من حديث 

اأبي هريرة  ب�سند جيد.
 م�سند اأحمد )421/15(، برقم )9675(، ولطائف الفوائد، 
للدكتور �سعد اخلثالن، �س185.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، حمد الذاكرين ال�ساكرين، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل ويل 
ا عبده ور�سوله اإمام املتقني، �سلى اهلل عليه وعلى  ال�ساحلني، واأ�سهد اأن نبينا حممداً

ا اإلى يوم الدين. ا كثرياً اآله و�سحبه و�سلم ت�سليماً

اأما بعد: 

فاإن ال�سريعة الإ�سالمية قد �سبطت حدود النتفاع مبا خلق اهلل تعالى، واأو�سحت 
و�سخر  لنا،  منح  ومما  اإياه،  اهلل  منحنا  ما  كل  يف  الت�سرفات  من  ويحرم  يحل  ما 
ا له حال وجود الروح  مل�سلحتنا، هذا اجل�سم الإن�ساين، فقد جعلت ال�سريعة اأحكاماً

ا بعد دفنه يف الرتاب. ا عند مفارقة الروح له، واأحكاماً فيه، واأحكاماً

كل ذلك يف اإطار يحفظ هذا اجل�سم من كل �سوء، ويدراأ عنه كل �سر، حتى يحقق 
الهدف املنوط به، وي�شل اإلى احلكمة من اإيجاده وخلقه.

اإن ال�شريعة الإ�شالمية، ُتعد اأول ت�شريع ينظم اأحكام اجلثة واحلقوق املتعلقة بها 
يف العامل، فاأحاطتها باحلماية ال�شرعية، وب�شياج من ال�شوابط، ي�شمن لها البقاء، 
�سيتجلى يف  وتلك �سيء مما  والكرامة، وعدم العتداء عليها،  واحلفظ، واحلرمة، 

ثنايا هذا البحث اإن �ساء اهلل تعالى.

هذا  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  باأحكام  يتعلق  مما  �سيئاًا  اأبحث  اأن  اخرتت  لذلك 
اجل�سم الإن�ساين، و�سميته )التمثيل بجثة الإن�سان درا�سة فقهية( �سائالاً اهلل تعالى 

اأن يوفقني يف هذا البحث اإلى ال�سواب.
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اأهمية البحث واأ�سباب اختياره 

عالقة مو�سوع البحث بتكرمي الإن�سان.. 1

حماولة معرفة الراأي الراجح يف امل�سائل اخلالفية املتعلقة مبو�سوع البحث.. 2

اأحكامها . 3 بيان  اإلى  حتتاج  البحث،  مبو�شوع  يتعلق  فيما  فقهية  نوازل  وجود 
ال�سرعية و�سوابطها، و�سروطها.

الفقه، . 4 ي�ستمل على م�سائل فقهية كثرية، متناثرة يف كتب  املو�سوع  اأن هذا 
ففي هذا البحث جمع ل�ستات تلك امل�سائل يف مو�سع واحد.

الدرا�سات ال�سابقة: 

ومل  والر�سائل،  واملجالت،  الكتب،  يف  متناثرة  املو�سوع  هذا  وبحوث  درا�سات 
اأعلم- درا�سة �سملت مو�سوع هذا البحث بكل جوانبه، ومن الدرا�سات  اأجد -فيما 

امل�سابهة ما ياأتي: 

)اأحكام اجلثة الب�سرية يف الفقه الإ�سالمي(، للباحث علي حممد الق�ساة، . 1
تناول ما يتعلق باأحكام اجلثة، من مواراتها، ودفنها، وجتهيزها، ونب�ص القرب 

الذي ُدفنت فيه، وعقوبة منتهك حرمتها كعقوبة الزنا.

ومما فاته: اأحكام مما يتعلق باأحكام اجلثة مل يتعر�ص لها، كاأحكام التمثيل 
املعا�سرة باجلثة، كت�سريحها، ونقل اأع�سائها، وغريها من الأحكام.

للدكتور . 2 فيها(،  والت�سرف  الب�سرية  الأع�ساء  وزرع  نزع  م�سروعية  )مدى 
الأحياء  من  الب�سرية  الأع�ساء  نقل  يف  بحث  وقد  الوحيدي،  مهاجر  �ساكر 
نقل  و�سوابط  الإنعا�ص،  اأجهزة  اإيقاف  من  ال�سريعة  وموقف  الأموات،  ومن 

الأع�ساء من جثث املوتى، واأحكام بيع الأع�ساء.

يف  الوارد  بالتمثيل  والزرع  النقل  عالقة  الباحث:  اإليه  يتطرق  مل  ومما 
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الن�سو�ص، واأحكام حرق اجلثة، وغريها من الأحكام، ولعل ذلك؛ لأن هذه 
امل�سائل لي�ست داخلة يف عنوان بحثه.

يا�سني، . 3 نعيم  حممد  للدكتور  معا�سرة(،  طبية  ق�سايا  يف  فقهية  )اأبحاث 
وحكم  ونهايتها،  الإن�سان  حياة  بداية  كتحديد  كثرية:  اأبحاث  على  احتوى 
التربع بالأع�ساء الب�سرية، ويوجد غري ما ذكرت من الكتب والأبحاث الفقهية 

م اإلى جممع الفقه الإ�سالمي. والطبية بع�سها ُقدِّ

اإل اأن كل تلك الأبحاث، مل تعالج مو�سوع التمثيل باجلثث ب�سكل تف�سيلي، يتناول 
جميع جوانبه، بل ركزت على الناحية الطبية يف الت�سرف باجلثة، دون تف�سيل يف 

مو�سوع بحثنا التمثيل باجلثة.

اجلديد يف هذا البحث: 

اأنني حاولت اأن اأجمع �ستات مو�سوع التمثيل بجثة الإن�سان، و�سعيت اإلى تاأ�سيل 
ا  ا وتفريقاً ا بحثت ما يتعلق بالتمثيل تعريفاً هذا املو�سوع من الناحية الفقهية، واأي�ساً
تاأ�سيل هذا  األفاظ واأحكام، وغريها، مما يعني القارئ على  بينها وما ي�سبهها من 

املو�سوع، والإملام بكثري من جوانبه.

خطة البحـث: 

ق�سمت هذا املو�سوع اإلى: 

مقدمة، ومتهيد، وخم�سة مباحث، وخامتة، وتف�سيل ذلك كما يلي: 

التمهيد: وفيه تعريفات مبفردات العنوان، وما يتعلق بها. 

. املبحث الأول: التمثيل بجثة الإن�سان يف احلروب ابتداءاً

ا. املبحث الثاين: التمثيل بجثة الإن�سان يف احلروب ق�سا�ساً

املبحث الثالث: التمثيل بجثة الإن�سان مل�سلحة طبية، وفيه مطلبان: 
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املطلب الأول: التمثيل بجثة الإن�سان لنقل ع�سو منها اإلى من ي�ستفيد منه. 

املطلب الثاين: التمثيل بجثة الإن�سان لغر�ص الت�سريح الطبي.

املبحث الرابع: التمثيل بجثة الإن�سان بالتحريق، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: حتريق جثة الإن�سان مل�سلحة.

املطلب الثاين: و�سية الإن�سان بتحريق جثته بعد وفاته.

املبحث اخلام�ص: اأثر التمثيل بجثة الإن�سان.

اخلامتة واأهم النتائج.

الفهار�ص.

ا لعموم امل�سلمني،  نافعاً واأن يجعل هذا البحث  اأن يوفقني لل�سواب،  اأ�ساأل  واهلل 
ا لوجهه الكرمي. واأن يكون خال�ساً

و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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متهيد
يف تعريفات مفردات العنوان وما يتعلق بها

ف ببع�ص املفردات الواردة يف  قبل اأن ندخل يف �سلب مو�سوع بحثنا، لعلي اأُعرِّ
العنوان، حتى يح�شل بذلك ح�شر البحث يف نطاق حمدد، نلتزم به ول نخرج عنه 

اإن �ساء اهلل تعالى.

فنقول م�ستمدين من اهلل العون والتوفيق: 

اأول: التعريف بالتمثيل

التمثيل يف اللغة: من املُْثلة، وفيها لغتان: لغة بفتح امليم و�سم الثاء، ولغة ب�سم 
امليم و�سكون الثاء.

ة(، فمعنى الكلمة حينئذ، هو  فاأما بفتح امليم و�سم الثاء، فتكون على وزن )َلُبوؤَ
النكال والعقوبة، وجُتمع على )َمُثالت( ومنه قول اهلل تعالى: )ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ( ]الرعد: 6[.
قال بع�ص املف�سرين: “اأي وقائع اهلل واأيامه يف الأمم املكذبني، اأفال يتفكرون يف 

حالهم ويرتكون جهلهم”)1(.

ال�سم  فهو  )ُغْرفة(،  وزن  على  فتكون  الثاء،  و�سكون  امليم  ب�سم  املُْثلة  واأما 
وامل�سدر، ويطلق يف اللغة على تقطيع اأطراف احليوان، اأو الإن�سان، وت�سويه َخْلقه، 
كجدع الأنف، و�سلم الأذن، وقطع املذاكري، ونحو ذلك)2(. واملعنى على اللغتني متفق 

على معنى النكال والعقوبة، كما هو وا�سح، وهو معنى هذه الكلمة يف اللغة.
انظر: تي�شري الكرمي الرحمن لل�شعدي 413.  )1(

ل�شان العرب لبن منظور مادة )مثل( 610/11، املحيط يف اللغة للطالقاين 151/10 باب الثاء والم   )2(
وامليم، م�سارق الأنوار للقا�سي عيا�ص 373/1 مادة )م ث ل(. 
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اأن  اإلى  اأن نعرف التمثيل يف ال�سطالح، فاإنه ل بد من الإ�سارة  اأردنا  اإذا  واأما 
الذي  ال�شياق  املراد منها بح�شب  للناظر  يتبني  اللفظة،  تعريفان لهذه  الفقهاء لهم 

يوردونها فيه، وهما: 

اأولهما: تعريف للتمثيل بامليت، اأي بعد خروج الروح وكونه جثة هامدة.

وثانيهما: تعريف للتمثيل باحلي، كالتمثيل باأهل احلرب من الأعداء، وهم اأحياء.

فاأما الأول: وهو التمثيل بامليت، فاملراد به يف ال�سطالح: ت�سويه خلقة القتيل، 
ْلم اأذنه، وَجّب مذاكريه)1(. كجدع اأنفه، و�سَ

يف  املعنى  يخرج  فال  وعليه  وا�شح،  هو  كما  اللغوي  مبعناها  للمثلة  تعريف  وهو 
ا�سطالحهم عن املعنى اللغوي.

هو  الذي  البحث،  حمل  عن  خارج  لأنه  فيه؛  نخو�ض  فلن  باحلي،  التمثيل  واأما 
مق�سور على البحث يف حكم التمثيل بجثة امليت، ومن اأراد اأحكام التمثيل باحلي، 

فلرياجع مظانها يف كتب الفقه)2(. 

املعنى،  يف  )التعذيب(  كلمة  مع  ت�ستبه  قد  به،  عرفناها  مبا  )التمثيل(  وكلمة 
ب،  باملعذَّ نزلت  التي  ال�سديدة،  والعقوبة  النكال،  معنى  يفيد  منهما  كال  اأن  وذلك، 

ا اأن نو�سح الفرق بينهما. واملمّثل به، فكان لزاماً

وقد �سبق بيان معنى التمثيل يف اللغة وال�سطالح.

لالأمور  وا�ستعري  ب)3(.  يعذَّ ملن  ال�سديد  والإيجاع  التنكيل  فهو  التعذيب:  واأما 
فتح القدير لبن الهمام 9/3، ال�سرح الكبري للدردير 179/2، �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي   )1(

87/6، �سبل ال�سالم لل�سنعاين 467/2.
123/6، املدونة لالإمام مالك 347/7، املجموع للنووي 314/19، ك�ساف القناع  املب�شوط لل�شرخ�شي   )2(

للبهوتي 53/3.
 ومن تعريفاتهم على �سبيل املثال، قال املناوي )التوقيف 296/1(: املُثلة بال�سم، نقمة تنزل بالإن�سان 

فُيجعل مثالاً يرتدع به غريه. 
ل�شان العرب لبن منظور مادة )عذب( 585/1، املفردات للراغب الأ�سفهاين مادة )عذب( �ص 554.  )3(
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ال�ساقة، فقد ورد )ال�سفر قطعة من العذاب()1(.

فالفرق بينهما: اأن التعذيب اأعم من التمثيل، فكل متثيل عذاب ملن ُمثِّل به، ولي�ص 
ب، فبينهما عموم وخ�سو�ص. كل تعذيب ي�سح و�سفه باأنه متثيل باملعذَّ

ثانًيا: تعريف اجلثة 

ا، واجلمع: ُجَثث واأَْجثاث”)2(. ا اأو نائماً اجلثة يف اللغة هي: “�سخ�ص الإن�سان قاعداً

واأ�سله اجلثُّ وهو القطع، ومنه قوله تعالى: )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]اإبراهيم: 
في�سمى  للف�سيل: اجلثيث،  ويقال  الف�سيل،  بها  يقلع  التي  “واملجثاث: احلديدة   ،]26

�سخ�ص القاعد جثة، لق�سره كاأنه مقطوع”)3(.

ا للفقهاء يف تعريف اجلثة، فيما وقفت عليه  واأما يف ال�سطالح، فلم اأجد كالماً
من امل�شادر الفقهية، واإن كان كالمهم ل يخلو من ذكر هذه اللفظة وما يتعلق بها، 

ومن كالمهم على �سبيل املثال: 

يف حا�سية رد املحتار قال: “لأن اجلثة امليتة ل تقبل امللك”)4(.. 1

ويف الفروع وت�سحيحه قال: “وامليت كاحلي يف احلرمة، بدليل اأن من ق�سد . 2
جثة ميت لياأخذها من اأوليائه فينالها ب�سوء من حرق واإتالف جاز اأن يحاموا 

عنها بال�سالح”)5(.
هذا جزء من حديث �سحيح، متفق عليه، عن اأبي هريرة ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »ال�سفر قطعة   )1(
ل اإلى اأهله« اأخرجه البخاري  من العذاب، مينع اأحدكم طعامه و�سرابه ونومه، فاإذا ق�سى نهمته، فلُيعجِّ
يف كتاب احلج، باب ال�سفر قطعة من العذاب، 639/32 رقم )1710(، وم�سلم يف كتاب الإمارة، باب 
ال�سفر قطعة من العذاب وا�ستحباب تعجيل امل�سافر اإلى اأهله بعد ق�ساء �سغله 1526/3 رقم )1927(. 

وينظر: امل�شباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري للفيومي مادة )ع ذ ب( 398/2.
انظر: معجم ديوان الأدب للفارابي 23/3، ال�سحاح للجوهري 277/1.  )2(

انظر: الفروق اللغوية لأبي هالل الع�شكري 159/1.  )3(
انظر: حا�شية رد املحتار لبن عابدين 240/2.  )4(

انظر: الفروع لبن مفلح 98/1.  )5(
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وهذا امل�سطلح يطلقه الفقهاء على ج�سد الإن�سان بعد فراق الروح له)1(، ولذلك 
ا من ن�سو�ص الفقهاء فنقول: اجلثة هي ج�سد الإن�سان بعد  ميكن تعريف اجلثة اأخذاً

مفارقة الروح للبدن واهلل اأعلم.

ويف اللغة العربية األفاظ، ت�سبه يف معناها، معنى م�سطلح اجلثة، ومنها: 

الرفات: وهو احلطام من كل �سيء تك�سر، والرفات كل ما دق فُك�ِسر)2(، قال . 1
اهلل تعالى: )جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث( ]الإ�سراء: 49[. 

اأن يتحلل  اأو اجل�شد بعد  اأن الرفات ا�شم للعظم  والفرق بينها وبني اجلثة: 
حتى  مبا�شرة  الروح  خروج  بعد  للبدن  ا�شم  فهي  اجلثة  اأما  فتاًتا،  وي�شبح 

تدفن.

ِجَيف، . 2 واجلمع  رائحة.  لها  �سار  حتى  مكثت  اإذا  امليت  جثة  وهي:  اجليفة: 
وجمع اجلموع اأجياف)3(.

اأن اجلثة ي�شمى به بدن الإن�شان بعد خروج الروح  والفرق بني اجلثة واجليفة: 
مبا�سرة، فاإذا بقي البدن بعد املوت حتى اأننت و�سارت له رائحة كريهة �سمي جيفة. 

واهلل اأعلم.

 ثالًثا: وقت اإطالق لفظ اجلثة على اجل�سد: 

وحتديد هذا الوقت مهم، فاإنه يتعلق به اأحكام كثرية عند الفقهاء والأطباء، ومن 
ذلك ما نحن ب�سدد بحثه يف هذه الدرا�سة.

القلب، والرئتان، والدورة  اإذا توقف  اأن ذلك يكون  اآراء الأطباء فيه:  وخال�سة 
ا)4(.  ا تاماً الدموية، واجلهاز التنف�سي، عن العمل توقفاً

وللمزيد ينظر: النوادر والزيادات للقريواين 658/1، مغني املحتاج لل�شربيني 358/1.  )1(
ل�شان العرب لبن منظور 34/2 مادة )رفت(.  )2(

ال�سحاح للجوهري 1340/4 مادة )جيف(.  )3(
املوقف الفقهي والأخالقي من ق�سية زرع الأع�ساء ملحمد علي البار 31.  )4(
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القلب،  توقف  هي:  العالمات  وهذه  طبًيا،  املوت  عالمات  بظهور  يكون  وذلك 
وتوقف النَف�ص وتوقف الدورة الدموية، وارتخاء الع�سالت، وعدم ا�ستجابة اجلثة لأي 
تنبيه ح�سي، وُزرقة لون اجلثة، والتيبُّ�ص، ويبداأ بعد �ساعتني من الوفاة، ويكتمل خالل 
التعفن،  بوا�سطة ميكروبات  اأن�سجة اجل�سم  فتتحلل  والتعفن  الوفاة،  بعد  �ساعة   12

ويبداأ يف اجلو احلار بعد 24 �ساعة، ويتاأخر اأكرث يف ف�سل ال�ستاء)1(.

ولهم اآراء اأخرى، اأعر�شنا عنها خ�شية الإطالة، واخلروج عن نطاق البحث)2(.

الروح،  فارقته  باأن هذا اجل�سد قد  العالمات، ميكن احلكم  فاإذا حتققت هذه 
فاأ�سبح جثة بذلك عند الأطباء.

وهل يعترب من عالمات املوت، موت دماغ املري�ص؟ 

اختلف الفقهاء املعا�سرون يف ذلك على قولني: 

القول الأول:

اإذا  اإل  الإن�سان،  نهاية حلياة  يعترب  ا، ل  املري�ص دماغياً الأطباء مبوت  اأن حكم 
من  جماعة  هذا  اإلى  ذهب  وقد  الوفاة،  من  بها  يتيقن  التي  املوت،  اأمارات  رافقته 

الفقهاء وهو راأي املجمع الفقهي لرابطة العامل الإ�سالمي)3(.

ومن اأدلتهم: 

اأن تعطل الإح�سا�ص ل يدل على فقدان احلياة، اإل على �سبيل املجاز، وق�سة . 1
اأ�سحاب الكهف الذين ناموا ثالثمائة �سنة، خري دليل على ذلك، فاإنهم قد 
ا، ثم  كانوا يف غيبوبة طويلة، امتدت ثالثة قرون، وظل اجل�سد فيها �ساحلاً

عاد، فكيف نحكم باملوت على من فقد الإح�سا�ص لب�سعة اأيام؟!
املرجع ال�سابق 26.  )1(

60، موت الدماغ بني  الوفاة يف الفقه الإ�شالمي لعلي حممد �ض  التالية: معيار حتقق  ينظر البحوث   )2(
الطب والإ�سالم لندى حممد نعيم �ص 56، مع�شومية اجلثة يف الفقه الإ�شالمي لبلحاج العربي 206.

جملة جممع الفقه الإ�سالمي العدد الثالث 665/2، و جهاز الإنعا�ص وعالمة الوفاة لبكر اأبو زيد 234،   )3(
اأحكام اجلراحة الطبية ملحمد املختار ال�سنقيطي 352.
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اأن اليقني هو حياة هذا املري�ص لأن قلبه ينب�ص، وال�سك هو موته، واليقني ل . 2
يزول بال�سك. 

اأن الأ�سل بقاء الروح وعدم خروجها، فنبقى على هذا الأ�سل)1(.. 3

القول الثاين:

اأنه يحكم على املري�ص بنهاية حياته، اإذا حكم الأطباء مبوت دماغه، وهذا قرار 
جممع الفقه الإ�شالمي، التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمي)2(، وهو راأي جمموعة من 

الفقهاء املعا�سرين)3(.

وا�ستدل هوؤلء بالآتي: 

اأن بع�ص الفقهاء املتقدمني حكموا باملوت على من اأُنِفذت َمقاِتله، وهو من اأ�سيب 
اأو حركة  اأو نطق،  اإب�سار،  اأو  اأو متييز،  اإدراك،  اأو مر�ص، بحيث مل يبق له  بجناية 
اختيارية، ومل يوِجبوا الق�سا�ص على من جنى عليه يف تلك احلال، مع اأنه قد يتحرك 

حركات ا�سطرارية)4(.

الرتجيح: 

الذي يظهر يل اأن الراجح هو القول الأول، وهو القائل باأن موت الدماغ ل يعترب 
الوفاة، وقد  يتيقن بها من  التي  املوت  اأمارات  اإذا رافقته  اإل  الإن�سان،  نهاية حلياة 

رجحته لالأ�سباب التالية: 
انظـر مزيًدا من ا�شتدللهم يف املراجع ال�شابقة، وكذلك يف: كتاب حقيقة املوت واحلياة لتوفيق الواعي   )1(

.712/2
جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة الثالثة القرار رقم )5( العدد الثالث 88/2.  )2(

الإن�سانية( وهو من�سور يف جملة جممع  بعنوان )نهاية احلياة  يا�سني يف بحثه  نعيم  كالدكتور حممد   )3(
الفقه الإ�سالمي العدد الثالث 635/2، والدكتور حممد الأ�سقر يف بحثه )نهاية احلياة( وهو من�سور يف 

نف�ص املجلة ويف ذات العدد.
حا�سية اخلر�سي على خمت�سر خليل 59/8، مغني املحتاج لل�شربيني 226/5.  )4(

 وينظـر: الأحكـام ال�شـرعية لالأعمال الطبية للدكتور اأحمد �شرف الدين 160، بحوث فقهية معا�سرة ملحمد
 عبدالغفار 182. 



التمثيل جبثة اإلنسان - دراسة فقهية

العدد  الرابع واخلمسون  549العدد  الرابع واخلمسون 548

 لقوة ما ا�ستدلوا به.. 1

ولأنه قد ثبت ولدة اأطفال ل اأدمغة لهم وعا�سوا اأكرث من ع�سر �سنوات)1(، . 2
وهذا يبطل ما ذهب اإليه اأ�سحاب القول الثاين.

ا لأخطاء يف ت�سخي�ص املري�ص، واإذا . 3  وكذلك، فاإن الأطباء يتعر�سون اأحياناً
اعتربنا هذه العالمة موجبة للوفاة، فاإن ذلك يفتح باب ال�ستهانة بالأرواح، 

وحفظ النفو�ص مق�سد �سروري من مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية)2(.

وعليه، فال يثبت احلكم باملوت، ول يطلق على ج�سد املتوفى، اأنه اأ�سبح جثة، اإل 
بعد حتقق العلم اليقيني بالوفاة، فال ي�سلح لذلك �سك ول غلبة ظن)3(.

وقد ذكر الفقهاء عالمات ملوت الإن�سان، وهذه العالمات هي: 

وارتخاء  ينطبقان،  فال  ال�شفتني  وانفراج  الب�شر،  واإحداد  النَف�ض،  انقطاع 
دغني، وتقلُّ�ص اخِل�سيتني اإلى  القدمني فال ينت�سبان، وميل الأنف، وانخ�ساف ال�سُّ
فوق مع تديل اجللدة، وامتداد جلدة الوجه، وغيبوبة �سواد العني عند البالغني، وتغري 

رائحة امليت)4(.

وبعد هذه املقدمة الي�سرية ننتقل اإلى املبحث الأول من مباحث هذه الدرا�سة.

بحث حكم النتزاع لع�سو من مولود حي عدمي الدماغ لل�سيخ بكر اأبو زيد، من�سور يف جملة جممع الفقه   )1(
الإ�سالمي العدد ال�ساد�ص �ص 1453.

ال�سنة  بتاريخ 1409/12/11ه�  امل�سلمون يف عددها )232(  ن�سرته جريدة  ا كما  واقعاً وقد ثبت ذلك 
اخلام�سة يف مقال بعنوان )طفل بال مخ ولكنه يعي�ص وينمو وي�سحك(. 
اأحكام الت�سرف بجثة املتوفى يف الفقه الإ�سالمي لرقية عرار 19- 36.  )2(

قال ابن قدامة يف املغني )337/2(: وت�ستحب امل�سارعة اإلى جتهيزه اإذا تيقن موته؛ لأنه اأ�سون له.   )3(
 ،98/2 للنووي  الطالبني  رو�سة  للحطاب221/2،  اجلليل  مواهب   ،104/2 الهمام  لبن  القدير  فتح   )4(

الكايف لبن قدامة 353/1.
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املبحث االأول
التمثيل بجثة الإن�صان يف احلروب ابتداء

اأن يتقاتل امل�سلمون مع عدوهم، ثم تنتهي املعركة عن قتلى من  �سورة امل�ساألة: 
اأو  اأن ميثلوا بجثث عدوهم بت�سويهها بقطع الأيدي  للم�سلمني  الفريقني، فهل يجوز 

الأنوف اأو اإخراج القلوب والأكباد؟.

حكم امل�ساألة: 

حترير حمل النزاع يف امل�ساألة: 

اإن الفقهاء قد اأجمعوا على اأن التمثيل ابتداءاً بجثث الأموات منهي عنه)1(.

واختلفوا يف رتبة هذا النهي هل هي على التحرمي اأم على الكراهة؟ على قولني: 

القول الأول:

كما  عليه،  الإجماع  بع�سهم  وحكى  حرام،  احلرب  يف  القتلى  بجثث  التمثيل  اأن 
كان  -�سواءاً  ا  مطلقاً الأموات  بجثث  التمثيل  مون  يحرِّ القول،  هذا  واأ�سحاب  �سبق، 

مل�سلحة اأو لغري م�سلحة- وهو قول املالكية)2(.

الأدلة: 

اأوًل: من الكتاب: 

ائ     ائ    ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   )ۅ   تعالى:  اهلل  قول 
ەئ  ەئ( ]النحل: 126[.

املوطاأ 596/1،  �سرح  العربي يف  وابن  التمهيد 234/24،  ابن عبدالرب يف  عليه:  الإجماع  نقل  وممن   )1(
والقرطبي يف املفهم 512/3، والنووي يف �سرح م�سلم 37/12، وغريهم. 

اخلر�سي على خمت�سر خليل 61/8، حا�سية الد�سوقي 179/2.  )2(
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قدر  يتعدى  ول  الق�سا�ص،  يف  املماثلة  وجوب  على  الآية  دلت  الدللة:  وجه 
على  تعدٍّ  فيه  امل�سلمني،  بجثث  اأن ميّثلوا  الكفار، من غري  بجثث  والتمثيل  الواجب، 

ا ملنافاته للعدل)1(. القدر الواجب، فيكون حراماً

ثانًيا: من ال�سنة: 

ا�ستدلوا باأدلة كثرية من ال�سنة ومن ذلك: 

ملسو هيلع هللا ىلص . 1 بيَّ  : »اأنَّ النَّ حديث عمران بِن ُح�سنٍي)2(، و�َسُمَرة بِن ُجندٍب)3( 
كان ينهى عن املُْثلِة«)4(.

وجه الدللة: اأن فيه النهي ال�سريح عن املثلة باجلثث، والأ�سل يف النهي اأنه 
يقت�سي التحرمي. 

»َنهى عن . 2 اأنَّه:  ملسو هيلع هللا ىلص  بيِّ  النَّ )5( عن 
 الأن�ساري  يزيد   وعن عبداهلل بن 

النهبة واملُثَلِة«)6(.

وجه الدللة: اأن فيه النهي ال�سريح عن املثلة، وهو يقت�سي التحرمي.
اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 202/1.  )1(

اإ�سالمه عام خيرب، وغزا  اأبا جنيد، و كان  ، ويكنى  هو عمران بن ح�سني بن عبيد اخلزاعي   )2(
عدة غزوات، وكان جُماب الدعوة، تويف �سنة 52ه�. يراجع يف ترجمته: الإ�سابة لبن حجر 584/4، 

الطبقات الكربى لبن �سعد 287/4.
هو �سمرة بن جندب بن هالل، اأبو �سليمان الفزاري، �سحابي �سهري، كان من حلفاء الأن�سار، مات قبل   )3(
�شنة �شتني وقيل غري ذلك. ينظر يف ترجمته: الإ�شابة لبن حجر 150/3، التحفة اللطيفة لل�سخاوي 

.427/1
اأخرجه اأحمد يف امل�سند 439/4، والطرباين يف الكبري 325/18، �سّححه الألباين يف اإرواء الغليل رقم   )4(

.)2230(
هو عبداهلل بن يزيد بن زيد الأن�ساري، �سهد احلديبّية وهو �سغري، و�سهد اجلمل و�سفني مع علي،   )5(
وويل مكة لبن الزبري مدة ي�شرية، ثم وله اإمارة الكوفة، فتويف فيها. ينظر يف ترجمته: اأ�شد الغابة لبن 

الأثري 413/3، ال�ستيعاب لبن عبدالرب 1001/3.
واملجثمة  وامل�سبورة  املثلة  من  ُيكره  ما  باب  وال�سيد  الذبائح  كتاب  ال�سحيح  يف  البخاري  اأخرجه   )6(

2099/5 رقم )5197(.
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وعن �سليمان بن بريدة)1(، عن اأبيه) )2 قال: كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا . 3
ا على جي�ص، اأو �سرية، اأو�ساه يف خا�سته بتقوى اهلل، ومن معه من  ر اأمرياً اأمَّ
ا، ثم قال: »اغزوا با�سم اهلل يف �سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل،  امل�سلمني خرياً

اغزوا ول تغلوا، ول تغدروا، ول متثلوا«. احلديث بطوله)3(.

وجه الدللة: اأن فيه الن�ص على النهي عن املثلة، وهو يقت�سي التحرمي. 

ثالًثا: مما جاء عن ال�سحابة  يف حترميه واملنع منه: 

بجثث  التمثيل  من  املنع  يف    ال�سحابة  عن  جاءت  التي  بالآثار  ا�ستدلوا 
الأموات، وقد وردت عن كثري من ال�سحابة منهم: 

اأبوبكر ال�سديق ، يف و�سيته ليزيد بن اأبي �سفيان، حني بعثه اإلى ال�سام)4(. . 1

وقال: . 2 اأنكره،  يناق)5(  وا�سمه  الكفار  براأ�ص رجل من  اإليه  ُبعث  وكذلك حني 
يكفيني  فاإمنا  راأ�ص،  اإيل  ُيْحَملن  ل  والروم؟  بفار�ص  ا  )اأفا�ستناناً  :

الكتاب واخلرب()6(.
هو �سليمان بن بريدة الأ�سلمي، ولد يف ال�سنة الثالثة من خالفة عمر بن اخلطاب  �سنة 15ه�   )1(
ويل الق�ساء مبدينة مرو ومات بها �سنة 105هـ، وله ت�شعون عاًما. ينظر يف ترجمته: �شري اأعالم النبالء 

للذهبي 52/5.
هو بريدة بن احل�سيب الأ�سلمي، من اأكابر ال�سحابة. اأ�سلم قبل بدر، ومل ي�سهدها. و�سهد خيرب، وفتح   )2(

مكة، وا�ستعمله النبي ملسو هيلع هللا ىلص على �شدقات قومه. ينظر يف ترجمته: اأ�شد الغابة لبن الأثري 209/1.
اأخرجه م�سلم يف كتاب اجلهاد وال�سري باب تاأمري الإمام الأمراء على البعوث 1356/3 رقم )1731(.  )3(

برقم   85/9 القطع  عن  الكف  اختار  من  باب  اجلهاد  كتاب  يف  الكربى  ال�سنن  يف  البيهقي  اأخرجه   )4(
الأوطار  نيل  راجع:  طرق.  عدة  من  روي  معناه  ولكن  لإر�ساله،  �سعيف  الأثر  هذا  و�سند   ،)11409(

لل�سوكاين 75/8.
ا بال�سام، وُحمل راأ�سه اإلى املدينة اإلى اأبى بكر ال�سديق، ، فاأنكر  قال النووي : ُقتل كافراً  )5(
نقل راأ�سه، وقال: اأحتملون اجليف اإلى مدينة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، والبطريق بك�سر الباء، وهو كالأمري. قال 
ابن اجلواليقى: البطريق بلغة الروم هو القائد، اأي مقدم اجليو�ص واأمريها، وجمعه بطارقة، وتكلمت 

به العرب ا.هـ ينظر: تهذيب الأ�شماء واللغات للنووي 165/2.
و�سحح   ،)8620( رقم   204/5 الروؤو�ص  حمل  باب  ال�سري  كتاب  الكربى  ال�سنن  يف  الن�سائي  اأخرجه   )6(

اإ�سناده احلافظ ابن حجر كما يف التلخي�ص احلبري 201/4.
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وعن الزهري قال: )مل ُيحمل اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص راأ�ص قط، ول يوم بدر، وحمل . 3
اإلى اأبي بكر  راأ�ص فاأنكره()1(.

اأّمره . 4 الأ�سجعي)2(، حني  قي�ص  بن  �سلمة   ، بن اخلطاب  واأو�سى عمر 
ا واتقوا اهلل  لوا، ول تقتلوا وليداً على جي�ص، فقال: )ل َتغلُّوا ول َتغِدروا ول مُتثِّ

يف الفالحني الذين ل ين�سبون لكم احلرب()3(. 

القول الثاين: 

للم�سلمني،  م�سلحة  فيه  كان  اإذا  روؤو�سهم،  وحمل  العدو  بجثث  التمثيل  جواز 
كالنكاية بالكفار، وح�سول الغيظ لهم، وكراهته لغري م�سلحة، وهذا قول اجلمهور 

من الفقهاء، من احلنفية)4(، وال�سافعية)5(، واحلنابلة)6(.

الأدلة: 

الدليل الأول:

اأخرجه �سعيد بن من�سور يف ال�سنن باب ما جاء يف حمل الروؤو�ص 245/2 رقم )2651(. والبيهقي يف   )1(
ال�سنن الكربى كتاب ال�سري باب ما جاء يف نقل الروؤو�ص 132/9 رقم )18133(. 

هو �سلمة بن قي�ص الأ�سجعي الغطفايّن له �سحبة، يقال: نزل الكوفة، وقد روى ثالثة اأحاديث، وا�ستعمله   )2(
عمر بن اخلطاب  يف بع�ض مغازي فار�ض. ينظر يف ترجمته: الإ�شابة لبن حجر 128/3، الثقات 

لبن حبان 165/3.
اأخرجه �سعيد بن من�سور يف �سننه باب ما جاء يف قتل الن�ساء والولدان 239/2 رقم )2625(، واإ�سناده �سعيف.  )3(

�سرح ال�سري الكبري ملحمد بن احل�سن �ص 600، بدائع ال�سنائع للكا�ساين 142/7.   )4(
املهذب لل�سريازي 236/2، رو�سة الطالبني للنووي 56/5.   )5(

لقلوب  العدو- تقوية  روؤو�ص قتلى  “اإذا كان يف حملها-اأي  ال�سوكاين )ال�سيل اجلرار 972/1(:  وقال 
ول وجه  وتدبري �سحيح،  بل هو فعل ح�سن  مانع من ذلك  الكافرين فال  ل�سوكة  اإ�سعاف  اأو  امل�سلمني 
للتعليل بكونها جن�سة فاإن ذلك ممكن بدون التلوث بها واملبا�سرة لها، ول يتوقف جواز هذا على ثبوت 
ذلك عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاإن تقوية جي�ص الإ�سالم وترهيب جي�ص الكفار مق�سد من مقا�سد ال�سرع ومطلب 
من مطالبه ل �سك يف ذلك، وقد وقع حمل الروؤو�ص يف اأيام ال�سحابة ، واأما ما روي من حملها 

يف اأيام النبوة فلم يثبت �سيء من ذلك”. ا.ه�
املغني لبن قدامة 494/8، �سرح منتهى الإرادات للبهوتي 624/1.  )6(
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ا�ستدلوا بالأحاديث والآثار الواردة، يف حمل بع�ص روؤو�ص القتلى اإلى ر�سول اهلل 
ا من ذلك، ومنها:  ملسو هيلع هللا ىلص، ومل ينكر ملسو هيلع هللا ىلص �سيئاً

ما جاء عن عبداهلل بن م�سعود ، قال: اأتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص براأ�ص اأبي جهل، . 1
فقلت: هذا راأ�ص اأبي جهل، قال: »اآهلل الذي ل اإله غريه؟« وهكذا كانت ميينه، 
فقلت: واهلل الذي ل اإله غريه، اإن هذا راأ�ص اأبي جهل، فقال: »هذا فرعون 

هذه الأمة«)1(.

اإلى ابن . 2  )2(
 اأني�ص  ملسو هيلع هللا ىلص عبداهلل بن  ما جاء يف ق�سة بعث ر�سول اهلل 

نبيح)3(، فقتله، ثم جاء براأ�سه اإلى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

وجه الدللة: دل احلديثان، على اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل ينكر هذا الفعل من ال�سحابي 
وهو متثيل باملقتول، وهذا دليل اجلواز.

ونوق�ص هذا ال�ستدلل بالآتي: 

ا، ول ي�سحان، وكذلك ما ورد مبعناهما،  : اأن هذين اخلربين �سعيفان جداً اأولاً
اأخرجه اأحمد يف امل�سند 278/7 رقم )4246(، واأبو داود يف ال�سنن كتاب اجلهاد، باب يف الرخ�سة   )1(
ال�سري، باب  ال�سنن الكربى كتاب  ال�سالح يقاتل به يف املعركة 67/3 رقم )2709(، والن�سائي يف  يف 
الكربى  بدر  غزوة  باب  املغازي،  كتاب  امل�سنف  يف  �سيبة  اأبي  وابن   ،)8670( رقم   304/5 الب�سارة 

373/14 رقم )18044(. 
و�سّعفه البو�سريي يف الإحتاف 94/2، و�سعفه احلافظ ابن حجر يف املطالب العالية 313/17، و�سعفه 

اأحمد �ساكر لعلة النقطاع كما يف تعليقه على امل�سند 124/6.
هو اأبو يحيى عبداهلل بن اأني�ص اجلهنى الأن�سارى، �سهد �سائر امل�ساهد مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: مل   )2(
الأ�شماء  تهذيب  ترجمتـه:  يف  ينظر  54هـ  �سنة  تويف  وحده،  �سرية  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  وبعثه  ا،  بدراً ي�سهد 

واللغات للنووي 260/1، ته�ذيب التهذيب لبن حجر 149/5.
وادي  بعرنة  فقتله  اأني�ص  بن  ملسو هيلع هللا ىلص عبداهلل  ر�سول اهلل  اإليه  بعث  اللحياين،  الهذيل  نبيح  بن  �سفيان  هو   )3(
مكة �سنة �ست للهجرة، لأنه كان يجمع اجلموع لغزو ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. ينظر يف ترجمته: الوايف بالوفيات 

لل�سفدي 176/15.
اأخرجه ابن �سبة يف تاريخ املدينة 467/2، وهي رواية مع�سلة رواها الإمام مالك بدون �سند، واأخرجه   )4(
بالكذب،  الأئمة  عليه جمع من  فالواقدي حكم  ا،  واإ�سناده �سعيف جداً املغازي �ص 533،  الواقدي يف 

ومنهم الإمام اأحمد والذهبي، ينظر: ميزان العتدال 666/3.
واأي�سا فالراوي مو�سى بن جبري من اأتباع التابعني ومل يذكر �سنده يف هذا احلديث وهذا انقطاع.
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كخرب الأ�سود العن�سي)1(، وخرب راأ�ص رفاعة بن قي�ص)2(، ل يثبت منها �سيء، 
واإمنا الثابت قتلهم فح�سب.

ا: على الت�سليم ب�سحته، فاإن عبداهلل بن م�سعود  احتز راأ�ص اأبي جهل  ثانياً
وكان به رمق)3(، اأي اأنه مثَّل به قبل الظفر به، وقد اأجمع الفقهاء على جواز 
التمثيل بالكفار، قبل الظفر بهم يف �شاحة املعركة)4(، فهو ا�شتدلل خارج عن 

حمل النزاع.

 الدليل الثانـي: 

الن�سو�ص  فقالوا: حتمل هذه  املثلة،  النهي عن  الواردة يف  بالن�سو�ص  ا�ستدلوا 
ا على الكراهة التنزيهية، اإذا ح�سلت املثلة يف غري م�سلحة، بل ملجرد الت�سفي  جميعاً
فقط، وال�سارف لها عن التحرمي، الذي هو الأ�سل يف النهي، اأن حمل الروؤو�ص قد 

ح�سل يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومل ينكر على فاعليه)5(.

ويجاب عن هذا ال�ستدلل: 

من  واحد  ذكر غري  كما  اأحد قط،  راأ�ص  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإلى  ُحِمل  اأنه  ي�سح  ل  باأنه 
املحققني، فبطل اأ�سا�ص ا�ستدللهم بذلك)6(.

ا  ا�سمه عبهلة بن كعب العن�سي، ويعرف بالأ�سود العن�سي ل�سوداد يف وجهه، ادعى النبوة وكان م�سعوذاً  )1(
يخطف قلب من ي�سمع منطقه، بعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص من يقتله فقتله قي�ص بن مك�سوح وغريه يف خالفة اأبي 

بكر ال�شديق. ينظر يف ترجمته: تاريخ الر�شل وامللوك للطربي 230/3. 
اأو قي�ض بن رفاعة من قبيلة ج�شم، ينظر ق�شته يف: �شري اأعالم النبالء للذهبي  هو رفاعة بن قي�ض   )2(

69/2، اأ�سد الغابة لبن الأثري 410/3.
اأبي جهل 1458/4 رقم )3745(، وم�سلم يف كتاب اجلهاد  �سحيح البخاري كتاب املغازي، باب قتل   )3(

وال�سري باب قتل اأبي جهل 1424/3 رقم )1800(.
فتح القدير لبن الهمام 290/4، بداية املجتهد لبن ر�سد 395/1، ورو�سة الطالبني للنووي 56/5،   )4(

واملغني لبن قدامة 494/8، ونيل الأوطار لل�سوكاين 249/7.
الدر املختار للح�سكفي احلنفي 225/3.  )5(

التلخي�ص احلبري للحافظ ابن حجر 287/4، وقال الإمام اأبو داود )املرا�سيل 328(: “يف هذا اأحاديث   )6(
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ول ي�سح منها �سيء”. ا.ه� 
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الدليل الثالث: 

 -يف ق�سة قتلى امل�سركني يف غزوة بدر- قال:  ابن م�سعود  ما ثبت عن 
ا،  فلقد راأيتهم ُقتلوا يوم بدر، فاأُلقوا فى بئر غري اأَُمية -اأو اأَُبّي- فاإنه كان رجالاً �سخماً

عت اأو�ساله، قبل اأن ُيلقى فى البئر)1(.  وه َتقطَّ فلما جرُّ

وجه الدللة: اأن يف طرح جيف امل�سركني يف البئر دليل على جواز املثلة بهم اإذا 
ماتوا؛ لأنهم جروه حتى تقطعت اأو�ساله، وهذا يدل على اأن نهيه ملسو هيلع هللا ىلص عن املثلة اإمنا 

هو يف الأحياء)2(.

الرتجيح: 

ظهر يل اأن الراجح هو ما ذهب اإليه املالكية ومن وافقهم هنا، وهو حترمي التمثيل 
والأدلة  التمثيل،  والأحاديث يف حترمي  الآية  ل�سريح  ا،  ابتداءاً مطلقاً الأموات  بجثث 

عامة مل تخ�س�ص حالاً دون حال، اإل ما �سياأتي يف املبحث التايل، وباهلل التوفيق. 

اأخرجه البخاري يف كتاب اخلم�ص باب طرح جيف امل�سركني يف البئر 1162/3 رقم )3014(.  )1(
�سرح �سحيح البخاري لبن بطال 368/5، التو�سيح لبن امللقن 658/18.  )2(



التمثيل جبثة اإلنسان - دراسة فقهية

العدد  الرابع واخلمسون  557العدد  الرابع واخلمسون 556

املبحث الثاين

ا التمثيل بجثة الإن�صان يف احلروب ق�صا�صً

�سورة امل�ساألة: 

اأن ينتهي القتال بني امل�سلمني والكفار، ثم يلجاأ الكفار اإلى التمثيل بجثث القتلى 
من امل�سلمني، فهل يجوز للم�سلمني الردُّ عليهم، فيقوموا بالتمثيل بجثث اأموات الكفار 

ا مما فعلوه بجثث امل�سلمني؟ ق�سا�ساً

حكم امل�ساألة: 

اتفق الفقهاء على جواز التمثيل بجثث املوتى من الكفار، اإذا كان ذلك معاملة 
ا منهم على ما فعلوه بجثث املوتى اأو القتلى من امل�سلمني)1(. باملثل، ق�سا�ساً

قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية : “فاأما التمثيل يف القتل، فال يجوز اإل على 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  خطبنا  )ما   : ح�سني  بن  عمران  قال  وقد  الق�سا�ص،  وجه 
اإذا قتلناهم(، فاإنا ل منثل  اأمرنا بال�سدقة ونهانا عن املثلة حتى الكفار  خطبة اإل 
فعلوا  يكونوا  اأن  اإل  نبقر بطونهم،  ول  واأنوفهم،  اآذانهم،  القتل، ول جندع  بعد  بهم 

ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والرتك اأف�سل”)2(.

ومن اأدلة هذا التفاق ما ياأت�ي: 

الدليل الأول: قول اهلل تعالى: )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  
ائ   ائ    ەئ  ەئ( ]النحل: 126[.

5/10، حا�سية اخلر�سي 20/4، احلاوي الكبري للماوردي 175/14، املغني لبن  املب�شوط لل�شرخ�شي   )1(
قدامة 199/13.

انظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية 314/28.  )2(
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)1( قال: ملا كان يوم اأحد، اأ�سيب 
 جاء يف �سبب نزولها: عن اأَُبّي بن كعب

، ومن املهاجرين �ستة، فيهم حمزة ، فمثَّلوا  من الأن�سار اأربعة و�ستون رجالاً
ا مثل هذا، لُنبني عليهم، قال: فلما كان  بهم، فقالت الأن�سار: لئن اأ�سبنا منهم يوماً

)ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   يوم فتح مكة، فاأنزل اهلل تعالى: 
ائ   ائ    ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی( ]النحل: 126-127[، فقال رجل: ل قري�ص بعد اليوم، 

فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كفوا عن القوم اإل اأربعة«)2(.

ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   )ڎ   تعالى:  اهلل  قول  الثاين:  الدليل 
ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں( 

]البقرة: 194[.

وقطع  الأنف،  بجدع  العقوبة  اأن  على  دللة،  فيهما  اأن  الآيتني:  من  الدللة  وجه 
الأذن، وبقر البطن، ونحو ذلك، هي عقوبة باملثل، لي�ست بعدوان، واملثل هو العدل)3(.

الدليل الثالث: اأنه اإذا كان ارتكاب املف�سدة يحقق م�سلحة راجحة على املف�سدة، 
ا)4(.  جاز ذلك، ومنه التمثيل بجثث الكفار ق�سا�ساً

هو اأبي بن كعب بن قي�ص بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأن�ساري، اأبو املنذر   )1(
ا وامل�ساهد كلها. وكان عمر ي�سّميه  واأبو الطفيل �سّيد القراء. كان من اأ�سحاب العقبة الثانية، و�سهد بدراً
�سيد امل�سلمني، وهو اأّول من كتب للّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص، واأول من كتب يف اآخر الكتاب: وكتب فالن ابن فالن، وكان 
ربعة اأبي�ص اللحية ل يغرّي �سيبه، مات �سنة 20هــ وقيل غري ذلك. ينظر يف ترجمته: الإ�شابة لبن حجر 

180/1، ال�ستيعاب لبن عبدالرب 65/1 اأ�سد الغابة لبن الأثري 61/1.
امل�سند  يف  واأحمد   )3129( برقم   299/5 النحل  �سورة  باب  القراآن  تف�سري  كتاب  الرتمذي  اأخرجه   )2(

135/5 من زوائد عبداهلل، وح�سن الألباين اإ�سناده كما يف �سحيح �سنن الرتمذي برقم )3129(.
حا�سية �سنن اأبي داود لبن القيم 278/12.  )3(

املوافقات لل�ساطبي 20/2 )قاعدة امل�سلحة واملف�سدة(.  )4(
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املبحث الثالث
التمثيل بجثة الإن�صان مل�صلحة طبية

�سورة امل�ساألة: 

من  الفقهاء  من  اأن  وذكرنا  امليت،  بجثة  التمثيل  يف  اخلالف  ذكر  معنا  م�سى 
اأو  واإرعابهم،  بالكافرين  كالنكاية  لالإ�سالم  م�سلحة  فعلها  يف  كان  اإذا  يجيزها، 

القت�سا�ص منهم.

ما  وهو  امل�سلمني؟  جماعة  اإلى  يعود  ما  ال�ساأن  هذا  يف  امل�سلحة  من  هل  لكن 
ا منه يف هذا املبحث، فاإنه قد كرث اجلدل يف م�ساألتني وهما:  �سنبحث �سيئاً

ول . 1 بها،  لينتفعوا  الأحياء  اأج�ساد  اإلى  املوتى  الأع�ساء من جثث  نقل  م�ساألة 
يكون ذلك اإل بالتمثيل باجلثة.

وهذه . 2 منها،  بع�ص  ذكر  �سياأتي  كثرية  لأغرا�ص  املوتى  جثث  ت�سريح  م�ساألة 
الفعلة متثيل، فاإنها ل تكون اإل ب�سق لبطن امليت، اأو ك�سر لبع�ص اأع�سائه.

وهذا كله اقت�سى بحث هاتني امل�ساألتني يف هذا املبحث، و�ساأقت�سر منهما بقدر 
ما يتعلق باأ�سل املو�سوع، وهو حكم التمثيل باجلثة فقط دون ا�ستطراد اإن �ساء اهلل 

تعالى.

املطلب االأول
التمثيل باجلثة لنقل ع�صو منها اإلى من ي�صتفيد منه

�سورة امل�ساألة: 

نقل الع�سو من جثة امليت من بني اآدم متثيل �سريح، كما م�سى يف بيان حقيقتها، 
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ففي نقل الع�سو من جثة امليت ت�سويه لها، واإنقا�ٌص من هيئتها ومالحمها، فما حكم 
ذلك؟

كنقل  الداخلية،  الأع�ساء  يف  وخا�سة  الع�سو  نقل  على  املري�ص  حياة  تقف  وقد 
القلب اأو الكبد اأو البنكريا�ض، فهل تباح املثلة بجثة امليت من اأجل نقل الع�شو ملحتاج 

اإليه؟ 

حكم امل�ساألة: 

على  احلي،  الإن�سان  اإلى  امليت  جثة  من  الأع�ساء  نقل  حكم  يف  العلماء  اختلف 
ثالثة اأقوال: 

القول الأول: 

اأنه جائز، وذهب اإلى هذا كثري من الفقهاء املعا�سرين)1(. 

الأدلة: 

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     )ڀ   تعالى:  اهلل  قول  الأول:  الدليل 
ٿ( ]الأنعام: 119[.

امل�شطر، وقد  نقل ع�شو هو يف حكم  اإلى  املحتاج  املري�ض  اأن  ال�شتدلل:   وجه 
املري�ص  اإلى  الع�سو  نقل  فيباح  التحرمي  حكم  من  الإ�سطرار  حال  الآية  ا�ستثنت 

املحتاج اإليه)2(.
بحث )زرع الأع�ساء يف ال�سريعة الإ�سالمية( يف جملة درا�سات العدد الثالث �سنة 1984م �ص 140،   )1(
العربية لإ�سماعيل عبداحلميد �ص  ال�سريعة والت�سريعات  الب�سرية يف  و�سوابط نقل وزراعة الأع�ساء 
39، وبحث )نقل الأع�ساء( جلاد احلق وهو بحث من�سور يف جملة الأزهر �سنة 1983م اجلزء العا�سر 
�ص 171، وبحث )حكم بيع الإن�سان لع�سو من اأع�سائه اأو التربع به( ملحمد �سيد طنطاوي، وقد قدمه 

اإلى ندوة الروؤية الإ�سالمية بالكويت ون�سر عام 1987م �ص 314. 
عمليات زرع ونقل الأع�ساء بني ال�سرع والقانون، ل�سمرية الديات �ص 237.  )2(
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يوم  اأنفي  »اأ�سيب  قال:   )1(
 اأ�سعد  بن  عرفجة  حديث  الثاين:  الدليل 

، فاأمرين ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن  ا من وِرٍق فاأننت عليَّ الكالب)2( يف اجلاهلية فاتخذت اأنفاً
ا من ذهب«)3(. اأتخذ اأنفاً

ل�سرورة،  اإل  التحرمي؛  للذهب  الرجل  ا�ستعمال  يف  الأ�سل  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
ومن ذلك، وجود ت�شويه يف ج�شده، يتطلب العالج، والإخفاء، فمن باب اأولى، جواز 

نقل ع�سو من ميت اإلى اإن�سان حي لإنقاذ حياته، بجامع ال�سرورة يف كل)4(.

اأن  كقاعدة  بها،  الأخذ  على  الفقهاء  اتفق  قواعد،  هناك  اأن  الثالث:  الدليل 
ال�شرورات تبيح املحظورات)5(، وقاعدة ال�سرر يزال)6(، وغريهما من القواعد التي 
معذور  اأنه  بارتكاب حمرم،  اإل  رفعه  ل ميكن  �سرر  اأ�سابه  من  اأن  على  دللة  فيها 
بذلك، ولي�ص مبوؤاخذ، فكذلك من اأ�سيب مبر�ص يف ج�سده، وا�سطر اإلى نقل ع�سو 

من جثة ميت، جاز له؛ لأجل ال�سرورة)7(.
هو عرفجة بن اأ�سعد بن كرب بن �سفوان التميمي ال�سعدي كان من الفر�سان يف اجلاهلية، و�سهد يوم   )1(
الكالب، فاأ�سيب اأنفه، ثم اأ�سلم، فاأذن له النبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يتخذ اأنفا من ذهب. ينظر ترجمته: الإ�شابة 

لبن حجر 400/4.
وهو ب�سم الكاف وفتح الالم مع التخفيف يوم من اأيام العرب وهو يومان: يوم الُكالب الأول وكان بني   )2(
الأخوين �سراحيل و�سلمة ابني احلارث بن عمرو الكندي وكان مع �سراحيل وهو الأكرب بكر بن وائل 
وغريهم وكان مع �سلمة اأخيه تغلب وائل وغريهم وكانت الوقعة يف الُكالب وهو بني الب�سرة والكوفة 
وا�ستد القتال بينهم ونادى منادي �سراحيل من اأتاه براأ�ص اأخيه �سلمة فله مائة من الإبل ونادى منادي 
�سلمة من اأتاه براأ�ص اأخيه �سراحيل فله مائة من الإبل فانت�سر �سلمة وتغلب على �سراحيل وبكر وانهزم 
�سراحيل وتبعته خيل اأخيه وحلقوه وقتلوه وحملوا راأ�سه اإِلى �سلمة. ويوم الكالب الثاين لبني متيم، وبني 

�شعد، والرباب. ينظر: العمدة لبن ر�شيق 168/2، الأغاين لالأ�سفهاين 229/1.
اأخرجه الرتمذي يف ال�سنن كتاب اللبا�ص باب ما جاء يف �سد الأ�سنان بالذهب 240/4 رقم )1770(،   )3(
واأبو داود يف كتاب اخلامت باب ما جاء يف ربط الأ�سنان بالذهب 148/4 رقم )4234( وح�سنه الألباين 

كما يف �سحيح �سنن اأبي داود )4234(.
�سرقة الأع�ساء باجلراحة الطبية ملحمد ي�سري اإبراهيم �ص 215.  )4(

ينظر يف �شرحها: الأ�شباه والنظائر لل�شبكي 48/1، و�سرح القواعد الفقهية للزرقا 111/1.  )5(
ينظر يف �شرحها: الأ�شباه والنظائر لبن جنيم 72/1. �سرح القواعد للزرقا 179/1.   )6(

نقل الأع�ساء وزرع الأع�ساء الب�سرية وعمليات نقل الأع�ساء الب�سرية، ل�سطحي �ص 98.  )7(
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ج اأ�شحاب هذا القول ما ذهبوا اإليه، على عدة ن�شو�ض للفقهاء  الدليل الرابع: خرَّ
توؤيد مذهبهم، ومن ذلك ما ذكره بع�ض الفقهاء، من جواز �شق بطن امليت ل�شتخراج 

جوهرة الغري اإذا ابتلعها امليت)1(، وجواز �شق بطن امليتة ل�شتخراج جنني حي)2(.

فاإذا كان الفقهاء قد اأجازوا ما ذكر، فمن باب اأولى جواز اأخذ ع�سو، اأو جزء 
اأو �سحته؛  ا على حياته،  اإن�سان حي، حفاظاً اإلى ج�سم  لنقله  اإن�سان ميت،  منه، من 
تبعي  مق�شود  الأموال  على  واملحافظة  اأ�شلي،  مق�شود  الأبدان  على  املحافظة  لأن 

لالإن�سان)3(.

القول الثاين:

الفقهاء  من  جمع  قال  وبه  امليت،  جثة  من  الآدمية  الأع�ساء  نقل  يجوز  ل 
املعا�سرين)4(.

الأدلة: 

الدليل الأول: قول اهلل تعالى: )ۇ   ۇ  ۆ  ۆ( ]الن�ساء: 119[.

ا خللق  وجه ال�ستدلل: اأن يف الت�سرف يف جثة الإن�سان بالنقل منها للغري، تغيرياً
اهلل، الوارد يف هذه الآية، مما يدل على حترميه. 

الدليل الثاين: ما ورد يف ال�سنة، من اأحاديث النهي عن املثلة، وقد �سبق �سردها 
وا�ستق�ساوؤها)5(.

حا�سية ابن عابدين 238/2، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي 145/2، املجموع للنووي 263/5، املغني   )1(
لبن قدامة 216/2.

امل�سادر ال�سابقة.  )2(
بحث يف جملة درا�سات بعنوان )حكم الت�سريح وجراحة التجميل يف ال�سريعة الإ�سالمية( املجلد الثاين   )3(

ع�سر، العدد الثالث، �ص 145. 
نقل وزراعة الأع�شاء الآدمية من منظور اإ�شالمي لعبدال�شالم ال�شكري �ض 106، واحلكم ال�سرعي يف   )4(
م�ساألة نقل وزراعة الأع�ساء، وهو بحث من�سور يف جملة اللواء الإ�سالمي بتاريخ 26 يناير �سنة 1987م، 

والإمتاع وال�ستق�ساء لأدلة التحرمي لنقل الأع�ساء حل�سن ال�سقاف �ص 266.
مبحث التمثيل بجثة الإن�سان يف احلروب.   )5(
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يف  فيدخل  باجلثث،  التمثيل  حرمة  على  الأحاديث  تلك  دلت  ال�ستدلل:  وجه 
ا كما �سبق  عمومها نقل الأع�ساء من تلك اجلثث اإلى اأج�سام الأحياء فيكون حُمّرماً

ترجيحه)1(.

وميكن مناق�شة ذلك: باأن القاعدة عند تعار�ض املفا�شد مراعاة اأعظمها �شرًرا 
ملف�سدة  امليت وهي مقابلة  بجثة  التمثيل  لدينا مف�سدة  يوجد  اأخفها، وهنا  بارتكاب 
هالك املري�ص ومعاناته، فارتكاب اأخف ال�سررين يكون بنقل الع�سو من امليت اإلى 
من  بدًل  مليتني  جثتني  لدينا  يكون  اأن  وهو  الأعظم  ال�شرر  راعينا  قد  فنكون  احلي 

واحد.

ا  الدليل الثالث: حديث عبداهلل بن عبا�ص  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملا بعث معاذاً
 اإلى اليمن قال: »اإنك تقدم على قوم اأهل كتاب، فليكن اأول ما تدعوهم اإليه 
اأن اهلل قد فر�ص عليهم خم�ص �سلوات يف  عبادة اهلل، فاإذا عرفوا اهلل، فاأخربهم 
يومهم وليلتهم، فاإذا فعلوا، فاأخربهم اأن اهلل فر�ص عليهم زكاة توؤخذ من اأموالهم، 

وترد على فقرائهم، فاإذا اأطاعوا بها فخذ منهم، وَتَوقَّ كرائم اأموال النا�ص«)2(.

 وجه الدللة: دل احلديث على وجوب اتقاء نفائ�ص اأموال النا�ص عند اأخذ الزكاة، 
فكذلك يجب اتقاء اأع�ساء املوتى وعدم نقلها من باب اأولى لأن حرمة املال اأقل من 

حرمة النف�ص)3(.

وميكن اأن يناق�ص: باأن كرائم الأموال تقبل باإذن مالكيها، فكذلك نقل الأع�ساء.

الدليل الرابع: خّرج هوؤلء قولهم بالتحرمي على عدة ن�شو�ض للفقهاء ال�شابقني)4(.

منها: ما ذكره ابن قدامة يف املغني قال: “فاإن مل يجد امل�سطر �سيئاًا مل يبح له 
ا، ول اإتالف  اأكل بع�ص اأع�سائه، واإن مل يجد اإل اآدمياًا حمقون الدم مل يبح قتله اإجماعاً

مبحث التمثيل بجثة الإن�سان يف احلروب.  )1(
اأخرجه البخاري يف كتاب الزكاة باب ل توؤخذ كرائم النا�ص يف ال�سدقة 529/2 رقم )1389(.  )2(

نقل الأع�ساء الآدمية لل�سكري �ص 118  )3(
وهي كثرية، انظر: حا�شية ابن عابدين 215/5، بلغة ال�سالك لل�ساوي 423/1، املجموع للنووي 45/9.  )4(
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ا، لأنه ُمثلة، فال يجوز اأن ُيبقي نف�سه باإتالفه، وهذا ل  ا كان اأو كافراً ع�سو منه م�سلماً
ا ميتاًا مل يبح اأكله”)1(. خالف فيه، واإن وجد مع�سوماً

ووجه التخريج: اأن هذا الن�ص املنقول وغريه يف م�ساألتنا، يفيد اتفاقهم على حترمي 
والتمثيل  بغريها؟!  فكيف  ا�سطرار،  حالة  يف  ا  كافراً كان  ولو  امليت،  باأع�ساء  النتفاع 

ا. باجلثة، هو الو�سيلة الوحيدة لنقل الأع�ساء، فتكون حمّرمة اأي�ساً

وهناك  عامة،  الفقهاء  عن  نقلوها  التي  الن�سو�ص  باأن  ذلك:  مناق�سة  وميكن 
ن�شو�ض عنهم اأقرب واأخ�ض مب�شاألتنا هذه، فاأولى اأن يخرج عليها. 

ومنها: اأن بع�ض الفقهاء، قد اأجازوا �شق بطن امليت ل�شتخراج مال بلعه، واأجازوا 
�شق بطن امليتة ل�شتخراج جنني ُترجى حياته، واأجاز ال�شافعية و�شل العظم املنك�شرة 

بعظم يوؤخذ من جثة اإن�شان ميت)2(.

الأع�شاء  نقل  املانعون من  اأولى مما خرج عليه  الن�شو�ض  فالتخريج على هذه 
واهلل اأعلم.

القول الثالث: 

التف�سيل: فيحرم نقل الأع�ساء من جثة امل�سلم، ويجوز نقلها من جثة الكافر، 
وهذا قول لبع�ص الفقهاء املعا�سرين)3(.

وا�ستدل من ذهب اإلى هذا القول بالآتي: 

وجوه  على  باجلواز  القائلني  اأدلة  فُتحمل  واملجيزين،  املانعني  اأدلة  بني  اجلمع 
احلاجة التي تبلغ ال�سرورة وما يف حكمها، وندفع تلك ال�سرورة باإجازة نقل الأع�ساء 
من جثث الأموات من الكفار، وهذا اإعمال للدليل املخالف، ولأن تعذيب الكافر يف 

الآخرة مق�شود �شرًعا، فاأخذ �شيء من جثته ل�شد حاجة م�شلم ل حرج فيه.
املغني لبن قدامة 335/9.  )1(

املجموع للنووي 263/5.  )2(
كال�سيخ الدكتور حممد املختار ال�سنقيطي يف كتابه اأحكام اجلراحة الطبية �ص 389.  )3(
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ونحمل اأدلة املانعني على نقل الأع�ساء من جثة امليت امل�سلم، فيجب البقاء عليه 
حتى يوجد الدليل املوجب للعدول وال�ستثناء)1(. 

الرتجيح: 

الذي يظهر يل اأن الراجح هو القول الأول، وهو جواز نقل ع�شو من جثة امليت اإلى 
حي ي�ستفيد منه، فاأدلة اجلواز قوية، واأدلة املانعني عامة، جُماب عنها)2(.

ويجب على الباحث يف مثل هذه امل�شاألة، اأن ُيعّمق النظر يف اأحكام هذه ال�شريعة 
املباركة، يف اأبواب ال�شرورات، واأّية �شرورة اأعظم من �شرورة ا�شتنقاذ حياة الإن�شان 

من املوت؟! وا�ستنقاذ �سحته من التدهور والعذاب امل�ستمر؟!.

لكن يجب مراعاة الآتي يف هذا ال�ساأن: 

حرمة جثة امليت امل�سلم، فاأرى اأنه يجب تقدمي حماولة النقل من جثة امليت . 1
، فاإن مل توجد جاز النقل من جثة ميت م�سلم. الكافر اأولاً

الع�سو . 2 فاإن ذلك  اإن�سان كافر،  اإلى  نقل ع�سو من جثة ميت م�سلم،   يحرم 
املنقول يكون خبيثاًا، كامل�سلم املرتد عن دينه، يزول عنه الطيب بكفره وردته، 

كما اأنه لو انتقل ع�سو الكافر اإلى امل�سلم �سار له الطيب بالنتقال)3(.

جمال . 3 هذا  ولي�ض  وطبًيا،  فقهًيا،  الأع�شاء،  نقل  و�شروط  �شوابط  مراعاة 
بحثها بل املق�شود الإ�شارة اإليها، وهي موجودة يف مظانها)4(.

امل�سدر ال�سابق.  )1(
ينظر للمزيد من بحث هذه امل�شاألة: اأحكام الت�شرف بجثة املتوفى يف الفقه الإ�شالمي لرقية عرار   )2(

)�ص 151(.
.1897/4  فتاوى نور على الدرب، ل�سماحة ال�سيخ ابن باز  )3(

ينظر يف ذلك: غر�ض اأع�شاء الإن�شان امليت لالإن�شان احلي للق�شاة �ض 134، املوقف الفقهي والأخالقي   )4(
للبار �ص 179، والأحكام ال�سرعية لالأعمال الطبية ل�سرف الدين �ص137و 140 و 154.
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املطلب الثاين

التمثيل بجثة امليت لغر�س الت�صريح الطبي

اإن للت�سريح عالقة اأ�سيلة ببحثنا هذا، ذلك اأنه ل يتم اإل بالتمثيل بج�سد امليت، 
ولذلك كان من املنا�سب بحث عالقته بالتمثيل املُحّرم.

العظم  اللحم وهو قطعه عن  ت�شريح  والقطع ومنه  الف�شل  اللغة:  فالت�شريح يف 
.)1( ا وترقيقه حتى ي�سفَّ قطعاً

ويف ال�سطالح الطبي: ف�سل بع�ص اجلثة عن بع�ص للفح�ص العلمي)2(. اأو يقال 
هو علم يبحث يف بنيان اجل�سم وعالقة اأع�سائه بع�سها ببع�ص)3(.

وله اأنواع كثرية، منها:

الت�سريح التعليمي، يتعلم الطالب به تركيب اجل�سم واأع�ساءه، والت�سريح املر�سي 
عند  اجلنائي  والت�سريح  الأمرا�ص،  بني  العالقة  ومعرفة  الوفاة  اأ�سباب  لت�سخي�ص 
ال�ستباه يف جرمية، والت�سريح لغر�ص النتفاع باأع�ساء اجلثة كاأخذ كلية اأو غريها)4(.

وقد اختلف الفقهاء يف حكم الت�سريح على قولني: 

القول الأول:

الإن�سان، وهذا قول جماعة من  م، فال يجوز ت�سريح جثة  التمثيل املُحرَّ اأنه من 
الفقهاء املعا�سرين)5(. 

انظر: ل�شان العرب لبن منظور 497/2 مادة �سرح، ال�سحاح للجوهري 401/2 مادة )�سرح(.  )1(
انظر: املعجم الو�شيط للزيات واآخرين 477/1.  )2(

املو�سوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان �ص 199.  )3(
علم الت�سريح عند امل�سلمني للدكتور البار �ص 69، �سفاء التباريح يف حكم الت�سريح لليعقوبي �ص 89.  )4(

لل�سقاف الأع�ساء  لل�سنبهلي �ص 66، والمتاع وال�ستق�ساء لأدلة حترمي نقل  ق�سايا فقهية معا�سرة   )5( 
 �ص 28-27.
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الأدله: 

الدليل الأول:  قول اهلل تعالى: )ک  ک  ک  گ( ]الإ�سراء: 70[.

وجه الدللة: اأن الآية تدل على تكرمي اهلل تعالى لالإن�سان، وهذا التكرمي ي�سمل 
ا، فيكون الت�سريح  الإن�سان حيًّا وميتاًا، ويف الت�سريح اإهانة جلثته وهي حُمّرمة �سرعاً

ا)1(. حمرماً

وميكن مناق�سة ذلك: باأنه ل منافاة بني التكرمي الإن�ساين، والت�سريح اجلثماين، 
اإلى مو�سعه، ثم ُدفن بعد ذلك.  اإذا مت ذلك باحرتام لهذه اجلثة، واأعيد كل �سيء 

فنجمع بني تكرمي اجلثة وم�سالح الت�سريح العديدة)2(. 

الدليل الثاين: ما �سبق من اأدلة حترمي التمثيل بجثة امليت، وما جاء من النهي 
ال�سريح عنه.

عنه،  النهي  جاء  الذي  التمثيل  هو عني  الإن�سان،  جثة  ت�سريح  اأن  الدللة:  وجه 
واإذا نهينا عن ت�سويه جثث الأعداء يف احلروب، فاأولى اأن ننهى عن ت�سويه جثة امليت 

امل�سلم بالت�سريح)3(.

وميكن مناق�سة ذلك: باأنه قد جاء ما يخ�س�ص هذه الأحاديث عند احلاجة، ومن 
ذلك: 

ا، ملا فيه من امل�سلحة العامة، . 1 ما ورد من اإباحة التمثيل بجثث القتلى ق�سا�ساً
الت�شريح فيه م�شلحة  النا�ض، وكذلك  وهي زجر الظلمة عن العتداء على 

عامة للمجتمع، فجاز مع اأن فيه مثلة)4(.
المتاع وال�ستق�ساء لل�سقاف، �ص 28، اأحكام اجلراحة الطبية لل�سنقيطي �ص 174.  )1(

البحوث  جملة  يف  ال�سعودية،  العربية  باململكة  العلماء  كبار  لهيئة  امل�سلم،  جثة  ت�سريح  حكم  بحث   )2(
الإ�سالمية، املجلد الأول �ص 1507. 

ق�سايا فقهية معا�سرة لل�سنبهلي �ص 64.  )3(
اأحكام اجلراحة الطبية لل�سنقيطي �ص 178، حكم ت�سريح الإن�سان للق�سار �ص 276.  )4(
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اأنه قد قطع النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأيدي العرنيني، واأرجلهم، و�سمل اأعينهم، وتركهم يف . 2
احلرة حتى ماتوا)1(.

يف اآية احلرابة اأمر اهلل تعالى بتقطيع اأيدي املحاربني واأرجلهم من خالف كما . 3
يف قوله تعالى: )چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]املائدة: 33[.

ا وميتاًا، فاأولى لها اأن متنع ت�سريح  الدليل الثالث: اأن ال�سريعة كرمت الإن�سان حياً
ا له)2(. جثة امل�سلم تكرمياً

وكذلك، فاإن يف ت�سريح جثة امليت اإهانة له، ولأهله من الأحياء، كما يف احلديث 
اأهله،  يوؤذي  للميت  وال�ستم  ال�سب  كان  فاإذا  الأحياء«)3(،  فتوؤذوا  الأموات  ت�سبوا  »ل 

فكيف الت�سريح والتمثيل؟! فهو حُمّرم من باب اأولى)4(.

الدليل الرابع: اأن بع�ص الفقهاء من احلنفية واملالكية قد منعوا �سق بطن امليت 
ل�شتخراج املال، اأو �شق بطن امليتة ل�شتخراج اجلنني احلي لأنه عادة ل يعي�ض وحياته 
م�سكوك فيها، فال معنى لنتهاك حرمة امليت، والتمثيل به لأمر م�سكوك فيه)5(، فاإذا 
�شقه لإخراج اجلنني مع  اأو  قوام احلياة،  املال، وهو  امليت لإخراج  �شق بطن  منعوا 

وجود م�سلحة �سرورية، فالأن مينع الت�سريح من باب اأولى)6(. 
اأخرجه م�سلم يف كتاب املحاربني والق�سا�ص والديات، باب حكم املحاربني 1296/3 رقم )1671(.  )1(

فقه الق�سايا الطبية املعا�سرة للقره داغي واملحمدي �ص 159.  )2(
اأخرجه الرتمذي يف اأبواب الرب وال�سلة باب ما جاء يف ال�ستم 353/4 رقم )1982(، و�سححه الألباين   )3(

كما يف ال�سل�سلة ال�سحيحة برقم )2379(.
حكم ت�سريح الإن�سان بني ال�سريعة والقانون للدكتور عبدالعزيز الق�سار، جملة احلقوق، العدد الرابع،   )4(

جملد 22 �ص 268.
فتح القدير لبن الهمام 142/2، املجموع للنووي 263/5، ك�ساف القناع للبهوتي 146/2.  )5(

فقه الق�سايا الطبية املعا�سرة للقرة داغي واملحمدي �ص 520.   )6(
الإن�سان  ت�سريح  حكم   ،176 �ض  لل�شنقيطي  الطبية  اجلراحة  اأحكام  امل�شاألة:  هذه  يف  للمزيد  وينظر 

للق�سار �ص 267، والإمتاع وال�ستق�ساء �ص 28.
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من  كثري  عار�ص  فقد  النزاع،  مبحل  ا�ستدلل  لأنه  الت�سليم  بعدم  عنه:  ويجاب 
ف�سقط  اإليه،  تدعو  ل�سرورة  امليت  بطن  �سق  بجواز  وقالوا:  القيا�ص  هذا  الفقهاء 

ا�ستدللهم بذلك)1(.

القول الثاين: 

من  كثري  اأخذ  وبه  واحلاجة،  لل�سرورة  بهم  والتمثيل  املوتى  ت�سريح جثث  جواز 
الهيئات واملجامع الفقهية املعا�سرة)2(.

الأدلـة: 

الذي  امليتة ل�شتخراج ولدها  القيا�ض، فكما يجب �شق بطن  الأول:  من  الدليل 
بطن  �سق  عليه  فيقا�ص  حياتها،  وحفظ  للنف�ص  اإحياء  من  ذلك  ملا يف  حياته  ترجى 
اأن  ميكن  ملا  اأو  اجلرمية،  لدواعي  اأو  واآثاره،  املر�ص  على  للتعرف  وت�سريحه  امليت، 

ي�سطر اإليه يف التعلم، والتعليم من الت�سريح)3(.

م�سالح  وهي  مفا�سده،  على  تربو  للجثة  الت�سريح  م�سالح  اأن  الثاين:   الدليل 
تعود على املجتمع بحفظ نفو�سهم، واأموالهم، وم�سالح الأحياء مقدمة على مفا�سد 
روعي  مف�سدتان  تعار�ست  )اإذا  تقول:  والقاعدة  منها،  لأنها  املوتى؛  حرمة  انتهاك 

اأعظمهما �شرًرا(.

كما اأن م�سالح المتناع عن الت�سريح، م�سالح خا�سة، متعلقة بامليت وحده، واإذا 
تعار�ست م�سلحتان قدمت امل�سلحة العامة، وهي هنا متمثلة يف الت�سريح)4(.

فقه الق�سايا الطبية للقرة داغي واملحمدي �ص 523.  )1(
بتاريخ  بالأردن  الإفتاء  وجلنة  1396/8/20ه�،  بتاريخ   47 رقم  قراره  يف  الإ�سالمي  الفقه  كمجمع   )2(
البحوث  جملة  يف  من�سور  والقرار  1971/2/29م،  بتاريخ  بالأزهر  الإفتاء  وجلنة  1397/5/20ه، 

الإ�سالمية العدد الرابع املجلد الأول �سنة 1398ه �ص 1509.
�سفاء التباريح لليعقوبي �ص 89.  )3(

اأحكام اجلراحة الطبية لل�سنقيطي �ص 172.  )4(
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الدليل الثالث: 

الأع�ساء،  لذلك من معرفة  بد  الطب واجلراحة فر�ص كفاية، ول  اأن ممار�سة 
ا،  ا، وهذا ل ميكن اإل بالت�سريح، وعليه؛ فيكون الت�سريح م�سروعاً ا وواقعاً واأماكنها علمياً
فهو  به  اإل  الواجب  يتم  ل  )ما  تقول:  القاعدة  فاإن  احلالت،  بع�ص  يف  ا  واجباً بل 

واجب()1(.

الرتجيح: 

ا من التمثيل بجثث  الراجح هو القول الثاين القائل بجواز الت�سريح، واإن كان نوعاً
الأموات؛ اإل اأن النهي عن التمثيل بجثث الأموات معروف احلكمة، وهي حفظ حرمة 
الكفار،  اإغاظة  يف  كما  م�سلحة،  فيه  كان  فاإذا  م�سلحة،  لغري  النتهاك  من  امليت 

والنكاية بهم، فقد اأجازه كثري من الفقهاء، كما �سبق بحثه.

فكيف وقد غدا الت�سريح من امل�سالح العامة يف وقتنا هذا، وقد ا�ستنقذت نفو�ص 
كثرية، واكت�سفت اأمرا�ص فتاكة، ب�سبب علم الت�سريح والتقدم فيه.

�ص فيها، ملجموع القواعد واملقا�سد  فالراجح اأن الت�سريح جائز، واأنه ُمثلة ُمرخَّ
واهلل  الخت�سا�ص)2(،  اأهل  ذكرها  التي  و�سوابطه  ب�سروطه  ولكن  لل�سريعة  الكلية 

اأعلم. 

حكم ت�سريح الإن�سان للق�سار �ص 274، والأحكام ال�سرعية لالأعمال الطبية ل�سرف الدين �ص 62.  )1(
ينظر يف ذلك: حكم الت�شريح وجراحة التجميل لل�شرطاوي �ض 146، ومدى م�سروعية النتفاع باأع�ساء   )2(

الآدمي حلمدان �ص 43، ومدى م�سروعية نزع وزرع الأع�ساء الب�سرية للوحيدي �ص 439.
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املبحث الرابع
التمثيل بالتحريق

البلدان، عادة حرق جثث الأموات، ول تزال  اإن من العادات املتوارثة يف بع�ص 
م�سهورة يف بع�ص البلدان اإلى يوم النا�ص هذا.

مرا�سم  لها  وي�سنع  املئات،  جتمع  وزينة  احتفالت  و�سط  بع�سهم  ذلك  ويفعل 
وبعد  جميلة،  باألوان  التابوت  ويزين  حرقه،  ويتم  تابوت  يف  امليت  فيو�سع  خا�سة، 
ا منهم باأن احلريق هو روح الإرادة  احلرق ُيجمع الرماد، ويلقونه يف النهر، اعتقاداً

احلرة، وي�ساعد على اإعادة املوتى)1(.

تاأثر بع�ص امل�سلمني ب�سبب اختالطهم وانفتاحهم على الأمم الأخرى من  ولقد 
الفر�ص والرومان وغريهم، فدخلت عليهم عقائد مل تكن يف دينهم ول �سنة نبيهم 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ذلك حرق جثث املوتى، فقد ح�سل يف بالد الإ�سالم وبني امل�سلمني 

�سيء من ذلك)2(.

وعامة  والبوذيني  الهندو�ص  من  امل�سلمني  بع�ص  على  العادة  هذه  وفدت  وقد 
الوثنييني من الهنود وغريهم، وهم اأخذوها عن الإغريق والرومان القدامى، الذين 

كانوا يعتقدون اأن اإحراق اجلثة يطهر الروح ويحررها من �سكلها الأر�سي.

ع�سر  التا�سع  القرن  حتى  الن�سرانية،  البلدان  يف  ا  �سائعاً اإحراقها  يكن  ومل   
امليالدي.

هذه من عقائد اأهل ال�سالل والكفر باهلل، وهي عقيدة تنا�سخ الأرواح، واأن  الروح تنتقل اإلى �سخ�ص   )1(
اآخر بعد خروجها من ج�سد �ساحبها وموت بدنه.

ينظر: عقيدة الدروز عر�ض ونق�ض ملحمد اأحمد اخلطيب �ض238-240،  ودائرة املعارف الإ�سالمية 
.217/9

العراق  تاريخ  الفوطي 185،  الأثري 135/11- 165، احلوادث اجلامعة لبن  التاريخ لبن  الكامل يف   )2(
للعزاوي 13/7، املنتظم لبن اجلوزي 163/6.



د.   ناصر بن حممد العبداملنعم 

العدد  الرابع واخلمسون  573العدد  الرابع واخلمسون 572

و�سبب دخول الن�سارى يف هذا الأمر، هو الهتمام با�ستخدام الأر�ص، وتزايد 
باإيطاليا،  ميالنو  يف  افتتاحها  مت  للجثث،  قانونية  حمرقة  واأول  للكني�سة،  املعار�سة 

عام 1876م)1(.

و�سوف نتكلم على حكم التمثيل بجثة امليت بحرقها، يف املطلبني التاليني:

املطلب االأول
حتريق جثة امليت مل�صلحة

�سورة امل�ساألة:

يح�سل يف احلروب الكبرية بني الدول، وكذلك يف الكوارث الطبيعية )الأعا�سري 
والزلزل، والطاع�ون(، وكرثة الفنت، واختالف الراأي يف بع�ص املجتمعات، ح�سول 
اأوبئة  اأو باملاليني، فينتج عن ذلك انت�سار  وفيات باأعداد كبرية، قد تكون بالآلف، 
واأمرا�ص، ي�ستع�سي عالجها، ويت�سرر منها الكثري من النا�ص، فهل يجوز حرق جثث 

ا ل�سرر انت�سار الأوبئة؟ اأولئك الأموات دفعاً

وال�سالة  جتهيزها،  فالواجب  مل�سلمني،  كانت  اإن  اجلثث  هذه  اأن  املعلوم،  من 
عليها، ودفنها لأجل حرمة امل�سلم، كما جاءت به الن�سو�ص الكثرية التي تبني طريقة 

التعامل مع جثة امليت امل�سلم)2(.

 واإن كانت اجلثث لكفار، فاإنه ل حرمة لقتلى الكفار يف احلروب يف الإ�سالم، فال 
يجب على امل�سلمني دفن قتلى املحاربني من الكفار، بل ن�ص بع�ص الفقهاء على اأن 

احلربي ل يجب دفنه؛ بل ُيرتك يف ال�سحراء اإل اأن ُيتاأذى به)3(.
امل�سدر مواقع على ال�سبكة العنكبوتية منها على �سبيل املثال:   )1(

https//:ar.wikipedia.org/wiki%/D8%AD%D8%B1%D9%82%_D8%A7%D9%84%D9%85%
D9%88%D8%AA%D9%89

ينظر: البحر الرائق 184/2، الذخرية للقرايف 445/2، الإقناع لل�سربيني 199/1، الإن�ساف للمرداوي 467/2.  )2(
�سرح النووي على �سحيح م�سلم 153/12.  )3(
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ومفهوم ذلك، اأن قتلى العدو يف احلروب، ُيرتكون يف العراء، ول يدفنون؛ اإل اإذا 
ا لل�سرر عن �ساكني  ح�سل التاأذي من روائحهم، فاإذا ح�سل ذلك، فاإنهم يدفنون، دفعاً
ذلك املكان، وعن املارين به، فاإن بقاء اجلثث يف العراء مما ينفر النا�ص، ويوقع ال�سرر 

باملارة، وتتعر�ص جثث هوؤلء القتلى للف�سخ وانت�سار الروائح العفنة منهم.

 الأدله: 

  ق�سة طرح القتلى من امل�سركني يف قليب بدر، فعن عبداهلل بن م�سعود
قال: بينما ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �ساجد، وحوله نا�ص من قري�ص، اإذ جاء عقبة بن اأبي معيط 
فاطمة،  فجاءت  راأ�سه،  يرفع  فلم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  ظهر  على  فقذفه  جزور،  ب�سال 
فاأخذته عن ظهره، ودعت على من �سنع ذلك، فقال: »اللهم عليك املالأ من قري�ص: 
اأبا جهل بن ه�سام، وعتبة بن ربيعة، وعقبة بن اأبي معيط، و�سيبة بن ربيعة، واأمية بن 
خلف، واأبي بن خلف«، قال: فلقد راأيتهم قتلوا يوم بدر فاألقوا يف بئر، غري اأن اأمية اأو 

ا تقطعت اأو�ساله فلم ُيلَق يف البئر)1(. اأبياً

وجه الدللة: اأنه ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بطرحهم يف قليب بدر، حتى ل يتاأذى النا�ص بننت روائح 
جيفهم، ويف هذا دللة على م�سروعية مواراة جثث الأعداء عن ظاهر الأر�ص، ولو 

باإلقائهم يف الآبار.

فلو ح�سلت كارثة ذهب �سحيتها عدد كثري، وتعذر دفنهم، اأو مواراتهم عن ظاهر 
الأر�ص، وكان يف بقائهم على هذه ال�سفة �سرر على الأحياء، بتقرير اأهل اخلربة يف 

هذا املجال، فال حرج يف اإحراقهم، حفًظا ل�شالمة الآخرين، ودفًعا لل�شرر عنهم. 

وهذا هو املتفق مع مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، وقواعدها احلكيمة، ومن ذلك: 

اأن درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح)2(: وما يندرج حتت هذه القاعدة . 1
الكلية، فكلها تدل على حكم م�ساألتنا، فاإن بقاء اجلثث مرتاكمة يف العراء، 

�سبق تخريجه.  )1(
ينظر �شرحها يف: القواعد الفقهية للزحيلي 238/1.  )2(
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ل بد واأن يت�سبب باأمرا�ص وح�سرات، بل ورمبا ت�سبب بطاعون وتلويث للهواء 
من كرثة اجلثث، ومن اأي�سر ال�سبل للتخل�ص من كل تلك املفا�سد و اأنفعها، اأن 

حُترق تلك اجلثث، بطرق اآمنة، ياأمن النا�ص فيها من تلك املفا�سد.

ال�سرر يزال)1(: فاإن بقاء تلك اجلثث مرتاكمة، �سرر عام على كل من ي�سكن . 2
تلك الناحية، اأو له م�سلحة فيها ت�سطره اأن مير عندها، وهذا ال�سرر يتمثل 
فيما اأ�سلفنا من الروائح، والأمرا�ص، وغريها من الأ�سرار، فتدل القاعدة 
تلك  حرق  ذلك  ومن  به،  اإزالته  ميكن  مبا  ال�سرر  هذا  اإزالة  على  الفقهية 

اجلثث بطرق اآمنة. واهلل اأعلم.

املطلب الثاين 
و�صية الإن�صان بتحريق جثته بعد وفاته

الأجل،  بدنو  يح�ص  من  اأن  والدول،  املجتمعات  بع�ص  يف  املعروفة  العادات  من 
ا للقيام بذلك، ويوجد يف  ا معيناً يو�سي بحرق جثته بعد وفاته، فرمبا اأو�سى �سخ�ساً
بع�ض الدول اأماكن خا�شة حلرق اجلثث، وجهات تقوم بتنظيم هذا الأمر، وهو ما 

�سنبحثه يف هذه امل�ساألة.

�سورة امل�ساألة:

اأن يو�سي امليت ورثته اأو جهة معينة بتحريق جثته بعد وفاته، اأو يكون حرق اجلثة 
ا؟  عادة يف ذلك املجتمع، فهل ُيعّد هذا من التمثيل باجلثث املحرم �سرعاً

حكم امل�ساألة: 

الو�سية بحرق اجلثة بعد املوت ل يجوز، لأن حرق اجلثة حمرم، ول جتوز الو�سية 
مبحرم، بل الواجب هو دفن جثة امليت ل اإحراقها)2(.

�سرح القواعد الفقهية للزرقا 179/1، القواعد الفقهية للزحيلي 210/1.  )1(
حا�سية الطحطاوي على الدر املختار 383/1، املدخل لبن احلاج 242/3، نهاية املطلب =  )2(
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الأدله: 

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   )ۅ    تعالى:  اهلل  قول  الأول:  الدليل 
ۈئېئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ىائ   
يئ   ىئ   حئمئ   جئ   ی   ی   ی    ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  

جب( ]املائدة: 31-30[. 
وجه الدللة: اأن اهلل كرم الإن�سان بعد موته، مبواراته يف الأر�ص، ولو كان هناك 
 للميت غري املواراة يف الأر�ص، لوجه بها  طريقة اأخرى يريدها، ويحبها 

القاتل بعد اأن قتل اأخاه.

ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   )ک   تعالى:  اهلل  قول  الثاين:  الدليل 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں( ]الإ�سراء: 70[.

ا،  ا، وكرمه ميتاً وجه الدللة: اأن الآية دلت على اأن اهلل تعالى قد كّرم الإن�سان حياً
ومن هذه الكرامة مواراته، و�سرته يف الأر�ص التي خلقه اهلل منها، كما قال تعالى: 
)ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]طه: 55[؛ فبهذا اأ�سبح دفن امليت 

ا، ن�ص اهلل عليه يف كتابه، ودل على  ا كلياً يف الأر�ص عمالاً من اأعمال الفطرة، وحكماً
كرامته لالإن�سان، ثم بينت ال�سنة النبوية هذه الكرامة، يف اأحاديث عدة، منها الدليل 

الآتي.

الدليل الثالث: حديث عائ�سة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ك�شر عظم امليت كك�شره 
ا«)1(. حياً

وجه الدللة من احلديث: اأنه فيه الدللة على اأنه يحرم حرق احلي، وعليه، فاإنه 
يحرم كذلك حرق جثة امليت، وذلك لت�ساويهما يف احلرمة، كما دّل على ذلك هذا 

احلديث.
= للجويني 274/7، ك�ساف القناع للبهوتي 142/2، نيل الأوطار لل�سوكاين 57/4.

�سبق تخريجه.  )1(
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الدليل الرابع: عن عبداهلل بن عمر  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن امليت 
ليعذب ببكاء اأهله عليه«)1(.

وجه الدللة: دل احلديث على اأن امليت يعذب يف قربه ببكاء اأهله عليه، اإذا اأو�سى 
بذلك، كما ذكر بع�ص الفقهاء، فالو�سية بالبكاء على امليت حرام، ل يجوز فعله، واإن 
اأن كالًّ منهما  اأو�سى بذلك، بجامع  اأو�سى به امليت)2(، فكذلك التحريق يحرم ولو 

و�سية مبحرم.

الدليل اخلام�ص: �سنة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الفعلية يف دفن موتى امل�سلمني، يف وقائع 
كثرية ل تعد ول حت�سى)3(، وا�ستمرار عمل الأمة على ذلك على مدى القرون، كل 

هذا يدل دللة قاطعة، على وجوب دفن امليت من امل�سلمني، وعدم حرقه)4(.

وعليه، فاإن حرق جثة الإن�سان، مثلة حرام اإلى يوم القيامة، بدللة القراآن الكرمي، 
ا، وظلم نف�سه؛ لأن الو�سية ل  وال�سنة النبوية، ومن اأو�سى بذلك، فقد ارتكب حمرماً
ا، واإل  جتوز اإل اإذا كانت موافقة لأحكام ال�سرع، وعلى املو�سى األ ينفذ و�سية حراماً

اأ�سبح مع املو�سي يف الإثم �سواء. واهلل اأعلم.

اأخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز باب البكاء عند املري�ص 439/1 رقم )1242(، وم�سلم يف كتاب   )1(
اجلنائز باب امليت يعذب ببكاء اأهله عليه 44/3 رقم )2197(. 

ينظر: التنوير لل�شنعاين 416/10، نيل الأوطار لل�سوكاين 155/4.  )2(
باب يف  داود  اأبي  �سنن  رقم )12300(،   312/19 اأحمد  الإمام  م�شند  ذلك:  الأحاديث يف  من  ينظر   )3(

ال�سهيد يغ�سل 164/3 رقم )3137(، وغريها من كتب احلديث.
املنذر يف  وابن  الإقناع 188/1،  الفا�سي يف  القطان  ابن  املوتى:  دفن  وجوب  على  الإجماع  نقل  ممن   )4(

الإجماع 44/1 
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املبحث اخلام�ض

اأثر التمثيل بجثة الإن�صان

اإن ج�سد امليت له حرمة يجب اأن ُت�سان، فيحرم التعدي على جثة امليت، كحرمة 
التعدي على بدن احلي، فمن تعدى على جثة امليت بالتمثيل به بقطع اأو غريه، فقد 

نقل غري واحد من الفقهاء التفاق على اأنه اآثم)1(.

ول فرق يف حرمة العتداء على ج�شد امليت وعظامه بني م�شلم وكافر، قال ابن 
“عظم الذمي ُيحرتم، فال ُيك�شر اإذا وجد يف قربه؛ لأنه كما َحُرم   : عابدين 

اإيذاوؤه يف حياته لذمته، وجبت �سيانة نف�سه عن الك�سر بعد موته”)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص عن  الإن�سان، فقد �سح نهي ر�سول اهلل  “واأما جلد   : وقال ابن حزم 
لخ اأعظم املثلة، فال يحل التمثيل بكافر، ول موؤمن، و�شح اأمره ملسو هيلع هللا ىلص باإلقاء  املثلة، وال�شَّ

قتلى كفار بدر يف القليب، فوجب دفن كل ميت كافر وموؤمن”)3(.

من  نف�سه  احلي  به  لينقذ  امليت،  من  ع�سو  اأكل  الفقهاء،  من  طائفة  حرم  بل 
الهلكة)4(.

وعدم  املوتى،  جثث  باحرتام  تنادي  العلمية  واملجامع  العلماء،  فتاوى  وجاءت 
ابتذالها، اأو العتداء عليها)5(.

�سرح الزرقاين على املوطاأ 112/2، التمهيد لبن عبدالرب 144/13.  )1(
انظر: حا�شية ابن عابدين 246/2.  )2(

انظر: املحلى لبن حزم 133/1.  )3(
ينظر يف ذلك: الفتاوى الهندية 354/5، التاج والإكليل لبن املواق 77/3، �سرح م�سلم للنووي 103/14،   )4(

والإن�ساف للمرداوي 376/10، املحلى لبن حزم 105/6. 
ماأمون،  ح�سن  ال�سيخ  هو  واملفتي   2552 �ص  ال�سابع  املجلد  امل�سرية  الإفتاء  لدار  الإ�سالمية  الفتاوى   )5(
ا فتوى ال�سيخ حممد خاطر يف نف�ص املجلد �ص 2505، وفتاوى هيئة كبار العلماء باململكة العربية  واأي�ساً

ال�سعودية بتاريخ 1396/8/20ه� فتوى رقم )47(.
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وقد ن�ص الفقهاء على حترمي بيع الأع�ساء الآدمية، واأنه ل يجوز اأن تكون حمالاً 
باأية طريقة  الأموات،  بجثث  بالتمثيل  يقوم  اأن من  بذلك،  فثبت  املالية)1(،  للحقوق 
ا�ستثناه  ما  اإل  ي�ستثنى من ذلك؛  ول  بفعله،  اآثم  وهو  ا،  ا حمرماً اأمراً فعل  اأنه  كانت، 

الدليل ال�سرعي، كما �سبق بيانه يف املباحث ال�سابقة.

 واأما من جهة ال�سمان: 

اأو بتحريقه، دون  امليت بقطع ع�سو منه،  بانتهاك حرمة  اإذا قام �سخ�ص  فاإنه 
م�سوغ �سرعي، فهل ي�ستحق الق�سا�ص يف النف�ص اأو فيما دونها؟ 

ا، و�سنتكلم  ا كلياً ا، وقد يكون ميتاً لنا، قد يكون ميتاًا دماغياً اإن امليت كما �سبق اأن ف�سّ
عن كلتا احلالتني فيما يلي: 

ا، فقد رجحنا اأنه ُيحكم بحياته، ول ُيعد ميتاًا، ما دامت . 1 اأما من مات دماغياً
الإنعا�ص  جهاز  حتت  كان  ولو  ينب�ص،  وقلبه  ا،  طبيعياً ويتنف�ص  حية  اأع�ساوؤه 
اأو  روحه،  نزع  يكون يف  ويخرجَّ هذا على حال من  كما رجحناه،  ال�شناعي 

. ظهرت عليه بع�ص اأمارات املوت، ومل ميت فعالاً

فال يجوز العتداء على من كان يف هذه احلال، باإنهاء حياته لال�ستفادة من 
اأع�سائه، اأو لغري ذلك من الأ�سباب، فمن فعل ذلك، فهو قاتل عمد ي�ستوجب 
الق�سا�ص، واإن اعتدى عليه فيما دون النف�ص، في�ستوجب الق�سا�ص، اإن كان 
�سبيل  على  كان  اأو  الق�سا�ص،  كان ل ميكن  اإن  الدية  اأو  العمد،  �سبيل  على 

اخلطاأ، كما ن�ص على ذلك الفقهاء)2(.

قال اأبوبكر املقري من املالكية: “ويجب الق�سا�ص بقتل املري�ص الذي اأ�سرف 
واإن  ا،  على املوت، ولو ب�سرب خفيف ل يقتل غريه، لأنه يف حقه تقتل غالباً
بحث حكم بيع الأع�ساء الآدمية للدكتور حممد نعيم يا�سني، من�سور يف جملة احلقوق بالكويت العدد   )1(

الأول �سنة 1987م �ص 245، والطب الإ�سالمي للدكتور حممود الن�سيمي �ص 43.
الدر املختار 544/6، املغني لبن قدامة 300/8.  )2(
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واختياره،  وب�سره،  و�سمعه،  اإدراكه،  ذهب  واإن  املوت،  �سكرات  اإلى  انتهى 
وذلك لأن املري�ص ل ُيقطع مبوته عند انتهائه اإلى تلك احلالة”)1(.

ا، فاإنه ل دية فيه، ول ق�سا�ص باإجماع . 2 واأما التمثيل بجثة امليت بعد موته فعلياً
اأهل العلم ولكن ي�ستحق فاعله التعزير، كما ن�ص غري واحد من الفقهاء)2(: 

قال ابن عبدالرب يف تعليقه على حديث عائ�سة  مرفوًعا: »ك�شر عظم 
املوؤمن ميتاًا كك�سره حيًّا« قال: “هذا كالم عام يراد به اخل�سو�ص، لإجماعهم 
على اأن ك�شر عظم امليت ل دية فيه، ول قود، فعلمنا اأن املعنى كك�شره حًيا 

يف الإثم، ل يف القود ول الدية، لإجماع العلماء على ما ذكرت لك” ا.ه�)3(.

واإذا مل يكن فيه قود، ول دية، فاإنه ي�ستحق التعزير ال�سديد، ملا فيه من العتداء 
على حرمة الأموات، ويجوز لأوليائه اأن ُيحاموا، ويدافعوا املعتدي على جثة ميتهم.

قال املناوي : “ك�شر عظم امل�شلم ميًتا كك�شره حًيا، يف الإثم، وبه �شرح يف 
رواية، فلو ك�شر عظم ميت، اأو فقاأ عينه، فال قود، بل يوؤدب جلراأته على املثلة”)4(.

اإلى التمثيل بجثث الأموات: نب�ص القبور  وم�ن الطرق التي يتو�سل بها املعتدون 
بعد دفن اجلثث فيها، وقد حّرم ال�سرع نب�ص قرب امليت لأخذ كفنه، اأو لإيذائه؛ لأن فيه 
واحلنابلة)7(،  وال�سافعية)6(،  املالكية)5(،  من  الفقهاء  جمهور  وذهب  حلرمته،  ا  هتكاً

انظر: اإخال�ض الناوي للمقري 16/4.  )1(
للبهوتي  القناع  ك�ساف   ،119/2 املوطاأ  على  الزرقاين  �سرح   ،309/3 للطحاوي  الآثار  م�سكل  �سرح   )2(

143/2. املحلى لبن حزم 251/11.
التمهيد لبن عبدالرب 144/13.  )3(

انظر: في�ض القدير للمناوي 476/2، املغني لبن قدامة 300/8.   )4(
�ض  ي�شري  حممد  للدكتور  الطبية  باجلراحة  الأع�شاء  �شرقة  بعنوان  دكتوراه  ر�شالة  ا:  اأي�شً وينظر 

.545 -542
بداية املجتهد لبن ر�سد 337/2.  )5(

املهذب لل�سريازي 277/2.  )6(
ك�ساف القناع للبهوتي 139/6.  )7(
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�سرقه  ما  كان  اإذا  ا�ص،  النبَّ قطع  اإلى  احلنفية)2(،  من  يو�سف  واأبو  والظاهرية)1(، 
ال�سحابة  قول عامة  وهو  مالاً من حرزه،  �سرق  لأنه  ا؛  ن�ساباً قيمته  يبلغ  الكفن  من 

والتابعني، خالفا لأبي حنيفة وحممد بن احل�سن)3(، رحم اهلل اجلميع.

املحلى لبن حزم 329/11.  )1(
النتف يف الفتاوى لل�سغدي 648/2.  )2(

بدائع ال�سنائع للكا�ساين 69/7، املب�شوط لل�شرخ�شي 159/9.  )3(
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اخلامتة

اأحمد اهلل تعالى على توفيقه وتي�سريه باإمتام كتابة هذا البحث، وقد تو�سلت من 
خالله اإلى النتائج التالية: 

امليت هو �سد احلي يف اللغة، ويف ال�سطالح: هو من فارقت روحه بدنه.. 1

لالأطباء راأيان يف وقت موت الإن�سان، والراجح اأن ذلك يكون اإذا توقف القلب . 2
ا. ا تاماً والرئتان والدورة الدموية واجلهاز التنف�سي عن العمل توقفاً

جثة؟ . 3 اجل�سد  به  ي�سبح  هل  الدماغ  موت  يف  املعا�سرون  الفقهاء  اختلف 
والراجح اأنه ل ي�سبح به اجل�سد جثة.

عالمات حتقق املوت عند الفقهاء خمتلفة عما عند الأطباء وقد ذكرتها يف . 4
البحث.

الفقهاء قد اأجمعوا على اأنه ل يحلُّ التمثيل بجثة املتوفى ابتداء.. 5

الكراهة؟ . 6 على  اأم  التحرمي  على  هي  هل  اجلواز:  عدم  درجة  يف  واختلفوا 
والراجح اأنه على التحرمي.

باملثل . 7 معاملة  الكفار  من  املوتى  بجثث  التمثيل  جواز  على  الفقهاء  اتفق 
ا. ق�سا�ساً

احلي، . 8 الإن�سان  اإلى  امليت  جثة  من  الأع�ساء  نقل  حكم  يف  العلماء  اختلف 
احلي  الإن�سان  ج�سد  اإلى  امليت  جثة  من  الأع�ساء  نقل  جواز  هو  والراجح 

ا حلياته اأو ل�سحته. امل�سطر اإلى ذلك الع�سو ا�ستنقاذاً

الت�سريح الطبي هو: ف�سل بع�ص اجلثة عن بع�ص للفح�ص العلمي، فهو علم يبحث . 9
يف بنيان اجل�سم وعالقة اأع�سائه بع�سها ببع�ص عن طريق القطع والف�سل.
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ا من املثلة بالأموات، ملا فيه من امل�سالح . 10 الراجح جواز الت�سريح، واإن كان نوعاً
الكبرية. 

لو كان للقتلى من العدو قرابة من امل�سلمني واأرادوا اأن يجهزوا جثث اأقربائهم . 11
ا. من القتلى امل�سركني لدفنها فال باأ�ص بذلك �سرعاً

عن . 12 مواراتهم  اأو  دفنهم  وتعذر  كثري  عدد  �سحيتها  ذهب  كارثة  ح�سلت  لو 
ظاهر الأر�ص وكان يف بقائهم على هذه ال�سفة �سرر على الأحياء بتقرير 
اأهل اخلربة يف هذا املجال، فال حرج يف اإحراقهم حفًظا ل�شالمة الآخرين 

ا لل�سرر عنهم. ودفعاً

الو�سية بحرق اجلثة بعد املوت ل يجوز، لأن حرق اجلثة حمرم، ول جتوز . 13
الو�سية مبحرم، بل الواجب هو دفن امليت ل اإحراقه.

ا ما دامت . 14 ا �سرعاً ا، فاإنه ل ُيعّد ميتاً الراجح اأن من حكم الأطباء مبوته دماغياً
اأع�ساوؤه حية، ومن اعتدى عليه بالتمثيل يف ج�سده فاإنه ي�ستحق الق�سا�ص.

ا فاإنه ل دية ول ق�سا�ص على من مثَّل بج�سده، ولكن . 15 الراجح اأن من مات فعلياً
ي�ستحق التعزير.

ن�ص الفقهاء على حترمي بيع الأع�ساء الآدمية، واأنه ل يجوز اأن تكون حمالاً . 16
للحقوق املالية.

اأباحته . 17 مبا  اإل  اأع�سائه  من  ع�سو  اأي  على  اأو  امليت  على  التعدي  يجوز  ل 
ال�سريعة، وهذا ي�سمل كل ميت م�سلم وكافر.

هذا نهاية ما تو�سلت اإليه من خالل هذا البحث.

اأ�ساأل اهلل تعالى اأن ينفع به كاتبه وقارئه، واأن يغفر لنا ولوالدينا وجلميع امل�سلمني.

ا. ا كثرياً و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليماً
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قائمة امل�صادر واملراجع

دار . 1 يا�سني،  نعيم  حممد  املوؤلف:  معا�سرة،  طبية  ق�سايا  يف  فقهية  اأبحاث 
النفائ�ص - الأردن، الطبعة الثانية 1419ه� - 1999م.

اأبي بكر بن . 2 اأحمد بن  اإحتاف اخلرية املهرة بزوائد امل�سانيد الع�سرة املوؤلف: 
اإ�سماعيل البو�سريي موافق لطبعة دار الوطن 1420ه� - 1999م.

اإبراهيم بن املنذر الني�سابوري، حتقيق ودرا�سة: . 3 الإجماع، املوؤلف: حممد بن 
د. فوؤاد عبداملنعم اأحمد، النا�سر: دار امل�سلم للن�سر والتوزيع، الطبعة: الأولى 

لدار امل�سلم، 1425ه� - 2004م.
ر�سالة . 4 عرار،  اأ�سعد  لرقية  الإ�سالمي،  الفقه  يف  باجلثة  الت�سرف  اأحكام 

ماج�ستري يف جامعة النجاح الوطنية، كلية الدرا�سات العليا، يف فل�سطني، �سنة 
2010م، باإ�سراف د. جمال ح�سا�ص.

اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها املوؤلف: حممد بن حممد املختار . 5
ال�سنقيطي النا�سر: مكتبة ال�سحابة، جدة الطبعة: الثانية، 1415ه� - 1994م.

اأحمد، . 6 الدين  �سرف  الدكتور  املوؤلف:  الطبية،  لالأعمال  ال�سرعية  الأحكام 
الطبعة الثانية، 1407ه� - 1987م. 

ال�سرجي . 7 اإ�سماعيل  حممد  اأبو  املوؤلف  احلاوي،  م�سالك  اإلى  الغاوي  اإر�ساد 
املعروف بابن املقري )ت: 837هـ(، حتقيق نايف الربيعي، النا�شر دار املنهاج، 

الطبعة الأولى 2013 - 1434ه�. 
الدين . 8 نا�سر  حممد  املوؤلف:  ال�سبيل  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 

الألباين اإ�سراف: زهري ال�ساوي�ص النا�سر: املكتب الإ�سالمي - بريوت الطبعة: 
الثانية 1405ه�.

ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب املوؤلف: يو�سف بن عبداهلل القرطبي املحقق: . 9
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 - الأولى، 1412ه�  الطبعة:  دار اجليل، بريوت  النا�سر:  البجاوي  علي حممد 
1992م. 

اأ�سد الغابة املوؤلف: علي بن اأبي الكرم اجلزري، عز الدين ابن الأثري النا�سر: . 10
دار الفكر - بريوت عام الن�سر: 1409ه� - 1989م.

الأ�شباه والنظائر، املوؤلف: زين الدين بن اإبراهيم املعروف بابن جنيم النا�شر: . 11
دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان الطبعة: الأولى، 1419 ه� - 1999 م.

الأ�شباه والنظائر املوؤلف: تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ال�شبكي النا�شر: . 12
دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى 1411ه�- 1991م.

الإ�سابة يف متييز ال�سحابة املوؤلف: اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين حتقيق: . 13
 - العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  معو�ص  حممد  وعلى  عبداملوجود  اأحمد  عادل 

بريوت الطبعة: الأولى - 1415 ه�.
الأغاين، املوؤلف: اأبي الفرج الأ�شفهاين، النا�شر: دار الفكر - بريوت، الطبعة . 14

الثانية، حتقيق: �سمري جابر.
اأحمد . 15 بن  حممد  الدين،  �سم�ص  املوؤلف:  �سجاع،  اأبي  األفاظ  حل  يف  الإقناع 

اخلطيب ال�سربيني ال�سافعي )ت: 977ه�(، املحقق: مكتب البحوث والدرا�سات 
- دار الفكر، النا�سر: دار الفكر - بريوت.

الكتامي . 16 عبدامللك  بن  حممد  بن  علي  املوؤلف:  الإجماع،  م�سائل  يف  الإقناع 
ح�سن  املحقق:  628ه�(،  )ت:  القطان  ابن  احل�سن  اأبو  الفا�سي،  احلمريي 
فوزي ال�سعيدي، النا�سر: الفاروق احلديثة للطباعة والن�سر، الطبعة: الأولى، 

1424ه� - 2004م.
علي . 17 بن  ح�سن  املوؤلف  الأع�ساء،  لنقل  التحرمي  لأدلة  وال�ستق�ساء  المتاع 

ال�سقاف، جمعية عمال املطابع التعاونية، عمان، الطبعة الأولى 1989م.
الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، . 18
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علي بن �سليمان املرداوي اأبو احل�سن
العدد . 19 ال�سرطاوي،  املوؤلف حممود علي  الإ�سالمية،  ال�سريعة  الأع�ساء يف  زرع 

الثالث، اجلزء )11( �سنة 1984م.
توفيق . 20 الدكتور  املوؤلف:  ال�سرعية،  والأحكام  القراآن  يف  واحلياة  املوت  حقيقة 

الواعي، من�سور يف جملة جممع الفقه الإ�سالمي، العدد الثالث، اجلزء الثاين، 
1987م 

نهاية احلياة، املوؤلف الدكتور حممد الأ�سقر، جملة املجمع العدد الثالث، �سنة . 21
1987م.

اإبراهيم بن حممد، . 22 الدين بن  املوؤلف: زين  الدقائق  الرائق �سرح كنز  البحر 
املعروف بابن جنيم النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي.

لبنان، . 23  - حزم  ابن  دار  عبدالغفار،  حممد  املوؤلف:  معا�سرة،  فقهية  بحوث 
الطبعة الأولى 1422ه� - 2002م. 

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد املوؤلف: اأبو الوليد حممد بن اأحمد ال�سهري بابن . 24
ر�سد احلفيد النا�سر: دار احلديث - القاهرة 1425ه� - 2004 م.

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع املوؤلف: اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساين . 25
احلنفي النا�سر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 1406ه� - 1986م.

ال�سغري . 26 ال�سرح  على  ال�ساوي  بحا�سية  املعروف  امل�سالك  لأقرب  ال�سالك  بلغة 
املوؤلف: اأحمد بن حممد اخللوتي، ال�سهري بال�ساوي املالكي النا�سر: دار املعارف.

بن . 27 القا�شم  اأبي  بن  يو�شف  بن  حممد  املوؤلف:  خليل،  ملخت�شر  والإكليل  التاج 
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فائدة: تعريف )احلكمة( 

قال النووي  يف �سرحه على �سحيح م�سلم: “احلكمة فيها 
بع�ص  على  قائليها  من  كل  اقت�سر  قد  م�سطربة،  كثرية  اأقوال 
�سفات احلكمة، وقد �سفا لنا منها: اأن احلكمة عبارة عن العلم 
املت�سف بالأحكام امل�ستمل على املعرفة باهلل  امل�سحوب 
به،  والعمل  احلق  وحتقيق  النف�ص،  وتهذيب  الب�سرية  بنفاذ 

وال�سد عن اتباع الهوى والباطل، واحلكيم: من له ذلك”. 
�سرح النووي على �سحيح م�سلم، )33/2(.
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الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم اأ�سول الفقه بكلية ال�رشيعة
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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املقدمة

احلمد هلل ربِّ العاملني، واأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم على املبعوث رحمة للعاملني، 
وبعد: 

بها ال�سارع للدللة على الأحكام ال�سرعية، وجاءت هذه  فاإّن الأدلة ال�سرعية ن�سَّ
هذه  ومميزات  روائع  ومن  لغتهم،  وباأ�ساليب  معلوم-  هو  -كما  العرب  بلغة  الأدلة 
ا متعددة، فتجد الدليل الواحد من الكتاب اأو ال�سنة  الأدلة اأنها تت�سمن معاٍن واأحكاماً
الفقه،  اأو يف  الفقه  اأ�سول  �سواءاً يف  به من عدة وجوه على م�سائل متعددة،  ي�ستدل 
اأي يتكرر ال�شتدلل به من وجوه عدة، وهذا ُيظهر �شمول و�شعة هذه الأدلة، وميكن 
واملراجع  امل�سادر  با�ستقراء  عليها  والتعرف  لال�ستدلل  الوجوه  تلك  على  الوقوف 

واأقوال الأ�سوليني.

ا اأن الدليل الواحد قد ُي�ستدل به على م�ساألة واحدة من عدة  بل اإننا جند اأحياناً
وجوه، وهو ما يعرف بتنازع الدليل، فكل فريق ي�ستدل به على قوله، اأو يجيب ويعرت�ص 

عليه من وجوه اأخر، وهذا يك�سف عن اأهمية هذا املو�سوع والبحث فيه. 

بها  ي�ستدل  ما  ا  كثرياً الكرمي  القراآن  من  اآية  لتتناول  الدرا�سة  هذه  فجاءت 
وقلة  األفاظها  وجازة  من  الرغم  على  الأ�سول،  يف  واأبواب  م�سائل  على  الأ�سوليون 

گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک     )ڑ   تعالى:  قوله  وهي  كلماتها، 
ڳ      ڳ  ڳ( ]النور: 63[.

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

• اأنه يك�سف عن الوجوه املتعددة لال�ستدلل بالدليل الواحد وتبيني ذلك.	
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• تو�سيح وجه الدللة وموطن ال�ست�سهاد من الأدلة النقلية من قبل املفتي اأو 	
املجتهد اأو الباحث ليتميز عن غريه من الوجوه الأخر له اأهمية كبرية، ومفيد 

لفهم ما يرتتب عليه من اأحكام.

• يك�سف عن �سعة الأدلة و�سموليتها وا�ستيعابها مل�سائل متعددة يف ن�ص واحد.	

• عدم وجود درا�سة خا�سة بهذه الآية تتناول كل وجوه ال�ستدلل بها ودرا�ستها 	
درا�سة وافية.

اأهداف البحث: 

يهدف هذا البحث اإلى: 

)ڑ  ک( . 1 الكرمية  بالآية  عليها  ُا�ستدل  التي  الأ�سولية  امل�سائل  جمع 
من كتب اأ�سول الفقه والقت�سار على ا�ستدلل الأ�سوليني دون غريهم.

بيان موا�سع وجه ال�ستدلل بالآية على تلك امل�سائل الأ�سولية.. 2

درا�سة وجه ال�ستدلل بالآية واملناق�سات الواردة عليه، وكيف يوجه �ساحب . 3
القول الدليل جتاه راأيه لي�سح ال�ستدلل به؟

ما . 4 كل  والوقوف على  كافة جوانبه،  الواحد من  الن�ص  ا�ستثمار  كيفية  بيان 
يفيده من م�سائل ودلئل �سواءاً باملنطوق اأو باملفهوم.

منهج البحث: 

�ساأقوم بجمع امل�سائل الأ�سولية التي ا�ستدل عليها بالآية، و�ساأقت�سر على ما . 1
ن�ص عليه الأ�سوليون دون غريهم، والتي بحثوها وتناولوها يف كتبهم.

بحثي للم�سائل �سيكون وفق الآتي: . 2

• و�سع عنوان امل�ساألة مبا ا�ستهر عند الأ�سوليني.	

• بيان امل�شاألة وت�شويرها - اإذا احتاج الأمر ذلك- باملثال مع حترير حمل 	
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امل�ساألة؛  تف�سيالت  وباقي  الأدلة  بيان  دون  فيها  الأقوال  وذكر  النزاع، 
لأنها لي�ست من �سلب الدرا�سة.

• بيان مو�سع ال�ساهد من الآية على تلك امل�ساألة، مع الرجوع لكتب التف�سري.	

• بيان وجه اأو وجوه ال�ستدلل بالآية على تلك امل�ساألة، واإبرازه ب�سكل وا�سح، 	
اإن  اأ�سحاب املذاهب؟ واجلواب عليه والردود  ا�ستدل به من  الذي  ومن 

وجدت، والرتجيح بعد ذلك.

• درا�ستي لالآية لن يتناول اإمكانية تطبيقاتها والتمثيل بها على م�سائل اأخر 	
مل يتناولها الأ�سوليون.

عزو الآيات وتخريج الأحاديث وفق املنهج العلمي املتبع.. 3

والإخراج . 4 والرتتيب  التوثيق  الأ�شولية يف  الدرا�شات  العلمي يف  املنهج  اتباع 
والرجوع اإلى امل�سادر الأ�سلية للبحث.

الدرا�سات ال�سابقة: 

التي  الأ�سولية  امل�سائل  ببيان  الآية  هذه  تناول  من  البحث  خالل  من  اأجد  مل 
ت�سمنتها الآية، وا�ستدلل الأ�سوليني بها على �سكل درا�سة جامعة. 

وبيان  وال�سنة،  الكتاب  من  اأخر  ن�سو�ص  تناولت  الدرا�سات  بع�ص  هناك  ولكن 
الدلئل الأ�سولية فيها، مما يرّبر اأهمية الدرا�سة و�سرورتها، ومنها: 

• امل�سائل الأ�سولية يف قوله تعالى: )ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   	
ی  ی(، للدكتور عبدالعزيز بن حممد اإبراهيم العويد، ط1 )1423ه�- 

2011م( مطبوع ومن�سور دار كنوز اإ�سبيليا للن�سر والتوزيع- الريا�ص.

• الدلئل الأ�سولية يف حديث: )لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك عند 	
كل �سالة(، للدكتور علي بن عبدالعزيز املطرودي، من�سور يف جملة اجلمعية 

الفقهية ال�سعودية، العدد الأربعون، 1438ه�/ 2017م.
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• ا�ستدلل الأ�سوليني بالكتاب وال�سنة على القواعد الأ�سولية، للدكتور عيا�ص 	
بن نامي ال�سلمي، 1997م، دار التدمرية.

تق�سيمات البحث: 

 ق�ّسمت هذا البحث اإلى مقدمة وثالثة مباحث على التف�سيل الآتي: 

واأهداف  اختياره،  واأ�سباب  املو�سوع  اأهمية  اأمور:  عدة  على  وا�ستملت  املقدمة: 
الدرا�سة، ومنهج البحث، والدرا�سات ال�سابقة، وتق�سيمات الدرا�سة. 

املبحث الأول: تف�سري الآية الكرمية ومنا�سبة نزولها، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: تف�سري الآية الكرمية.

املطلب الثاين: منا�سبة نزول الآية الكرمية.

واحلكم  الأ�سولية  باملقدمات  املتعلقة  الآية  يف  الأ�سولية  الدلئل  الثاين:  املبحث 
ال�سرعي والأدلة، وفيه �ستة مطالب: 

املطلب الأول: ترتيب العقاب على ترك املاأمور به من اأ�ساليب الوجوب.

املطلب الثاين: هل املندوب ماأمور به حقيقة؟.

املطلب الثالث: حجية ال�سنة النبوية.

املطلب الرابع: حجية اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأنها حقيقة كالقول وح�سول البيان بفعله.

املطلب اخلام�ص: حجية خرب الواحد.

املطلب ال�ساد�ص: تعليق احلكم بالو�سف م�سعر بالعلية.

املبحث الثالث: الدلئل الأ�سولية يف الآية املتعلقة بدللت الألفاظ ومعاين احلروف،  
وفيه �سبعة مطالب: 

املطلب الأول: الفعل امل�سارع املقرتن بالالم من �سيغ العموم.
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املطلب الثاين: مقت�سى الأمر املجرد للوجوب.

املطلب الثالث: املفرد املعرف بالإ�سافة من �سيغ العموم

املطلب الرابع: الأمر بعد احلظر للوجوب.

املطلب اخلام�ص: مقت�سى الأمر املجرد للفورية.

املطلب ال�ساد�ص: حرف  )عن( يف الآية هل هو زائد اأو للمجاوزة؟.

املطلب ال�سابع: حرف )اأو( هل يفيد التخيري اأو اجلمع؟.

اخلامتة: وفيها اأبرز النتائج والتو�سيات.

ثبت امل�سادر واملراجع
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املبحث االأول
تف�صري الآية الكرمية ومنا�صبة نزولها

املطلب االأول
تف�صري الآية الكرمية

جاءت هذه الآية الكرمية يف اأواخر �سورة النور، يف �سياق احلديث عن الإميان 
باهلل وبنبيه ملسو هيلع هللا ىلص، واتباع اأمره والجتماع عليه، وعدم الذهاب عنه والإعرا�ص اإل بعد 
ال�ستئذان، فاإنَّ كل ما عدا ذلك دون اأمره وطلبه ُيعد خمالفة، ل �سيما اإْن كان الأمر 
ا؛ كمقاتلة عدو اأو ت�ساور يف اأمر نفعه عام وكذلك �سرره، وهو الأمر  ا اأو جمعاً جامعاً
اجللل العظيم، فهو واجب التباع والجتماع عليه، ملا فيه من م�شاورة اأهل اخلربة 
والتجربة وي�ست�سيء باآرائهم ويعاونونه على الأمر، وقيل: الجتماع واجب مهما كان 
الأمر ويدخل فيه العيد واجلمعة)1(، واأراد اأن يبني لهم ِعظم الذنب برتك الر�شول 
ملسو هيلع هللا ىلص دون ا�شتئذانه باخلروج، وجعل ال�شتئذان من عالمات الإميان، واإْن كان الأف�شل 
البقاء معه، والدليل على ذلك ذكره ال�ستغفار ملن ا�ستاأذن، والأمر بالإذن مفو�ص 
للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ولالإمام من بعده اأن ياأذن ملن �ساء)2(، فاإْن اأذن النبي لبع�سهم حلاجة 

فال حرج عليهم يف ذلك ول ينفي عنهم �شفة الإميان)3(.

بع�سهم  ودعائهم  له،  وخماطبتهم  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سول  دعائهم  بني  التمييز  جاء  وقد 
لبع�ص، فبنيَّ لهم اأنَّ نداء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ينبغي اأْن يكون بلني ولطف وتوا�سع، ل بجفوة 
نحوه)4(.  اأو  اهلل،  نبي  يا  فينادونه:  فوه،  وي�سرِّ موه  يفخِّ اأْن  لهم  اأمر  وهذا  وجتهم، 
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )320/12(؛ ومفاتيح الغيب للرازي )34/24(؛ والك�ساف للزخم�سري   )1(

)264/3(؛ واأ�سواء البيان لل�سنقيطي )368/27(.
ينظر: الك�شاف للزخم�شري )264/3(، واللباب يف علوم الكتاب )465/14(.  )2(

ينظر: الك�شاف للزخم�شري )264/3(.  )3(
ينظر: جامع البيان للطربي )230/19(؛ واأي�سر التفا�سري لأبي بكر اجلزائري )395/3(.  )4(
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وهناك وجوه اأخر حمتملة يف تف�سري الآية؛ اأن املق�سود: اأن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص اإذا دعاكم 
لأمر جامع وجلل فلبوا النداء ول تفّرقوا عنه اإل بال�ستئذان، ول تقي�سوا دعوته اإياكم 
اإذن  بغري  الدعاء  ورجوعكم عن  اأو عدمه،  القبول  لبع�ص من جهة  بع�سكم  كدعوة 
ا اآخر وهو: اأن  الداعي، فقبولكم دعوته لزمة ولي�ست على وجه التخيري، ويحتمل وجهاً
ه  دعاء الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص م�ستجاب م�سموع ل ُيرد فلتحذروا دعوته، ولي�ص كدعاء اأحدكم ربَّ
ا؛ لأنَّه لو  فرمبا ي�ستجيب له ورمبا يرد دعاءه، واإن كان هذا الحتمال الأخري مرجوحاً

كان هذا هو املق�سود لكانت ال�سيغة »دعاء بع�سكم على بع�ص«)1(.

وين�شلون  ويروغ،  عنه  ويلوذ  ويخرج  ويت�شلل  يت�شرت  من  هناك  اأنَّ  الآيات  وبينت 
عن اجلماعة خفية، فيلوذ بع�سهم ببع�ص، اأو يلوذون مبن ا�ستاأذن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حلاجة 
على  اأمرهم  خفي  اإْن  فاإنه  املنافقون،  وهم  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  اإذن  وبغري  معه،  فينطلقون 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاإنَّ اهلل يعلمه، ول يخفى عليه ذلك الأمر)2(.

ثم بنيَّ العقاب على ما تقدم، فحذر وتوعد على املخالفة، فجيء بحرف الرتتيب 
والتعقيب وهو )الفاء( يف قوله: )فليحذر( لرتتيب ما بعدها على ما قبلها، لرتتيب 
احلذر اأو الأمر به على ما قبلها من علمه تعالى باأحوالهم، فليحذر الذين ي�سنعون 
هذا ويخالفون اأمره)3(، اأن ت�سيبهم فتنة اأو عذاب األيم. ويف هذا املو�سع اختلف اأهل 

العلم يف معنى قوله: »فتنة« وقوله: »عذاب األيم« على اأقوال، اأذكر منها: 

الفتنة الكفر، والعذاب الأليم عذاب موجع يف الدنيا)4(.. 1

الفتنة البالء والختبار يف الدنيا، والعذاب الأليم هو العذاب املوجع يف الآخرة)5(.. 2
ينظر: اأ�شواء البيان )370/27(؛ والتحرير والتنوير )308/18(.  )1(

ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )322/12(؛ وجامع البيان )231/19(.  )2(
ينظر: تف�شري اأبي ال�شعود )198/6(؛ ذكر القرطبي يف اجلامع لأحكام القراآن اأن لفظة “الأمر” يف   )3(

القراآن تت�سرف على اأربعة ع�سر وجها )88/2(.
ى  يقارب خم�سة ع�سر معناً املف�سرين ذكروا ما  باأن  النواظر  الأعني  كتابه نزهة  ابن اجلوزي يف  ذكر   )4(

للفظة الفتنة وبح�شب ورودها يف ال�شياق، )478/1(.
اللباب يف علوم  اللباب عن جماهد، ينظر:  التنزيل )86/6(؛ ونقله �شاحب  ال�سابق؛ ومعامل  املرجع   )5(

الكتاب )469/14(.
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الفتنة القتل؛ قاله ابن عبا�ص. وقال عطاء: الفتنة: الزلزل والأهوال. وقيل . 3
الفتنة: �سلطان جائر ي�سلط عليهم. وقيل: الطبع على القلوب ب�سوؤم خمالفة 

الر�سول)1(.

الفتنة: الإحراق بالنار، وقيل: هي احلجة)2(.. 4

الفتنة: زيغ يف قلوبهم، فيموتوا وهم كفار، والعذاب الأليم يف الدنيا)3(.. 5

الفتنة يف الدنيا بالرزايا، اأو بالف�سيحة اأو القتل اأو العذاب الآخر)4(. . 6

الفتنة  باأن  القول:  اأن  اأرى  اإنني  اإل  وقوية،  ال�سابقة حمتملة  الأقوال  اأن كل  ومع 
الآخرة،  يف  يكون  الأليم  العذاب  واأن  الآية،  ملدلول  املعاين  اأقرب  والكفر  الزيغ  هي 
وعلى هذا ميكن اأن يجمع بينهما -اأي الكفر والعذاب الأليم- فتكون “اأو” هنا مبعنى 

�سياأتي بيانه. “الواو” كما 
الآية  موا�سع من هذه  واأ�سوليني يف عدة  العلم من مف�سرين  اأهل  اختلف  وقد   
للتكرار، كاختالفهم يف عود  ا  ياأتي يف موا�سعه جتنباً فيما  �ساأحتدث عنها  الكرمية 
اإفادتها للعموم، وهو ما انبنى عليه  )  ک  ک(، واختالفهم يف  ال�سمري يف قوله: 

خالف اأ�سويل يف م�سائل عدة.

املطلب الثاين
منا�شبة نزول االآية الكرمية

ورد يف منا�سبة نزول الآية عدة اأقوال، ومنها: 

كان املنافقون يثقل عليهم املقام يف امل�سجد يوم اجلمعة، وا�ستماع خطبة النبي 
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )323/12(؛ والك�ساف للزخم�سري )265/3(.  )1(

ينظر: اأ�شواء البيان )374/27(.  )2(

ينظر: اأي�شر التفا�شري )595/3(.  )3(
ينظر: الت�شهيل لعلوم التنزيل )1253/1(  )4(
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ملسو هيلع هللا ىلص، فكانوا يلوذون ببع�ص اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذين ي�ستاأذنون حلاجة، فيخرجون 
دون اإذن من امل�سجد با�ستتار)1(. 

املنافقون  اإنها نزلت يف غزوة اخلندق وذلك عند حفر اخلندق؛ ملا كان  وقيل: 
باأعذار  ملسو هيلع هللا ىلص متخفني يلوذون ببع�سهم يتعذرون  ين�سرفون ويت�سللون عن ر�سول اهلل 
باخلروج،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  ا�ستاأذن  حاجة  لأحدهم  كان  فاإن  املوؤمنون  واأما  كاذبة، 

فيخرج حلاجة اأهله ثم يعود للعمل مع الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه يف اخلندق)2(.

وقال القرطبي اإنها نزلت يف عمر ، ا�ستاأذن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة تبوك يف 
الرجعة فاأذن له وقال: »انطلق فو اهلل ما اأنت مبنافق« يريد بذلك اأن ي�سمع املنافقني. 
اأذن  ملا  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  العمرة،  يف    عمر  ا�ستاأذن  اإمنا   : عبا�ص  ابن  وقال 
اأبا حف�ص ل تن�سنا يف �سالح دعائك«. قلت: وال�سحيح الأول لتناوله جميع  له: »يا 
الأقوال. واختار ابن العربي ما ذكره يف نزول الآية عن مالك وابن اإ�سحاق، واأن ذلك 

خم�سو�ص يف احلرب. قال: والذي يبني ذلك اأمران: 

اأحدهما: قوله يف الآية الأخرى: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ( 
]النور: 63[ . وذلك اأن املنافقني كانوا يتلوذون ويخرجون عن اجلماعة، ويرتكون ر�سول 

ملسو هيلع هللا ىلص؛  اهلل  ر�شول  له  ياأذن  حتى  منهم  اأحد  يخرج  باأل  جميعهم  اهلل  فاأمر  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل 
وبذلك يتبني اإميانه.

)ڀ  ٺ    ٺ  ٺ( ]النور: 62[ واأي اإذن يف احلدث والإمام  الثاين: قوله: 
يخطب، ولي�ص لالإمام خيار يف منعه ول اإبقائه، وقد قال: )ڦ  ڦ   ڦ  ڄ( 

]النور: 62[؛ فبني بذلك اأنه خم�سو�ص يف احلرب)3(.

اأمور  عن  تتحدث  اأنها  النزول  اأ�سباب  يف  ال�سابقة  الأقوال  كل  على  واملالحظ 
ينظر: الدر املنثور )231/6(؛ والك�ساف والبيان للني�سابوري )121/7(.   )1(

الك�ساف  )322/12(؛  للقرطبي  القراآن  لأحكام  واجلامع  )722/1(؛  للواحدي  الوجيز  ينظر:   )2(
للزخم�سري )264/3(؛ والدر املنثور لل�سيوطي )230/6(؛ واللباب يف علوم الكتاب )467/14(. 

اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )321/12(؛ وينظر: اللباب يف علوم الكتاب )464/14(.   )3(
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احلديث  وكذلك  لغزوة،  حت�سري  اأم  جمعة  يف  اأكان  �سواءاً  الجتماع  وهي:  م�سرتكة 
عن ال�ستئذان يف ترك ذلك الجتماع، والفرق بني طريقة املنافقني يف الن�سراف 
ا من هذا الأمر، وطريقة املوؤمنني اأ�سحاب احلوائج الذين ل يرتكون  والتخاذل هروباً
ذلك الجتماع اإل حلاجة وبعد ا�شتئذان، واأن اخلروج بدون حاجة وا�شتئذان يتعار�ض 

مع حقيقة الإميان.

ا بني تلك الأ�سباب، ف�سواءاً كان خروجهم من امل�سجد اأو يف غزوة  ول اأرى تعار�ساً
اخلندق، اأم يف غريها مما فيه جماعة وعمل جماعي، فاإنَّ املو�سوع واحد وهو حال 
اأمر فيه اجتماع، خذلنهم للجماعة ولواذهم بطريقة تعرّب  اأولئك املنافقني مع كل 
عن حقيقتهم، وهدفهم واحد، فقد يكون نزول هذه الآيات حدث يف كل ذلك، ملنا�سبة 

املوقف واحلال- واهلل اأعلم-.
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املبحث الثاين

الدالئل االأ�شولية يف االآية املتعلقة باملقدمات االأ�شولية 
واحلكم ال�شرعي واالأدلة

املطلب االأول
ترتيب العقاب على ترك املاأمور به من اأ�صاليب الوجوب

تكلم بع�ص الأ�سوليني يف �سيغ الواجب والفر�ص واأ�ساليبهما، واأفردوها بالبحث 
والدرا�سة)1(، ومن هذه الأ�ساليب التي تفيد وجوب الفعل وفر�سيته: ترتيب العقاب 
والوعيد على ترك املاأمور به، اأي اأن يوجد يف الن�ص عقاب وعذاب ووعيد على ترك 
ا بالوعيد والعقاب يف ذات ال�سياق. وقد ورد يف هذا الآية  فعل ما، فياأتي الرتك مقرتناً

ڳ   ڳ   گ   گ   گ   )گ   تعالى:  قوله  يف  وذلك  ذلك،  يفيد  ما  الكرمية 
ا، فدلَّ  ا ووعيداً ڳ( ]النور: 63[. فرتب يف هذا الن�ص على ترك الفعل املاأمور به عقاباً

على اأنَّ اتباع اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص واجب. 

وذكر الأ�سوليني لهذه الآية وال�ستدلل بها على هذا املو�سع جاء حتت عناوين 
خمتلفة، ولكن ميكن اإرجاعها اإلى عنوانني، وهما؛ الأول: احلكم ال�سرعي واملقدمات 

الأ�سولية، والآخر: هو باب الأمر و�سيغه ودللتها على الطلب. 

امل�ستدلون بالآية ووجه ا�ستدللهم بها على الوجوب: 

ال�شيغة  هذه  اأن  على  بالآية  ال�شتدلل  ووجه  اأقوالهم  من  مناذج  �شاأذكر  وهنا 
والأ�سلوب للوجوب والفر�سية يف موا�سع متعددة من موؤلفاتهم: 

بع�ص اأهل العلم حتدث عن هذا املو�سوع �سراحة، وبع�سهم مل يفردوه بالبحث، ولكن جاء حديثهم عنه   )1(
ا، ومن خالل احلديث عن بع�ص امل�سائل كم�ساألة )الأمر للوجوب(.  �سمناً
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: ذكر بع�ص الأ�سوليني عند تق�سيمهم احلكم ال�سرعي التكليفي اإلى خم�سة  اأولاً
اأق�سام، باأنَّ وجه هذه الق�سمة: اأن خطاب ال�سارع؛ اإما اأْن يقت�سي الفعل اأو الرتك، 
ا، فهذه خم�سة  على وجه الإلزام اأو لي�ص على وجه الإلزام، اأو ل يقت�سي فعالاً اأو تركاً
ُي�سعر  ما  به  اقرتن  فاإن  والإباحة.  والكراهة  والتحرمي  والندب  الوجوب  اأق�سام: 

بالعقاب على الرتك فهو الوجوب، واإل فهو الندب)1(.

فاإن ما مييز مرتبة الوجوب عن الندب والإباحة هو ترتب العقاب على الرتك، 
يقول اجل�سا�ص: “ومعلوم اأن الوعيد ل يلحق تارك الندب واملباح، فدل على لزوم 
“والتهديد  ال�سبكي:  ويقول  الوعيد برتكه”)2(.  ا�ستحق  لول )ها( ما  الأمر ووجوبه 

دليل الوجوب”)3(.

وقد اعرُت�ص على وجه ال�ستدلل هذا بقولهم: اإمنا اأوعد من خالف الأمر، وتارك 
املاأمور به غري خمالف لالأمر)4(.

واأجيب عليه: باأنه خمالف لالأمر؛ لأن من اأفطر يف رم�سان من غري عذر يقال له 
خالف الأمر، فدل على اأن ترك املاأمور به خمالف لالأمر)5(.

ا بالذم على  ا ُم�سعراً ا: وكذلك عندما عّرفوا الواجب قالوا: هو طلب الفعل طلباً ثانياً
الرتك.

يقول ابن قدامة يف حد الواجب باأنه: “ما ُتوعد بالعقاب على تركه”)6(. فالفعل 
ا. ا للعذاب، فاإن احلذر منه يكون واجباً اإن كان تركه موجباً

وقال �ساحب �سرح التلويح: “ُيفهم من هذا الكالم خوف اإ�سابة الفتنة اأو العذاب 
ينظر: رو�شة الناظر لبن قدامة )26/1(.  )1(

الف�سول يف الأ�سول )88/2(.  )2(
رفع احلاجب عن خمت�سر ابن احلاجب )503/2(.  )3(

ينظر: الف�شول يف الأ�شول )88/2(.   )4(
املرجع ال�سابق.  )5(

رو�سة الناظر وُجنة املناظر )110/1(.  )6(
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ا، اإذ لي�ص  ا به واجباً مبخالفة الأمر، اإذ لول ذلك اخلوف لقبح التحذير فيكون ماأموراً
على ترك غري الواجب خوف الفتنة اأو العذاب”)1(.

ور�سوله،  اهلل  اأمر  ا على خمالفة  وعقاباً ا  ووعيداً ا  تهديداً ت�سمنت  الكرمية  والآية 
عن  لتمييزه  وذلك  والفر�سية،  الوجوب  على  دال  الأ�سلوب  هذا  اأن  ذلك  فيقت�سي 
اأو  اإذن بالفعل  اأو الإباحة التي لي�ص فيها طلب، واإمنا فيها  الطلب املقت�سي للندب، 

الرتك على ال�سواء.

ا ي�ستدلون بالآية الكرمية يف باب الأمر و�سيغه ودللتها على الوجوب  ا: واأي�ساً ثالثاً
الأمر، قال اجلمهور  اأنهم عندما حتدثوا عن �سيغ  اأي  اإليه اجلمهور)2(،  كما ذهب 
للوجوب، ومن  الأمر  اإن مقت�سى  الأمر ومقت�ساها -  �سياأتي حتقيقه يف �سيغ  -كما 

النماذج على ذلك: 

يقول الآمدي: “حذر من خمالفة اأمره، والتحذير دليل الوجوب”)3(.

ويقول �ساحب التي�سري: “فاهلل توعد املخالفني لأمر الر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم 
بالفتنة، وهي الزيغ اأو بالعذاب الأليم، ول يتوعد بذلك اإل على ترك واجب”)4(.

ويقول ال�سوكاين: “)ڑ  ک    ک  ک  ک( ]النور: 63[ اأي يعر�سون عنه 
برتك مقت�ساه: )گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ( ]النور: 63[، لأنه رّتب على 

ترك مقت�سى اأمره اإ�سابة الفتنة يف الدنيا اأو العذاب الأليم يف الآخرة”)5(.

والعقوبة  بالتوعد  املقرتن  الن�ص  اأن  يف  خالف  من  اأجد  مل  البحث  خالل  ومن 
يقت�سي الوجوب والإلزام، اإذ لو اأفاد غري الوجوب ملا كان لذكر العقاب فائدة، وملا 

متيز الوجوب عن الندب والإباحة، وهذا ما يتنزه عنه اخلطاب ال�سرعي.
�سرح التلويح على التو�سيح للمحبوبي احلنفي )289/1(.  )1(

ينظر: اأ�شول البزدوي )21/1(؛ والتب�سرة لل�سريازي )28/1(؛ واإر�ساد الفحول لل�سوكاين )248/1(.  )2(
الإحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي )231/1(.  )3(

تي�سري الو�سول اإلى قواعد الأ�سول ومعاقد الف�سول )74/1(.  )4(
)5(  اإر�ساد الفحول لل�سوكاين )250/1(.
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ومن خالل ما تقدم فاإن كالم الأ�سوليني �سواءاً يف بيان اأق�سام احلكم ال�سرعي 
اأو عند حديثهم عن حد الواجب وتعريفه،  ومتييز هذه الأق�سام بع�سها عن بع�ص، 
اأنَّ ترتيب  اأو عند حديثهم عن مقت�سى �سيغة الأمر، فاإن امل�سرتك يف كل ذلك هو 

العقاب على الرتك واملخالفة والوعيد عليه هو من اأ�ساليب الوجوب والفر�سية.

و�سياأتي املزيد من هذه الن�سو�ص عند احلديث عن موجب �سيغة الأمر، وكذلك 
املندوب هل هو ماأمور به اأو ل؟ اإذ لهذه امل�سائل �سلة بها ل �سيما عند احلديث عن 

الأحكام التكليفية اخلم�سة والأمر و�سيغه وموجب ال�سيغة.

املطلب الثاين
هل املندوب)1( ماأمور به حقيقة ؟

وردت هذه امل�ساألة واحلديث عنها عند الأ�سوليني وال�ستدلل بالآية يف مو�سعني؛ 
الأول: عند كالمهم عن احلكم التكليفي واأق�سامه، والثاين: يف باب الأمر والنهي وما 
يتعلق بهما من م�سائل واأحكام، وعن موجب �سيغة الأمر “افعل”، هل هي للوجوب 

ا؟ اأو هل هي للندب؟ فقط؟ اأو تتناول معه غريه حقيقة اأو جمازاً

وحتدث العلماء عن هذه امل�ساألة من جهتني وهما: هل املندوب ماأمور به حقيقة 
ا به فهل هذا الأمر على وجه احلقيقة اأو على وجه  ا به؟ واإن كان ماأموراً اأو لي�ص ماأموراً

التجوز؟

وقبل اخلو�ص يف امل�ساألة حمل البحث، ل بد من ذكر اخلالف يف م�ساألة وثيقة 
ال�سلة بهذه امل�ساألة، وهي مقت�سى �سيغة الأمر، وفيها خالف م�سهور)2(: 

ا غري لزم وغري حتم، فيثاب فاعله ول يعاقب تاركه، اأو: ما يثاب  املندوب هو: ما طلب ال�سارع فعله طلباً  )1(
فاعله ول يعاقب تاركه، اأو ما ميدح فاعله ول يذم يف ال�شرع تاركه، ينظر: الف�شول يف الأ�شول )89/2(؛ 

والتحبري �سرح التحرير )980/2(، و�سرح الكوكب املنري )403/1(؛ ورو�سة الناظر )35/1(. 
هذه امل�شاألة فيها اأقوال كثرية، للمزيد ينظر: الإبهاج )23/2(؛ والتحبري �سرح التحرير )2208/5(،   )2(

واإر�ساد الفحول )247/1(.
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القول الأول: اأنها حقيقة يف الوجوب فقط: وهو قول اجلمهور)1(.

ال�سافعي  عن  ونقل  املتكلمني  بع�ص  عليه  ما  وهذا  للندب،  اأنها  الثاين:  القول 
وجماعة من الفقهاء وكثري من املعتزلة)2(.

القول الثالث: اأنها لالإباحة حقيقة وُن�سب لبع�ص املالكية)3(.

القول الرابع: الوقف وهو مذهب الأ�سعري والقا�سي اأبو بكر والغزايل)4(.

ا؟ ثم اختلفوا يف م�ساألة اأخرى، وهي: هل املندوب تكليف اأو اأنه لي�ص تكليفاً

ا مل�ساألتنا املق�سودة بالدرا�سة، وهي: هل املندوب ماأمور به حقيقة كالواجب؟ وعوداً

اخلالف يف امل�ساألة وامل�ستدلون بالآية ووجه الدللة: 

حترير حمل اخلالف: 

اتفقوا على اأن املندوب ماأمور به)5(.

اأو  اإذا كان ماأمورا به على جهة احلقيقة كالواجب   ولكن اخلالف ح�سل فيما 
على جهة املجاز؟

وهنا �ساأذكر اخلالف ب�سورة خمت�سرة، وبيان من ا�ستدل بالآية ووجه الدللة.

اخلالف يف هذه امل�ساألة)6(: 

فاملاأمور  جماز،  بل  كالواجب  حقيقة  به  ا  ماأموراً لي�ص  املندوب  اأّن  الأول:  القول 
ينظر: اأ�شول البزدوي )20/1(؛ وتي�سري التحرير )421/1(؛ ونفائ�ص الأ�سول )1189/3(؛ والإحكام   )1(
لالآمدي )163/2(؛ والإبهاج )23/2(؛ والتحبري �سرح التحرير )2202/5(؛ واإر�ساد الفحول )247/1(.

ينظر: الإحكام لالآمدي )162/2(؛ والإبهاج )23/2(؛ واإر�ساد الفحول )247/1(.  )2(
ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )16/1(، وما وجدته يف كتب املالكية اأنهم يقولون بالقول الأول، ينظر: نفائ�ض   )3(

الأ�سول )1189/3(.
ينظر: الإحكام لالآمدي )163/2(؛ واإر�ساد الفحول )348/1(.  )4(

ينظر: �شرح الكوكب املنري )406/1(  )5(
الوجوب  بني  مرتددة  وقيل  بينهما،  م�سرتكة  ال�سيغة  اأن  ومنها  امل�ساألة،  هذه  يف  كثرية  اأقوال  هناك   )6(

والندب والإباحة واأو�سلها بع�سهم اإلى ع�سرة اأقوال، ينطر: فواحت الرحموت )446/1(.
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وبع�ص  واجل�سا�ص)2(  كالكرخي  احلنفية  عليه  ما  وهذ  الواجب)1(،  هو  حقيقة  به 
ال�سافعية كالرازي واأبي ا�سحق ال�سريازي واأبي حامد واأبي بكر ال�سا�سي)3( ورجحه 
اآخرون كابن ال�سمعاين والكيا الهرا�سي)4(، واأبي اخلطاب واحللواين من احلنابلة)5(.

القول الثاين: اأن املندوب ماأمور به حقيقة يف الطلب كالواجب، وهذا قول املالكية 
واأكرث ال�سافعية وقالوا: ن�ص عليه ال�سافعي يف كتبه)6(، واأحمد وابن قدامة وجمهور 

احلنابلة)7(، واأبو ها�سم)8( من املعتزلة. 

امل�ستدلون بالآية: وقد ا�ستدل بهذه الآية الكرمية: )ڑ  ک    ک  ک  ک   
به  ماأمور  غري  املندوب  اإّن  القائلني:  بع�ص  ڳ(.  ڳ   گ  ڳ       گ   گ  گ  
حقيقة)9(، وكذلك من قالوا: اإن �سيغة افعل هي مو�سوعة للوجوب وحقيقة فيه دون 
غريه، و�ساأحتدث عن ال�ستدلل بالآية على اأن �سيغة افعل للوجوب يف املبحث الثاين 

خ�سية التكرار.

وجوه ا�ستدللهم بالآية على اأن املندوب غري ماأمور به حقيقة)10(: 

اأنه حذر من ترك الأمر وخمالفته، وا�ستحقاق الوعيد برتكه، وتوعد على   : اأولاً
ال�سرع  اقت�سائه من جهة  قال  فمنهم من  الوجوب حقيقة،  اقت�ساء  اختلفوا يف  القول  واأ�سحاب هذا   )1(

ومنهم من قال من جهة اللغة ومنهم من قال من جهة العقل، ينظر: الكوكب املنري )291/1(.
ينظر: اأ�شول البزدوي )21/1(؛ واأ�سول ال�سرخ�سي )14/1(؛ وفواحت الرحموت )452/1(؛ والتقرير   )2(

والتحبري )190/2( ترقيم ال�ساملة، وتي�سري التحرير )429/1(.
ينظر: البحر املحيط )231/1(  )3(

لالأ�سنوي  ال�سول  ونهاية   ،)231/1( للزرك�سي  املحيط  والبحر  )557/2(؛  احلاجب  رفع  ينظر:   )4(
.)322/1(

ينظر: التحبري �شرح التحرير )985/2(، �سرح الكوكب املنري )406/1(؛ ورو�سة الناظر )35/1(.  )5(
ينظر: الإحكام لالآمدي )163/1(؛ والبحر املحيط )230/1(؛ ونهاية ال�سول لالأ�سنوي)322/1(.  )6(

ينظر: �شرح الكوكب املنري )55/3(؛ ورو�سة الناظر)36/1(؛ والتحبري �سرح التحرير )2205/5(.  )7(
ينظر: فواحت الرحموت )446/1(، والتحبري �سرح التحرير )2204/5(.  )8(

ينظر: فواحت الرحموت )448/1(؛ والف�سول يف الأ�سول )88/2(؛ والإبهاج )31/2(؛ ورو�سة الناظر   )9(
لبن قدامه )36/1(.

ا به حقيقة. ، ومن اأنكر كونه ماأموراً )10( وجه الدللة هذا ا�ستعمله من اأنكر اأن املندوب ماأمور به اأ�سالاً
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الأليم،  والعذاب  الفتنة  عليه  ورتب  العذاب،  �سدد  على  الأمر  وخمالف  خمالفته، 
ومعلوم اأن الوعيد ل يلحق تارك الندب واملباح، واملندوب ل حتذير برتكه، ول ي�ستلزم 
دليل  احلذر  ووجوب  وغريه،  للندب  ي�سلح  ل  باحلذر  فالأمر  ذلك،  من  �سيئاًا  تركه 
الوجوب؛ اإذ ل حذر يف خمالفة غري الواجب، فدل على لزوم الأمر ووجوبه)1(. وهذا 

ا به حقيقة واملندوب ل يحذر فيه ذلك)2(. ا منهم اأن املندوب لي�ص ماأموراً ُيعّد اإنكاراً

ورتب  الأمر،  ملخالفي  تهديد  هذا  منها:  الدللة  وجه  يف  اآخرون  وقال  ا:  ثانياً
التحذير على خمالفته، فتخلف احلكم يف اأمر املندوب، دلَّ على اأن خمالف املندوب 
حيث مل يدخل يف هذا الوعيد اأنه لي�ص باأمر ول ماأمور به)3(، واإمنا ين�سرف ذلك اإلى 

الوجوب، ل اإلى املندوب ول اإلى الإباحة)4(.

ا  اإيجاب احلذر ول معنى للندب ههنا، فيكون احلذر لزماً واملراد من الأمر هو 
ا له، ويف هذا يتبني اأن ل ندب هنا،  ا وكان موجباً اإن كان يرتتب على ترك الفعل عذاباً
فاإن الأمر باحلذر ل ي�سلح للندب وغريه �سوى الوجوب، اإذ ل حذر يف خمالفة غري 

الواجب)5(.

ثالثاًا: قال التفتازاين بعد ذكره لالآية: “يفهم من هذا الكالم خوف اإ�سابة الفتنة 
ا  ا به واجباً اأو العذاب مبخالفة الآمر؛ اإذ لول ذلك اخلوف لقبح التحذير فيكون ماأموراً

اإذ لي�ص على ترك غري الواجب خوف الفتنة اأو العذاب”)6(.

 الأجوبة على وجوه ال�ستدلل ال�سابقة: 

واأجيب عليها من عدة وجوه منها: 
ينظر: فواحت الرحموت )448/1(؛ والف�سول يف الأ�سول )88/2(؛ والإبهاج )31/2(؛ ورو�سة الناظر   )1(

لبن قدامه )36/1(.
ينظر: رو�شة الناظر لبن قدامة )37/1(.  )2(

ينظر: الإحكام لالآمدي )169/2(.  )3(
ينظر: الف�شول يف الأ�شول )88/2(.  )4(

ينظر: فواحت الرحموت )448/1(.  )5(
�سرح التلويح )289/1(.  )6(
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• قالوا: نحن نقول اإنها تدل على اأن الأمر يقت�سي الوجوب، لكن يجوز �سرفه 	
اإلى املندوب بدليل، ول يخرج بذلك عن كونه اأمًرا ملا ذكرناه يف دليلنا)1(.

• اأن الأمر يق�سم اإلى ق�سمني؛ مهدد عليه وغري مهدد عليه، فلي�ص كل الأوامر 	
فهو  عليه  يهدد  وما مل  واجب،  فهو  تركها  على  فما هدد  تركها،  على  مهدد 

ا)2(. للندب ولكنه يبقى اأمراً

• من 	 املتبادر  اأن  عليه:  املخالفة” فاأجيب  من  املق�سود  “بتاأويل  قولهم:  واأما 
اأمره وترك املاأمور به، واأما حمله على غري املراد  معنى املخالفة من خالف 
ا، اأو يكون املراد عدم اعتقاد احلقية  ا اأو وجوباً وهي حرام �سواء كان احلكم ندباً
فبعيد، واحلمل على املحمل البعيد ل يكون اإل ل�سارف وملا مل يوجد ال�سارف 

فال يحمل عليه)3(.

وقال �ساحب الفواحت: فاإن قيل: اإن املق�سود باملخالفة هنا حمله على غري املراد 
ا، اأو يكون املراد عدم اعتقاد  ا اأو وجوباً وهي حرام -اأي املخالفة- �سواء كان احلكم ندباً
احلقية وهي حرام اأي�سااً يف كل حكم من الأحكام)4(. اأي اأن معنى املخالفة الواردة 
ا  يف الآية احلمل على غري مراد ال�سارع، وهذا حرام �سواء اأكان احلكم املخالف واجباً

ا. اأم مندوباً

فاأجاب عليه: هذا بعيد فان املتبادر من خالف اأمره ترك املاأمور به، واحلمل على 
املحمل البعيد ل يكون اإل ل�سارف، واإذ لي�ص فلي�ص)5(.

فاملق�سود من هذه الردود اأنهم يقولون: اإن الأمر يق�سم اإلى ق�سمني اأمر وجوب 
بتهديد على تركه وهو  ال�سارع  اأحدهما خ�سه  واأمر ندب وهو حقيقة فيهما، ولكن 

رو�سة الناظر )36/1(.  )1(
ينظر: الإحكام لالآمدي )168/2(.  )2(
ينظر: فواحت الرحموت )448/1(.  )3(

)4(  فواحت الرحموت بقليل من الت�سرف )448/1(.
املرجع ال�سابق.  )5(
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الواجب والآخر بدون تهديد وهو الندب، واأنَّ مما هو متعارف عليه اأّن الأمر ينق�سم 
املندوب  فعل  واأنَّ  م�سرتك)1(،  التق�سيم  ومورد  ندب  واأمر  اإيجاب  اأمر  ق�سمني  اإلى 

ي�سمى طاعة، والطاعة هي امتثال الأمر)2(.

وا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين: اأن ال�سيغة ت�سمل الواجب واملندوب حقيقة، بل عند 
بع�سهم كاملعتزلة اأنها حقيقة يف الندب فقط)3(. قال الزرك�سي: “اإذا ورد لفظ الأمر 
ودل الدليل على اأن املراد به الندب فاإن ذلك ل يجعله جمازا لأنه حمل على بع�ص ما 

يتناوله واإخراج البع�ض فكان حقيقة كلفظ العموم اإذا خ�ض يف بع�ض ما يتناوله”)4(.

ومما ا�ستدلوا به على مذهبهم: َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة اأَنَّ َر�ُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َلْوَل اأَْن 
اَلٍة«)5(.  َواِك ِعْنَد ُكلِّ �سَ َمْرُتُهْم ِبال�سِّ ِتي َلأَ اأَ�ُسقَّ َعَلى اأُمَّ

وجه الدللة: اأن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص مل ياأمرهم بال�سواك خ�سية امل�سقة، مع اأنه ندبهم 
ا  ا حقيقة، واأن املندوب لي�ص ماأموراً اإليه بقوله وفعله، فعلم من هذا اأن الندب لي�ص اأمراً

به حقيقة.

الوجوب؛  ا كما هو يف  اأي�ساً الندب  الأمر حقيقة يف  اأن  الراجح هو  اأن  اأراه  والذي 
لأن ال�سارع رتب على فعل الندب الثواب و�سيغته هي �سيغة الوجوب، ونزع عن تركه 
ا بني الوجوب والندب، ليح�سل التفاوت بني املكلفني يف حت�سيل الأجور  العقاب متييزاً
وا�ستحقاق الدرجات يف الآخرة، كما اأن املندوب هو ق�سيم للواجب يف الأحكام التكليفية 
اخلم�سة: الوجوب، والندب، والإباحة، والتحرمي، والكراهة، والتق�سيم يعني امل�ساركة، 
م�سقة  منها  املكلف  يلحق  املندوبات  من  وغريها  و�سيام  �سالة  من  املندوب  وفعل 

ا حقيقة يف الوجوب فال تنايف بينهما. كالواجب، وهذا ل ي�سلب اأن يكون الأمر اأي�ساً
ينظر: البحر املحيط )231/1(.  )1(

ينظر: الإحكام لالآمدي )164/1(.  )2(
ينظر: قواطع الأدلة )54/1( وهذا مرجوح براأيي.  )3(

البحر املحيط )231/1(.  )4(
اأخرجه: البخاري يف �سحيحه، كتاب اجلمعة، باب ال�سواك يوم اجلمعة، رقمه: )847( )303/1(.  )5(
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املطلب الثالث
حجية ال�شنة النبوية

حتدث كثري من الأ�سوليني عن هذه امل�ساألة وال�ستدلل بالآية الكرمية وغريها 
من ن�سو�ص القراآن الكرمي على حجية ال�سنة النبوية)1(، ل �سيما اأولئك الذين ذهبوا 
اإلى اأنَّ ال�سمري يف قوله تعالى: )ک  ک  ک( يعود للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، اأو يعود لهما اأي 

هلل  ولنبيه ملسو هيلع هللا ىلص.

و�سيكون احلديث يف هذا املطلب على فرعني: الأول: وهو عود ال�سمري ومرجعه 
اأو يعود لهما؟    اأو يعود هلل  ملسو هيلع هللا ىلص  )ک  ک( هل يعود للر�سول  يف قوله تعالى: 

والثاين: وهو ال�ستدلل بالآية على امل�ساألة وهي حجية ال�سنة النبوية.

 اأوًل: عود ال�سمري يف قوله تعالى: )ک  ک()2(.

م�ساألة عود ال�سمري من امل�سائل التي كرث احلديث عنها عند النحاة والأ�سوليني 
والفقهاء وغريهم؛ وذلك ملا يرتتب وينبني عليها من اأحكام وم�سائل مهمة، فهل يعود 

ال�سمري اإلى اآخر مذكور اأو يعود جلميع املذكورات؟

 وهنا جند اأهل العلم اختلفوا يف عود ال�سمري على اأقوال، ومنها: 

القول الأول:

الرازي)3(، ويحيى  اأبو بكر  املف�سرين:  وبه قال من   . يعود هلل  ال�سمري  اأن 
لل�ساطبي  واملوافقات  )228/1(؛  البزدوي  واأ�سول  )84/1(؛  ال�شافعي  لالإمام  الر�شالة  ينظر:   )1(

)322/4(؛ وقواطع الأدلة لل�سمعاين )29/1(.
يف هذا املو�سع من الآية الكرمية عند قوله تعالى: )ک  ک( ومنها: عود ال�سمري هل هو هلل اأو للر�سول   )2(
ا؟ وهل هذا اللفظ  اأو لهما؟ وما املق�سود بالأمر يف الآية؟ هل معناه القول فقط اأو اأنه ي�سمل الفعل اأي�ساً
مما يفيد العموم؟ وذلك ملا يرتتب وينبني عليهما من م�سائل اأ�سولية �سياأتي احلديث عنها. و�ساأحتدث 

يف هذا املطلب عن الأمر الأول وهو عود ال�سمري، و�سياأتي احلديث عن الأمور الأخر يف موا�سعها. 
ينظر: اللباب يف علوم الكتاب )469/14(.  )3(
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الرازي)4(،  واجل�سا�ص  الآمدي)3(،  الأ�سوليني:  ومن  عا�سور)2(،  وابن  �سالم)1(  بن 
وال�سريازي)5(، وال�سوكاين)6(.

ا�ستدلوا: ب�اأن قوله: )  ک  ک( كناية وحكم الكناية اأن ترجع اإلى اأقرب مذكور، 
ول ترجع اإلى ما تقدم اإل بدللة، فلما كان الذي يلي الكناية ا�سم اهلل تعالى، وجب اأن 
يكون �سمري هذه الكناية ا�سم اهلل تعالى، واإذا �سح رجوعه اإلى اهلل تعالى مل ي�سح 
الآية،  تقدير  فكان  منه،  اأكرث  ل  الواحد  فيها �سمري  لأن  ملسو هيلع هللا ىلص،  الر�سول  اإلى  رجوعه 

فليحذر الذين يخالفون عن اأمر اهلل، فيما اأمركم به)7(.

القول الثاين:

الهرا�سي)8(،  كالكيا  املف�سرين  بع�ص  واإليه ذهب  ملسو هيلع هللا ىلص  للر�سول  يعود  ال�سمري  اأن 
واأبي حف�ص الدم�سقي احلنبلي)9(، والواحدي)10(، ونقله ال�سمرقندي دون ن�سبة)11(، 
وابن كثري)12(، وكثري من الأ�سوليني، منهم: عبدالعزيز البخاري)13( وال�سمعاين)14(، 

وعبداملوؤمن احلنبلي)15(، واأبي احل�سني الب�سري)16(، والغزايل)17(.
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )323/12(.  )1(

ينظر: التحرير والتنوير )311/18(.  )2(
ينظر: الإحكام )236/1(.  )3(

ينظر: الف�شول يف الأ�شول )218/3(.  )4(
ينظر: التب�شرة )245/1(.  )5(

ينظر: اإر�شاد الفحول )107/1(.  )6(
ينظر: الف�شول )318/3(؛ والتب�سرة )245/1(.   )7(

ينظر: اأحكام القراآن )51/4(.  )8(
ينظر: اللباب يف علوم الكتاب )469/14(.  )9(

)10( ينظر: الوجيز )723/1(.
)11( ينظر: بحر العلوم )527/2(.

)12( ينظر: تف�شري القراآن العظيم )89/6(.
)13( ينظر: ك�شف الأ�شرار )175/1(
)14( ينظر: قواطع الأدلة )310/1(.

)15( ينظر: تي�شري الو�شول )175/1(.
)16( ينظر: املعتمد )61/1(

)17( ينظر: امل�شت�شفى )209/1(
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وا�ستدلوا: باأنَّ هذا اللفظ )عن اأمره( مبني على ما قبله وهو قوله تعالى: )چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ( ]النور: 63[)1(.

يقول الغزايل: “ثم ل تدل الآية اإل على وجوب اأمر الر�سول ، فاأين الدليل 
على وجوب اأمر اهلل تعالى؟”)2(.

القول الثالث:

ملسو هيلع هللا ىلص  للر�سول  اأو  الأمرين هلل  وللر�سول- ويحتمل  لهما -اأي هلل  يعود  ال�سمري  اأن 
ا هلل فالر�سول ُمبلغ عنه)3(، فهوؤلء يرون اأنه واإن كان حمتمالاً فرجوعه  واإن كان عائداً
ومن  عجيبة)6(،  وابن  والزخم�سري)5(،  جزي)4(،  ابن  قول:  وهو  اأظهر  ملسو هيلع هللا ىلص  للر�سول 

الأ�سوليني عبدالعزيز البخاري)7(.

يقول اأبو ال�سعود: “وال�سمري هلل تعالى؛ لأنه الآمر حقيقة، اأو للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص و�سلم 
لأنه املق�سود بالذكر”)8(.

وقال يف اأ�سواء البيان: “ال�سمري يف قوله: )ک  ک( راجع اإلى الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، اأو 
اإلى اهلل واملعنى واحد؛ لأن الأمر من اهلل، والر�سول ملسو هيلع هللا ىلص مبلغ عنه”)9(.

ويقول ابن جزي: “ال�سمري هلل ولر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص”)10(. 

ا  واإنني اأميل اإلى القول الذي يجمع كل تلك الأقوال؛ وهو اأن ال�سمري اإن كان راجعاً
ينظر: ك�شف الأ�شرار عن اأ�شول البزدوي لعبدالعزيز البخاري )175/1(.  )1(

امل�ست�سفى )209/1(  )2(
ينظر: اأ�شواء البيان يف اإي�شاح القراآن بالقراآن )370/27(.  )3(

ينظر: الت�شهيل لعلوم التنزيل )1253/1(.  )4(
ينظر: الك�شاف )265/3(.  )5(

ينظر: البحر املديد )163/5(.  )6(
ينظر: ك�شف الأ�شرار )175/1( وهذا ل يتعار�ص مع قوله ال�سابق بل هما يف معنى واحد.  )7(

تف�سري اأبي ال�سعود )198/6(.  )8(
)9(  اأ�سواء البيان )370/27(.

)10( الت�سهيل لعلوم التنزيل )1253/1(.
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كال  فعلى  اهلل،  عن  ُمبلِّغ  فهو  للر�سول  ا  راجعاً كان  واإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  للر�سول  راجع  فهو  هلل 
اأخذ  ومن  اهلل،  اأطاع  فقد  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سول  يطع  فمن  الأقوال،  بني  تعار�ص  ل  الوجهني 
عن الر�سول فعن اهلل اأخذ؛ لأنه مبلغ عن ربه وما ينطق عن الهوى. فالأمر يف اأ�سله 
من اهلل والر�سول ملسو هيلع هللا ىلص مبلغ عنه، يقول اأبو احل�سني الب�سري: “فلو ثبت اأن الهاء يف 
اأمره راجعة اإلى ا�سم اهلل لدل على وجوب الرجوع اإلى اأوامر اهلل  ويف ذلك 

ا ما فرق بينهما”)1(. وجوب ماأمورها وثبت مثله يف اأوامر النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ لأن اأحداً

ثانيا: امل�ستدلون بالآية ووجه ال�ستدلل بها: 

النبوية  ال�سنة  كون  العلم- يف  اأهل  بقولهم من  يعتد  اأجد من خالف -ممن  مل 
ا، واأنها حجة ُيعمل بها باأق�سامها الثالثة: القولية والفعلية والتقريرية،  ا ووحياً ت�سريعاً
بوجوب  واأتباعهم  واأحمد  وال�سافعي  ومالك  اأبي حنيفة  لالأئمة  اأقوال كثرية  وهناك 
على  الكرمية  الآية  بهذه  وي�ستدلون  خمالفتها  من  والتحذير  النبوية  ال�سنة  التزام 

حجية ال�سنة)2(.

فانعقد اإجماع امل�سلمني على حجيتها. 

قال ابن تيمية: “وهذه ال�سنة اإذا ثبتت، فاإن امل�سلمني كلهم متفقون على وجوب 
اتباعها”)3(.

ال�سنة  حجية  على  وغريها  وال�سنة  الكتاب  من  القطعية  بالن�سو�ص  في�ستدلون 
ووجوب طاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فكتاب اهلل اأوجب علينا اتباع الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، وفر�ص علينا 
الأخذ بقوله، وحذرنا من خمالفته)4(، ومنها هذه الآية الكرمية، بل اإنهم يجعلون هذه 
الآية وغريها من الآيات عمومات، ي�ستدلون بها على حجية اأق�سام ال�سنة املتعددة)5(.

املعتمد )62/1(.  )1(
ينظر: خمت�شر املوؤمل يف الرد اإلى الأمر الأول )57/1 وما بعدها(.  )2(

جمموع الفتاوى )84/19(.  )3(
ينظر: معامل اأ�شول الفقه عند اأهل ال�شنة واجلماعة )120/1(  )4(

ينظر: اأ�شول البزدوي )228/1(؛ والإحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي )230/1(؛ وقواطع الأدلة =  )5(
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وقالوا: باأنَّ املق�سود من قوله تعالى: )ک  ک  ک( هو: اأنَّ خمالفة �سنته 
متابعته  اأنَّ  على  فدّل  الأمر  خمالفة  على  املرتتب  العقاب  ي�ستوجب  ملسو هيلع هللا ىلص  وطريقته 

واجبة)1(.

التي  الكرمية  الآيات  من  جملة  مع  الكرمية  الآية  هذه  ال�سافعي  الإمام  وذكر 
توجب طاعة الر�سول ولزوم اأمره وذلك حتت عنوان: )باب ما اأمر اهلل به من طاعة 

الر�سول()2(.

ا من اأقوالهم التي تتعلق بال�ستدلل بذات الآية على حجية ال�سنة  وهنا اأنقل بع�ساً
النبوية: 

اأحلق  تعالى  اأنه  بالآية-  -يعني  التم�سك  “ووجه  الأ�سرار:  ك�سف  �ساحب  يقول 
اإذ  به  اأمر  ما  ترك  اأمره هي  ا، وخمالفة  مطلقاً   النبي  اأمر  الوعيد مبخالفة 
اإتيان ما اأمر به فتكون خمالفته ترك ذلك، ولو مل  املخالفة �سد املوافقة وموافقته 
ا ملا اأحلق الوعيد به، واإذا كانت خمالفة اأمره وهي  ا مطلقاً يكن خمالفة اأمره حراماً
ا �سرورة، واإذا كان اإتيان  ا يكون الإتيان باملاأمور به واجباً ا حراماً ترك املاأمور به مطلقاً
بالطريق  كذلك  تعالى  اهلل  به  اأمر  مبا  الإتيان  كان  ا  واجباً ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سول  به  اأمر  ما 
فاإن  العقاب،  ي�ستوجب  مما  الر�سول  اأمر  خمالفة  اأن  وتقرر  ثبت  فاإذا  الأولى”)3(. 

خمالفة اأمر اهلل اأولى برتتب العقوبة على املخالفة.

ويقول ال�سمعاين م�ستدلاً بالآية: “فاإن قال قائل: اإنَّ من الأحكام ما يثبت لهذا 
بال�سنة. قلنا: ذلك ماأخوذ من كتاب اهلل يف احلقيقة؛ لأن كتاب اهلل تعالى اأوجب علينا 
اتباع الر�سول �سلوات اهلل عليه، وفر�ص علينا الأخذ بقوله وحذرنا خمالفته”)4( ثم 

= لل�سمعاين )29/1(؛ واإر�ساد الفحول لل�سوكاين )106/1( و�سياأتي يف املطالب الآتية تبيان ذلك.
ينظر: تي�شري الو�شول )74/1(.  )1(

الر�سالة )84/1(.  )2(
ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول البزدوي للبخاري)175/1(.  )3(

قواطع الأدلة )29/1(  )4(
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ذكر ن�ص الآية الكرمية وبع�ص الآيات الأخر التي توجب علينا اتباع �سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
فهو اأمر من اهلل بلزوم �سنة ر�سول اهلل ووجوب اتباعه طاعته.

وقال ال�سريازي: “اأنه تواعد على خمالفة اأمر الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص فدّل على اأّن اأوامره 
تقت�سي الوجوب”)1( اأي اأّن �سنته بجملتها تقت�سي التباع، وهو ما يعني اأنها حجة، 

وواجب اللتزام بها، وذلك بن�ص الآية الكرمية.

ملسو هيلع هللا ىلص كلها فر�ص  تعالى ور�سوله  “واأوامر اهلل  بالآية:  ا  ابن حزم م�ست�سهداً ويقول 
ونواهي اهلل تعالى ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص كلها حترمي ول يحل لأحد اأن يقول يف �سيء منها هذا 
ندب اأو كراهية اإل بن�ص �سحيح مبنّي لذلك اأو اإجماع”)2(، ثم ذكر الآية الكرمية، 
ا عن  ا عرياً وهذا الن�ص يدّل على وجوب اتباع ال�سنة، وهذا فيما اإذا كان الأمر جمرداً
القرائن، على اأن ابن حزم يفرق بني ال�سنة القولية والفعلية، فيقول: بوجوب اتباع 
القولية منها بن�ص الآية، ويرد على من ا�ستدل بذات الآية على حجية الفعلية، كما 
�سياأتي بيانه يف املطلب التايل، فهو ي�ستعملها لال�ستدلل على ال�سنة القولية، وي�ستدل 

بها على عدم حجية ال�سنة الفعلية.

عليه،  وتوعد  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  اأمر  خمالفة  من  “فحذر  الب�سري:  احل�سني  اأبو  قال 
به حمظوًرا،  اأمر  الإخالل مبا  كون  فوجب  به،  اأمر  الإخالل مبا  هو  اأمره  وخمالفة 

وهذا هو وجوب فعل ما اأمر به”)3(.

واأبو احل�سني ممن ذهبوا اإلى اأن ال�سمري يرجع للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فالتحذير والوعيد من 
خمالفة اأمر الر�سول يقت�سي لزوم �سنته وحجيتها. فاإذا ثبت ذلك يف اأوامر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 .)4(
 من جهة الوجوب ثبت مثلها يف اأوامر اهلل

قال:  لأنه  ملسو هيلع هللا ىلص؛  النبي  اأمر   حذر من خمالفة  اإنه  قلنا:  “واإمنا  قال:  ثم 
التب�سرة )28/1(   )1(

النبذة الكافية )43/1(.  )2(
املعتمد )61/1(.  )3(

ينظر: املعتمد )61/1(.  )4(
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الرجوع  بذلك على  ا« فحث  بع�ساً بع�سكم  بينكم كدعاء  الر�سول  »ل جتعلوا دعاء 
اأنه  فعلمنا  )ڑ  ک    ک  ک  ک(   بقوله:  ذلك  ثم عقب  اأقواله،  اإلى 
بعث بذلك على التزام ما كان دعا اإليه من الرجوع اإلى اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فلو ثبت 
اهلل  اأوامر  اإلى  الرجوع  وجوب  على  لدل  اهلل  ا�سم  اإلى  راجعة  اأمره  يف  الهاء  اأن 
ا ما  ، ويف ذلك وجوب ماأمورها، وثبت مثله يف اأوامر النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ لأن اأحداً

فّرق بينهما”)1(.

الكتاب  عليه  يدل  اإمنا  عليها  والعتماد  بال�سنة  العمل  “اإن  ال�ساطبي:  ويقول 
ومنها قوله تعالى: )ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ(”)2(.
ويقول عبداملوؤمن البغدادي احلنبلي بعد ذكره الآية: “فاهلل توعد املخالفني لأمر 
اإل على ترك  يتوعد بذلك  الأليم، ول  بالعذاب  اأو  الزيغ  بالفتنة، وهي  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سول 

واجب. فدّل على اأن متابعة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص واجبة”)3(.

ال�سمري  لكن  الوجوب،  يقت�سي  اأمر  كل  اأن  �سلمنا  فقالوا:  الدللة:  ونوق�ص وجه 
يحتمل رجوعه للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، ويحتمل رجوعه هلل، فالآية تدل على اأن الأمر للوجوب 

يف حق اأحدهما دون الآخر، فلم قلت اإنه يف حق الآخر كذلك)4(؟

واأجيب عليه: باأنه ل فرق بينهما، فما ثبت لأحدهما يثبت لالآخر ومل يقل اأحد 
بالفرق)5(.

فرتتيب الوعيد على خمالفة اأمر ر�سول اهلل على وفق ما يراه اأ�سحاب القول باأن 
ال�سمري عائد للنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأو هلل  ونبيه، فاإنه يقت�سي بوجوب طاعته، وهو مبنزلة 

املعتمد )61/1(.  )1(
املوافقات )229/3(.   )2(

تي�سري الو�سول )74/1(.  )3(
ينظر: املح�شول للرازي )82/2(.  )4(

املرجع ال�سابق )91/2(.  )5(
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]اآل عمران: 32[  )ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ(  تعالى:  قوله 
وغريها من الآيات الكثرية والأحاديث التي توجب اتباع النبي وطاعته.

فالذين يقولون باأن ال�سمري يعود للنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأو يرجع لهما، يقولون بوجوب اتباعه 
الوعيد  وهذا  وتهديد،  وعقاب  وعيد  من  املخالفة  على  رتب  ملا  وذلك  �سنته،  ولزوم 
ا و�سنته حجة يلزم  ا، فيكون اتباعه واجباً ا واجباً اأمراً اإل من خالف  والعقاب ل يلحق 
اتباعها وعدم املخالفة، م�ستدلني بالآية الكرمية مبا ت�سمنته من وعيد وتهديد على 

املخالفة، وهذا هو الراجح براأيي، وال�ستدلل بالآية �سحيح. 

املطلب الرابع
حجية اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأنها حقيقة كالقول وح�صول البيان بفعله

ة النبوية، وفّرق العلماء بني اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ِفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو من اأق�سام ال�ُسنَّ
ا اأي ما كان قربة، فيلزم القتداء به، وما لي�ص لالقتداء والتاأ�سي،  ما كان منها ت�سريعاً
ا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، اأو مما هو اأمر جبلي طبعي، اأو زلة وقعت على  كاأن يكون الفعل خا�ساً
ا فلي�ص كلها على درجة واحدة من جهة الإلزام)1(،  وجه ال�سهو، ثم ما كان منه ت�سريعاً

ولي�ص هنا جمال التف�سيل يف هذه امل�ساألة)2(.

لأنَّ  وذلك  باحلديث؛  ملسو هيلع هللا ىلص-  النبي  -فعل  ة  ال�ُسنَّ من  الق�سم  هذا  اأفردُت  وقد 
الفعلية،  ال�سنة  على  ودللتها  الآية  هذه  وتناولوا   ، طويالاً عنها  حتدثوا  الأ�سوليني 
فاختلفوا يف الفعل هل هو حقيقة كالقول يف الطلب يف قوله تعالى: )  ک  ک( اأو هو 
جماز يف الفعل حقيقة يف القول؟ اأي هل يدخل فعل النبي حتت الأمر اأو ل يدخل؟ ثم 
اختلفوا يف م�ساألة اأخرى وهي حجية فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويف كلتا امل�ساألتني ا�ستدلوا بالآية.
الكوكب  و�سرح  )296/3(؛  البزدوي  اأ�سول  عن  الأ�سرار  وك�سف   ،)227/1( البزدوي  اأ�شول  ينظر:   )1(

املنري )178/2(؛ وتي�سري الو�سول اإلى قواعد الأ�سول )77/1(. 
)178/2(؛  املنري  الكوكب  و�سرح  )296/3(؛  الأ�سرار  وك�سف  )228/1(؛  البزدوي  اأ�شول  ينظر:   )2(

واإر�ساد الفحول لل�سوكاين )102/1 وما بعدها(. 
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واختلفوا يف هذا املطلب يف م�ساألتني: 

امل�ساألة الأولى: اإطالق لفظ الأمر على الفعل هل هو حقيقة فيه كالقول اأو 
جماز؟

ملسو هيلع هللا ىلص حتت  )ک  ک( فهل يدخل فعل النبي  ورد يف الآية الكرمية قوله تعالى: 
ا كالقول؟ اأم اإن اللفظ ل يدل حقيقة اإل على  هذا اللفظ فيكون دخوله دخولاً حقيقياً

القول، وتكون دللته على الفعل جمازية؟

اإن  )ک  ک( فهناك من قال:  اللفظ:  تف�سري هذا  اإلى  يعود  و�سبب اخلالف 
املق�سود منها القول دون الفعل، وهناك من قال: اإنها ت�سمل القول والفعل وال�سمت 

والطريقة واحلال)1(، وذلك نحو قوله تعالى: )ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  یی  
ی  ی  جئ  حئ( ]هود: 97[؛ اأي �ساأنه وطريقته ومذهبه

لنتظام  القول  على  حمله  من  اأولى  هاهنا  ال�شاأن  على  الأمر  “وحمل  فقالوا:   
ال�ساأن القول والفعل على وجه واحد”)2(.

حترير حمل اخلالف: 

جرى  وما  )افعل(  -كقول:  للفعل  الطالب  القول  على  اإطالقه  اأن  على  اتفقوا   
جمراه- هو حقيقة)3(.

يقع على جهة  اأمر  قولنا  اأن  �سبهة يف  اأنه ل  “اعلم  الب�سري:  اأبو احل�سني  قال 
ذكروا لكلمة الأمر معاٍن كثرية وردت يف القراآن، منها: الق�ساء قال اهلل تعالى: )ژ  ڑ       ڑ    ک  ک      )1(
ک(، وقال تعالى: )ں  ں  ڻ   ڻ( ومنها الدين، قال اهلل تعالى: )پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ(، 
ومنها القول قال اهلل تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ(، ومنها الوحي قال اهلل تعالى: )جت  حت  خت(، 

ومنها القيامة، قال تعالى: )ڈ  ڈ  ژ(، ومنها العذاب، قال اهلل تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ(، ومنها الذنب، قال 

اهلل تعالى: )ڻ  ڻ  ۀ( ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )13/1(.
ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول البزدوي )300/3(.   )2(

ينظر: البحر املحيط للزرك�شي )81/2(.  )3(
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وقوعه  يف  واختلفوا  دللة،  اإلى  مفتقر  وذلك غري  املخ�سو�ص،  القول  على  احلقيقة 
على الفعل”)1(. 

الأقوال يف هذه امل�ساألة وا�ستدللهم بالآية: 

اأّنه حقيقة يف الكل؛ القول والفعل وال�سفة وال�ساأن، فالفعل داخل  القول الأول: 
حتت الطلب حقيقة، فيكون فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص واجب القتداء كالطلب بالقول. 
العلماء،  كافة  عن  برهان  ابن  حكاه  والفعل.  القول  ت�شمل  )اأمره(  فلفظة 

وحكاه القا�سي عبدالوهاب والباجي عن اأكرث اأ�سحاب ال�سافعي)2(.

القول الثاين: اأنه حقيقة يف القول جماز يف الفعل. وهو قول اجلمهور من احلنفية)3(، 
وكثري من ال�سافعية)4(، وبع�ص احلنابلة)5(، واملعتزلة)6(، وهناك قول لبن حزم 
ا)7(. ل يرى فيه اأن الفعل داخل يف الأمر، ولكنه مل ي�سّرح فيه بكون الفعل جمازاً

امل�ستدلون بالآية ووجه ال�ستدلل بها: 

ومنها  وال�سنة،  الكتاب  من  اأدلة  بجملة  الكل  يف  حقيقة  باأنه  القائلون  وا�ستدل 
هذه الآية الكرمية، ويقولون يف وجه ال�ستدلل بها: اأن الأمر يجوز اأن يكون حقيقة 

ينظر: املعتمد )39/1(.   )1(
ينظر: قواطع الأدلة )310/1(؛ والبحر املحيط للزرك�سي )81/2(؛ و�سرح الكوكب املنري )190/2(؛   )2(

واملعتمد لأبي احل�سني الب�سري )39/1( والإحكام يف اأ�سول الأحكام )231/1(. 
ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )12/1(؛ وفواحت الرحموت )439/1(؛ والف�سول يف الأ�سول )و�سرح التلويح   )3(

 .)281/1(
اأكرثهم  باأن  نقل  اأخرى  الأول، ومرة  القول  اأكرثهم على  اإن  نقل  ال�سافعية فمرة  النقل عن  ا�سطرب   )4(
على القول الثاين، ونقله يف املح�سول عن اجلمهور وحكاه القا�سي عبدالوهاب يف امللخ�ص عن اأكرث 
اأ�سحابهم مع اأنه يف الإفادة حكى الأول عنهم وعن اأ�سحاب ال�سافعي، اأ�سار لهذا اخللط الزرك�سي، 
وقال اإن هذين القولني من نقل القا�شي عبدالوهاب يف امللخ�ض، ينظر البحر املحيط )81/1(؛ و�سرح 

التلويح )282/1(، واملح�سول للرازي )258/3(؛ والتب�سرة لل�سريازي )242/1(.
ينظر: �شرح الكوكب املنري )10/3(.   )5(

ينظر: املعتمد لبن احل�شني الب�شري )40/1(؛ و�سرح التلويح على التو�سيح للتفتازاين )282/1(.   )6(
النبذة الكافية )45/1(.  )7(
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الأمر م�سرتك بني  وا�سم  الوجوب،  دليل  الآية  املخالفة يف  والتحذير من  الفعل،  يف 
الفعل والقول املخ�سو�ص وال�سم امل�سرتك من الأ�سماء العامة، فيكون متناولاً للفعل، 
والأ�سل يف الإطالق احلقيقة، فهي من قبيل الأ�سماء العامة التي تكون حقيقة يف كل 
اأي �ساأنه  “اأمره”:  اأفراده فكان متناولاً للفعل)1(، وقد ف�سروا معنى كلمة  واحد من 
وطريقته ومذهبه وفعله وحاله، وال�شاأن ينتظم حتته القول والفعل، فحمله هنا على 

القول والفعل اأولى من حمله على القول فقط)2(.

وقالوا: اإن كلمة الأمر وردت يف عدة موا�سع يف القراآن ويق�سد بها الفعل، واإن 
)ں  ں  ڻ(،  تعالى:  قوله  والدليل عليه  الفعل،  القول وعلى  يقع على  الأمر 

وقوله تعالى: )ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک( واملراد بذلك كله الفعل)3(.

�سديد  فالن  “اأمر  تقول:  فالعرب  والل�سان:  اللغة  اأهل  ا�ستعمال  جهة  ومن 
فيه،  حقيقة  كان  الفعل  عن  بالأمر  ُعربِّ  فاإذا  وحاله،  فعله  ويق�سدون  وم�ستقيم” 
هو  الذي  والأمر  اأوامر،  فيه:  فقالوا  القول  هو  الذي  الأمر  جمع  بني  ق  تفرِّ والعرب 
الفعل فقالوا يف جمعه: اأمور، فالتفريق بينهما يف اجلمع دللة على اأن كل واحد منه 

حقيقة)4(.

املجاز  وجه  يبني  اأن  فعليه  وللتو�سع،  الفعل  على  جماز  باأنه  للقول:  ذهب  فمن 
والتو�سع؛ لأنه ل بد من معرفة طريق التو�سع والتجوز)5(. 

ينظر: الإحكام لالآمدي)231/1(؛ واملح�سول للرازي )347/3(؛ والبحر املحيط للزرك�سي )81/2(؛   )1(
واإر�ساد الفحول لل�سوكاين )106/1(؛ واملعتمد لأبي احل�سني)349/1(.

ولي�ص من اأهداف الدرا�سة ا�ستق�ساء الأدلة على امل�سائل، ولكن �ساأذكر فقط ما له عالقة بال�ستدلل 
بالآية واجلواب عليها، وملزيد من معرفة الأدلة، ينظر: اإر�شاد الفحول لل�شوكاين )106/1(.

ينظر: ك�شف الأ�شرار )300/3(؛ والف�سول للرازي )218/3(.   )2(
ينظر: التب�شرة لل�شريازي )244/1(.  )3(

هذا ال�ستدلل لي�ص لل�سرخ�سي، لأن جمهور احلنفية يقولون باأنه جماز، ولكنه ي�ستدل للقائلني باملجاز،   )4(
ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )12/1(.

املرجع ال�سابق.  )5(
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الأقوال،  ال�سرع جمرى  بيان  ملسو هيلع هللا ىلص جارية يف  النبي  اأفعال  باأن  اإلى ذلك،  ي�ساف 
ويدل عليه جملة من اأفعال النبي رجعوا اإليها؛ كالغ�سل من التقاء اخلتانني من حديث 
ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص نعليه يف ال�سالة)2( وغريها، ففعلوا كما فعل النبي  عائ�سة)1(، وخلع النبي 
واقتدوا به، وهم اأعلم بهذا ومل ينكر عليهم ذلك، فهذا الرجوع لفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص دليل 

على اأنَّ الفعل يعمل به بال قرينة، وما يعمل به بال قرينة هو احلقيقة.

ا باأن عدم الإتيان مبثل فعله خمالفة لفعله؛ لأن املخالفة �سد  وي�ستدل منها اأي�ساً
املوافقة لكن موافقة فعل الغري هو اأن تفعل مثل فعله، فمخالفته هو اأن ل تفعل مثل 
فعله، وكذلك املعقول من املختلفني هما اللذان ل يقوم اأحدهما مقام الآخر، والعدم 
، فكانا يف غاية املخالفة، فثبت اأن  والوجود ل يقوم اأحدهما مقام الآخر بوجه اأ�سالاً

عدم الإتيان مبثل فعله خمالف لالإتيان مبثل فعله من كل الوجوه.

بالنبي  بها  يقتدون  كانوا  ال�سحابة  اأفعال  من  ذكره جملة  بعد  ال�سمعاين  يقول 
ملسو هيلع هللا ىلص وهي كثرية: “فهذه الأخبار تبني اأن اأفعاله جارية يف بيان ال�سرع جمرى اأقواله، 
اأفعاله  اإلى  املبادرة  اأن  ومن ال�سحابة ر�سى اهلل عنهم كانوا يعتقدون ذلك ويرون 
تعالى:  قوله  الكبري  الأ�سل  هذا  على  دل  وقد  اأقواله،  اإلى  املبادرة  مثل  املتابعة  يف 
على  م�ستمل  وذلك  �ساأنه،  هو  واأمره   ،]63 ]النور:  ک  ک(  ک   )ڑ  ک    

اأي  15[؛  ]يو�سف:  ٺ(  ٺ   )ڀ   تعالى:  قوله  اإلى  ترى  األ  واأقواله،  اأفعاله 
وطريقته  �ساأنه  اأي  97[؛  ]هود:  حئ(  جئ   ی   )ی   تعالى:  قوله  واإلى  �ساأنهم 
ُجِل ُيَجاِمُع اأَْهَلُه ُثمَّ ُيْك�ِسُل  ِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الرَّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت اإِنَّ َرُجالاً �َساأََل َر�ُسوَل اهللَّ احلديث: َعْن َعاِئ�َشَة َزْوِج النَّ  )1(
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإِينِّ لأَْفَعُل َذِلَك اأََنا َوَهِذِه ُثمَّ َنْغَت�ِسُل«. اأخرجه:  َهْل َعَلْيِهَما اْلُغ�ْسُل َوَعاِئ�َسُة َجاِل�َسٌة. َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ

م�سلم يف �سحيحه، كتاب: احلي�ص باب: ن�سخ املاء من املاء ووجوب الغ�سل )187/1( رقمه: )813(.
َعُهَما َعْن  َنْعَلْيِه َفَو�سَ اإِْذ َخَلَع  َحاِبِه  ِباأَ�سْ لِّى  ملسو هيلع هللا ىلص ُي�سَ  ِ َبْيَنَما َر�ُسوُل اهللَّ ْدِرىِّ َقاَل  اأَِبى �َسِعيٍد اخْلُ احلديث: َعْن   )2(
اَلَتُه َقاَل »َما َحَمَلُكْم َعَلى اإِْلَقاِئُكْم  ِ ملسو هيلع هللا ىلص �سَ ى َر�ُسوُل اهللَّ ا َق�سَ ا َراأَى َذِلَك اْلَقْوُم اأَْلَقْوا ِنَعاَلُهْم َفَلمَّ َي�َساِرِه َفَلمَّ
يِن  يَل  اأََتايِن َفاأَْخرَبَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإِنَّ ِجرْبِ ِنَعاَلُكْم«. َقاُلوا َراأَْيَناَك اأَْلَقْيَت َنْعَلْيَك َفاأَْلَقْيَنا ِنَعاَلَنا. َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
َفْلَيْم�َشْحُه  اأًَذى  ْو  اأَ َقَذًرا  َنْعَلْيِه  ِفى  ى  َراأَ َفاإِْن  َفْلَيْنُظْر  امْلَ�ْشِجِد  َلى  اإِ اأََحُدُكْم  َجاَء  »اإَِذا  َوَقاَل  َقَذًرا«.  ِفيِهَما  اأَنَّ 
لِّ ِفيِهَما«.اأخرجه: الإمام اأحمد يف م�سنده، م�سند اأبي �سعيد اخلدري، )92/3( رقمه: 11895؛ واأبو  َوْلُي�سَ

داود، باب ال�سالة يف النعل )247/1( رقمه: )650( قال الألباين يف التعليق عليه: �سحيح.
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لي�ص فيه فهو رد«)1( يريد دينه  اأمرنا ما  اأحدث يف  ملسو هيلع هللا ىلص: »من  النبي  ومذهبه، وقال 
و�سريعته واأقواله واأفعاله”)2(. 

وردَّ على وجوه ال�ستدلل ال�سابقة من الآية بعدة ردود: 

باأنه  اأهل العلم، ول ن�سّلم  باإجماع  باأنَّ لفظ الأمر حقيقة يف القول خا�سة   : اأولاً
يطلق على الفعل حقيقة اإل بدليل، بل هو جماز)3(.

ا، فال يقولون لالآكل  ا: ا�ستعمال اأهل اللغة: اأنهم ل ي�سمون الفاعل لل�سيء اآمراً ثانياً
ا، فتبني اأن ا�سم الأمر ل يتناول الفعل حقيقة)4(. وال�سارب اآمراً

اآمر، وما كان  ا فهو  اأمراً ياأمر  اأمر  يقال:  فاإنه  الأ�سل،  الأمر م�ستق يف  اأن  ا:  ثالثاً
ا يف الأ�سل فال يقال اإنه ا�سم عام يدخل حتته امل�ستق وغريه حقيقة،  م�ستقاً

واإمنا يقال ذلك فيما هو غري م�ستق يف الأ�سل)5(.

الأ�سح  -وهو  تعالى  اهلل  اإلى  ا  راجعاً كان  اإن  “اأمره”  يف  ال�سمري  اأن  ا:  رابعاً
عندهم-؛ لأنه اأقرب مذكور، والكناية تعود لأقرب مذكور)6(، فال ميكن حمله 
ا  ا اإلى الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص فالقول مراد اإجماعاً على فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واإن كان راجعاً

فال يحمل على الفعل؛ لأن امل�سرتك ل يراد به اأكرث من معنى واحد)7(.
مردود،  فال�سلح  �سلح جور  على  ا�سطلحوا  اإذا  باب:  ال�سلح،  كتاب:  �سحيحه،  البخاري يف  اأخرجه   )1(

رقمه؛ )2550( )955/2(.
قواطع الأدلة )310/1(.  )2(

ينظر: الف�شول يف الأ�شول )218/13(؛ واملح�سول للرازي )358/3(؛ والتب�سرة )245/1(؛ واملعتمد   )3(
)349/1(؛ واإر�ساد الفحول)106/1(.

ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )12/1(.  )4(

ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )12/1(.  )5(
ينظر: التب�شرة )245/1(.  )6(

اإلى  بل هو حمتاج  مراد  الفعل غري  اأن  على  الدليل  اإقامة  اإلى  نحتاج  ل  اأنا  “على  التفتازاين:  يقول    )7(
اإقامة الدليل على اأن املراد الفعل، ونحن يف �سدد املنع، ف�سح ما قلنا اإن الدلئل الدالة على اأن الأمر 

لالإيجاب ل تدل على اأن الفعل لالإيجاب”، �سرح التلويح على التو�سيح )285/1(.
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رد عليه بقولهم: مل ل يجوز احلكم ب�سرف الكناية اإلى اهلل تعالى والر�سول 
ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

 اأجيب عليه: اأن الهاء كناية عن واحد، فال يجوز عوده اإلى اهلل تعالى واإلى 
ا)2(. الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص معاً

هذا  يف  ولكن  حقيقة،  عليها  ووقوعها  حتتها  الفعل  بدخول  �سلمنا  لو  ا:  خام�ساً  
املو�سع ل يدخل الفعل فيه حقيقة ول يتناوله، وذلك ملا �سبق تقريره من اأنها 
كناية، والكناية ترجع اإلى اأقرب مذكور وهو اأمر اهلل ولي�ص فعل النبي؛ لأنه 

قال: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  
ک(، والظاهر اأن الكناية عائدة اإليه واأمر اهلل تعالى هو الذي ي�شتدعي 

به الفعل وذلك واجب)3(. 

ا: وتقدم ذكر الدعاء وذكر املخالفة يف الآية يقت�سي عدم تناوله للفعل،  �ساد�ساً
وتو�سيحه: اأن الإن�سان لو قال لعبده: “ل جتعل دعائي كدعاء غريي، واحذر 
خمالفة اأمري” فهم منه اأنه اأراد بالأمر القول وخمالفة الأمر هو العدول عن 

ا)4(. مقت�ساه، فيجب عليكم اإثبات اأن الفعل ي�سمى اأمراً

ا ت�سح فيه املوافقة وترك املخالفة وهو الذي علم  ا: ولأن هذا يقت�سي اأمراً  �سابعاً
�سفته فيوافقه فيه، وهذا اإمنا يكون فيما علم منه وجه الفعل)5(.

ا: �سلمنا اأن لفظ الأمر املحذر من خمالفته- الوارد يف الآية- مطلق، حقيقة  ثامناً
ا  نفياً وال�سفة،  ال�ساأن  هو  بينهما  امل�سرتك  والأمر  املخ�سو�ص  والقول  للفعل 
للتجوز وال�سرتاك عن اللفظ لكونهما على خالف الأ�سل، واملطلق اإذا ُعمل 

ينظر: املح�شول )358/3(.  )1(
ينظر: املرجع ال�شابق )358/3(.  )2(

ينظر: التب�شرة )245/1(؛ والإحكام لالآمدي )236/1(؛ واملح�سول للرازي)358/3(.  )3(
ينظر: الإحكام لالآمدي)236/1(؛ واملح�سول للرازي )358/3(؛ واملعتمد )349/1(.  )4(

التب�سرة لل�سريازي )245/1(.  )5(
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به يف اإحدى �شوره، فقد خرج عن كونه حجة يف ما بقي من �شوره ول يجوز 
يف  حجة  يبقى  فال  املخ�سو�ص  القول  يف  به  عمل  وقد  معنييه،  على  حمله 

الفعل)1(.

ا: ولو �سلمنا اأنه غري متواطىء ولكنهم اأجمعوا على كونه حقيقة يف القول،  تا�سعاً
واأما كونه حقيقة يف الفعل فمختلف فيه، فيحمل على املتفق عليه وهو القول 

دون املختلف فيه وهو الفعل)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص،  اإلى الر�سول  ا  اأنه حقيقة يف الفعل، وكون ال�سمري راجعاً ا: لو �سلمنا  عا�سراً
وميتنع  مدلولته  بع�ص  على  يحمل  باأنه  قلنا:  فاإن  بينهما،  ا  م�سرتكاً فيكون 
ا؛ فاإن حمله على القول اأولى من احلمل على الفعل، واإن  حمله عليها جميعاً
قلنا بحمل اللفظ امل�سرتك على جميع مدلولته، فالتحذير عن خمالفة الأمر 
ا)3(، والقول بالتحذير من خمالفة الفعل  يتوقف على كون املحذر منه واجباً

ا)4(. ي�ستدعي وجوبه، ووجوبه اإذا كان ل يعرف اإل من التحذير كان دوراً

على  فعله  دل  اإذا  اإل  خمالفة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فعل  مثل  ترك  ي�سمى  ل  ع�سر:  حادي 
الوجوب، فاإذا اأثبتنا ذلك بهذا الدليل لزم الدور وهو حمال، فرتك احلائ�ص 

لل�سالة ل ُيعد خمالفة للم�سلمني)5(.

ثاين ع�سر: ولأنه اإذا فعل ومل يقل افعل ي�سح نفيه -اأي نفي الأمر- اأي ي�سح لغة 
ا اأن يقال: اإنه مل ياأمر، ومن هذا ظهر اأن الأمر الذي هو م�سدر لي�ص  وعرفاً
حقيقة يف الفعل؛ لأن احلقيقة ل يجوز نفيها واأما املجاز في�سح نفيه)6(. “اأي 

ينظر: الإحكام لالآمدي )236/1(؛ واملح�سول للرازي )358/3(.  )1(

ينظر: الإحكام لالآمدي )236/1(؛ واملح�سول للرازي )358/3(.  )2(
للرازي  واملح�سول  لالآمدي )236/1(؛  الإحكام  ينظر:  واجًبا،  لي�ض  ما  ترك  التحذير من  ل�شتحالة   )3(

.)359/3(
ينظر: الإحكام لالآمدي )236/1(.  )4(

ينظر: املح�شول )361/3(.  )5(
ينظر: التو�شيح يف حل غوام�ض التنقيح )283/1(.  )6(
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اأن ا�سم الأمر ل ينتفي عن هذا القول، اإذا اأريد به اإلزام الفعل بحال، وينتفي 
لفظ الأمر عن الفعل باأن يقال: الفعل لي�ص باأمر على احلقيقة”)1(.

ثالث ع�سر: اأنه يف�سل بينهما يف اللفظ ويعطف اأحدهما على الآخر، فيقال: اأمر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفعله، ولو دخل الفعل بالأمر ملا ح�سن ذلك العطف والف�سل)2(.

للقول حقيقة  “اأمره” ي�سلح  ال�سمري يف  اأن  اإلى  باملجاز  اأرجعوا قولهم  فهوؤلء 
القول والفعل يعني ال�سرتاك ول عموم للم�سرتك  القول بدللته على  للفعل؛ لأن  ل 

عندهم، وهو خالف الأ�سل فال ي�سار اإليه.

اجلواب على العرتا�سات ال�سابقة: 

اأن الأمر حقيقة يف  واإن ادعوا  ، فقال:  ا جممالاً ال�سمعاين على كل ذلك رداً وردَّ 
القول جماز يف الفعل، ولكن يف هذا املو�شع ملا كان املعنى الثاين كان منتظًما بالقول 

والفعل على الت�ساوي وعلى وجه واحد)3(.

 وق�سد بقوله: “يف هذا املو�سع” اأي يف ذات الآية )ڑ  ک(.

ووجه املجاز عند من قال به يف هذه الآية- اأي يف دللة الأمر على الفعل-: اأن 
وجه العالقة بني احلقيقة واملجاز يف هذا املو�سع هي عالقة امل�سابهة يف اأن كال من 
على  والقول  الفعل  ويتناول  يعم  وهذا  به،  ي�سدر  م�سدر  اإلى  مفتقر  والفعل  القول 

ال�سواء)4(.

وقيل باأن العالقة التي ح�سل بها القول باملجاز: لأنَّ جملة اأفعال الإن�سان ملا دخل 
فيها الأقوال �سميت اجلملة با�سم جزئها باإطالق اجلزء واإرادة الكل، وهو نوع من 

اأنواع املجاز)5(.   
الف�سول يف الأ�سول )218/3(.  )1(

ينظر: الف�شول يف الأ�شول )218/3(.   )2(
ينظر: قواطع الأدلة )310/1(.   )3(

ينظر: البحر املحيط للزرك�شي )81/2(.   )4(
املرجع ال�سابق.  )5(
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والذي اأراه: على الرغم من كرثة الردود التي وردت على وجه ال�ستدلل بالآية، 
باأفعال  اأن لفظ الأمر ل ي�سمل الفعل حقيقة بالو�سع، ولكن فيما يتعلق  اأراه  فالذي 
ولي�ص  وال�سرعية  العرفية  احلقيقة  على  اأمٌر  فعله  باأن  للقول  اأميل  فاإنني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
الو�سعية، في�سمل القول والفعل، ويف هذا املو�سع اأكرث دللة و�سمولاً لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وفعله حقيقة، وتعليل ذلك: 

• ا بني الأقوال والأدلة وهو اأولى من اإهمال اأحدها.	 : جمعاً اأولاً

• التق�سيم، 	 ُيعد �سنة؛ فالفعل هو ق�سيم القول عند  لأن كالاً من القول والفعل 
والق�سيم وامل�سارك يكون حقيقة كالق�سم الأول ل فرق بينهما، واإل ما �سحت 

الق�سمة، اأي عندما نق�سم ال�سنة نقول: �سنة قولية وفعلية وتقريرية. 

• اجلمع 	 فيمكن  ملسو هيلع هللا ىلص،  الر�سول  واأمر  اهلل  اأمر  اأي  الأمرين  بني  تعار�ص  ل  اأنه 
بينهما، فما جاء عن الر�سول فعن اهلل جاء وبالوحي، فيكون الكل حقيقة، ل 

�سيما ما يتعلق بالت�سريع.

• وهذا 	 له،  وتف�سيل  ا  اأحياناً القراآن  يف  اأجمل  ملا  مبينة  هي  الفعلية  ال�سنة  اأن 
يقت�سي وجوب العمل بها اإل ما دل الدليل على �سرفه من الوجوب اإلى الندب، 

وهذا يح�سل بالقول اإنها على احلقيقة.

• اأن ال�سحابة كانوا يقتدون باأفعاله ملسو هيلع هللا ىلص دون �سوؤال اأو قرينة، واملجاز ل ي�سار 	
اإليه اإل بقرينة، فدلت مبادرتهم لالقتداء على اأنه حقيقة.

• ال�سيء 	 يكون  فقد  كالو�سعية،  وهي  معتربة  والعرفية  ال�سرعية  احلقيقة  اأن 
ا.  ا اأو عرفاً ا، ولكنه حقيقة �سرعاً ا و�سعاً جمازاً

امل�ساألة الثانية: اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص للوجوب وح�سول البيان بفعله: 

اأو  للوجوب  الأمة؟ هل هو  لبقية  الفعل  ، فما حكم هذا  ملسو هيلع هللا ىلص فعالاً النبي  اإذا فعل 
للندب اأو لغريها؟ وهل يح�سل البيان بذلك الفعل؟ �ساأتناول هذه امل�ساألة من جانبني: 
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اأوًل: حكم اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

وهذه امل�شاألة بنيت على امل�شاألة ال�شابقة، ولها ارتباط بها، وذلك اأننا اإذا قلنا: 
ا من جهة  اإن الفعل يدخل حتت الأمر يف الآية، فال فرق عندئذ بني القول والفعل اأي�ساً
احلجية، يقول �ساحب �سرح التلويح: “وعند البع�ص حقيقة فما يدل على اأنه اأي على 
اأن الأمر لالإيجاب يدل على اإيجاب فعل الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص؛ لأن فعله اأمر حقيقة وكل اأمر 

لالإيجاب”)1(.

حترير حمل اخلالف: 

يف هذه امل�شاألة هناك اأمور اتفق عليها، فتكون خارج حمل النزاع، ومنها: 

• الأع�ساء 	 النفو�ص كت�سرف  التي تدور عليها هواج�ص  اأفعاله  اأن  اتفقوا على 
اأمر باتباع ول نهي عن خمالفة. وكذلك  وحركات اجل�سد، فال يتعلق بذلك 
ومنامه  وملب�سه  وم�سربه  ماأكله  يف  كاأحواله  بالعبادات  تتعلق  ل  التي  اأفعاله 

ويقظته، فيدل فعل ذلك على الإباحة دون الوجوب)2(.

• ملسو هيلع هللا ىلص ل يتعداه اإلى اأمته كتزوجه باأكرث من 	 ا به  واتفقوا على اأن ما ثبت خا�ساً
، ووجوب التهجد، وامل�ساورة)3(. اأربع ن�سوة، ودخوله حاللاً

• ا للواجب واقرتن به ما يدل على الوجوب 	 واتفقوا على اأن الفعل اإن فعله بياناً
فهو واجب)4(، كقوله �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي فهو للوجوب)5(.

• واتفقوا اأن فعله املبني للمجمل الذي علمت �سفته من الوجوب والندب يكون 	
ا. “ويعرف اأنه بيان  ا اأو ندباً حكمه حكم ذلك املجمل الذي بينه الفعل وجوباً

املحبوبي البخاري احلنفي )282/1(.   )1(
ينظر: �شرح الكوكب املنري )178/2 وما بعدها(.  )2(

ينظر: امل�شت�شفى )275/1(.  )3(
ينظر: املنخول للغزايل )312/1(؛ وامل�ست�سفى)275/1(.  )4(

ينظر: املعتمد )312/1(.  )5(
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باأن ي�سرح باأنه بيان كذلك، ويعلم يف القراآن اأنها جمملة تفتقر اإلى البيان 
ومل يظهر بيانها بالقول فنعلم اأن هذا الفعل بيان”)1(.

• واخلالف بينهم يف اأفعاله ملسو هيلع هللا ىلص التي مل يقم دليل على اخت�سا�سها به، ولي�ست 	
معلوم  ملجمل  ا  بياناً تكن  ومل  الب�سرية،  الطبيعة  تقت�سيها  التي  الأفعال  من 

ال�سفة)2(، وظهر فيها ق�سد القربة: 

اختلفوا يف هذه امل�ساألة على اأقوال منها: 

القول الأول: اأنه يلزمنا اتباعه فيها، اأي اأنها للوجوب. وبه قال مالك واأبو العبا�ص 
ابن �سريج واأبو �سعيد الإ�سطخري وابن خريان)3(، وال�سمعاين)4(، واحلنابلة 

ورواية عن اأحمد)5(، وجماعة من املعتزلة)6(.

وابن  والبي�ساوي،  الرازي،  لالإمام  املختار  وهو  الندب  يفيد  اأنه  الثاين:  القول 
حامد)8(،  اأبي  والقا�سي  والقفال،  وال�سرييف،  والغزايل)7(،  احلاجب، 

والرواية الثانية عن اأحمد)9(، وابن حزم الظاهري)10(.

القول الثالث: اأنها لالإباحة ول يثبت الفعل- على الإباحة للوجوب اأو الندب- اإل 
بدليل، ول يثبت املتابعة منا اإياه فيها اإل بدليل، وبه قال الكرخي واجل�سا�ص 
وتفرع عن هذه امل�شاألة م�شاألتان؛ اإن ظهر ق�شد القربة يف فعله، واإن مل يظهر ق�شد القربة يف فعله؛   )1(

ينظر: قواطع الأدلة )1/ 305(؛ و�سرح الكوكب املنري )184/2(. 
ينظر: قواطع الأدلة )304/1(.  )2(

للرازي )345/3(؛  التلويح )31/2(، واملح�سول  لل�شمعاين )1/ 304(؛ و�سرح  الأدلة  ينظر: قواطع   )3(
والتب�سرة لل�سريازي )242/1(؛ واإر�ساد الفحول )105/1(.

ينظر: قواطع الأدلة )308/1(.  )4(
ينظر: �شرح الكوكب املنري )187/2(.  )5(

ينظر: ك�شف الأ�شرار )299/3(؛ واإر�ساد الفحول )105/1(.  )6(
ينظر: املح�شول للرازي )345/3(، وقواطع الأدلة )305/1(؛ واملنخول للغزايل )312/1(؛   )7(

ينظر: التب�شرة )242/1(.  )8(
ينظر: �شرح الكوكب املنري )188/2(.  )9(

)10( ينظر: النبذة الكافية يف اأحكام اأ�شول الدين )44/1(.
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اإل  ذلك  نرتك  ل  اتباعه  علينا  قال:  اجل�سا�ص  اأن  اإل  احلنفية)1(،  من 
بدليل، و�سححه �ساحب ك�سف الأ�سرار)2(، قال �ساحب التحبري: “اإنه قول 

اجلمهور”)3(.

اأ�سحاب  من  وجماعة  الأ�سعرية،  عامة  قول  وهذا  فيها.  التوقف  الرابع:  القول 
واأبي  وال�سرييف)5(،  والبي�ساوي،  الدقاق،  بكر  واأبي  كالغزايل)4(،  ال�سافعي 
القا�سم بن كج)6(، واأبو اخلطاب، ورواية ثالثة عن اأحمد)7(. اأي اأنه ل يحكم 
بالوجوب ول بالندب ول الإباحة حتى ياأتي الدليل اخلا�ص على واحد منها. 

وعللوا ذلك: فقالوا: اإن �سفة الفعل اإذا كانت م�سكلة امتنع القتداء؛ لأن القتداء 
ا فوجب الوقف اإلى  يف املتابعة يف اأ�سله وو�سفه، فاإذا خالفه يف الو�سف مل يكن مقتدياً
اأن يظهر، فال يحكم فيها بوجوب ول ندب ول اإباحة، ول يثبت لنا فيها متابعة حتى 

يقوم دليل يبني الو�سف ويثبت ال�سركة)8(. 

امل�ستدلون بالآية ووجه الدللة: 

وقد ا�ستدل بالآية الكرمية بع�ص اأ�سحاب القول بالوجوب، وبع�ص اأ�سحاب القول 
القول  اأو  الدليل  بتنازع  الفقه  اأ�سول  علم  يف  ي�سمى  ما  وهذا  حزم،  كابن  بالندب 
باملوجب، اأي اأن كل فريق ي�ستدل به على ذات امل�ساألة مع اختالف يف توجيه الدليل 

ووجه ال�ستدلل به على امل�ساألة الواحدة.
ينظر: ك�شف الأ�شرار )289/3(   )1(

املرجع ال�سابق.  )2(
التحبري �سرح التحرير للمرداوي احلنبلي )1476/3(.  )3(

ينظر: امل�شت�شفى )275/1(؛ واملح�سول )345/3(.  )4(
ينظر: قواطع الأدلة )304/1(.  )5(

ينظر: ك�شف الأ�شرار )298/3(.  )6(
ينظر: �شرح الكوكب املنري )188/2(.   )7(

ومق�سودهم بالو�سف اأي �سفة فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال�شركة اأي ال�شرتاك ولي�شت خا�شة به، ينظر: ك�شف   )8(
الأ�سرار )298/3(. 
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 وجه ال�ستدلل بها عند القائلني بالوجوب: 

وجه ا�ستدللهم بالآية: قالوا: اإن هذه الآية من الن�سو�ص املوجبة لطاعة الر�سول 
ملسو هيلع هللا ىلص، وجاءت عامة؛ فيدخل يف ذلك فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومل تفرق الآية بني القول والفعل، 

ا، فيلزم اتباعه مبا فعل)1(. فالفعل يعد اأمراً

والفعل يجوز اأن يتناوله لفظ الأمر، ولفظ الأمر ي�سمل �ساأن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص و�سمته 
وطريقته  �ساأنه  اأي  97[؛  ]هود:  حئ(  جئ   ی   )ی   قوله:  يف  كما  وطريقته 
اأولى من حمله على القول لنتظام ال�شاأن  ومذهبه، وحمل الأمر على ال�شاأن هاهنا 

القول والفعل على وجه واحد)2(.

ثانًيا: ومن جهة البيان: 

فيح�سل بفعله البيان؛ لأن اأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص جارية يف بيان ال�سرع جمرى اأقواله، 
فيح�سل البيان بفعله كما يح�سل باأقواله، ولذلك كان ال�سحابة يبادرون بالتاأ�سي 
لأفعاله كمبادرتهم لأقواله، وي�سهد لذلك وقائع كثرية من تاأ�سيهم بفعله، وقد دل على 
هذا الأ�سل الكبري قوله تعالى: )ڑ  ک    ک  ک  ک( ]النور: 63[، واأمره 

هو �ساأنه، وذلك م�ستمل على اأفعاله واأقواله)3(.

فيكون الفعل على عمومه ويف دللته على الوجوب والبيان كالقول حتى يرد دليل 
بقوله  بالعموم  قولهم  ع�سدوا  وقد  لغريه،  الوجوب  من  �سرفه  دليل  اأو  اخل�سو�ص 

ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   )ڌ   تعالى: 
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ( ]الأحزاب: 37[ فجاء التاأ�سي بالفعل بلفظ العموم، 

)ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ   حتى جاء ما يثبت اخل�سو�سية له بقوله تعالى: 
ا. فيكون وجوبه  ۅ  ۉ  ۉ  ېې( ]الأحزاب: 50[، فثبت اأن الئت�ساء واجب �سرعاً

ينظر: قواطع الأدلة )310/1(؛ و�سرح الكوكب املنري )188/2(.  )1(
ينظر: ك�شف الأ�شرار لعبدالعزيز البخاري )300/3(؛ والف�سول يف الأ�سول )318/1(.   )2(

ينظر: قواطع الأدلة )310/1(.   )3(
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عندنا من جهة ال�سرع والدلئل القطعية التي يحرم خمالفتها، واأما من يقول بانتفاء 
الوجوب اإمنا قالوا به من جهة العقل)1(.

ال�شحابة  وفعل  وال�شنة  الكتاب  من  الأدلة  له  ت�شهد  الأمر  الفعل حتت  واندراج 
ومنها: 

قوله تعالى: )ی  ی  جئ  حئ( ]هود: 97[؛ اأي �ساأنه وطريقته ومذهبه.

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأدخل يف اأمرنا ما لي�ص فيه فهو رد«)2( يريد دينه و�سريعته 
واأقواله واأفعاله)3(.

توقف،  دون  به  ويتاأ�سون  بفعله  يقتدون  كانوا  عليهم  اهلل  ر�سوان  ال�سحابة  اأن 
وهذا ما ت�سهد له الوقائع الكثرية، ومل يوجد منهم خمالف فانعقد اإجماعهم على 
ذلك، فال فرق عندهم بني القول والفعل من جهة التاأ�سي، فالأمر للوجوب �سواء كان 

قولاً اأو فعال)4(.

الردود على وجه ال�ستدلل هذا: 

وقد ورد على وجه ا�ستدللهم هذا عدة ردود �ساأذكرها واأذكر ما ورد على بع�سها 
من جواب: 

ول  افعل،  القائل:  قول  هو  الذي  الأمر  يتناول  اإمنا  الأمر  لفظ  اإطالق  اأن   : اأولاً
يتناول غريه، اإل على وجه املجاز، وهذا الرد مبني على امل�ساألة ال�سابقة -كما 
ا- وهي م�ساألة “هل دللة لفظ الأمر على الفعل حقيقة كالقول  اأ�سرت �سابقاً

اأو هو جماز؟”.
ينظر: قواطع الأدلة )3210/1(.   )1(

اإذا ا�سطلحوا على �سلح جور فال�سلح مردود،  البخاري يف �سحيحه، كتاب: ال�سلح، باب:  اأخرجه:   )2(
)955/2(، رقمه: )2550(. 

قواطع الأدلة )310/1(.  )3(
ينظر: قواطع الأدلة )310/1(.   )4(
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ا هلل فال حجة فيه على  ا: اأننا نقول: اإن ال�سمري راجع اإلى اهلل، فاإن كان راجعاً ثانياً
الفعل ووجوبه)1(.

ملسو هيلع هللا ىلص، كقوله تعالى:  الر�سول  اإلى  الكناية  اأنه ل ميتنع رجوع �سمري  رد عليه: 
)ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ( ]اجلمعة: 11[، فرد ال�سمري اإلى 

التجارة، وقد تو�سطها ذكر اللهو.

اأجيب عليه: لأن الأ�سل رجوع الكناية اإلى ما يليها، ول يرجع اإلى ما تقدم اإل 
بدللة. اأما الآية التي ذكروها فال�سمري يف قوله: )انف�سوا اإليها( خرب لهما 
ا، مفتقر اإلى خرب، ول خرب له  ا يعود لهما -للهو وللتجارة- فقوله: اأو لهواً جميعاً
ا عن خربه، فتبطل  ا( منفرداً غري ما يف الآية، ولول ذلك حل�سل قوله: )اأو لهواً
فائدته واإمنا خ�ص التجارة بالكناية من باب التغليب؛ لأن تفرق النا�ص اإلى 

التجارة يف العادة اأكرث منه اإلى غريها)2(.

ثالثاًا: من وجوه الدللة: اأن الأمر القويل كاٍف للمق�سود وهو الإيجاب والرتادف 
خالف الأ�سل)3(. 

ا: اأن كل الدلئل تدل على اأن الأمر القويل لالإيجاب ل الفعل، اأي اأن الذي  رابعاً
يفيد الوجوب هو الأمر القويل املخ�سو�ص مثل “ا�سقني ماء” ولي�ص الفعل 

ا)4(، وما ورد يف الآية يحمل على الأمر القويل بالتفاق)5(. فال يفيد وجوباً

ا)6(. ا لكان الرتك على الوجوب اأي�ساً ا: اأنه لو كان الفعل واجباً خام�ساً
ينظر: اإر�شاد الفحول )107/1(.   )1(

ينظر: الف�شول يف الأ�شول )218/3(.  )2(
ينظر: �شرح التلويح )285/1(.  )3(
ينظر: �شرح التلويح )285/1(.  )4(

املرجع ال�سابق.   )5(
ينظر: قواطع الأدلة )310/1(.  )6(
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ا فيلزمنا تركه، كما يف تركه اأكل ال�سب،  اأجيب عليه: اأنه اإذا ترك النبي �سيئاً
فرتكوه فبني لهم اأنه يعافه واأذن لهم بتناوله)1(.

ا: اأنه ل يجوز اإثبات الوجوب فيها؛ لأن تخفيف اهلل تعالى عنا مبا �سكت  �ساد�ساً
ا فان  عنا فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل ينزل به الوحي ف�سيلة والف�سائل ل تن�سخ، واأي�ساً
ا عنه وعن دعائه، ف�سح اأن  هذه الآية اإمنا جاءت بعقب ذكر املت�سللني لواذاً

الأمر املذكور فيها اإمنا هو الأمر بالقول فقط)2(.

ا ملا جاز خمالفته يف بع�ص اأفعاله وموافقته يف بع�ص  ا: اأن الفعل لو كان واجباً �سابعاً
دون دليل، فنجدهم مل يتاأ�سوا به يف جميع اأفعاله ما تعلق بالعبادات وغريها 
والتفريق بني القتداء بالبع�ص وترك القتداء بالبع�ص الآخر ل دليل عليه)3(.

ا: اإن كل ما يف الآية هو التحذير من خمالفة اأمره، ومل يعلم على اأي وجه  ثامناً
فعله هو بنف�سه من اإيجاب اأو ندب اأو اإباحة، وهذا يحتمل اإيقاعه على غري 
الوجه الذي فعل واأراده منها، فيكون ذلك اإلى املخالفة اأقرب -والتي حذرنا 
فعله  ظاهر  يكون  ل  اأن  اقت�ست  الآية  باأن  يعلم  وبهذا  املتابعة،  من  منها- 

ا علينا فعل مثله)4(. موجباً

ا: �سلمنا اأن لفظ الأمر يتناول الفعل، واأن ال�سمري يرجع اإلى الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص،  تا�سعاً
اأن  ا بالآية عندنا؛ لأن اجلميع متفقون:  اأن يكون الفعل مراداً ولكن ل ي�سح 
اللفظ  لأن  فيه؛  الفعل  دخول  فامتنع  بالأمر،  مراد  القول  هو  الذي  الأمر 
الواحد ل يجوز عندنا اأن يتناول معنيني خمتلفني، ولأن امل�سرتك ل يراد به 

اأكرث من معنى واحد، فكان الوجوب لأمر القول دون الفعل)5(.
املرجع ال�سابق.  )1(

النبذة الكافية )46/1(.  )2(
ينظر: امل�شت�شفى )277/1(.  )3(

ينظر: الف�شول )218/3(.  )4(
املرجع ال�شابق، وينظر: �شرح التلويح )285/1(.  )5(
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ا: �سلمنا بكل ما �سبق، لكن ل ي�سح اعتقاد العموم يف لزوم �سائر اأفعاله  عا�سراً
في�سري  فيه،  العموم  اعتبار  يجز  مل  فيه  العموم  اعتقاد  ي�سح  ل  وما  لنا، 
تقديره: فليحذر الذين يخالفون عن بع�ض اأفعاله، فيحتاج ذلك البع�ض اإلى 
ا اإلى البيان)1(. ، مفتقراً دللة يف اإثبات حكمه، ولزوم فعله، لأنه ي�سري جممالاً

حادي ع�سر: اأن من يقول بالإثبات اأن الفعل مراد بالوجوب فعليه الدليل، واأما 
نحن فنقول باملنع فال نحتاج لإقامة الدليل. ف�شح ما قلنا: اإن الدلئل الدالة 

على اأن الأمر لالإيجاب ل تدل على اأن الفعل لالإيجاب)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص يف بع�ص الوقائع كال�سالة فاإنه ا�ستفيد  ثاين ع�سر: واأما ثبوت وجوب فعل 
اأنكر على الأ�سحاب  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص: »�سلوا كما راأيتموين اأ�سلي«)3(، كما  من قوله 
التاأ�سي ببع�ص اأفعاله ك�سوم الو�سال وخلع النعال مع اأنه فعل)4(، فهذا يبني 

اأن ما ن�ص عليه بوجوب فهو للوجوب، وما عدا ذلك فلي�ص كذلك.

ا�ستدلل القول الثاين -من يقول باأنها للندب- بالآية: 

وممن ا�ستدل بها من اأ�سحاب القول الثاين ابن حزم على اأن الفعل غري لزم: 

يف  “)ف�سل  باب:  حتت  الكرمية  الآية  حزم  ابن  اأورد  بالآية:  ا�ستدلله  وجه 
ا لأمر اأو  الأفعال( واأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص على الندب ل على الوجوب اإل ما كان منها بياناً
الأمر  الوعيد جاء على خمالفة  اأن  ا�ستدلله على  ا حلكم”)5(. ثم جاء بوجه  تنفيذاً
والفعل ل  املتوعد عليه،  بالقول وهو  بالنطق فقط، فالأمر خمت�ص  الذي هو متعلق 

املرجع ال�سابق.  )1(
ينظر: �شرح التلويح )285/1(.   )2(

واأحقهما )2( )273/1(؛ وابن  بالأذان والإمامة  الأمر  ال�سنن، باب يف ذكر  الدارقطني يف  اأخرجه:   )3(
حبان يف �سحيحه، باب فر�ص متابعة الإمام )2131( )503/5(، قال �شعيب الأرنوؤوط: اإ�شناده �شحيح 

على �شرط البخاري.
ينظر: �شرح التلويح )285/1(.  )4(

النبذة الكافية )44/1(.  )5(
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يدخل حتت الأمر فال وعيد عليه وما ل وعيد عليه فال اإلزام فيه، فاإذا اأراد الإلزام 
فاإنه يقت�سي ذكر املاأمور به)1(.

 فيكون التاأ�سي باأفعاله للندب؛ وما مل ياأت به القراآن ويتنزل به الوحي فهو معفو 
عنه، واأفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص خارجة عما تنزل القراآن بوجوبه فهي عفو)2(، وما هو معفو 

ا بل مندوب. عنه فهو لي�ص واجباً

ا اأو ثبتت خ�سو�سية  ا اأو �سهواً والذي اأراه باأن فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا مل يكن فطرياً
له -اأي ثبت اأنه ت�سريع- فاإنه ُيقتدى به، وهناك فرق بني الفعل والرتك، فالرتك 
ي�ستح�سن ال�سوؤال عنه، واأما الفعل فال ي�ستح�سن ال�سوؤال عنه، فاإذا ترك النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ا كانوا يبتدرون �سوؤاله كما يف ترك اأكل ال�سب، ولكن هذا القتداء يتفاوت بني  �سيئاً
اإلى  بالنظر  وذلك  باإطالقه،  مندوًبا  ول  باإطالقه  واجًبا  فلي�ض  والندب،  الوجوب 
ا ملندوب  ا لواجب فهو واجب، واإن كان متمماً حقيقة هذا الفعل فاإن كان مثالاً متمماً
اأو  اأنه للوجوب �سواء من جهة ال�سيغة  اأو ما دّلت فيه القرينة على  فهو مندوب، 
ا ما تخلو الأفعال عن هذه  الأ�سلوب، اأو من جهة القرينة احلالية اأو غريها فنادراً

القرائن. 

هذا  ووجاهة  �سحة  فاأرى  بفعله  البيان  ح�سول  على  بالآية  ا�ستدللهم  واأما 
ا  ال�ستدلل، فيح�سل البيان بالفعل كما يف القول، وكل ذلك �سنة، بل رمبا يكون اأحياناً

البيان بالفعل اأو�سح.

وما ورد يف الآية فالراجح فيه - واهلل اأعلم- هو ال�ساأن، وذلك اأن الآية كما ذكر 
يف اأ�سباب النزول تتحدث عن التحذير من خمالفة ما اجتمعوا لأجله وهو احلرب اأو 

الأمر العظيم.
املرجع ال�سابق..  )1(

ينظر: النبذة الكافية )45/1- 46(.   )2(
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املطلب اخلام�ض
حجية خرب الواحد)1(

يعرف خرب الواحد باأنه:

• ا ل عربة للعدد فيه بعد اأن يكون 	 الثنان ف�ساعداً اأو  الواحد  يرويه  “كل خرب 
دون امل�سهور واملتواتر”)2(.

• وقيل هو: ما كان من الأخبار غري منته اإلى حد التواتر)3(.	

وخرب الواحد من املو�شوعات التي حظيت بعميق درا�شة وتف�شيل، وكرثة بحث 
عند العلماء عامة، وعند علماء الأ�سول على وجه اخل�سو�ص، من جهة حجية خرب 
الواحد �شمًعا اأو عقاًل، واإفادته علًما، والتخ�شي�ض والن�شخ به، وكذلك الحتجاج به 

يف بع�ص الأمور كاحلدود وما تعم به البلوى، وغريها الكثري.

امل�ستدلون بالآية ووجه الدللة: 

وقد ا�ستدل بها بع�ص من قال بحجية خرب الواحد كاجل�سا�ص)4(،  وال�سرخ�سي)5(، 
الآية  يف  الوارد  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سول  اأمر  خمالفة  من  التحذير  واأن  به،  للعمل  موجب  واأنه 
توجيه  بعد  تكون  والإنذار  باملتواتر، واحلجة  الواحد، ول يخت�ص  الكرمية يعم خرب 
اأنه يجب القبول منه، فاأوجب  احلجة، و�ساحب خرب الواحد ماأمور بالإنذار؛ فثبت 

عليهم احلذر من خمالفته)6(.

اتباعه  واجب  فالكل  واآحاد،  متواتر  تفرق بني خرب  الآية مل  باأن  يرون  اأنهم  اأي 
هناك م�سائل كثرية متعلقة بخرب الواحد تناولها الأ�سوليون ومنها حجيته، واأجمعوا على العمل به ولكن   )1(

اختلفوا يف تفا�سيل تتعلق بثبوته وتعار�سه مع غريه. 
اأ�سول البزدوي )152/1(.  )2(
الإحكام لالآمدي )48/2(.  )3(
ينظر: الف�شول )78/3(.  )4(

ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )324/1(.   )5(
ينظر: املرجع ال�شابق )324/1(.  )6(
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وامتثاله وعدم خمالفته، وما يرتتب من وعيد وعقوبة ل يقت�سر على املخالف للخرب 
ا الآحاد، فاللفظ ي�سمل اجلميع. املتواتر، بل يدخل فيه اأي�ساً

ا، يقول اجل�سا�ص  وهذا يوؤيده ن�سو�ص اأخر، جاءت للتحذير من املخالفة مطلقاً
حتت باب: )الكالم يف قول اأخبار الآحاد يف اأمور الديانات(: »قال تعالى: )ېئ  
فاأوجب  يحذروا،  لكي  ومعناه   ]122 ]التوبة:  ی(  ی    ىئ    ىئ   ىئ   ېئ  

عليهم احلذر من خمالفتهم ما �سمعوه، كما قال تعالى: )ڑ  ک    ک  ک  
ک( دل ذلك على لزوم العمل به”)1(. فقول اجل�سا�ص هنا يبني اأن خرب الواحد 
تقوم به احلجة، ول جتوز خمالفته، وحذر منها، وقد جاء ذلك يف مو�سعني، وذكر 

منهما الآية: )فليحذر الذين...(.

ا على هذ املعنى: “والأمر باحلذر ل يكون اإل بعد توجه  ويقول ال�سرخ�سي موؤكداً
احلجة، فدل اأن خرب الواحد موجب للعمل”)2(.

التحذير من  داخل حتت  لأنه  به احلجة؛  تقوم  الواحد  اأن خرب  على  يدل  فهذا 
خمالفة اأمره.

فاملعنى عندهم اإن ما جاء من اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولو بطريق خرب الواحد فهو ملزم 
اأو  ا  وحجة للعمل به، وا�ستدلوا باأن الطائفة معترب قولهم، والطائفة قد تكون واحداً

)ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      تعالى:  اثنني كما يف قوله 
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی( ]التوبة: 122[)3(. 

واعرُت�س على وجه ال�ستدلل هذا من عدة وجوه)4(: 

: اأن كل من �سمع ب�سيء فعليه اإنذار قومه مبا �سمع، وهذا ل يعني قبولهم مبا  اأولاً
الف�سول يف الأ�سول )78/3(.  )1(
اأ�سول ال�سرخ�سي )324/1(.  )2(

ينظر: الف�شول يف الأ�شول )76/3(.  )3(
يلحظ يف وجه ال�ستدلل بالآية والعرتا�سات الواردة عليها اأنهم قرنوها مع الآية الأخرى: )ولينذروا   )4(

قومهم اإذا رجعوا اإليهم...( وف�سروهما ببع�سهما البع�ص.
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ا على ال�سهادة؛  جاء به واأنذر، بل ل بد من ال�ستهار لنتفاء تهمة الكذب، قيا�ساً
فاإن ال�ساهد الواحد ماأمور باأداء ال�سهادة، ولكن ل يجب العمل ب�سهادته حتى 

يكتمل العدد الذي تتم به ال�شهادة وتظهر عدالة ال�شهود بالتزكية)1(.

اأجيب على هذا العرتا�ص: باأن هذا قيا�ص ل ي�سح، فال�ساهد اإذا كان وحده 
فلي�ص عليه اأداء ال�سهادة؛ لأن ذلك ل ينفع املدعي ورمبا ي�سر بال�ساهد.

ا: كما اأنه ثبت بالن�ص وجوب الإنذار مبا �سمع دليل على حجية وجوب العمل  ثانياً
بخرب الواحد، وثبت وجوب قبول ذلك منه)2(.

للنا�ص  بالإبالغ  ماأمور  فاإنه  ملسو هيلع هللا ىلص،  ر�سول اهلل  يقا�ص على  اأخرى  ثالثااً: ومن جهة 
كافة، وقد بلَّغ، وقومه ماأمورون وملزمون بال�سماع والأخذ عنه. وتبليغه كان 
اآحاد النا�ص، ومل يبلغ كل واحد من النا�ص م�سافهة، فلو مل  ا باإر�سال  اأحياناً
النا�ص  اإلى  الطريق  ا ر�سالت ربه بهذا  ملا كان مبلغاً الواحد حجة  يكن خرب 

كافة)3(.

فاأمرهم باحلذر عن الرد والمتناع عن العمل بعد لزوم احلجة عليهم، والأمر 
باحلذر ل يكون اإل بعد توجيه احلجة، فدل على اأن خرب الواحد تقوم به حجة 

ا للعمل مبقت�ساه)4(. وبالتايل يكون موجباً

الطائفة؛  اأو  الواحد  قبول خرب  التحذير  ووجوب  الإنذار  من  يلزم  ل  اأنه  ا:  رابعاً
لأن احلكم يف خرب الطائفة والواحد ل يت�سمن احلذر، فاحلذر واجب على 

الإن�سان يف �سائر اأحواله من تق�سري يقع منه يف حقوق اهلل تعالى)5(.

اأجيب عليه: اأن املق�سود بذلك هو اأمرهم باحلذر من العقوبة يف خمالفتهم 
ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )324/1(.  )1(

ينظر: املرجع ال�شابق )324/1(.  )2(
املرجع ال�سابق.  )3(
املرجع ال�سابق.  )4(

ينظر: الف�شول للرازي )78/3(.  )5(
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الوجه  اإذ كان احلذر من  ا،  �سيئاً األزمه  الإنذار قد  ملا كان  واإل  به،  اأخرب  ما 
ا قبل الإنذار وبعده)1(.  الذي ذكره واجباً

راأي الباحث: والذي اأراه باأن الآية الكرمية تدل على حجية خرب الواحد، ولزوم العمل 
به كاملتواتر، وذلك اأننا اإذا قلنا باأن الكناية تعود للنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأو هلل وله وهو الراجح واهلل 
اأعلم. فالر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ماأمور بالتبليغ والتحذير، ونحن ملزمون بالتباع وعدم املخالفة، 
�سواءاً ما ُنقل بالتواتر اأو بالآحاد. فقوله: )ک  ک( عام ي�سمل املتواتر والآحاد، ول 
يوجد دليل على التفريق بينهما، فوجه الدللة من الآية على حجية خرب الواحد وجيه 

و�سحيح، يع�سده ما جاء يف الآية الأخرى )ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ(.

وهذا  لبع�سها،  تخ�سي�ص  ول  اأوامره،  كل  ي�سمل  الأمر  خمالفة  من  فالتحذير 
ما يوؤكده القول بالعموم يف هذا املو�سوع، و�سياأتي احلديث عنه تف�سيالاً يف املبحث 

الثالث.

املطلب ال�شاد�ض
تعليق احلكم بالو�صف ُم�صعر بالعلية

وهذه امل�ساألة تتعلق بباب القيا�ص ومبو�سوع العلة على وجه اخل�سو�ص.

تعليق احلكم ب�سفة معناه: اأن احلكم يثبت بثبوت ال�سفة، وينتفي بعدم وجودها، 
ا)2(،  فاإذا علق احلكم بال�سفة يف نوع من جن�ص واأخرى حكم يف جميع اجلن�ص قيا�ساً
وذلك كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »يف �سائمِة الغنِم زكاة«)3(. ويعربون عن هذه امل�ساألة اأحيانا بقولهم: 

ب�سفة”. املقيد  “الأمر 
ومعنى ذلك: اأنه اإذا ثبت احلكم ل�سيء لوجود و�سف ما، فهل يعد هذا الو�سف 

املرجع ال�سابق.  )1(
ينظر: قواطع الأدلة لل�شمعاين )250/1(.   )2(

اأخرجه: اأبو داود يف ال�سنن، باب يف زكاة ال�سائمة )1572( )9/2( قال الألباين: �سحيح.   )3(



د.  توفيق عبدالرمحن سامل العكايلة

العدد  الرابع واخلمسون  653العدد  الرابع واخلمسون 652

يف  ال�سوم  وجد  فاإذا  ووجوده؟  بتحققه  ويثبت  وجوده،  بعدم  احلكم  ينتفى  ا،  مطرداً
ا على �سائمة الغنم؟ البقر والإبل، فهل جتب فيها الزكاة قيا�ساً

وترتيب احلكم على الو�سف هو م�سلك من م�سالك العلة، فهذا يعني اأن الو�سف 
يكون هو علة احلكم.

وقد اختلف الأ�سوليون يف تعليق احلكم بالو�سف هل هو م�سعر بالعلية اأو ل؟ على 
اأقوال، منها: 

القول الأول: تعليق احلكم بال�سفة يدّل على نفي احلكم عن الذات عند انتفاء 
ال�سفة، وهو قول: اجلمهور)1(.

عند  الذات  عن  احلكم  نفي  على  يدّل  ل  بال�سفة  احلكم  تعليق  الثاين:  القول 
الأ�سلية،  الرباءة  من  النفي  ويعلم  عنه  ا  م�سكوتاً ذلك  يكون  بل  انتفائه، 
بكر  واأبو  �سريج  وابن  ال�سافعية كالغزايل  ولبع�ص  وهو جلمهور احلنفية)2(، 

الباقالين واختاره الآمدي)3(.

امل�ستدلون بالآية: وممن ا�ستدل بهذه الآية على هذه امل�ساألة -تعليق احلكم بالو�سف 
م�سعر بالعلية- اأ�سحاب القول الأول كالرازي)4(، والتفتازاين)5(، والأ�سنوي)6(، حيث جاء 
ا، اأي �سمن احلديث عن م�ساألة الأمر املجرد عن القرائن. ا ولي�ص ق�سداً حديثهم عنها تبعاً

وجه ال�ستدلل بالآية: 

اأنه تعالى رتب ا�ستحقاق العقاب على خمالفة الأمر وترتيب احلكم على الو�سف 
ي�سعر بالعلية)7(.

ينظر: نفائ�ض الأ�شول )1198/3(؛ وقواطع الأدلة )251/1(.  )1(
قواطع الأدلة )251/1(.  )2(

ينظر: الإحكام )93/3(؛ وقواطع الأدلة )251/1(.  )3(
ينظر: املح�شول)88/2(.  )4(

ينظر: �شرح التلويح على التو�شيح ملنت التنقيح للتفتازاين )291/1(.  )5(
ينظر: نهاية ال�شول )344/1(.  )6(

املح�سول للرازي )88/2(.  )7(
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فيدل هذا على اأن العلة هي الو�سف وهو خمالفة الأمر، فا�ستحقوا العقاب وهو 
الفتنة اأو العذاب الأليم.

ويقول التفتازاين عند ذكر هذه الآية والحتجاج بها: “فاإن تعليق احلكم بالو�سف 
ُم�سعر بالعلية، فخّوفهم وحذرهم من اإ�سابة الفتنة يف الدنيا اأو العذاب يف الآخرة 
يجب اأن يكون ب�سبب خمالفتهم الأمر، وهي ترك املاأمور به كما اأن موافقته الإتيان 
به؛ لأنه املتبادر اإلى الفهم ل عدم اعتقاد حقيقته، ول حمله على غري ما هو عليه باأن 

يكون للوجوب اأو الندب مثالاً فيحمل على غريه”)1(.

ويقول الأ�سنوي: “اأنه تعالى رتب ا�ستحقاق العقاب على خمالفة الأمر، وترتيب 
احلكم على الو�سف ي�سعر بالعلية”)2(.

رتب  منا�شب  اأنه  اإلى معقوله من جهة  بالنظر  بالتعميم  قيل  واإن  عليه:  واأجيب 
التحذير على خمالفته، فاإمنا ي�سح اأن لو مل يتخلف احلكم عنه يف اأمر الندب وقد 

تخلف فال يكون حجة)3(.

اأي اأن تعدي احلكم وهو الوجوب هنا ل ي�سح وذلك لتخلفه يف �سورة اأمر الندب 
فال يكون حجة.

والراجح اأن ترتيب احلكم على الو�سف م�سعر بالعلية، وما جاء يف الآية يف ترتيب 
العقاب على املخالفة كونها �سفة فهو �سحيح واهلل اأعلم، فيكون وجه ال�ستدلل بها 
ا، واأما تخلف ترتيب العقاب عن اأمر الندب، فهذا من جعل  على هذه امل�ساألة �سحيحاً

ال�سارع.

�سرح التلويح )290/1(.  )1(
نهاية ال�سول )341/1(.  )2(

الإحكام لالآمدي )169/2(.  )3(
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املبحث الثالث

الدلئل الأ�صولية يف الآية املتعلقة بدللت الألفاظ 
وحروف املعاين

املطلب االأول
الفعل امل�صارع املقرتن بالالم من �صيغ الأمر

الأ�سوليون يف كتبهم  التي حتدث عنها  امل�سائل  الأمر- من  امل�ساألة -�سيغ  هذه 
ا  تارة ب�سكل جممل وتارة بالتف�سيل، وتارة ياأتي احلديث عنها م�ستقالاً وتارة �سمناً
عند حديثهم عن م�ساألة اأخرى يف باب الأمر، كم�ساألة: )هل الأمر له �سيغة اأو لي�ص 

له �سيغة؟( وكم�ساألة: )مقت�سى الأمر للوجوب(.

فجمهور العلماء على اأن الأمر له �سيغة يعرف بها)1(، وقال الأ�ساعرة اإنه لي�ص 
له �سيغة تخت�ص به)2(، وهذا لي�ص جمال احلديث عن هذه امل�ساألة والتف�سيل فيها.

ومن اأ�سهر هذه ال�سيغ واأكرثها ا�ستعمالاً �سيغة: افعل وليفعل، يقول الزرك�سي: 
“يف �سيغته وهي افعل ويف معناه ليفعل، قال ابن فار�ص: “الأمر بلفظ افعل وليفعل 

نحو: »واأقيموا ال�سالة«، »وليحكم اأهل الإجنيل«”)3(.

ويقول ال�سبكي: “وهذا �سروع يف ذكر �سيغته وهي: )افعل( ويقوم مقامها؛ ا�سم 
الفعل ك�سه وامل�سارع املقرون بالالم مثل: ليقم زيد”)4(.

الو�سول  وتي�سري  )88/2(؛  املحيط  والبحر  )16/2(؛  والإبهاج  )11/1(؛  ال�شرخ�شي  اأ�شول  ينظر:    )1(
.)207/1(

والإبهاج  )496/2(؛  احلاجب  ابن  خمت�سر  عن  احلاجب  ورفع  )889/2؛  املحيط  البحر  ينظر:   )2(
)16/2(؛ واملح�سول للرازي )54/1(.

البحر املحيط )88/2(.  )3(
الإبهاج )16/2(.  )4(
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و�سيغة )افعل( للحا�سر، و�سيغة )ليفعل( للغائب)1(.

من  )ليحذر(  )ليكتب(  كقول  الأمر  بالم  املقرون  بالياء  املبدوء  وامل�سارع 
هذه  وردت  وقد  الأمر،  تفيد  يحذر  امل�سارع  الفعل  مع  فالالم  الأمر)2(،  �سيغ 
للوجوب  والأمر  باحلذر،  اأمر  اأي  )فليحذر(  تعالى:  قوله  يف  الآية  يف  ال�سيغة 

و�سياأتي احلديث عنه.

امل�ستدلون بالآية: وقد ا�ستدل بهذا املو�سع من الآية على اأن هذه ال�سيغة- ليفعل- 
ا عند جمهور العلماء)3(. هي لالأمر واأنها تفيد الوجوب مطلقاً

وجه ال�ستدلل بالآية: 

ليفعل  اأو  افعل  تكون؛  ال�سيغة قد  اإن هذه  له �سيغة، قال:  الأمر  اإن  يقول:  فمن 
وا�سم الفعل وغريها، فكل ذلك يدل على الطلب. 

ا�سم  مقامها؛  ويقوم  افعل  وهي:  �سيغته  ذكر  يف  �سروع  “وهذا  ال�سبكي:  يقول 
الفعل )ك�سه( وامل�سارع املقرون بالالم مثل: )ليقم زيد(”)4(.

ومما يوؤكد اأن هذه ال�سيغة لالأمر هو ما ترتب على املخالفة وترك املاأمور به مما 
يلحق من العقاب، ول يكون ذلك اإل على ترك ماأمور به.

يقول الأ�سنوي: “اأمر اهلل خمالف اأمره باحلذر عن العذاب بقوله: )ڑ( 
والأمر باحلذر عنه اإمنا يكون بعد قيام املقت�سي لنزوله، واإذا ثبت املقدمتان ثبت اأن 

تارك الأمر على �سدد العذاب ول معنى للوجوب اإل هذا”)5(.
ينظر: تي�شري الو�شول )207/1(  )1(

ينظر: مذكرة ال�شنقيطي يف اأ�شول الفقه، )187/1( ترقيم املكتبة ال�ساملة؛ ومعامل اأ�سول الفقه عند   )2(
اأهل ال�سنة واجلماعة للجيزاين )398/1(.

الفحول  واإر�ساد  والإبهاج )31/2(؛  الأ�سول )1190/3(؛  ونفائ�ص  البزدوي )21/1(؛  اأ�شول  ينظر:   )3(
.)250/1(

الإبهاج )16/2(  )4(
نهاية ال�سول )342/1(؛ وينظر: املح�شول للرازي )78/2(.  )5(
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وقد ورد اعرتا�س على هذا ال�ستدلل: 

هذه  كون  �سلمنا  اأننا  لو  فقالوا:  الوجوب)1(.  تقت�سي  ل  )فليحذر(  قوله:  اأن 
به  الأمر  ورود  هو  ذلك  غاية  فاإن  باحلذر،  للمخالفني  اأمر  وهو  لالأمر،  ال�سيغة 
واقت�ساء الأمر الوجوب هو حمل نزاع وال�ستدلل مبا ذكرمتوه على اأنها للوجوب 

م�سادرة على املطلوب)2(.

ويقول الرازي: “واأما قوله تعالى )ڑ  ک    ک  ک  ک(  فلم يختلف 
اأحد يف اأن خمالفة الأمر ل يحل واإمنا اختلفوا يف اأمرين: 

اأحدهما: اإن الأمر يحتمل اأن يكون مبعنى الفعل ويحتمل اأن يكون مبعنى القول 
ا.  ا اأو عاماً خا�ساً

الثاين: اأنهم اإمنا اختلفوا يف ال�سيغة التي تنبئ عن الأمر ولي�ص يف ذلك ظاهر 
ول ن�ص ملا يحاولون فيها”)3(.

اأي  املقت�سي،  قيام  دليل  بالوجوب وهو  القول  اإنه يح�سن  قالوا:  اأجيب عليه: 
اأنهم يقولون: ل ندعي وجوب احلذر من قوله: )فليحذر( واإمنا نقول: باأنه يح�سن 
احلذر، وح�سن احلذر دليل على قيام املقت�سي للوقوع يف املحذور واإل لكان احلذر 

عبثاًا)4(.

ا للدللة على الأمر، في�سح  ا و�سرعاً والراجح اأن هذه ال�سيغة ا�ستعملت لغة وعرفاً
ال�ستدلل بهذا املو�سع على اأنها تفيد الطلب، ولكن الأ�سهر يف ال�ستعمال هو ال�سيغة 

)افعل(، فوجه ال�ستدلل بالآية على اأن هذه ال�سيغة لالأمر �سحيح. 
ينظر: الإبهاج )30/2(.  )1(

ينظر: املرجع ال�شابق؛ ونهاية ال�شول )344/1(.  )2(
املح�سول )54/1(.   )3(

ينظر: الإبهاج )2/ 33(؛ ونهاية ال�سول )344/1(.  )4(
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املطلب الثاين
مقت�صى الأمر املجرد للوجوب

اأوًل: �سورة امل�ساألة: 

اإّن الأمر املجرد عن القرائن ال�سارفة واملقيدة، هل يحمل على وجوب المتثال، 
اأو على غري الوجوب كالندب والإباحة؟

القرائن  ا عن  والأمر جاء هنا جمرداً فالطلب  ماء.  اأ�سقني  لعبده:  ال�سيد  كقول 
اللفظية وغريها، وذلك بخالف ما لو جاء الأمر مقرتًنا بقرينة دالة على الوجوب، 
كاأن يقول له: ا�سقني ماء واإل عاقبتك، فالعقاب هنا قرينة الوجوب، اأو قرينة دالة 

على الندب اأو التخيري، كقوله: )اإذهب اإن �سئت(.

ثانًيا: الأقوال واخلالف يف هذه امل�ساألة: 

 ح�سل خالف بني الأ�سوليني يف هذه امل�ساألة على اأقوال متعددة)1(، ومنها: 

القول الأول: اإنَّ الأمر املجرد عن القرائن للوجوب. وهو قول اجلمهور)2(، واأحد 
قويل ال�سافعي)3(.

القول الثاين: اإن الأمر املجرد عن القرائن للندب. وهو القول الآخر لل�سافعي)4(، 
ولأبي ها�سم واملعتزلة)5(.

نظرا لأن هذه الدرا�شة لي�شت معنية بتتبع الأقوال كلها وا�شتقراء الأدلة، فاإنني �شاأقت�شر فقط على   )1(
ذكر اأ�شهر الأقوال يف امل�شاألة دون الأدلة، وذلك خ�شية اخلروج عن املق�شود ومن ثم ت�شخيم البحث 
مبا لي�ض منه اأ�شاًل. لالإطالع على املزيد، ينظر: فواحت الرحموت )446/1(؛ ونهاية ال�شول �شرح منهاج 

الو�سول )336/1(؛ ورو�سة الناظر )193/1(.
البزدوي )21/1(؛ وك�سف الأ�سرار )168/1(؛ ونفائ�ص الأ�سول )1189/1(؛ وقواطع  اأ�شول  ينظر:   )2(

الأدلة لل�سمعاين )54/1(؛ والأ�شباه والنظائر لبن جنيم )381/1(؛ ورو�سة الناظر )193/1(.
ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )16/1(؛ وفواحت الرحموت )446/1(: وقواطع الأدلة لل�سمعاين )56/1(؛   )3(

والإبهاج لل�شبكي )22/2(؛ وفواحت الرحموت)446/1(؛ و�سرح الكوكب املنري )39/3(.
ينظر: الإبهاج )23/2(.  )4(

ينظر: فواحت الرحموت )446/1(؛ واإر�ساد الفحول لل�سوكاين )247/1(؛ وقواطع الأدلة لل�سمعاين )54/1(.  )5(
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القول الثالث: اإنه لالإباحة. وهو للكرخي من احلنفية)1(.

القول الرابع: اأّن الأمر املجرد عن القرائن ُيتوقف فيه، وهو قول ابن �سريج من 
ال�سافعية والأ�سعري)2(، و�سححه الآمدي)3(، والغزايل)4(.

ثالًثا: امل�ستدلون بالآية ووجه ال�ستدلل بها: 

وقد ا�ستدل بهذه الآية بع�ص القائلني اإّن الأمر للوجوب من احلنفية؛ كالبزدوي)5(، 
والقرايف)8(  العربي  كابن  واملالكية  الن�شاري)7(،  الدين  نظام  وابن  وال�سرخ�سي)6(، 
وال�سافعية؛ كالأ�سنوي)9(، وال�سمعاين)10(، والتفتازاين)11(، وال�سبكي)12(، واحلنابلة)13(.

رابًعا: وجوه ا�ستدللهم بها: 

�شاأذكر هنا مناذج لوجوه ا�شتدلل الأ�شوليني بهذه الآية: 

: قالوا: “اإن املراد اإيجاب احلذر؛ اإذ ل معنى للندب ههنا، فاإن الفعل اإن كان تركه  اأولاً
ي�سلح  ل  باحلذر  فالأمر  اأي�سا)14(،  ندب  فال  واإل  لزم،  فاحلذر  للعذاب  ا  موجباً
للندب وغريه �سوى الوجوب، والأمر باحلذر دليل الوجوب، اإذ ل حذر يف خمالفة 

ينظر: اأ�شول البزدوي )228/1(.  )1(
ينظر: البحر املحيط )103/2(.  )2(

ينظر: الإحكام )163/2(.  )3(
ينظر: امل�شت�شفى )209/1(.   )4(

ينظر: ك�شف الأ�شرار )173/1(.  )5(
ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )18/1(.  )6(
ينظر: فواحت الرحموت )448/1(.  )7(

ينظر: نفائ�ض الأ�شول )1189/3(.  )8(
ينظر: نهاية ال�شول )344/1(.   )9(

)10( ينظر: نهاية ال�شول �شرح منهاج الو�شول )340/1(؛ وقواطع الأدلة )56/1(. 
)11( ينظر: �شرح التلويح )289/1(. 

)12( ينظر: الإبهاج )30/2(. 
)13( ينظر: رو�شة الناظر )193/1(.

)14( ينظر: فواحت الرحموت )448/1(.
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غري الواجب”)1(.

ا: “وخوف العقوبة يف ترك الوجوب”)2(. ا: ويقول ال�سرخ�سي اأي�ساً ثانياً

فاإن اهلل تعالى توعد من خالف بالعقاب، فخوف العقوبة اإمنا يكون على ترك 
ووجوبه،  الأمر  لزوم  على  فدل  واملندوب،  املباح  يلحق  ل  فالوعيد  الواجب، 

فا�ستحقاق الوعيد ب�سبب ترك املاأمور به)3(.

تاركه  فيكون  له،  موافق  هو  به  باملاأمور  الآتي  اأن  نعلم  عندما  يتقرر  وهذا 
ا له، واملخالف على �سدد العذاب، ول معنى للوجوب اإل هذا)4(. خمالفاً

ملسو هيلع هللا ىلص- خمالف، وخمالف ذلك الأمر  اأو ر�سوله    فتارك الأمر-اأمر اهلل 
واملخالفة  الإتيان مبقت�ساه،  الأمر عبارة عن  موافقة  فاإن  للعقاب؛  م�ستحق 
عك�ص املوافقة، فكانت خمالفة الأمر هي الإخالل مبقت�ساه، فثبت اأن تارك 
معنى  هو  وهذا  العقاب  في�ستحق  الأمر،  لذلك  خمالف  ور�سوله  اهلل  اأمر 
وهو:  العقاب،  تركه  على  ترتب  ملا  للوجوب  الأمر  يكن  مل  فلو  الوجوب)5(، 

الفتنة والعذاب الأليم.

وبني  عليه،  واأوعد  الأمر  خالف  تعالى  اهلل  حذر  “فقد  ال�سمعاين:  وقال  ا:  ثالثاً
اهلل تعالى اأن اأمره لنا لي�ص كاأمر بع�سنا لبع�ص يف اأنه ل يجب، فاإن لنا فيه 

اخلرية”)6(.

اأمره،  مبخالفة  وهددهم  بالتزامه،  واأمرهم  اأمره،  خمالفة  من  فحذرهم 
املرجع ال�سابق.   )1(

اأ�سول ال�سرخ�سي )18/1(.  )2(
ينظر: الف�شول يف الأ�شول )88/2(؛ والإبهاج )30/2(.   )3(

ينظر: نهاية ال�شول �شرح منهاج الو�شول لالآ�شنوي )340/1(؛ وينظر: الإبهاج )30/2(.  )4(
ينظر: املح�شول للرازي )78/2(؛ ونهاية ال�سول )341/1(.   )5(

قواطع الأدلة لل�سمعاين )56/1(.  )6(
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ا  ا وتركاً والتهديد على املخالفة دليل الوجوب)1(، فيكون خمالفة الأمر حراماً
للواجب ليلحق بها الوعيد والتهديد)2(.

لقبح  اخلوف  ذلك  لول  اإذ  الأمر،  ملخالفة  العذاب  اأو  الفتنة  اإ�سابة  فخوف 
ا، اإذ لي�ص على  التحذير وملا ا�ستح�سن، واإذا حتقق ذلك كان املاأمور به واجباً

ما عدا الواجب حتذير وخوف من فتنة اأو عذاب)3(.

ا: وقال ابن قدامة: “حذر الفتنة والعذاب الأليم يف خمالفة الأمر، فلول اأنه  رابعاً
مقت�ص للوجوب ما حلقه ذلك”)4(. اأي يعر�سون عنه برتك مقت�ساه، فرتب 
على ذلك الفتنة والعقاب، فدّل على اأّن مقت�سى الأمر املجرد عن القرائن 
الوجوب؛ اإذ لول ذلك لقبح التحذير ومل يكن له فائدة)5(. فالوعيد ل يلحق 

تارك املندوب ول املباح)6(.

جن�سية  اإ�سافته  لأن  اأمره؛  عموم  اأي  العموم  توجب  )اأمره(  لفظ  اأن  ا:  خام�ساً
فهي مبنزلة )الأمر( بالالم ال�ستغراقية، وعليه يكون العقاب مرتتب على 
املذكور  فالعموم  غريه،  دون  فقط  الوجوب  يقت�سي  وهذا  اأمر،  اأي  خمالفة 

ي�ستوجب كون �سيغة الأمر املجردة عن القرائن للعموم)7(.

فكل هذه الأقوال التي ذكرت وغريها الكثري مما ورد يف كتبهم، تبني اأن الأمر 
يف الآية للوجوب، ودليله اأنه مقرتن بالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم، اإذ 
العقاب ل يكون اإل على ترك واجب اأو فعل حرام، وهذه ال�سيغة مو�سوعة 

للعموم ت�سمل كل اأمر كما �سياأتي حتقيقه يف املطلب التايل.
ينظر: الإحكام لالآمدي )164/2(؛ ورفع احلاجب )503/2(  )1(

ينظر: �شرح التلويح )289/1(.  )2(

ينظر: �شرح التلويح )289/1(.  )3(
رو�سة الناظر )194/1(.  )4(

ينظر: اإر�شاد الفحول )250/1(.  )5(
ينظر: الف�شول للرازي )88/2(.   )6(
ينظر: تي�شري التحرير )423/1(.   )7(
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مناق�سة واعرتا�سات على ال�ستدلل بالآية وعلى وجوه ال�ستدلل واجلواب عليها: 

اأمر  كل  يف  عام  غري  اأنه  اأي  يعم،  ل  ک(  ک     ( قوله:  اإنَّ  الأول:  العرتا�ص 
ول  به  ن�سلم  ونحن  للوجوب،  ا  واحداً ا  اأمراً اأن  فيفيد  مفرد  فهو  ب�سيغته)1(، 
يفيد اأن كل الأوامر للوجوب)2(. اأي اأنهم نفوا اأن تكون هذه ال�سيغة الواردة 

يف الآية: )  ک  ک( لعموم وجوب الأمر، بل هي للمفرد.

فدعوى اأنها ن�ص يف كل اأمر اأو عام ل ي�سلم به، ول �سبيل لدعوى الن�ص، واأما 
العموم فيتوقف فيه كما يتوقف يف �سيغته)3(.

واأجيب عليه: باأنه يعم جلواز ال�ستثناء منه، وجواز ال�ستثناء دليل العموم، 
الأمر  اإل  اأمره  عن  يخالفون  الذين  “فليحذر  يقال:  اأن  وي�سح  فيجوز 

الفالين”)4(.

يعد  ل  به  املاأمور  وتارك  الأمر،  ملن خالف  الوعيد جاء  اإمنا  الثاين:  العرتا�ص 
ا لالأمر)5(. خمالفاً

ا، فمن ترك �سيام �سهر رم�سان  اجلواب عليه: اأن تارك املاأمور يعد خمالفاً
وهو ماأمور به اأن يقال له: خالفت اأمر اهلل برتك ال�سيام بال عذر، فدل على 

اأن تارك املاأمور به خمالف لالأمر)6(.

العرتا�ص الثالث: اأن التحذير على املخالفة ي�سح لو مل يتخلف احلكم عنه، وقد 
تخلف يف اأمر الندب، فال يكون حجة)7(.

ينظر: الإحكام لالآمدي )169/2(؛ ونهاية ال�شول �شرح منهاج الو�شول)380/1(.   )1(
ينظر: نهاية ال�شول )341/1(.  )2(

بنظر: امل�شت�شفى )209/1(.  )3(
الإبهاج لل�شبكي )30/2(، ونهاية ال�سول )341/1(.  )4(

ينظر: الف�شول يف الأ�شول )88/2(.   )5(
املرجع ال�سابق.  )6(

ينظر: الإحكام لالآمدي )169/2(.  )7(
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ميكن اجلواب عليه: اأن تخلف احلكم عن الندب، جاء من قبل ال�سارع ولي�ص 
من ذات ال�سيغة، وذلك ليتميز الوجوب عن الندب.

اأنه تعالى اأمر املخالفني باحلذر،  العرتا�ص الرابع: ل ن�سلم اأن الآية تدل على 
اأنه تعالى اأمر باحلذر عن املخالفني فيكون فاعل قوله: )فليحذر(  بل على 

ال�سمري، وقوله: )الذين يخالفون( مفعولاً به)1(. 

له من مرجع،  بد  اإليه، ول  الأ�سل فال ي�سار  الإ�سمار خالف  اأجيب عليه: 
اإليه وهو مفقود  ا�سم ظاهر يرجع  لل�سمري من  اأنه ل بد  اأخرى:  ومن جهة 

هنا)2(.

للمخالفني  اأمر  هو  )فليحذر(  قوله:  باأنَّ  �سلمنا  لو  قالوا:  اخلام�ص،  العرتا�ص 
واأنه ل �سمري يف الآية، ولكن غاية ما يف الباب هو الأمر، وكونه للوجوب اأو 

عدمه هو حمل النزاع، فال ي�ستلزم احلذر)3(.

اجلواب عليه من وجوه)4(:

اأنه عام لكل الأوامر فتقت�سي الوجوب.. 1

على . 2 احلكم  وترتيب  الأمر،  خمالفة  على  العقاب  ا�ستحقاق  رّتب  اأنه 
الو�سف م�سعر بالعلية.

على . 3 دليل  العذاب  من  احلذر  وح�سن  احلذر،  ح�سن  على  يدل  هذا  اأن 
قيام املقت�سي للعذاب، وثبوت وجود املقت�سي للعذاب يثبت به اأن الأمر 

للوجوب، فرتك الواجب هو املقت�سي للعذاب دون غريه)5(.
نهاية ال�سول )342/1(.  )1(
نهاية ال�سول )342/1(.   )2(

ينظر: املرجع ال�شابق )344/1(.  )3(
)4(  ينظر: امل�شت�شفى )209/1(.

ينظر: نهاية ال�شول )341/1(.   )5(
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ا بعدم املبالة، وهذا متوفر يف كل �سور . 4 اأن ا�ستحقاق العقاب مرتبط اأي�ساً
الرتك)1(.

العرتا�ص ال�ساد�ص: اأنه لو كانت خمالفة الأمر عبارة عن ترك املاأمور به لكان 
ا)2(. من ترك املندوب خمالفاً

اجلواب عليه: اأن هذا يلزم لو قلنا باأن املندوب ماأمور به، واإمنا يكون املندوب 
ا به لو ثبت اأن الأمر لي�ص للوجوب، وهو عني امل�ساألة املتنازع فيها)3(. ماأموراً

ا منه، واعرتا�سات  وهناك وجوه اأخر لال�ستدلل تت�سمن معنى ما ذكرت اأو قريباً
واأجوبة عليها اكتفيت مبا ذكرت خ�سية الإطالة والتكرار.

لالأمر،  مو�سوعة  ال�سيغة  فاإن  و�سعها،  اأ�سل  يف  الوجوب  تقت�سي  اأنها  والراجح: 
والأمر يفيد الوجوب على الراجح من اأقوالهم، وما ورد من اعرتا�سات مت اجلواب عليها 

ودفعها، فيكون وجه ال�ستدلل بالآية على الوجوب هو الأقرب لل�سواب واهلل اأعلم.

املطلب الثالث

من �صيغ العموم: املفرد املعرف بالإ�صافة

وبع�سها  اتفاق  حمل  بع�سها  كثرية  وهي  بها،  ُيعرف  واأ�ساليب  �سيغ  له  العموم 
ولكن  اللغة،  جهة  من  ا  م�ستفاداً العموم  يكون  اأن  ال�سيغ  هذه  ومن  فيه)4(،  خمتلف 
مع وجود القرينة، وهذه القرينة قد تكون يف الإثبات وقد تكون يف النفي، مثل: األ 
والإ�سافة الداخالن على اجلمع واملفرد، فاملفرد املعرف بالإ�سافة هو للعموم، مامل 
وهناك ردود واعرتا�شات اأخرى غري ما ذكرت وردت على هذا ال�شتدلل بالآية على امل�شاألة، ينظر:   )1(

نهاية ال�سول )344/1(. 
ينظر: املح�شول )85/2(.  )2(

املرجع ال�سابق.  )3(
ينظر: العقد املنظوم للقرايف.)الكتاب كله يتناول �شيغ العموم(.   )4(
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اإلى  امل�ساف  املفرد  اأي  بالإ�سافة،  املعرف  املفرد  ومنها  عهد)1(،  على  القرينة  تقم 
معرفة )الإ�سافة الداخلة على املفرد( يف قوله تعالى: )ک  ک  ک(.

فهل هذا اللفظ عام؛ لكون اإ�سافته جن�سية، فتكون كالأمر بالالم ال�ستغراقية)2(، 
اأو اأنها لي�ست للعموم؟ 

وقد اختلفوا يف هذه ال�سيغة ويف هذا املو�سع واإفادته للعموم على قولني: 

القول الأول: اأن هذه ال�سيغة يف هذا املو�سع للعموم، ذكرها الكثريون، منهم: ابن 
الأن�ساري  وزكريا  والأ�سنوي)6(،  وال�سبكي)5(،  احلاجب)4(،  وابن  جنيم)3(، 

ال�سافعي)7(، واحلنابلة)8(.

بالبع�ص، كما يف  ال�سادق  للجن�ص  بل  ا،  للعموم مطلقاً لي�ست  اأنها  الثاين:  القول 
لب�ست الثوب، ولب�ست ثوب النا�ص، وبه قال الآمدي)9(، والغزايل)10(.

امل�ستدلون بالآية على امل�ساألة ووجه الدللة: 

ا�ستدل بها اأ�سحاب القول الأول على اأنها تفيد العموم.

وجوه الدللة بالآية كثرية، ومنها: 

: اأن هذا الأ�سلوب هو مبنزلة ال�ستغراق املفيد للعموم، يقول �ساحب التي�سري:  اأولاً
الأ�شول  لب  �شرح  يف  الو�شول  غاية  ينظر:  )379/1(؛  الو�شول  منهاج  �شرح  ال�شول  نهاية  ينظر:   )1(

.)61/1(
ينظر: تي�شري التحرير )423/1(.  )2(

ينظر: الأ�شباه والنظائر لبن جنيم )381/1(.  )3(
ينظر: رفع احلاجب )503/2(.  )4(

ينظر: الإبهاج لل�شبكي )30/2، و33(.  )5(
ينظر: نهاية ال�شول )280/1(.  )6(

ينظر: غاية الو�شول يف �شرح لب الأ�شول )61/1(.  )7(
ينظر: التحبري )3482/7(؛ والكوكب املنري )187/2(.   )8(

ينظر: الإحكام )169/2(.   )9(
)10( ينظر: امل�شت�شفى )209/1(. 
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جن�سية فهو مبنزلة قوله: الأمر بالالم  اإ�سافته  لكون  عام؛  اأمره  لفظ  “اإن 
ال�ستغراقية فلزم ترتب الوعيد على خمالفة كل فرد من اأفراد ما و�سع له 
العموم  وهذا  اإلى غري ذلك،  واركع  كا�سجد  املعلومة؛  ال�سيغ  اأمر من  لفظ 
ا ملا يفيد الوجوب فقط واإل مل يرتتب الوعيد  يقت�سى كون لفظ اأمر مو�سوعاً

على خمالفة كل فرد”)1(.

اأمر من  اإلى كل  اأنَّ التحذير عن املخالفة ين�سرف  اأن املق�سود من هذا  ا:  ثانياً
فتقت�سي  الأوامر  لكل  عام  فهو  الندب)2(،  اأمر  منه  وخ�ص  ال�سارع  اأوامر 
وال�شتثناء يخرج  العموم،  دليل  وال�شتثناء  ال�شتثناء منه،  الوجوب، جلواز 
“فليحذر  من الكالم ما لوله لدخل فيه وذلك يفيد العموم، فيجوز القول: 
الوجه  اأن هذا  اإلى  واأ�سري  الأمر الفالين”)3(.  اإل  اأمره  الذين يخالفون عن 

�سبق ال�ستدلل به على م�سائل اأخر �سبق ذكر بع�سها.

وناق�ص اأ�سحاب القول الثاين هذا ال�ستدلل بالآية: 

العذاب، ولكن يف  الآية فيها دللة على مقت�سى نزول  اأن  اإن �سلمنا  فقالوا: 
ا،  ا واحداً اأمر واحد، ولي�ص يف كل اأمر فاإن )عن اأمره( ل تعم ول يفيد اإل اأمراً
ا يفيد الوجوب، فال يكون كل اأمر كذلك)4(، غايته  ا واحداً ونحن نقول باأن اأمراً
اأنه حذر من املخالفة، واملخالفة هي عدم اعتقاد موجبه واأن ل يفعل على ما 

هو عليه من اإيجاب اأو ندب، ولي�ص فيه ما يدل على اأن كل اأمر للوجوب)5(.

وي�ساف اإليه: اأن الأمر منق�سم اإلى ما هو مهدد عليه وغري مهدد عليه، فيجب 
اعتقاد الوجوب فيما هدد عليه، ويخ�ص الأمر بالآية باأنه غري عام يف كل اأمر 

تي�سري التحرير )423/1(.   )1(
ينظر: غاية الو�شول يف �شرح لب الأ�شول )61/1(.   )2(

ينظر: )89/2(؛ ونهاية ال�سول )344/1(.   )3(
ينظر: نفائ�ض الأ�شول )1195/3(؛ والإبهاج )30/2(.  )4(

ينظر: الأحكام لالآمدي )169/2(.  )5(
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ب�سيغته)1(، يقول الآمدي: “واإن قيل بالتعميم بالنظر اإلى معقوله من جهة 
اأنه منا�سب رتب التحذير على خمالفته، فاإمنا ي�سح اأن لو مل يتخلف احلكم 

عنه يف اأمر الندب وقد تخلف فال يكون حجة”.

يخالفون  الذين  )فليحذر  بقوله:  مت�سكهم  الثانية  “ال�سبهة  الغزايل:  يقول 
اأنه ن�ص  األيم( قلنا: تدعون  اأو ي�سيبهم عذاب  اأن ت�سيبهم فتنة  اأمره  عن 
العموم فقد ل  ادعيتم  واإن  الن�ص  اإلى دعوى  �سبيل  ول  اأو عام،  اأمر  يف كل 
اأو نخ�س�سه  نقول بالعموم ونتوقف يف �سيغته كما نتوقف يف �سيغة الأمر، 
ا اأمره ومن خالف عن اأمره يف  بالأمر بالدخول يف دينه بدليل اأن ندبه اأي�ساً

قوله تعالى: )ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ( ]النور: 33[، وقوله: )ڈ  
عن  نهي  هذا  نقول:  ثم  للعقاب  يتعر�ص  ل  واأمثاله   ،]282 ]البقرة:  ژ( 
ا، واإن كان  ا فواجباً املخالفة واأمر باملوافقة اأي يوؤتى به على وجهه اإن كان واجباً

ا، والكالم يف �سيغة الإيجاب ل يف املوافقة واملخالفة”)2(. ا فندباً ندباً

اأجيب على اعرتا�سهم من عدة وجوه: 

باأنه عام جلواز ال�ستثناء اإذ ي�سح اأن يقال: “ليحذر الذين يخالفون عن . 1
اإل يف الأمر الفالين” ومعيار العموم جواز ال�ستثناء، وال�ستثناء  اأمره 
يخرج من الكالم ما لوله لدخل فيه، وذلك هو العموم، فيجوز ا�شتثناء 

كل واحد من اأنواع املخالفات)3(.

اأنه رتب ا�ستحقاق العقاب على خمالف الأمر، وذلك ُم�سعر بالعلية، اأي . 2
دوران احلكم، وهذا يقت�سي العموم)4(.

العقاب،  ي�ستحق عليه �ساحبه  ال�سور  بع�ص  الأمر يف  اأن خمالفة  ثبت  اأنه  ا:  ثالثاً
ينظر: الإحكام )169/2(.  )1(

امل�ست�سفى )209/1(.  )2(
ينظر: نفائ�ض الأ�شول )1198/1(؛ والإبهاج )30/2(.   )3(

الإبهاج )30/2(.   )4(
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وا�ستحقاق العقاب ثبت لعدم املبالة بالأمر وذلك ينا�سبه الزجر، وهذا املعنى 
قائم يف كل املخالفات فوجب ترتيب العقاب على الكل، وهذا معنى العموم)1(.

املو�سع  هذا  ويف  ال�سيغة،  هذه  مثل  يف  بالعموم  القول  اأعلم-  -واهلل  والراجح 
العقاب على خمالفة  فاإذا ترتب  للعموم،  وال�ستثناء معيار  ال�ستثناء منها،  ل�سحة 
ا، ول دليل على التخ�سي�ص  اأمر، فاإنه ي�ستحقه على خمالفة اأي اأمر ما مل يكن ندباً

باأمر دون اأمر، والتخ�سي�ص بدون دليل حتكم.

املطلب الرابع
الأمر بعد احلظر للوجوب

قد ياأتي الأمر بال�شيء وطلب فعله وذلك بعد نهي كان قبله، اأي اأن يرد حظر من 
ال�شارع لفعل ما، �شواء فهم هذا احلظر من نهي �شريح، اأم من غريه، ثم يرد اأمر 
بذلك الفعل، وهي من م�سائل باب الأمر والنهي التي تناولها الأ�سوليون بالتف�سيل، 
َفْوَق  اِحي  الأَ�سَ وِم  حُلُ َعْن  َوَنَهْيُتُكْم  َفُزوُروَها،  اْلُقُبوِر  ِزَياَرِة  َعْن  »َنَهْيُتُكْم  ملسو هيلع هللا ىلص:  كقوله 
ِبيِذ اإِلَّ يِف �ِسَقاٍء َفا�ْسَرُبوا يِف الأَ�ْسِقَيِة ُكلَِّها،  َثاَلٍث َفاأَْم�ِسُكوا َما َبَدا َلُكْم، َوَنَهْيُتُكْم َعِن النَّ

ا«)2(. َوَل َت�ْسَرُبوا ُم�ْسِكراً

ا، فهل هذا  ا عنه �سابقاً وجه ال�ستدلل: جاء الأمر بزيارة القبور بعد اأن كان منهياً
الأمر للوجوب اأو لغريه؟

خالف الأ�سوليني يف هذه امل�ساألة: 

الأقوال يف امل�ساألة: هناك اأقوال كثرية يف هذه امل�ساألة اأذكر منها)3(: 

القول الأول: اأنَّها ترفع احلظر ال�شابق وتعيد حال الفعل اإلى ما كان قبل احلظر، 
ينظر: املح�شول للرازي )90/2(.   )1(

اِحّي َبْعَد  وِم الأَ�سَ ْكِل حُلُ ْهِى َعْن اأَ اأخرجه: م�سلم يف �سحيحه كتاب: الأ�ساحي، باب: َبَياِن َما َكاَن ِمَن النَّ  )2(
ِل الإِ�ْساَلِم َوَبَياِن َن�ْسِخِه َواإَِباَحِتِه اإَِلى َمَتى �َساَء، رقمه: )5228( )98/6(. َثاَلٍث يِف اأَوَّ

لأن هذه الدرا�سة لي�ست معنية بتتبع كل الأقوال والأدلة لذا اقت�سرت على اأ�سهر الأقوال فيها.   )3(
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لبع�ص  وهو  ال�سا�سي)2(،  والقفال  الزرك�سي)1(،  واختيار  املزين  قول:  وهو 
احلنابلة)3(.

القول الثاين: اأن موجبه قبل احلظر الوجوب، واأما بعد احلظر فهو للندب، وهو 
للقا�سي ح�سني)4(.

ون�سب  واملتكلمني  الفقهاء  جلمهور  وهو  الإباحة،  موجبه  اأن  الثالث:  القول 
لل�سافعي)5(، والقفال ال�سا�سي)6(، واأحمد واأ�سحابه)7(، ولأبي يعلى)8(.

ال�سافعية،  وبع�ص  ولل�سافعي  للحنفية)9(،  الوجوب وهو  اأن مطلقه  الرابع:  القول 
ونقل الزرك�سي قول الأكرثين)10(، ون�سبه يف التحرير لأبي يعلى)11(.

القول اخلام�ص: التوقف وبه قال الغزايل )12(، واجلويني )13(.

امل�ستدلون بالآية على هذه امل�ساألة ووجه الدللة: 

ممن ا�ستدل بها اأ�سحاب القول بالوجوب كال�سرخ�سي، والبزدوي)14(، وال�سريازي)15(.
)1(  ينظر: البحر املحيط )111/2(
ينظر: البحر املحيط )113/2(.  )2(

ينظر: التحبري �شرح التحرير )2246/5(.  )3(
ينظر: البحر املحيط )113/2(.  )4(

ينظر: التب�شرة )38/1(.  )5(
ينظر: البحر املحيط )111/2(.  )6(

ينظر: التحبري )2246/5(.  )7(
ينظر: العدة: )256(.  )8(

ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )19/1(.  )9(
)10( ينظر: البحر املحيط)111/2(، واملح�سول للرازي )159/2(، والتب�سرة )38/1(.

)11( وال�سحيح اأن قول اأبو يعلى والذي ن�ص عليه هو الإباحة، وهو ما ذكره يف العدة)256( وهذه الن�سبة 
ذكرها املرداوي ينظر: التحبري )2249/5(.

)12( ينظر: امل�شت�شفى )211/1(.
)13( ينظر: الربهان )188/1(..

)14( ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )19/1(، واأ�سول البزدوي )22/1(. 
)15( ينظر: التب�شرة )38/1(.
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وجه ال�ستدلل: هناك عبارات وردت يف ذلك ولكن معناها متقارب، ومن ذلك: 

اأو ل يتقدمه حظر، فالكل يقت�شي . 1 اأن يتقدم الأمر حظر  اأنه مل يف�شل بني 
ا عن القرائن؛ فاقت�سى الوجوب كما  الوجوب دون تفريق، فالأمر ورد متجرداً

لو مل يتقدمه حظر)1(.

ا . 2 اأنه ل فرق يف كون موجب الأمر الإلزام والوجوب بني اأن يكون الأمر وارداً
قبل احلظر وبني اأن يكون وارًدا بعده. مبعنى اأن الآية مل تفرق بني كون الأمر 
ورد قبل احلظر اأو بعده، ومل تذكر ذلك فيبقى مقت�شى الأمر على ما هو عليه 

من الإيجاب)2(.

اأن الأمر ورد متجرًدا عن القرائن فاقت�شى الوجوب كما لو يتقدمه حظر)3(.. 3

واعرت�ص على هذا ال�ستدلل: 

ا عن القرائن فاقت�سى  فقالوا: ل ُن�سّلم اأنه قد ورد الأمر يف هذه ال�سورة متجرداً
الوجوب، بل قد وردت قرينة �سارفة عن الوجوب، وهي تقدم احلذر على الوجوب، 

وهذا لي�ص كالأمر املطلق الذي مل ي�سبق بحذر فافرتقا)4(، فال ي�سح القيا�ص.

واأجيب عليه)5(: 

: اأن القرينة ما يبني معنى اللفظ ويف�سره، وذلك اإمنا يكون مبا يوافق اللفظ  اأولاً
اأن  له فال يجوز  ا  بياناً يكون  اأن  وي�ساده فال يجوز  فاأما ما يخالفه  ومياثله، 
ما كان من حكم وهو  الأمر خالفت  القرينة هنا وهي  اأن  اأي  يجعل قرينة، 

النهي، وهذا ل يعد قرينة.
ينظر: التب�شرة )38/1(.  )1(

ينظر: املرجع ال�شابق )38/1(.  )2(
ينظر: املرجع ال�شابق.  )3(

ينظر: التب�شرة )38/1(.  )4(

ينظر: التب�شرة )39/1(.  )5(
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ا اأنه ل خالف اأن النهي بعد الأمر يقت�شي احلظر، فكذلك الأمر بعد   ثانًيا: واأي�شً
النهي وجب اأن يقت�سي الوجوب. 

ثالًثا: ولأن كل واحد من اللفظني م�شتقل بنف�شه فال يتغري معه مقت�شى الثاين 
بتقدم الأول كما لو قال: حرمت عليك كذا، ثم قال: اأوجبت عليك كذا، ول 
يلزم قولهم فالن بحر حيث حملنا البحر على و�سف الرجل دون املاء الكثري؛ 
لأن البحر غري م�ستقل بنف�سه، فاعترب حكمه بنف�سه، األ ترى اأنه لو مل ي�سله 
ا ملا قبله، وههنا الكالم م�ستقل بنف�سه فاعترب  مبا قبله مل يفد فجعل و�سفاً

حكمه بنف�سه.

يف  فاختلفا  املجرد،  الأمر  عن  يختلف  الأمر  من  الأ�سلوب  هذا  اأن  والراجح: 
احلقيقة، فيلزم منه الختالف يف احلكم وما يرتتب عليه.

ومن جهة اأخرى: فاإن القرينة قد تكون لالإثبات اأو للنفي، فهي ت�سلح اأن تكون 
اأن  اأعلم-  واهلل  الراجح-  فاإن  الأقوال  بني  للجمع  ولكن  الوجوب.  من  له  �سارفة 
يعود احلكم على ما كان عليه قبل النهي، فيكون ال�ستدلل بالآية على هذا امل�ساألة 

ا، ول يقا�ص على الأمر املجرد. مرجوحاً

املطلب اخلام�ض
مقت�شى االأمر املجرد الفورية

املطلب  هذا  ويف  الأمثلة،  مع  وبيانه  تو�سيحه  �سبق  القرائن  عن  املجرد  الأمر 
�ساأتناول ال�ستدلل بالآية على الفورية عند من يقول الأمر املجرد عن القرائن يفيد 

القيام بالفعل فور الطلب، فال يجوز للماأمور تاأخري القيام بالفعل.

يجوز  ل  بحيث  بالفعل،  للقيام  واملبادرة  الإ�سراع  يجب  هل  اأنه  هو  واملق�سود:   
تاأخريه؟ اأو هل مقت�سى الأمر الرتاخي وجواز التاأخري؟ يقول عبدالعزيز البخاري: 
الفعل يف اأول اأوقات الإمكان ومعنى قولنا  اأنه يجب تعجيل  الفور  “ومعنى قولنا على 
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على الرتاخي اأنه يجوز تاأخريه عنه، ولي�ص معناه اأنه يجب تاأخريه عنه حتى لو اأتى به 
ا لأحد”)1(. فيه ل يعتد به؛ لأن هذا لي�ص مذهباً

اأوًل: اخلالف يف امل�ساألة: 

ا بقرينة تدل على الفور فهو للفور،  حترير حمل اخلالف: اأن الأمر اإذا ورد مقرتناً
واإذا وردت قرينة تدل على الرتاخي فهو للرتاخي.

ا عن القرائن. ولكن اخلالف يف ورود الأمر جمرداً

الفور  على  الأداء  وجوب  حكم  يثبت  فال  للرتاخي،  الأمر  اأن  الأول:  القول 
ال�سافعية)3(، وجماعة من  واأكرث  بع�ص احلنفية)2(،  قول  الأمر، وهو  مبطلق 

الأ�ساعرة)4(، ورواية عن اأحمد)5(.

القول الثاين: اأنه على الفور، وهو للجمهور من احلنفية)6(، واملالكية)7(، وبع�ص 
ال�سافعية)8(، واحلنابلة)9(، وابن حزم)10(.

القول الثالث: التوقف، وهو لبع�ص ال�سافعية)11(، والأ�سعرية)12(.
ك�سف الأ�سرار )373/1(.   )1(

ينظر: اأ�شول ال�شا�شي )131/1(؛ و اأ�سول ال�سرخ�سي )26/1(.  )2(
ينظر: الإبهاج )58/2(.  )3(

ينظر: حا�شية العطار )483/1(؛ واأ�سول ال�سرخ�سي )26/1(؛ والتحبري )2225/5(.  )4(
ينظر: التحبري )2226/5(.  )5(

ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي )26/1(؛ واأ�سول ال�سا�سي)135/1(.   )6(
ينظر: الفروق )109/2(.   )7(

ينظر: البحر املحيط )127/2(.   )8(
ينظر: التحبري �شرح التحرير )2225/5(.   )9(

)10( ينظر: الإحكام )307/3(.
)11( ينظر: الإبهاج )59/2(. 

)12( ينظر: اإر�شاد الفحول )260/1(.
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امل�ستدلون بالآية ووجه الدللة: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول بالفور بهذه الآية، ومنهم ال�سمعاين)1(.

ا�ستدل بالآية على اأن الأمر للفور؛ لأن الأ�سل اأنه اإذا وجه الأمر للمكلف اأن يقوم 
فيبادر، فاإن اأخر فقد خالف عن الأمر)2(. فتاأخري المتثال لالأمر هو خمالفة ملقت�سى 

الأمر وحقيقته.

جمرى  ال�سرع  بيان  يف  جارية  اأفعاله  اأن  تبني  الأخبار  “فهذه  ال�سمعاين:  يقول 
اأقواله ومن ال�سحابة ر�سى اهلل عنهم كانوا يعتقدون ذلك، ويرون اأن املبادرة اإلى 
اأفعاله يف املتابعة مثل املبادرة اإلى اأقواله، وقد دل على هذا الأ�سل الكبري قوله تعالى: 
على  م�ستمل  وذلك  �ساأنه،  هو  واأمره   ،]63 ]النور:  ک  ک(  ک   )ڑ  ک    

اإلى المتثال �سواء يف  الفورية  واأقواله”)3(. فاملبادرة املق�سودة يف قوله هي  اأفعاله 
الأقوال اأو الأفعال، فال يجوز تاأخري الفعل بدليل الآية الكرمية، وهو ما رتب ال�سارع 

على تاأخريه ذم وعقاب. 

واملبادرة والإ�سراع بالتاأ�سي والتباع ل يقت�سر على القول فقط بل ي�سمل الفعل 
ا، يقول ال�سمعاين)4(: اإن املبادرة اإلى اأفعاله يف املتابعة مثل املبادرة اإلى اأقواله؛  اأي�ساً
اإذ لفظ الأمر الوارد يف الآية معناها ال�سرع والدين وت�سمل القول والفعل، ومثله قوله 

ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�ص منه فهو رد«)5(.

التاأخري  اإذ  ووجيه؛  �سحيح  للفور  الأمر  اأن  على  بالآية  ال�ستدلل  اأن  والراجح: 
من  بد  ل  الأمر  يتميز  وحتى  مرجوة،  م�سلحة  تفوت  قد  والفورية  املبادرة  وعدم 

املبادرة ليتحقق من الأمر املق�سود منه.
ينظر: قواطع الأدلة )309/1(.   )1(

ينظر: الأ�شول من علم الأ�شول )20/1(.   )2(
قواطع الأدلة )309/1(.   )3(

ينظر: قواطع الأدلة )310/1(.   )4(
�سبق تخريجه.  )5(
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تاأخريه عدم فوات  اإل ما اقت�سى  اإليه  للفورية و�سرعة املبادرة  اأ�سله  والأمر يف 
ا بالزمان  امل�سلحة اأو ترتب على تفويته بالتاأخري تهديد اأو عقوبة، �سواء اأكان حمدداً
اأم املكان اأم غريها، اأي مبعنى ميكن النظر يف م�شاألة الرتجيح اإلى حقيقة امل�شالح 

واملفا�سد املرتتبة على الفعل من جهة املبادرة اإليه اأو تاأخريه.

املطلب ال�شاد�ض
حرف )عن( يف االآية هل هو زائد اأو للمجاوزة؟

ومعانيها  باحلروف  يهتمون  الأ�سول  علماء  بع�ص  لأّن  امل�ساألة؛  هذه  ذكرُت 
عدة  حتتمل  احلروف  من  ا  كثرياً اإن  اإذ  الأ�سولية،  موؤلفاتهم  يف  بالبحث  ويفردونها 
معان، وذكر بع�سهم - كما �سياأتي- هذه الآية يف موؤلفاتهم، وبينوا املعاين املحتملة 

لهذا احلرف، وبينوا اأثر املعنى يف اختالف الأحكام.

فقد ورد يف الآية الكرمية حرف )عن(، يف قوله تعالى: )ک  ک  ک(.

واخُتلف يف معنى )عْن( يف هذا املو�سع على اأقوال من اأ�سهرها)1(: 

الآمدي)2(،  ذكر  فقد  والإعرا�ص:  واملجاوزة  للمباعدة  اأنها  الأول:  القول 
وال�سمعاين)3(، والرازي)4(، وال�سوكاين)5(، وغريهم)6( اأن معنى )عن( هنا املجاوزة 
واملباعدة اأي يجاوزونه ويبعدون عن اأمره ويعر�سون عنه برتك مقت�ساه؛ وا�ستدلوا 

على ذلك: 
لي�ص الغر�ص هنا هو تتبع وا�ستق�ساء معاين عن، وهي كثرية، ولكن املق�سود هو بيان معناها يف الآية   )1(

الكرمية فقط. وملعرفة املزيد من هذه املعاين، ينظر: قواطع الأدلة)42/1(.
ينظر: الإحكام يف اأ�شول الأحكام )96/1(.  )2(

ينظر: قواطع الأدلة )42/1(.  )3(
ينظر: املح�شول )87/2(.   )4(

ينظر: اإر�شاد الفحول: )250/1(.   )5(
ينظر: تي�شري التحرير لأمري باد�شاه )423/1(.  )6(
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: بوقوع هذا املعنى يف القراآن، وذلك يف قوله تعالى: )    ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   اأولاً
ہ  ہ  ہ     ھ( ]الكهف: 50[.

النحاة  بع�ص  زائدة عند  ولي�ست  واملجاوزة  للبعد  كلمة )عن(  باأنَّ  قالوا:  ا:  ثانياً
ا  يقال: جل�ص عن ميينه -اأي مرتاخياً و�سيبويه)1(،  اللغة منهم اخلليل  واأهل 
عن بدنه- يف املكان الذي بحيال ميينه، فلما كانت خمالفة اأمر اهلل تعالى 

ا عن اأمر اهلل تعالى ل جرم ذكره بلفظ عن. بعداً

اأهل العلم من املف�سرين كاملاوردي  اأنها �سلة زائدة، وقاله بع�ص  القول الثاين: 
واأبي اإ�سحق الني�سابوري)2(، ومن النحاة اأبو عبيدة والأخف�ص)3(، ومل اأجد من �سرح 
بهذا القول من الأ�سوليني، اإل اأنه يفهم من كالم بع�سهم اأنهم يق�سدون هذا املعنى.

قال ابن جزي: “واختلف يف  )عن( هنا، فقيل: اإنها زائدة وهذا �سعيف، وقال ابن 
عطية: معناه يقع خالفهم بعد اأمره كما تقول: كان املطر عن ريح، قال الزخم�سري 
يقال: خالفه اإلى الأمر اإذا ذهب اإليه دونه، وخالفه عن الأمر اإذا �سد النا�ص عنه، 

فمعنى يخالفون عن اأمره ي�سّدون النا�ص عنه”)4(.

امل�ستدلون بالآية ووجه ال�ستدلل: 

ا�ستدل بها القائلون اأنها زائدة.

وجه الدللة: اأن املق�سود فليحذر الذين يخالفون اأمره)5(، وهذا يبني اأنها زائدة 
زائدة،  اأحرف  فيها  العرب  لغة  باأنَّ  ذلك  وعللوا  بدونها؛  واملراد  املعنى  ي�ستقيم  اإذ 

والقراآن نزل بلغتهم واأ�ساليبهم.

وجوب  على  دالة  الآية  اإن  اأي  احلذر،  يلزمه  الأمر  فمخالف  اأخرى:  جهة  ومن 
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )323/12(.   )1(

ينظر: الك�شف والبيان )121/7(.   )2(
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )323/12(.   )3(

الت�سهيل لعلوم التنزيل )1253/1(.   )4(
ينظر: تف�شري املاوردي )129/4(.  )5(
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على  مبني  هذا  اأن  يبني  وهذا  الأمر.  ل عمن خالف  الأمر  عن  احلذر عمن خالف 
قولهم باأن )عن( هنا زائدة، ومما يوؤكد ذلك ما جاء يف الرد عليهم.

واملجاوزة،  للبعد  ت�ستعمل  )عن(  اإن  قالوا:  اللغة  واأهل  النحاة  اأن  عليه:  اأجيب 
ولي�ست زائدة، والأ�سل يف اخلطاب الفائدة وعدم الزيادة، ل �سيما فيما يتعلق بكالم 

اهلل)1(.

يقول الرازي: “قال النحاة: كلمة عن للبعد واملجاوزة، يقال: »جل�ص عن ميينه« 
ا عن بدنه يف املكان الذي بحيال ميينه، فلما كانت خمالفة اأمر اهلل تعالى  اأي مرتاخياً

ا عن اأمر اهلل تعالى ل جرم ذكره بلفظ عن”)2(. بعداً

ويقول القرطبي: “قال قتادة: ومعنى )ک  ک  ک( اأي يعر�سون عن اأمره. 
و�سيبويه:  اخلليل  وقال  زائدة.  املو�سع  هذا  يف   ) ک     ( والأخف�ص:  عبيدة  اأبو  وقال 
لي�ست بزائدة؛ واملعنى: يخالفون بعد اأمره؛ كما قال: ... مل تنتطق عن تف�سل، ومنه 

قوله: )ہ  ہ  ہ     ھھ( ]الكهف: 50[ اأي بعد اأمر ربه”)3(.

يف  الأ�سل  قلت:  زائدة،  �سلة  )عن(  قلت  “فاإن  اآخر:  مو�سع  يف  الرازي  ويقول 
ا”)4(. ومعنى زائدة: اأي اأن  الكالم العتبار ل �سيما يف كالم اهلل تعالى فال يكون زائداً
الكالم تام بدونها، فالأ�سل يف الكالم اأن يحمل على فائدة، والزيادة لي�ص فيها فائدة.

ولعل �سبب اخلالف الذي وقع يف هذا احلرف )عن( يرجع اإلى الفعل الذي قبله، 
تكون عن  فعندئذ  بنف�سه،  يتعدى  الفعل  اإن هذا  قال:  وهو )يخالفون(؛ فمنهم من 
زائدة، ومنهم من قال: باأن يخالفون تتعدى باإلى، فيقال: )خالفه اإلى كذا( ومنهم 
ن معنى �سّد اأو اأعر�ص اأي �سدَّ عن اأمره واأعر�ص  مِّ من قال: تعديها بعن هنا اأنه �سُ

ا له اأو يقع خالفهم بعد اأمره)5(. عنه خمالفاً
ينظر: املح�شول )2/ 87، 81(.  )1(

املح�سول )87/2(.  )2(
اجلامع لأحكام القراآن )323/12(.  )3(

املح�سول: )81/2(.  )4(
ينظر: الك�شاف )265/3(.  )5(
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يقول البخاري: “يقال: )خالفني فالن اإلى كذا( اإذا ق�سده واأنت معر�ص عنه، 
)وخالفني عنه( اإذا اأعر�ص عنه واأنت قا�سده، ويلقاك الرجل �سادرا عن املاء فت�ساأله 
ا واأنا ذاهب عنه  عن �ساحبه، فيقول: )خالفني اإلى املاء( يريد اأنه قد ذهب اإليه وارداً
ا. فمن الأول قوله تعالى: )ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]هود:  �سادراً
88[، يعني اأن اأ�سبقكم اإلى �سهواتكم التي نهيتكم عنها لأ�ستبد بها دونكم. ومن الثاين 

قوله : )ڑ  ک    ک  ک  ک( ]النور: 63[؛ اأي الذين يخالفون املوؤمنني 
عن اأمره اأي يعر�سون وهم املنافقون”)1(.

واإن كان هناك من اأهل العلم من جمع بينهما يف هذا املو�سع ول ت�ساد، وهذا 
ي�سمى -عند اأهل العلم- باختالف التنوع، وهذا ما ذكره �ساحب التقرير والتحبري 
بني  فجمع  مقت�ساه’)2(؛  برتك  اأمره  عن  يعر�سون  اأو  اأمره  يخالفون  “اأي  يقول:  اإذ 

القولني فدلَّ على اأنه ل يرى من ت�ساد بني املعنيني. 

والراجح اأن القول باأن معناها املباعدة واملجاوزة هو اأولى واأوجه؛ وذلك �سيانة 
لكالم ال�سارع عن عدم الفائدة، فيكون ا�ستدللهم بها على اأنها زائدة مرجوح.

اأخرى وهي: هل  م�ساألة  بني عليها اخلالف يف  تف�سري معنى )عن(  وبناء على 
الأمر للمخالف باحلذر؟ اأو اأنه اأمر باحلذر عن املخالف؟)3(.

املطلب ال�شابع
حرف )اأو( هل يفيد التخيري اأو اجلمع؟

�سبيل  على  اأكرث  اأو  معنيان  لها  التي  امل�سرتكة  الأحرف  من  )اأو(  حرف  يعد 
الت�ساوي، كال�سرتاك يف الأ�سماء، وحرف )اأو( له معاٍن من اأ�سهرها: الأول: ال�سك 
ا، اإذا �سك يف جميء اأحدهما. والثاين:  ا اأو عمراً اأو الرتدد بني اأمرين كقول: اأتيت زيداً

ك�سف الأ�سرار )175/1(.  )1(
ابن اأمري احلاج )376/1(.  )2(
ينظر: املح�شول )87/2(.  )3(
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فال  اأختها،  اأو  هندا  تزوج  كقول:  بينهما،  اجلمع  ميكن  ل  اأمرين  اأحد  بني  للتخيري 
وجواز  الإباحة  مبعنى  تاأتي  اأن  والثالث:  بينهن.  للتخيري  فهي  بينهما  اجلمع  ميكن 
تاأتي  وقد  بينهما،  اجلمع  فيمكن  ا،  خالداً اأو  ا  زيداً جال�ص  كقول:  �سيئني،  بني  اجلمع 

للعطف مبعنى )و()1(.

)گ  گ  گ  گ   تعالى:  قوله  الكرمية يف  الآية  �سياق  وجاء هذا احلرف يف 
اأو  الفتنة  الأمرين:  اأحد  وقوع  )اأو( هنا هي  اأن  املق�سود  فهل  ڳ      ڳ  ڳ( 
اأو جواز وقوعهما معا الفتنة والعذاب الأليم؟ فيكون الأول للتخيري  العذاب الأليم، 

والثاين اجلمع بينهما.

فاإن قلنا بالأول فتكون اأو هنا للتخيري اأو للتنويع ولي�ست للجمع بينهما، واإن قلنا 
بالثاين فتكون مبعنى الواو العاطفة التي تقت�سي اجلمع.

معنى  بتو�شيح  ت�شريًحا  لالأ�شوليني  اأجد  واملظان مل  امل�شادر  تتبع  ومن خالل 
ا، يف هذا املو�سع من الآية، ولكن جاء ذكرهم له واإ�سارتهم اإليه  هذا احلرف ق�سداً

ا من خالل ا�ستدللهم على وجوب اتباع الأمر، كما �سياأتي يف بع�ص اأقوالهم.  تبعاً

واخلالف يف هذا احلرف على قولني: 

القول الأول: من ذهب اإلى اأنَّ )اأو( للجمع، اأي اجلمع بني الفتنة والعذاب الأليم 
على خمالف اأمره، ومن هوؤلء: البزدوي من احلنفية، حيث يقول: “حمنة يف الدنيا 
وي�سيبهم عذاب األيم يف الآخرة”)2(، وابن قدامه، حيث يقول: “حذر الفتنة والعذاب 
الأليم يف خمالفة الأمر”)3(، فجمع بينهما بالواو يف معر�ص وجه ال�ستدلل من الآية 

على اأن الأمر للوجوب، وكذلك ال�ساطبي)4(.
ينظر: قواطع الأدلة لل�شمعاين )40/1(، و�سرح التلويح على التو�سيح للتفتازاين )197/1(.  )1(

ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول البزدوي )175/1(.  )2(
ينظر رو�شة الناظر )194/1(.  )3(

ينظر: العت�شام )90/1(.  )4(



د.  توفيق عبدالرمحن سامل العكايلة

العدد  الرابع واخلمسون  679العدد  الرابع واخلمسون 678

فالواو تاأتي للجمع، ل�سيما يف حال النهي والتحذير، يقول ال�سمعاين: “وقد ورد 
ا  اجلمع يف النهي مثل قوله تعالى: )ىت   يت   جث  مث  ىث     يث( ]الإن�سان، 24[)1( فاأحياناً
وي�سيبهم  الدنيا  “حمنة يف  الأ�سرار:  ك�سف  يقول �ساحب  واجلمع”،  للعموم  تكون 

. عذاب األيم يف الآخرة”)2(، فهنا عطف بينهما بالواو التي تفيد اجلمع اأ�سالاً

 يقول ال�سا�سي: “ثم هذه الكلمة يف مقام النفي يوجب نفي كل واحد من املذكورين 
حتى لو قال: ل اأكلم هذا اأو هذا يحنث اإذا كلم اأحدهما، ويف الإثبات يتناول اأحدهما 
ق بني دخول )اأو( على النفي فتكون للجمع بينهما،  مع �سفة التخيري”)3(. فهنا فرَّ

ودخولها على الإثبات فاإنها للتخيري.

اأحد  اأمره  اأي يقع عليهم برتك مقت�سى  التخيري  اأن املق�سود هو  الثاين:  القول 
به  وقال  الآخرة.  يف  األيم  عذاب  اأو  الدنيا،  حمنة  اأي  فتنة  ت�سيبهم  اأن  العذابني؛ 

كثريون منهم ابن اأمري احلاج)4(، واأمري باد�ساه �ساحب تي�سري التحرير)5(.

يقول ابن عجيبة يف تف�سريه: “وكلمة )اأو(: ملنع اخللو، دون منع اجلمع”)6(.

اإذا رجعنا لتف�سري الآية  اأننا  اأقرب لل�سواب، وذلك  اأنَّ القول الأول  اأراه  والذي 
واملعاين التي ذكرها املف�سرون يف بداية هذا البحث، باأنَّ املق�سود بالفتنة هي الكفر 
يف الدنيا، وهذا يرتتب عليه العذاب الأليم يف الآخرة، اأي اأنهم ملا كفروا ترتب عليه 
منها  اأقرب  للجمع  الواو  فتكون  العذابني  بني  اجلمع  من  مانع  فال  الأليم،  العذاب 

للتخيري واهلل اأعلم. 

ينظر: قواطع الأدلة )40/1(.  )1(
ك�سف الأ�سرار )175/1(.  )2(

اأ�سول ال�سا�سي )218/1(.  )3(
ينظر: التقرير والتحبري )376/1(.   )4(

ينظر: تي�شري التحرير )423/1(.   )5(
البحر املديد لبن عجيبة )163/5(.   )6(
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اخلامتة

بعد ف�سل اهلل  باإمتام هذا البحث وتوفيقه ومبا جاد به فكري وجهدي 
وما ت�سنى من مراجع ووقت، فقد خل�ست هذه الدرا�سة اإلى جملة من النتائج، ومنها: 

: اأن هذه الآية من الن�سو�ص الكثرية التي كرث ا�ستدلل الأ�سوليني بها، واأنها  اأولاً
حتمل العديد من وجوه الدللة على جملة من امل�سائل الأ�سولية يف اأبواب خمتلفة يف 

اأ�سول الفقه.

ا: اختلف املف�سرون يف �سبب نزول هذه الآية، ولكن هذا الختالف لي�ص له اأثر  ثانياً
كبري، اإذ اإن املق�سود يتح�سل باأي وجه وهو بيان حال املنافقني وهو الت�سلل واخلذلن 
واخلروج دون عذر ل �شيما يف الأمور اجلامعة، اإذ يك�شف عن حالهم، وهذا ديدنهم 

يف كل حال.

ثالثاًا: اختلفوا يف تف�سري بع�ص املوا�سع يف هذه الآية، وهذا الختالف كان له ثمرة 
عملية يف الختالف الأ�سويل يف موا�سع ومن ذلك: 

اأو . 1   اإلى اهلل  )  ک  ک( هل تعود  اختالفهم يف تف�سري ومعنى قوله: 
اإلى الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص اأو لهما؟ فتو�سلت الدرا�سة اإلى اأنها تعود هلل وللر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، 
ول تعار�ص وتناق�ص وا�ستحالة يف ذلك. واختلفوا هل لها عموم اأو لي�ص لها 
اأنها تقت�سي العموم في�سمل التحذير من كل  اإلى  عموم؟ وتو�سلت الدرا�سة 

اأمر، وهذا ما توؤكده �سحة ال�ستثناء، وال�ستثناء معيار العموم.

اخلالف يف معنى احلرف )عن( هل هو زائد اأو للمجاوزة واملباعدة؟ وتو�سلت . 2
الدرا�سة اإلى اأنه للمجاوزة واملباعدة، وهو اأرجح من القول بالزيادة.

اخلالف يف حرف )اأو( هل هو للتخيري اأو للجمع؟ وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأنه . 3
يف هذا املو�سع للجمع.
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التي  تلك  البحث هي  تناولها  التي  الآية  الأ�سولية من  بالدلئل  املق�سود  ا:  رابعاً
يف  عنها  حديثهم  وكرث  كتبهم،  يف  وتناولوها  عليها،  ون�سوا  الأ�سوليون  بها  اعتنى 

امل�سائل الأ�سولية.

بها على  والتمثيل  الآية  بالتطبيقات على  اأخر متعلقة  الآية دلئل  لهذه  ا:  خام�ساً
امل�سائل الأ�سولية، وهذه الدلئل ت�سلح اأن تكون درا�سة م�ستقلة ومن ذلك: 

فاء التعقيب يف قوله تعالى )فليحذر( هل ميكن اأن تت�سمن الإمياء والتنبيه؟. 1

هل العربة بعموم اللفظ اأو بخ�سو�ص ال�سبب حيث نزلت يف قوم من املنافقني؟. 2

هل كلمة )الذين( من العام املراد به اخل�سو�ص اأو العام املخ�سو�ص؟. 3

وميكن ال�ستدلل ب� )اأو التق�سيم( على ال�سرب والتق�سيم وكونها ملنع اخللو ل . 4
منع اجلمع.

اأن قوله )اأمره( �سد نهيه، فهل يكون مفهوم املخالفة هنا حجة فال يدخل . 5
خمالفة النهي، اأو اأنه هنا غري مق�سود ؟

قوله: )يخالفون( مطلق اإذ هو نكرة يف �سياق الإثبات، فهل يكفي حتققه مرة . 6
الوعيد؛  �سياق  الآية يف  لورود  العام  قبيل  اأنه من  اأو  العقاب،  ليثبت  واحدة 

في�سمل اأي خمالفة ويف زمان واحد اأو كل الأزمنة ؟

يف الآية دليل على اعتبار دللة القت�ساء.. 7

اإن املراد باحلذر ما . 8 اأن مقدمة الواجب واجبة، ملن قال  يف الآية دللة على 
قبل خمالفة الأمر وقيام املقت�سي لنزول العذاب ل ما بعده، فيجب اتخاذ 

احليطة برتك ما يوجب خمالفة الأمر، وهذا مقدمة الواجب0

ا  واأحياناً الأ�سولية،  امل�سائل  من  جملة  على  الكرمية  بالآية  ال�ستدلل  ا:  �ساد�ساً
ي�ستدل بها كل راأي على قوله يف ذات امل�ساألة، وهذا ما ي�سمى التنازع يف الدليل ومن 

هذه امل�سائل امل�ستدل عليها بالآية: 
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ترتيب العقاب على الرتك من اأ�ساليب الوجوب.. 1

اأن املندوب غري ماأمور به حقيقة كالواجب؛ لأن املندوب ل وعيد عليه.. 2

اأن ال�سنة النبوية حجة يعمل بها.. 3

اأن اأفعال النبي حجة يعمل بها، واأن اأفعاله جتري يف ال�سرع جمرى اأقواله ملسو هيلع هللا ىلص . 4
واأنها للوجوب.

ال�ستدلل بها على اأن البيان يح�سل بفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.. 5

اأن خرب الواحد حجة يعمل به.. 6

تعليق احلكم بالو�سف م�سعر بكونه علة، فرتب العقاب على خمالفة الأمر، . 7
وترتيب احلكم على الو�سف ُم�سعر بالعلية.

يف . 8 العموم  �سيغ  من  بالالم  املقرتن  امل�سارع  الفعل  اأن  على  بها  ال�ستدلل 
قوله)فليحذر(.

اأن الأمر املجرد للوجوب، وقد ا�ستدلوا على ذلك من الآية بعدة وجوه. . 9

)  ک  ک( . 10 تعالى:  قوله  العموم يف  �سيغ  من  بالإ�سافة  املعرف  املفرد  اأن 
ل�سحة ال�ستثناء وهو معيار العموم.

اأن الأمر بعد احلظر للوجوب، فالآية مل تفرق بينه قبل احلظر وبعده فالكل . 11
يقت�سي الوجوب. 

التي . 12 املعاين  حروف  من  الآية  يف  الواردة  )اأو(  وحرف  )عن(،  حرف  اأن 
اختلف يف معناهما.

تكرار  درا�سة  جهة  من  وال�سنة  القراآن  يف  بالن�سو�ص  بالعناية  ا  ختاماً واأو�سي 
ال�ستدلل بالن�ص الواحد، ول �سك اأن هذا له فائدة كبرية واأهمية معتربة يف باب 

الجتهاد.
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ا  ت�سليماً ر�سوله  على  و�سلم  اهلل  و�سلى  املتف�سل،  املنعم  العاملني  رب  واحلمد هلل 
ا، وما كان من �سواب فبتوفيق اهلل وف�سله، وما كان من خلل اأو خطاأ فهو اجتهاد  كثرياً
ب�سري يعرتيه النق�ص الذي كتبه اهلل على خلقه، اإل من ع�سمهم اهلل، فا�ستغفر اهلل 

واأتوب اإليه.



استدالل األصوليني بقوله تعاىل: )ڑ  ک    

ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ(

العدد  الرابع واخلمسون  683العدد  الرابع واخلمسون 682

قائمة امل�صادر واملراجع

الإبهاج يف �شرح املنهاج على منهاج الو�شول اإلى علم الأ�شول للبي�شاوي، علي . 1
العلماء  الأولى، 1404ه�، حتقيق: جماعة من  الطبعة  ال�سبكي،  بن عبدالكايف 

دار الكتب العلمية - بريوت.
الإحكام يف اأ�سول الأحكام، علي بن حممد الآمدي اأبو احل�سن، الطبعة الأولى، . 2

1404ه�، حتقيق: د. �سيد اجلميلي، دار الكتاب العربي - بريوت.
الإحكام يف اأ�سول الأحكام، علي بن اأحمد بن حزم الأندل�سي اأبو حممد، الطبعة . 3

الأولى، )1404ه�( دار احلديث - القاهرة.
اأحكام القراآن للكيا الهرا�سى، عماد الدين بن حممد الطربي، املعروف بالكيا . 4

الهرا�سي )ت: 504ه�(.
ْبِن . 5 اْلَعاِبِدْيَن  َزْيُن  ْيخ  ال�شَّ النُّْعَماِن،  َحِنْيَفَة  اأَِبْي  َمْذَهِب  َعَلى  َظاِئُر  َوالنَّ اْلأَ�ْشَباُه 

الكتب  دار  1400ه�=1980م،  الطبعة:  )926-970ه�(،  ْيٍم  جُنَ ْبِن  اإِْبَراِهْيِم 
العلمية، بريوت- لبنان.

بن علي بن حممد . 6 الأ�سول: حممد  اإلى حتقيق احلق من علم  الفحول  اإر�ساد 
ال�سيخ  له:  قدم  عناية،  عزو  اأحمد  ال�سيخ  املحقق:  1250ه�(،  )ت:  ال�سوكاين 
خليل املي�ص والدكتور ويل الدين �سالح فرفور، الطبعة الأولى 1419ه� - 1999م، 

دار الكتاب العربي.
اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن، حممد الأمني بن حممد بن املختار . 7

1415ه�-  التوزيع  و  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  1393ه�،  ال�سنقيطي  اجلكني 
1995م، بريوت - لبنان.

اأي�سر التفا�سري لكالم العلي الكبري، جابر بن مو�سى بن عبدالقادر بن جابر اأبو . 8
بكر اجلزائري، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية ال�سعودية، 

الطبعة اخلام�سة، 1424ه�-2003م. 
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بحر العلوم، اأبو الليث ن�سر بن حممد بن اإبراهيم ال�سمرقندي الفقيه احلنفي، . 9
حتقيق: د.حممود مطرجي، )د.ط( دار الفكر - بريوت.

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، بدر الدين حممد بن بهادر بن عبداهلل الزرك�سي . 10
حممد  د.  عليه:  وعلق  اأحاديثه  وخرج  ن�شو�شه  �شبط  حتقيق  794هـ(ـ،  )ت 

حممد تامر، دار الكتب العلمية، 1421ه� - 2000م، لبنان- بريوت.
البحر املديد، اأحمد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احل�سني الإدري�سي ال�ساذيل . 11

الفا�سي اأبو العبا�ص، دار الكتب العلمية بريوت.
الربهان يف اأ�سول الفقه، عبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف اجلويني اأبو املعايل، . 12

الطبعة الرابعة، 1418هـ، حتقيق: د. عبدالعظيم حممود الديب، دار الوفاء - 
املن�سورة - م�سر.

التب�سرة يف اأ�سول الفقه، اإبراهيم بن علي بن يو�سف الفريوزاآبادي ال�سريازي . 13
اأبو اإ�سحاق، حتقيق: د. حممد ح�سن هيتو، الطبعة الأولى، 1403ه�، دار الفكر- 

دم�سق. 
التحبري �سرح التحرير يف اأ�سول الفقه، عالء الدين اأبي احل�سن علي بن �سليمان . 14

املرداوي احلنبلي، )817-885ه�(، حتقيق د. عبدالرحمن اجلربين، د. عو�ص 
 - الر�سد  مكتبة  2000م،   - 1421ه�  الن�سر  �سنة  ال�سراح،  اأحمد  د.  القرين، 

الريا�ص.
التحرير والتنوير، ال�سيخ حممد الطاهر بن عا�سور، دار �سحنون للن�سر والتوزيع . 15

- تون�ص - 1997م.
تف�سري اأبي ال�سعود )اإر�ساد العقل ال�سليم اإلى مزايا القراآن الكرمي(، حممد بن . 16

حممد العمادي اأبو ال�شعود )د.ط( دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.
القر�شي . 17 كثري  بن  عمر  بن  اإ�شماعيل  الفداء  اأبو  العظيم،  القراآن  تف�شري 

الثانية  الطبعة  �سالمة،  حممد  بن  �سامي  املحقق:  ه�،  الدم�سقي774-700 
1420ه� - 1999م، دار طيبة للن�سر والتوزيع.
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حبيب . 18 بن  حممد  بن  علي  احل�سن  اأبو  والعيون،  النكت  املاوردى(  )تف�سري   
املاوردي الب�سري، حقيق: ال�سيد بن عبداملق�سود بن عبدالرحيم، دار الكتب 

العلمية - بريوت / لبنان.
التقرير والتحبري يف علم الأ�شول، ابن اأمري احلاج، ت 879 هـ، )ط1417ه� - . 19

1996م(، دار الفكر- بريوت. 
التلويح على التو�سيح ملنت التنقيح يف اأ�سول الفقه، �سعد الدين م�سعود بن عمر . 20

التفتازاين ال�سافعي )ت: 793ه�(، الطبعة الأولى 1416ه� - 1996م� املحقق: 
زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.

دار . 21 ه،   972 املتوفى   / باد�ساه  باأمري  املعروف  اأمني  حممد  التحرير،  تي�سري 
الفكر- بريوت.

بن . 22 عبداملوؤمن  لالإمام  الف�سول،  ومعاقد  الأ�سول  قواعد  اإلى  الو�سول  تي�سري 
عبداحلّق البغدادي احلنبلي )658 739ه�(، �سرح: عبداهلل بن �سالح الفوزان، 

الطبعة الأولى- دار ابن اجلوزي.
غالب . 23 بن  كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  القراآن،  تاأويل  يف  البيان  جامع 

 - 1420ه�  الأولى،  الطبعة  ه�(،   310  -  224( الطربي،  جعفر  اأبو  الآملي، 
2000م، املحقق: اأحمد حممد �ساكر، موؤ�س�سة الر�سالة- بريوت. 

اجلامع ال�سحيح املخت�سر، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي، . 24
دار ابن كثري، حتقيق: د. م�سطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة، 1407ه�- 1987م 

اليمامة - بريوت.
بن . 25 احلجاج  بن  م�شلم  احل�شني  اأبو  م�شلم،  �شحيح  امل�شمى  ال�شحيح  اجلامع 

م�سلم الق�سريي الني�سابوري، املحقق: ، دار اجليل بريوت ودار الأفاق اجلديدة 
بريوت، الطبعة: 

اأبي بكر بن . 26 اأحمد بن  اأبو عبداهلل حممد بن  املوؤلف:  القراآن،  اجلامع لأحكام 
فرح الأن�ساري اخلزرجي �سم�ص الدين القرطبي )ت671ه�(، املحقق: ه�سام 



د.  توفيق عبدالرمحن سامل العكايلة

العدد  الرابع واخلمسون  687العدد  الرابع واخلمسون 686

�سمري البخاري، الطبعة: 1423ه�-2003م، دار عامل الكتب، الريا�ص، اململكة 
العربية ال�سعودية.

حا�سية العطار على جمع اجلوامع، ح�سن العطار، 1420ه� - 1999م، دار الكتب . 27
العلمية، لبنان/ بريوت.

الدر املنثور، عبدالرحمن بن الكمال جالل الدين ال�سيوطي، دار الفكر، بريوت، . 28
1993م.

الر�شالة، الإمام حممد بن اإدري�ض ال�شافعي، املحقق: اأحمد حممد �شاكر)د.ط(، . 29
دار الكتب العلمية- بريوت.

رفع احلاجب عن خمت�شر ابن احلاجب، تاج الدين اأبي الن�شر عبدالوهاب بن . 30
علي بن عبدالكايف ال�سبكي، 1999م - 1419ه�، الطبعة الأولى، حتقيق: علي 

حممد معو�ص، عادل اأحمد عبداملوجود، عامل الكتب - لبنان / بريوت. 
اأبو . 31 املقد�سي  قدامة  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  املناظر،  وجنة  الناظر  رو�سة 

حممد، حتقيق: د. عبدالعزيز عبدالرحمن ال�سعيد، الطبعة الثانية، 1399ه�، 
من�سورات: جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية - الريا�ص.

 �شنن اأبي داود، اأبو داود �شليمان بن الأ�شعث ال�شج�شتاين، )د.ط( دار الكتاب . 32
العربي بريوت.

�سرح التلويح على التو�سيح ملنت التنقيح يف اأ�سول الفقه، عبيد اهلل بن م�سعود . 33
املحبوبي البخاري احلنفي، )ت 719ه�(، حتقيق زكريا عمريات )1416ه� - 

1996م(، دار الكتب العلمية- بريوت.
�سرح الكوكب املنري، تقي الدين اأبو البقاء حممد بن اأحمد بن عبدالعزيز بن . 34

علي الفتوحي املعروف بابن النجار )املتوفى: 972ه�(، املحقق: حممد الزحيلي 
ونزيه حماد، الطبعة الثانية 1418ه� - 1997 م�، مكتبة العبيكان- الريا�ص.

غاية الو�سول يف �سرح لب الأ�سول، �سيخ الإ�سالم زكريا الأن�سارى، زكريا بن . 35
حممد بن اأحمد بن زكريا الأن�ساري اأبو يحيى)823- 926ه�(. 
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الف�سول يف الأ�سول، اأحمد بن علي الرازي اجل�سا�ص )305-370ه�(، املحقق: . 36
الأوقاف  وزارة  1985م،  1405ه�-  الأولى،  الطبعة  الن�سمي،  جا�سم  د.عجيل 

وال�سئون الإ�سالمية دولة الكويت.
ابن . 37 عبداجلبار  بن  حممد  بن  من�شور  املظفر،  اأبو  الأ�شول،  يف  الأدلة  قواطع 

489ه�(،  )املتوفى:  ال�سافعي  ثم  احلنفي  التميمي  ال�سمعاين  املروزي  اأحمد 
الأولى،  الطبعة  ال�سافعي،  ا�سماعيل  ح�سن  حممد  ح�سن  حممد  املحقق: 

1418ه�/1999م، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان.
الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل، اأبو القا�سم حممود . 38

بن عمر الزخم�سري اخلوارزمي، حتقيق: عبدالرزاق املهدي، دار اإحياء الرتاث 
العربي - بريوت. 

الك�سف والبيان، اأبو اإ�سحاق اأحمد بن حممد بن اإبراهيم الثعلبي الني�سابوري . 39
الطبعة:  2002م،   - 1422ه�   - لبنان   - بريوت   - العربي  الرتاث  اإحياء  دار 

الأولى، حتقيق: الإمام اأبي حممد بن عا�سور. 
بن . 40 اأحمد  بن  عبدالعزيز  البزدوي،  الإ�سالم  فخر  اأ�سول  عن  الأ�سرار  ك�سف 

حممود  عبداهلل  املحقق:  730ه�(،  )املتوفى:  البخاري  الدين  عالء  حممد، 
حممد عمر، الطبعة الأولى )1418ه�-1997م(، دار الكتب العلمية - بريوت.

اللباب يف علوم الكتاب، اأبو حف�ص عمر بن علي ابن عادل الدم�سقي احلنبلي، . 41
حممد  علي  وال�سيخ  عبداملوجود  اأحمد  عادل  ال�سيخ  حتقيق:  الأولى،  الطبعة: 

معو�ص، دار الكتب العلمية - بريوت- لبنان - 1419ه� -1998 م. 
طه . 42 حتقيق:  الرازي،  احل�سني  بن  عمر  بن  حممد  الأ�سول،  علم  يف  املح�سول 

الريا�ص،  الإ�سالمية -  �سعود  الإمام حممد بن  العلواين، جامعة  جابر فيا�ص 
الطبعة الأولى، 1400ه�.

خمت�سر املوؤمل يف الرد اإلى الأمر الأول، عبدالرحمن بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم . 43
ال�سحوة  مكتبة  اأحمد،  مقبول  الدين  �سالح  حتقيق:  �سامة،  اأبو  املقد�سي 

الإ�سالمية - الكويت، 1403ه�.
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امل�ست�سفى يف علم الأ�سول، حممد بن حممد الغزايل اأبو حامد، الطبعة الأولى، . 44
1413، حتقيق: حممد عبدال�سالم عبدال�سايف، دار الكتب العلمية - بريوت.

م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، اأحمد بن حنبل اأبو عبداهلل ال�سيباين، موؤ�س�سة . 45
قرطبة- القاهرة، الأحاديث مذيلة باأحكام �شعيب الأرنوؤوط عليها.

َح�سْن . 46 بن  ح�َسنْي  بْن  د  حممَّ واجلماعة،  ال�سنة  اأهل  عند  الفقه  اأ�سول  معامل 
اجليزاين، الطبعة اخلام�سة، 1427 ه�، دار ابن اجلوزي.

حققه . 47 516ه�(،  البغوي)ت  م�سعود  بن  احل�سني  حممد  اأبو  التنزيل،  معامل 
وخرج اأحاديثه حممد عبداهلل النمر - عثمان جمعة �شمريية - �شليمان م�شلم 

احلر�ص، الطبعة الرابعة، 1417ه� - 1997م، دار طيبة للن�سر والتوزيع.
املعتمد يف اأ�سول الفقه، حممد بن علي بن الطيب الب�سري اأبو احل�سني، الطبعة . 48

الأولى، 1403ه�، حتقيق: خليل املي�ص، دار الكتب العلمية - بريوت. 
مفاتيح الغيب، الإمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد . 49

بن عمر التميمي الرازي ال�سافعي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية - بريوت 
- 1421ه� - 2000 م.

�سنة . 50 املتوفى  الغزايل  حممد  بن  حممد  بن  حممد  حامد  اأبي  الإمام  املنخول، 
505هـ، حققه وخرج ن�شه وعلق عليه الدكتور حممد ح�شن هيتو، الطبعة الثالثة 
)1419ه�- 1998م(، دار الفكر املعا�سر، بريوت- لبنان، ودار الفكر دم�سق - 

�سورية.
املوافقات، اإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�سهري بال�ساطبي . 51

اأبو عبيدة م�سهور بن  )ت790ه�(، الطبعة الأولى 1417ه�/ 1997م، املحقق: 
ح�سن اآل �سلمان، دار ابن عفان.

اللباب يف علوم الكتاب، اأبو حف�ص عمر بن علي بن عادل الدم�سقي احلنبلي، . 52
حممد  علي  وال�سيخ  عبداملوجود  اأحمد  عادل  ال�سيخ  حتقيق:  الأولى،  الطبعة 

معو�ص، دار الكتب العلمية - بريوت / لبنان - 1419ه� -1998م.
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حزم . 53 بن  �سعيد  بن  اأحمد  بن  علي  الدين،  اأ�سول  اأحكام  يف  الكافية  النبذة 
الظاهري اأبو حممد، الطبعة الأولى، 1405، حتقيق: حممد اأحمد عبدالعزيز، 
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فائدة: ماء زمزم ملا �سرب له 

�سنف احلافظ ابن حجر  ر�سالة عن حديث »ماء زمزم ملا 
�سرب له«، وجاء فيها )�ص: 192(: “... وقد ا�ستهر عن ال�سافعي 
اأنه �سرب ماء زمزم؛ لإ�سابة الرمي، فكان ي�سيب من كل ع�سرة 
ف�سار  الت�سنيف،  حل�سن  احلاكم؛  عبداهلل  اأبو  و�سربه  ت�سعة، 
الأئمة  من  �سربه  كم  يح�سى  ول  ا،  ت�سنيفاً ع�سره  اأهل  اأح�سن 
لأمور نالوها، قال احلافظ ابن حجر: واأنا �سربته مرة، و�ساألت 
اهلل حينئذ يف بداية طلب احلديث اأن يرزقني حالة الذهبي يف 
�سنة،  تقرب من ع�سرين  بعد مدة  ثم حججت  حفظ احلديث، 
الرتبة... وعن احلميدي،  تلك  املزيد على  نف�سي  اأجد من  واأنا 
قال: كنا عند �سفيان بن عيينة، فحدث بحديث »ماء زمزم ملا 
�سرب له«، فقام رجل من املجل�ص، ثم عاد وقال: يا اأبا حممد، 
ا؟ قال: بلى، قال: فاإين �سربت دلوا  األي�ص هذا احلديث �سحيحاً
من زمزم على اأن حتدثني مائة حديث، فقال له �سفيان: اقعد، 

فحدثه مبائة حديث! 
لطائف الفوائد للدكتور �سعد اخلثالن، �س148.



ع�د الن�قل اإللكتروني
دراسة ف�هيَّة م�قارنة

اإعداد: 
د. عا�صم بن عبدالله املطوع

الأ�صتاذ امل�صارك بق�صم الفقه
كلية ال�رشيعة والدرا�صات الإ�صالمية - جامعة الق�صيم



د.  عاصم بن عبداهلل املطوع

العدد  الرابع  واخلمسون  695العدد  الرابع  واخلمسون 694



عقد النقل اإللكرتوني - دراسة فقهيَّة مقارنة

العدد  الرابع  واخلمسون  695العدد  الرابع  واخلمسون 694

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد واآله و�سحبه 
ا بعد:  اأجمعني، اأمَّ

لكل  �شالحيتها  خ�شائ�شها:  اأعظم  ومن  خالدة،  �شريعة  الإ�شالم  �شريعة  فاإن 
ملسو هيلع هللا ىلص خامت  نبينا حممد  ال�ساعة، فببعثة  اإلى قيام  اإذ ل �سريعة بعدها  زمان ومكان، 

الأنبياء، اأكمل اهلل تعالى لنا به النعمة، واأمت لنا املنة بكمال الدين، قال تعالى: )چ  
فاأحكام   ،]3 ]املائدة:  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( 
ال�سريعة الغّراء �ساملة لكل ما يحتاجه الإن�سان؛ لثبات اأحكامها، ور�سوخ قواعدها، 
ا،  ا�ستنباطاً اإلى حكمها  للو�سول  ال�سريعة  فقهاء  اجتهد  اإل  نازلة  بالنا�ص  تن�زل  فما 

ا.  وتخريجاً

وتطور  النا�ض  حاجة  بح�شب  ت�شتجد  املعا�شرة  والعقود  املعامالت  لأن  ونظًرا 
الأ�سباب التي �سخرها اهلل تعالى لهم؛ فقد وجدُت من العقود احلديثة ما ي�ستدعي 
البحث فيه ومل يتطرق له اأحد من الباحثني من قبل فيما وقفت عليه، فوقع اختياري 
عليه، األ وهو: »عقد النقل الربي الإلكرتوين، درا�سة فقهية مقارنة«، وقمت باإعداده 

بحمد اهلل، وقد جعلت حماور مقدمته فيما يلي: 

م�سكلة البحث: 

لتطور  نتيجة  امل�شتحدثة  العقود  من  الإلكرتوين  الربي  النقل  عقد  لأن  نظًرا 
ا لهذا العقد، ولذا فاإن هذا  التجارة الإلكرتونية يف العامل؛ فلم يتطرق الفقهاء قدمياً

البحث �سيجيب باإذن اهلل عن الت�ساوؤلت التالية: 
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ما املق�سود بعقد النقل الربي الإلكرتوين؟، ومن هم اأطرافه؟. 1

ما التكييف الفقهي لهذا العقد؟، وما طبيعة العالقة العقدية بني اأطرافه؟. 2

ما اأنواع الر�سوم يف عقد النقل الربي الإلكرتوين؟ وما التكييف الفقهي لها؟. 3

اأهمية البحث: 

تتلخ�ص اأهمية البحث يف عدة اأمور، اأهمها ما يلي: 

اأنه يتعلق بدرا�سة عقد من العقود امل�ستحدثة يف جمال النقل الربي، اإذ ُيعّد . 1
هذا الن�شاط نقلة نوعية بعد النقل التقليدي )�شيارات الأجرة- التاك�شي(، 
ي�ستدعي  ما  العامل،  حول  واأ�سكاله  �سوره  اختالف  على  النوازل  من  وفيه 
ا واأنني مل اأقف على درا�سة  العناية والدرا�سة من اأهل التخ�س�ص، خ�سو�ساً

خا�سة بهذا العقد.

اأو . 2  ) ا )عميالاً اإما: م�ستفيداً به،  املجتمعات  �سريحة عري�سة من  تعلق حاجة 
تلك  مثل  تقدم  التي  ال�سركات  تعدد  مع  ا  �سيارة(، خ�سو�ساً )كابنت  ا  موظفاً
مما  خدماتها،  من  ال�ستفادة  و�سهولة  عليها،  الإقبال  وزيادة  اخلدمات، 

ي�شتلزم درا�شة العقد والن�شاط واخلدمات وتبيني احلكم الفقهي لها.

 اأهداف البحث: 

بيان املق�سود بعقد النقل الربي الإلكرتوين، ومتييزه عن عقد النقل الربي . 1
التقليدي، مع اإي�ساح ومتييز اأطرافه.

العالقة . 2 طبيعة  وبيان  ا،  فقهياً ا  تكييفاً الإلكرتوين  الربي  النقل  عقد  تكييف 
الأدلة  العقد على نظائره، وذكر  العقد فيها، وتخريج  اأطراف  العقدية بني 

وال�ست�سهادات على ذلك.

ا. . 3 ا فقهياً تكييف الر�سوم يف عقد النقل الربي الإلكرتوين تكييفاً
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حدود البحث: 

�سوف يكون جمال الدرا�سة وحدودها يف العقد الإلكرتوين للنقل الربي لالأ�سخا�ص، 
التي  لل�سركات  وذلك  الذكية،  الهواتف  يف  اخلا�سة  التطبيقات  خالل  من  يتم  والذي 

تقدم هذه اخلدمة، واأبرزها: �سركتا اأوبر وكرمي.

منهج البحث واإجراءاته: 

�سلكت يف اإعداد البحث املنهج املقارن، واتبعت يف اإعداده الإجراءات والقواعد 
العلمية املعتمدة. 

خطة البحث: 

تتكّون خطة البحث من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة. 
ومنهجه،  وحدوده،  واأهدافه،  واأهميته،  البحث،  م�سكلة  على:  املقدمة  وت�ستمل 

واإجراءاته، وخطته.
ا التمهيد، في�ستمل على:  واأمَّ

• التعريف مبفردات العنوان. 	
• ملحة حول �سركات النقل الربي الإلكرتوين. 	

املبحث الأول: التكييف الفقهي لعقد النقل الإلكرتوين.
املطلب الأول: التكييف الفقهي للعالقة العقدية بني امل�ستفيد )العميل( وال�سركة.
املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعالقة العقدية بني قائد املركبة )الكابنت( وال�سركة.

املبحث الثاين: الر�سوم يف عقد النقل الإلكرتوين.
املطلب الأول: احت�ساب اإجمايل الر�سوم.

املطلب الثاين: ر�سوم اإلغاء احلجز.
ثم اخلامتة التي ت�سمل اأبرز نتائج البحث، ثم قائمة امل�سادر واملراجع.
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التمهيد

ل املطلب االأوَّ
التعريف مبفردات العنوان

ت�سمن عنوان البحث ثالث مفردات، وفيما يلي التعريف بها: 

اأوًل: تعريف العقد: 

 ، �َسدٍّ على  يدل  واحد  اأ�سٌل  والدال  والقاف،  والعني،  َعَقَد،  الفعل  م�سدر  العقد 
ة وثوق)1(. وعاقدته مثل عاهدته، وهو العقد، واجلمع عقود)2(، ومنه قوله تعالى:  و�ِسدَّ

)ڑ  ک(  ]املائدة: 1[. 

ا)3(. ا العقد يف ال�سطالح، فهو: ربط اأجزاء الت�سرف بالإيجاب والقبول �سرعاً واأمَّ

الإيجاب  ارتباط  عن  عبارة  وهو  اأمًرا،  وتعهدهما  املتعاقدين  التزام  هو:  اأو 
بالقبول)4(.

ثانًيا: تعريف النقل: 

النقل م�سدر الفعل َنَقَل، والنون، والقاف، والالم اأ�سٌل �سحيح يدل على حتويل 
�سيء من مكاٍن اإلى مكان)5(، والنقل: حتويل ال�سيء من مو�سٍع اإلى مو�سع، والتنقل: 

التحول، نقله ينقله نقالاً فانتقل)6(.
انظر: مقايي�ض اللغة )86/4(.   )1(

انظر: امل�شدر ال�شابق، ل�شان العرب )296/3(.   )2(
انظر: التعريفات للجرجاين �ض)153(.   )3(

انظر: درر احلكام يف �شرح جملة الأحكام )105/1(، التعريفات الفقهية للربكتي �ص)149(.   )4(
انظر: مقايي�ض اللغة )463/5(.   )5(

انظر: ل�شان العرب )674/11(، ال�سحاح )1833/5(.   )6(
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ا يف ال�شطالح، فال يخرج عن املعنى اللغوي، و�شريد تعريفه باعتبار الرتكيب  واأمَّ
الإ�سايف.

ثالًثا: تعريف الإلكرتوين: 

اأي  اللغة  لي�ص له يف معاجم  م�سطلح )الإلكرتوين( م�سطلح غري عربي، ولذا 
دقيقة  “)الإلكرتون(  الو�سيط:  املعجم  ففي  املعا�سرة،  املعاجم  اأوردته  واإمنا  ذكر، 
ذات �سحنة كهربائية �سالبة، �سحنتها هي اجلزء الذي ل يتجزاأ من الكهربائية”)1(.

ا يف ال�سطالح، فاإنه بح�سب ما ي�ساف اإليه، فاإذا كان يف العقود واملعامالت  واأمَّ
و�سيلة  با�ستخدام  تتم  التي  املعاملة  به:  املق�سود  فاإن  والأفراد  املوؤ�س�سات  بني 
اإلكرتونية)2(، فخرجت بذلك: الو�سائل التقليدية، ولعل اأبرز ما تعتمد عليه الو�سائل 
توفر  اإلى  اإ�سافة  )الإنرتنت(،  العنكبوتية  بال�سبكة  الت�سال  توفر  هو  الإلكرتونية 

الأجهزة التي تدعم ا�ستخدام تلك الو�سيلة.

ولكون عقد النقل الإلكرتوين جزًءا من التجارة الإلكرتونية فاإن منظمة التجارة 
اإنتاج،  عمليات  من  متكاملة  جمموعة  باأنها:  الإلكرتونية  التجارة  عّرفت  العاملية 

وتوزيع، وت�سويق، وبيع املنتجات بو�سائل اإلكرتونية)3(.

رابًعا: تعريف عقد النقل الإلكرتوين باعتبار الرتكيب الإ�سايف: 

اإلى  م�ساف  فالعقد  اإ�سافيني،  تركيبني  ا  مركباً الإلكرتوين  النقل  عقد  كان  ملا 
ثم  الرتكيبني،  بكال  املق�سود  �ساأبنيِّ  فاإين  الإلكرتوين،  اإلى  م�ساف  والنقل  النقل، 

اأو�سح التعريف املختار. 

• ا عقد النقل، فهو: عقد يتعهد فيه الناقل باأن ينقل الب�سائع، اأو الأ�سخا�ص 	 فاأمَّ
من مكاٍن اإلى اآخر، وذلك لقاء اأجر معلوم)4(.

انظر: املعجم الو�شيط )24/1(، معجم اللغة العربية املعا�سرة )146/1(.   )1(
انظر: خ�شو�شية التعاقد عرب الإنرتنت، لأ�شامة جماهد )36/2(.   )2(

انظر: عقود التجارة الإلكرتونية، للجواري �ض)25(.   )3(
انظر: �شرح القانون التجاري، فوزي حممد �شامي �ض)37(.   )4(
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اأو هو: عقد يلتزم مبقت�ساه �سخ�ص معنّي ي�سمى الناقل بنقل اأ�سياء من مكاٍن 
اإلى اآخر بوا�سطة اأداة نقل مقابل اأجر معني)1(.

• ا عقد النقل الإلكرتوين: فهو كما تقّدم تعريفه اإلَّ اأنه يتم بوا�سطة و�سيلة 	 واأمَّ
اإلكرتونية.

• ومن خالل ما تقّدم فاإن التعريف املختار لعقد النقل الإلكرتوين، هو: التزاٌم 	
يتم بو�سيلٍة اإلكرتونيٍة بني طرفني اأو اأكرث على نقل �سخ�صٍ بعو�ٍص من مكاٍن 

معنّي اإلى مكاٍن معنّي. 

ومن خالل هذا التعريف فاإن: 

عقد النقل الربي التقليدي )التاك�سي(.. 1

ا.. 2 ا اأو تقليدياً عقد النقل اجلوي، �سواءاً كان اإلكرتونياً

ا.. 3 ا اأو تقليدياً عقد النقل البحري، �سواءاً كان اإلكرتونياً

غري داخلة يف حدود البحث.. 4

املطلب الثاين
ملحة حول �صركات النقل الربي الإلكرتوين

التجارة  لتطور  امتداًدا  جاءت  الإلكرتوين  الربي  النقل  �شركات  لكون  نظًرا 
الإلكرتونية، والتي بداأت يف الظهور بعد عام 1996م، وكان اأكرث التطبيقات الأ�سا�سية 
للتجارة الإلكرتونية �سهرة اآنذاك هو تطبيق التحويالت الإلكرتونية لالأموال، ولكن 
ال�سركات  وبع�ص  العمالقة،  التجارية  املوؤ�س�سات  يتجاوز  مل  التطبيق  هذا  مدى 

ال�سغرية. 

والذي  للبيانات،  الإلكرتوين  التبادل  لالأموال  الإلكرتونية  التحويالت  بعد  واأتى 

انظر: عقد النقل، د. عبدال�شالم اأحمد فيغو �ض)136(.   )1(
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معامالت  اإلى  بحتة  مالية  معامالت  جمرد  من  الإلكرتونية  التجارة  تطبيق  ع  و�سَّ
متنّوعة، وت�سبب يف ازدياد ال�سركات امل�ساهمة يف هذه التقنية من موؤ�س�سات مالية 

متخ�س�سة اإلى م�سانع، و�سركات، وموؤ�س�سات خدمية.

فاأن�سطة التجارة الإلكرتونية مرتبطة وب�سكٍل تام مع �سبكة الإنرتنت، والتي غزت 
العامل ب�شكٍل منقطع النظري، ف�شبكة الإنرتنت ُتعد من اأهم اخرتاعات هذا الع�شر، 

ا. والتي ا�ستطاعت ربط دول العامل ب�سورة مل يكن من املمكن تخيلها �سابقاً

وا�ستخدامها  اإملامها،  بح�سب  وت�سنف  ُتقا�ص،  وال�سعوب  الأمم  اأ�سبحت  ولقد 
اأ�سبح جمع  اليومية، بحيث  للتقنيات احلديثة، وت�سخريها يف ت�سيري �سوؤون حياتها 
يف  والتقّدم  التطّور  مواكبة  من  متّكن  التي  املرتكزات  اأهم  من  ونقلها  املعلومات 
املجالت كافة، ونتيجةاً للتطّور الهائل ل�سبكة الإنرتنت، فقد اأّدى تطّورها اإلى انت�سار 
وازدهار جمالت عديدة مل تكن لتنت�سر لول ن�ساأة �سبكة الإنرتنت، وتطّورها، فدخلت 
من  العديد  معها  وتطّورت  املختلفة،  احلياة  جمالت  يف  الإنرتنت  �سبكة  تطبيقات 
التطّورات  هذه  �سملت  وقد  كبري،  ب�سكٍل  منها  ال�ستفادة  من  مّكنت  التي  اخلدمات 
جميع مناحي احلياة العلمية، والقت�سادية، والثقافية، والجتماعية، ومن بني اأبرز 
اأبوابه،  اأو�سع  الإنرتنت من  �سبكة  والذي دخلته  القت�سادي،  املجال  املجالت،  هذه 

ا للتجارة بني الدول.  ا اأ�سا�سياً حتى اأ�سبحت معرباً

وقد اأ�سهم دخول �سبكة الإنرتنت لعامل القت�ساد يف ظهور التجارة الإلكرتونية، 
فاإن اأ�سل ن�ساأة التجارة الإلكرتونية من وراء املحيط الأطلنطي متمثالاً يف الوليات 
�سبكة  بداأت  كما  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  ذلك  بعد  وانت�سرت  الأمريكية،  املتحدة 

الإنرتنت من اأمريكا، وانت�سرت بعد ذلك يف جميع اأنحاء املعمورة.

التجارة  تطبيقات  يف  الكبري  النمو  اإلى  اأّدت  التي  الرئي�سة  الأ�سباب  اأحد  ولعلَّ 
امل�ساحبة  والربجميات  والربوتوكولت،  ال�سبكات،  تطوير  هو  وتطّورها  الإلكرتونية 

لتطّور �سبكة الإنرتنت.
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اإلى  التقليدية  التجارة  من  التحول  اإلى  اأّدت  والتي  ا  اأي�ساً املهمة  الأ�سباب  ومن 
التجارة الإلكرتونية نوعية العمالء اجلدد يف هذا الع�سر، حيث يت�سم العمالء اجلدد 
بالعلم، واملعرفة، والإملام التام بتقنيات الع�سر، وخا�سةاً ما يتعلق ب�سبكة الإنرتنت، 
املنتجات،  مقدمي  دفع  مما  التجارة،  يف  جديد  اأ�سلوب  فر�ص  اإلى  دعاهم  ما  وهو 
واخلدمات اإلى امل�سارعة بتلبية رغباتهم، وحماولة توفريها عرب التحول اإلى التجارة 

الإلكرتونية. 

والظروف،  احلاجة  وليد  لالإن�شان  والقت�شادي  التجاري،  ال�شلوك  اأ�شبح  لذا 
فالتجارة الإلكرتونية مل تظهر فجاأة، بل هي وليدة املراحل املختلفة التي مرت بها 
ثورة الت�سالت واملعلومات، وقد ظهرت ا�ستجابة ملتطلبات ال�سرعة، وجماراة للتقنية 
املتقّدمة يف العملية التجارية، فظهرت منتجات وابتكارات جتارية، وتاأ�ش�شت �شركات 

ذات ن�شاط ابتكاري متطور لتلبية التطور يف الطلب وجماراته)1(.

ومن هنا فاإن البتكار يف املنتجات والن�ساطات التجارية قد دخل كافة املجالت، 
ال�سريع: �سيارات الأجرة )التاك�سي(  التي �سملها التطور  ومن تلك املجالت املهمة 
ب�سكلها القدمي التقليدي، والذي ل تكاد توجد مدينة يف العامل ت�ستغني عن خدماته، 
تاريخ  لها  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الأجرة  �سيارات  فاإن  التحديد،  وجه  وعلى 
طويل، ومرت مبراحل واأطوار خمتلفة، وقد ُوجدت يف اأول ظهورها يف املطارات ثم 
انت�شرت يف املدن، بل �شدر لها تنظيم خا�ض بها، واأ�شبحت يف بع�ض مراحلها على 
ا بلونها  ن�ساطني: اأجرة عامة واأجرة خا�سة، ولعل م�سطلح )التكا�سي( مازال مرتبطاً

الأ�سفر، ثم تطورت بعد ذلك اإلى الأجرة العامة )الليموزين(. 

العقد وحكمه بعد  الإلكرتوين تبحث يف تكييف هذا  النقل  الدرا�سة لعقد  وهذه 
تطوره ب�سكله اجلديد، حيث ن�ساأت يف العامل فكرة )التاك�سي الإلكرتوين( اأو �سيارات 
الأجرة الإلكرتونية، فتاأ�س�ست �سركة »اأوبر« خلدمات تاأجري ال�سيارات عام 2009م 
وهي  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  كاليفورنيا  ولية  يف  فرن�سي�سكو  �سان  مدينة  يف 

انظر: الأحكام الفقهية للتجارة الإلكرتونية، د.را�شد الع�شريي �ض)46( ومابعدها.   )1(
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اأول �سركة يف هذا املجال، حيث جاءت فكرة اإن�ساء املن�سة خالل عام 2008م حيث 
واجه ترافي�ص كالنيك وغاريت كامب م�سكلة يف اإيقاف �سيارة اأجرة بباري�ص، لذلك 
راودتهما فكرة اإن�ساء من�سة تتيح ا�ستدعاء �سيارة اأجرة من اأي مكان باملدينة مبجرد 

ال�سغط على زر اخلدمة.

عامل  يف  احلديثة  التطبيقات  من  ال�ستفادة  على  ال�سركات  تلك  فكرة  وتقوم 
الت�سالت والإنرتنت لإدارة قطاع �سيارات الأجرة وتوفري خدمات جديدة للزبائن 
ب�سرعة اأكرث وتكلفة اأقل، ول متتلك اأية �سيارات اأو �سائقني، لكن تقوم بتعريف الراكب 

بال�سائق عرب التطبيق اخلا�ص بها. 

ومتتلك تلك ال�شركات تطبيًقا للهواتف الذكية يقوم بتوظيف نظام GPS للتوا�سل 
بني ال�سائقني والركاب املوجودين يف اأقرب مكان لهم، من خالل تاأمني قناة ات�سال 

�سهلة و�سريعة بني ال�سريكني من خالل من�ستها يف العامل الفرتا�سي. 

كثرية  دول  اإلى  وو�سلت  اجلديد،  املجال  بهذا  تهتم  التي  ال�سركات  تلك  ومنت 
حول العامل، وجذبت امل�ستثمرين، وبداأت يف تطوير خدماتها لبتكار خدمات متطورة 
م�ستفيدة من توفر كم هائل من املعلومات الدقيقة املتوفرة لديها من رحالت زبائنها 

يف املدن التي توجد بها)1(.

 https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/429636 :انظر  )1(
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املبحث االأوَّل
التكييف الفقهي لعقد النقل الإلكرتوين

ا بدرا�سة عقد النقل  تقّدم يف حدود البحث اأن نطاق هذا البحث �سيكون خا�ساً
لعقد  الفقهي  التكييف  يف  منح�سرة  �ستكون  الدرا�سة  هذه  واأن  الإلكرتوين،  الربي 
النقل الربي ور�سومه من خالل تطبيقات الهواتف الذكية، وهي الو�سيلة البديلة عن 

التاك�سي التقليدي.

ا  اختالفها طارئاً الذكية على  الهواتف  تطبيقات  بوا�سطة  العقد  اإجراء  كان  وملا 
النوازل  لتكييف  العلمي  املنهج  فاإن  لذا  ا؛  قدمياً الفقهاء  لدى  يوجد  ومل  ا  وجديداً
ا، ذلك اأن  ا �سحيحاً ا هو ت�سورها، وذلك بفهمها فهماً ا �سليماً ا فقهياً وتو�سيفها تو�سيفاً
فاإذا عرفت  ُتت�سّور قبل كل �سيء،  اأن  التي حتدث يف كل وقت يجب  امل�سائل  جميع 
ومقدماتها،  بذاتها،  ا  تاماً ا  ت�سوراً الإن�سان  وت�سّورها  �ست �سفاتها،  و�سخِّ حقيقتها، 
قت على ن�سو�ص ال�سرع واأ�سوله الكلية، وال�سريعة حتل جميع امل�سكالت  ونتائجها، ُطبِّ
الواقعية،  واجلوانب  النواحي،  جميع  من  الب�شري  ينظر  اأن  �شريطة  والنوازل 

وال�سرعية)1(.

ولذا قال ابن القيم : “ول يتمكن املفتي، ول احلاكم من الفتوى واحلكم 
باحلق اإلَّ بنوعني من الفهم: اأحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، وا�شتنباط علم حقيقة 
فهم  الثاين:  والنوع  ا،  علماً به  يحيط  والعالمات حتى  والأمارات،  بالقرائن،  وقع  ما 
الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه، اأو على ل�سان ر�سوله 

ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الواقع، ثم يطبق اأحدهما على الآخر”)2(.

وعليه، فاإن التو�سل اإلى تو�سيف فقهي �سحيح لطبيعة هذا العقد ل ُبدَّ اأن ينطلق 

انظر: الفتاوى ال�شعدية �ض )190- 191( بت�سرف.   )1(
انظر: اإعالم املوقعني )69/1(.   )2(
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من معرفة حقيقته كما هي، وملا كان هذا العقد يتم بني ثالثة اأطراف ب�سكٍل مبا�سر 
فقد جعلت التكييف الفقهي لهذا العقد يف مطلبني، هما: 

ل: التكييف الفقهي للعالقة العقدية بني امل�ستفيد )العميل( وال�سركة. املطلب الأوَّ

)الكابنت(  املركبة  قائد  بني  العقدية  للعالقة  الفقهي  التكييف  الثاين:  املطلب 
وال�سركة. 

وقبل البحث يف طبيعة هذا العقد، وتكييفه التكييف الفقهي املنا�سب ل ُبدَّ من 
بيان كيفية اإجراء العقد يف الواقع احلايل، لذا قمت بزيارة بع�ص ال�سركات التي لها 

ن�شاط يف هذا املجال، وتبنيَّ اأن هذا العقد يتم من خالل ما يلي: 

اأن تقوم �سركة مرخ�سة يف عقود النقل بت�سميم برامج )تطبيقات( تعمل . 1
على الأجهزة الذكية؛ لتقوم بتنظيم، واإجراء عقد نقل بري لنقل الأ�شخا�ض 

من مكاٍن اإلى مكاٍن اآخر.

اأطراف . 2 بني  املعتمدة  التعاقد  و�سيلة  هي  )التطبيقات(  الربامج  تلك  تكون 
العقد.

تن�سر ال�سركة رغبتها يف اإجراء العقود مع الكابنت )�سائقي ال�سيارات( وفق . 3
املتعاقد  لل�شائق  ملًكا  ال�شيارة  تكون  اأن  اأهمها:  حمددة،  و�شروط  �شوابط، 
يف  امل�سممة  الإجراءات  وفق  العميل  بنقل  ال�سائق  يلتزم  واأن  ال�سركة،  مع 

التطبيق.

مع . 4 تتعامل  املجال  هذا  يف  اخلدمات  تقدمي  يف  املرخ�سة  ال�سركات  اأغلب 
بال�سائق،  خا�ص  اأحدهما  تطبيقني:  عرب  العميل(  )ال�سائق،  العقد  طريف 

والآخر خا�ص بالعميل.

بعد . 5 رحلة  يطلب  ثم  العقد،  اإجراء هذا  رغبته  بالت�سجيل عند  العميل  يقوم 
اإدخال بع�ص املدخالت الالزمة، مثل: )مكان النطالق، مكان الو�سول، نوع 
معايري،  عّدة  على  بناء  حتدد  التي  الأجرة  بدفع  العميل  ويلتزم  ال�سيارة(، 
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ا تقريبية  منها: )الزمن، امل�سافة(، مع اإعطاء العميل قبل اإجراء العقد ر�سوماً
لكل رحلة يطلبها.

�سائق يف مكان . 6 اأقرب  اإلى  الطلب  بتحويل  التطبيق  ال�سركة من خالل  تقوم 
العميل، ثم يتوجه ال�سائق اإلى العميل لبداأ الرحلة. 

عند الو�سول اإلى املكان املطلوب يقوم ال�سائق باإغالق الرحلة؛ ليتم احت�ساب . 7
الر�سوم، ثم يدفعها العميل باأحد طرق الدفع املعتمدة لدى ال�سركة. 

ومن خالل ما تقّدم ف�ساأبنيِّ التكييف الفقهي لهذا العقد من خالل املطلبني الآتيني: 

املطلب االأوَّل
التكييف الفقهي للعالقة العقدية بني امل�صتفيد )العميل( وال�صركة

يتم من خاللها  التي  الإجراءات  فيها  والتي ذكرت  ال�سابقة  املقدمة  من خالل 
خالل  من  الإلكرتوين  الربي  النقل  خدمات  ُتقّدم  التي  ال�سركة  فاإن  العقد  اإجراء 
تطبيقات الهواتف الذكية املُعّدة لهذا الغر�ص ل متلك ال�سيارات التي ينقل بها العميل 
من مكاٍن اإلى اآخر، ول تقوم بنقل العميل بنف�شها، بل تقوم بعملية التنظيم والو�شاطة 

بني طرفني: 

• اأحدهما )عميل( يرغب يف خدمة نقله من مكاٍن اإلى مكاٍن اآخر.	

• والطرف الآخر )�سائق ب�سيارته اخلا�سة( يرغب يف نقل ذلك العميل. 	

• وال�سركة تقوم بالو�ساطة بينهما ليتم العقد من خالل التطبيق املذكور. 	

وبناءاً عليه، فاإن العالقة العقدية بني ال�سركة والعميل هي عقد و�ساطة، ولئن كان 
اأ�سله م�ستعمل  اأن  اإل  باأ�سكاله و�سوره املختلفة،  العقود احلديثة  الو�ساطة من  عقد 
عند الفقهاء مب�سطلحات متعددة، منها: ال�سم�سرة والو�ساطة والتو�سط والدللة)1(، 

انظر: البناية �شرح الهداية )79/10(، البحر الرائق )268/7(، تبيني احلقائق )67/5(، الذخرية =  )1(
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ولذا �ساأبنيِّ املق�سود بال�سم�سرة والو�ساطة عند الفقهاء، واأركانها، وحكمها الفقهي؛ 
ليتبنيَّ من خالل ذلك التكييف الفقهي للعالقة العقدية بني ال�سركة والعميل يف عقد 

النقل الإلكرتوين، فاإلى بيان ذلك: 

ل: املق�سود بال�سم�سرة والو�ساطة، وبيان اأركانها، وحكمها الفقهي:  الفرع الأوَّ

امل�ساألة الأولى: املق�سود بال�سم�سرة، والتو�سط: 

البائع  بني  التو�سط  وهو:  �سم�سار،  والواحد  �سم�سر،  الفعل  م�سدر  ال�سم�سرة 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يِبْع حا�سر   يف معنى قوله  وامل�سرتي)1(، ومنه الأثر عن ابن عبا�ص 

ا)3(. لباد«)2(، قال: ل يكون له �سم�ساراً

امل�ساألة الثانية: اأركان ال�سم�سرة، والو�ساطة: 

ب�سكٍل  اأفردها  من  على  اأقف  ومل  بها،  خا�سة  اأركان  والو�ساطة  لل�سم�سرة،  لي�ص 
خا�ص، ولكنها منثورة �سمن فروع فقهية متفرقة، يذكرها الفقهاء بح�سب منا�سبتها؛ 
وما ذاك اإلَّ لأن ال�سم�سرة كغريها من العقود من حيث �سرورة توفر الأركان فيها، حتى 
ترتتب عليها اآثارها، ولأن اأركان العقود اأمر اإ�سايف بح�سب ما ت�ساف اإليه من حيث 

اجلملة؛ كاأركان البيع، واأركان الإجارة، واأركان النكاح، واأركان ال�سم�سرة، وغريها. 

ا  وغني عن القول باأن ما �ساأذكره من الأركان اإمنا هو على راأي اجلمهور خالفاً
للحنفية)4(، واخلالف بني املدر�ستني م�سهور، فاأركان العقد ثالثة)5(: 

الزرك�سي  �سرح   ،)162/3( للغزايل  الو�سيط   ،)378/4( اجلليل  مواهب   ،)88/5( للقرايف   =
)119/5(، ك�ساف القناع )153/5(.

العرو�ض )86/12(، املغرب يف ترتيب املعرب �ص )235(،  تاج  القامو�ض املحيط )410/1(،  انظر:   )1(
التعريفات الفقهية للربكتي �ص)246(. 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه برقم )2158(، وم�سلم يف �سحيحه برقم )1521(.   )2(
انظر: النهاية لبن الأثري )399/1(، تهذيب اللغة لالأزهري )292/12(.   )3(

الذين يرون اأن ركن العقد واحد هو: ال�شيغة )الإيجاب والقبول(، انظر: بدائع ال�شنائع )235/5(،   )4(
الختيار لتعليل املختار )4/2(، البحر الرائق )255/7(.

انظر: مواهب اجلليل )228/4(، املجموع للنووي )149/9(، ك�ساف القناع )146/3(.   )5(
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ال�سيغة، ويعرب عنها ب�: الإيجاب والقبول.. 1

العاقدان، ويعرب عنهما بح�سب العقد؛ كالبائع وامل�سرتي، واملوؤجر وامل�ستاأجر. . 2

املعقود عليه، ويعرب عنه ب�: املحل. . 3

فهذه الأركان الثالثة تكون ل�سائر العقود، وبيانها يف عقد ال�سم�سرة والو�ساطة 
كما يلي: 

• ا العاقدان، فهما املو�سط والو�سيط، اأو املو�سط وال�سم�سار. 	 اأمَّ

• ا ال�سيغة، فما ي�سدر من املو�سط من اإيجاب، وما ي�سدر من ال�سم�سار 	 واأمَّ
من قبول.

• ال�سم�سار 	 به  يقبل  ثم  ال�سم�سار،  من  املو�سط  يطلبه  فما  عليه،  املعقود  ا  واأمَّ
ويقوم به.

امل�ساألة الثالثة: حكم ال�سم�سرة، والو�ساطة: 

من خالل تتبع ما ذكره الفقهاء يف اأحكام ال�سم�سرة والو�ساطة فاإنها ل تخلو من 
حالني: 

ل: اأن تكون مقدرة بزمن. الأوَّ

الثاين: اأن تكون مقدرة بعمل.

وقد اختلفوا يف حكمها على قولني: 

ل:  القول الأوَّ

رت بزمٍن، اأو عمل.  ا �سواءاً ُقدِّ اأن ال�سم�سرة، والو�ساطة جائزة مطلقاً

املالكية)2(،  وقول  احلنفية)1(،  عند  قول  فهو  العلم،  اأهل  جمهور  قول  وهو 

انظر: الأ�شباه والنظائر لبن جنيم �ض)231(.   )1(
انظر: املدونة )466/3(، الر�سالة للقريواين �ص)109(، ال�سرح الكبري للدردير )4/4(.   )2(
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وال�سافعية)1(، واحلنابلة)2(.

جاء يف غمز عيون الب�سائر: “اأجرة ال�سم�سار وما اأ�سبه ذلك مما ل تقدير فيه 
للوقت، ول مقدار ما ي�ستحق بالعقد، وللنا�ص فيه حاجة جائزة، واإن كان يف الأ�سل 

ا حلاجة النا�ص اإلى ذلك”)3(. فا�سداً

ويظهر من خالل هذا النقل اأن احلنفية اإمنا قالوا باجلواز حلاجة النا�ض، فاإذا 
ارتفعت احلاجة عاد احلكم اإلى اأ�سله، وهو ما �سياأتي يف القول الثاين.

قول  يف  ال�سم�سار  اأجر  يجوز  هل  اأراأيت  قلت:  ال�سم�سار  جعل  “يف  املدونة:  ويف 
ا،  از يدفع اإليه الرجل املال ي�سرتي له به بزًّ ا عن البزَّ مالك؟، قال: نعم �ساألت مالكاً

ا ثالثة دنانري؟، فقال: ل باأ�ص بذلك”)4(. ويجعل له يف كل مائة ي�سرتي له بها بزًّ

وقال النووي: “ا�شتاأجره ليبيع له �شيًئا معيًنا، جاز؛ لأن الظاهر اأنه يجُد راغًبا، 
�شيٍء  ول�شراء  البيع غري مظنونٍة،  مالكه يف  لأن رغبة  يجوز؛  �شيٍء معنّي ل  ول�شراء 

مو�سوٍف يجوز، ولبيع �سيٍء معنّي ل يجوز”)5(.

ا بعينه... �سحت الإجارة،  ويف البيان للعمراين: “اإذا ا�ستاأجر رجالاً ليبيع له ثوباً
ا بعينه... قال ابن ال�سباغ: مل ت�سح الإجارة عندي.  واإن ا�ستاأجره لي�سرتي له ثوباً

ا  ، واأمَّ والفرق بينهما: اأن البيع يف العادة ممكن؛ لأنه ل ينتفي الراغب فيه اأ�سالاً
ال�سراء ب�سيٍء معنّي فال يكون اإلَّ من واحٍد، قد يبيع، وقد ل يبيع، فال ميكن حت�سيل 
لأن  جاز؛  يعينه...  ومل  وو�شفه،  �شيء،  ل�شراء  ا�شتاأجره  واإن  الظاهر.  بحكم  العمل 

الظاهر اأنه ميكنه �شراوؤه”)6(.

انظر: رو�شة الطالبني )257/5(، العزيز �سرح الوجيز )188/6(، البيان )294/7(.   )1(
انظر: املغني )346/5(، ال�سرح الكبري )60/6- 61(، الإقناع )300/2(، ك�ساف القناع )11/4(.   )2(

انظر: غمز عيون الب�شائر )130/3( بت�سرف ي�سري.   )3(
انظر: املدونة )466/3(.   )4(

انظر: رو�شة الطالبني )257/5(.   )5(
انظر: البيان )294/7(.   )6(
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ا، فاإن عنّي العمل  ا لي�سرتي له ثياباً وجاء يف الإقناع: “ويجوز اأن ي�ستاأجر �سم�ساراً
ا �سح، واإن قال: كلما ا�سرتيت  ا معلوماً دون الزمان فجعل له من كل األف درهم �سيئاً
ي�ستاأجره  اأن  ويجوز  بثمن جاز،  مقدرة  اأو  معلومة،  الثياب  وكانت  درهم،  فلك  ا  ثوباً

ا بعينها ونحوه”)1(. ليبيع له ثياباً

القول الثاين: 

عقد  فهي  بعمل  قدرت  فاإن  بزمن،  رت  ُقدِّ اإذا  جائزة  والو�ساطة  ال�سم�سرة،  اأن 
فا�سد، وهو قول احلنفية)2(.

ا ليبيع له وي�سرتي جاز؛ لأن الإجارة  ا اإذا ا�ستاأجره �سهراً ففي حتفة الفقهاء: “واأمَّ
وقعت على منفعة املدة وهي معلومة”)3(.

اإجارة  واخلام�ص:  ا...  وجهاً ع�سر  اأحد  على  الفا�سدة  “والإجارة  النتف:  ويف 
ال�سم�سار ل يجوز ذلك، وكذلك لو قال بع هذا الثوب بع�سرة دراهم فما زاد فهو لك، 
ا ليبيع له، اأو لي�سرتي بكذا  واإن كان فعل فله اأجر املثل، ولو ا�ستاأجر ال�سم�سار �سهراً

من الأجر جاز ذلك”)4(.

الأدلة: 

ل:  اأدلة القول الأوَّ

ل مبا يلي:  ا�ستدل اأ�سحاب القول الأوَّ

حديث قي�ص بن اأبي غرزة قال: كّنا نبتاع الأو�ساق باملدينة، وكّنا ن�سمي اأنف�سنا . 1
ال�سما�سرة، فاأتانا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ف�سمانا با�سم هو اأح�سن مما ن�سمي اأنف�سنا 

انظر: الإقناع )300/2(.   )1(
انظر: حتفة الفقهاء �ض)358(، التجريد )3693/7(، النتف يف الفتاوى )574/2- 575(، املحيط   )2(

الربهاين )466/7- 467(، بدائع ال�سنائع )184/4(. 
انظر: حتفة الفقهاء �ض)358(.   )3(

انظر: النتف يف الفتاوى )574/2- 575(.   )4(
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به، فقال: »يا مع�سر التّجار، اإن هذا البيع يح�سره اللغو، واحللف، َف�ُسْوُبْوُه 
بال�سدقة«)1(.

ال�سما�سرة على عملهم، وت�سميته  ملسو هيلع هللا ىلص لأولئك  اإقراره  ووجه ال�ستدلل منه: 
لهم با�سم اأح�سن مما ي�سمون به اأنف�سهم، وهو عام لكل �سم�سرة. 

ُونوق�ص: باأنه حممول على ما اإذا كانت املدة معلومة)2(.

ومُيكن مناق�سة ذلك: باأنه ل دليل على حملها على ما اإذا كانت املدة معلومة. 

اأثر ابن عبا�ص  يف قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يبع حا�سر لباد«، قال: ل يكون . 2
ا)3(. له �سم�ساراً

ا يف بيع احلا�سر للحا�سر)4(. ووجه ال�ستدلل منه: اأن مفهومه جواز اأن يكون �سم�ساراً

فجاز . 3 معلوم،  وهو  النيابة،  فيه  جتوز  مباح  عمل  والو�ساطة  ال�سم�سرة،  اأن 
ا بزمن  ال�ستئجار عليه؛ ك�سراء الثياب، ولأنه يجوز عقد الإجارة عليه مقدراً

ا بعمل؛ كاخلياطة)5(. فجاز مقدراً

العقود . 4 من  كان  وما  ويحرم)6(،  يحل  فيما  البيع  على عقد  ال�سم�سرة  قيا�ص 
ا على ت�سليم املعقود عليه فهو جائز.  مقدوراً

اأن الأ�سل يف العقود احلل، والإباحة، وعقد ال�سم�سرة، والو�ساطة جاٍر على . 5
هذا الأ�سل. 

والرتمذي   ،)3326( برقم  �سننه  يف  داود  واأبو   ،)18467( برقم  م�سنده  يف  اأحمد  الإمام  اأخرجه   )1(
برقم )2145(،  �سننه  ماجه يف  وابن  برقم )4720(،  �سننه  والن�سائي يف  برقم )1208(،  �سننه  يف 

و�سححه الألباين كما يف امل�سكاة برقم )2798(. 
انظر: بدائع ال�شنائع )184/4(.   )2(

تقّدم تخريجه.   )3(
انظر: فتح الباري )452/4(.   )4(

انظر: املغني )346/5(، ال�سرح الكبري )60/6(.   )5(
انظر: الر�شالة للقريواين �ض)109(.   )6(
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اأدلة القول الثاين: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين مبا يلي: 

اأن املعقود عليه يف عقد ال�سم�سرة هو: املنفعة، وهي جمهولة غري معلومة اإذا . 1
رت بزمن فاإنها معلومة)1(. قدرت بعمل، بخالف ما لو ُقدِّ

ومُيكن اأن ُيناق�ص من وجهني: 

دخول  الغرر يف  من  الي�سري  يغتفر  كما  لنزارتها  مغتفرة  اأنها جهالة  الأول: 
ا  احلمام ونحوه مّما ذكره الفقهاء يف املوا�سع التي يغتفر فيها الغرر اإمَّ

لعموم البلوى، اأو وجود احلاجة، اأو ي�سر الغرر، ونزارته، وقلته.

التقدير  اإلى  تعود  فاإنها  بزمن  رت  ُقدِّ اإذا  والو�ساطة  ال�سم�سرة  اأن  الثاين: 
اأو  ا  اأن ال�سم�سار قد يكون بطيئاً بالعمل، وهذا قد يدخله الغرر، وبيانه: 
بينهما  املقدر  الزمن  فوات  اإلى  يوؤدي  قد  ال�سم�سرة مما  اأداء  ثقيالاً يف 
فيم�سي  ا  مت�سرعاً ال�سم�سار  يكون  وقد  عليه،  اتفقا  ما  اإمتام  غري  من 
املو�سط  على  فيفوت  املو�سط،  مل�سلحة  ترٍو  بال  عليه  اتفقا  الذي  العقد 
ب�سبب ذلك �سلعة اأجود وبنف�ص ال�سعر، اإذا كانت ال�سم�سرة لل�سراء، واإما 
يفوت عليه �شعر اأعلى مما لو انتظره ال�شم�شار لأدركه مما هو مل�شلحة 
ل  فاإنها  بعمل  رت  ُقدِّ اإذا  ال�شم�شرة  اأن  ذلك  املو�شط، فظهر من خالل 

تخلو من غرر، لكنه مما يغتفر لي�سره ونزارته. 

األ . 2 فوجب  بنف�سه،  اإيفاوؤها  ميكنه  ل  عني  منفعة  يتناول  ال�سم�سرة  عقد  اأن 
ي�سح العقد)2(.

ومُيكن اأن ُيناق�ص باأمرين: 

انظر: املحيط الربهاين )466/7(، بدائع ال�سنائع )184/4(.   )1(
انظر: التجريد للقدوري )3693/7(.   )2(
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الأول: اأنه غري موؤثر يف التحرمي، لأن ال�شرط ال�شحيح يف ذلك قدرته على 
الوفاء ولو بغريه.

الثاين: وجود احلاجة، وهي معتربة عند عامة الفقهاء.

الرتجيح: 

جائز  عقد  والو�ساطة  ال�سم�سرة  اأن  وهو  ل،  الأوَّ القول  هو  اأعلم  واهلل  اجح  الرَّ
اأدلة  املناق�سة على  ولورود  به،  ا�ستدلوا  ما  لقّوة  اأو عمل؛  بزمن،  ر  ُقدِّ �سواءاً  ا،  مطلقاً
يف  وقواعدها  ال�سريعة  اأ�سول  به  ت�سهد  الذي  هو  اجلمهور  قول  ولأن  الثاين،  القول 
العقود، من الي�شر، ورفع احلرج، وكون الأ�شل فيها هو احلل والإباحة، فال ي�شار اإلى 

غري هذا الأ�سل اإلَّ باأ�سل قوي، واهلل اأعلم.

�سم�سرة  عقد  والعميل  ال�سركة  بــني  الــعــالقــة  اعــتــبــار  وجــه  الــثــاين:  الــفــرع 
وو�ساطة: 

ل فاإن العالقة بني ال�سركة والعميل يف عقد النقل  من خالل ما تقّدم يف الفرع الأوَّ
الربي الإلكرتوين هي عقد �سم�سرة، وو�ساطة، ووجه اعتبار هذه العالقة بينها عقد 

�سم�سرة، وو�ساطة عّدة اعتبارات: 

ل:  العتبار الأوَّ

وامل�سرتي،  البائع  بني  التو�سط  فاإنها  والو�ساطة،  ال�سم�سرة،  تعريف  جهة  من 
والأمر كذلك بالن�سبة ملا يح�سل بني العميل وال�سركة، فاإن العميل من خالل التطبيق 
اآخر(،  اإلى مكاٍن  بال�سركة يقوم بطلب منفعة معينة )وهي نقله من مكاٍن  اخلا�ص 
ال�سم�سرة،  بدور  تقوم  ولكنها  بنف�سها،  املنفعة  بهذه  تقوم  ل  ال�سركة  اأن  والواقع 
والو�ساطة من خالل قائدي ال�سيارات امل�سجلني لديها )الكباتن( الذين يرغبون بيع 
منافع حمددة )تاأجري �سياراتهم مع ال�سائق لنقل العميل من مكاٍن اإلى مكاٍن اآخر(، 
باختالف  ال�سم�سرة  عقد  يف  تكون  التي  ذاتها  هي  الثالثة  باأطرافها  املعاملة  وهذه 

�سورها التي ذكرها الفقهاء. 
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العتبار الثاين: 

من جهة اأركان عقد ال�سم�سرة، فاإن عقد ال�سم�سرة كغريه من العقود له اأركان 
ثالثة: 

اإيجاب وقبول.. 1

عاقدان.. 2

معقود عليه. . 3

وهذه الأركان الثالثة متوفرة يف العالقة بني ال�سركة والعميل.

• ا الإيجاب والقبول، فاإن ما ي�سدر من العميل من طلب الرحلة عن طريق 	 فاأمَّ
يح�سل  وما  ا،  اإيجاباً يعترب  الذكية  اجلوالت  يف  بال�سركة  اخلا�ص  التطبيق 
اأقرب )كابنت( بح�سب النطاق  اإلى  ا  اإلكرتونياً اإحالة الطلب  من ال�سركة من 

. املكاين يعترب قبولاً

• ال�سيارة من 	 وقائد  وال�سركة  الأول  الطرف  العميل من  العاقدان، فهما  ا  واأمَّ
الطرف الآخر. 

• العميل على 	 بالعقد، وهي ح�سول  املق�سودة  املنفعة  فهو  املعقود عليه،  ا  واأمَّ
خدمة نقله من مكاٍن اإلى مكاٍن اآخر. 

العتبار الثالث: 

من جهة حكم عقد ال�سم�سرة، والو�ساطة فقد تقّدم كالم الفقهاء يف هذا العقد، 
وا�ستدللهم، وتقّدم ذكر الرتجيح يف هذه امل�ساألة. 

ا، اأو اإجارة اأو غريه؛ لأنه متى توفرت  وهنا ل فرق بني كون العقد يف ال�سم�سرة بيعاً
ال�شروط �شح العقد، وترتبت اآثاره عليه. 

وهنا لطيفة مهمة ذكرها بع�ص الفقهاء يف عقد ال�سم�سرة، األ وهي: عدم التعيني 
يف املنفعة املطلوبة يف العقد، فال ُبدَّ اأن تكون منفعة مو�سوفة غري معينة، ول حمددة؛ 
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لأنها اإذا كانت معينة، اأو حمددة مل ميكن ال�سم�سار حت�سيلها فيف�سد العقد، ويفهم 
من ذلك اأن التعيني اإذا مل مينع من حت�سيل املق�سود فاإنه غري موؤثر يف التحرمي، 
ق ابن ال�سباغ فيما نقله عنه العمراين كما تقدم بني ما اإذا  فيجوز حينئذ، ولذا فرَّ
ا  ا بعينه فاإن الإجارة ت�سح، واإذا ا�ستاأجره لي�سرتي له ثوباً ا�ستاأجر رجالاً ليبيع له ثوباً
بعينه فال ت�سح، والفرق بينهما: اأن البيع يف العادة ممكن؛ لأنه ل ينتفي الراغب فيه 
ا ال�سراء ل�سيٍء معنّي فال يكون اإلَّ من واحٍد، وقد يبيع، وقد ل يبيع، فال  ، واأمَّ اأ�سالاً
ميكن حت�شيل العمل بحكم الظاهر، ولذا فاإن ال�شم�شرة ل�شراء �شيء مع و�شفه وعدم 

تعيينه جائزة، لأن الظاهر اأنه ميكنه �شراوؤه)1(.

الذي  امل�سرتي  العميل مبثابة  فاإن  الإلكرتوين،  النقل  ا يف عقد  وهذا ظاهر جداً
يرغب �سراء منفعة �سيارة؛ لنقله من مكاٍن اإلى مكاٍن اآخر، وال�سركة هي ال�سم�سار 
يف هذا العقد، وهي التي تقوم بتح�سيل رغبة العميل، والواقع احلايل لهذا العقد اأن 
ا للمنفعة،  ا معيناً ا، واإمنا يطلب و�سفاً ا معيناً العميل ل يطلب �سيارة معينة، ول �سائقاً
فهو يطلب خدمة نقله وتو�سيله من مكاٍن اإلى مكاٍن اآخر، ويطلب و�سف ال�سيارة؛ كاأن 
تكون �سغرية احلجم، اأو متو�سطة، اأو كبرية، وهذا هو عني ما ذكره العمراين وغريه 
يف هذه امل�ساألة، فالعميل ا�ستاأجر ال�سركة لت�سرتي له منفعة �سيارة ب�سائقها ل بعني 
اأن ال�سركة قادرة على  تلك ال�سيارة، ول بعني ذلك ال�سائق واإمنا ب�سفتها، والواقع 

�سراء املنفعة وحت�سيلها، واهلل اأعلم. 

املطلب الثاين
التكييف الفقهي للعالقة العقدية بني قائد املركبة )الكابنت(، 

وال�شركة، وامل�شتفيد )العميل(

على  يقوم  الإلكرتوين  النقل  عقد  فاإن  ل  الأوَّ املطلب  يف  تقّدم  ما  خالل  من 
اأنه  على  تكييفه  تقّدم  وحيث  املركبة(،  قائد   - ال�سركة   - )العميل  اأطراف:  ثالثة 

انظر: البيان )294/7(.   )1(



د.  عاصم بن عبداهلل املطوع

العدد  الرابع  واخلمسون  717العدد  الرابع  واخلمسون 716

عقد �سم�سرة، وو�ساطة يطلب العميل فيها من ال�سركة منفعة معلومة وهي نقله من 
العقد يف  اأطراف  اأحد  ُيعدُّ  )الكابنت(  املركبة  قائد  فاإن  لذا  اآخر،  مكاٍن  اإلى  مكاٍن 
ال�سركة  بوا�سطة  للعميل  املنفعة  يبيع  الذي  الثالث  الطرف  وهو  الإلكرتوين،  النقل 
)ال�سم�سار(؛ لأن ال�سم�سار كما تقّدم يف ذكر اأحكامه عند الفقهاء يتعامل مع طرفني: 
ا م�سرت يطلب منه �سراء �سيء  ا بائع يطلب منه بيع �سيء لغريه، واإمَّ بائع، وم�سرٍت، فاإمَّ

من غريه.

ونظًرا لكون عقد ال�شم�شرة والو�شاطة مل ُيفرد بباب فقهي خا�ض يف م�شنفات 
والإجارة،  كالبيع،  اأبواب خمتلفة؛  تفرقت م�سائله بح�سب منا�سبته يف  بل  الفقهاء، 
واجلعالة، والوكالة وغريها، لذا �ساأبنيِّ يف هذا املطلب التكييف الفقهي لعقد النقل 
ال�سم�سرة،  اأن  تقّدم  وحيث  وو�ساطة،  �سم�سرة  عقد  باعتباره  الإلكرتوين  الربي 
ا اأن تكون مقدرة بعمل،  ا اأن تكون مقّدرة بزمن، واإمَّ والو�ساطة ل تخلو من حالني، فاإمَّ
فاإن الو�ساطة يف الواقع احلايل لل�سركات التي تقّدم خدمات النقل الإلكرتوين تتناول 
فمن  الفقهاء،  عند  والو�ساطة  ال�سم�سرة  عقد  تكييف  �ساأبنيِّ  ولذا  ا،  جميعاً احلالني 
الفقهاء من يعترب عقد ال�سم�سرة من الإجارة، ومنهم من يعتربه جعالة، ومنهم من 

يعتربه وكالة، ومنهم من يعتربه �سركة اأبدان، فاإلى بيان ذلك: 

ل: اأن تكون ال�سم�سرة والو�ساطة اإجارة:  التكييف الأوَّ

واإجارة  اأعيان،  واإجارة  اأ�سخا�ص،  اإجارة  ق�سمني:  تنق�سم  الإجارة  كانت  ملا 
ثالثة  تنق�سم  الأعيان  واإجارة  وم�سرتك،  خا�ص،  اأجري  ق�سمني:  تنق�سم  الأ�سخا�ص 

اأق�سام: اإجارة احليوان، والأرا�سي، والدور واملباين. 

ا من هذا العتبار، وذلك بعد  فاإن تكييف عقد النقل الإلكرتوين �سيكون منطلقاً
اأن تقرر اأن عقد النقل الإلكرتوين عقد �سم�سرة، وو�ساطة، فاأقول: اإن جمهور الفقهاء 

يرون �سحة عقد ال�سم�سرة على وجه الإجارة. 
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لي�سرتي  اأو  له،  ليبيع  ا  �سهراً ال�سم�سار  ا�ستاأجر  “ولو  الفتاوى:  النتف يف  جاء يف 
بكذا من الأجر جاز ذلك”)1(.

ا ليبيع له وي�سرتي جاز؛ لأن الإجارة  ا اإذا ا�ستاأجره �سهراً ويف حتفة الفقهاء: “واأمَّ
وقعت على منفعة املدة وهي معلومة”)2(.

ا ليبيع وي�سرتي جاز؛ لأن قدر  وقال الكا�ساين: “ولو بني املدة باأن ا�ستاأجره �سهراً
ا ببيان املدة”)3(.  املنفعة �سار معلوماً

وقال الإمام مالك يف الذين يبيعون للنا�ص: “لي�ص على واحٍد من هوؤلء �سمان، 
واإمنا هم اأجراء اأّجروا اأنف�سهم، واأبدانهم”)4(.

ويف الر�سالة: “والأجري على البيع اإذا مت الأجل ومل يبع وجب له جميع الأجر، واإن 
باع يف ن�سف الأجل فله ن�سف الإجارة، والكراء”)5(.

مو�سوف  �سيء  ول�سراء  جاز...  ا  معيناً ا  �سيئاً له  ليبيع  “ا�ستاأجره  النووي:  وقال 
يجوز”)6(. 

ا جاز، ولو ا�ستاأجره ل�سيء معنّي  ا معيناً وقال الرافعي: “ولو ا�ستاأجره ليبيع له �سيئاً
ل يجوز... ول�سراء �سيء مو�سوف يجوز، ولبيع �سيء من معني ل يجوز”)7(. 

ا، فاإن عنّي العمل دون  ا لي�سرتي له ثياباً ويف الإقناع: “ويجوز اأن ي�ستاأجر �سم�ساراً
ا �سح... ويجوز اأن ي�ستاأجره ليبيع له  ا معلوماً الزمان فجعل له من كل األف درهم �سيئاً

ا بعينها ونحوه”)8(. ثياباً

انظر: النتف يف الفتاوى )575/2(.   )1(
انظر: حتفة الفقهاء �ض)358(.   )2(

انظر: بدائع ال�شنائع )184/4(.   )3(
انظر: املدونة )370/3(.   )4(

انظر: الر�شالة للقريواين �ض)109(.   )5(
انظر: رو�شة الطالبني )257/5(.   )6(

انظر: العزيز �شرح الوجيز )188/6(.   )7(
انظر: الإقناع للحجاوي )300/2(.   )8(
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فظهر من هذه النقول اأن اجلمهور من فقهاء املذاهب يرون �شحة عقد ال�شم�شرة 
على وجه الإجارة، حيث ن�سوا على ذلك يف �سياقات خمتلفة، وعليه: فاإن العالقة 
العقدية بني العميل، وال�سركة، وقائد ال�سيارة )الكابنت( هي عقد اإجارة، وبيانه كما 

يلي: 

• بالن�سبة للعقد بني العميل، وال�سركة فاإنه عقد اإجارة، وال�سركة يف هذه احلال 	
اأجري م�سرتك؛ لأن ال�سركة من خالل تطبيقها اخلا�ص بالأجهزة الذكية تدير 
ولي�ص  رغباتهم،  لتلبية  الكباتن؛  مع  وتتو�سط  العمالء،  جمموعة من طلبات 
ا، والعميل يف  ا خا�ساً عمل ال�سركة مع عميل واحد فح�سب لتكون ال�سركة اأجرياً
ا، واإمنا طلب �سراء منفعة  ا معّيناً ذات الوقت مل يطلب �سيارة معينة، اأو �سائقاً

�سيارة مو�سوفة، وقد تقّدمت ن�سو�ص الفقهاء على جواز مثل ذلك. 

• فاإنه عقد 	 )الكابنت(  ال�سيارة  وقائد  العميل،  بني  العقدية  للعالقة  وبالن�سبة 
لقيادة  نف�سه  تاأجري  يف  ال�سركة  ط  و�سَّ قد  ال�سيارة  قائد  فاإن  ا،  اأي�ساً اإجارة 
اإلى مكاٍن اآخر، فال�سركة و�سيط، وهي اأجري  �سيارته لنقل العميل من مكاٍن 
منفعته  ميلك  العميل  لأن  خا�ص؛  اأجري  ال�سيارة  وقائد  تقّدم،  كما  م�سرتك 

خالل مدة الرحلة كاملة، فلي�ص لعميل اآخر النتفاع بها. 

التكييف الثاين: اأن تكون ال�سم�سرة والو�ساطة جعالة: 

، واإمنا يوؤول اإلى الأ�سبه به من العقود،  ا م�ستقالاً تقدم اأن عقد ال�سم�سرة لي�ص عقداً
فاإن بع�ص املالكية يف قول قد ذهبوا اإلى اعتبار عقد ال�سم�سرة عقد جعالة.

اأراأيت هل يجوز اأجر ال�سم�سار يف قول  “يف ُجْعل ال�سم�سار، قلت:  ففي املدونة: 
ا،  ا عن البّزاز يدفع اإليه الرجل املال ي�سرتي له به بزاً مالك؟، قال: نعم، �ساألت مالكاً
ا ثالثة دنانري؟، فقال: ل باأ�ص بذلك، فقلت: اأمن  ويجعل له يف كل مائة ي�سرتي بها بزاً

اجلعل هذا اأم من الإجارة؟، قال: هذا من اجلعل”)1(.

انظر: املدونة )466/3(.   )1(
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وقال اخلر�سي: “امل�سهور اأن اجلعل يجوز على بيع، اأو �سراء �سلع كثرية من ثياٍب، 
اأو حيوان، اأو دواب”)1(.

وعليه: فاإن العالقة العقدية بني العميل، وال�سركة، وقائد ال�سيارة هي عقد جعالة.

ل باأنه   ولكن عند التاأمل جند اأن تكييف العقد باأنه جعالة يوؤول اإلى التكييف الأوَّ
اإجارة؛ وذلك لأن من القواعد املقّررة عند املالكية اأن: كل ما جاز فيه اجلعل جازت 

فيه الإجارة، ولي�ص كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه اجلعل)2(.

ولعل ماأخذ املالكية يف تكييف عقد ال�سم�سرة باأنه عقد جعالة هو اأن عمل ال�سم�سار 
فاعتربوه  كثري،  اأو  ي�سري  بزمن  ينتهي من عمله  فقد  غايته،  معلومٍة  والو�سيط غري 
جعالة لعدم تقدير الزمن، فلو قدره بزمن حمّدد فاإنه حينئذ ياأخذ حكم الإجارة، 

ل.  ولذا فاإن بع�ص املالكية كّيفوا ال�سم�سرة باأنها اإجارة كما تقّدم يف التكييف الأوَّ

التكييف الثالث: اأن تكون ال�سم�سرة والو�ساطة وكالة: 

اأن  اإلى  واحلنابلة  وال�سافعية،  واملالكية،  احلنفية،  من  الفقهاء  بع�ص  ذهب 
ال�سم�سرة، والو�ساطة عقد وكالة. 

من  على  ليعر�سه  رجل  اإلى  املبيع  دفع  اإذا  بالبيع  “الوكيل  احلكام:  ل�سان  ففي 
اأحب، فهرب ذلك الرجل باملبيع، اأو هلك يف يده اأنه ل ي�سمن الوكيل، وال�سحيح اأنه 

ي�سمن”)3(.

واإن مل يقب�سه من املوكل،  بالثمن  بال�سراء يطالب  “الوكيل  الرائق:  البحر  ويف 
ووكيل البيع لو دفع املبيع اإلى دّلل ليعر�سه على من يرغب فيه فغاب، اأو �ساع يف يده 

مل ي�سمن، لكن املختار ال�سمان”)4(.
انظر: �شرح اخلر�شي على خليل )63/7(.   )1(

انظر: التهذيب يف اخت�شار املدونة )344/3(، التاج والإكليل )600/7(، �سرح اخلر�سي على خليل   )2(
)63/7(، �سرح الزرقاين على خليل )112/7(. 

انظر: ل�شان احلكام �ض)285- 286(.   )3(
انظر: البحر الرائق )150/7(.   )4(
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فيها  اأو ح�سل  بها عيب،  �سلعة وظهر  الوكيل  باع  “فاإذا  الد�سوقي:  ويف حا�سية 
ا�ستحقاق رجع امل�سرتي على الوكيل، ما مل يعلم امل�سرتي اأنه وكيل، اأي ال�سم�سار، وما 

مل يحلف الوكيل”)1(.

“الدّلل وكيل �ساحب ال�سلعة يف بيعه، فاإن �سارك غريه يف بيعها  ويف املجموع: 
ل فيه”)2(. كان توكيالاً له فيما ُوكِّ

وقال املرداوي: “قال اأبو العبا�ص عن رواية اأبي داود: هذا ن�ص منه على جواز 
باب  من  الدللة  اأن  تبعه  ومن  كالقا�سي  املانعني  ماأخذ  واإمنا  الدّللني...  ا�سرتاك 

الوكالة”)3(.

وعليه: فاإن العالقة العقدية بني العميل، وال�سركة، وقائد ال�سيارة يف عقد النقل 
الإلكرتوين هي عقد وكالة، ولعلَّ هذا التكييف ينظر اإلى مطلق النيابة يف هذا العمل، 
لكن الوكالة اإذا كانت بعو�ص -كما هو واقع ال�سركات- فاإنها توؤول اإلى اأحكام الإجارة 

اأو اجلعالة. 

التكييف الرابع: اأن تكون ال�سم�سرة والو�ساطة �سركة اأبدان: 

ذهب بع�ص الفقهاء من احلنفية، واحلنابلة اإلى اأن ال�سم�سرة، والو�ساطة تكون 
يف بع�ص �سورها �سركة اأبدان، وت�سمى عندهم: �سركة الدّللني. 

قال يف البحر الرائق: “فاإن �سركة احلمالني �سحيحة اإذا ا�سرتك احلمالون يف 
ا”)4(. التقبل والعمل جميعاً

وقال يف الفروع: “ول ت�سح �سركة الدّللني، قاله يف الرتغيب وغريه؛ لأنه ل ُبدَّ 

انظر: حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري )382/3(، ولحظ: حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري   )1(
)508/3(، �سوء ال�سموع �سرح املجموع )374/3(. 

اأ�سنى املطالب )281/2(، حا�سيتا قليوبي وعمرية  انظر: املجموع �شرح املهذب )31/13(، ولحظ:   )2(
 .)435/2(

انظر: ت�شحيح الفروع )113/7(، والطرق احلكمية �ص)208(.   )3(
انظر: البحر الرائق )195/5(.   )4(
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بيننا...ويف  والأجرة  دابتك  كاأجر  ت�سح؛  ل  الوجه  هذا  على  وهي  وكالة،  من  فيها 
املوجز: ت�سح، وقاله يف املحرر، اإن قيل للوكيل التوكيل... وقال القا�سي واأ�سحابه: 
ل؛  املتقبِّ ل�سمان  جعالاً  جاز،  بيننا  والأجرة  اأنت  وتعمله  العمل  اأتقبل  اأنا  قال:  اإذا 

كاملال”)1(؛ اأي: اأ�سبه ما لو كان من اأحدهما املال، ومن الآخر العمل)2(.

وعليه: فاإن العالقة العقدية بني ال�سركة، وقائد ال�سيارة هي �سركة اأبدان )�سركة 
الدّللني(، فال�سركة حينما تتلقى طلب اخلدمة من العميل، وحتيله اإلى قائد املركبة 

فاإنهما ا�سرتكا يف ذلك على النحو الذي ذكره �ساحب الفروع، وهو ظاهر. 

متمّيز  واحد  كل  لأن  منعوها؛  فاإنهم  كال�سافعية  الدّللني؛  �سركة  منع  من  ا  واأمَّ
با�ستحقاق منفعته، فاخت�ص با�ستحقاق بدله)3(.

ولي�ص ال�سياق يف ال�ستدلل لكل قول يف حكم �سركة الدّللني، ولكن ال�سياق يف 
فقهي  قول  اأو  وجه  على  ولو  والو�ساطة،  ال�سم�سرة  لعقد  ت�سح  التي  التكييفات  ذكر 

معترب. 

الرتجيح: 

فاجلعالة  بع�ص،  اأحكام  اإلى  يوؤول  بع�سها  اأن  جند  التكييفات  هذه  تاأمل  عند 
كانت  اإذا  والوكالة  املالكية،  عليه عند  كما هو من�سو�ص  الإجارة  اأحكام  اإلى  توؤول 
واأما  اأو اجلعالة،  الإجارة  اأحكام  اإلى  توؤول  فاإنها  ال�سركات-  بعو�ص -كما هو واقع 
عقد  على  تنطبق  ل  اإنها  ثم  الفقهاء،  عند  اخلالف  فيها  وقع  فقد  الأبدان  �سركة 
النقل الإلكرتوين بكافة �سروطه و�سوره، فالتكييف الأقرب ال�سامل من الإيرادات هو 
اأنه عقد اإجارة، وهو الأقرب لعمل ال�سركة وقائد ال�سيارة، وهو املطابق لالإجارة من 
املنفعة بعو�ص، وهي  الإجارة عقد على متليك  فاإن  العقد؛  التعريف ولزومية  حيث 

انظر: الفروع لبن مفلح )113/7- 114(.   )1(
انظر: حا�شية ابن قند�ض بهام�ض الفروع وت�شحيحه )114/7(.   )2(

انظر: الو�شيط للغزايل )262/3(، فتح العزيز للرافعي )413/10(.   )3(
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من العقود الالزمة)1(، وكذا احلال بالن�سبة لعقد النقل الإلكرتوين، فاإن املنفعة يف 
عقد النقل الإلكرتوين هي: نقل العميل من مكان اإلى مكان بعو�ص، وهو عقد لزم 

ملن دخل فيه.

 ،)173/5( الطالبني  رو�سة   ،)389/5( اجلليل  مواهب   ،)79/23( لل�شرخ�شي  املب�شوط  انظر:   )1(
املغني)322/5(. 
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املبحث الثاين
الر�صوم يف عقد النقل الإلكرتوين

النقل  عقد  يف  العقدية  للعالقة  الفقهي  التكييف  ل  الأوَّ املبحث  يف  بّينت  اأن  بعد 
الإلكرتوين بني اأطرافه، وهم: ال�سركة، والعميل )امل�ستفيد(، وقائد ال�سيارة )الكابنت(، 

ف�ساأبنّي يف هذا املبحث اأحكام الر�سوم املرتتبة على العقد، وذلك يف مطلبني: 

املطلب االأوَّل
احت�صاب اإجمايل الر�صوم

هذا  يف  ف�ساأبنيِّ  املعاو�سات،  عقود  جملة  من  الدرا�سة-  -حمل  العقد  كان  ملّا 
املطلب حكم العو�ص يف هذا العقد من حيث طريقة احت�ساب ما ت�ستحقه ال�سركة، 

وقائد ال�سيارة مقابل نقل العميل من مكاٍن اإلى مكان.

ل اأن تكييف هذا العقد على اأنه عقد �سم�سرة على وجه  وملا تقّدم يف املبحث الأوَّ
الإجارة بح�شب ما رجحته من بني التكييفات، فاإن النظر يف طريقة احت�شاب العو�ض 
ا ملا عليه واقع ال�سركات التي تقّدم  اأن يكون منطلقاً ُبدَّ  يف عقد النقل الإلكرتوين ل 
تعتمد  اأنها  ال�شركات، وجدت  عليه عمل  فيما  النظر  فبعد  النوع من اخلدمة،  هذا 
يف احت�ساب ر�سوم الرحلة على عّدة مدخالت ومعايري مربجمة من خالل التطبيق 

اخلا�ص بكل منها، واأهم تلك املعايري مما له اأثر فقهي، ثالثة معايري: 

م�سافة الرحلة )من - اإلى(.. 1

ا، اأو طويالاً - يف طريق مزدحم، اأو غري مزدحم(. . 2 وقت الرحلة )ق�سرياً

نوع ال�سيارة )�سغرية، اأو كبرية(. . 3

لدى  الأجرة  احت�ساب  ومعيار  اإجارة،  عقد  العقد  هذا  اإن  وحيث  عليه:  وبناءاً 
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 على  ال�سركات يجمع بني معيار الزمن، ومعيار العمل، وحيث اتفق الفقهاء 
الإجارة  عو�ص  تقدير  جمع  يف  اختلفوا  ولكنهم  الإجارة  يف  بالعو�ص  العلم  وجوب 

ا على قولني:  بالزمن والعمل معاً

ل:  القول الأوَّ

ذهب جمهور الفقهاء اإلى اأن اجلمع يف تقدير عو�ص الإجارة بني الزمن والعمل 
غري جائز، وهو مما يف�سد به العقد.

وقال به اأبو حنيفة)1(، وهو قول لل�سافعية)2(، وقول للمالكية)3(، وقول للحنابلة)4(.

اإذا  والعمل:  الوقت  بني  الإجارة  عقد  يف  جمع  “اإذا  الهندية:  الفتاوى  يف  جاء 
ا اأو غري ذلك،  ا�ستاأجر رجالاً ليعمل له عمالاً اليوم اإلى الليل بدرهم �سباغة اأو خبزاً

فالإجارة فا�سدة يف قول اأبي حنيفة”)5(.

والثاين:  الزمان...  اأحدهما:  بطريقتني:  ر  ُتقدَّ “املنافع  الطالبني:  رو�سة  ويف 
اليوم،  القمي�ص  هذا  يل  لتخيط  ا�ستاأجرتك  فقال:  بينهما،  جمع  فاإن  العمل... 

فوجهان، اأ�سحهما: بطالن العقد”)6(.

وقال ابن قدامة: “ومتى تقدرت املدة مل يجز تقدير العمل”)7(.

القول الثاين: 

اأن اجلمع يف تقدير عو�ص الإجارة بني الزمن والعمل  اإلى  ذهب بع�ص الفقهاء 
جائز.

انظر: الفتاوى الهندية )423/4(، النتف يف الفتاوى )559/2(، بدائع ال�سنائع )185/4(.   )1(
انظر: رو�شة الطالبني )189/5(، العزيز �سرح الوجيز )105/6(.   )2(

انظر: التاج والإكليل ملخت�شر خليل )526/7(.   )3(
انظر: املغني لبن قدامة )325/5(، ك�ساف القناع )11/4(.   )4(

انظر: الفتاوى الهندية )423/4(.   )5(
انظر: رو�شة الطالبني )189/5(.   )6(

انظر: املغني )325/5(.   )7(
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اأبي حنيفة)1(، وقول عند املالكية)2(، وقول عند ال�سافعية)3(،  وهو قول �ساحبي 
وقول عند احلنابلة)4(.

جاء يف النتف يف الفتاوى: “واإذا وقعت على عمٍل معلوم يف وقٍت معلوم... فاإنها 
فا�سدة يف قول اأبي حنيفة... ويف قول اأبي يو�سف، وحممد الإجارة جائزة”)5(.

ثوب  كخياطة  بعينه؛  �سيٍء  على  الإجارة  ر�سد:  ابن  “وقال  والإكليل:  التاج  ويف 
و�سبهه مما الفراغ منه معلوم، ول يجوز تاأجيله بوقٍت ي�سك يف �سعته له، واإن كان ل 

اإ�سكال يف �سعته فقيل: اإن ذلك جائز، وهو ظاهر �سماع ابن القا�سم”)6(.

“ثم املنافع تقدر بطريقتني: تارةاً تقدر بالزمان... وتارةاً مبحل  وقال الرافعي: 
العمل... وقد ي�سوغ الطريقان... فاإن جمع بينهما باأن قال: ا�ستاأجرتك لتخيط يل 
هذا القمي�ص اليوم، ففيه وجهان: ... والثاين: يجوز، واملدة مذكورة للتعجيل، فال 

توؤثر يف ف�ساد العقد”)7(.

ويف الكايف: “فاإن �شرط تقديره بالعمل، واملدة مل ي�شح...، وعن اأحمد ما يدل على 
ال�سحة؛ لأن الإجارة معقودة للعمل، واملدة مذكورة للتعجيل، فجاز؛ كاجلعالة”)8(.

الأدلة: 

ل:  اأدلة اأ�سحاب القول الأوَّ

ل مبا يلي:  ا�ستدل اأ�سحاب القول الأوَّ

انظر: الفتاوى الهندية )423/4(، النتف يف الفتاوى )559/2(، بدائع ال�سنائع )185/4(.   )1(
انظر: خمت�شر خليل )526/7(، التاج والإكليل )526/7(، مواهب اجلليل )410/5(، �سرح اخلر�سي   )2(

على خليل )12/7(. 
انظر: رو�شة الطالبني )189/5(، العزيز �سرح الوجيز )105/6(، البيان )303/7(.   )3(

انظر: املغني لبن قدامة )325/5(، ك�ساف القناع )11/4(.   )4(
انظر: النتف )559/2(.   )5(

انظر: التاج والإكليل )526/7(.   )6(
انظر: العزيز �شرح الوجيز )105/6(.   )7(

انظر: الكايف لبن قدامة )174/2(.   )8(
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ا ل حاجة لحتماله؛ جلواز انتهاء العمل . 1 اأن يف اإ�سافة الزمان اإلى العمل غرراً
قبل انتهاء الزمان وبالعك�ص)1(.

ا؛ لأنه قد يفرغ من العمل قبل . 2 اأن اجلمع بني املدة والعمل يزيد الإجارة غرراً
انق�ساء املدة، فاإن ا�ستعمل يف بقية املدة فقد زاد على ما وقع عليه العقد، 
ا للعمل يف بع�ص املدة، وقد ل يفرغ من العمل يف املدة،  واإن مل يعمل كان تاركاً
فاإن اأمته عمل يف غري املدة، واإن مل يعمله مل ياأت مبا وقع عليه العقد، وهذا 

غرر)2(.

ل، وميكن مناق�ستهما: باأن الغرر املُف�سد  وحا�سل هذا الدليل يرجع اإلى الدليل الأوَّ
للعقد هو الذي يف�سي اإلى اجلهالة ومن ثمَّ النزاع، اأما الغرر املنتهي بالعلم ول يف�سي 
وهو  العاقبة)3(،  م�ستور  كان  ما  للعقد:  املف�سد  فالغرر  مغتفر،  فاإنه  الختالف  اإلى 
ا، بل  ا وحمرماً يختلف باختالف املعامالت، وتنّوع ال�سور، فاإنه لي�ص كل غرر ممنوعاً
ل ُبدَّ من �شروط تتوفر فيه حتى يكون موؤثًرا يف اأية �شورة، اأو معاملة، وهي كما يلي: 

ا، فاإن ي�سري الغرر مغتفر؛ لأن جلَّ املعامالت ل تنفك . 1 اأن يكون الغرر ي�سرياً
منه، فحينئذ يع�سر التحرز عنه)4(.

اأن تدعو اإليه حاجة عامة للنا�ض، بحيث يحتاج عامة النا�ض اإلى تلك املعاملة . 2
امل�ستملة على الغرر)5(.

ا ما ل يثبت . 3 ا فهو معفو عنه؛ لأنه يثبت تبعاً ا، فاإن كان تابعاً اأن يكون الغرر تابعاً
ا�ستقالل)6(. 

انظر: العزيز للرافعي )105/6(، النتف يف الفتاوى )559/2(.   )1(
انظر: املغني )325/5(، البيان )303/7- 304(.   )2(

انظر: املب�شوط )194/12(.   )3(
انظر: بداية املجتهد )155/2(، املجموع )258/9(.   )4(

انظر: بداية املجتهد )175/2(.   )5(
انظر: جمموع فتاوى �شيخ الإ�شالم )26/29(.   )6(
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اأدلة القول الثاين: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين مبا يلي: 

اأن املدة املذكورة للتعجيل فال توؤثر يف ف�ساد العقد)1(.. 1

مذكورة . 2 واملدة  العمل،  هو  بالعقد  املق�سود  فاإن  اجلعالة،  على  قيا�سه 
للتعجيل)2(.

الرتجيح: 

من خالل ما تقدم اإي�ساحه من اأن ال�سركات حتدد اإجمايل ر�سوم الرحلة بناء 
على عدة معايري، اأهمها يف �سياق اخلالف الفقهي: اجلمع بني معيار الزمن والعمل 
مًعا، ونظًرا لأن ا�شتدلل املانعني منح�شر يف وجود الغرر، ونظًرا لأنه اأمكن مناق�شة 
ذلك مبا تقدم، ولأن من اأوجه ال�ستدلل للجواز: قيا�سه على اجلعالة، وهو وجه قوي، 
ا واأنه تقدم اأن من تكييفات عقد  لكونه حمل اتفاق، اأعني بذلك املقي�ص عليه، خ�سو�ساً
النقل الإلكرتوين اأن يكون جعالة، فقيا�ص جواز اجلمع بني املدة والعمل يف الإجارة 
ا يف �سياق الكالم على هذا العقد الذي ميكن تكييفه بالبابني  على اجلعالة وجيه جداً

ا بال ا�ستدراكات معتربة اأو خمالفة لالأ�سول والقواعد. جميعاً

باب  يف  متعددة  نظائر  والعمل:  املدة  بني  اجلمع  بجواز  القول  رجحان  ويوؤكد   
اأجيزت  ولكنها  ا،  حتديداً معلوم  غري  فيها  العو�ص  اأن  مع  الفقهاء  اأجازها  الإجارة 
لأنها ل تف�سي اإلى النزاع، اأو لكون العرف قد جرى بها اأو دل على العلم بها لكرثة 
ا جمهولاً يف احلال واملاآل، فقد  اإلى العلم بها فلي�ص عو�ساً اأو لأنها تف�سي  تكرارها، 
ا اآخره اإذا مت �سبطه مبعايري حمددة كما يف  يكون العو�ص جمهولاً اأول العقد معلوماً
م�شاألتنا، فمن تلك النظائر: ا�شتئجار الأجري للخدمة بطعامه وك�شوته بناء على ما 

انظر: العزيز �شرح الوجيز )105/6(.   )1(
انظر: الكايف لبن قدامة )174/2(.   )2(
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تعارفه النا�ص)1(، فاأجازه مالك وخ�شه اأبو حنيفة بالظئر، و�شبب اخلالف: هل هي 
اإجارة جمهولة اأو لي�ست جمهولة)2(.

 وعليه: فالراجح اأن اجلمع بني معيار امل�سافة والوقت يف احت�ساب اإجمايل الر�سوم 
لعقد النقل الإلكرتوين جائز، لأنه من�سبط يف التقدير، ويدل عليه العرف املتكرر، 
ا للرحلة قبل اإمتام عملية  ا تقريبياً وُيقّوي ذلك اأن اأغلب ال�سركات تعطي العميل �سعراً
ا ما تكون الر�سوم متقاربة اإن مل تكن متماثلة، ومن ي�سر ال�سريعة اأنها  الطلب، وغالباً

اأقامت املظنة مقام املئنة يف مواطن خمتلفة، واهلل اأعلم.

املطلب الثاين
ر�صوم اإلغاء احلجز

تقّدم بيان الكيفية التي يتم بها عقد النقل الإلكرتوين بوا�سطة التطبيق اخلا�ص 
فاإن  مكان،  اإلى  مكاٍن  من  لنقله  رحلة  يطلب  حينما  العميل  واأن  الذكية،  بالأجهزة 
ونظًرا  املكان،  يف  )كابنت(  �شيارة  �شائق  اأقرب  اإلى  الطلب  بتحويل  تقوم  ال�شركة 
لأن العميل قد تعرتيه بع�ض الظروف، والأعذار، والأ�شباب التي جتعله يقوم باإلغاء 
بع�ص  ولكن  ال�سركات،  اأغلب  لدى  متاحة  الطلب(  )اإلغاء  اخلدمة  وهذه  الطلب، 
ا على من يطلب رحلة ثم يقوم باإلغاء طلبه، وبع�ص ال�سركات  ال�سركات تفر�ص ر�سوماً
ا  ا اإلَّ اإذا متت اإحالة الطلب للكابنت، وال�سركة بهذا جتعل وقتاًا حمدداً ل تفر�ص ر�سوماً

لإمكانية الإلغاء قبل احت�ساب اأية ر�سوم.

ويف هذا املطلب �ساأبنيِّ حكم اأخذ الر�سوم مقابل اإلغاء احلجز من قبل العميل، 
وهنا بع�ص ال�سور ل ُبدَّ من بيانها؛ لأنها خارجة عن ال�سورة حمل البحث، وهي: 

اأو . 1 ال�سركة،  للعميل، وهما:  املقابل  العقد  اأحد طريف  الإلغاء من  اأن يح�سل 
الكابنت.

انظر: القوانني الفقهية �ض )181(.   )1(
انظر: بداية املجتهد )12/4(.   )2(
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اأن يح�شل الإلغاء ب�شبب خارج عن اإرادة اأطراف العقد؛ كاأن يتعطل الت�شال . 2
ال�سبكي فيوؤدي اإلى فقدان الطلب، وبالتايل اإلغاوؤه.

فيكون حمل الدرا�سة يف هذا املطلب يف �سورة واحدة، هي: اأن يح�سل طلب اإلغاء 
معرفة  على  ينبني  ال�سورة  هذه  يف  الفقهي  احلكم  وبيان  العميل،  قبل  من  الرحلة 
حقيقة حتديد الر�سوم، ومعيار ذلك، فاإن ما وقفت عليه من عمل ال�سركات اأنها حتّدد 
ر�سوم الإلغاء بن�سبة مئوية متفاوتة تدور بني )20٪ - 50٪( من اإجمايل ر�سوم الرحلة 
التقريبي، ومعيار حتديد الن�سبة يخ�سع ملعادلة املدخالت التي �سبق بيانها يف املطلب 

ل من هذا املبحث، منها: الزمن- العمل الذي قام به قائد ال�سيارة، ... اإلخ.  الأوَّ

الإلكرتوين  الربي  النقل  عقد  اأن  ل  الأوَّ املبحث  يف  رّجحت  وحيث  عليه:  وبناء 
عقد �سم�سرة على وجه الإجارة، وال�سركة )اأجري م�سرتك(، وقائد ال�سيارة )اأجري 

خا�ص(، فاإن حكم ر�سوم الإلغاء يتبع هذا التكييف.

وبناء عليه: فاإن عقد الإجارة عقد لزم للطرفني، فال ميلك العميل اإلغاء الطلب؛ 
لأنه مبجرد �سغط الزر اخلا�ص بالطلب فقد دخل يف العقد الالزم، وقد ن�ص جمهور 
منهما  لواحد  لي�ص  الطرفني،  من  لزم  عقد  الإجارة  عقد  اأن  على    الفقهاء 

ف�سخه)1(.

ا التكييف الفقهي لر�سوم الإلغاء يف هذه ال�سورة، فمن خالل ما اطلعت عليه  واأمَّ
اأن ر�سوم  ا يتبنّي  اآنفاً من واقع ال�سركات، والآلية املتبعة يف حتديد الر�سوم املذكورة 

الإلغاء هي العو�ص يف عقد النقل الإلكرتوين، اأو جزء من العو�ص، وبيانه: 

• عملها 	 مقابل  كامالاً  العو�ص  يعترب  الر�سوم  من  تاأخذه  ما  لل�سركة:  بالن�سبة 
الذي قدمته للعميل )الو�ساطة(، وذلك باإحالة طلب العميل اإلى اأقرب كابنت 
ا  ا لل�سركة باعتبارها )اأجرياً يف النطاق املكاين املحدد، فيكون العو�ص م�ستحقاً

املجتهد  بداية   ،)161/2( التلقني   ،)282/5( احلقائق  تبيني   ،)184/8( الرائق  البحر  انظر:   )1(
املبدع   ،)332/5( قدامة  لبن  املغني   ،)328/1( العقود  جواهر   ،)265/2( املهذب   ،)14/4(

)438/4(، الإن�ساف )58/6(. 
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ا يف ذمة  ا( بعد متام العمل الذي وقع عليه العقد، و�سار بذلك م�ستقراً م�سرتكاً
امل�ستاأجر )العميل(. 

• ا 	 ا بالن�سبة لقائد ال�سيارة )الكابنت( فاإن ما ياأخذه من الر�سوم يعترب عو�ساً واأمَّ
مقابل عمله من حني اإحالة الطلب عليه اإلى حني اإلغائه، فاإنه مبجرد اإحالة 
الطلب عليه دخل يف عقد، وهو بذلك )اأجري خا�ص( حمبو�ص املنافع مل�سلحة 
 ، كامالاً الأجر  ي�ستحق  اأنه  الفقهاء  ذكره  ملا  ال�سحيح  والقيا�ص  امل�ستاأجر، 

ولي�ص لتلك املدة فح�سب؛ لأنه تقّدم اأن عقد الإجارة لزم.

واإذا تقّرر لزومية العقد لأطرافه، ومن اآثاره: لزوم العو�ص وهو الأجرة، والأجرة 
تثبت وت�شتقر بح�شب ال�شرط بني اأطراف العقد)1(، وحيث اإن ال�شركات ت�شرتط اأن 
ذمة  يف  م�ستقرة  واجبة  فتكون  العميل،  جهة  من  الإلغاء  مبجرد  م�ستحقة  الر�سوم 
اإذا مل تكن هناك  اختلفوا فيما  واإمنا  الفقهاء يختلفون يف ذلك،  اأجد  العميل، ومل 
م�سارطة ينب الطرفني، فذهب ال�سافعية، واحلنابلة اإلى اأن الأجرة جتب مبجرد العقد، 
وذهب احلنفية، واملالكية اإلى اأن الأجرة جتب با�ستيفاء ومتام العمل )املنفعة(، وعلى 
ا يف ا�ستحقاق الر�سوم؛ لوجود امل�سارطة على هذا لدى  ا موؤثراً كال القولني ل اأجد فرقاً
ال�سركات التي تقّدم هذا النوع من خدمة النقل الإلكرتوين، وكذا على اعتبار عدم 
وجود ال�شرط، فاإن ق�شارى ما هنالك هو متام العمل، وا�شتيفاء املنفعة، وهو املطابق 
لل�سورة حمل الدرا�سة، فاإن الر�سوم ل ت�ستحق لل�سركة اإلَّ اإذا مت اإلغاء الرحلة بعد 

ا ما كان من قبل ذلك فاإنه اإلغاء بال ر�سوم.  اإحالة الطلب للكابنت، واأمَّ

فقه  يف  التهذيب   ،)231/3( الهداية   ،)202/4( ال�سنائع  بدائع   ،)107/5( احلقائق  تبيني  انظر:   )1(
اجلليل  مواهب   ،)500/7( والإكليل  التاج   ،)84/6( الوجيز  �سرح  العزيز   ،)430/4( ال�سافعي 

)395/5(، منتهى الإرادات )121/3(. 
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اخلامتة

يف ختام هذا البحث اأحمد اهلل تعالى على توفيقه، وعونه، وتي�سريه، وفيما يلي 
اأبرز النتائج: 

اأو . 1 اإلكرتونية بني طرفني،  اأن عقد النقل الإلكرتوين هو: التزام يتم بو�سيلة 
اأكرث على نقل �سخ�ص معنّي اإلى مكاٍن معنّي مقابل اأجر معنّي.

النقل . 2 عن  البديل  وهو  للنقل،  احلديثة  الو�سائل  اأحد  الإلكرتوين  النقل  اأن 
التقليدي )التاك�سي(، وهو اأحد نتائج وثمرات انت�سار التجارة الإلكرتونية. 

اأن عقد النقل الربي الإلكرتوين يتم بني ثالثة اأطراف )العميل: امل�ستفيد، . 3
ال�سركة: مقدمة اخلدمة، �سائق ال�سيارة: الكابنت(. 

اأن التكييف الفقهي للعالقة العقدية بني العميل وال�سركة هي عقد �سم�سرة، . 4
وو�ساطة. 

تكييفات: . 5 اأربعة  اإلى  يرجع  والو�ساطة  ال�سم�سرة،  لعقد  الفقهي  التكييف  اأن 
الربي  النقل  عقد  اأن  رّجحت  وقد  اأبدان،  �سركة  وكالة،  جعالة،  اإجارة، 
الإلكرتوين عقد �سم�سرة على وجه الإجارة، وبناءاً عليه فاإن التكييف الفقهي 
)اأجري  وال�سركة  اإجارة،  عقد  هو:  وال�سركة  العميل  بني  العقدية  للعالقة 
التكييف  فاإن  ال�سيارة  و�سائق  العميل  بني  العقدية  العالقة  ا  واأمَّ م�سرتك(، 

ا، لكن ال�سائق )اأجري خا�ص(.  الفقهي لها هو: عقد اإجارة اأي�ساً

اأن احت�ساب الر�سوم يف عقد النقل الإلكرتوين يتم وفق معايري، اأبرزها: معيار . 6
الزمن، ومعيار امل�سافة، وقد رّجحت جواز اجلمع يف عو�ص عقد الإجارة بني 

ا. الزمن والعمل معاً
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اأن الر�سوم التي تاأخذها ال�سركة مقابل اإلغاء احلجز تعترب العو�ص يف العقد . 7
اأو بع�سه، وهو مقابل ما مت من عمل قبل الإلغاء. 
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قائمة امل�صادر واملراجع

القراآن الكرمي. . 1
اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب، لزين الدين اأبي يحيى زكريا بن حممد . 2

بن زكريا الأن�ساري ال�سنيكي )ت: 926ه�(، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي.
الأ�شباه والنظائر، لتاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ال�شبكي )ت: 771ه�(، . 3

النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411ه�- 1991م.
اأيوب . 4 بن  بكر  اأبي  بن  حممد  الدين  ل�سم�ص  العاملني،  رب  عن  املوقعني  اإعالم 

بن �سعد ابن قيم اجلوزية )ت: 751ه�(، حتقيق: حممد عبدال�سالم اإبراهيم، 
النا�سر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة الأولى، 1411ه� - 1991م. 

الإقناع يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل، ل�سرف الدين اأبي النجا مو�سى بن اأحمد . 5
ال�ساحلي،  ثم  املقد�سي،  احلجاوي  �سامل  بن  عي�سى  بن  �سامل  بن  مو�سى  بن 
)ت: 968ه�(، حتقيق: عبداللطيف حممد مو�سى ال�سبكي، النا�سر: دار املعرفة 

ببريوت - لبنان. 
بن . 6 اأبي احل�سن علي  الدين  لعالء  الراجح من اخلالف،  الإن�ساف يف معرفة 

دار  النا�سر:  885ه�(،  )ت:  احلنبلي  ال�ساحلي  الدم�سقي  املرداوي  �سليمان 
ا: طبعة دار عامل الكتب للطباعة  اإحياء الرتاث العربي، الطبعة الثانية، واأي�ساً
والن�سر والتوزيع بالريا�ص، حتقيق: د. عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، 1426ه� 

- 2005م. 
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، لزين الدين بن اإبراهيم بن حممد، املعروف . 7

بابن جنيم امل�سري )ت: 970ه�(، ويف اآخره: تكملة البحر الرائق، ملحمد بن 
ح�سني بن علي الطوري احلنفي القادري )ت بعد 1138 ه�(، وباحلا�سية: منحة 

اخلالق، لبن عابدين، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، الطبعة الثانية. 
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بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، لعالء الدين اأبي بكر بن م�سعود بن اأحمد . 8
الثانية  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النا�سر:  587ه�(،  احلنفي )ت:  الكا�ساين 

1406ه� - 1986م. 
بن . 9 حممد  بن  اأحمد  بن  حممد  الوليد  لأبي  املقت�سد،  ونهاية  املجتهد  بداية 

اأحمد بن ر�سد القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد )ت: 595ه�(، النا�سر: دار 
احلديث بالقاهرة، 1425ه� - 2004م. 

ال�سغري . 10 ال�سرح  ال�ساوي على  بحا�سية  املعروف  امل�سالك  لأقرب  ال�سالك  بلغة 
لأبي العبا�ص اأحمد بن حممد اخللوتي، ال�سهري بال�ساوي املالكي )ت: 1241ه�(، 

النا�سر: دار املعارف.
اأحمد بن مو�سى بن . 11 اأبي حممد حممود بن  البناية �سرح الهداية، لبدر الدين 

العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  855ه�(،  )ت:  العينى  الغيتابى  ح�سني  بن  اأحمد 
ببريوت لبنان، الطبعة الأولى، 1420 ه� - 2000م. 

البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي، لأبي احل�سني يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل . 12
العمراين اليمني ال�سافعي )ت: 558ه�(، حتقيق: قا�سم حممد النوري، النا�سر: 

دار املنهاج بجدة، الطبعة الأولى، 1421ه�- 2000م. 
الوليد . 13 لأبي  امل�ستخرجة،  مل�سائل  والتعليل  والتوجيه  وال�سرح  والتح�سيل  البيان 

حجي  حممد  د.  حققه:  520ه�(،  )ت:  القرطبي  ر�سد  بن  اأحمد  بن  حممد 
الثانية،  الطبعة  لبنان،   - ببريوت  الإ�سالمي  الغرب  دار  النا�سر:  واآخرون، 

1408ه� - 1988م. 
تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، لأبي الفي�ض حممد بن حممد بن عبدالرزاق . 14

احل�سيني، امللقب مبرت�سى الزبيدي )ت: 1205ه�(، النا�سر: دار الهداية. 
اأبي القا�شم . 15 التاج والإكليل ملخت�شر خليل، لأبي عبداهلل حممد بن يو�شف بن 

بن يو�سف العبدري الغرناطي، املواق املالكي )ت: 897ه�(، النا�سر: دار الكتب 
العلمية، الطبعة الأولى، 1416ه�-1994م. 
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حمجن . 16 بن  علي  بن  عثمان  الدين  لفخر  الدقائق،  كنز  �سرح  احلقائق  تبيني 
ل�سهاب  ال�سلبي،  حا�سية  وبهام�سه:  ه�(،   743 )ت:  احلنفي  الزيلعي  البارعي 
الدين اأحمد بن حممد بن اأحمد بن يون�ص بن اإ�سماعيل بن يون�ص ال�سلبي )ت: 
1021 ه�(، النا�سر: املطبعة الكربى الأمريية ببولق، القاهرة، الطبعة الأولى، 

1313ه�. 
بن . 17 جعفر  بن  اأحمد  بن  حممد  بن  اأحمد  القدوري،  احل�سني  لأبي  التجريد، 

حمدان )ت: 428هـ(، حتقيق: اأ.د. حممد اأحمد �شراج، اأ.د. علي جمعة حممد، 
النا�سر: دار ال�سالم، القاهرة، الطبعة الثانية، 1427ه�- 2006م.

حتفة الفقهاء، لأبي بكر عالء الدين حممد بن اأحمد بن اأبي اأحمد ال�سمرقندي . 18
)ت: نحو 540ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية ببريوت - لبنان، الطبعة الثانية، 

1414ه� - 1994م. 
التعريفات، لعلي بن حممد بن علي الزين ال�سريف اجلرجاين )ت: 816ه�(، . 19

�سبطه و�سححه جماعة من العلماء باإ�سراف النا�سر: دار الكتب العلمية بريوت 
-لبنان، الطبعة: الأولى1403ه� -1983م. 

الربكتي، . 20 املجدوي  الإح�سان  عميم  حممد  ال�سيد  للمفتي  الفقهية،  التعريفات 
النا�سر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة الأولى، 1424ه� - 2002م. 

الثعلبي . 21 ن�سر  بن  علي  بن  عبدالوهاب  حممد  لأبي  املالكي،  الفقة  يف  التلقني 
احل�سني  خبزة  بو  حممد  اأوي�ص  اأبي  حتقيق:  422ه�(،  )ت:  املالكي  البغدادي 

التطواين، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1425ه�-2004م.
تهذيب اللغة، لأبي من�سور حممد بن اأحمد بن الأزهري الهروي )ت: 370ه�(، . 22

ببريوت،  العربي  الرتاث  اإحياء  دار  النا�سر:  مرعب،  عو�ص  حممد  حتقيق: 
الطبعة الأولى، 2001م.

التهذيب يف اخت�سار املدونة، خللف بن اأبي القا�سم حممد، الأزدي القريواين، . 23
اأبو �سعيد ابن الرباذعي املالكي )ت: 372ه�(، درا�سة وحتقيق: الدكتور حممد 
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الأمني ولد حممد �سامل بن ال�سيخ، النا�سر: دار البحوث للدرا�سات الإ�سالمية 
واإحياء الرتاث بدبي، الطبعة الأولى، 1423ه� - 2002م. 

التهذيب يف فقه الإمام ال�سافعي، لأبي حممد البغوي، احل�سني بن م�سعود بن . 24
حممد بن الفراء )ت: 516ه�(، حتقيق: عادل اأحمد عبداملوجود، علي حممد 

معو�ص، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418ه� - 1997م.
بن . 25 �سورة  بن  عي�سى  بن  حممد  عي�سى  لأبي  الرتمذي،  �سنن  الكبري=  اجلامع 

معروف،  عواد  ب�سار  حتقيق:  279ه�(،  )ت:  الرتمذي  ال�سحاك  بن  مو�سى 
النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي ببريوت، 1998م.

واأيامه= . 26 و�سننه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع 
البخاري اجلعفي، حتقيق:  اأبو عبداهلل  اإ�سماعيل  البخاري، ملحمد بن  �سحيح 
عن  )م�سورة  النجاة  طوق  دار  النا�سر:  النا�سر،  نا�سر  بن  زهري  حممد 
الأولى، 1422ه�،  باإ�سافة ترقيم حممد فوؤاد عبدالباقي(، الطبعة  ال�سلطانية 

مع �سرح وتعليق: د. م�سطفى ديب البغا.
بن . 27 حممد  الدين  ل�سم�ص  وال�سهود،  واملوقعني  الق�ساة  ومعني  العقود  جواهر 

اأحمد بن علي بن عبداخلالق املنهاجي الأ�سيوطي ثم القاهري ال�سافعي )ت: 
880هـ(، حّققها وخّرج اأحاديثها: م�شعد عبداحلميد حممد ال�شعدين، النا�شر: 

دار الكتب العلمية ببريوت - لبنان، الطبعة الأولى، 1417ه� - 1996م.
البعلي )ت: . 28 يو�سف  بن  اإبراهيم  بن  بكر  اأبي  الدين  لتقي  قند�ص،  ابن  حا�سية 

عبداملح�سن  بن  عبداهلل  د.  حتقيق:  مفلح،  لبن  الفروع  مع  مطبوع  861ه�(، 
الأولى،  الطبعة  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الر�سالة  موؤ�س�سة  النا�سر:  الرتكي، 

1424ه� - 2003م. 
حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، ملحمد بن اأحمد بن عرفة الد�سوقي املالكي . 29

)ت: 1230ه�(، النا�سر: دار الفكر.
حا�سيتا قليوبي وعمرية، لأحمد �سالمة القليوبي )ت:  1069 ه�( واأحمد الربل�سي . 30
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عمرية )ت: 957ه�(، النا�سر: دار الفكر ببريوت، 1415ه� - 1995م، مطبوعة 
لل�شيخ حميي  الطالبني  منهاج  على  املحلي  الدين  العالمة جالل  �شرح  بهام�ض: 

الدين النووي. 
املزين، . 31 خمت�سر  �سرح  وهو  ال�سافعي  الإمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 

لأبي احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�سري البغدادي، ال�سهري 
عادل  ال�سيخ   - معو�ص  حممد  علي  ال�سيخ  حتقيق:  450ه�(،  )ت:  باملاوردي 
اأحمد عبداملوجود، النا�سر: دار الكتب العلمية ببريوت - لبنان، الطبعة الأولى، 

1419ه� -1999م. 
خ�سو�سية التعاقد عرب الإنرتنت، تاأليف: اأ�سامة اأبو احل�سن جماهد، النا�سر: . 32

دار الكتب القانونية، القاهرة، طبعة عام 2002م.
فهمي . 33 ترجمة:  اأفندي،  حيدر  علي  �سرح:  الأحكام،  جملة  �سرح  احلكام  درر 

ا: طبعة دار اجليل،  احل�سيني، النا�سر: مكتبة النه�سة ببريوت - لبنان، واأي�ساً
الطبعة الأولى، 1411ه� - 1991م. 

)ت: . 34 املالكي،  النفري  القريواين  زيد  اأبي  بن  عبداهلل  حممد  لأبي  الر�سالة، 
386ه�(، النا�سر: دار الفكر. 

رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، لأبي زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي . 35
 - ببريوت  الإ�سالمي  املكتب  النا�سر:  ال�ساوي�ص،  )ت: 676ه�(، حتقيق: زهري 

دم�سق - عمان، الطبعة الثالثة، 1412ه� - 1991م. 
�سنن ابن ماجه، لأبي عبداهلل حممد بن يزيد القزويني )ت: 273ه�(، حتقيق: . 36

بللي - عبداللطيف حرز  الأرنوؤوط - عادل مر�شد - حممد كامل قره  �شعيب 
ا:  اهلل، النا�سر: دار الر�سالة العاملية، الطبعة الأولى، 1430ه� - 2009م، واأي�ساً

طبعة دار اإحياء الكتب العربية بالقاهرة، 1952م.
اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد . 37 اأبي داود، لأبي داود �سليمان بن الأ�سعث بن  �سنن 

الدين  حميي  حممد  حتقيق:  275ه�(،  )ت:  ال�سج�ستاين  الأزدي  عمرو  بن 
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عبداحلميد، النا�سر: املكتبة الع�سرية ب�سيدا - بريوت.
اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد . 38 اأبي داود، لأبي داود �سليمان بن الأ�سعث بن  �سنن 

الدين  حميي  حممد  حتقيق:  275ه�(،  )ت:  ال�سج�ستاين  الأزدي  عمرو  بن 
ا: طبعة مطبعة  عبداحلميد، النا�سر: املكتبة الع�سرية ب�سيدا - بريوت، واأي�ساً

حممد علي ال�سيد بحم�ص - �سوريا، 1389ه�. 
ال�سنن الكربى، لأبي عبدالرحمن اأحمد بن �سعيب بن علي اخلرا�ساين، الن�سائي . 39

عليه:  اأ�شرف  �شلبي،  عبداملنعم  ح�شن  اأحاديثه:  وخرج  حققه  303هـ(،  )ت: 
�شعيب الأرناوؤوط، قدم له: د. عبداهلل بن عبداملح�شن الرتكي، النا�شر: موؤ�ش�شة 

الر�سالة ببريوت، الطبعة الأولى، 1421ه� - 2001م.
الثقافة، . 40 دار  النا�سر:  �سامي،  حممد  فوزي  تاأليف:  التجاري،  القانون  �سرح 

عمان، الطبعة الأولى، 2013م. 
ال�سرح الكبري لل�سيخ اأحمد الدردير على خمت�سر خليل)ت: 1201ه�(، ومعه . 41

الد�سوقي  عرفة  بن  اأحمد  بن  ملحمد  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية 
املالكي )ت: 1230ه�(، النا�سر: دار الفكر. 

املطبعة . 42 النا�سر:  1099ه�(،  )ت:  الزرقاين  لعبدالباقي  خليل،  خمت�سر  �سرح 
البهية امل�سرية، 1307ه�. 

�سرح خمت�سر خليل للخر�سي، لأبي عبداهلل حممد بن عبداهلل اخلر�سي املالكي . 43
)ت: 1101ه�(، النا�سر: دار الفكر للطباعة ببريوت، وبهام�ص: حا�سية العدوي، 

لأبي احل�سن علي بن اأحمد بن مكرم ال�سعيدي العدوي )ت: 1189ه�(.
ال�شحاح تاج اللغة و�شحاح العربية، لأبي ن�شر اإ�شماعيل بن حماد اجلوهري . 44

العلم  دار  النا�سر:  عطار،  عبدالغفور  اأحمد  حتقيق:  393ه�(،  )ت:  الفارابي 
للماليني ببريوت، الطبعة الرابعة، 1407 ه� 1987م. 

املالكي، . 45 الأمري  حممد  تاأليف:  املالكي،  الفقه  يف  املجموع  �سرح  ال�سموع  �سوء 
بن  يو�سف  دار  النا�سر:  ال�سومي،  الأمني  حممد  ولد  حممود  حممد  حتقيق: 
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تا�شفني، مكتبة الإمام مالك، موريتانيا- نواك�شوط، الطبعة الأولى، 1426ه�- 
2005م. 

الطرق احلكمية، ل�سم�ص الدين حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد ابن قيم . 46
اجلوزية )ت: 751ه�(، النا�سر: مكتبة دار البيان. 

من�سورات جملة احلقوق، . 47 فيغو، �سمن  اأحمد  تاأليف: عبدال�سالم  النقل،  عقد 
�سل�سلة املعارف القانونية والق�سائية باملغرب، الإ�سدار رقم 39، عام 2016م. 

عقود التجارة الإلكرتونية والقانون الواجب التطبيق، تاأليف: �سلطان بن عبداهلل . 48
اجلواري، من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت، الطبعة الأولى، 2010م. 

العبا�ض . 49 اأبي  الدين  ل�شهاب  والنظائر،  الأ�شباه  �شرح  يف  الب�شائر  عيون  غمز 
اأحمد بن حممد مكي احل�سيني احلموي احلنفي )ت: 1098ه�(، النا�سر: دار 

الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1405ه� - 1985م. 
ال�سعدي . 50 النا�سر  ال�سيخ عبدالرحمن  العامل املحقق  تاأليف:  ال�سعدية،  الفتاوى 

 - 1388ه�  الأولى  الطبعة  الريا�ص،  املعارف،  مكتبة  النا�سر:  1376ه�(،  )ت: 
1968م، الطبعة الثانية 1402ه� - 1982م. 

الفتاوى الهندية، اأعدها: جلنة علماء برئا�شة نظام الدين البلخي، النا�شر: دار . 51
الفكر، الطبعة: الثانية، 1310 ه�. 

بن . 52 اأحمد  بن  عبدالرحمن  الدين  لزين  البخاري،  �سحيح  �سرح  الباري  فتح 
795ه�(  )ت:  احلنبلي  الدم�سقي  ثم  البغدادي  ال�سالمي  احل�سن،  بن  رجب 
حتقيق: حممود بن �سعبان بن عبداملق�سود - جمدي بن عبداخلالق ال�سافعي 
عو�ص  بن  حممد   - املر�سي  عزت  ال�سيد   - القا�سي  اإ�سماعيل  بن  اإبراهيم   -
املنقو�ص - �سالح بن �سامل امل�سراتي - عالء بن م�سطفى بن همام - �سربي 
النبوية،  باملدينة  الأثرية  الغرباء  مكتبة  النا�سر:  ال�سافعي،  عبداخلالق  بن 

الطبعة الأولى 1417ه� - 1996م. 
الرافعي . 53 حممد  بن  لعبدالكرمي  الكبري،  ال�سرح   = الوجيز  ب�سرح  العزيز  فتح 
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القزويني )ت: 623ه�(، النا�سر: دار الفكر. 
الفروع، لأبي عبداهلل حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، �شم�ض الدين املقد�شي . 54

الرامينى ثم ال�ساحلي احلنبلي )ت: 763ه�(، ومعه: ت�سحيح الفروع، لعالء 
الدين اأبي احل�سن علي بن �سليمان املرداوي الدم�سقي ال�ساحلي احلنبلي )ت: 
885ه�(، حتقيق: د.عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، 

الطبعة: الأولى 1424ه� - 2003م.
القامو�ص املحيط، ملجد الدين اأبي طاهر حممد بن يعقوب الفريوزاآبادى )ت: . 55

817ه�(، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�س�سة الر�سالة، باإ�سراف: حممد 
نعيم العرق�سو�سي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع ببريوت 

- لبنان، الطبعة الثامنة، 1426ه� - 2005م. 
بن . 56 اأحمد  بن  عبداهلل  الدين  موفق  حممد  لأبي  اأحمد،  الإمام  فقه  يف  الكايف 

بابن  ال�سهري  احلنبلي،  الدم�سقي  ثم  املقد�سي  اجلماعيلي  قدامة  بن  حممد 
الأولى،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النا�سر:  620ه�(،  )ت:  املقد�سي  قدامة 

1414ه� - 1994م. 
ك�ساف القناع عن منت الإقناع، لل�سيخ من�سور بن يون�ص بن �سالح الدين ابن . 57

ح�سن بن اإدري�ص البهوتى احلنبلى )ت: 1051ه�(، حتقيق: جلنة متخ�س�سة يف 
وزارة العدل، النا�سر: وزارة العدل باململكة العربية ال�سعودية، الطبعة الأولى، 

1428ه� - 2007م، واأي�سا: طبعة دار الكتب العلمية. 
ل�سان احلكام يف معرفة الأحكام، لأبي الوليد اأحمد بن حممد بن حممد ابن . 58

ال�سحنة الثقفي احللبي )ت: 882ه�(، النا�سر: البابي احللبي، القاهرة، الطبعة 
الثانية، 1393ه�- 1973م. 

النا�شر: . 59 ل�شان العرب، لبن منظور جمال الدين حممد بن مكرم الأن�شاري، 
دار �سادر ببريوت، الطبعة الثالثة، 1414 ه�. 

املبدع يف �سرح املقنع، لربهان الدين اأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن حممد بن عبداهلل . 60
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بن حممد ابن مفلح )ت: 884ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية ببريوت - لبنان، 
الطبعة الأولى، 1418ه� - 1997م. 

املب�شوط، ل�شم�ض الأئمة حممد بن اأحمد بن اأبي �شهل ال�شرخ�شي )ت: 483ه�(، . 61
النا�سر: دار املعرفة ببريوت، 1414ه� - 1993م. 

جمموع الفتاوى، لتقي الدين اأبي العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين . 62
)ت: 728ه�(، حتقيق: عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم، النا�سر: جممع امللك 

فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف باملدينة النبوية، 1416ه�-1995م.
املجموع �سرح املهذب )مع تكملة ال�سبكي واملطيعي(، لأبي زكريا حميي الدين . 63

يحيى بن �سرف النووي )ت: 676ه�(، النا�سر: دار الفكر. 
املحيط الربهاين يف الفقه النعماين فقه الإمام اأبي حنيفة ، لأبي املعايل . 64

برهان الدين حممود بن اأحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري احلنفي 
)ت: 616ه�(، حتقيق: عبدالكرمي �سامي اجلندي، النا�سر: دار الكتب العلمية 

ببريوت - لبنان، الطبعة الأولى، 1424ه� - 2004م.
خمت�سر العالمة خليل، �سياء الدين خليل بن اإ�سحاق بن مو�سى اجلندي املالكي . 65

القاهرة،  احلديث،  دار  النا�سر:  جاد،  اأحمد  حتقيق:  776ه�(،  )ت:  امل�سري 
الطبعة الأولى، 1426ه�- 2005م.

املدونة، لإمام دار الهجرة مالك بن اأن�ص بن مالك بن عامر الأ�سبحي املدين . 66
)ت: 179ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415ه� - 1994م. 

م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، لأبي عبداهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل . 67
مر�شد،  عادل   - الأرنوؤوط  �شعيب  حتقيق:  241هـ(،  )ت:  ال�سيباين  اأ�سد  بن 
واآخرون، اإ�سراف: د عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، 

الطبعة الأولى، 1421ه� - 2001م.
امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإلى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، مل�سلم بن . 68

احلجاج اأبي احل�شن الق�شريي الني�شابوري )ت: 261ه�(، حتقيق: حممد فوؤاد 



د.  عاصم بن عبداهلل املطوع

العدد  الرابع  واخلمسون  743العدد  الرابع  واخلمسون 742

عبدالباقي، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي ببريوت.
م�سكاة امل�سابيح، لأبي عبداهلل ويل الدين حممد بن عبداهلل اخلطيب العمري . 69

التربيزي )ت: 741ه�(، حتقيق: حممد نا�سر الدين الألباين، النا�سر: املكتب 
الإ�سالمي ببريوت، الطبعة الثالثة، 1985م. 

)ت: . 70 عمر  عبداحلميد  خمتار  اأحمد  للدكتور  املعا�سرة،  العربية  اللغة  معجم 
1424ه�( مب�ساعدة فريق عمل، النا�سر: عامل الكتب، الطبعة الأولى، 1429ه� 

- 2008م.
اأحمد . 71 بالقاهرة، )اإبراهيم م�سطفى -  العربية  اللغة  الو�سيط، ملجمع  املعجم 

الزيات - حامد عبدالقادر - حممد النجار(، النا�سر: دار الدعوة. 
بن . 72 بن علي  بن عبدال�سيد  الدين  نا�سر  الفتح  لأبي  املعرب،  ترتيب  املغرب يف 

املطرز، النا�سر: مكتبة اأ�سامة بن زيد - حلب، الطبعة الأولى، 1979م.
قدامة . 73 بن  حممد  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  الدين  موفق  حممد  لأبي  املغني، 

اجلماعيلي املقد�سي ثم الدم�سقي احلنبلي، ال�سهري بابن قدامة املقد�سي )ت: 
620ه�(، النا�سر: مكتبة القاهرة، 1388ه� - 1968م.

مقايي�ص اللغة، لأبي احل�سني اأحمد بن فار�ص بن زكرياء القزويني الرازي )ت: . 74
 - 1399ه�  الفكر،  دار  النا�سر:  هارون،  حممد  عبدال�سالم  حتقيق:  395ه�(، 

1979م. 
منتهى الإرادات، لتقي الدين حممد بن اأحمد الفتوحي احلنبلي ال�سهري بابن . 75

النا�سر:  الرتكي،  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  د.  حتقيق:  972ه�(،  )ت:  النجار 
موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة الأولى، 1419ه�- 1999م. 

يو�سف . 76 بن  علي  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  ال�سافعي،  الإمام  فقة  يف  املهذب 
ال�سريازي )ت: 476ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية.

مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، ل�سم�ص الدين اأبي عبداهلل حممد بن . 77



عقد النقل اإللكرتوني - دراسة فقهيَّة مقارنة

العدد  الرابع  واخلمسون  743العدد  الرابع  واخلمسون 742

حممد بن عبدالرحمن الطرابل�سي املغربي، املعروف باحلطاب الرعيني املالكي 
)ت: 954ه�(، النا�سر: دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1412ه� - 1992م. 

ْغدي احلنفي . 78 ال�سُّ الفتاوى، لأبي احل�سن علي بن احل�سني بن حممد  النتف يف 
دار  النا�سر:  الناهي،  الدين  �سالح  الدكتور  املحامي  حتقيق:  461ه�(،  )ت: 
الثانية،  الطبعة  لبنان،  الأردن، بريوت-  الر�سالة - عمان  موؤ�س�سة  الفرقان - 

1404ه� - 1984م. 
النهاية يف غريب احلديث والأثر، ملجد الدين اأبي ال�سعادات املبارك بن حممد . 79

بن حممد بن حممد ابن عبدالكرمي ال�سيباين اجلزري ابن الأثري )ت: 606ه�( 
اأحمد  طاهر  حتقيق:  1979م،   - 1399ه�  ببريوت،  العلمية  املكتبة  النا�سر: 

الزاوى - حممود حممد الطناحي. 
اأبي عبداهلل اأحمد بن حممد بن حنبل ال�سيباين، . 80 الهداية على مذهب الإمام 

عبداللطيف  حتقيق:  الكلوذاين،  اخلطاب  اأبو  احل�سن،  بن  اأحمد  بن  ملحفوظ 
هميم - ماهر يا�سني الفحل، النا�سر: موؤ�س�سة غرا�ص للن�سر والتوزيع، الطبعة 

الأولى 1425ه�- 2004م. 
)ت: . 81 الطو�سي  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  لأبي  املذهب،  يف  الو�سيط 

دار  النا�سر:  تامر،  حممد  حممد  اإبراهيم،  حممود  اأحمد  حتقيق:  505ه�(، 
ال�سالم بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1417ه�.



د.  عاصم بن عبداهلل املطوع

العدد  الرابع  واخلمسون  745العدد  الرابع  واخلمسون 744

فهر�ض املحتويات

695  ....................................................................... املقدمة 
698  ....................................................................... التمهيد 
املطلب الأول: التعريف مبفردات العنوان ..................................  698
املطلب الثاين: ملحة حول �سركات النقل الربي الإلكرتوين .................  700
املبحث الأول: التكييف الفقهي لعقد النقل الإلكرتوين، وفيه مطلبان:.........  704

املطلب الأول: التكييف الفقهي للعالقة العقدية بني امل�ستفيد )العميل(
706  ............................................................... وال�سركة 

املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعالقة العقدية بني قائد املركبة )الكابنت(
715  ......................................... وال�سركة، وامل�ستفيد )العميل( 
723  ............. املبحث الثاين: الر�سوم يف عقد النقل الإلكرتوين، وفيه مطلبان: 
723  ................................... املطلب الأول: احت�ساب اإجمايل الر�سوم 
728  ........................................ املطلب الثاين: ر�سوم اإلغاء احلجز 
731  ....................................................................... اخلامتة
733  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 



عقد النقل اإللكرتوني - دراسة فقهيَّة مقارنة

العدد  الرابع  واخلمسون  745العدد  الرابع  واخلمسون 744



العدد  الرابع  واخلمسون  PBالعدد  الرابع  واخلمسون 746

فائدة: اأق�سام املدّعوين

قال الإمام ابن تيمية  يف تف�سري قول اهلل : )ہ  
ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ( 
]النحل: 125[: الإن�سان له ثالثة اأحوال: اإما اأن يعرف احلق ويعمل 

به، واإما اأن يعرفه ول يعمل به، واإما اأن يجحده، ف�ساحب احلال 
والثاين من يعرف احلق لكن  الذي يدعى باحلكمة،  الأولى هو 
النا�ض  وعامة  احل�شنة،  املوعظة  يوعظ  فهذا  نف�شه،  تخالفه 
ولهذا مل  به؛  يدعى  واأما اجلدل فال  وهذا،  اإلى هذا  يحتاجون 
يقل: ادعهم باجلدل، بل هو من باب دفع ال�سائل، فاإذا عار�ص 

احلق معار�ص، جودل بالتي هي اأح�سن؛ ولهذا قال: )ے( 
ا به.  فجعله فعالاً ماأموراً

الرد على املنطقيني )467/1(.



التطبي�قات األصولية
في سورة ال�قاتحة
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د. اأمل بنت عبدالله القحيز

الأ�صتاذ امل�صارك بق�صم اأ�صول الفقه بكلية ال�رشيعة
بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية
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ملخص البحث

والن�ص  الفقه  اأ�سول  علم  بني  الرتابط  مدى  لتربز  البحث  هذا  فكرة  جاءت 
ا�شتنباط  على  تقوم  والدرا�شة  الفاحتة حتديًدا،  �شورة  على  ذلك  وتطبيق  ال�شرعي 
امل�سائل الأ�سولية املتعلقة بهذه ال�سورة من خالل تاأمل ما ذكره املف�سرون من معاين 
الآيات وهداياتها، ومن ثم ربطها بالقواعد الأ�سولية؛ وذلك ملا ل�سورة الفاحتة من 
و�سلة  القدم،  منذ  العلماء  عناية  حمل  وهي  ال�سور،  من  غريها  على  وميزة  ف�سل 
املبحث  تناولت يف  البحث يف: مقدمة ومبحثني،  وثيقة، هذا وقد جعلت  بها  امل�سلم 
الأول بيان معنى التطبيقات الأ�سولية واأهميتها، ويف الثاين التطبيقات الأ�سولية يف 
ال�سورة على �سكل مطالب، على اأن تكون كل اآية يف مطلب م�ستقل، واأ�سّمنه تطبيقات 
الآية يف م�سائل مرقومة، ثم ختمت البحث بخامتة �سمنتها اأبرز النتائج على �سكل 
قواعد اأ�سولية خمت�سرة، وذيلتها ببع�ص التو�سيات، واأ�ساأل اهلل قبول العمل والنفع 

به، وهو ويل التوفيق. 
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املقدمة

ومن  اأنف�سنا  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  اإن احلمد هلل 
�سيئات اأعمالنا، من يهِد اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل اإله 
ا عبده ور�سوله، املبعوث الأمني رحمة للعاملني، عليه اأف�سل  اإل اهلل، واأ�سهد اأن حممداً

ال�سالة والت�سليم وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اأما بعد؛ 

والنور   ، كالمه  فهو  العلم،  طالب  به  ي�ستغل  ما  خري  اهلل  كتاب  فاإن 
املنزل هداية للعاملني، واملعجزة اخلالدة، واملع�سوم من التبديل والتحريف، )ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ( ]�ص: 29[، وقد ا�ستغل العلماء 

ا وحديثاًا بدرا�سته، وا�سرتكوا يف ذلك مع تنوع فنونهم.  قدمياً

ول�شورة الفاحتة مكانة عالية، فهي اأم الكتاب، والقراآن العظيم، وال�شبع املثاين، 
و�سلة امل�سلم بها وثيقة يف عبادته و�سالته، ويف تعميق اإميانه، ويف تر�سيخ عقيدته، 

ويف دعائه موله، وذكره، وا�ستعانته بخالقه، ويف ا�ست�سفائه وتداويه.

د قواعد ال�سريعة، وير�ّسخ طريقة   وملا كان علم اأ�سول الفقه هو العلم الذي ُيقعِّ
  املولى  اأكرمني  فقد  وال�شتدلل،  ال�شتنباط  اأ�شول  وير�شي  فهمها، 
التطبيقات  الأ�سولية، حتت عنوان:   الناحية  الفاحتة من  �سورة  درا�سة  اأتناول  باأن 

الأ�سولية يف �سورة الفاحتة.
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والتطبيقات الأ�سولية على �سور القراآن الكرمي توؤكد اأهمية التاأ�سيل املو�سوعي 
اأهم العلوم التي يحتاجها املف�سر،  اأ�سول الفقه من  لل�سور، وكما ل يخفى فاإن علم 

خا�سة اإذا كان تف�سريه ل يقف عند حدود املاأثور.

واملف�شر ينبغي له النظر يف القواعد الأ�شولية؛ لأنها مما ا�شتمل القراآن عليها 
�سواء من جهة مادة العلم، اأو من جهة غاية العلم ومق�سوده)1(، وكتب التف�سري غنية 
باملادة الأ�سولية التي تعر�ص ب�سكل �سل�ص، مع ترك كثري منهم اخلو�ص يف تفا�سيل 

تلك املواد، وطرق اإثباتها.

ا ما يع�سد املف�سرون تفا�سريهم بعلل النحو، ودلئل م�سائل اأ�سول الفقه،  وكثرياً
العلوم،  تاأليف هذه  الدين، وكل ذلك مقرر يف  اأ�سول  الفقه، ودلئل  ودلئل م�سائل 

ا يف علم التف�سري دون ا�ستدلل عليه)2(. واإمنا يوؤخذ م�سّلماً

وهذه الفكرة البحثية قد طرحتها قدميااً لطالبات الدرا�سات العليا يف جمالت 
اإل  الفقهية،  الأبواب  على  التطبيقات  اأو  ال�سرع،  ن�سو�ص  يف  كالتطبيقات  متعددة 
بال�سكل  بعد  ُيطرق  الأ�سويل مل  العمل  الوا�سع من  الباب  اأن هذا  اأرى  زلت  ل  اأنني 
الكايف الذي ُيربز قيمة التطبيق الأ�سويل، واأثره يف فهم معاين الن�سو�ص ال�سرعية، 

وتف�سريها، وفهم الأحكام ال�سرعية، واآلية بنائها.

اأهمية املو�سوع: 

ثم . 1 ا،  وقدراً ا  �سرفاً يزيده  ما  وهذا   ، اهلل  بكتاب  املو�شوع  ارتباط 
و�شلتها  اليومية،  امل�شلم  بحياة  �شلتها  عظيم  مع  الفاحتة  ب�شورة  ارتباطه 
بدينه ودنياه، ول �سك اأنه كلما كان جمال الدرا�سة مما مي�ص حياة املكلف 

كلما كان اأقرب اإلى الفائدة والنفع بحول اهلل. 

اأن هذا املو�سوع يربز اأثر اأ�سول الفقه يف تفا�سري العلماء، مما يعزز الربط . 2
الإك�سري يف علم التف�سري/47، 50.  )1(

الإتقان يف علوم القراآن490/4 بت�سرف ي�سري.  )2(
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بني هذين العلمني ال�سرعيني، وهذا ما يوؤكد عالقة علم اأ�سول الفقه بالأدلة 
النقلية عموًما، وارتباط العلوم ال�شرعية ببع�شها البع�ض.

اأن درا�شة التطبيقات الأ�شولية تنقل علم اأ�شول الفقه من كونه طرًحا نظرًيا . 3
بالقواعد  الثقة  يعطي  وهذا  ظاهر،  مدلول  ذو  عملي  واقع  اأنه  حقيقة  اإلى 

الأ�شولية واآلية ال�شتنباط منها. 

كرثة التطبيقات الأ�سولية يف كتب املف�سرين، وغريهم، مع عدم وجود كتب . 4
اأ�سولية لكثري منهم، ومن هنا تتاأكد احلاجة لإبراز ما ذكروه من التطبيقات 

التي تبني اأ�سولهم.

اإثراء القواعد الأ�سولية باأمثلة جديدة غري متعارف عليها.. 5

الدرا�سات ال�سابقة: 

مع تنوع الدرا�سات ذات ال�سلة، اإل اأنني مل اأجد من بينها ما تناول مو�سوع هذه 
، ومن تلك الدرا�سات ما يلي:  الدرا�سة ا�ستقاللاً

جمع . 1 من  هو  والذي  لل�سافعي،  القراآن  اأحكام  ككتاب  القراآن،  اأحكام  كتب 
لبن  القراآن  واأحكام  للج�سا�ص،  القراآن  اأحكام  وكتاب  البيهقي،  الإمام 
العربي، وغريهم، وهذه الكتب منها ما مل يتناول �سورة الفاحتة بالدرا�سة 
كاأحكام القراآن لل�سافعي، اأو اقت�سر على م�ساألة كون الب�سملة اآية دون بقية 

امل�سائل كما يف الكتب الأخرى.

بن . 2 �سليمان  الدين  جنم  تاأليف:  الأ�سولية،  امل�سائل  اإلى  الإلهية  الإ�سارات 
امل�شائل  ل�شتخراج  مو�شوع  موؤلفه  يقول  كما  والكتاب  الطويف،  عبدالقوي 
الأ�سولية من ن�سو�ص التنزيل، وهي م�سائل يف اأ�سول الدين واأ�سول الفقه، 
ولكن امل�سائل املذكورة فيما يتعلق ب�سورة الفاحتة هي من م�سائل اأ�سول الدين 

يف الغالب، وميكن القول اإن ال�سرتاك وقع يف م�ساألة اأو اثنتني)1(.
هناك ر�سائل علمية لنيل درجة املاج�ستري حول ا�ستدلل الطويف بالقراآن الكرمي على امل�سائل الأ�سولية =  )1(
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من . 3 بحث  ال�سالة،  يف  الفاحتة  قراءة  تعيني  يف  املوؤثرة  الأ�سولية  القواعد 
اجلامعة  جملة  يف  من�سور  وهو  الدو�سري،  ربيعان  بن  ترحيب  د.  اإعداد: 
تختلف  اأيدينا  بني  التي  الدرا�سة  وفكرة  العدد 150، 1431ه�،  الإ�سالمية- 
عن مو�سوع هذا البحث الذي يتناول ق�سية فقهية، وهي حكم قراءة الفاحتة 
املختلفة، كالحتجاج  الأ�شولية  بالقواعد  وال�شتدلل على ذلك  ال�شالة  يف 

بالإجماع، اأو اقت�ساء الأمر الوجوب وهكذا.

ا�ستدلل الأ�سوليني بالكتاب وال�سنة على القواعد الأ�سولية، تاأليف: د. عيا�ص . 4
اإثبات  الدكتور  ف�سيلة  بحث  من  والهدف  ط/1418ه�،  ال�شلمي،  نامي  بن 
ا�ستناد القواعد الأ�سولية اإلى الن�سو�ص ال�سرعية، وقد ذكر جملة كبرية من 
القواعد اإل اأنه مل يتم ال�ستدلل باآيات �سورة الفاحتة على اإثبات �سيء منها؛ 

فال ا�سرتاك بني البحثني.

الرازي، وهو . 5 الإمام  الأ�سولية عند  امل�سائل  الكرمي على  بالقراآن  ال�ستدلل 
يف  امل�ساري،  م�ساري  بن  عبدالرحمن  الباحث  تناول  وقد  علمي،  م�سروع 
ر�سالته املقدمة لنيل درجة املاج�ستري يف ق�سم اأ�سول الفقه يف كلية ال�سريعة 
بجامعة الإمام -1429ه� ا�ستدللت الرازي اإلى نهاية �سورة التوبة، ول توجد 

م�سائل م�ستدل لها تخ�ص �سورة الفاحتة.

تق�سيمات البحث:  

ينتظم هذا البحث يف مقدمة ومبحثني وخامتة وفهار�ض.

املقدمة: وتت�سمن الفتتاح، وبيان اأهمية املو�سوع، والدرا�سات ال�سابقة، وتق�سيمات 
البحث، ومنهجه.

= هي تبع ملا ذكره الطويف يف كتابه، كما يف ر�سالة ا�ستدلل الطويف بالقراآن الكرمي على امل�سائل الأ�سولية يف 
اأبواب احلكم ال�شرعي والأدلة والجتهاد والتقليد، للباحث يحيى بن ح�شني الظلمي للعام اجلامعي1426ه�، 
واأخرى بعنوان: ا�ستدلل الطويف بالقراآن الكرمي على امل�سائل الأ�سولية يف باب دللت الألفاظ من خالل 
كتابه الإ�سارات الإلهية اإلى املباحث الأ�سولية، للباحث علي بن خ�سران العمري، للعام اجلامعي 1427ه�.
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املبحث الأول: معنى التطبيقات الأ�سولية واأهميتها، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: معنى التطبيقات الأ�سولية.

املطلب الثاين: اأهمية التطبيقات الأ�سولية.

املبحث الثاين: التطبيقات الأ�سولية املتعلقة باآيات ال�سورة، وفيه �سبعة مطالب: 

املطلب الأول: التطبيقات الأ�سولية املتعلقة بالب�سملة. 

پ   پ   )پ   تعالى:  بقوله  املتعلقة  الأ�سولية  التطبيقات  الثاين:  املطلب 
پ(.

املطلب الثالث: التطبيقات الأ�سولية املتعلقة بقوله تعالى: )ڀ  ڀ(.

املطلب الرابع: التطبيقات الأ�سولية املتعلقة بقوله تعالى: )ٺ  ٺ    ٺ(.

املطلب اخلام�ص: التطبيقات الأ�سولية املتعلقة بقوله تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ(. 

ٹ   )ٹ    تعالى:  بقوله  املتعلقة  الأ�سولية  التطبيقات  ال�ساد�ص:  املطلب 
ٹ(.

املطلب ال�سابع: التطبيقات الأ�سولية املتعلقة بقوله تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ(.

اخلامتة: وتت�سمن اأهم نتائج البحث وتو�سياته.

قائمة املراجع.

فهر�ص املو�سوعات.

منهج البحث: 

املف�شرين . 1 كتب  خالل  من  الفاحتة  �شورة  من  الأ�شولية  امل�شائل  ا�شتنباط 
وربطها بقواعدها الأ�سولية. 
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اإيراد . 2 ويكون  م�ستقل،  مطلب  يف  ال�سورة  اآيات  من  اآية  كل  م�سائل  اإفراد 
التطبيقات على هيئة م�سائل.

نظًرا ل�شعة التطبيقات الأ�شولية املت�شلة باملعاين الظاهرة واخلفية لالآيات؛ . 3
ف�شاأقت�شر فيما يخ�ض التطبيقات الأ�شولية املتعلقة بالدللت غري املنظومة 
على بع�ض الآيات؛ خ�شية اخلروج بالبحث عن منحاه الأ�شويل اإلى التف�شريي 

ال�سرف)1(.

عن . 4 الأ�سوليون  ذكره  ما  احلديث حول  ب�سط  دون  الأ�سولية  امل�ساألة  عر�ص 
القاعدة؛ اإذ الهدف بيان الربط بني الآية وم�سائلها الأ�سولية، ل تقرير �سحة 

القواعد والراجح منها.

القراآن، . 5 وعلوم  والتف�سري  الفقه  اأ�سول  يف  الأ�سلية  امل�سادر  على  العتماد 
والتوثيق منها.

عزو الآيات اإلى �سورها، مع العناية بالر�سم العثماين لها، وتخريج الأحاديث . 6
من مظانها من كتب احلديث.

توثيق ن�سو�ص العلماء من كتبهم مبا�سرة ما اأمكن.. 7

املعلومات املتعلقة باملراجع اأكتفي بذكرها يف قائمة املراجع.. 8

 هذا واأ�ساأل اهلل التوفيق والإخال�ص يف القول والعمل، واأن ينفع بهذا البحث، واأن 
اآله و�سحبه  يتجاوز عما فيه من نق�ص، و�سلى اهلل و�سلم على �سيدنا حممد وعلى 

اأجمعني.

للمف�سرين وقفات كثرية حول �سعة الدللت يف �سورة الفاحتة، ولذا اعترب بع�سهم الفاحتة تعدل ثلثي   )1(
القراآن ملا ت�سمنته من دللتي الت�سمن واللتزام، وهما ثلثا الدللت، ولو و�سعت الفاحتة يف كفة وبقية 
القراآن يف كفة لف�سلت الفاحتة؛ فهذه ال�سورة جمعت معاين القراآن كاملة، فكاأنها ن�سخة م�سغرة منه. 

ينظر: الت�شهيل لعلوم التنزيل34/1، روح املعاين36/1. 
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املبحث االأول

معنى التطبيقات االأ�شولية واأهميتها

 املطلب االأول
معنى التطبيقات االأ�شولية

اأي  والأ�سولية  التطبيقات،  كلمتني:  من  مركب  م�سطلح  الأ�سولية  التطبيقات 
اأ�سول الفقه. 

فاأما التطبيقات يف اللغة فجمع تطبيق، والطاء والباء والقاف اأ�سل �سحيح واحد، 
وهو يدل على و�شع �شيء مب�شوط على مثله حتى يغطيه)1(.

ا: غطاه، واأطبق احَلب اإذا و�سع عليه الطبق وهو الغطاء،  َقه تْطبيقاً  واأَطَبَقه وَطبَّ
واأطبقوا على الأمر: اأجمعوا عليه)2(. 

والطبق احلال اأو املنزلة، ومنه قوله تعالى: )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( ]الن�سقاق: 19[)3(.

معنى  ول  عليه)4(،  ي�سدق  بحيث  له  ا  مطابقاً جعله  ال�سيء  على  ال�سيء  وتطبيق 
. ا�سطالحي خا�ص بالتطبيق، فهو ُي�ستعمل وفق معناه املو�سوع له لغةاً

ثالثة  اأ�سول  والالم  وال�ساد  والألف  اأ�سل،  جمع  اللغة:  يف  فهي  الأ�سول  اأما 
بعد  النهار  من  كان  ما  والثالث  احلية،  والثاين  ال�سيء،  اأ�سا�ص  اأحدها  متباعدة، 

الع�سي)5(.
ينظر: مقايي�ض اللغة/ 607 مادة )طبق(.  )1(

ينظر: املغرب يف ترتيب املعرب17/2، ل�سان العرب 209/1، تاج العرو�ض60/26. مادة )طبق(.  )2(
ينظر: تف�شري الطربي122/30.  )3(

ينظر: الكليات/313.  )4(
ينظر: مقايي�ض اللغة/62 مادة )اأ�سل(.  )5(
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والأول هو املراد هنا؛ اإذ هو املعنى الذي ينا�سب ا�ستعمال الأ�سوليني، ومنه اأ�سل 
احلائط اأي اأ�سا�سه، وا�ستاأ�سل ال�سيء اإذا ثبت اأ�سله، وقوي، ثم كرث حتى قيل: اأ�سل 
كل �سيء ما ي�ستند وجود ذلك ال�سيء اإليه؛ فالأب اأ�سل للولد، والنهر اأ�سل للجدول، 

والأ�سل احل�سب، لذا يقال: ل اأ�سل له ول ف�سل)1(. 

ويف ال�سطالح يطلق الأ�سل على عدة معان، منها: الدليل، والقاعدة، والراجح، 
وامل�ست�سحب)2(. 

ا على فن معني؛ فيمكن  اأما اإذا اأردنا اأن نعرف التطبيقات الأ�سولية باعتبارها لقباً
اأن يقال: هي اإعمال القواعد الأ�سولية يف جمال معني. 

ال�سرعية كان  بالن�سو�ص  ُقيِّدت  ُتقّيد بح�سب املجال الذي تكون فيه؛ فاإن  فهي 
جمال اإعمال القواعد هو الن�سو�ص، واإن خ�س�ست الن�سو�ص بكونها ن�سو�ص الكتاب 

اأو ال�سنة فكذلك، واإن قيدت بكونها يف الأبواب اأو امل�سائل الفقهية فكذلك، وهكذا.

والتطبيقات الأ�سولية تقرتب من علم تخريج الفروع على الأ�سول، فهي ت�سرتك 
مع فكرة التطبيقات الأ�سولية من حيث ت�سمن كال العمليتني اأ�سولاً فقهية يتم الرجوع 
ا على  ا ترد اإلى الأ�سول، ويختلفان من حيث كون تخريج الفروع مق�سوراً لها، وفروعاً
الفروع  يف  الأ�سولية  القواعد  لإعمال  �سامل  التطبيقات  فن  بينما  الفقهية،  الفروع 
الفقهية والن�سو�ص ال�سرعية وكالم الب�سر وغري ذلك، وكذلك من حيث عموميتها 

وعدم ارتباطها بالأئمة اأو املذاهب اإل يف حال تقييدها بهم.

هي  التطبيقات  باأن  القول  وميكن  منهما،  كل  يف  العمل  اآلية  حيث  من  وكذلك 
اأن  فيمكن  لالأعلى؛  الأ�سفل  لالأ�سفل ومن  الأعلى  تطبيقها من  عملية عك�سية ميكن 
توجد القواعد ثم يطلب لها الفروع وهي الأمثلة ال�ساحلة لفهم القاعدة، اأو اأن يطلب 

رد الفرع اأو الن�ص ال�سرعي اأو غريه اإلى القواعد الأ�سولية.
ينظر: ل�شان العرب16/11-17، امل�سباح املنري/14 مادة )اأ�سل(.  )1(

ينظر: البحر املحيط11/1، �سرح الكوكب املنري39/1.  )2(
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 بينما الأ�سويل يف عملية تخريج الفروع يحدد الفروع التي مل ين�ص على حكمها، 
اأو�شافه، ثم  اإلى اأ�شولها، ثم يعني مناط احلكم بعد اختباره وحتديد  واملراد ردها 

يربطه بالأ�سل ذي العالقة)1(.

املطلب الثاين
اأهمية التطبيقات االأ�شولية

: التطبيقات الأ�سولية معينة على فهم الن�سو�ص ال�سرعية �سواءاً كانت تلك  اأولاً
الن�سو�ص، من اأدلة اإثبات القواعد الأ�سولية، اأو من اأدلة الأحكام اأو غريها، وتربز 
هذه الأهمية لدى من يدرك حمدودية الن�سو�ص ال�سرعية التي ي�ستدل بها لتقرير 

امل�سائل الأ�سولية.

ثانًيا: التطبيقات الأ�شولية تعني على فهم القواعد الأ�شولية؛ اإذ بالتطبيق ميتزج 
اجلانب النظري باجلانب العملي، وهذا الأمر يكاد اأن يكون اأحد اأهم الأ�شباب املعينة 
على تعلم علم اأ�شول الفقه واإدراك ثمرته؛ اإذ كرثة الطرح النظري دون عر�ض الثمرة 
اأو  اأو التف�سري  قد ت�سكك املتعلم يف جدوى العلم، وقد ت�سرف البع�ص لطلب الفقه 
احلديث اأو العقيدة بدعوى وجود الثمرة العملية يف تلك العلوم، والتي يراها بنظره 

اأولى يف اأن ت�شرف فيها الأعمار من الطرح النظري املجرد.

�سرعة  يولد  مما  الأ�سولية  امللكة  ينمي  الأ�سولية  التطبيقات  مو�سوع  اأن  ا:  ثالثاً
الو�سول  اأو  املعلومة  وا�ستح�سار  التاأ�سيل،  على  والقدرة  العلم،  لدى طالب  البديهة 
لها، كما اأنه معني على �سلوك طريق الر�سوخ العلمي، الذي يتحقق ملن متكن من رد 
اآلية الجتهاد، وكيفية  اأ�سولها، وفهم  اإلى  واأوجه ال�ستدلل وال�ستنباطات  الفروع، 

تنزيل الأ�سول على الأحكام، والتكييف الفقهي ما هو اإل نوع من التطبيق الأ�سويل.
للتو�شع يف معنى التخريج ينظر مقدمة كل من: تخريج الفروع على الأ�شول للزجناين/44، التمهيد يف   )1(

تخريج الفروع على الأ�سول لالإ�سنوي/25 وما بعدها.



التطبيقات األصولية يف سورة الفاحتة

العدد  الرابع واخلمسون  759العدد  الرابع واخلمسون 758

رابًعا: اأن بع�ض القواعد الأ�شولية مما قد يحتاج اإلى مزيد تدرب حتى يتم اإتقان 
ربطه بفروعه التي تدخل حتته، وهذا املق�سد يتحقق مبمار�سة التطبيقات الأ�سولية، 

فهي تورث الدربة على التاأ�سيل والتفريع كذلك.

ا: درا�سة التطبيقات ال�سرعية يف العلوم ال�سرعية يعني على ربطها ببع�سها  خام�ساً
ا،  البع�ص، ويجنب الف�سل بينها، خا�سة واأن الن�سو�ص ال�سرعية هي مورد لها جميعاً
وقد نبه العلماء اإلى �سرورة الإملام بالقواعد الأ�سولية لكل طالب علم �سرعي؛ فال 
ي�ستغني عنه فقيه ول مف�سر ول حمدث ول نحوي ول غريهم، وعلم اأ�سول الفقه معني 

لفهم العلوم ال�سرعية، ول ميكن فهم ن�سو�ص القراآن ول ال�سنة بدونه.

اأ�سول  علم  يف  ا  حمموداً ا  جتديداً يعد  الأ�سولية  التطبيقات  درا�سة  اأن  ا:  �ساد�ساً
الفقه، ويف طريقة طرحه وتعليمه؛ اإذ علم اأ�سول الفقه قد اأُلف كما هو معلوم على 
بتاأ�سيل القواعد الأ�سولية دون  اأبرزها منهج اجلمهور الذي يعتني  مناهج متعددة 
كبري عناية بالأمثلة، ومنهم من اعتنى بالأمثلة و�سولاً اإلى تقرير القواعد كاحلنفية، 
اأحكامًا عن  ومنهم من خّرج الفروع على الأ�شول؛ فن�شب للم�شتجدات من امل�شائل 
طريق ردها اإلى اأ�شولها التي ت�شرتك معها يف مناط احلكم، اإل اأن جمال التطبيقات 

ا.  الأ�سولية ل زال وا�سعاً

ا: التطبيقات الأ�سولية حمققة للثمرة احلقيقية لعلم اأ�سول الفقه؛ فاإذا كان  �سابعاً
هذا العلم علم اآلة يو�سل اإلى نتيجة وهي الأحكام الفقهية، اأو فهم الن�ص ال�سرعي، اأو 
غري ذلك فمن غري املعقول اأن يبالغ الإن�سان يف التعرف على الآلة دون كيفية عملها، 
خا�سة واأن املتتبع لطرح امل�سائل الأ�سولية يجد خلو كثري منها من الثمرة العملية، 
وهذا يوؤكد اأن القواعد الأ�سولية غري القابلة للتطبيق ل ثمرة وا�سحة من درا�ستها، 
وكما قال ال�ساطبي: “كل م�ساألة مر�سومة يف اأ�سول الفقه ل تنبني عليها فروع فقهية 
ا يف ذلك فو�سعها يف اأ�سول الفقه عارية”)1(. حتى  اأو اآداب �سرعية، اأو ل تكون عوناً
ولو كان مع الظن باأن يف درا�شة تلك امل�شائل تعويد للطالب على كيفية اإيراد احلجج 

املوافقات42/1.  )1(
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والأدلة والدفاع عنها ومناق�سة اأدلة اخل�سم، فهذه فوائد ل تذكر مقارنة مبعرفة اأثر 
تلك القواعد العملية وثمرتها، وهو ما يظهر من خالل التطبيق.

اإثراء علم الأ�سول بالأمثلة والتطبيقات، وعدم ق�سر القواعد الأ�سولية  ا:  ثامناً
على ما دّونه الأ�سوليون يف كتبهم من اأمثلة، ذلك اأن غالب املوؤلفات الأ�سولية تخلو 
من اأمثلة جديدة تو�سح تلك القواعد عدا ما يذكره احلنفية، وقد متر م�سائل كاملة 

دون مثال اأو فرع فقهي يو�سح كيفية تطبيق هذه القواعد.

ا: اأنه من املالحظ بناء عدد كبري من امل�سائل الأ�سولية على حجج عقلية،  تا�سعاً
مع اأن تاأمل بع�ص الن�سو�ص ال�سرعية مع حماولة اإعمال القواعد الأ�سولية فيها يعّزز 
ُيثبت  قد  التطبيق  كانت حمل خالف؛ فمجال  واإن  و�سالمتها، حتى  القاعدة  �سحة 

وجود الختالف بني التاأ�سيل -على الراأي املخالف- والتطبيق.
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املبحث الثاين

التطبيقات االأ�شولية املتعلقة باآيات ال�شورة

املطلب االأول
التطبيقات االأ�شولية يف الب�شملة

وفيه �ستة م�سائل: 

امل�ساألة الأولى:

الب�سملة اآية قد جرى التفاق على كونها تكتب يف امل�ساحف يف مبداأ كل ال�سور 
ا)1(. اإل اأنهم  عدا �سورة التوبة، فهي لي�ست باآية منها، وهي اآية من �سورة النمل اتفاقاً
الراجح واهلل  ال�سور)2( -وهو  للف�سل بني  اآية م�ستقلة ترد  الب�سملة  اختلفوا يف كون 
اأعلم-، اأو اآية من الفاحتة وردت مكررة يف غريها من ال�سور)3(، اأو لي�ست باآية عدا ما 
ورد يف �سورة النمل)4(، ويعتني الأ�سوليون بهذه امل�ساألة عند حديثهم عن دليل القراآن 

باعتبار الآية هل هي من القراآن اأو ل.

امل�ساألة الثانية:

من  ال�سيء  اإخفاء  والإ�سمار  الإ�سمار،  على  دللة  الآية  يف  اأن  املف�سرون  ذكر 
ينظر: مراتب الإجماع/174، اأ�سول ال�سرخ�سي280/1، الإحكام لالآمدي215/1، التحبري1370/3.  )1(

ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي280/1، ك�سف الأ�سرار39/1، ميزان الأ�سول189/1، القواعد النورانية/21،   )2(
التحبري1374/3، �سرح الكوكب املنري126/2.

القرطبي93/1،  تف�سري  ابن كثري17/1،  تف�سري  النظر293/1،  تقومي  امل�شت�شفى/82،  ينظر:  ينظر:   )3(
تف�سري البي�ساوي17/1، البحر املحيط381/1، الدر املنثور120/1.

تف�سري  الالمع29/2،  ال�سياء  احلاجب84-83/2،  ابن  خمت�سر  املح�شول277/1،  لباب  ينظر:   )4(
القرطبي26/1، التحبري1375/3.
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اإذ  الأ�سوليون؛  يذكر  كما  الأ�سل  والإ�سمار خالف  اأخفيته)1(،  اإذا  ال�سيء  اأ�سمرت 
ي�ستدعي  والإ�سمار  تقدير)2(،  على  متوقفة  غري  م�ستقلة  الألفاظ  تكون  اأن  الأ�سل 
والتاأخري،  والتقدمي  وال�سرتاك،  كالإ�سمار،  عدة  اأ�سباب  له  التاأويل  اإذ  التاأويل؛ 
الذي  املعنى  الدللة يف  املت�سح  اللفظ  املوؤول هو  والرتادف، والتخ�سي�ص، وملا كان 
على  يتوقف  ل  اإذ  منه؛  اأولى  الظاهر  كان  منف�شل  بدليل  يكون  معناه  ورجح  تبني 

غريه)3(.

ومن القواعد الأ�شولية جواز الإ�شمار مبحذوف دل عليه الظاهر، ومن هنا فقد 
اأ�سار املف�سرون اإلى اأن ) الباء ( يف )ٱ       ٻ( متعلقة مب�سمر، ثم اإن هذا امل�سمر 
ا؛ فال�سم املتقدم  ا اأو متاأخراً ، كما ميكن اأن يكون متقدماً ا اأو فعالاً اإما اأن يكون ا�سماً
كقولك: ابتداء الكالم با�سم اهلل، وال�سم املتاأخر كقولك: با�سم اهلل ابتدائي، والفعل 
والتقدمي  ابداأ،  با�سم اهلل  املتاأخر كقولك:  والفعل  با�سم اهلل،  اأبداأ  املتقدم كقولك: 
والتاأخري وردا يف القراآن فالتقدمي كما يف قوله تعالى: )ک       گ  گ  گ( 
)4(، ومال  ]العلق: 1[  )چ  چ  چ  ڇ  ڇ(  تعالى:  والتاأخري كما يف قوله  ]هود: 41[، 

البتداء  ليكون  ا  وموؤخراً الأفعال،  العمل  اأ�سل  لأن  ر فعالاً  املُقدَّ بع�سهم لرتجيح كون 
ا)5(. بالب�سملة حقيقياً

امل�ساألة الثالثة:

الباء يف )ٱ       ٻ( هي اأحد حروف املعاين، والتي هي حمل عناية النحويني، 
ولكن ملا كرثت حاجة الفقهاء اإليها اعتنى الأ�سوليون ببيانها وبيان معانيها، وخا�سة 

ينظر: ل�شان العرب492/4، تاج العرو�ض1401/12 مادة )�سمر(.  )1(
�سرح  الأ�سرار178/2،  ك�سف  لالآمدي269/2،  الإحكام   ،625/2 للرازي57/1،  املح�شول  ينظر:   )2(

خمت�سر الرو�سة 661/2، مفتاح الو�سول/482.
ينظر: مفتاح الو�شول/482.  )3(

تنظر امل�شاألة يف: الت�شهيل لعلوم التنزيل31/1-32، التف�سري الكبري90/1، املح�سول 391/4، تف�سري   )4(
الثعلبي92/1، تف�سري البي�ساوي20/1، تف�سري القرطبي99/1، روح املعاين47/1.

ينظر: غذاء الألباب �شرح منظومة الآداب10/1.  )5(
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على  معناها  ويدور  ال�سرعية)1(،  الأحكام  ن�سو�ص  يف  احلروف  هذه  ورود  عند 
الإل�ساق، وال�ستعانة، والتعدية، وامل�ساحبة، والتعليل وغريها)2(.

وهي هنا اإما لالإل�ساق باعتبار اأنها متعلقة بفعل تقديره ب�سم اهلل اأبداأ اأو اأ�سرع 
وال�ستكانة  لالأدب  املعنى  ت�سمن  من  يلحظ  ما  باعتبار  لال�ستعانة  اأو  �سبق)3(،  كما 
واإظهار العبودية، واإ�شقاط احلول والقوة، وهذه املعاين اأقرب مما يت�شمنه تف�شريها 

بالإل�ساق)4(.

امل�ساألة الرابعة:

م�ستقان  وهما  ڀ(  )ڀ   اهلل:  اأ�سماء  من  ا�سمان  الب�سملة  ت�سمنت 
بالأحكام؛  تتعلق  عندما  خا�سة  امل�ستقة  بالأ�سماء  يعتنون  والأ�سوليون  الرحمة،  من 
اإذ قد يوؤثر ال�ستقاق يف احلكم)5(، و�سدق ال�سم امل�ستق ل ينفك عن �سدق امل�ستق 
اإذ  معنى؛  منهما  لكل  يكون  اأن  فالأ�سل  بناوؤهما  اختلف  ملا  ال�سمان  وهذان  منه، 
القاعدة: اأن زيادة املبنى تدل على زيادة املعنى)6(، وهذا ما دفع العلماء لالجتهاد 
يف تف�سريهما؛ ومما ذكر يف ذلك اأن الرحمن من �سملت رحمته الدارين، والرحيم 
الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة()7(،  خمت�ص بالآخرة، جاء يف احلديث: )يا رحمن 

ينظر: اللمع/64.  )1(
نهاية  املنخول/81،  ال�سرخ�سي227/1،  اأ�سول  العدة200/1،  اللغة429/15،  تهذيب  ينظر:   )2(

الو�سول439/2، اجلنى الداين يف حروف املعاين4/1، روح املعاين47/1.
ينظر: التف�شري الكبري17/1، اأ�سول البزدوي/252، اأ�سول ال�سرخ�سي228/1.  )3(

ينظر: غاية الو�شول4/1، روح املعاين47/1.  )4(
ينظر: قواطع الأدلة251/1، 171/2، املح�سول 325/1، الإحكام لالآمدي85/1.  )5(

ينظر: املح�شول 326/1-327، تف�سري البي�ساوي 39/1، البحر املديد 2/1، تف�سري التحرير والتنوير   )6(
.171/1

مل اأجد من اأخرج احلديث بهذا اللفظ، وقد روى ابن اأبي �شيبة يف م�شنفه برقم )29598( كتاب الدعاء،   )7(
بلفظ  والطرباين  والآخرة(،  الدنيا  )رحمن  بلفظ   77/6 به  دعوا  مما  خمتلفني  قوم  من  ذكر  ما  باب 
)رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما( يف معجمه الكبري برقم )323( باب ما جاء عن �سعيد بن امل�سيب 
عن معاذ 154/20، وكذلك احلاكم يف م�ستدركه على ال�سحيحني برقم )1898( كتاب الدعاء 696/1، 
وجاء يف جممع الزوائد بلفظ )رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما(: رواه الطرباين ورجاله ثقات 185/10.
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اأو من كرثة املرحومني يف الدنيا وقلتهم يف الآخرة، اأو اخت�سا�ص الرحمة يف الآخرة 
اللفظ  الرحمن خا�ض  لفظ  اعترب  فقد  وعموم؛  اللفظني خ�شو�ض  فبني  باملوؤمنني، 
  عام املعنى، والرحيم عام اللفظ خا�ص املعنى؛ فالرحمن لفظ خا�ص باهلل
ول ي�شمى به غريه، وعام معنى؛ لأن معناه يتناول كل املوجودات، والرحيم عام لفًظا؛ 
لأنه من حيث ت�سمنه معنى الإح�سان يو�سف به اهلل  ويو�سف به غريه من 
اخللق كما يف قوله  عن نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص: )ۇ    ۆ  ۆ( 
.)1(

 التوبة: 128[، وخا�ص معنى؛ لأنه يرجع اإلى اللطف والتوفيق اخلا�ص به[

امل�ساألة اخلام�سة:

اأمر ذي بال،  اأخذ العلماء م�سروعية الب�سملة عند ابتداء الأعمال، وخا�سة كل 
الأول  امل�سدر  فالقراآن  كتابه)2(؛  ابتداء  يف  لها    اهلل  بذكر  ا  تاأ�سياً وذلك 

لت�سريع الأحكام، وما من حكم �سرعي اإل ويف القراآن وجه ما على حجيته. 

ا؛ لأن  اأو حمرماً ا  الأعمال ما كان عمالاً مكروهاً بالب�سملة يف  البدء  وا�ستثني من 
الغر�ص من الت�سمية ح�سول الربكة يف الفعل املب�سمل عليه، واحلرام واملكروه ل يراد 

تربيكه)3(.

امل�ساألة ال�ساد�سة:

الب�سملة من الآيات التي ورد ذكرها يف ق�س�ص الأنبياء ممن قبلنا، فقد وردت 
 ،]41 ]هود:  گ(  گ   گ   ک        ک   ک      )ک    : نوح  ل�سان  على 
)ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ(  تعالى:  قال  فقد  �سليمان  ق�سة  ويف 
�سرعنا؛  يوافق  ما  قبلنا  من  �سرع  من  اأن  يوؤكد  الفاحتة  يف  فورودها   ،]30 ]النمل: 

في�ستاأن�ص به يف الأحكام، ول �سك اأن يف �سرعنا غنية، واأن ال�ستدلل ب�سرع من قبلنا 
ينظر: تف�شري القرطبي106/1، الت�سهيل لعلوم التزيل31/1، تف�سري الثعلبي99/1.  )1(

ينظر: اإبراز املعاين65/1، غذاء الألباب �شرح منظومة الآداب9/1، تف�سري التحرير والتنوير400/1.  )2(
ينظر: الفرق التا�شع ع�شر ما ت�شرع فيه الت�شمية ومال ت�شرع، الفروق للقرايف239/1.  )3(
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يتاأكد يف حال مل يرد يف �سرعنا ما يوافقه اأو ما يخالفه)1(، ومن �شروط الحتجاج به 
وروده يف �سرعنا اإما بقراآن اأو �سنة)2(.

املطلب الثاين
التطبيقات الأ�صولية يف قوله تعالى:

)پ  پ  پ  پ(

وفيه اإحدى ع�سرة م�ساألة: 

امل�ساألة الأولى: 

فهي  املتواترة  فاأما  �ساذة،  اأخرى  وبقراءات  متواترة،  بقراءة  الآية  هذه  وردت 
وبخف�ص  الأمة)3(،  وعلماء  القراء  باإجماع  )پ( وهذا حمكي  الدال من  برفع 
الباء يف )پ()4(، وقد ورد لفظ )احلمد( بخف�ص الدال وفتحها، كما ورد لفظ 

)رب( بن�سب الباء ورفعها، وهي �ساذة)5(.

�سندها،  �سح  التي  وهي  املتواترة،  القراءة  على  القراآن  يق�سرون  والأ�سوليون 
وجاءت على الف�سيح من لغة العرب، وبخط امل�سحف، ول يجيزون ال�سالة بغريها)6(، 
بينما القراءة ال�ساذة وهي التي اختل فيها اأحد اأركان القراءة املتواترة)7(، فهي على 
ال�شحيح لي�شت قراآًنا، وقد اختلفوا يف الحتجاج بها يف اإثبات الأحكام، والذي يظهر 
ينظر: رو�شة الناظر/165، رفع احلاجب509/4، تخريج الفروع على الأ�سول/369، �سرح خمت�سر   )1(

الرو�سة169/3، امل�سودة/174.
ينظر: البحر املحيط353/4.  )2(

ينظر: املحرر الوجيز يف تف�شري الكتاب العزيز66/1، تف�سري القرطبي/35، زاد امل�سري10/1.  )3(
ينظر: زاد امل�شري11/1.  )4(

ينظر: زاد امل�شري 10/1-11، تف�سري ابن كثري23/1.  )5(
البحر  امل�ست�سفى/81،  الأدلة415/1،  قواطع  ال�سرخ�سي279/1،  اأ�سول  الربهان428/1،  ينظر:   )6(

املحيط383/1، �سرح الكوكب املنري 138/2.
ينظر: البحر املحيط383/1، الإتقان يف علوم القراآن203/1.  )7(
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رجحان الحتجاج بها، فهي واإن خرجت عن اأن تكون قراآًنا فال تخرج عن كونها خرًبا 
�سمعه ال�سحابي من النبي ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

امل�ساألة الثانية: 

اإذ احلمد يف  اأقوال: فقيل: هي لال�ستغراق  )پ( تنازعها ثالثة  الالم يف 
للعهد  اأي احلقيقة من حيث هي، وقيل:  للتعريف باجلن�ص  احلقيقة كله هلل، وقيل: 
اأي املعهود حمده، فقد اأثنى اهلل  على نف�سه واأثنت عليه املالئكة والر�سل، 
الثناء  يقت�سي  لال�ستغراق  وجعلها  كلها،  املحامد  لت�سمل  لال�ستغراق  كونها  واأقربها 
والأولى،  الآخرة  يف  خلقه  جميع  بها  اأولى  رحمة  وكل  اأعطى،  نعمة  بكل  اهلل  على 
كانت لال�ستغراق،  لو   كما  الرب  يثبت معه خ�سائ�ص  للجن�ص ل  وجعلها 
ا، وعالمة  اأفادت ال�ستغراق �سمناً اإذا تعقبها لم الخت�سا�ص  ولأن )ال( اجلن�سية 

)ال( ال�ستغراقية دخول كل ونحوها)2(. 

امل�ساألة الثالثة: 

لفظ )احلمُد( ثناء من اهلل على نف�سه، وهي بالرفع خرب مت�سمن ملعنى الأمر 
للخلق بالثناء عليه، وتعليم للخلق تقديره: قولوا: احلمد هلل، اأو احمدوا اهلل )3(. 

وقراءة )احلمَد( بالفتح فيها وجهان: الأول: اأنه م�سدر عن الفعل، ونائب عنه، 
ا، والثاين: اأنه من�سوب على املفعول به، اأي اقروؤا احلمد.  وتقديره: اأحمِد اهلل حمداً

اإل اأن قراءة الرفع اأمكن، والرفع يف باب امل�سادر التي اأ�سلها النيابة عن اأفعالها 
يدل على الثبوت وال�ستقرار بخالف الن�سب فاإنه يدل على التجدد واحلدوث )4(. 

ينظر: رو�شة الناظر/63، �سرح خمت�سر الرو�سة25/2، �سرح الكوكب املنري138/2.  )1(
ينظر: البحر املديد 3/1، الت�سهيل لعلوم التنزيل 33/1، قاعدة ح�سنة يف الباقيات ال�ساحلات/41-39،   )2(

�سرح نخبة الفكر/125-124.
ينظر: اأحكام القراآن للج�شا�ض27/1، تف�سري الثعلبي108/1، تف�سري البغوي39/1.  )3(

ينظر: الدر امل�شون يف علوم الكتاب املكنون39/1.  )4(
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افعل،  الأمر:  كفعل  معروفة)1(،  �سيغ  له  الأمر  اأن  الأ�سوليني  عند  املتقرر  ومن 
املجزوم  امل�سارع  والفعل   ،]105 ]املائدة:  ڦ(  )ڦ   كقوله:  الأمر  فعل  وا�سم 

)ڎ   تعالى:  كقوله  الفعل  عن  ينوب  الذي  امل�سدر  وكذلك  )ليفعل(،  بالالم 
بناء  اأ�سلها  الأمر، و)احلمُد(  فعل  اإيقاعه موقع  يجوز  فامل�سدر  ]حممد: 4[؛  ڎ( 
ا فحذف الفعل لدللة امل�سدر عليه،  على مقت�سى اللغة حمدت، اأو اأحمد اهلل حمداً

واأدخلت الالم عليه، وُعدل عن الن�سب اإلى الرفع)2(.

امل�ساألة الرابعة: 

اأخرب  الأنبياء فقد  ال�ساكرين من  ل�سان  الآية ورد على  له  اأر�سدت  الذي  احلمد 
ا لهم به)3(؛ فقال اهلل لنوح: )ٱ  ٻ    اهلل  عن حالهم معه، اأو اإر�ساداً
وجاء   ،]28 ]املوؤمنون:  ٺ(  ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ     پ   پ     پ   ٻ     ٻ   ٻ  
يف ق�سة داود و�سليمان: )ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( ]النمل: 

15[، واأخرب عن احلمد على ل�سان اإبراهيم  اإذ قال: )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]اإبراهيم: 39[، وعبادة احلمد 
من  ال�سابقني  �سرائع  من  كونها  ظهور  اأن  اإل  �سريعتنا  يف  وثابتة  متقررة  كانت  واإن 

الأنبياء يزيدها اأهمية.

امل�ساألة اخلام�سة: 

الالم الأولى يف لفظ اجلاللة )پ(، من حروف اجلر ولها معاٍن معروفة اعتنى 
الخت�سا�ص  اأوجه:  ثالثة  تتناول  اأنها  هنا  املف�سرون  وذهب  ببيانها)4(،  الأ�سوليون 
الالئق به ، وامللك فهو املالك لكل �سيء ، وال�ستحقاق لوقوعها 

ينظر: الكوكب الدري /253، البحر املحيط 92-91/2.  )1(
ينظر: حا�شية القونوي على تف�شري البي�شاوي 171/1.  )2(

ينظر: اجلامع لأحكام القراآن 134/1.  )3(
ينظر معاين الالم عند الأ�شوليني: اللمع /66، قواطع الأدلة 44/1، الأ�شباه والنظائر لبن ال�شبكي   )4(

230/2، البحر املحيط 19/2، غاية الو�سول 98/1.
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اآخر  معنى  واأي  املعاين،  من  لغريه  اأ�سل  الخت�سا�ص  ويبقى  واملعنى)1(،  الذات  بني 
ا�ستعمل فيه داخل فيه)2(.

امل�ساألة ال�ساد�سة: 

ا بالعاملني، وهو من الألفاظ التي  لفظ )رب( يف قوله: )پ  پ( ورد مقيداً
اإذا وردت مطلقة ل تن�سرف اإل هلل ، واإذا قيدت فقد تطلق على غريه، كقولهم: 
رب الدار، ورب الدابة )3(، كما يف قوله تعالى: )ڭ  ڭ   ڭ( ]يو�سف: 50[؛ وذلك لأن 

.)4(
 الألف والالم يف الرب للعهد، فلم ي�سرتك غريه معه، فهو رب الأرباب

امل�ساألة ال�سابعة:

لفظ )الرب( عند املف�سرين يدور على معاين منها: الرتبية؛ فيكون الرب م�سدر 
ا،  ا ف�سيئاً ا، والرتبية تبلغ ال�سيء اإلى كماله بح�سب ا�ستعداده الأزيل �سيئاً رب يرب رباً
واملالك)5(،  واملعبود،  ال�سيد،  ومبعنى  اخلالق،  مبعنى  الرب  الأخرى:  املعاين  ومن 
ورّجح بع�شهم اأنه مبعنى الرتبية حقيقة نظًرا لتبادرها، ويف غريها من املعاين جماز 
لوجود العالقة، واملجاز خري من ال�سرتاك، واإذا دار اللفظ بني املجاز وال�سرتاك 

ُحمل على املجاز)6(.
ينظر: التف�شري الكبري180/1، تف�سري البحر املحيط131/1، تف�سري التحرير والتنوير 160/1.  )1(

ينظر: البحر املحيط19/2.   )2(
ينظر: تف�شري البي�شاوي52/1، املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز67/1، تف�سري ابن عرفة97/1،   )3(
�ساملة جلن�سه،  باعتبار حقيقة  بعينه  ل  لواحد  املتناول  اللفظ  واملطلق هو  ال�سعود13/1،  اأبي  تف�سري 
واملقيد هو املتناول ملعني، اأو غري معني مو�شوف باأمر زائد على احلقيقة ال�شاملة جلن�شه، ينظر: رو�شة 

الناظر/259-260، �سرح الكوكب املنري393-392/3.
غري  ملعني  املتناول  هو  واملقيد  بعينه،  ل  لواحد  املتناول  هو  القرطبي137/1.واملطلق  تف�شري  ينظر:   )4(
مو�شوف اأو مو�شوف باأمر زائد على احلقيقة ال�شاملة جلن�شه، ينظر: رو�شة الناظر/259-260، تقومي 

النظر92/1، �سرح تنقيح الف�سول/34، الإحكام لالآمدي4/3.
البحر  تف�سري  البي�ساوي51/1،  تف�سري  البغوي39/1،  تف�سري  ال�شمعاين36/1،  تف�شري  ينظر:   )5(

املحيط132/1.
ينظر: روح املعاين 299/1. واحلقيقة هي: اللفظ امل�ستعمل فيما و�سع له يف اأ�سل التخاطب. =  )6(
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امل�ساألة الثامنة:

بناء على ما رجح يف معنى )الرب( فقد ا�ستدل املف�سرون بقوله تعالى: )پ  
ا لهم  پ  پ  پ( على ا�ستحقاق اهلل  احلمد لكونه تعالى مربياً
ا بهم، وذلك ملا تقرر عند الأ�سوليني من كون ترتيب احلكم على الو�سف  ا رحيماً رحماناً

املنا�سب يدل على كون ذلك احلكم معلالاً بذلك الو�سف )1(.

امل�ساألة التا�سعة:

امل�ستغرق  اللفظ  هو  والعام  وال�سمول)2(،  العموم  يفيد  )پ(  لفظ 
جلميع ما ي�سلح له بح�سب و�سع واحد دفعة بال ح�سر)3(؛ لأنه جمع ُمعّرف بالألف 
معيار  وال�ستثناء  منه،  ال�ستثناء  ح�سن  بدليل  العموم  �سيغ  اإحدى  وهو  والالم، 
ف تزيد على كرثة اجلمع املنكر، ولهذا يقال: رجال  العموم؛ ولأن كرثة اجلمع املُعرَّ
يفيد  والتاأكيد  ال�ستغراق،  يفيد  تاأكيده مبا  ي�سح  اأنه  كما  ول عك�ص،  الرجال،  من 

ا)4(. ا جديداً تقوية املوؤكد ل اأمراً

والعاملني جمع عامل، وهو كل موجود �شوى اهلل، ول مفرد له من لفظه، وهو 
ماأخوذ من العلم اأو العالمة لأنه يدل على موجده)5(، وهو اأجنا�ص متعددة يطلق 
على كل جن�ص منها عامل؛ فيقال: عامل الأفالك، وعامل النبات، وعامل احليوان 

= ينظر: املعتمد 11/1، املح�سول 397/1، الإحكام لالآمدي 53/1.
واملجاز هو: اللفظ امل�شتعمل يف غري ما و�شع له. ينظر: قواطع الأدلة84/1، املح�سول396/1.

نهاية  الف�شول/30،  تنقيح  �شرح  ينظر:  فاأكرث.  معنيني  من  واحد  لكل  املو�شوع  اللفظ  وال�شرتاك: 
ال�سول114/2

ينظر: التف�شري الكبري185/1، تف�سري روح البيان5/1، وينظر راأي الأ�شوليني يف: امل�شت�شفى/264،   )1(
رو�سة الناظر/262، �سرح خمت�سر الرو�سة 411/3، التمهيد لالإ�سنوي/469. 

ينظر: تف�شري ابن كثري24/1-25، تف�سري القرطبي133/1.   )2(
ينظر: املعتمد203/1، املح�سول 518/2، رو�سة الناظر/220، املنهاج مع �شرحه نهاية ال�شول312/2،   )3(

املذكرة/243.
ينظر: قواطع الأدلة168/1، امل�ست�سفى/226، املح�سول 518/2، الإحكام لالآمدي226/2.  )4(

ينظر: املحرر الوجيز67/1، تف�سري القرطبي139/1.  )5(
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اإلى غري ذلك، فاهلل رب كل �سيء، رب العوامل كلها، ورب املخلوقات كلها بدون 
ا�ستثناء)1(.

امل�ساألة العا�سرة: 

التف�سري لهذه الآية وملفرداتها يوؤكد ما قرره جمهور الأ�سوليني من كون العموم 
له �سيغ تخ�سه تقت�سي �سمول احلكم لكل ما ي�سمله اللفظ من اأفراد؛ فهي مو�سوعة 

للعموم حقيقة)2(.

امل�ساألة احلادية ع�سرة: 

هذه الآية مما ميثل بها بع�ص الأ�سوليني على اأحد اأنواع العام، وهو العام الباقي 
احتمال  باعتبار  تق�سيمه  منها  باعتبارات خمتلفة  العام  ينق�سم  اإذ  على عمومه)3(؛ 

التخ�سي�ص اأو دخول التخ�سي�ص عليه، وهو ينق�سم بهذا العتبار اإلى اأق�سام: 

العام املحفوظ، اأو الباقي على عمومه.. 1

العام املخ�سو�ص، وهو العام الذي خرجت بع�ص اأفراده بالدليل املخ�س�ص.. 2

العام املراد به اخل�سو�ص، وهو العام الذي اأريد به بع�ص ما يتناوله؛ فعمومه . 3
غري مق�سود.

على . 4 بقاءه  اأو  تخ�سي�سه،  احتمال  تنفي  قرينة  معه  توجد  مل  الذي  العام 
عمومه)4(.

ينظر: تف�شري اأبي ال�شعود13/1.  )1(
ينظر: التب�شرة /105، قواطع الأدلة 154/1، املح�سول 517/2، الإحكام لالآمدي222/2.  )2(

ينظر: معامل اأ�شول الفقه/421.  )3(
ينظر: الر�شالة/52، الإبهاج134/2، الإتقان يف علوم القراآن137/1، البحر املحيط399/2.  )4(
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املطلب الثالث
التطبيقات الأ�صولية يف قوله تعالى: )ڀ  ڀ(  

لالإعادة؟  اأو  للتكرار  الب�سملة؛ فهل هو  األفاظ  مع  الآية  األفاظ هذه  ت�سابه  وفيه 
فعلى القول باأن الب�شملة لي�شت من الفاحتة فظاهر، وعلى القول باأنها منها فهذا مما 

يحتاج اإلى بيان لورود املت�شابهات يف �شورة واحدة.

بال�سبع  ال�سورة  ت�سمية  اأ�سباب  اأحد  ال�سورة هو  التكرار يف كلمات  اإن  قيل:   فقد 
املثاين، فتكرر لفظ )الرحمن الرحيم( بني الب�سملة وبني قوله: )ڀ  ڀ(، 
ولفظ  ٿ(  ٿ   ٿ   )ٿ   قوله:  يف  )اإياك(  لفظ:  تكرار  يف  وكما 
والتكرار  ڦ()1(.  ڤ    ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   )ٹ    )�شراط( 
لغر�ص التاأكيد مما جاء به القراآن الكرمي، فقد تتكرر الآيات بني ال�سور، وقد تتكرر 
يف ال�سورة الواحدة كما يف قوله تعالى: )ٿ  ٿ   ٹ  ٹ( ]الرحمن: 13[)2(، وكما 
يف قوله تعالى: )ې  ې   ى( ]املر�سالت: 15[)3(، وقوله: )ڀ  ٺ( ]النباأ: 4[، 

)ڀ   وتكرار  الن�سو�ص،  من  ذلك  غري  ويف   ،]5 ]النباأ:  ٿ(  ٺ   )ٺ   قوله:  مع 
ڀ( تنبيه على عظم قدر هاتني ال�شفتني، وتاأكيد اأمرهما)4(.

ومن  خطابهم،  جماري  وعلى  العرب  بل�سان  القراآن  نزول  ره  ُيف�سِّ التكرار  فهذا 
اأن تف�سري  مذاهبهم التكرار واإرادة التوكيد والإفهام)5(، ولذا ن�ص الأ�سوليون على 
القراآن يكون على وفق اللغة العربية؛ فهي الأداة لفهمه؛ فقد جاء على معهودهم يف 
الألفاظ والتعابري والأ�ساليب وطريقة اخلطاب، وتف�سريه بغري ذلك حتميل له مبا ل 

يحتمل وتكلف باإ�سافة ما ل يقت�سيه)6(.

ينظر: نزهة املجال�ض ومنتخب النفائ�ض/36.  )1(
وردت مكررة يف موا�سع اأخرى من ال�سورة.  )2(
وردت مكررة يف موا�سع اأخرى من ال�سورة.  )3(

ينظر: تف�شري البحر املحيط132/1، اأ�سرار التكرار يف القراآن /19.  )4(
ينظر: تف�شري الثعلبي316-315/1.  )5(

ينظر: املوافقات79/2-82، التحبري1417/3، �سرح الكوكب املنري158/2.  )6(
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وكما اأن من القواعد الأ�سولية املتقررة: اأن القراآن حمكم ومت�سابه)1(، واأن املت�سابه 
ا: اأن التاأ�سي�ص خري من التاأكيد)3(، واأن  منه ما ميكن تاأويله)2(، فكذلك قد تقرر اأي�ساً
الأ�سل يف الكالم التاأ�سي�ص ل الإعادة )4(، وكالم ال�سارع اإذا اأمكن حمله على الإفادة 
مل يحمل على التكرار والإعادة)5(، ولهذا حمل بع�سهم تكرار األفاظ هذه الآية على 
غر�ص مق�سود وهو اقت�ساء املعنى؛ ذلك اأن احلمد وجب له  لأنه الرحمن 
دون  املـــــُـنِعم  َذكر  الب�شملة  ويف  املحتاج،  على  الإنعام  لأنها  الرحمة  فكرر  الرحيم؛ 
املنعم عليهم، فاأعادها مع ذكرهم)6(، اأو اأن هذه الألفاظ يف الب�سملة تعليل لالبتداء 

با�سمه، ويف هذه الآية تعليل ل�ستحقاق احلمد)7(.

املطلب الرابع
التطبيقات الأ�صولية يف قوله تعالى: )ٺ  ٺ    ٺ( 

وفيه �ست م�سائل: 
ينظر: امل�شت�شفى/85، الإحكام لالآمدي218/1، البحر املحيط363/1.   )1(

وللعلماء اآراء عدة يف بيان معنى املحكم واملت�سابه، ومن اأبرز ما و�سح به معناهما قولهم: املحكم ما 
ات�شح معناه، واملت�شابه ما �شوى ذلك لإجمال اأو ا�شرتاك، وقيل: املحكم ما ُعرف املراد منه بالظهور اأو 
التاأويل، واملت�سابه ما ا�ستاأثر اهلل بعلمه، وقيل: املحكم النا�سخ، واملت�سابه املن�سوخ، وقيل: املحكم الذي 

مل تتكرر األفاظه، واملت�سابه ما تكررت األفاظه وقيل غري ذلك.
ينظر: النكت والعيون369/1، تف�سري البغوي279/1، اأحكام القراآن للج�سا�ص281/2، العدة684/2، 

قواطع الأدلة2م73، امل�ست�سفى/85، رفع احلاجب98/2، التحبري 3/ 1395.
ف املت�سابه باأنه مما ا�ستاأثر  املت�سابه ميكن تاأويله بناءاً على ما تقدم يف معناه، ول يقول بذلك من عرَّ  )2(
اهلل بعلمه، وعليه فالوقف على لفظ اجلاللة يف قوله تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ( 
الإحكام  امل�ست�سفى/85،  واملتفقه210/1،  الفقيه  ينظر:  بالزم.  ولي�ض  جائز  وقف   ،]7 عمران:  ]اآل 

لالآمدي218/1.
ينظر: �شرح خمت�شر الرو�شة445/2.  )3(

ينظر: اإر�شاد الفحول/190.  )4(
ينظر: الفقيه واملتفقه549/1، ك�سف الأ�سرار139/3، �سرح التلويح103/2.  )5(

ينظر: اأ�شرار التكرار يف القراآن/20.  )6(
ينظر: روح املعاين82/1، حا�سية القونوي196/1.  )7(
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امل�ساألة الأولى:

وردت الآية بقراءتني متواترتني وقراءات اأخرى �ساذة، فاأما املتواترة فهي بلفظ 
الكاف)1(،  وخف�ص  الألف  بحذف  و)مِلِك(  الكاف،  وخف�ص  الألف  باإثبات  )ماِلك( 
بحذف  و)مِلَك(  الكاف،  ون�سب  الألف  باإثبات  )مالَك(  قراءة  فهي  ال�ساذة  واأما 

الألف ون�سب الكاف، و)مِلُك( بك�سر الالم ورفع الكاف)2(.

وقد وقع خالف بني العلماء يف ترجيح قراءة من القراءتني املتواترتني وت�سعيف 
القراءة الأخرى؛ فمن رّجح لفظ )ملِك( احتج باأن اهلل  و�سف نف�سه باأنه 
مالك كل �سيء بقوله: )پ  پ(، فال فائدة يف قراءة من قال: )ماِلِك(؛ 

لأنها تكرير)3(.

ولكن ل حجة يف هذا؛ فقد يرد اخلا�ص بعد العام يف الن�سو�ص ال�سرعية لغر�ص 
التنبيه، كما يف قوله تعالى: )ۉ  ې  ې  ې( ]احل�سر: 24[، ثم قوله: )ې( 

]احل�سر: 24[؛ فاخلالق يعم امل�سور)4(.

ورجح بع�سهم )ماِلِك( بكونه اأبلغ يف الو�سف، واأجمع منه؛ فاهلل مالك النا�ص، 
ومالك الطري، ومالك الريح، ومالك كل �سيء، ول يح�سن و�سف اهلل  باأنه 

ملك الطري اأو ملك الريح، واإمنا يح�سن ملك امللوك)5(.

ت�شعيفها  اأو  الأخرى  الرواية  فاإ�شقاط  متواترة،  القراءتني  فكال  كل حال  وعلى 
غري مقبول )6(، اأما الروايات ال�ساذة فقد �سبق بيان موقف الأ�سوليني منها.

ينظر: تف�شري الطربي65/1، تف�سري ال�سمرقندي41/1، احلجة يف القراءات ال�سبع/62، الدر امل�سون   )1(
يف علوم الكتاب املكنون48-47/1.

ينظر: تف�شري الطربي68/1، تف�سري البحر املحيط134-133/1.  )2(
ينظر: تف�شري الطربي68/1.  )3(

ينظر: املحرر الوجيز70/1، تف�سري القرطبي140/1.  )4(
ينظر: معاين القراآن61/1، تف�سري ال�سمرقندي41/1.  )5(

ينظر: الدر امل�شون يف علوم الكتاب املكنون1/ 48، اإبراز املعاين من حرز الأماين70/1.  )6(
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امل�ساألة الثانية:

اأو  املحفوظ،  العام  على  التمثيل  مقام  الآية يف  بهذه  الأ�سوليني  بع�ص  ا�ست�سهد 
الباقي على عمومه)1(.

امل�ساألة الثالثة:

ويوم  ٺ(  ٺ     )ٺ   اأنه  لنف�سه    اهلل  اأثبت  الآية  هذه  يف 
وهو  �سبقه،  عام  بعد  له  خا�ص  و�سف  وهذا  واجلزاء)2(،  احل�ساب  يوم  هو  الدين 
كلها،  لالأيام  والآخرة، وهو مالك  الدنيا  )پ  پ(، وهو مت�سمن مللك 

والتخ�سي�ص ل ينفي ما عداه)3(، واإفراد ُملك ذلك اليوم هلل  للتاأكيد على 
اأنه ل ميلك اأحد يوم القيامة غريه ، دون ملوك الدنيا وجبابرتها، ولندراج 

ملك الدنيا يف )رب العاملني()4(.

امل�ساألة الرابعة:

ڻ   ں   ں   )ڱ   تعالى:  كقوله  اأخرى)5(،  اآيات  يف  بيانه  جاء  )الدين(  لفظ 
ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ  
ېئ      ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ       ۇئ    وئۇئ   وئ   )ەئ   تعالى:  وقوله   ،]19-17 ]النفطار:  ڭ( 
ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی( ]غافر: 16[، والقراآن يجوز بيانه بالقراآن كما هو متقرر 

يف الأ�سول)6(. 
ينظر: معامل اأ�شول الفقه/421.  )1(

ينظر: لباب التاأويل21/1، تف�سري البحر املحيط139/1، الدر املنثور37/1.  )2(
ينظر: تف�شري الثعلبي116/1، تف�سري ابن كثري26/1.  )3(

ينظر: تف�شري مقاتل بن �شليمان24/1، تف�سري الطربي65/1، تف�سري ال�سمرقندي42/1.  )4(
الثعلبي 116/1،  تف�سري  القراآن 490/4،  علوم  الإتقان يف   ،156/1 القراآن  علوم  الربهان يف  ينظر:   )5(

اأ�سرار ترتيب القراآن 80/1.
البحر   ،309/3 احلاجب  رفع   ،29/2 الأ�سول  يف  الف�سول   ،78/1 حزم  لبن  الإحكام  ينظر:   )6(

املحيط 75/3. 
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امل�ساألة اخلام�سة:

والطاعة،  واجلزاء،  احل�ساب  به  ويراد  يطلق  اإذ  م�سرتك؛  لفظ  )الِدين(  لفظ 
والإ�سالم، ولكن تقييده باليوم دل على اأن املراد به هو احل�ساب واجلزاء)1(.

امل�ساألة ال�ساد�سة:

املنظومة وغري  الدللت  ال�شورة على عدد من  اآيات  بقية  الآية كما هي  دلت 
امللك  له    اأنه  على  وعبارتها  مبنطوقها  الآية  دلت  فقد  املنظومة)2(؛ 
واحلكم يف يوم احل�ساب واجلزاء)3(، ودلت الآية بالت�سمن على كل تفا�سيل ذلك 
فهو  ؛  اإليه  يعود  املاأموِرين  والنهي يف  الأمر  واأن  فيه،  يجري  وما  اليوم 

مالك ذلك اليوم)4(.

كما ت�سمنت الآية الدللة على اأن الثناء على اهلل ياأتي بعد احلمد، وقبل الدعاء 
وال�سوؤال)5(.

ودلت الآية باللتزام على عدة اأمور؛ فقد دلت بالإ�سارة على كمال حكمته وعدله 
والعا�سي،  واملطيع  وامل�سيء،  املح�سن  بني  الفرق  وجود  اليوم من  ذلك  يلزم يف  مبا 
ينظر: التبيان يف غريب القراآن51/1، اأحكام القراآن للج�سا�ص207/1 وما ذكره حول ال�سرتاك يف   )1(

لفظ )الدين( �سورة البقرة، الهداية اإلى بلوغ النهاية103/1.
اإما منظومة ويق�شد بها ما دل عليه اللفظ بو�شعه اللغوي، وت�شمل دللته املطابقة  الدللت اللفظية   )2(
اأو الت�شمن، اأو غري منظومة وهي دللة اللفظ باللتزام على معنى خارجي لزم للفظ، وت�شمل دللة 
القت�شاء، والإ�شارة، والإمياء والتنبيه وهو مفهوم املوافقة، ودليل اخلطاب وهو مفهوم املخالفة. ينظر: 

امل�ست�سفى/180، الإحكام لالآمدي64/3.
التقرير  ينظر:  النطق،  حمل  يف  اللفظ  دللة  هي  املنطوق  ودللة  الطربي65/1،  تف�شري  ينظر:   )3(

والتحبري145/1.
ينظر: تف�شري البي�شاوي57/1.   )4(

نهاية  الف�شول/24،  تنقيح  �شرح  ينظر:  له،  و�شع  ما  جزء  على  اللفظ  دللة  هي:  الت�شمن  ودللة 
ال�سول31/2، البحر املحيط37/2.

ينظر: اأحكام القراآن للج�شا�ض27/1.  )5(
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م�سداق  وهذا  الدنيا)1(،  يف  للمظلومني  ينتقم    واأنه  واملخالف،  واملوافق 
 ،]31 ]النجم:  ڱ(  ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   )گ   تعالى:  قوله 

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   )ٿ   تعالى:  وقوله 
ڦ  ڦ( ]�ص: 28[.

املعاد  من  فيها  يجري  وما  الآخرة  اأحوال  على  بالإ�سارة  الآية  دلت  وكذلك 
واحل�سر)2(، وكذلك ت�سمنت الآية بدللة الإ�سارة اإلى النعم الآجلة يف الآخرة )3(. 

ويف الآية دللة اقت�ساء)4(؛ لت�سمنها ا�سم املالك)5( -كما ت�سمنت الآيات ال�سابقة 
وهو  الألوهية،  توحيد  تقت�سي  وهذه  الرحيم-  الرحمن،  اهلل،  مثل:  اأخرى  اأ�سماء 
توحيد اهلل باأفعاله ، وكذلك ما ت�سمنته تلك الأ�سماء من �سفات كمال من 
الثناء عليه، ورحمته بخلقه، وانقطاع امللك اإل له جل يف عاله لت�سال اململكة مبالكها 

كل هذا يقت�سي العرتاف بربوبيته وا�ستحقاقه للعبادة)6(.

مع  يح�سل  اليوم  ذلك  فامللك  ؛  قدرته  على  اقت�ساء  دللة  الآية  ويف 
قدرته  على الإحياء والبعث والن�سر واحل�سر )7(.

ينظر: التف�شري الكبري192/1، 216/1، تف�سري غرائب القراآن100/1.  )1(
ينظر: جواهر القراآن68/1، التف�سري الكبري19/1، 144/1، تف�سري البحر املحيط139/1، تف�سري ابن   )2(

عرفة98/1.
ودللة الإ�شارة هي: دللة اللفظ على املعنى الذي مل ي�شق له الكالم. ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي108/1، 

ك�سف الأ�سرار108/1.
ينظر: اللباب يف علوم الكتاب4/16.  )3(

ا به ولكنه �سرورة ل�سدق املتكلم اأو ليوجد  دللة القت�ساء: هي ما ل يدل عليه اللفظ ول يكون منطوقاً  )4(
امللفوظ به �شرًعا اأو عقاًل، ينظر: امل�شت�شفى/236.

وقد ورد بهذا اللفظ وبلفظ امللك واملليك، كما يف قوله تعالى: )ڎ  ڈ      ڈ  ژ( ]اآل عمران: 26[.   )5(
و قوله: )ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]القمر: 55[.

ينظر: تف�شري ال�شلمي36/1، الك�ساف55/1، التف�سري الكبري145/1، روح البيان5/1.  )6(
ينظر: التف�شري الكبري195/1، لباب التاأويل21/1.  )7(
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املطلب اخلام�ض
التطبيقات الأ�صولية يف قوله تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( 

وفيه ت�سع م�سائل: 

امل�ساألة الأولى: 

هو  احلاكم  باأن  املقت�شية  الأ�شولية  القاعدة  على  الأدلة  اأعظم  من  الآية  هذه 
حقه  العبادة  كانت  وملا   ، بيده  وال�سرعية  الكونية  الأحكام  فكل  اهلل)1(؛ 
يكون  اأن  تقت�سي  ٿ(  )ٿ   و  املح�ص،  حقه  ال�سرعي  احلكم  فكذلك  املح�ص؛ 
ما  واحلرام  اأوجبه،  ما  والواجب  اأحله،  ما  واحلالل   ، �سرعه  ما  الدين 

حرمه.

والن�سو�ص يف هذا كثرية منها قوله تعالى: )ے  ے  ۓ  ۓ( ]الأنعام: 57[، وقوله: 
)ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ( ]الرعد: 41[.

اأن  فاعلم  ٿ(  ٿ   ٿ   )ٿ   تعالى:  قوله  “واأما  الرازي:  يقول 
العبادة عبارة عن الإتيان بالفعل املاأمور به على �شبيل التعظيم لالآمر، فما مل يثبت 
ا على مقدورات ل نهاية لها، عاملاًا مبعلومات  ا قادراً ا واحداً بالدليل اأن لهذا العامل اإلهاً
ونهاهم عن  الأ�سياء،  ببع�ص  اأمر عباده  فاإنه  ا عن كل احلاجات،  لها، غنياً نهاية  ل 
القيام  ميكن  ل  فاإنه  لتكاليفه؛  والنقياد  طاعته،  اخلالئق  على  يجب  واأنه  بع�سها، 

بلوازم قوله تعالى: )ٿ  ٿ(”)2(.

امل�ساألة الثانية:

ا�ستملت هذه الآية على جميع التكاليف ال�سرعية من اأوامر ونواهي، وكل ما �سنف 
ينظر: الإحكام لالآمدي119/1، املخت�سر/55، قواعد الأ�سول ومعاقد الف�سول/1، التو�سيح يف حل   )1(
التحرير150/2،  تي�سري  والتحبري 119/2،  التقرير  املحيط103/1،  البحر  التنقيح253/2،  غوام�ص 

التحبري 729/2، �سرح الكوكب املنري304/1.
التف�سري الكبري19/1.  )2(
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يف الفقه من م�سائل، و�سواءاً كان يف هذه ال�سريعة اأو من ال�سرائع ال�سابقة التي اأنزلها 
اهلل على الأنبياء املتقدمني؛ فهذه الآية كالبحر املحيط ملا ا�ستملت عليه من امل�سائل 
ا،  التي ل ت�سل العقول اإل اإلى القليل منها)1(، فا�ستملت على العبادات ا�ستمالاً اإجمالياً

اأما بخ�سو�ص كل عبادة وتفا�سيلها فلها اأدلتها الأخرى )2(. 

امل�ساألة الثالثة:

يف الآية فعل اأمر م�سمر تقديره قولوا: اإياك نعبد؛ والذي يدل على ذلك �سياق الآيات 
املت�سمن لأوامر �سابقة، والتعليم منه  لعباده؛ حيث ابتداأت بالب�سملة التي قدر 
فيه م�سمر حمذوف، وهو اإما ا�سم اأو فعل وهو الأرجح، تقديره )ابداأ با�سم اهلل( كما 
�سبق، ثم اإن احلمد م�سدر ناب عن فعله، وتقديره اأحمدوا اهلل)3(، كما اأن كلمة )اإيا( 

�سمري ل يكون اإل يف مو�سع ن�سب مما يعني وجود م�سمر تقديره قولوا: اإياك)4(.

امل�ساألة الرابعة: 

املفهوم من قوله تعالى: )ٿ  ٿ( اأنه ل يعبد اإل اإياه ، ول ي�ستعان 
النوع من املفاهيم ي�سمى عند الأ�سوليني مفهوم احل�سر،  ، وهذا  به  اإل 
وهو اأحد اأق�سام مفهوم املخالفة)5(، ومعناه: اإثبات املذكور، ونفي غريه)6(، وله اأدوات 
وتقدمي  والظرف،  واملجرور،  اجلار  كتقدمي  املعمول،  تقدمي  منها:  احل�شر  تفيد 

ينظر: التف�شري الكبري20/1.  )1(
ينظر: حا�شية القونوي56/1.  )2(

لعلوم  الت�سهيل  الكبري90/1،  التف�سري  للج�سا�ص6/1،  القراآن  اأحكام  الطربي61/1،  تف�شري  ينظر:   )3(
التنزيل32/1، اللباب يف علوم الكتاب118/1، الإتقان يف علوم القراآن103/1.

ينظر: تف�شري الطربي61/1، تف�سري الثعلبي117/1.  )4(
مفهوم املخالفة: هو ال�ستدلل بنف�ص احلكم فيما عدا املذكور، وله اأنواع عدة يف بع�سها خالف مثل:   )5(
مفهوم ال�شفة، ومفهوم الزمان، ومفهوم املكان، ومفهوم ال�شرط، ومفهوم الغاية، وللعمل به �شروط 
اإجابة   ،78 لالآمدي3/  الإحكام  الناظر/264،  رو�سة  املح�شول14/3،  ينظر:  الأ�شوليون.  ذكرها 

ال�سائل252/1.
ينظر: رفع احلاجب25/4.  )6(
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املفعول، كما يف: )ٿ  ٿ( ومفهوم احل�سر حمل خالف اعتربه اأكرث الأ�سوليني 
نف�ص  من  ل  خارجية  اأدلة  من  الآية  يف  احل�سر  فهم  واعتربوا   ،)1( بع�سهم  واأنكره 
اإفادة  اأن  الأدلة على  الآيات، ومن  القاعدة يف بقية  اللفظ؛ بدليل عدم اطراد هذه 
تقدمي املعمول يف هذه الآية لي�ص هو ال�سبب يف اإفادة احل�سر اأن قائليه اأي املوؤمنني 
ل يعبدون اإل اهلل)2(، والذي يظهر اأنه مفيد للح�شر يف هذه الآية بدليل اأنه لو قال: 
نعبدك؛ ملا فهم نفي العبادة عن غريه كما يف قوله: اإياك نعبد؛ اإذ اأفاد اأنهم يعبدونه 

ا يف اإفادة احل�سر. وحده)3(، اأما يف الن�سو�ص الأخرى فقد يكون للقرائن اأثراً

كما اأن لتقدمي املعمول فوائد اأخر، فهو اأ�سلوب عربي يدل على اأهمية املقدم؛ فال 
ا من  يتقدم ذكر العبد والعبادة على املعبود)4(، وهذا يوؤكد ما يقرره الأ�سوليون دوماً

كون القراآن عربي، واأ�ساليبه عربية)5(.

امل�ساألة اخلام�سة:

نبه املف�سرون يف هذه الآية اإلى اللتفات يف اخلطاب القراآين من الغيبة يف الآيات 
ال�سابقة اإلى اخلطاب واحل�سور يف هذه الآية، وهذا الأ�سلوب متبع يف القراآن يف اآيات 
اأخرى، فقد جاء يف �سورة يون�ص قوله تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]يون�ص: 

22[، وهذا باأ�سلوب اخلطاب، ثم انتقل لأ�سلوب الغيبة بقوله: )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ( ]يون�ص: 22[، ولهذا الأ�سلوب فوائد متعددة منها منا�سبة املقام؛ ففي �سورة 

املحيط  البحر  الرو�سة754/2،  خمت�سر  �سرح   ،427/1 الدري  الكوكب  احلاجب23/4،  رفع  ينظر:   )1(
139/3، التحبري2967/6، �سرح الكوكب املنري521/3، غاية الو�سول65/1، حا�سية العطار329/1.

ويعترب مفهوم احل�شر من مفاهيم املخالفة الأقل قوة، وتظهر اأثر القوة يف الرتجيح عند التعار�ض. 
ينظر: التحبري2968/6، �سرح الكوكب املنري524/3.

ينظر: غاية الو�شول 65/1، حا�سية العطار339/1.  )2(
ينظر: التف�شري الكبري200/1، اأ�سواء البيان7/1.  )3(

ينظر: الإك�شري/189، تف�سري القرطبي145/1، حا�سية القونوي على تف�سري البي�ساوي233/1.  )4(
الناظر /174، رفع احلاجب  امل�ست�سفى /84، رو�سة  الأدلة 280/1،  الر�شالة /148، قواطع  ينظر:   )5(
التحبري  البحر املحيط 191/2،  املوافقات 44/1،  الرو�سة 496/1، 36/2،  404/1، �سرح خمت�سر 

1418/3، �سرح الكوكب املنري 158/2.
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الفاحتة كان املقام يف البداية مقام ثناء، فنا�سبه اأ�سلوب الغيبة، وانتقل اإلى الدعاء 
وهذا  امل�سافهة،  ينا�سبه  الدعاء  اأن  كما  واخلطاب،  احل�سور  فنا�سبه  الآية  هذه  يف 

ثابت يف �سائر اأدعية الأنبياء التي نقلت اإلينا)1(.

واأ�سار الأ�سوليون ملثل هذا الأ�سلوب، ومنهم ال�ساطبي، وهذا يف معر�ص حديثه 
عن املعاين التبعية للن�سو�ص، والتي ت�ستمل على اآداب �سرعية معتربة يف ال�سريعة، 
اإلى  الغيبة  من  الإقبال  اأدب  عن  القراآن  يف  ينبئ  الذي  اللتفات  املعاين  هذه  ومن 
ا  موافقاً والقراآن جاء  ي�ستدعيه)2(،  مقت�سى احلال  كان  اإذا  للعبد  بالن�سبة  احل�سور 
اللتفات)3(،  اأ�سلوب  ومنها  الأ�ساليب،  يف  التفنن  العرب  عادة  ومن  اللغة،  لأ�ساليب 

فيجوز تف�سري القراآن على مقت�سى اللغة)4(.

امل�ساألة ال�ساد�سة:

يف هذه الآية قّدمت العبادة على ال�ستعانة، مع اأن ال�ستعانة قد تكون قبل العبادة، 
تعالى:  كقوله  القراآن  يف  نظائر  وله  الفعل،  قبل  ال�شتطاعة  يجعل  من  ُيلزم  وهذا 
)ھ  ھ  ھ( ]الأعراف: 128[، ولكن ملا كانت ال�ستعانة تاأتي مع الفعل فال 

فرق يف التقدمي والتاأخري، فالعمل ل يقوم اإل بعون اهلل، واملعان على العبادة ل يكون 
ا؛ فكل واحد مرتبط بالآخر، فلم يكن اأحدهما اأولى بالتقدمي، وقد يقال: اإن  اإل عابداً
، ثم ذكر ما هو من تفا�سيلها)5(، ولذا  ال�ستعانة نوع تعبد فكاأنه ذكر جملة العبادة اأولاً

قيل: طلب املعونة عبادة خا�سة، واإياك نعبد عامة، والعام مقدم على اخلا�ص)6(.
ينظر: تف�شري ال�شمرقندي43/1، زاد امل�سري14/1، التف�سري الكبري203/1، تف�سري القرطبي145/1،   )1(

اللباب يف علوم الكتاب198/1.
ينظر: املوافقات105/2.  )2(

ينظر: حا�شية القونوي على تف�شري البي�شاوي225/1.  )3(
ينظر: امل�شودة/158، �سرح الكوكب املنري158/2.  )4(

ينظر: الهداية اإلى بلوغ النهاية107/1و2501/4، تف�سري ال�سمعاين37/1، تف�سري البغوي41/1.   )5(
ينظر: تف�شري ابن عرفة102/1، تي�سري الكرمي املنان يف تف�سري كالم الرحمن /39. وينظر توجيهات   )6(

اأخرى يف: روح املعاين88/1.
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تقدمي  ومن  احلاجة)1(،  على  الو�سيلة  تقدمي  باب  من  هذا  الأ�سوليون  ويجعل 
ال�سبب على امل�سبب، فالعبادة �سبقت ح�سول الإعانة فكان تقدميها اأجدر بتح�سيل 

املق�سود)2(. 

امل�ساألة ال�سابعة:

يف هذه الآية نبه املف�سرون على تكرر لفظ )اإياك(، وهذا من ت�سابه الكلمات يف 
، ومل يقت�سر  اأن املخرب عنه واحد؛ فاملعبود هو امل�ستعان  اآية واحدة، مع 
)ڃ  ڃ  چ  چ    چ( ]ال�سحى: 3[، ولهم يف  على ذكر اأحد املفعولني، كما يف قوله: 

دفع وجود الت�سابه عدة اأوجه: 

: اأن الكاف التي مع )اإيا( هي الكاف التي كانت �ستت�سل بالفعل فيما لو تاأخر  اأولاً
الفعل، وحظها اأن تعاد مع الفعل يف كل مرة تت�شل بها اإذا ات�شلت بفعل اآخر، 
كما لو قلنا: اللهم اإنا نعبدك ون�ستعينك ونحمدك ون�سكرك، وهو اأف�سح من 
ا�سم  كتابة  قدمت  فاإذا  ون�سكر؛  ونحمد  ون�ستعني  نعبدك  اإنا  اللهم  قولنا: 

املخاطب قبل الفعل مو�سولة ب� )اإيا( كان الأف�سح اإعادتها مع كل فعل)3(.

عمرو؛  وبني  زيد  بني  املال  يقال:  كما  التوكيد،  معنى  فيها  اإعادتها  اأن  ا:  ثانياً
فاإعادة)بني( للتوكيد)4(.

ا: للتكرار مربر وهو اختالف الفعلني؛ فاأحدهما عبادة والآخر ا�ستعانة)5(. ثالثاً

ا: اأن ال�ستعانة هي نوع تعبد كما �سبق؛ فكاأنه ذكر جملة العبادة، ثم ذكر ما  رابعاً
هو من تفا�سيلها)6(.

ينظر: تف�شري البي�شاوي68/1، �سرح خمت�سر الرو�سة75/1، الت�سهيل لعلوم التنزيل33/1.  )1(
ينظر: الإحكام لبن حزم563/8، قواطع الأدلة272/2، الإك�سري/246.  )2(

ينظر: تف�شري الطربي71/1.  )3(
ينظر: معاين القراآن65/1، الهداية اإلى بلوغ النهاية 108/1، الربهان يف علوم القراآن11/3.  )4(

ينظر: الإك�شري/269، الهداية اإلى بلوغ النهاية107/1.  )5(
ينظر: تف�شري ال�شمعاين37/1.  )6(
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وتعظيًما  تفخيًما  ي�شفي  الذي  الأ�شلوب  هذا  مبثل  تتكلم  العرب  اأن  خام�ًشا: 
وجتزيال)1(.

امل�ساألة الثامنة:

اإلى  املعونة  )ٿ  ٿ(   تعالى:  لقوله  تف�سريهم  املف�سرون عند  ق�سم 
ق�سمني: معونة �سرورية، ومعونة غري �سرورية، وال�سرورية ما ل يتاأتى الفعل دونها، 
كقدرة الفاعل على الفعل الذي اأراده، وت�سوره؛ اإذ توجه النف�ص اإلى املجهول حمال، 
وح�سول الآلة كالقلم للكاتب، وعند ا�ستجماعها ميكن اأن يو�سف املكلف بال�ستطاعة، 
وهي اأخ�ص من القدرة؛ اإذ ال�ستطاعة عبارة عن جمموع القدرة والآلت والت�سور 

والأ�شباب وتوفر ال�شروط وانتفاء املوانع.

اأما املعونة غري ال�سرورية فهي حت�سيل ما يتي�سر به الفعل، وي�سهله، كالراحلة 
لل�سفر للقادر على امل�سي، وهي ما ي�سري له الفقهاء بالقدرة املمكنة، كالزاد والراحلة 

يف احلج)2(.

واإذا كانت ال�ستعانة هي العتماد على اهلل يف جلب املنافع ودفع امل�سار، مع الثقة 
اإلى عون اهلل يف كل وقت، ويف امتثال الأوامر واجتناب  به يف ذلك، والعبد حمتاج 
الأ�سل، فهو ل يطلب  والتي هي يف حدود طاقته وقدرته وممكنة منه يف  النواهي، 
الأ�سوليون  به  اعتنى  مما  هذا  فاإن  ؛  اأ�سالاً به  يكلف  مل  لأنه  م�ستحيل؛  على  العون 
بقواعد عدة؛ فمنعوا من تكليف ما ل يطاق للعجز عنه، كتكليف الإن�سان الطريان 

ونحوه، فهذا غري واقع يف ال�سريعة)3(.
ا، ينظر: التف�شري الكبري 204/1-205، تف�سري  ينظر: تف�شري ال�شمعاين37/1، وهناك اأوجه اأخرى اأي�شً  )1(

القرطبي146/1.
ينظر: تف�شري البي�شاوي 67/1، حا�سية القونوي على تف�سري البي�ساوي 231/1 وما بعدها، روح املعاين   )2(

87/1، تف�سري التحرير والتنوير 184/1.
ك�سف   ،71/ امل�سودة   ،180/1 لالآمدي  الإحكام   ،122/ املنخول   ،340/2 ال�شرخ�شي  اأ�شول  ينظر:   )3(

الأ�سرار282/1، التو�سيح367/1.
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اإلى  تعود  التي  التكليف  �شروط  وبينوا  للوجوب)1(،  واأهلية  لالأداء  اأهلية  واأثبتوا   
الفاعل؛ فاملكلف هو البالغ العاقل الفاهم للخطاب)2(، واأثبتوا وجوب ما ل يتم الواجب 

ا)3(، وغري ذلك من قواعد التكليف. اإل به اإذا كان مقدوراً

امل�ساألة التا�سعة:

العطف،  املعاين وهو )الواو(، وهو من حروف  الآية حرف من حروف  يف هذه 
اأرجح معانيها، وقد تكون  واملعنى، وهي ملطلق اجلمع، وهذا من  اللفظ  وُت�سرك يف 

للحال وللق�سم)4(.

املطلب ال�شاد�ض
التطبيقات الأ�صولية يف قوله تعالى: )ٹ   ٹ  ٹ( 

 وفيه اأربع م�سائل: 

امل�ساألة الأولى:

يف هذه الآية لفظ على �سيغة )افعل( وهو )ٹ(، ومع ذلك فهو لي�ص لالأمر 
بل للدعاء، و�سيغة الأمر والدعاء واحدة، اإذ تت�سمن كل منهما الطلب؛ اإل اأنه وجدت 
لالأدنى،  الأعلى  من  يكون  فالأمر  تختلف؛  فالرتب  ذلك؛  على  تدل  التي  القرائن 

والدعاء من الأدنى لالأعلى)5(.

ويوؤكد كونه للدعاء ما ورد يف احلديث القد�سي، و فيه قول ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قال 
ينظر: اأ�شول ال�شرخ�شي333/2و340، التو�سيح363/2.  )1(

ينظر: قواطع الأدلة 373/2، الإحكام لالآمدي 199/1، جمموع الفتاوى 430/10، �سرح الكوكب املنري   )2(
.399/1

ينظر: املح�شول275/1، الإحكام لالآمدي153/1، امل�سودة/54.  )3(
ينظر: اأ�شول ال�شا�شي189/1، اللمع64/1، املنخول/83.  )4(

املحرر   ،72/1 البي�ساوي  تف�سري   ،147/1 القرطبي  تف�سري   ،33/1 التنزيل  لعلوم  الت�شهيل  ينظر:   )5(
الوجيز 73/1، حا�سية القونوي 246/1.
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اهلل تعالى: ق�سمت ال�سالة بيني وبني عبدي ن�سفني....فاإذا قال: )ٹ   ٹ  
ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ(، قال: 

هذا لعبدي ولعبدي ما �ساأل«)1(.

ووجه الدللة يف احلديث اأن اهلل �شمى قول العبد يف ال�شالة )اهدنا ال�شراط 
امل�ستقيم( م�ساألة.

وكذلك اأنه �سرع التاأمني يف ختام الفاحتة ملا ت�سمنته من الدعاء)2(.

وهذا ما عناه الأ�سوليون يف تعريفهم لالأمر باأنه ا�ستدعاء الفعل بالقول على وجه 
ال�ستعالء)3(، كما نبهوا لكون �سيغة )افعل( ترد لغري الوجوب؛ فهي ت�ستعمل للدعاء، 

ومّثلوا بهذه الآية)4(.

ومع كون )ٹ( يف ال�سورة دعاء بطلب الهداية، وهو اإر�ساد عام للموؤمنني، 
من  لالأمة  عام  بخطاب  القراآن  يف  خاطب  اإذا  فاهلل  ذلك؛  يف  داخل  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي 
اأمر ونهي اأو اإر�ساد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص م�سمولاً باخلطاب؛ لأنه فرد من الأمة، وهذا ما 

تقت�سيه اللغة)5(.

ا من اهلل لر�سوله  اأن يدعو به، واأن يجعله  واملف�سرون اعتربوه اأمراً
ا على �سرورة الت�سرع والبتهال اإلى اهلل، وهو من جملة الأوامر  �سنة للموؤمنني، وتنبيهاً

التي ت�سمنتها ال�سورة )6(.
احلديث اأخرجه م�سلم يف �سحيحه برقم )395(كتاب ال�سالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة   )1(

.296/1
ينظر: الت�شهيل لعلوم التنزيل34/1.  )2(

ينظر: املح�شول317/1، رو�سة الناظر/189.  )3(
ينظر: املنخول/132.  )4(

ينظر: الربهان249/1، قواطع الأدلة277/1.  )5(
ينظر: تف�شري ابن زمنني119/1، جواهر القراآن69/1.  )6(
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امل�ساألة الثانية:

ا ا�ستعملت يف حقيقتها واأخرى يف غري احلقيقة؛ فالهداية  ت�سمنت هذه الآية األفاظاً
ت�ستعمل حقيقة يف الدللة على اخلري)1(، وقيل يف معناها: اأنها الدللة بلطف لي�سل 
العبد بها اإلى مبتغاه من حيث ل يعلم)2(، وو�سفت الدللة باللطف لأنها ت�ستعمل يف 

اخلري.

ىئ   مئ     )حئ   تعالى:  قوله  ذلك  ومن  ذلك،  غري  يف  ا  جمازاً ت�ستعمل  وقد 
يئ( ]ال�سافات: 23[، فالهداية هنا من قبيل التهكم؛ اإذ ا�ستعملت يف الدللة على 

ال�سوق اإلى ال�سر)3(.

الدللة  يف  ا�ستعمالها  فمن  معاٍن،  لعدة  القراآن  يف  وم�ستقاتها  الهداية  وترد 
ڻ(  )ڻ    وقوله:   ،]3 ]الإن�سان:  ۈئ  ۈئ(  )ۆئ   تعالى:  قوله  والإر�ساد 

]البلد: 10[، وترد للتعبري عن القراآن كما يف قوله تعالى: )ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې   ې( ]الإ�سراء: 94[)4(، وترد للتعبري عن التوحيد، كما يف قوله تعالى: )ٺ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]التوبة: 33[، وترد للتعبري عن ال�سنة كما 
يف قوله تعالى: )ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ( ]الأنعام: 90[، وغري ذلك 
من املعاين )5(، وقد رّجح جمع من املف�سرين اأن املق�سود ب� )ٹ( يف الفاحتة هو 
الثبات، ولي�ص جمرد الدللة على اخلري، والذي دفعهم لهذا اأن الداعي بهذه الآية 

على قدر من الهداية؛ فيكون دعاوؤه لطلب الثبات، وللمزيد منها)6(.

ولفظ )ٹ( من �شرط الطعام اإذا ابتلعه، وي�شتعمل يف الطريق وهو حقيقة 
ينظر: تهذيب اللغة206/6، مقايي�ص اللغة/1027، امل�سباح املنري/327 مادة )هدي(.  )1(

ينظر: لباب التاأويل27/1، البحر املديد9/1، حا�سية القونوي/235.  )2(
ينظر: البحر املديد9/1، حا�سية القونوي/236.  )3(

عرف كون املق�سود بالهدى هو القراآن �سياق الآيات قبله.  )4(

ينظر: تف�شري ال�شلمي38/1-40، تف�سري ال�سمعاين38/1.  )5(
نزهة  للج�سا�ص27/1،  القراآن  اأحكام  القراآن66/1،  معاين  التنزيل33/1،  ملعاين  الت�شهيل  ينظر:   )6(

الأعني النواظر/630.
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فيه؛ وذلك لأن الطريق ال�سهل اأو الوا�سح كاأنه يبتلع �سالكيه )1(، وي�ستعمل يف القراآن 
]الأعراف:  ڻ(  ں   ں   ڱ   )ڱ   تعالى:  قوله  يف  كما  حقيقته،  على 
وي�ستعمل   ،]23 ]ال�سافات:  يئ(  ىئ   مئ     حئ   جئ   ی    )ی   تعالى:  وقوله   ،]86

ا يف الطريق املعنوي، كالدين اأو الإ�سالم)2(، كما يف ا�ستعماله يف هذه ال�سورة،  جمازاً
ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    )چ  چ  چ  چ   تعالى:  قوله  مثل  يف  وكذلك 
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ( ]الأنعام: 153[، والعرب ت�شتعري ال�شراط يف كل عمل وقول 
احلقيقة  تعار�ست  اإذا  الأ�سوليني  عند  والقاعدة  اعوجاج)3(،  اأو  با�شتقامة  ُو�شف 

واملجاز قدمت احلقيقة اإل اإذا وجدت القرينة ال�سارفة)4(.

والأ�سوليون يثبتون وجود املجاز يف القراآن)5(، مع ما تقرر عند اأهل ال�سنة من 
عدم القول به يف الغيبيات، اأو ا�ستغالله يف تاأويل ال�سفات.

امل�ساألة الثالثة:

�سوؤال الهداية هو من طلب املعونة امل�سمول بقوله تعالى: )ٿ  ٿ( 
اإل اأن طلب الإعانة عام يف كل اأمر ديني اأو دنيوي، اأما طلب الهداية فهو من قبيل 

املعونة يف اأمر الدين، فهو تخ�سي�ص بعد تعميم، وبيان لنوع املعونة املطلوبة)6(.

امل�ساألة الرابعة:

)ٹ( فيها قراءات خمتلفة؛ فتقراأ )ال�شراط( بال�شني و)الزراط( بالزاي، 

وهي لغات خمتلفة، والقراآن اأنزل على عدة لغات، واأكرث القراء على قراءتها بال�ساد، 
ينظر: الغريب يف مفردات القراآن230/1، امل�سباح املنري/144.  )1(

النواظر /385، العت�سام  الأعني  القراآن 15/1، نزهة  34/1، جماز  التنزيل  لعلوم  الت�شهيل  ينظر:   )2(
.134/1

ينظر: تف�شري الطربي74/1.  )3(
ينظر: امل�شت�شفى/190، ك�سف الأ�سرار60/2، �سرح الكوكب املنري195/1.  )4(

ينظر: اللمع/7، قواطع الأدلة267/1، امل�ست�سفى/84، املح�سول لبن العربي31/1.  )5(
ينظر: حا�شية القونوي235/1، روح البيان11/1.  )6(
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وكل ذلك جائز لأن خمرج ال�شني وال�شاد واحد، وخمرج الزاي قريب منهما، وهي 
قراءات معروفة ولي�ست �ساذة)1(. 

املطلب ال�شابع
التطبيقات الأ�صولية يف قوله تعالى:

)ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ( 

وفيه ت�سع م�سائل: 

امل�ساألة الأولى:

لفظ )ڤ( يف هذه الآية بدل من )ٹ( يف الآية ال�سابقة، وكاأن املعنى: 
اهدنا �شراط الذين اأنعمت عليهم، والبدل يف حكم تكرار العامل للتوكيد، وعلة ورود 
البدل يف اجلملة هو التف�شري للجملة املبدل عنها؛ فال�شراط يف الآية الأولى جممل، 
ويف الثانية مف�شل؛ اإذ بني اأنه �شراط الذين اأنعم عليهم، تنبيًها على اأن ال�شـــــــــــراط 
اأن  )ٹ(  من  بدل  )ڤ(  لفظ  اأن  يوؤكد  والذي  �سراطهم)2(،  هو  امل�ستقيم 
ا فاملق�سود بال�سم الثاين هو الأول؛ اإذ يدل على املعهود؛  ا معرفاً ال�سم اإذا كان مكرراً
فال�شراط الأول معرف بالألف والالم، ويف الثانية معرف بالإ�شافة، فكان ال�شراط 
الذي ن�شاأل اهلل هدايته هو �شراط من اأنعم اهلل عليهم، واملنعم عليهم جمعوا بني 

النعمة املطلقة وهي الإميان وبني ال�سالمة من الغ�سب وال�سالل)3(.

امل�ساألة الثانية:

اعترب تكرر لفظ )ٹ( يف هذه الآية مع وروده يف الآية ال�سابقة من الت�سابه 
الواقع يف القراآن، و�سبب التكرار الوارد هنا يقارب من �سبب التكرار يف قوله تعالى: 
ينظر: تف�شري ال�شمرقندي 43/1، حجة القراءات 80/1، احلجة يف القراءات ال�سبع /62، تف�سري القرطبي   )1(

148/1� تف�سري الثعلبي 119/1، تف�سري البغوي 41/1، حا�سية القونوي على تف�سري البي�ساوي 248/1.
ينظر: تف�شري الثعلبي121/1، الك�ساف58/1، التف�سري الكبري207/1، الإك�سري/ 243-242.  )2(

ينظر: تف�شري القرطبي148/1، تف�سري البي�ساوي76/1.  )3(
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)ڀ  ڀ(، ذلك اأن ال�شراط هو املكان املهياأ لل�شلوك؛ فذكر يف الأول املكان، 

ومل يذكر ال�سالكني؛ فاأعاده مع ذكرهم)1(.

امل�ساألة الثالثة:

ال�سم املو�سول )ڤ( من �سيغ العموم عند الأ�سوليني)2(، وقد مثلوا على عموم 
)الذين( بقوله تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ   ڦ()3(، ولذا �شمل كل من �شلك ال�شراط 
وال�ساحلني،  وال�سديقني،  والأولياء،  الأنبياء،  من  اهلل،  اإل  اإله  ل  اأهل  من  امل�ستقيم 
والتوفيق،  والتوحيد  بالهداية  عليهم  اهلل  اأنعم  الذين  املوؤمنني،  وجميع  وال�سحابة، 

والذين جاء ذكرهم يف قوله تعالى: )ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ( ]الن�ساء: 69[)4(.

امل�ساألة الرابعة:

مل حتدد ماهية الإنعام الواردة يف الآية يف قوله تعالى: )ڤ(، فهي مطلقة 
تقليل  باب  التعميم من  لإرادة  وعدم ذكره  به  املنَعم  اإنعام، وحذُف  كل  لت�سمل  فيه 
اللفظ وتكثري املعنى )5(، فكل ما ي�سل اإلى اخللق من النفع ودفع ال�سرر فهو من اهلل، 
وجميع النعم من اهلل  يف احلقيقة حتى ولو كانت يف الظاهر اأنها من اإنعام 
اخللق؛ لأن اهلل هو من يخلق داعية الإنعام يف قلب املنِعم، فيجري النعمة على يده، 
واأعظم النعم على الإطالق نعمة الإميان، فكل اهتداء وطاعة وعبادة هي من اإنعام 

املولى على عباده)6(.
ينظر: اأ�شرار التكرار يف القراآن/20.  )1(

ينظر: العقد املنظوم يف اخل�شو�ض والعموم369/1، البحر املحيط247/2، التحبري2350/5، �سرح   )2(
الكوكب املنري123/3.

ينظر: �شرح خمت�شر الرو�شة466/2.  )3(
ينظر: معاين القراآن 68/1، تف�سري الثعلبي122/1، الهداية اإلى بلوغ النهاية 122/1، النكت والعيون   )4(

59/1، تف�سري ال�سمعاين 39/1، الربهان يف علوم القراآن 156/1، اأ�سواء البيان8/1.
ينظر: الك�شاف 58/1، نظم الدرر18/1.  )5(

ينظر: تف�شري الطربي76/1، التف�سري الكبري208/1 وما بعدها، مدارج ال�شالكني13/1.  )6(
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 امل�ساألة اخلام�سة: 

)ڦ(  تعالى:  قوله  املعاين، وهو )على( يف  ا من حروف  ت�سمنت حرفاً الآية 
وهو حرف عند الأكرثين، اإل اإذا ُجرَّ مبن، اأو كان يف نحو: هون اهلل عليك، ومعناها 
ا، وترد ملعان اأخرى؛ فقد تكون مبعنى )عن( اأو ) الباء( اأو  ال�ستعالء حقيقة اأو جمازاً

)يف( اأو ) من(، وتكون للم�ساحبة وللتعليل، وتكون زائدة)1(.

منهما  واحد  كل  لأن  الآية؛  يف  مرتني  ورودها  مع  مكررة  لي�ست  هنا  و)ڦ( 
ول  تكرار  فال  يقت�سيه،  منهما  وكل  والغ�سب،  الإنعام،  وهما  خمتلف،  بفعل  يت�سل 

ت�سابه)2(.

امل�ساألة ال�ساد�سة: 

بع�سهم  عند  بالن�سب  الآية  يف  الواردة  )غرَي(  قراءة  ال�ساذة  القراءات  من 
فيكون  عليهم؛  اأنعم  الذين  �سفة  معاين  من  عليهم  للمغ�سوب  ا�ستثناء  باعتبارها 
عليهم  املغ�شوب  اإل  عليهم  اأنعمت  الذين  �شراط  امل�شتقيم  ال�شراط  اهدنا  املعنى 

الذين مل تنعم عليهم يف اأديانهم فال جتعلنا منهم)3(.

وجهني:  على  تف�سريها  )غرِي(  يف  الراء  بخف�ص  املتواترة  ال�سحيحة  والقراءة 
اإما اأن تفيد معنى �سفة املنعم عليهم كونهم غري مغ�سوب عليهم ول �سالني، اأو على 
نية تكرار ال�شراط الذي خف�ض الذين؛ فكان التقدير: �شراط الذين اأنعمت عليهم 

�شراط غري املغ�شوب عليهم)4(.

وعلى فر�ص �سحة القراءة فاإن ال�ستثناء هنا هو ا�ستثناء من غري اجلن�ص؛ لأنه 
ا�ستثنى املغ�سوب عليهم ممن اأنعم اهلل عليهم، ولي�سوا يف معناهم من �سيء)5(.

ينظر: قواطع الأدلة45/1، تف�سري البحر املحيط145/1، فتاوى ال�سبكي11/1.  )1(
ينظر: اأ�شرار التكرار21/1.  )2(

ينظر: تف�شري الطربي78/1.  )3(
ينظر: تف�شري الطربي77/1، تف�سري ابن زمنني119/1.  )4(

ينظر: التبيان يف اإعراب القراآن10/1، املحرر الوجيز76/1.  )5(
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ومما ي�سعف هذا التف�سري ملعنى )غري( بالن�سب عطف ال�سالني؛ لأنه جاء مع 
نفي، ول يعطف بالنفي اإل على نفي، ولذا قال بع�ص اأهل اللغة: مل جند يف �سيء من 
ال�ستثناء  على  يعطفون  وجدناهم  واإمنا  بجحد،  عليه  ُيعطف  ا�ستثناءاً  العرب  كالم 
بال�ستثناء، وباجلحد على اجلحد؛ فيقولون يف ال�ستثناء: ما قام اإل اأباك واأخاك، 
ويف اجلحد: ما قام اأخوك ول اأبوك، واأما قام القوم اإل اأباك ول اأخاك، فلم جنده يف 
كالم العرب، وملا كان القراآن جاء باأف�سح ل�سان العرب علمنا اأن قوله ول ال�سالني 

معطوف على غري املغ�سوب عليهم، مبعنى النفي ل ال�ستثناء)1(.

وفق  على  يكون  الأ�سوليني  عند  القراآن  تف�سري  كون  من  تقريره  �سبق  ما  وهذا 
اللغة، و)غري( عندهم معدودة يف اأدوات ال�ستثناء �سمن حديثهم عن التخ�سي�ص 
بال�ستثناء، اإل اأنها يف هذا املو�سع من الآية قد وقعت �سفة؛ لأن الذين اأنعمت عليهم 

يف معنى النكرة؛ اإذ هو غري مق�سور على معني)2(.

امل�ساألة ال�سابعة:

بيان املراد من املغ�سوب عليهم وال�سالني جاء يف الكتاب وال�سنة؛ فقد مال اأكرث 
املف�سرين اإلى اأن املغ�سوب عليهم هم اليهود، وال�سالني هم الن�سارى، ونقل بع�سهم 

التفاق على هذا )3(،  م�ستدلني بقوله تعالى عن اليهود: )ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   

)ڍ  ڍ  ڌ  ڌ(  ڑ  ڑ  ک  ک  ک( ]املائدة: 60[، وقوله عنهم: 

ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   )ٺ   الن�سارى:  �ساأن  يف    وقوله   ،]90 ]البقرة: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]املائدة: 77[.

ينظر: تف�شري الطربي79-78/1.  )1(
ينظر: ك�شف الأ�شرار286/2، البحر املحيط52/2.  )2(

ينظر: تف�شري الطربي 79/1، تف�سري ابن اأبي حامت 31/1، تف�سري ال�سمرقندي 44/1، تف�سري الثعلبي   )3(
124/1، النكت والعيون 60/1.
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ومبا جاء يف احلديث اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأن املغ�سوب عليهم هم اليهود، واأن 
ال�سالني الن�سارى«)1(.

امل�ساألة الثامنة: 

ا�ستنتج املف�سرون من هذه الآية دللت عدة، منها دللتها على اأن الر�سل ُبعثوا 
ليهدوا اإلى ال�شراط امل�شتقيم؛ فكلهم ممن اأنعم اهلل عليهم )2(، ودللتها باللتزام 
ثبوت  اأوجبه  اإمنا  الطوائف  لهذه  النا�ص  انق�سام  لأن  والنبوة؛  الر�سالة  ثبوت  على 
الر�سالة)3(، ومنها ال�ستدلل على اإمامة اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه؛ لأنه ممن 

�سملهم بيان املنعم عليهم يف الآية الأخرى، وهو على راأ�ص ال�سديقني)4(.

امل�ساألة التا�سعة: 

ثبوته يف  ب�شرط  لنا،  �شرع  قبلنا  من  �شرع  اأن  على  الأدلة  اأحد  تعترب  الآية  هذه 
اأنعمت عليهم( والأنبياء  اإلى)الذين  اأ�شيف ال�شراط  �شريعتنا، وعدم ن�شخه، فقد 
ال�سابقني ممن اأنعم عليهم)5(، والحتجاج ب�شرائع ال�شابقني ثابت بن�شو�ض اأخرى 
]الأنعام: 90[، وقوله  )ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ(  كما يف قوله تعالى: 

)ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے          ے    تعالى: 
ۓ( ]الأنعام: 161[.

احلديث رواه الإمام اأحمد يف م�سنده برقم )19400( من حديث عدي بن حامت 378/4، وابن حبان يف   )1(
�سحيحه برقم )6246( كتاب التاريخ، ذكر البيان اأن اأهل الكتاب هم الذين �سلوا اأو غ�سب اهلل عليهم 
139/14، والرتمذي يف �سننه برقم )2953( كتاب تف�سري القراآن عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب: ومن �سوره 

فاحتة الكتاب 202/5، وقال عنه: حديث ح�سن غريب.
ينظر: تف�شري ال�شمرقندي43/1-44، تف�سري البغوي41/1.  )2(

ينظر: مدارج ال�شالكني12/1.  )3(
ينظر: حا�شية القونوي235/1.  )4(

ينظر: القواعد احل�شان يف تف�شري القراآن17/1.  )5(
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اخلامتة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، نبينا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد: 

فاإنه بعد اأن ي�ّسر املولى اإمتام هذا البحث؛ فاإنه حت�سن الإ�سارة اإلى اأهم نتائجه 
امل�ستفادة منه، والتي ميكن تلخي�سها فيما ياأتي: 

: اأهمية العناية بالقراآن الكرمي يف جميع العلوم ال�سرعية، وتربز قيمة البحث  اأولاً
الفقه  اأ�سول  ال�سرعي من جهة، وبني علم  الفقه والن�ص  اأ�سول  يف الربط بني علم 

وعلم التف�سري من جهة اأخرى.

ا: التطبيقات الأ�سولية يراد بها اإعمال القواعد الأ�سولية يف جمال معني،   ثانياً
ولها اأهمية كبرية تربز يف الإعانة على فهم الن�ص ال�سرعي، واإدراك الثمرة العملية 
لعلم اأ�سول الفقه، وتنمية امللكة الأ�سولية املتمثلة يف القدرة على التاأ�سيل للم�سائل، 

وغري ذلك من الفوائد املُ�سّطرة يف البحث.

ا من القواعد الأ�سولية التي ارتبط بها تف�سري �سورة  ثالثاًا: ت�سمن البحث عدداً
الفاحتة والتي متثلت يف )36( م�ساألة فرعية، ومن تلك القواعد: 

اأن احلاكم هو اهلل، وذلك بدليل قوله تعالى: )ٿ  ٿ( فلما كانت العبادة . 1
املح�سة حقه ؛ فاحلكم ال�سرعي كذلك.

الب�سملة اآية م�ستقلة ترد للف�سل بني ال�سور، ويف كونها من الفاحتة خالف.. 2

يف . 3 كما  مبا�سر  غري  ب�سكل  ولو  ال�سرعية،  لالأحكام  الأول  امل�سدر  القراآن 
جميع  على  الإجمالية  ودللته  بالأعمال،  البدء  قبل  الب�سملة  م�سروعية 

التكاليف من اأوامر ونواه، كما يف قوله تعالى: )ٿ  ٿ(.
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القراآن ي�سدق على ما كانت قراءته قراءة متواترة، واأما القراءات ال�ساذة . 4
ا، واإن كانت حجة يف جمال الأحكام، وقد وردت عدة قراءات  فال ت�سمى قراآناً
يف األفاظ �سورة الفاحتة مت التعر�ص لها يف البحث مع بيان مدلولها اللغوي، 
يف  الواردة  والقراءات  پ(،  پ   پ   )پ   قراءات:  يف  كما 

)ٺ(، و )ٹ(، و )ڦ(.

يف القراآن املحكم الوا�شح، واملت�شابه الذي قد يحتاج معناه لتف�شري، وظهر . 5
قوله  بني  التكرار  يف  كما  ال�سورة،  األفاظ  بع�ص  يف  التكرار  خالل  من  هذا 
تعالى:  قوله  )اإياك( يف  لفظ  وتكرار  والب�سملة،  )ڀ  ڀ(  تعالى: 

)ٿ  ٿ  ٿ  ٿ(، وتكرار لفظ )ٹ(.

يجوز ورود اخلا�ص بعد العام للتاأكيد على معناه، وظهر ذلك يف و�سف اهلل . 6
پ(،  پ   پ   )پ   قوله:  بعد  ٺ(  ٺ     )ٺ   باأنه 
يف  الهداية  و�سوؤال  ٿ(،  ٿ   ٿ   )ٿ   بقوله:  يتعلق  وفيما 

)ٿ   قوله:  يف  ال�ستعانة  �سوؤال  بعد  ٹ(  ٹ   )ٹ    قوله: 
ٿ(.

ا، كما ُيف�سر بال�سنة، وظهر ذلك يف تف�سري: )ٺ    . 7 القراآن ُيف�ّسر بع�سه بع�ساً
ٺ(، وبيان املق�سود باملغ�سوب عليهم وال�سالني.

يف ال�سورة دللة على اإ�سمار اأفعال تقديرها: قولوا، وذلك قبل: )ٱ  ٻ  . 8
)ٿ  ٿ   )پ  پ  پ  پ(، وقبل:  ٻ  ٻ(، وقبل: 

ٿ  ٿ(، وقبل: )ٹ   ٹ  ٹ(.
املف�سرون . 9 اعتنى  وقد  ال�سورة،  يف  الواردة  املعاين  حروف  من  عدد  هناك 

الواو،  وحرف  الالم،  وحرف  الباء،  حرف  يف  كما  بتف�سريها،  والأ�سوليون 
وعلى. 

الب�سملة، . 10 كم�سروعية  موا�سع،  يف  ذلك  ظهر  لنا،  �سرع  قبلنا  من  �سرع 
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)ڤ   تعالى:  بقوله  الكلي  للدليل  ي�ستدل  اأن  وميكن  احلمد،  وم�سروعية 
ڤ  ڤ   ڦ(. 

التمثيل . 11 وجرى  ووا�شعة،  كثرية  الفاحتة  تف�شري  يف  املنظومة  غري  الدللت 
لبع�سها.

قد تدور معاين بع�ص الألفاظ بني احلقيقة واملجاز؛ فالأ�سل احلقيقة اإل اإذا . 12
ُوجدت القرينة، وظهر هذا عند درا�سة معنى )پ  پ(، ولفظ 

)ٹ(، ولفظ )ٹ(.

)پ(، واجلمع . 13 الألف والالم يف  للعموم �سيغ تخ�سه، وظهر ذلك يف 
املعرف يف )پ(، وال�سم املو�سول )ڤ(.

العام املحفوظ هو الباقي على عمومه، وميثل له بقوله تعالى: )پ  پ  . 14
پ  پ(، وقوله: )ٺ  ٺ    ٺ(. 

ر وفق اللغة العربية، وتاأكد ذلك يف ال�سورة حني درا�سة اأ�سلوب . 15 القراآن ُيف�سَّ
احل�سر يف: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ(، وتغري الأ�سلوب من الغيبة اإلى 

اخلطاب والعك�ص، وورود البدل الذي يف�سر املب���دل منه يف )ٹ   ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ(، وتف�سري لفظ )ڦ( باجلر.

وقد . 16 للدعاء،  فهو  )ٹ(؛  لفظ  يف  كما  الأمر  لغري  )افعل(  �سيغة  ترد 
وجدت القرائن على ذلك.

التاأ�سي�ص خري من التاأكيد، ظهر ذلك يف درا�سة قوله تعالى: )ڀ  ڀ(.. 17

ترجيح . 18 القرائن على  توجد  وقد  تردد معناه بني عدة معاٍن،  لفظ  امل�سرتك 
اأحدها، وظهر ذلك من خالل درا�سة لفظ )ڤ(. 

احلكم مرتب على الو�سف، وظهر ذلك يف الربط بني ا�ستحقاق املولى احلمد . 19
بناء على تف�سري لفظ )پ(.
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لفظ )الرب( اإذا اأُطلق فال يتناول اإل اهلل، واإذا قيد اأمكن اأن يتناول غريه.. 20

زيادة املبنى تدل على زيادة املعنى، ظهر هذا يف بيان معنى الأ�سماء امل�ستقة . 21
يف قوله: )ڀ  ڀ(.

كما اأنني يف ختام البحث اأجد ال�سرورة تقت�سي ت�سمينه التو�سيات الآتية: 

كنوع من  لل�سور،  ا  تبعاً الأ�سولية  التطبيقات  لدرا�سة  العلم  ينربي طلبة  اأن   : اأولاً
الوحدة املو�سوعية يف الدرا�سة الأ�سولية، ومع وجود عدد من الدرا�سات الأ�سولية 
حول القراآن اإل اأن اإفراد كل �سورة بالدرا�سة الأ�سولية اأو�سع بكثري من درا�سة امل�سائل 
من  واأبواب  كتب  درا�سة  يف  يقال  نف�سه  والأمر  عام،  ب�سكل  القراآن  من  الأ�سولية 

احلديث، اأو اأبواب يف الفقه.

�سور  على  التطبيقات  مب�ساريع  البكالوريو�ص  مرحلة  طلبة  تكليف  يتم  اأن  ا:  ثانياً
ا من  ق�سرية، اأو اأحاديث خمتارة، اأو متون حمددة يف الفقه، ب�سكل م�ستمر لتكون نوعاً

التدريب على ا�ستعمال الآلة الأ�سولية.

ثالثاًا: ميكن كذلك اإعمال فكرة التطبيقات يف مو�سوعات �سرعية خمتلفة، ويف 
ق�سايا متعددة جتمعها وحدة مو�سوعية.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا الأمني.
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قائمة امل�صادر املراجع

القراآن الكرمي. . 1
بن . 2 عبدالرحمن  تاأليف:  ال�سبع،  القراءات  الأماين يف  من حرز  املعاين  اإبراز 

مكتبة  عو�ص،  عطوة  اإبراهيم  حتقيق:  ت)665ه�(،  اإبراهيم،  بن  اإ�سماعيل 
م�سطفى البابي احللبي - م�سر.

ال�شبكي، . 3 عبدالكايف  بن  علي  الإ�شالم  �شيخ  تاأليف:  املنهاج،  �شرح  الإبهاج يف 
الكتب  دار  )771ه�(،  ت  ال�شبكي،  ابن  الدين  تاج  ابنه  واأكمله  )756هـ(،  ت 

العلمية، بريوت، ط: الأولى، 1404ه�.
الإتقان يف علوم القراآن، تاأليف: جالل الدين اأبي الف�سل عبدالرحمن بن اأبي . 4

بكر ال�سيوطي، ت )911هـ(، حتقيق: �شعيد املندوب، دار الفكر، بريوت، ط: 
الأولى، 1416ه�، 1996م.

اإجابة ال�سائل �سرح بغية الآمل، تاأليف: حممد بن اإ�سماعيل بن �سالح الأمري . 5
اأحمد  بن  ح�سني  القا�سي  حتقيق:  )1182ه�(،  ت  ال�سنعاين،  الكحالين 
ط:  بريوت،  الر�شالة،  موؤ�ش�شة  الأهدل،  مقبويل  حممد  ود.ح�شن  ال�شياغي، 

الأولى، 1986م.
الإحكام يف اأ�سول الأحكام، تاأليف: اأبي حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم . 6

الأندل�سي، ت )456ه�(، دار احلديث، القاهرة.
اأبي . 7 بن  علي  احل�سن  اأبي  الدين  �سيف  تاأليف:  الأحكام،  اأ�سول  يف  الإحكام   

علي بن حممد الآم�دي، ت )631ه�(، حتقيق: د. �سيد اجلميلي، دار الكتاب 
العربي، بريوت، ط: الأولى، 1404ه�.

 اأحكام القراآن، تاأليف: حجة الإ�سالم اأبي بكر اأحمد بن علي الرازي اجل�سا�ص . 8
الرتاث  اإحياء  دار  ال�سادق قمحاوي،  احلنفي، ت )370ه�(، حتقيق: حممد 

العربي، بريوت، 1412ه��-1992.



التطبيقات األصولية يف سورة الفاحتة

العدد  الرابع واخلمسون  797العدد  الرابع واخلمسون 796

بن . 9 علي  بن  العالمة حممد  تاأليف:  الأ�سول،  علم  اإلى حتقيق  الفحول  اإر�ساد 
اأبو م�سعب،  البدري  �سعيد  ال�سوكاين، ت )1250ه�(، حتقيق: حممد  حممد 

دار الفكر، بريوت، ط: الأولى، 1412ه�.
اأبي بكر بن حممد ال�سيوطي، . 10 اأ�سرار ترتيب القراآن، تاأليف: عبدالرحمن بن 

ت)911ه�(، حتقيق: عبدالقادر اأحمد عطا، دار العت�سام – القاهرة. 
اأ�سرار التكرار يف القراآن امل�سمى الربهان يف توجيه مت�سابه القراآن ملا فيه من . 11

احلجة والبيان، تاأليف: حممود بن حمزة بن ن�سر، اأبو القا�سم برهان الدين 
الكرماين، املعروف بتاج القراء، ت )نحو 505ه�(، حتقيق: عبدالقادر اأحمد 

عطا، مراجعة وتعليق: اأحمد عبدالتواب عو�ص، دار الن�سر: دار الف�سيلة.
الأ�شباه والنظائر، تاأليف: الإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف . 12

ال�سبكي، ت )771ه�(، حتقيق: ال�سيخ عادل اأحمد عبداملوجود، وال�سيخ علي 
حممد معو�ض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: الأولى، 1411ه�، 1991م.

اأ�سول اجل�سا�ص، امل�سمى ب� )الف�سول يف الأ�سول(، تاأليف: اأبي بكر اأحمد بن . 13
علي الرازي اجل�سا�ص، ت )370ه�(، حتقيق: د. عجيل جا�سم الن�سمي، وزارة 

الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية، الكويت، ط: الثانية، 1414ه�-1994م.
 اأ�سول ال�سرخ�سي، تاأليف: اأبي بكر حممد بن اأحمد بن �سهل ال�سرخ�سي، ت . 14

دار  النعمانية،  املعارف  اإحياء  جلنة  الأفغاين،  الوفا  اأبي  حتقيق:  )482ه�(، 
املعرفة، بريوت. 

ت . 15 ال�سا�سي،  اإ�سحاق  بن  حممد  بن  اأحمد  علي  اأبي  تاأليف:  ال�سا�سي،  اأ�سول 
)344هـ(، دار الكتاب العربي، بريوت، ط: الأولى، 1402ه�.

اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن، تاأليف: حممد الأمني بن حممد املختار . 16
دار  والدرا�سات،  البحوث  ال�سنقيطي، ت )1393ه�(، حتقيق: مكتب  اجلكني 

الفكر، بريوت، 1415ه�.
العت�سام، تاأليف: اأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن مو�سى اللخمي الغرناطي ال�ساطب�ي، . 17
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ت )790هـ(، حتقيق: �شليم بن عيد الهاليل، دار ابن عفان، اخلرب، ط: الأولى، 
1412ه�-1992م.

ت)726ه(، . 18 البغدادي،  ال�سر�سري  عبدالقوي  بن  �سليمان  تاأليف:  الإك�سري، 
حتقيق: عبدالقادر ح�سني، مكتبة الآداب، القاهرة.

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، تاأليف: بدر الدين حممد بن بهادر بن عبداهلل . 19
العلمية،  الكتب  دار  تامر،  الزرك�سي، ت )794ه�(، حتقيق: د. حممد حممد 

لبنان- بريوت، ط: الأولى، 1421ه�-2000م.
بن . 20 عبدامللك  املعايل  اأبي  احلرمني  اإم�ام  تاأليف:  الفقه،  اأ�سول  يف  الربهان 

حممود  عبدالعظيم  د.  حتقيق:  )478هـ(،  ت  اجلويني،  يو�سف  بن  عبداهلل 
الديب، دار الوفاء، املن�شورة، ط: الرابعة، 1416ه�.

ال�سافعي . 21 بهادر  بن  حممد  الدين  بدر  تاأليف:  القراآن،  علوم  يف  الربهان   
املعرفة،  دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  حممد  حتقيق:  )794ه�(  ت  الزرك�سي، 

بريوت، 1391ه�- 1972م.
ت . 22 الزبيدي،  مرت�شى  حممد  تاأليف:  القامو�ض،  جواهر  من  العرو�ض  تاج 

)1205ه�(، حتقيق: جمموعة من العلماء، دار الهداية.
التب�سرة يف اأ�سول الفقه، تاأليف: ال�سيخ الإمام اأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علي . 23

ح�سن  حممد  د.  حتقيق:  )476ه�(،  ت  ال�سريازي،  الفريوزاآبادي  يو�سف  بن 
هيتو، دار الفكر، دم�شق، ط: الأولى عام 1400ه�.

التحبري �سرح التحرير، تاأليف: حمقق املذهب عالء الدين اأبي احل�سني علي . 24
بن  عبدالرحمن  د.  حتقيق:  )885ه�(،  ت  احلنبلي،  املرداوي  �سليمان  بن 
عبداهلل اجلربين، ود. عو�ص بن حممد القرين، ود. اأحمد بن حممد بن �سالح 

ال�شراح، مكتبة الر�شد، الريا�ض، ط: الأولى، 1421ه�، 2000م.
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فائدة: اأف�سل الأعمال بعد الفرائ�س

بعد  الأعمال  “اأف�سل   : تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال 
وما  عليه،  يقدرون  فيما  النا�ص  باختالف  يختلف  الفرائ�ص 
اأوقاتهم، فال ميكن فيه جواب جامع مف�سل لكل اأحد،  ينا�سب 
ا، هو  لكن مما هو كالإجماع بني العلماء اأن مالزمة ذكر اهلل دائماً
اأف�سل ما �سغل العبد به نف�سه يف اجلملة، وعلى ذلك دل حديث 
ر�سول  يا  قالوا:  املفردون«،  »�سبق  م�سلم:  رواه  الذي  اأبو هريرة 

اهلل، ومن املفردون؟ قال : »الذاكرون اهلل كثريا والذاكرات«”.
جمموع الفتاوى )660/10(.
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المتعلقة بالمتاحف الشمعية
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ملخص البحث

يهدف هذا البحث اإلى تو�سيح حكم دخول املتاحف ال�سمعية املنت�سرة يف العامل 
ا اإذ مل  عند املذاهب الفقهية الأربعة، احلنفية واملالكية وال�سافعية واحلنابلة، تخريجاً

توجد هذه امل�ساألة يف وقتهم، وقد احتوى على متهيد ومبحثني، ثم خامتة. 

�ست التمهيد للتعريف مبادة ال�سمع، و املق�سود باملتاحف ال�سمعية. وقد خ�سّ

اإن كانت  ال�سمع  التماثيل من  الأول فقد ذكرت فيه حكم �سناعة  املبحث  واأما   
لذوات الأرواح، اأو لغري ذوات الأرواح. 

واأما املبحث الثاين فقد ذكرت فيه حكم دخول املتاحف ال�سمعية، وحكم املعاو�سة 
على دخولها. 

 ثم جاءت اخلامتة لتلخي�ص اأهم نتائج البحث.
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Abstract

The research aims to clarify the jurisprudential opinion of 
entering the wax museums that are existed around the world. 
The research presents the jurisprudential opinions of the four 
jurisprudential schools (Hanafi, Maliki, Shafi’i and Hanbali) based 
on the jurisprudential school’s principals since these museums were 
not existed at the time and the land of the four schools. The research 
includes preface, two sections and a conclusion. The preface shows 
what the researcher meant by wax museums, historical summary 
about wax museums and the difference between images and statues. 
In the first section, the research clarifies the jurisprudential opinion 
of making the statues of wax whether if they for something that has 
a soul (human or animal) or does not have a soul. The second section 
presents the jurisprudential opinion of entering the wax museums 
whether it is required a cost or it was free of charge. The conclusion 
concluded the most important results that the research found out. 
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء و�سيد املر�سلني، 
نبينا حممد عليه وعلى اآله اأف�سل ال�سالة وال�سالم واأمت الت�سليم وبعد: 

فاإن اأ�سدق الكالم كالم اهلل، وخري الهدي هدي نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، و�سر الأمور 
حمدثاتها، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة �ساللة، وكل �ساللة يف النار، ومن �سذَّ �سذَّ 
ا ال�سفر لل�سياحة والفرجة، وم�ساهدة  يف النار، ومن الأمور املهمة التي انت�سرت موؤخراً
اأو بناياٍت  اأو �سناعة متقدمة،  ماتتميز به البلدان عن غريها، من مناظر طبيعية، 
�شاهقة، ومن اأبرز املعامل الظاهرة يف كثري من البلدان يف العامل، املتاحف التي ُتعنى 
ب�سناعة التماثيل من ال�سمع لأ�سخا�ص م�سهورين، ول�سدة م�سابهتها لل�سورة احلقيقة 
وامل�سلم  ا،  كثرياً بها  والإعجاب  ا،  كبرياً املتاحف  هذه  على  الإقبال  �سار  الطبيعية، 
يحتاج اأن يتعلم احلكم ال�شرعي قبل اأن ُيقدم على دخول هذه الأماكن، لئال يدخل 
يف املحظور وهو لي�شعر، وعند اطالعي ملا ُكتب يف هذا املو�شوع، مل اأجد من اعتنى 
ال�سمعية، درا�سة مقارنةاً بني  املتاحف  اإلى هذه  الدخول  بدرا�سة حكم  عناية كبرية 
ا على هذه املذاهب التي ل يوجد بها ن�ص يف هذه امل�ساألة،  املذاهب الأربعة، تخريجاً
ا، واأن اأجمع كل ما اطلعت عليه من  ا باهلل  اأن اأبحثها بحثاًا مقارناً فاأردت م�ستعيناً
ال�سمعية(  باملتاحف  املتعلقة  الفقهية  اأ�سميُته )الأحكام  فيها يف بحث خمت�سر  اأدلٍة 
ا من اهلل  التوفيق وال�سداد، والهدى والر�ساد، واأن يرزقني الإخال�ص يف  راجياً

القول والعمل اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
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اأهمية املو�سوع: 

ل يخفى على كل طالب علم، ما لهذا املو�سوع يف هذا الزمن من اأهمية ق�سوى 
تخ�سه، وهذا راجع لعدة اأ�سباب منها: 

انت�سار هذه املتاحف ال�سمعية حول العامل، ودخول كثري من امل�سلمني اإليها. . 1

انت�سار �سور هذه املتاحف عرب الإعالنات التجارية، مما ُيرغب يف دخولها . 2
وم�ساهدة ما فيها.

بالتماثيل . 3 الإعجاب  يقود  اإذ  وثيًقا،  ارتباًطا  بالعقيدة  امل�شاألة  هذه  ارتباط 
العقيدة اإلى مزالق عقدية قد يزل بها امل�سلم. 

 اأهداف املو�سوع: 

تهدف درا�سة هذا املو�سوع اإلى جملة من الأهداف، واأهمها ما يلي: -

حترير حكم �سناعة التماثيل من مادة ال�سمع.. 1

حترير حكم دخول املتاحف ال�سمعية.. 2

حترير حكم املعاو�سة على دخول املتاحف ال�سمعية.. 3

اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

اإن مما دفعني للكتابة يف هذا املو�سوع عدة اأمور، ومن اأهمها مايلي: 

بحًثا . 1 املو�شوع  هذا  م�شائل  بحث  من  الفقهية  الدرا�شات  مظاّن  يف  اأجد  مل 
ا يف بحث م�ستقٍل، واعتنى بن�سو�ص املذاهب الفقهية الأربعة،  ا مقارناً فقهياً

و�سعى لتخريج امل�ساألة عليها.

جهل كثري من اأبناء امل�سلمني لأحكام دخول هذه املتاحف ال�سمعية.. 2

املتاحف . 3 هذه  فيها  انت�سرت  والتي  ال�سياحية،  البلدان  اإلى  ال�سفر  انت�سار 
ال�سمعية، والتي يدخلها كثري من اأبناء امل�سلمني دون ال�سوؤال عن حكم دخولها.
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الدرا�سات ال�سابقة للمو�سوع: 

بعد الطالع على عدد من مظان البحوث والر�شائل الفقهية، مل اأجد من بحث 
ال�سمعية،  للتماثيل  ال�سمعية، من �سناعٍة  املتاحف  املتعلقة بدخول  الفقهية  الأحكام 
هذه  بحث  تعالى  باهلل  ا  م�ستعيناً فاأردت  دخولها،  على  واملعاو�سة  اأماكنها،  ودخول 

ا على املذاهب الأربعة. امل�ساألة تخريجاً

منهج البحث: 

اإذا كانت امل�ساألة من موا�سع التفاق ذكرت حكمها بدليله مع توثيق التفاق.. 1

اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف، ذكرت الأقوال فيها، وبينت من قال . 2
بها من اأهل العلم، مع توثيق ذلك من امل�سادر الأ�سلية.

ا على املذاهب الأربعة. وقد عر�ست اخلالف ح�سب الجتاهات الفقهية مقت�سراً

ا م�سلك التخريج، وقد  واإذا مل اأقف على امل�ساألة يف مذهب ما �سلكت بها غالباً
ج بخالف ما ذهبت اإليه، وقد ا�شتق�شيت اأدلة الأقوال، مع  اأردُّ على من خرَّ
ا، وذكرت بعد كل دليل ما يرد عليه من مناق�سات وما  بيان وجه الدللة غالباً

ُيجاب به عنها، اإن اأمكن ذلك، ثم ذكرت القول الراجح، مع بيان �سببه.

ركزت على مو�سوع البحث، وجتنبت ال�ستطراد قدر ا�ستطاعتي.. 3

خّرجت الأحاديث من م�سادرها الأ�سلية، واأثبت الكتاب، و الباب، و اجلزء، . 4
وال�سفحة، وما كان من ال�سحيحني، اأو اأحدهما خّرجته من ذلك، واكتفيت 
يكن  اإن مل  ومن غريها  الت�سعة،  الكتب  من  فيهما خّرجته  يكن  واإن مل  به، 

فيها، وبينت ما ذكره اأهل ال�ساأن يف درجته.

وّثقت املعاين من معاجم اللغة املعتمدة، واأحلت عليها باملادة واجلزء وال�سفحة.. 5

اعتنيت بقواعد اللغة العربية، والإمالء، وعالمات الرتقيم، ومنها عالمات . 6
التن�سي�ص لالآيات الكرمية، ولالأحاديث ال�سريفة، و لالآثار، ولأقوال العلماء.
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الفقهي، . 7 املذهب  اإلى  احلكَم  ب�سببه  ن�سبت  الذي  الن�ص  بنقل  ا  غالباً اأعتني 
لي�ستفيد منه القارئ والباحث. 

ا، واإن . 8 اإن كانت الن�سو�ص كثرية يف موطن، فاإين اأذكرها يف احلا�سية غالباً
كانت قليلة ذكرتها يف �سلب البحث.

اإن كان النقل بالن�ص فاإين اأكتب ا�سم الكتاب يف احلا�سية مبا�سرة، اأما اإن . 9
كان النقل باملعنى فاإين اأكتب يف احلا�سية )راجع( ثم ا�سم الكتاب.

اأقول . 10 اأ�سحاب القول قد ذكروا دليالاً على قولهم يف امل�ساألة، فاإين  اإذا كان 
)وا�ستدلوا( اأو)وا�ستدل اأ�سحاب هذا القول(، واأما اإذا مل يذكروا دليالاً على 
قولهم، فاإين قد اأ�ستدل لهم على هذا القول، واأ�سّبق ذلك بقويل )ميكن اأن 

ُي�ستدل(.

اإذا كان اأ�سحاب القول قد ذكروا اعرتا�ساٍت على اأدلة اأ�سحاب القول الآخر، . 11
فاإين اأقول )ونوق�ص(واأوثق ذلك، واأما اإذا مل يذكروا اعرتا�سات، فاإين قد 
اأذكر اعرتا�سات لهم من عندي على اأدلة القول الآخر، واأ�سّبق ذلك بقويل 

)وميكن اأن ُيناق�ص(.

ختمت البحث بخامتة مت�سمنة لأهم النتائج.. 12

اأتبعُت البحث بالفهار�ص الفنية، وهي ما يلي: . 13

فهر�ص املراجع وامل�سادر.  اأ- 

ب- فهر�ص املو�سوعات

خطة البحث: 

وتف�سيلها  وفهار�ص،  البحث على مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة  يحتوي هذا 
على ما يلي: 

املقدمة وحتتوي على ما يلي: 
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اأهمية املو�سوع

اأهداف املو�سوع

اأ�سباب اختيار املو�سوع

منهج البحث

التمهيد وفيه: 

ا املطلب الأول: تعريف ال�سمع لغةاً وا�سطالحاً

املطلب الثاين: املق�سود باملتاحف ال�سمعية

املبحث الأول: �سنع التماثيل من ال�سمع وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: �سنع التماثيل من ال�سمع لذوات الأرواح

املطلب الثاين: �سنع التماثيل من ال�سمع لغري ذوات الأرواح

املبحث الثاين: دخول املتاحف ال�سمعية واملعاو�سة عليه

املطلب الأول: دخول املتاحف ال�سمعية 

املطلب الثاين: املعاو�سة على دخول املتاحف ال�سمعية

اخلامتة وحتتوي على:  

اأهم النتائج التي تو�سل اإليها الباحث

الفهار�ص العلمية وحتتوي على:

فهر�ص املراجع وامل�سادر. اأ- 

ب- فهر�ص املو�سوعات
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التمهيد

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
تعريف ال�صمع لغة وا�صطالًحا

ال�سمع يف اللغة: ال�سني وامليم والعني اأ�سٌل واحد وقيا�ٌص مّطرد يف امِلزاح، وِطيب 

احلديث، والفكاهة، وما قارَب ذلك، واأ�سُلُه قولهم: جاريٌة �َسموع، اإِذا كانت ح�سنَة 
عن  �ساذ  وهو  به  لُي�ست�سَبح  امل�سباح  يف  يكون  ما  وال�سمع  ْف�ص،  النَّ بة  َطيِّ احلديِث، 
الأ�سل)1(، واملعنى الثاين الذي �سذ عن الأ�سل، وهو ما يكون يف امل�سباح لي�ست�سبح 

به هو املق�سود يف هذا البحث، ولي�ص املعنى الأول.

واأما يف ا�سطالح الفقهاء: فاإنه ل يخرج عن املعنى اللغوي الثاين)2(. 

يف  املوجودة  ال�سمعية  التماثيل  �سنع  يف  ي�ستعمل  والذي  كثرية،  اأنواع  ولل�سمع 
املتاحف ال�سمعية هو ال�سمع املعدين)3(.

وقد عّرفه بع�ض املعا�شرين باأنه: ماّدة معدنّية دهنيَّة ت�شتخرج من تقطري الّنفط، 
والفحم احلجرّي، وت�ستعمل ل�سنع ال�سموع واأغرا�ص اأخرى)4(.

�سمع  مادة  املنري  امل�سباح   ،)354 )�ص  ال�سحاح  خمتار   ،)167-166/3( اللغة  مقايي�ص  راجع:   )1(
)323/1(، ل�سان العرب مادة �سمع )185/8(، القامو�ص املحيط )�ص949(.

راجع: حا�سية الطحطاوي على املراقي )245(، البحر الرائق )34/2(، املدخل لبن احلاج )267/3(،   )2(
حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري )173/2(، اإعانة الطالبني )35/1(، رو�سة الطالبني )99/1(، 

املغني )143/6(الإن�ساف، للمرداوي )30/6(.
راجع: املو�سوعة العربية العاملية، مادة ال�سمع.   )3(

معجم اللغة العربية املعا�سرة )1235/2(.  )4(
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املطلب الثاين
املق�صود باملتاحف ال�صمعية

عر�ص  يف  تتخ�س�ص  جتارية،  حمالت  باأنها:  ال�سمعية  املتاحف  تعريف  ميكن 
هذه  وتكون  لب�سر،  التماثيل  تكون  ما  ا  غالباً ال�سمع،  مادة  من  م�سنوعة  متاثيل 
اإناث يف �ستى ميادين احلياة املعا�سرة،  اأو  التماثيل ل�سخ�سيات م�سهورة من ذكور 
كال�سيا�سيني، واملمثلني، واملغنني، ولعبي كرة القدم وال�سلة وغريها، اأو �سخ�سيات 

تاريخية معروفة كاخللفاء، والروؤ�ساء والعلماء.

واأ�شل �شناعة التماثيل والنماذج ال�شمعية، �شناعٌة قدميٌة جًدا، ا�شُتخدمت يف 
�سبه القارة الهندية �سنة 3000 قبل امليالد، وكان اأ�سل �سناعتها، لأمر عقدي عند 

الهنود؛ اإذ كانوا يعتقدون اأنها اأداة توا�سل بينهم وبني الأموات.

فاإن  ال�سمعية،  التماثيل  بعر�ص  املخت�سة  واملعار�ص  املتاحف  اإن�ساء  بداية  واأما 
بدايتها كانت عام 1770م، على يد طبيب �سوي�سري)1(، كان ي�ستخدم هذه التماثيل 
ال�سمعية، لي�ستفيد منها يف علم الطب، ثم حتول بعد ذلك يف ا�ستخدامها لأغرا�ص 

فنية، وتعليم �سناعتها)2(، ثم انت�سرت هذه املتاحف حول العامل )3(.

.Philippe Curtius ا�سمه فيليب كورت�ص  )1(
امراأة   Philippe Curtius كورت�ص  فيليب  الطبيب  على  ال�سمعية  التماثيل  �سناعة  تعلم  من  اأبرز  من   )2(
ا لل�سمع ُيعد من اأ�سهر متاحف ال�سمع يف  ا�سمها مدام تو�سو Madame Tussauds، وقد اأن�ساأت متحفاً
العامل، يوجد مقره الرئي�سي يف لندن، وله فروع يف: اأم�سرتدام، ول�ص فيجا�ص، ونيويورك، وهونغ كونغ، 

و�سانغهاي، ووا�سنطن، وبرلني، وهوليوود. راجع: املوقع الر�سمي ملتحف مدام تو�سو 
www.madame-tussauds.com

راجع: : كتاب مدام تو�سو وتاريخ الأعمال ال�سمعية للدكتورة باميال بيلبيم �ص20-17.  )3(
Pilbeam, P. (2006). Madame Tussaud: And the History of Waxworks.  A&C Black.



د.  صاحل نبيل صاحل الدريب

العدد  الرابع  واخلمسون  825العدد  الرابع  واخلمسون 824

املبحث االأول
�صنع التماثيل من ال�صمع

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
�صنع التماثيل من ال�صمع لذوات الأرواح

ل يخلو �سنع التماثيل من ال�سمع من حالتني: 

احلالة الأولى: اأن تكون التماثيل من ال�سمع لي�ست لعًبا لالأطفال.

اأربعة  فيها  اجتمعت  اإذا  لالأطفال،  ا  لعباً لي�ست  كانت  اإذا  التماثيل،  �سنع  يحرم 
�شروط)1(: 

اأو . 1 فقط،  يد  اأو  فقط  كراأ�ص  ناق�سة  ولي�ست  كاملة،  ال�سورة)2(  تكون  اأن 
الن�سف العلوي فقط، اأو الن�سف ال�سفلي.

اأن يكون لها ظٌل قائم، ولي�ست منحوتة على جدار، اأو م�سورة على مالب�ص.. 2
راجع: الذخرية )285/13(، البيان والتح�سيل )332/1(، حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب   )1(

الرباين )155/8(.
مل اأجد غالب الفقهاء، يفرقون بني التماثيل وال�سور والت�ساوير، فاإذا اأُطلق لفظ ال�سورة اأو الت�ساوير   )2(
فاإن املق�سود بها التماثيل، واإذا اأُطلقت التماثيل فاإن املراد بها الت�ساوير، بل يذكرون اأحدها ويكتفون 

به، وهذا الذي �سرُت عليه يف هذا البحث.
وهناك راأي اآخر نقله البابرتي وابن عابدين، وهو اأن ال�سورة اأعم من التمثال، فيجعل ال�سورة لذوات 

الأرواح وغريها، والتمثال لذوات الأرواح فقط.
ابن عابدين )43/5(،  تبيني احلقائق )166/1(، حا�سية  الهداية )170/2(،  �سرح  العناية   راجع: 
املجموع   ،)349/7( الو�سيط   ،)291/7( خليل  خمت�سر  �سرح  اجلليل  منح   )285/13( الذخرية 

)400/16(، الإن�ساف للمرداوي )261/10( مطالب اأويل النهى )229/6(.
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اأن تكون لذوات الأرواح، مثل اإن�سان اأو حيوان، ولي�ست ل�سجٍر اأو زرٍع اأو غريه.. 3

اأو . 4 اأو الإ�سمنت،  اأن تكون من ال�سمع،  اأن تكون دائمة ل تبلى ول تزول، مثل 
اأو غريها  اأو اخل�سروات  الفواكه  كاأن تكون من  ولي�ست من طعاٍم  اجلب�ص، 

مما ليدوم.

والأدلة على حترميها اإذا اجتمعت فيها هذه ال�شروط هي: 

الدليل الأول: 

عموم الأدلة التي جاءت يف تعذيب امل�سورين يوم القيامة، والتعذيب ل يكون اإل 
ٍم)1(، ومنها:  على حُمرَّ

عن عبداهلل بن م�سعود، قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن اأ�سدَّ النا�ص عذابا 
عند اهلل يوم القيامة امل�سورون«)2(.

ومنها: 

ر يف النار، ُيجعل له  عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كل م�سوِّ
ا فتعذبه يف جهنم«)3(. رها نف�ساً بكل �سورة �سوَّ

الدليل الثاين: 

نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإن  فقال:  ا  ا حجاماً ا�سرتى غالماً اأنه  اأبيه  عن  اأبي جحيفة  عن   
والوا�سمة،  وموكله،  الربا،  اآكل  ولعن  البغي،  وك�سب  الكلب،  وثمن  الدم،  ثمن  عن 

وامل�ستو�سمة، وامل�سور)4(.
راجع: اإقامة الدليل على اإبطال التحليل )19/5(.  )1(

�شحيح البخاري، باب عذاب امل�شورين يوم القيامة، ج15 �ص93، رقم احلديث 5950، �سحيح م�سلم،   )2(
باب ل تدخل املالئكة بيًتا فيه كلب ول �شورة، ج6 �ص161، رقم احلديث 5659.

�سحيح م�سلم، باب ل تدخل املالئكة بيتاًا فيه كلب ول �سورة، )161/6(، رقم احلديث 5662.  )3(
�سحيح البخاري، باب من لعن امل�سور، )111/15(، رقم احلديث 5962.  )4(
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ولعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص للم�سور داٌل على حترمي الت�سوير، اإذ اللعن ليكون اإل على حُمّرم)1(.

الدليل الثالث: 

ر �سورة يف الدنيا،  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من �سوَّ ا  : �سمعت حممداً قال ابن عبا�ص 
ُكلِّف يوم القيامة اأن ينفخ فيها الروح ولي�ص بنافخ«)2(.

جاء يف التو�سيح: “اأن اللعن يف لغة العرب: الإبعاد عن رحمة اهلل بالعذاب، ومن 
ا، فقد اأبعده اهلل  كّلفه اهلل اأن ينفخ الروح فيما هو �سورة، وهو ل يقدر على ذلك اأبداً

من رحمته، فاأين اأكرب من هذا اللعن”)3(.

الدليل الرابع: 

عن اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قال اهلل : ومن اأظلم ممن 
ا كخلقي ، فليخلقوا ذرة ، اأو ليخلقوا حبة ، اأو ليخلقوا �سعرية«)4(. ذهب يخلق خلقاً

، والتهديد، والتقبيح كل من تعاطى ت�سوير �سيء مما  جاء يف املفهم: “فعمَّ بالذمِّ
اأن الذمَّ والوعيد اإمنا علِّق بامل�سورين  خلقه اهلل تعالى. وقد دلَّ هذا احلديث على 
هوا باهلل تعالى يف خلقه، وتعاطوا م�ساركة فيما انفرد اهلل تعالى به من  من حيث ت�سبَّ

اخللق والخرتاع”)5(.

الدليل اخلام�س: 

 عن اأبي الهياج قال: قال يل علي ر�شي اهلل عنه األ  اأبعثك على ما بعثني عليه 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وفيه »ول �سورة اإل طم�ستها«)6(.

راجع: الفتاوى الكربى )42/3(.، �سفاء الغليل يف بيان ال�سبه واملخيل وم�سالك التعليل )�ص: 108(.  )1(
�سحيح البخاري، باب من �سور �سورة كلف يوم القيامة اأن ينفخ فيها الروح ولي�ص بنافخ، )113/15(   )2(

رقم احلديث 5963.
التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح )217/28(.  )3(

�سحيح م�سلم، باب ل تدخل املالئكة بيتاًا فيه كلب ول �سورة )162/6(، رقم احلديث 5665.  )4(
املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم )475/7(  )5(

�سحيح م�سلم، باب الأمر بت�سوية القرب )61/3(، رقم احلديث 2288.  )6(
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 ففي هذا احلديث ما يدل على حترمي ال�سورة، واأنه يجزي يف تغيريها الطم�ص، 
اإذ لو مل تكن حمرمة ملا اأمر بطم�سها.)1(

الدليل ال�ساد�س: 

اأنَّ اأم �سلمة ذكرت لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كني�سة راأتها باأر�ص احلب�سة يقال لها مارية 
فذكرت له ما راأت فيها من ال�سور فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأولئك قوم اإذا مات فيهم 
ا، و�سوروا فيه تلك ال�سور،  العبدال�سالح، اأو الرجل ال�سالح، بنوا على قربه م�سجداً

اأولئك �سرار اخللق عند اهلل«)2(.

قال ابن دقيق العيد : “فيه دليل على حترمي مثل هذا الفعل، وقد تظاهرت 
دلئل ال�سريعة على املنع من الت�سوير وال�سور”)3(.

الدليل ال�سابع: الإجماع.

ال�شروط  فيها  اجتمعت  اإذا  التماثيل،  �شنع  حترمي  على  العلم  اأهل  اأجمع  فقد 
الأربعة ال�سابقة.

قال:  فقد    القرايف  التماثيل  �سناعة  حترمي  على  الإجماع  نقل  وممن 
باإجماع ماله ظل قائم على �سفة ما يحيى من احليوان”)4(. ذلك  من  م  “واملُحرَّ

اإجماعهم  بعد  “فيتح�سل فيه من اختالفهم  اإذ قال:    ابن ر�سد  وكذلك 
على حترمي ما له ظل قائم”)5(.

وكذلك العدوي  فقد قال: “فما َلُه ِظل ويقيم فهو حرام ِباإِجماع”)6(.
راجع: الإف�ساح عن معاين ال�سحاح )288/1(.  )1(

�سحيح البخاري باب ال�سالة يف البيعة )445/1( رقم احلديث 434.  )2(
اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام )371/1(.  )3(

الذخرية )285/13(.  )4(
البيان والتح�سيل )332/1(.  )5(

حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين )155/8(.  )6(
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وقال الدردير : “واحلا�سل اأنه يحرم ت�سوير حيوان عاقل اأو غريه اإذا كان 
ا”)1(. كامل الع�ساء اإذا كان يدوم اإجماعاً

وقال النووي : “واأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغيريه”)2(.

ا  لعباً لي�ست  هي  والتي  ال�سمعية،  املتاحف  يف  املوجودة  التماثيل  باأن  ول�سك 
فقد  اجتمعت  ما  متى  التي  املذكورة،  الأربعة  ال�شروط  فيها  اجتمعت  قد  لالأطفال، 
دخلت يف اإجماع حترمي �سناعة التماثيل، اإذ هي �سورة كاملة، ولها ظل قائم، ولذوات 
الأرواح، وتدوم ولتبلى، وامل�سابهة خللق اهلل فيها ُمتاأَكدة، بل �سنعها اإمنا ُوجد لكي 

يعجب النا�ص بال�سبه الكبري بينها وبني الإن�سان احلقيقي.

احلالة الثانية: اأن تكون التماثيل من ال�سمع لعًبا لالأطفال.

ال�شابقة،  الأربعة  ال�شروط  فيها  واجتمعت  ال�شمع،  من  التماثيل  �شنع  كان  اإذا 
ا لالأطفال، فاإنَّ اأهل العلم قد اختلفوا فيه على قولني:  وكانت لعباً

القول الأول:

ا لالأطفال، واإليه ذهب املالكية)3(، و  جواز �سنع التماثيل من ال�سمع اإذا كانت لعباً
ال�سافعية)4( تخريًجا، وا�شرتط املالكية يف البنت امل�شورة اأن تكون �شغرية)5(.

ال�سرح الكبري لل�سيخ الدردير )337/2(.  )1(
راجع: �سرح النووي على م�سلم )82/14(.  )2(

راجع: حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري)325/2(، منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل)291/7(.  )3(
جاء يف اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب )وا�ستثنى لعب البنات لأن عائ�سة كانت تلعب بها عنده   )4(

ملسو هيلع هللا ىلص( اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب )226/3(.
وجاء يف مغني املحتاج )فائدة ي�شتثنى من �شورة احليوان لعب البنات فال حترم( )248/3(.

قال ال�ساوي يف حا�سيته على ال�سرح ال�سغري)ي�ستثنى من املحرم، ت�سوير لعبة على هيئة بنت �سغرية،   )5(
تلعب بها البنات ال�سغار، فاإنه جائز، ويجوز بيعها و�سراوؤها لتدريب البنات على تربية الأولد، وظاهر 

هذا اأنه يجوز ت�سويرها واللعب بها للبنات، وبيعها و�سراوؤها واإن كانت كاملة اخللقة( )325/2( 
بها  لتلعب  �سغرية،  بنت  بهيئة  لعبة  املحرم  من  �سرح خمت�سر خليل)وا�ستثني  اجلليل  منح  وجاء يف 

البنات ال�سغار، فيجوز ت�سويرها، وبيعها، و�سراوؤها، لتدريبهن على تربية الأولد(. )291/7(
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وا�ستدلوا باأدلة من اأهمها: 

ق�سة عائ�سة  مع ُلعبها، فعنها اأنها كانت تلعب بالبنات عند ر�سول اهلل 
قالت:  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  من  َيْنَقِمْعَن)1(  فكن  �سواحبى،  تاأتينى  »وكانت  قالت:  ملسو هيلع هللا ىلص، 

.)3( )2(» ُبُهنَّ اإِيَلّ فكان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُي�َسرِّ

وعنها  قالت: قدم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من غزوة تبوك اأو خيرب، ويف �سهوتها)4( 
يا  هذا  »ما  فقال:  ُلَعٍب،  لعائ�سة  بنات  عن  ال�سرت  ناحية  فك�سفت  ريٌح  فهبَّت  �سرت، 
ا له جناحان من رقاع، فقال: »ما هذا الذي  عائ�سة؟«، قالت: بناتي، وراأى بينهن فر�ساً
اأرى يف و�سطهن؟«، قالت: فر�ص، قال: »وما هذا الذي عليها؟«، قالت: جناحان، قال: 
»فر�ص له جناحان؟«، قالت: اأما �سمعت اأنَّ ل�سليمان خيالاً لها اأجنحة، قالت: ف�سحك 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى راأيت نواجذه)5(.

تفا�سيل،  وفيها  وخيل،  بناٍت  من  بهن،  تلعب  لعب  عندها  كان    فعائ�سة 
كالأجنحة وغريها، وهي م�شورات، كما هو الظاهر، ُفخ�شت هذه احلالة من عموم 
حترمي �سنع التماثيل لذوات الأرواح، وذلك لتعليمهن وتدريبهن على تربية الأولد اإذا 

كربن، وملا فيها من المتهان لهذه ال�سور. 

القول الثاين:

ا لالأطفال. حترمي �سنع التماثيل من ال�سمع، اإذا كانت لعباً
ينقمعن اأي: يدخلن البيت يتغينب حياءاً وهيبة له. اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )448/7(.  )1(

ي�سربهن اأي: ير�سلهن. اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )448/7(.  )2(
�سحيح م�سلم، باب فى ف�سل عائ�سة ، )135/7( رقم احلديث 6440.  )3(

اأعواد  اأربعة  اأو  اأو بيت �سغري �سبه اخلزانة ال�سغرية،  ال�سهوة: �سبه الرّف والطاق يو�سع فيه ال�سئ،   )4(
اأو ثالثة يعار�ص بع�سها على بع�ص، ثم يو�سع عليه �سيء من الأمتعة. ملعات التنقيح يف �سرح م�سكاة 

امل�سابيح )127/6(.
�سنن اأبي داود )701/2(، باب يف اللعب بالبنات، رقم احلديث 4932، ال�سنن الكربى للبيهقي، باب   )5(
تخريج  يف    الألباين  و�سححه   ،20982 احلديث:  )371/10(رقم  بالبنات،  اللعب  يف  ماجاء 

م�شكاة امل�شابيح ج3 �ص989.
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ا. واإليه ذهب احلنفية)1(، و بع�ص املالكية)2(، و احلنابلة)3( تخريجاً

ا. واأدلَّتهم هي اأدلة حترمي �سنع التماثيل املذكورة �سابقاً

ويتاأولون حديث عائ�سة  باأن عرائ�سها غري تامة اخللقة، والأع�ساء الباقية 
ل تبقى معها حياة، فاإن كانت غري تامة اخللقة جازت، واإل َحُرمت)4(.

وميكن اأن يناق�ض: باأن هذا خالف الظاهر، والأ�شل اأن لفظ البنات، ولفظ العرائ�ض، 
ولفظ الفر�ض، يتناول ال�شور الداخلة حتته اأًيا كانت، اإل بدليل ُيخرج بع�ض ال�شور.

 وكذلك دقة �سناعة التماثيل من عدمها غري موؤثرة يف اأ�سل احلكم، اإذ الأ�سل 
اأو ل، فت�سوير  حرمة �سنع التماثيل، �سواءاً كانت الدقة يف �سنعها وامل�سابهة كبرية 
اإليه يف ع�سرنا هذا،  و�سلت  التي  الدقة  بتلك  تكن  ملسو هيلع هللا ىلص مل  النبي  وقت  التماثيل يف 
ا لالأطفال، اإذ اأ�سل  ومع ذلك حرمت يف وقته ملسو هيلع هللا ىلص ويف وقتنا هذا اإذا كانت لي�ست لعباً

امل�سابهة حمرم.

وقولهم يف بنات عائ�سة  اأنها من عهن، اأو غري تامة اخللقة، ل ينفي اأ�سل 
امل�سابهة املحرمة فيها كذلك، والتي لول ورود الن�ص باإباحتها لكانت حمرمة واهلل 

تعالى اأعلم.
جاء يف في�ص الباري ناقالاً عن القنية )ويف القنية: اأن البنات جائزة، وكانت حقيقتها يف القدمي اأنهم   )1(
ا، وي�سدوَنه يف الو�سط، فكانت ل حتي عن �سورة و�سكل، ومل تكن كبناتنا اليوم، فاإنَّها  كانوا ياأخذون ثوباً

ا( في�ص الباري على �سحيح البخاري )158/6(.  متاثيل كالأ�سنام، فال جتوز قطعاً
جاء يف الذخرية )والذي يباح للعب اجلواري به، ما كان غري تام اخللقة ل يحيى ما كان �سورته يف   )2(

العادة، كالعظام التي يعمل لها وجوه بالر�شم كالت�شوير يف احلائط( )285/13(.
وجاء يف مواهب اجلليل )وامل�ستخف ما كان بخالف ذلك مما ل يحيى، فامل�ستخف من اللعب ما كان 

ا بال�سور ولي�ص بكامل الت�سوير، وكلما قل ال�سبه قوي اجلواز( )272/12(. م�سبهاً
جاء يف املغني )ول باأ�ص باللعب ما مل تكن �سورة( )116/8(.  )3(

وجاء يف ك�ساف القناع )ولعب اجلواري باللعب غري امل�سورة فيه م�سلحة للتمرن على ما هو املطلوب 
منهن عادة( )48/4(.

والتح�سيل  البيان   ،)286/13( الذخرية   ،)158/6( البخاري  �سحيح  على  الباري  في�ص  راجع:   )4(
)367/9(، ال�سرح الكبري لبن قدامة )117/8(.
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الرتجيح: 

الذي يرتجح هو القول الأول، وهو جواز �سنع التماثيل من ال�سمع، وت�سويرها اإذا 
ا لالأطفال، وذلك لالآتي:  كانت لعباً

لقوة اأدلتهم، ولعدم �سالمة القول الثاين من القوادح املوؤثرة.. 1

ا لالأطفال. . 2 لزوال علل حترمي �سنع التماثيل اإذا كانت التماثيل لعباً

. فعلة م�سابهة خلق اهلل قد ُخ�ست بالن�ص يف ق�سة عائ�سة

وعلة تعظيم هذه التماثيل، التي تقود اإلى عبادتها، قد زالت بكونها ُلعًبا، مما 
يعني امتهانها.

التماثيل واهلل . 3 ملا يف ذلك من م�سلحة تدريب الأطفال وتعليمهم على هذه 
تعالى اأعلم.

املطلب الثاين
�صنع التماثيل من ال�صمع لغري ذوات الأرواح

جواز  على  ا،  تخريجاً واحلنابلة)4(  وال�سافعية)3(  واملالكية)2(  احلنفية)1(  اتفق 
جاء يف بدائع ال�سنائع “فاأما �سورة ما ل روح له من الأ�سجار، والقناديل، ونحوها، فال باأ�ص به” )127/5(  )1(

وجاء يف العناية �سرح الهداية “ول يكره متثال غري ذي الروح لأنه ل ُيعبد” )170/2(.
جاء يف ال�سرح الكبري لل�سيخ الدردير “واأما ت�سوير غري احليوان ك�سجرة و�سفينة فجائز” )338/2(.  )2(
“واأما ت�سوير غري احليوان، كال�سفن والأ�سجار فال  ال�سرح ال�سغري  ال�ساوي يف حا�سيته على  وقال 

حرمة فيه” )210/5(.
جاء يف اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب “ول باأ�ص بت�سوير القمرين وال�سجر ونحوهما مما ل روح   )3(

له” )226/3(.
وجاء يف مغني املحتاج “و يجوز مرتفع مقطوع الراأ�ص، و�سورة �سجر ونحوه، مما ل روح فيه ك�سم�ص 

وقمر” )248/3(.
جاء يف غاية املنتهى “وجاز ت�سوير غري حيوان ك�سجر” )146/1(.  )4(

وجاء يف مطالب اأويل النهى “وجاز ت�سوير غري حيوان ك�سجر وكل ما ل روح فيه” )354/1(.
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ت�سوير التماثيل اإذا كانت من ال�سمع، وهي من غري ذوات الأرواح، كت�سوير ال�سفن، 
وال�سجر، والبيوت، واخليام وغريها. وا�ستدلوا على ذلك بعدة اأدلة: 

الدليل الأول: 

جاء رجل اإلى ابن عبا�ص  فقال: اإين رجل اأ�سور هذه ال�سور فاأفتني فيها، 
فقال له:  ادن مني، فدنا منه، ثم قال ادن، فدنا، حتى و�سع يده على راأ�سه، قال: 
»كل م�سّور يف  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول اهلل  �سمعت  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول اهلل  �سمعت من  اأنبئك مبا 
ا فتعذبه يف جهنم«.  وقال: »اإن كنت لبد فاعالاً  النار يجعل له بكل �سورة �سورها نف�ساً

فا�سنع ال�سجر وما ل نف�ص له«)1(.

اإليه، فدل    اأر�سده  ملا  ا  الأرواح حمرماً التماثيل لغري ذوات  فلو كان �سنع 
ذلك على اإباحة �سنعها)2(.

الدليل الثاين: 

اأن عبدة ال�سور، ليعبدون متثال ما لي�ص بذي روح، فال يح�سل الت�سبه بهم)3(.

�سحيح البخاري، باب بيع الت�ساوير التي لي�ص فيها روح وما يكره من ذلك، )108/3( رقم احلديث   )1(
2225. �سحيح م�سلم، باب ل تدخل املالئكة بيتاًا فيه كلب ول �سورة، )161/6( رقم احلديث 5662.

راجع: �سرح النووي على م�سلم )91/14(.  )2(
راجع: بدائع ال�سنائع )116/1(.  )3(
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املبحث الثاين
دخول املتاحف ال�صمعية واملعاو�صة عليه

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
دخول املتاحف ال�صمعية 

اختلف الفقهاء  يف حكم دخول املتاحف ال�سمعية على قولني: 

القول الأول:

حترمي دخول املتاحف ال�سمعية، واإليه ذهب احلنفية)1( و املالكية)2(، وال�سافعية)3( 
ا. تخريجاً

جاء يف بدائع ال�سنائع: ) وكذا يكره الدخول اإلى بيت فيه �سور على �سقفه اأو حيطانه اأو على ال�ستور   )1(
والأزر والو�شائد العظام( )116/1(.

البيوت  هذه  مثل  يف  الدخول  ويكره  البيوت،  يف  ال�سور  اتخاذ  )يكره  الهداية  �سرح  البناية  يف  وجاء 
واجللو�ص والزيارة ( )461/2(.

واملق�سود الكراهة التحرميية، كما ن�ص على ذلك ابن عابدين يف حا�سيته، اإذ هي الأ�سل اإذا مل توجد 
ا عندهم ماثبت النهي فيه بدليل ظني، واملحرم  قرينة ت�سرف اإلى الكراهة التنزيهية، واملكروه حترمياً

ماثبت بدليل قطعي. راجع: : حا�سية ابن عابدين )348/6(، وم�سطلحات املذاهب الفقهية �ص46.
فقد ن�شوا على حرمة النظر اإليها، والإعجاب بها، وعللوا باأن النظر اإلى احلرام حرام، واأن الوقوف   )2(

عند �ساحبها يعترب من اإعانته على مايرتكب من حرام.
 ،)210/5( ال�سغري  ال�سرح  على  ال�ساوي  حا�سية   ،)338/2( الدردير  لل�سيخ  الكبري  ال�سرح  راجع: 

املدخل لبن احلاج )163/2(.
وبني  غرفة،  يف  والتماثيل  غرفة،  يف  يكون  كاأن  متاثيل،  فيه  مكان  دخول  بني    ال�سافعية  ق  فرَّ  )3(

احل�سور اإلى غرفة فيها متاثيل واجللو�ص فيها فجوزوا الأول وحرموا الثاين.
اإلى  املحتاج  مغني   ،)226/3( الطالب  رو�ص  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى   ،)403/16( املجموع  راجع: 

معرفة معاين األفاظ املنهاج )408/4(.
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وا�ستدلوا ب�ما يلي: 

الدليل الأول: 

اأن املالئكة لتدخل الأماكن التي فيها �سور، فدل على حترمي دخولها)1(، فعن 
 فراث عليه)2(، حتى ا�ستد على  ملسو هيلع هللا ىلص جربيل  َقاَل: وعد النبي  اأَِبيِه  َعْن  �َسامِلٍ 
ا فيه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلقيه ف�سكا اإليه ما وجد، فقال له: »اإنا ل ندخل بيتاً

�سورة ول كلب«)3(.

ونوق�ص: باأن املالئكة ل تدخله ل يوجب حترمي دخوله علينا كما لو كان فيه كلب 
ول يحرم علينا �سحبة رفقة فيها جر�ص مع اأن املالئكة ل ت�سحبهم)4(. 

فعن اأبي هريرة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ت�سحب املالئكة رفقة فيها كلب، ول جر�ص«)5(.

الدليل الثاين: 

فراأى يف  ملسو هيلع هللا ىلص فجاء،  ر�سول اهلل  ا، ودعوت  قال: �سنعت طعاماً  ، عن علي 
ا فيه  البيت ت�ساوير فرجع، فقلت: يا ر�سول اهلل مل رجعت، قال: »اإن يف البيت �سيئاً

ت�ساوير، واإن املالئكة ل تدخل بيتاًا فيه ت�ساوير«)6(.

فوجود املنكِر يف البيت مانع من الدخول فيه، وامتناعه ملسو هيلع هللا ىلص عن الدخول ملكان فيه 
ت�ساوير، داٌل على حرمة الدخول لالأماكن التي فيها منكرات)7(.

ا، لأنكر ملسو هيلع هللا ىلص على فاطمة وعلي  وميكن اأن يناق�ص: اأن لو كان البقاء يف املكان حمرماً
. ولُيت�سور اأن ل ير�سى ملسو هيلع هللا ىلص لنف�سه احلرام، وير�ساه لعلي وفاطمة ،

راجع: بدائع ال�سنائع )116/1(، العناية �سرح الهداية )168/2(، الذخرية )98/2(.  )1(
فراث عليه: اأي اأبطاأ. املعلم بفوائد م�سلم )271/3(.  )2(

�سحيح البخاري، باب ل تدخل املالئكة بيتاًا فيه �سورة )107/15(، رقم احلديث 5960.  )3(
املغني )113/8(  )4(

�سحيح م�سلم، باب كراهة الكلب واجلر�ص فى ال�سفر )162/6(، رقم احلديث 5568.  )5(
م�سند البزار و�سححه، م�سند علي بن اأبي طالب ، )158/2(، رقم احلديث 523.  )6(

راجع: عون املعبود )163/10(، و�سرح �سنن ابن ماجه لل�سيوطي واآخرون، �ص241.  )7(



األحكام الفقهية املتعلقة  باملتاحف الشمعية

العدد  الرابع  واخلمسون  835العدد  الرابع  واخلمسون 834

الدليل الثالث: 

اأن ال�سور ذريعة لعبادة الأوثان، فاأ�سل عبدة الأوثان بداأت من التماثيل، فيجب 
البتعاد عنها، خ�سية الإعجاب بها، ثم عبادتها)1(.

الدليل الرابع: 

ميكن اأن ي�ستدل كذلك بامتناع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن دخول الكعبة، لوجود الت�ساوير 
فيها)2( 

فعن ابن عبا�ص : »اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا راأى ال�سور يف البيت، مل يدخل حتى 
اأمر بها فُمحيت، وراأى اإبراهيم واإ�سماعيل  باأيديهما الأزلم، فقال: قاتلهم 

اهلل، واهلل اإن ا�ستق�سما بالأزلم قط«)3(.

وميكن اأن يناق�ص: 

 باأن امتناع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من دخول البيت وفيه التماثيل والت�ساوير، ل حلرمة 
الدخول، بل لأنه ل ُيقّر على باطل، ولأنه ل يحب فراق املالئكة وهي ل تدخل ما فيه 

�سورة.)4(

ُينقل  ومل  الت�ساوير،  لوجود  ا حينها من دخولها  اأحداً ملسو هيلع هللا ىلص مل مينع  باأنه  وكذلك 
عنه ملسو هيلع هللا ىلص قبل ذلك النهي عن دخول الكعبة لوجود ال�سور، فال�سور يف الكعبة لي�ست 

حديثة.

وكذلك الأ�سنام كانت موجودة حول الكعبة وهي نوع من التماثيل، ومع ذلك مل 
ياأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال�سحابة  بعدم البقاء يف البيت احلرام من غري حاجة، اأو 

�سرورة قبل تك�سريها. 
راجع: املجموع )403/16(  )1(

راجع: املعتمد )448/2(  )2(
�سحيح البخاري، باب: واتخذ اهلل اإبراهيم خليالاً )419/8(، رقم احلديث3352.  )3(

راجع: فتح الباري لبن حجر )469/3(.  )4(
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الدليل اخلام�س: 

ال�سور  لأجل  الكنائ�ص   عن دخول  بامتناع عمر  ُي�ستدل كذلك  اأن  ميكن 
ا ل ندخل كنائ�سكم من اأجل التماثيل التي فيها ال�سور”)1(. فقد قال للن�سارى: “اإنَّ

فدل على حترمي دخول الأماكن التي فيها متاثيل وت�ساوير.

وميكن اأن ُيناق�ص: باأن كراهية عمر  لنف�سه الدخول ل تدل على التحرمي، 
فقد اأقر دخول امل�شلمني الكنائ�ض و�شالتهم فيها، بل وا�شرتط على الن�شارى اأن ل 

مينعوا امل�سلمني من دخول الكنائ�ص، بل ويو�سعوا اأبوابها لهم كما �سياأتي.

القول الثاين:

ا)2(. كراهة دخول املتاحف ال�سمعية، واإليه ذهب احلنابلة تخريجاً

وا�ستدلوا مبا يلي: 

الدليل الأول: 

 ر�سالة عمر بن اخلطاب لن�سارى ال�سام)3(، فقد ا�شرتط فيها عدم منع دخول 
ا ب�سيغة اجلزم يف �سحيحه )444/1(، باب ال�سالة يف البيعة رقم احلديث 434،  ذكره البخاري معلقاً  )1(

وو�سله عبدالرزاق يف م�سنفه )411/1(.
جاء يف ال�سرح الكبري “فاأما دخول منزل فيه �سورة فلي�ص مبحرم” )114/8(.  )2(

وجاء يف املبدع: “واأما دخول منزل فيه ت�ساوير فلي�ص مبحرم” )184/7(.
وجاء يف مطالب اأويل النهى “كون املالئكة ل تدخل بيتاًا فيه �سورة ل يوجب حترمي دخوله، كما لو كان 
اإذن  اأن املالئكة ل ت�سحبهم ، ويباح ترك الإجابة  فيه كلب ، ول يحرم �سحبة رفقة فيها جر�ص مع 
ا له عن فعله ، واإن علم بال�سور املعلقة قبل الدخول، كره له الدخول” )238/5(. عقوبة للفاعل ، وزجراً
عن عبدالرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن اخلطاب  حني �سالح اأهل ال�سام ب�سم اهلل الرحمن   )3(

الرحيم، هذا كتاب لعبداهلل عمر اأمري املوؤمنني من ن�سارى مدينة كذا وكذا، ....
وفيها “واأن ل مننع كنائ�سنا اأن ينزلها اأحد من امل�سلمني يف ليل ول نهار، واأن نو�ّسع اأبوابها للمارة وابن 
ا من امل�سلمني، �سرطنا لهم ذلك  ال�سبيل، فلما اأتيت عمر  بالكتاب زاد فيه واأن ل ن�سرب اأحداً
واأهل ملتنا وقبلنا منهم الأمان، فاإن نحن خالفنا �سيئاًا مما �سرطناه لكم ف�سمناه على  اأنف�سنا  على 

اأنف�سنا فال ذمة لنا، وقد حل لكم ما يحل لكم من اأهل املعاندة وال�سقاوة”.
ا”،=  ال�سنن الكربى للبيهقي)202/9(، رقم احلديث 18497. قال ابن كثري “له طرق ي�سد بع�سها بع�ساً
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امل�سلمني للكنائ�ص، يف ليل اأو نهار، دليل على جواز دخول امل�سلمني لأماكن التماثيل، 
اإذ الأ�سل يف الكنائ�ص وجود التماثيل فيها)1(.

الدليل الثاين: 

دخول ال�سحابة  للكنائ�ص، والأ�سل وجود التماثيل فيها، فدل ذلك على 
اأن  ال�سام،  فتوح  يف  عائد  ابن  روى  فقد  متاثيل،  فيها  التي  لالأماكن  الدخول  جواز 
ا فدعوه فقال: اأين هو، قالوا:  الن�سارى �سنعوا لعمر  حني قدم ال�سام طعاماً
  يف الكني�سة، فاأبى اأن يذهب، وقال لعلي: ام�ِص بالنا�ص فليتغدوا، فذهب علي
بالنا�ض فدخل الكني�شة وتغدى هو وامل�شلمون، وجعل علي ينظر اإلى ال�شور، وقال ما 

على اأمري املوؤمنني لو دخل فاأكل)2(.

 قال ابن قدامة : “فهذا اتفاق منهم على جواز دخولها وفيها ال�سورة”)3(.

الدليل الثالث: 

ميكن اأن ي�ستدل كذلك ب�سالة بع�ص ال�سحابة  يف الكنائ�ص، كاأبي مو�سى 
.)4(

 الأ�سعري
= م�شند الفاروق ج2 �ص489.

وقال ابن القيم : “و�شهرة هذه ال�شروط تغني عن اإ�شنادها، فاإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها 
اأنفذها بعده  األ�شنتهم ويف كتبهم، وقد  يف كتبهم، واحتجوا بها، ومل يزل ذكر ال�شروط العمرية على 

اخللفاء وعملوا مبوجبها”)اأحكام اأهل الذمة 164/3(.
فاإقرار عمر  ملا يف الر�شالة دليٌل على عدم حترمي مافيها، ومنها ا�شرتاط دخول دخول الكنائ�ض 
من امل�شلمني على الن�شارى، ولو كان ال�شرط حمرًما، ملا اأقره ، ومعلوم اأن الكنائ�ص ل تخلوا من 
ا، ومل يفرق  بني الكنائ�ص التي فيها متاثيل، والكنائ�ص التي لتوجد بها متاثيل يف  ال�سور غالباً

احلكم، فدل على ذلك على عدم حترمي دخول اأماكن التماثيل واهلل اأعلم.
وراأيت ذات الر�سالة لأبي عبيدة ابن اجلراح يف تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر )120/2( لكنها ا�ستهرت   )1(

عن عمر  وهي ما ت�شمى بال�شروط العمرية.
  نقل هذه الق�سة يف املغني عن عمر  مل اأجد كتاب فتوح ال�سام لبن عائد، وراأيت ابن قدامة  )2(

)283/7(. وابن القيم  يف اإغاثة اللهفان )157/1(، وابن ع�ساكر يف تاريخ دم�سق)42/6(.
املغني )283/7(.  )3(

راجع: م�سنف ابن اأبي �سيبة )528/1(، التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح )504/5(، =  )4(
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جمرد  من  اأعظم  ال�شالة  و�شاأن  فيها،  التماثيل  وجود  الأ�شل  باأن  يخفى  ول   
الدخول، فما دونها من الأمور كالدخول اأهون بال �سك، وا�ستهرت هذه احلوادث فلم 

ُتنكر فدل على عدم حترمي دخول الأماكن التي فيها متاثيل.

الدليل الرابع: 

ميكن اأن ي�ستدل كذلك مبا ُروي عنه ملسو هيلع هللا ىلصعام الفتح اأنه قال: »ومن دخل الكعبة 
فهو اآمن«)1(.

ا ملا ذكره ملسو هيلع هللا ىلص  والكعبة كانت فيها بع�ص الت�ساوير حينئذ، فلو كان الدخول حمرماً
من الأماكن التي �سياأمن فيها الداخل.

و ميكن اأن ُيناق�ض: اأن هذه اللفظة غري حمفوظة عند املحدثني، وعلى الت�شليم 
ب�سحتها فاإنَّ من �سيدخلها حينئٍذ الكفار ولي�ص امل�سلمني.

الدليل اخلام�س: 

ميكن اأن ُي�ستدل كذلك، باأنَّ اأم �سلمة  ذكرت لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كني�سة راأتها 
باأر�ص احلب�سة، يقال لها مارية، فذكرت له ما راأت فيها من ال�سور، فقال ر�سول اهلل 
بنوا على قربه  ال�سالح،  الرجل  اأو  العبدال�سالح،  فيهم  اإذا مات  قوم  »اأولئك  ملسو هيلع هللا ىلص: 

ا و�سوروا فيه تلك ال�سور اأولئك �سرار اخللق عند اهلل«)2(. م�سجداً

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص مل ينكر اإل الت�سوير يف هذا احلديث، ومل ينكر على اأم �سلمة دخول 
= عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري )192/4( �سرح �سحيح البخارى لبن بطال )89/2(.

راجع: ال�ستذكار )151/5(.  )1(
والق�سة اأن ابن عبا�ص، قال: جاء العبا�ص باأبى �سفيان اإلى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: اأنه اأ�سلم من ليلته قبل 
اأن ي�سبح بني يدى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واأنه ملا قال له ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من دخل دار اأبى �سفيان فهو اآمن« 
قال اأبو �سفيان: وما ت�سع دارى؟ فقال: »ومن دخل الكعبة فهو اآمن«، قال: وما ت�سع الكعبة؟ فقال: »ومن 
دخل امل�سجد فهو اآمن«، قال: وما ي�سع امل�سجد! فقال: »ومن اأغلق عليه بابه فهو اآمن«، فقال اأبو �سفيان: 

هذه وا�سعة. ال�سرية النبوية لبن كثري )552/3(.
�سبق تخريجه.  )2(
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ا ومل ينكره ملسو هيلع هللا ىلص،  الأماكن التي فيها ت�ساوير، وهي الكني�سة، فلو كان الدخول حمرماً
، واأن  ا للبيان عن وقت احلاجة وهو ممتنع يف حقه ملسو هيلع هللا ىلص)1(، خا�سةاً لكان ذلك تاأخرياً

احلديث يف اآخر حياته ملسو هيلع هللا ىلص.

وميكن اأن ُيناق�ض: باأن الروؤية لت�شتلزم الدخول، فقد تكون راأتها من اخلارج.

كان  ولو  وو�شفت،  وراأت  دخلت  اأنها  فالظاهر  الظاهر،  خالف  هذا  باأن  ويرد: 
ملسو هيلع هللا ىلص عن دخولها، وهذا مل يوجد فدل  النبي  ل�ساألها وا�ستف�سل منها  الأمر حمتمالاً 

على اأنها دخلت.

الرتجيح: 

املتاحف  دخول  كراهة  وهو  الثاين،  القول  رجحان  اأعلم،  واهلل  يرتجح  الذي 
ال�سمعية، وذلك ملايلي: 

ماُذكر . 1 خا�سةاً  املوؤثرة،  القوادح  من  و�سالمتها  الثاين،  القول  اأدلة  ظهور 
 يف دخولهم للكنائ�ص، وا�سرتاطهم تو�سعة  من الآثار عن ال�سحابة 

اأبوابها لهم، و�سالتهم فيها.

فيها . 2 التي  الأماكن  دخول  حترمي  على  مايدل  الأول  القول  اأدلة  يف  يوجد  ل 
متاثيل، وغايُة مافيها اأنها تدل على كراهة اجللو�ص فيها، لعدم دخول املالئكة 
يقولون  الثاين  القول  اأ�سحاب  جعل  الذي  وهذا  فيها،  املنكر  ولوجود  فيها، 

بالكراهة، مع اأن اأدلتهم التي ا�ستدلوا بها تدل على الإباحة ل الكراهة)2(.

اأن النهي ال�سريح داٌل على حترمي على �سنع ال�سور، واقتنائها دون ك�سر اأو . 3
طم�ص، وهذا لي�ستلزم حترمي دخول اأماكنها واهلل تعالى اأعلم.

راجع: املح�سول لبن العربي )�ص: 49(.  )1(
راجع: املغني )113/8(، ك�ساف القناع )293/1(.  )2(
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املطلب الثاين
املعاو�صة على دخول املتاحف ال�صمعية

اأن التعاقد يف هذه امل�ساألة �سيتم  اأبني  اأن  اأريد  اأتكلم عن حكم امل�ساألة،  اأن  قبل 
على روؤية التماثيل ال�سمعية، واملكان تبع لذلك، اإذ لو مل توجد هذه التماثيل ملا دخل 
التماثيل  روؤية  هي  والتي  منفعة،  على  اإجارٌة  هي  باأنها  الفقهي  وتكييفها  املتعاقد، 

ال�سمعية.

واأما حكم املعاو�سة على دخول املتاحف ال�سمعية لروؤية التماثيل ال�سمعية، فقد 
ا  اتفقت املذاهب الأربعة من احلنفية)1( واملالكية)2( وال�سافعية)3( واحلنابلة)4( تخريجاً

على حترمي املعاو�سة على دخول املتاحف ال�سمعية.

فيها متاثيل  التي  الأماكن  موا دخول  وال�سافعية فقد حرَّ واملالكية  اأما احلنفية   
ا، وعلَُّتهم يف ذلك وجود التماثيل فيها، ومل يفرقوا بني ق�سد الداخل هل كان  مطلقاً

لأجل التماثيل اأو ل، فمن باب اأولى حترمي املعاو�سة على روؤية هذه التماثيل.
ل  متلفها  واأن  غريه،  اأو  خزف  من  وهي  منها  لفائدة  التي  التماثيل  �سراء  حرمة  على  احلنفية  ن�ص   )1(
ي�سمنها، اإذ لي�ص لها مالية، ولاأجرة لفاعلها خا�سةاً اإذا كانت فائدتها التلهي فقط، واملعاو�سة على 
روؤية التماثيل ال�سمعية من جن�ص هذه امل�ساألة، ولذلك فالأقرب حرمة العقد عندهم واهلل تعالى اأعلم.

راجع: املحيط الربهاين لالإمام برهان الدين ابن مازة )84/8(، البناية �سرح الهداية )461/2(، 
حا�سية ابن عابدين )293/20(.

�شبق التبيني بحرمة النظر اإلى التماثيل ودخول اأماكنها عند املالكية يف املطلب ال�شابق، ومن باب اأولى   )2(
التعاقد على روؤيتها، والإعجاب بها، ومن تعليالتهم يف ذلك حترمي الإعانة على فعل املحرم ولو بروؤية، 

فكيف اإذا كان مبال ي�سجع �سانع التماثيل على �سنع التماثيل. 
 ،)210/5( ال�سغري  ال�سرح  على  ال�ساوي  حا�سية   ،)338/2( الدردير  لل�سيخ  الكبري  ال�سرح  راجع: 

املدخل لبن احلاج )163/2(.
ن�ص ال�سافعية  كذلك على بطالن التعاقد على الت�سوير، واأن امل�سور ل اأجرة له، واأطلقوا الأمر   )3(

م ل يقابل باأجرة. ر بطلب من غريه، وعللوا باأن املحرَّ ور لنف�سه كم�ساألتنا، اأو �سوَّ يف ذلك �سواءاً �سَّ
اإلى  املحتاج  مغني   ،)226/3( الطالب  رو�ص  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى   ،)403/16( املجموع  راجع:   

معرفة معاين األفاظ املنهاج )408/4(.
راجع: �سرح منتهى الإرادات )9/2(، مطالب اأويل النهى )612/2(.  )4(
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التماثيل،  من  نوع  وهو  ال�سنم  بيع  منع  على  ن�سوا  فقد    احلنابلة  واأما 
وُيلحق به �سائر اأنواع املعاو�سات على التماثيل.

 جاء يف �سرح منتهى الإرادات: “ول ي�سح �سراء خمر لرييقها لأنه ل نفع فيها ول 
اآلة لهو ونحو �سنم”)1(.

بل قد حرموا بيع اأو اإجارة مواد للكفار يعملون منها متاثيل، جاء يف مطالب اأويل 
النهى: “وحرم بيعهم واإجارتهم ما يعملونه كني�سة اأو متثال”)2(.

التي �سيبيعونها مباحة، ومع ذلك حرموا  فاإذا كان هذا يف حق الكفار، واملادة 
البيع والإجارة، فكيف باملعاو�سة على روؤية هذه التماثيل من امل�سلمني.

فتكون  مكروه،  احلنابلة  عند  الت�ساوير  لأماكن  الدخول  باأن  قائل  يقول  قد 
ا. املعاو�سة على الدخول مكروهةاً اأي�ساً

فيمكن اأن ُيناق�ص ذلك باأن املعاو�سة وقعت على روؤية التماثيل ل الدخول، 

ال�سمعية ومل ي�ساهد فيها  اإلى املتاحف   فلو دخل من دفع قيمة تذكرة الدخول 
التماثيل، لرجع على �ساحب املتحف، وطالبه بقيمة التذكرة. 

مايل  مبقابل  وتك�سف  مغطاة،  وهي  طريق  يف  موجودة  التماثيل  هذه  كانت  ولو 
هي  اإذ  ال�سمعية،  للمتاحف  يدخل  اأن  يريد  من  الروؤية  قيمة  لدفع  روؤيتها،  اأراد  ملن 

املق�سودة.

روؤية  على  وقعت  واملعاو�سة  ا،  ق�سداً ل  ا  تبعاً ُوجد  املكان  اأن  ذلك  من  فيتلخ�ص 
التماثيل، فتلحق امل�ساألة حينئذ بحكم املعاو�سات على التماثيل من بيع اأو اإجارة اأو 

غريها.

وميكن اأن ُي�ستدل على حترمي املعاو�سة على دخول املتاحف ال�سمعية بالآتي:
�سرح منتهى الإرادات )9/2(  )1(
مطالب اأويل النهى )612/2(  )2(
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الدليل الأول: 

اأن يف دخول هذه املتاحف ال�سمعية اإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال على اهلل 
ی   ی   ىئ      ىئىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ      ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   )ەئ   تعالى: 

ی( ]املائدة: 2[. 

املتاحف  دخول  على  املعاو�سة  يف  ظاهرٌة  والعدوان  الإثم  على  الإعانة  ووجه 
اإذا ُعدم لأغلقت  اإن�ساء هذه املتاحف الربح املادي، الذي  اإذ الهدف من  ال�سمعية، 
تذكرة  قيمة  من  اإذ  ال�سمعية،  التماثيل  �سناعة  ولت�ساءلت  اأبوابها،  املتاحف  هذه 

الدخول تكون �سيانة هذه التماثيل، وحرا�ستها، واإن�ساء متاحف اأخرى مثلها.

الدليل الثاين: 

اأن يف ذلك ت�شييًعا للمال، وقد اأُمرنا باملحافظة عليه، ونهينا عن ت�شييعه، فعن 
ا قيل وقال  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن اهلل كره لكم ثالثاً  �سمعت النبي  املغرية بن �سعبة 

واإ�ساعة املال وكرثة ال�سوؤال«)1(.

الدليل الثالث: 

اأن ال�سور ذريعة لعبادة الأوثان، فاأ�سل عبدة الأوثان بداأت من التماثيل، فيجب 
البتعاد عنها، خ�سية الإعجاب بها، ثم عبادتها، خا�سةاً واأن التماثيل يف هذه املتاحف 
الأمر  فيبداأ  احلا�سر،  اأو  املا�سي  يف  �سواءاً  واملوؤثرين،  بامل�ساهري  ُتعنى  ال�سمعية 

بالإعجاب، وينتهي بالعبادة، فيجب �سد هذه الذريعة �سوناًا جلناب التوحيد.

الدليل الرابع: 

ا، اأو �سبه عارية، وبع�سها لن�ساء،  ورت عارية متاماً اأن بع�ص هذه التماثيل قد �سُ
اأُمر بغ�ص الب�سر، والبعد عن كل مايثري  الناظر لهن، واملوؤمن قد  مما يثري �سهوة 

�شهوته، ومنه النظر املحرم )ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  
�سحيح البخاري )169/6( َباب ماينهى عن اإ�ساعة املال رقم احلديث 2408  )1(
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ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ( ]النور: 31-30[.

الدليل اخلام�س: 

م ل يقابل باأجرة)1(، فعن ابن عبا�ص عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اهلل تعالى  اأن املحرَّ
ا حّرم ثمنه«)2(. اإذا حّرم �سيئاً

قال ابن رجب : “وهذه كلمة عامة جامعة تطرد يف كل ما كان املق�سود من 
ا”)3(. النتفاع به حراماً

وبناءاً على ماُذكر من الأدلة فال ريب اأن املعاو�سة على روؤية هذه التماثيل حُمّرمة 
واهلل تعالى اأعلم.

اإعانة الطالبني )362/3(، اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب )226/3(.  )1(
�سنن الدارقطني، كتاب البيوع، رقم احلديث 2815، )388/3(و�سححه الألباين  يف غاية املرام   )2(

�ص192.
جامع العلوم واحلكم )447/2(  )3(
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اخلامتة 

ويف ختام هذا البحث اأ�سكر ربي على تي�سري اإعداد هذا البحث، فله احلمد يف 
الأولى والآخرة، وهذا ذكر لأهم النتائج التي تو�سلت لها: 

ة ت�شتخرج من تقطري الّنفط، والفحم . 1 ال�شمع املعدين هو: ماّدة معدنّية دهنيَّ
احلجرّي، وت�ستعمل ل�سنع ال�سموع واأغرا�ص اأخرى. 

ت�سنع التماثيل ال�سمعية من ال�سمع املعدين.. 2

املق�سود باملتاحف ال�سمعية هي حمالت جتارية تتخ�س�ص يف عر�ص متاثيل . 3
م�سنوعة من مادة ال�سمع، للم�ساهري القدماء اأو املعا�سرين.

4 . 3000  التماثيل والنماذج ال�شمعية ا�شُتخدمت يف �شبه القارة الهندية �شنة 
علم  التماثيل يف  كذلك  وا�شتخدمت  ارتباط عقدي،  لها  وكان  امليالد،  قبل 

الت�سريح الطبي.

يحرم �سنع التماثيل من ال�سمع لذوات الأرواح بالإجماع.. 5

يباح �سنع التماثيل من ال�سمع لغري ذوات الأرواح.. 6

يحرم دخول املتاحف ال�سمعية عند احلنفية املالكية وال�سافعية، وُيكره عند . 7
احلنابلة، والراجح الكراهة.

من . 8 الأربعة  املذاهب  عند  ال�سمعية  املتاحف  دخول  على  املعاو�سة  حترم 
احلنفية واملالكية وال�سافعية واحلنابلة، وهو الراجح.

و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني
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قائمة امل�صادر واملراجع

عمرون . 1 بن  عيا�ص  بن  مو�سى  بن  عيا�ص  املوؤلف:  م�سلم،  بفوائد  املعلم  اإكمال 
اليح�سبي ال�سبتي، اأبو الف�سل )ت: 544ه�(املحقق: الدكتور يحيى اإ�سماعيل، 
1419ه�-   ،1 الطبعة:  م�سر  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الوفاء  دار  النا�سر: 

1998م. 

 اإغاثة اللهفان من م�سائد ال�سيطان، املوؤلف: حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي . 2
اأبو عبداهلل النا�سر: دار املعرفة - بريوت.

املوؤلف: يحيى بن هبرية بن حممد بن هبرية . 3 الإف�ساح عن معاين ال�سحاح، 
الذهلي ال�شيبايّن، اأبو املظفر، عون الدين )ت: 560ه�(املحقق: فوؤاد عبداملنعم 

اأحمدالنا�سر: دار الوطن.

اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني، املوؤلف: اأبو بكر )امل�سهور بالبكري( . 4
الفكر  دار  ال�سافعي )ت: 1310ه�(النا�سر:  الدمياطي  عثمان بن حممد �سطا 

للطباعة والن�سر والتوزيع.

ال�ستذكار، املوؤلف: اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب النمري النا�سر: دار . 5
الكتب العلمية - بريوت.

اأحكام اأهل الذمة، لبن القيم اجلوزية، درا�سة وحتقيق: طه عبدالروؤوف �سعد . 6
النا�سر: دار الكتب العلمية بريوت - لبنان الطبعة الثانية 1423ه�- 2002م.

تيمية.املكتبة . 7 ابن  الإ�سالم  �سيخ  تاأليف:  التحليل،  اإبطال  على  الدليل  اإقامة 
ال�ساملة.

اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب لزكريا بن حممد بن زكريا الأن�ساري، . 8
زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )ت: 926ه�( النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي.
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بن . 9 علي  احل�سن  اأبو  الدين  لعالء  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف 
�سليمان املرداوي الدم�سقي ال�ساحلي احلنبلي )ت: 885ه�( النا�سر: دار اإحياء 

الرتاث العربي الطبعة: 2.

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع املوؤلف: عالء الدين، اأبو بكر بن م�سعود بن . 10
الطبعة: 2،  العلمية  الكتب  دار  الكا�ساين احلنفي )ت: 587ه�(النا�سر:  اأحمد 

1406ه� - 1986م 

بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك، املعروف بحا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري، . 11
املالكي )ت:  ال�سهري بال�ساوي  اأحمد بن حممد اخللوتي،  العبا�ص  اأبو  املوؤلف: 

1241ه�(.

البناية �سرح الهداية، املوؤلف: اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد . 12
بن ح�سني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )ت: 855ه�( النا�سر: دار الكتب 

العلمية - بريوت، لبنان الطبعة: 1، 1420ه�- 2000م.

الوليد . 13 لأبي  امل�ستخرجة،  مل�سائل  والتعليل  والتوجيه  وال�سرح  والتح�سيل  البيان 
حجي  حممد  د.  حتقيق  450ه�(  )ت:  القرطبي،  ر�سد  بن  اأحمد  بن  حممد 
واآخرون النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي، بريوت - لبنان الطبعة: 2، 1408ه�- 

1988م.

التو�شيح ل�شرح اجلامع ال�شحيح، املوؤلف: ابن امللقن �شراج الدين اأبو حف�ض . 14
الفالح  دار  املحقق:  804ه�(  )ت:  امل�سري  ال�سافعي  اأحمد  بن  علي  بن  عمر 
للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، النا�سر: دار النوادر، دم�سق - �سوريا الطبعة: 

1، 1429ه�- 2008م.

عبدالرّزاق . 15 بن  حمّمد  بن  حمّمد  املوؤلف:  القامو�ض،  جواهر  من  العرو�ض  تاج 
بيدي حتقيق جمموعة من املحققني  احل�سيني، اأبو الفي�ص، امللّقب مبرت�سى، الزَّ

النا�سر دار الهداية.



األحكام الفقهية املتعلقة  باملتاحف الشمعية

العدد  الرابع  واخلمسون  847العدد  الرابع  واخلمسون 846

اأبو القا�سم علي بن احل�سن بن هبة اهلل املعروف بابن . 16 تاريخ دم�سق، املوؤلف: 
الفكر  دار  النا�سر:  العمروي  بن غرامة  املحقق: عمرو  ع�ساكر )ت: 571ه�(، 

للطباعة والن�سر والتوزيع.

ْلِبيِّ املوؤلف: عثمان بن علي بن . 17 تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ
�سهاب  الزيلعي احلنفي )ت: 743ه�(احلا�سية:  الدين  البارعي، فخر  حمجن 
ْلِبيُّ )ت:  الدين اأحمد بن حممد بن اأحمد بن يون�ص بن اإ�سماعيل بن يون�ص ال�سِّ

1021ه�(.

اجلامع ال�شحيح امل�شمى �شحيح م�شلم املوؤلف: اأبو احل�شني م�شلم بن احلجاج . 18
بن م�سلم الق�سريي الني�سابوري النا�سر: دار اجليل بريوت + دار الأفاق اجلديدة 

بريوت.

اجلامع ال�سحيح ملحمد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية البخاري، اأبو عبداهلل . 19
)ت: 256ه�( النا�سر: دار ال�سعب - القاهرة الطبعة: 1، 1407ه� - 1987م.

زين . 20 املوؤلف:  الكلم،  �سرح خم�سني حديثا من جوامع  العلوم واحلكم يف  جامع 
ثم  البغدادي،  ال�َسالمي،  بن احل�سن،  بن رجب  اأحمد  بن  الدين عبدالرحمن 
الدم�سقي، احلنبلي )ت: 795هـ( املحقق: �شعيب الأرناوؤوط - اإبراهيم باج�ض 

النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت.

حا�سيتا قليوبي وعمرية، املوؤلف: اأحمد �سالمة القليوبي واأحمد الربل�سي عمرية . 21
النا�سر: دار الفكر - بريوت الطبعة: بدون طبعة، 1415ه�-1995م.

حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين، املوؤلف: اأبو احل�سن، علي بن . 22
اأحمد بن مكرم ال�سعيدي العدوي )ت: 1189ه�(املحقق: يو�سف ال�سيخ حممد 

البقاعي النا�سر: دار الفكر - بريوت.

الذخرية، ل�سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص القرايف حتقيق: حممد حجي النا�سر: . 23
دار الغرب �سنة الن�سر: 1994م، مكان الن�سر: بريوت.
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رد املحتار على الدر املختار لبن عابدين، حممد اأمني بن عمر بن عبدالعزيز . 24
عابدين الدم�سقي احلنفي )ت: 1252ه�(النا�سر: دار الفكر-بريوت الطبعة: 2، 

1412ه� - 1992م. 

اإ�سماعيل . 25 اأبو الفداء  النبوية )من البداية والنهاية لبن كثري(املوؤلف:  ال�سرية 
بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي )ت: 774ه�(حتقيق: م�سطفى عبدالواحد 
الن�سر:  عام  لبنان   - بريوت  والتوزيع  والن�سر  للطباعة  املعرفة  دار  النا�سر: 

1395ه�- 1976م.

بكر . 26 اأبو  مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  املوؤلف:  الكربى  البيهقي  �سنن 
البيهقي النا�سر: مكتبة دار الباز - مكة املكرمة، 1414ه� - 1994م، حتقيق: 

حممد عبدالقادر عطا.

�سرح �سحيح البخارى لبن بطال املوؤلف: ابن بطال اأبو احل�سن علي بن خلف . 27
الن�سر:  دار  اإبراهيم  بن  يا�سر  متيم  اأبو  حتقيق:  449ه�(،  )ت:  عبدامللك  بن 

مكتبة الر�سد - ال�سعودية، الريا�ص الطبعة: 2، 1423ه� - 2003م.

�سرح منتهى الإرادات امل�سمى دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى ملن�سور بن يون�ص . 28
الن�سر 1996م،  �سنة  الكتب  النا�سر عامل  البهوتي )ت: 1051ه�(،  اإدري�ص  بن 

مكان الن�سر بريوت.

ال�سرح الكبري، للدردير، موقع يع�سوب. 29

�سرح م�سابيح ال�سنة لالإمام البغوي، املوؤلف: حممد بن عز الدين عبداللطيف . 30
ين بن فر�ستا، الرومي الكرماين، احلنفي، امل�سهور ب�  بن عبدالعزيز بن اأمني الدِّ
ابن امللك )ت: 854ه�( حتقيق ودرا�سة: جلنة خمت�سة من املحققني باإ�سراف: 

نور الدين طالب.

�سفاء الغليل يف بيان ال�سبه واملخيل وم�سالك التعليل املوؤلف: اأبو حامد حممد بن . 31
حممد الغزايل الطو�سي )ت: 505ه�(املحقق: د. حمد الكبي�سي.
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الدهلوي . 32 احل�سن  فخر  عبدالغني،  ال�سيوطي،  املوؤلف:  ماجه،  ابن  �سنن  �سرح 
النا�سر: قدميي كتب خانة - كرات�سي.

�سحيح اجلامع ال�سغري وزياداته، املوؤلف: اأبو عبدالرحمن حممد نا�سر الدين، . 33
بن احلاج نوح بن جناتي بن اآدم، الأ�شقودري الألباين )ت: 1420ه�( النا�سر: 

املكتب الإ�سالمي.

اأبو . 34 الدين  اأكمل  بن حممود،  بن حممد  املوؤلف: حممد  الهداية،  �سرح  العناية 
عبداهلل ابن ال�سيخ �سم�ص الدين ابن ال�سيخ جمال الدين الرومي البابرتي )ت: 

786ه�( النا�سر: دار الفكر. 

عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، املوؤلف: اأبو حممد حممود بن اأحمد بن . 35
العينى )ت: 855ه�(  الدين  الغيتابى احلنفى بدر  اأحمد بن ح�سني  مو�سى بن 

النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي.

عون املعبود �شرح �شنن اأبي داود، املوؤلف: حممد �شم�ض احلق العظيم اآبادي اأبو . 36
الطيب النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت الطبعة الثانية، 1415ه�.

غاية املنتهى يف جمع الإقناع واملنتهى املوؤلف: مرعي بن يو�سف الكرمي احلنبلي )ت: . 37
1033ه�(اعتنى به: يا�سر اإبراهيم املزروعي، رائد يو�سف الرومي النا�سر: موؤ�س�سة 

غرا�ص للن�سر والتوزيع والدعاية والإعالن، الكويت الطبعة: 1، 1428ه�- 2007م. 

اأحاديث احلالل واحلرام املوؤلف: حممد نا�سر الدين . 38  غاية املرام يف تخريج 
الألباين النا�سر: املكتب الإ�سالمي - بريوت الطبعة: الثالثة - 1405ه�.

في�ض الباري على �شحيح البخاري املوؤلف: )اأمايل( حممد اأنور �شاه بن معظم . 39
�ساه الك�سمريي الهندي ثم الديوبندي )ت: 1353ه�(املحقق: حممد بدر عامل 

املريتهي، اأ�ستاذ احلديث باجلامعة الإ�سالمية.

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري املوؤلف: اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل . 40
الع�سقالين ال�سافعي النا�سر: دار املعرفة - بريوت، 1379ه�.
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ك�ساف القناع عن منت الإقناع، املوؤلف: من�سور بن يون�ص بن اإدري�ص البهوتي، . 41
)ت: 1051ه�( حتقيق: هالل م�سيلحي م�سطفى هالل النا�سر: دار الفكر - 

بريوت الطبعة: 1402ه�.

بن . 42 عبداحلليم  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو  الدين  تقي  املوؤلف:  الكربى،  الفتاوى 
عبدال�سالم بن عبداهلل بن اأبي القا�سم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي 

الدم�سقي )ت: 728ه�(النا�سر: دار الكتب العلمية.

ل�شان العرب املوؤلف: حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�شري النا�شر: دار . 43
�سادر - بريوت الطبعة الأولى.

ملعات التنقيح يف �سرح م�سكاة امل�سابيح املوؤلف: عبداحلق بن �سيف الدين بن . 44
وتعليق:  حتقيق   » 1052ه�(  )ت:  احلنفي،  هلوي  الدِّ البخاري  اهللَّ  �سعد 

الأ�ستاذ الدكتور تقي الدين الندوي.

اأبواب . 45  واأقواله على  اأبي حف�ص عمر بن اخلطاب  م�سند اأمري املوؤمنني 
العلم.املوؤلف: اإ�سماعيل بن عمر بن كثري ال�سافعي الدم�سقي �سهرته: ابن كثري 

املحقق: عبداملعطي قلعجي.

ري . 46 الَب�سْ اأبو احل�سني  الطيب  علي  بن  املوؤلف: حممد  الفقه  اأ�سول  املعتمد يف 
املعتزيل )ت: 436ه�( املحقق: خليل املي�ص النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت. 

امل�سنف يف الأحاديث والآثار، املوؤلف: اأبو بكر عبداهلل بن حممد بن اأبي �سيبة . 47
كمال  1، 1409ه�، حتقيق:  الطبعة:  الريا�ص   - الر�سد  مكتبة  النا�سر:  الكويف 

يو�سف احلوت.

املبدع يف �سرح املقنع، لإبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن حممد ابن مفلح، اأبو . 48
اإ�سحاق، برهان الدين )ت: 884ه�( النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان 

الطبعة: 1، 1418ه�- 1997م.

املجموع، املوؤلف: اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي )ت: 676ه�( . 49
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النا�سر: دار الفكر �سنة الن�سر 1997م مكان الن�سر بريوت.

املحيط الربهاين، املوؤلف: حممود بن اأحمد بن ال�سدر ال�سهيد البخاري برهان . 50
الدين ابن مازه النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي. 

و . 51 درا�سة  املقري  الفيومي  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  تاأليف:  املنري،  امل�سباح 
حتقيق: يو�سف ال�سيخ حممد النا�سر: املكتبة الع�سرية.

املنهاج �شرح �شحيح م�شلم بن احلجاج، املوؤلف: اأبو زكريا حميي الدين يحيى . 52
بريوت   - العربي  الرتاث  اإحياء  دار  النا�سر:  676ه�(  )ت:  النووي  �سرف  بن 

الطبعة: 2، 1392ه�.

عبدالقادر . 53 بن  بكر  اأبي  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  الدين  لزين  ال�سحاح،  خمتار 
املكتبة  حممدالنا�سر:  ال�سيخ  يو�سف  666ه�(املحقق:  )ت:  الرازي  احلنفي 

الع�سرية - الدار النموذجية، بريوت - �سيدا.

مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى، املوؤلف: م�سطفى بن �سعد بن عبده . 54
1243ه�(  )ت:  احلنبلي  الدم�سقي  ثم  ا  مولداً الرحيبانى  �سهرة،  ال�سيوطي 

النا�سر: املكتب الإ�سالمي الطبعة: 2، 1415ه� - 1994م

بن حنبل . 55 بن حممد  اأحمد  عبداهلل  اأبو  املوؤلف:  بن حنبل  اأحمد  الإمام  م�سند 
عادل   - الأرنوؤوط  �شعيب  241هـ(املحقق:  )ت:  ال�سيباين  اأ�سد  بن  هالل  بن 
النا�سر: موؤ�س�سة  اإ�سراف: د عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي  مر�سد، واآخرون 

الر�سالةالطبعة: 1، 1421ه�- 2001م.

النا�سر: . 56 ال�سنعاين  اأبو بكر عبدالرزاق بن همام  املوؤلف:  م�سنف عبدالرزاق 
املكتب الإ�سالمي - بريوت.

منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل، ملحمد بن اأحمد بن حممد علي�ص، اأبو عبداهلل . 57
املالكي )ت: 1299ه�( النا�سر: دار الفكر - بريوت، 1409ه� - 1989م.
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م�سطلحات املذاهب الفقهية واأ�سرار الفقه املرموز يف الأعالم والكتب والآراء . 58
حزم  ابن  دار  النا�شر:  الظفريي  �شالح  حممد  مرمي  املوؤلف:  والرتجيحات، 
الطبعة: 1، 1422ه�- 2002م اأ�سل الكتاب: ر�سالة ماج�ستري - جامعة الأزهر 

- كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية )م�سر(.

مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، ل�سم�ص الدين اأبي عبداهلل حممد بن . 59
عيني املالكي  حممد بن عبدالرحمن الطرابل�سي املغربي، املعروف باحلطاب الرُّ

)ت: 954ه�( النا�سر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، 1412ه� - 1992م. 

قدامة . 60 بن  حممد  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  الدين  موفق  حممد  لأبي  املغني، 
اجلماعيلي املقد�سي ثم الدم�سقي احلنبلي، ال�سهري بابن قدامة املقد�سي )ت: 

620ه�( النا�سر: مكتبة القاهرة. 

املدخل املوؤلف: اأبو عبداهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفا�سي املالكي . 61
ال�شهري بابن احلاج )ت: 737ه�(النا�سر: دار الرتاث. 

املُفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم، املوؤلف/ال�سيُخ الفقيُه الإمام، العامُل . 62
ال�سيِخ املرحوِم  بُن  اأحَمُد  ا�ص  العبَّ اأبو  ال�سلف،  ُة  بقيَّ ُث احلافظ،  العامل، املحدِّ

 . ، الفقيِه اأبي َحْف�صٍ ُعَمَر بِن اإبراهيَم احلافظ، الأن�ساريُّ القرطبيُّ

املنهاج �شرح �شحيح م�شلم بن احلجاج، املوؤلف: اأبو زكريا حميي الدين يحيى . 63
بريوت   - العربي  الرتاث  اإحياء  دار  676ه�(النا�سر:  )ت:  النووي  �سرف  بن 

الطبعة: 2، 1392ه�.

الثقافة . 64 تاريخ  يف  عامة  وثقافية  تعليمية  مو�سوعة  العاملية،  العربية  املو�سوعة 
واملوؤلفني،  العلماء،  من  العديد  اإجنازها  يف  �سارك  الإ�سالمية،  العربية 
واملحررين، وهي من�سورة بن�سختني مطبوعة والكرتونية. وترجمت بت�سرف عن 
دائرة املعارف العاملية مع التنقيح واملواءمة للثقافة الإ�سالمية العربية، �سدرت 
عن موؤ�س�سة اأعمال املو�سوعية للن�سر والتوزيع بالريا�ص عام 1416ه�-1996م، 
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بتمويل وتوجيه من الأمري �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود ، وتقع يف 30 
ا ومرتبة ح�سب الأحرف الأبجدية. جملداً

عمر )ت: . 65 عبداحلميد  اأحمد خمتار  د  املوؤلف:  املعا�سرة  العربية  اللغة  معجم 
1429ه�-   ،1 الطبعة:  الكتب  عامل  النا�سر:  عمل  فريق  مب�ساعدة  1424ه�( 

2008م.

املح�سول يف اأ�سول الفقه املوؤلف: القا�سي حممد بن عبداهلل اأبو بكر بن العربي . 66
�سعيد   - اليدري  علي  ح�سني  543ه�(املحقق:  )ت:  املالكي  ال�سبيلي  املعافري 

فودة النا�سر: دار البيارق - عمان. 

املوؤلف: �شم�ض الدين، حممد . 67 األفاظ املنهاج،  اإلى معرفة معاين  مغني املحتاج 
بن اأحمد اخلطيب ال�سربيني ال�سافعي )ت: 977ه�(النا�سر: دار الكتب العلمية 

الطبعة: 1، 1415ه� - 1994م. 

الطو�سي . 68 الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  اأبو  املوؤلف:  املذهب،  يف  الو�سيط 
 - ال�سالم  دار  النا�سر:  تامر  حممد  حممد   ، اإبراهيم  حممود  اأحمد  املحقق: 

القاهرة الطبعة: 1، 1417ه�. 

• املراجع الأجنبية: 	
1. Pilbeam, P. (2006). Madame Tussaud: And the History of 

Waxworks.

2.  A&C Black

• املواقع الأجنبية: 	
1.  www.madametussauds.com
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فهر�ض املحتويات

815  ................................................................ ملخ�ص البحث
817  ....................................................................... املقدمة 
822  ....................................................... التمهيد، وفيه مطلبان: 
822  .............................. ا  املطلب الأول: تعريف ال�سمع لغةاً وا�سطالحاً
املطلب الثاين: املق�سود باملتاحف ال�سمعية ................................  823
824  ....................... املبحث الأول: �سنع التماثيل من ال�سمع، وفيه مطلبان: 
824  .................... املطلب الأول: �سنع التماثيل من ال�سمع لذوات الأرواح 
831  ............... املطلب الثاين: �سنع التماثيل من ال�سمع لغري ذوات الأرواح 
املبحث الثاين: دخول املتاحف ال�سمعية واملعاو�سة عليه، وفيه مطلبان: .......  833
833  ..................................... املطلب الأول: دخول املتاحف ال�سمعية
املطلب الثاين: املعاو�سة على دخول املتاحف ال�سمعية .....................  840
844  ....................................................................... اخلامتة
845  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 
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فائدة : كيفية م�سافة من ي�سلي على الكر�سي 

�سئل ال�سيخ حممد بن عثيمني : كيف تكون )م�سافة( من 
“مبقعدته،  يقعد على كر�سي يف ال�سف، يف ال�سالة؟ فاأجاب: 

ل برجليه”. 
ثمرات التدوين، م�ساألة )148(، ولطائف الفوائد للدكتور 
�سعد اخلثالن، �س52 .






