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�شوابط الن�شر يف املجلة

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

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

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

األ تزيد �سفحاته عن خم�سني �سفحة، ولهيئة التحرير ال�ستثناء من ذلك.  4

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

اأن جتعل حوا�سي كل �سفحة اأ�سفلها.  6

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

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

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

وميكن اإر�سال البحوث عن طريق بريد املجلة الإلكرتوين.

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

.)Traditional Arabic(

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

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

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

بعد اجتياز البحث للتحكيم.

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

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

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

رئي�س �سرف اجلمعية

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

اإن ال�سعادة يف الدنيا والنجاة يف الآخرة، اإمنا تتحقق بالإميان باهلل وال�ستقامة 
على طاعته، قال : )يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     ىت  
يت( ]الأحقاف: 13[، وقال تعالى: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک( ]هود: 112[.

: يا ر�سول اهلل قل يل يف الإ�سالم   �ساأل �سفيان بن عبد اهلل الثقفي النبي ملسو هيلع هللا ىلص قائالاً
قولاً ل اأ�ساأل عنه اأحدا بعدك، قال: »قل اآمنت باهلل ثم ا�ستقم« اأخرجه م�سلم.

واأ�سمائه و�سفاته، ويعتقد  واألوهيته  يوؤمن باهلل يف ربوبيته  اأن  فيجب على املرء 
بيقني جازم اأن اهلل هو الذي خلقه ثم مييته ثم يحييه، وهو الذي يرزقه؛ بيده الأمر 
كله مدبر الكون، ل خالق غريه ول رب �سواه، ويعتقد اأن َمن هذه اأفعاله، فهو امل�ستحق 

)ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ       تعالى:  قال  �سواه،  دون  يعبد  اأن 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ( ]احلج: 62[، ويعتقد اأن هلل اأ�سماء 
ح�سنى و�سفات عال، ويثبتها له  كما اأثبتها اهلل لنف�سه، واأثبتها له نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، 
معتقدااً حقيقة معناها على ما يليق بجالل اهلل من غري تكييف ول متثيل ول تعطيل 

ول تاأويل، قال تعالى: )ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]ال�سورى: 11[. 

)ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ويوؤمن مبالئكة اهلل، واأنهم عباد مكرمون قال تعالى: 
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وئ  وئ  ۇئ( ]التحرمي: 6[، فيوؤمن مبن ذكرت اأ�سماوؤهم واأعمالهم على التف�سيل 
ومن مل يذكر يوؤمن به اإجمالاً.

ويوؤمن بكتب اهلل التي اأنزلها على ر�سله لهداية الب�سر، واأنها حق وما فيها حق، 
وعلى وجه اأخ�ص الكتب التي �سماها اهلل لنا يف القراآن الكرمي وهي: �سحف اإبراهيم 

 . وتوراة مو�سى وزبور داود واإجنيل عي�سى ابن مرمي

الأنبياء  هوؤلء  فيهم  اأر�سل  الذين  الأقوام  على  التباع  لزمة  الكتب  هذه  واأن 
 ، ويوؤمن بكتاب اهلل القراآن الكرمي الذي اأنزله اهلل ليكون خامتة كتبه ،
اأنزله مهيمنااً على ما �سواه من الكتب نا�سخااً لها، م�سدقااً للحق مبطالاً للباطل، �سمعه 
جربيل  من رب العاملني ، وبلغه الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، وتلقاه ال�سحابة عن ر�سول 

رب العاملني، قال تعالى: )گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ     ۀ( ]ال�سعراء: 192-195[، واأنه حمفوظ بحفظ اهلل 
له لقوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ( ]احلجر: 9[، فالإميان بالقراآن 
والعمل به �سبب ال�سعادة يف الدنيا والآخرة والإعرا�ص عنه �سبب ال�سقاء يف الدنيا 

والآخرة، قال تعالى: )ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  
ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی( ]طه: 124-123[.

ليبلغوا  واأر�سلهم  ب�سر ا�سطفاهم اهلل بر�سالته  واأنهم    ويوؤمن بر�سل اهلل 
العباد ر�سالت اهلل ويقيموا عليهم حجة اهلل قال تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]الن�ساء: 165[، وهم متفاوتون يف الف�سل، 
فاأف�سلهم اأولوا العزم، ونبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص �سيد الأولني والآخرين، هو اأف�سل اجلميع 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اأنا �سيد ولد اآدم ول فخر «، بعثه اهلل اإلى جميع الثقلني، ور�سالته باقية اإلى 
]�سباأ:  ھ(  ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   )ۀ   تعالى:  قال  ال�ساعة،  قيام 
28[، وقال تعالى:  )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]الفرقان: 1[، 

ا اإل حذرها عنه ف�سلوات ربي و�سالمه عليه اإلى  فال خري اإل دل الأمة عليه ول �سراً
يوم الدين.
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حني  من  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  عنه  اأخرب  اأو  عنه،  اهلل  اأخرب  ومبا  الآخر  باليوم  ويوؤمن 
النار. يف  النار  واأهل  اجلنة  يف  اجلنة  اأهل  ي�ستقر  حتى  للج�سد،  الروح   مفارقة 
ويوؤمن بالقدر خريه و�سره من اهلل قال تعالى: )حت  خت  مت  ىت  يت( ]القمر: 49[، واأن 
ما �ساء اهلل كان وما مل ي�ساأ مل يكن، وكل �سيء يجري فبتقديره وحكمته وهو القادر 

على كل �سيء وهو احلكيم العليم.

   ومن الإميان باهلل، ال�ستقامة على طاعته، والتزام اأداء فرائ�ص الإ�سالم باإقامة 
ال�سلوات اخلم�ص كما اأمر اهلل ، فهي عنوان التزام الإ�سالم، ول حظ يف 
الإ�سالم ملن ترك ال�سالة، فاإنها عمود الإ�سالم والركن الثاين من اأركانه، وقد اأطلق 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�سف الكفر على تاركها، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »العهد الذي بيننا وبينهم ال�سالة فمن 
تركها فقد كفر «، واإيتاء الزكاة طيبة بها نف�سه، و�سوم �سهر رم�سان، وحج بيت اهلل 
، تلك اأركان الإ�سالم متى ما حافظ عليها امل�سلم �سهل  احلرام اإذا ا�ستطاع اإليه �سبيالاً
عليه ما بعدها من �سائر العبادات من بر بالوالدين، و�سلة لالأرحام واإح�سان للجار، 

واأمر باملعروف ونهي عن املنكر ون�سح لالإخوان، ودعوة اإلى اهلل وغري ذلك.

عباداته  يف  بدينه  م�ستقيمااً  �ساحلااً  م�سلمااً  يكون  اأن  امل�سلم  فعلى  وباجلملة   
ومعامالته، ينفع النا�ص وياأمنون اأذاه، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه 
اأموالهم واأنف�سهم «  اأمنه النا�ص على  ملسو هيلع هللا ىلص: »واملوؤمن من  اأخرجه م�سلم، وقال  ويده« 

اأخرجه ابن ماجه باإ�سناد �سحيح.

�سامل  دين  وال�سريعة،  العقيدة  دين  واملعاملة،  العبادة  دين  الإ�سالم،  دين  اإن    
خلريي الدنيا والآخرة، دين �سالح لكل زمان ومكان، دين جمع اهلل فيه اخلري كله 
ورفع به الآ�سار والأغالل عن هذه الأمة، دين اأكمله اهلل واأمته ور�سيه لنا قال تعالى: 
)چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]املائدة: 3[.

  فاهلل  مّهد طريق الإ�سالم لل�سالكني اإلى اجلنة ور�سى رب العاملني، 
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   )ڦ   تعالى:  قال  �سواه  باب  كل  واأغلق 

ڃ  چ  چ( ]اآل عمران: 85[.
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    واإن مما يجب على املرء امل�سلم اأن ي�سعى دائمااً يف اإعزاز دينه واإعالء �ساأنه، 
باحلكمة  وب�سرية  علم  على  اهلل  اإلى  وبدعوته  وتعليمه،  بعلمه  له  خادمااً  يكون  واأن 
واملوعظة احل�سنة واجلدال بالتي هي اأح�سن، واأن يخدم دينه ب�سلوكه بالتزام منهج 
ويف  والعلن  ال�سر  يف  الدين  على  وال�ستقامة  واملعاملة،  العبادة  يف  ال�سالح  ال�سلف 
امل�ستجدة  الو�سائل  وخا�سة  امل�سروعة  الو�سائل  من  وال�ستفادة  وال�سراء،  ال�سراء 
اأن يكون دائمااً خادمااً  يف هذا الع�سر فيما يكون �سببااً لعزة دينه واأمته، كما يجب 
لدينه يف كل ميادين احلياة، فالطبيب بطبه، واملهند�ص بهند�سته، واملزارع بزراعته، 
الذين  الإ�سالم  اأعداء  مناف�سة  وعليه  ومبهنته،  بوظيفته  ومهنة  وظيفة  �ساحب  كل 
على  اأنه  جازمااً  وليعتقد  باطلهم،  اإلى  الدعوة  يف  وعلومهم  اإمكانياتهم  كل  �سخروا 
احلق، وليكن ثابتااً عليه م�ست�سعرااً م�سئوليته جتاه دينه عارفااً موقعه يف احلياة؛ موؤديااً 

الواجب الذي عليه على اأح�سن وجه ما دام حيااً.

�سواء  اإلى  الهادي  اإنه  امل�ستقيم  ال�سراط  على  يثبتنا  اأن    اهلل  اأ�ساأل 
ال�سبيل، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

 



كلـمـة رئــيـس الـتـحرير
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كلمة رئيس التحرير

اأ.د. حممد بن �سليمان العريني

رئي�س التحرير

اأما  اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني،  احلمد هلل ربِّ العاملني، وال�سالة وال�سالم على 
بعد:

فاإن التحدّث بنِعم اهلل تعالى ملا كان ماأمورااً به يف قوله تعالى: )ڻ  ڻ      ڻ  
به على جملة  مّن اهلل  ما  الِنعم  تلك  فاإن من جملة  ونحوها،  ]ال�سحى: 11[،  ڻ( 
اجلمعية الفقهية ال�سعودية من اإقباٍل كبري من الباحثني الراغبني يف ن�سر بحوثهم 
فيها؛ وما ذاك اإل لعلمهم مبكانة املجلة عند العلماء وطلبة العلم، ول �سك اأن مثل 
وامل�سرف  التحرير  هيئة  عليها -من  القائمني  على  يحّتم  الإقبال  وهذا  املكانة  هذه 
العام- جهدااً م�ساعفااً وكبريااً، وهم -بحمد اهلل- قائمون بذلك، باذلون لكل جهد 
اأعمال  من  ذلك  بني  وما  الكرام،  للقّراء  و�سوله  وحتى  للمجلة  البحث  و�سول  منذ 
ثم حتكيمها وحتريرها،  البحوث  املتميز من  اأميز  اختيار  ت�ستدعي  علمية  ومراحل 
والفقهاء،  الفقه  جملة  وكونها  العلمية  مكانتها  تالئم  هيئة  باأح�سن  املجلة  لتخرج 

واحلمد هلل الذي بنعمته تتّم ال�ساحلات.
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مقالة األصوليين: 
 ) )ما من عاّم إال وقد ُخصَّ

دراسة تحليلية نقدية في المضمون واآلثار

اإعداد: 
د. رائد بن ح�سني بن اإبراهيم اآل �سبيت

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

 rhalsubait@imamu.edu.sa
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ملخص البحث

التي حظيت  العبارات  من   ) ُخ�صَّ وقد  اإل  عام  )ما من  الأ�سوليني:  مقالة  ُتعد 
ب�سهرة وح�سور ظاهر يف م�سنفات اأ�سول الفقه، حتى ُاْعتربت مبنزلة ال�َمَثل ال�سائر، 
اإلى  وتاأثر مبدلولها عدد من الأحكام الأ�سولية ذات ال�سلة، وتهدف هذه الدرا�سة 
بيان حقيقة هذه املقالة، وحكمها من جهة القبول اأو الرد، واأهم اآثارها يف امل�سائل 

الأ�سولية.

واحتوت الدرا�سة على ثالثة مباحث: 

وتو�سيح  والإجمايل،  الإفرادي  معناها  ببيان  املقالة،  حقيقة  تناول  اأحدها: 
اأركانها، وتتبع �سيغها عند العلماء.

وثانيها: تناول احلكم على املقالة من حيث القبول اأو الرد، ببيان اأ�سل ن�ساأتها، 
وامل�ستثنيات الواردة على اطرادها، ومواقف العلماء جتاهها.

وثالثها: تناول اآثار املقالة يف م�سائل العموم والتخ�سي�ص والرتجيح بني الدللت 
ذات العالقة بحكم املقالة.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني، نبينا حممد وعلى 
اآله و�سحبه اأجمعني، ومن �سار على نهجهم، واقتفى اأثرهم اإلى يوم الدين، اأما بعد: 

ا، فهو  ا، واأكرثها فائدة واأثراً اأجلِّ علوم ال�سريعة قدراً اأ�سول الفقه من  فاإن علم 
احلالل،  عن  احلرام  به  ميتاز  الذي  واملعيار  ال�ستدلل،  ملناهج  ال�سابط  امليزان 
مدار  وعليه  الفرع،  اإليه  يرد  الذي  والأ�سل  ال�سرع،  عليها  ا�ستند  التي  والقاعدة 

الجتهاد وا�ستنباطات الفقهاء، وبه ُي�سان العلم عن الدخالء واأهل الأهواء. 

ولأهمية هذا العلم؛ فقد اعتنى به علماء الإ�سالم ال�سابقون والالحقون، ول زال 
ثوه يف هذا الفن من حتريرات وتقريرات، واجتهادات وا�ستنتاجات من اأجدر ما  ما ورَّ

ي�ستغل به املخت�سون يف هذا العلم.

انبنت  الفقه يجد مقالت متداولة لأهل الفن،  اأ�سول  الناظر يف ثنايا علم  واإن 
من  )ما  الأ�سوليني:  جمهور  عن  امل�سهورة  العبارة  ومنها:  الآثار،  من  جملة  عليها 
ال�َمَثل  (، والتي ُو�سف ا�ستهارها على الأل�سن حتى غدت مبنزلة  اإل وقد ُخ�صَّ عام 
الدارج، والقاعدة امل�سلَّمة، وقد تاأثر بها عدد من الق�سايا الأ�سولية يف م�سائل العموم 

والتخ�سي�ص والرتجيح بني الدللت ذات ال�سلة بها.

تعتني  م�ستقلة  بدرا�سة  املقالة  هذه  اإفراد  اإلى  داعية  احلاجة  وجدُت  هنا  من 
امل�سائل  يف  اأثرها  وتتناول  بها،  يت�سل  ما  ا�ستق�ساء  وحتاول  ونقدها،  بتحليلها 

الأ�سولية.
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 ) وقد جعلُت عنوان هذه الدرا�سة: )مقالة الأ�سوليني: )ما من عام اإل وقد ُخ�سَّ
-درا�سة حتليلية نقدية يف امل�سمون والآثار-(.

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

يف  ظاهر  وح�سور  الأ�سوليني،  عند  �سهرة  من  املقالة  هذه  به  حظيت  ما   : اأولاً
اأن  ال�سائر عند جمهورهم)1(، كما  ال�َمَثل  ُاعتربت مبنزلة  م�سنفاتهم حتى 
مدلولها كان حمل اعتماد عند عدد منهم يف بع�ص ال�ستدللت، واملناق�سات.

ا: ما يكتنف معنى املقالة املق�سود من احتمالت �ساهمت يف تعدد مواقف  ثانياً
اإلى  احلاجة  يبني  مما  والتف�سريات،  التاأويالت  واختالف  جتاهها،  العلماء 

حتريرها.

العمومات  بع�ص  اإهمال  لتربير  حجة  املقالة  هذه  الطوائف  بع�ص  اتخاذ  ثالثاًا: 
ه نحو املقالة، حتى و�سفها  العتقادية)2(، بالإ�سافة اإلى النقد ال�سديد املوجَّ
�سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت728ه�( باأنها: “من اأكَذِب الكالم واأف�سِده”)3(، 
د مواردها اإل اأنها ُتذكر عند  وبالرغم من �سهرة املقالة عند الأ�سوليني وتعدُّ

كثري منهم باإطالق جمرد.

املقالة،  بهذه  املراد  حترير  اإلى  الفقه  اأ�سول  يف  املخت�سني  يدعو  �سبق  ما  وكل 
وبيان حكمها، واآثارها.

اأهداف البحث: 

: بيان حقيقة هذه املقالة عند الأ�سوليني بذكر معناها، واأركانها، واملقارنة  اأولاً
بني �سيغها عند العلماء.

البدائع  وف�سول   ،)72/1( والتلويح   ،)596/2( احلاجب  ابن  خمت�سر  على  الع�سد  �سرح  انظر:   )1(
)54/2(، والدرر اللوامع )255/2(، وفواحت الرحموت )251/1(.

انظر: ال�سواعق املر�سلة لبن القيم )689/2(.  )2(
جمموع الفتاوى )442/1(.   )3(
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ا: احلكم على هذه املقالة من حيث القبول اأو الرد، وذلك بتتبع اأ�سلها، وبيان  ثانياً
ما ا�ستثني من اطرادها، وتناول مواقف العلماء جتاهها.

ثالثاًا: جتلية اأثر هذه املقالة يف اأهم امل�سائل الأ�سولية ذات ال�سلة مبو�سوعها.

اأهم الدرا�سات ال�سابقة: 

مل اأقف على درا�سة انفردت بتناول هذه املقالة، وحققت الأهداف املرجوة من 
درا�ستها -ح�سب علمي-، اإل اأن لهذه املقالة �سلة مبو�سوعي العموم والتخ�سي�ص، 
ال�سائد  لكن  كثرية،  فيهما  والدرا�سات  الفقه،  اأ�سول  يف  رئي�سان  مو�سوعان  وهما 
التي جرى عليها غالب  بال�سورة  العالقة  امل�سائل ذات  باملقالة يف  ال�ست�سهاُد  فيها 

الأ�سوليني يف اجلملة، ول تخلو بع�سها من مناق�سات اإجمالية للمقالة.

ومن الدرا�سات التي تو�سعت ن�سبياًّا يف مناق�سة املقالة: ر�سالة: الثبات وال�سمول 
يف ال�سريعة الإ�سالمية، لف�سيلة ال�سيخ اأ. د. عابد بن حممد ال�سفياين -حفظه اهلل-.

وهي ر�سالة دكتوراه متميزة قدمت اإلى كلية ال�سريعة يف جامعة اأم القرى، ونوق�ست 
عام )1407ه�(، وقد اخت�ست بتاأ�سيل مفهومي الثبات وال�سمول يف ال�سريعة، وكان 
اأحد مباحثها يف مفهوم العموم اللفظي ومناهج العلماء فيه، ويف ثنايا هذا املبحث 

وردت مناق�سة للمقالة. 

والفرق بني هذه الر�سالة وهذا املو�سوع يتمثل يف الأمرين الآتيني: 

ا لكون املقالة غري مق�سودة بالبحث يف الر�سالة، بل واردة بغر�ص بيان  : نظراً اأولاً
للمقالة مل  النظري  فاإن غالب عنا�سر اجلانب  العموم؛  منهج اجلمهور يف 
املقالة،  ببيان معاين  وذلك  اأ�سالة،  املو�سوع  به هذا  يعتني  ما  وهو  ُتتناَول، 

واأركانها، و�سيغها، واأ�سلها، وم�ستثنياتها، ومواقف العلماء جتاهها.

ا: مل تتناول الر�سالة اأثر املقالة يف امل�سائل الأ�سولية �سوى ما اأ�سري اإليه من  ثانياً
م�ساألة قطعية العام، ودرا�سُة هذا الأثر هي هدف رئي�ص لهذا املو�سوع.
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ومن الدرا�سات التي لها �سلة مبدلول املقالة: ر�سالة: الكرثة والقلة واأثرهما يف 
م�سائل اأ�سول الفقه، لف�سيلة ال�سيخ د. وليد بن اإبراهيم العجاجي - حفظه اهلل -.

يف  ال�سريعة  بكلية  الفقه  اأ�سول  ق�سم  اإلى  مت  ُقدِّ متميزة  دكتوراه  ر�سالة  وهي 
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، ونوق�ست بتاريخ )1429/5/23ه�(، وقد 
امل�سائل  اأثرهما يف  وتتبع  الأ�سوليني،  والقلة عند  الكرثة  بتاأ�سيل مفهومي  اخت�ست 

الأ�سولية.

وبهذا يتبني اأن الدرا�ستني ت�سرتكان يف العتناء بجانب كرثة التخ�سي�ص واأثره، 
كرثة  اإثبات  مدلولتها:  اأحد  يف  تفيد  واملقالة  الكرثة،  مبفهوم  خمت�سة  فالر�سالة 

التخ�سي�ص -كما �سياأتي-.

واأما الفرق بني هذه الر�سالة وهذا املو�سوع فيتمثل يف الأمرين الآتيني: 

ا لطبيعة مو�سوع الر�سالة فاإنها مل تتناول اجلانب النظري لهذه املقالة  : نظراً اأولاً
لكونها غري مق�سودة بالبحث، وهو هدف رئي�ص لهذا املو�سوع.

ا يف بع�ص امل�سائل الأ�سولية التي مل ترد يف الر�سالة، وهذا  ا: اأن للمقالة اأثراً ثانياً
عائد اإلى تعدد مدلولت املقالة اخلارجة عن مق�سودها.

خطة البحث: 

واأهدافه،  وعنوانه،  اختياره،  واأ�سباب  املو�سوع،  اأهمية  على:  وحتتوي  املقدمة، 
واأهم الدرا�سات ال�سابقة، واخلطة، واملنهج.

التمهيد: ن�سبة املقالة لالأ�سوليني ومنزلتها عندهم.

ثالثة  وفيه   ،) ُخ�صَّ وقد  اإل  عام  من  )ما  الأ�سوليني:  مقالة  حقيقة  الأول:  املبحث 
مطالب: 

املطلب الأول: معنى املقالة.

املطلب الثاين: اأركان املقالة.
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املطلب الثالث: �سيغ املقالة عند العلماء.

وفيه   ،) ُخ�صَّ وقد  اإل  عام  من  )ما  الأ�سوليني:  مقالة  على  احلكم  الثاين:  املبحث 
ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: اأ�سل املقالة. 

املطلب الثاين: م�ستثنيات املقالة.

املطلب الثالث: مواقف العلماء جتاه املقالة.

ثالثة  وفيه   ،) ُخ�صَّ وقد  اإل  عام  من  )ما  الأ�سوليني:  مقالة  اآثار  الثالث:  املبحث 
مطالب: 

املطلب الأول: اأثر املقالة يف م�سائل العموم.

املطلب الثاين: اأثر املقالة يف م�سائل التخ�سي�ص.

املطلب الثالث: اأثر املقالة يف م�سائل الرتجيح.

اخلامتة، وفيها اأبرز النتائج، والتو�سيات.

منهج البحث: 

الباحثني،  بني  عليه  املتعارف  العلمي  املنهج  على  الدرا�سة  هذه  العمل يف  جرى 
ومن اأبرز عنا�سره: 

• ا على امل�سادر الأ�سيلة يف كل فن 	 ا�ستقراء املقالة واآثارها يف مظانها، معتمداً
ا من املراجع املعا�سرة. بح�سبه، وم�ستفيداً

• عزو الآيات اإلى �سورها وبيان اأرقامها يف املنت.	

• يف 	 تكن  مل  اإن  عليها  الفن  اأهل  حكم  ونقل  احلا�سية،  يف  الأحاديث  تخريج 
ا بهما يف التخريج عند ورود احلديث فيهما  اأو اأحدهما، مكتفياً ال�سحيحني 

اأو يف اأحدهما.
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• ورودهم يف 	 النقول - عقب  الواردين يف غري   - الأعالم  وفيات  تواريخ  ذكر 
املنت ما مل يكن اأول ورود ملن راأى الباحث اأنه غري م�سهور منهم، فتتم ترجمته 

يف احلا�سية باخت�سار.

• التعريف بالكلمات الغريبة.	

• مراعاة الدقة يف توثيق املعلومات، والعتماد على الن�سبة املبا�سرة ما اأمكن.	

• مع 	 البحث  والرتكيز على هدف  الكتابة،  والإطناب يف  الإيجاز  بني  التو�سط 
الخت�سار يف الوا�سحات.

• الكتفاء بذكر معلومات الطباعة والن�سر املتعلقة بامل�سادر يف قائمة م�ستقلة 	
نهاية الدرا�سة.

• ووجه 	 وامل�ستثِني،  امل�ستثنى،  بيان  على:  املقالة  م�ستثنيات  درا�سة  ا�ستملت 
ال�ستثناء عنده، وما يرد على ذلك ال�ستثناء.

• بالقول 	 الكتفاء  امل�ساألة مع  تو�سيح �سورة  املقالة على:  اآثار  ا�ستملت درا�سة 
ا يف ذلك: الرتكيَز  املتاأثر باملقالة، ثم بيان حمل ال�ست�سهاد بها، واأثرها، مراعياً
على درا�سة الأثر -بغ�ص النظر عن الراجح يف اأ�سل امل�ساألة-، وجتنَب ذكر ما 

لي�ص له �سلة بهذا الغر�ص. 

قت فيه ملا ير�سيه ، فما كان فيه  ، اأرجو اأين ُوفِّ ا فاإن هذا جهد املقلِّ واأخرياً
من �سواب فمن اهلل وحده، وما كان فيه من خطاأ اأو ن�سيان فمن نف�سي وال�سيطان، 

واأ�ستغفر اهلل منه، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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التمهيد
ن�شبة املقالة لالأ�شوليني ومنزلتها عندهم

من املنا�سب قبل تف�سيل القول يف معنى املقالة وحكمها اأن اأمّهد ببيان �سالحية 
على  ذلك  وبيان  ت�سانيفهم،  يف  منزلتها  اإلى  واأ�سري  الفقه،  اأ�سول  لعلماء  ن�سبتها 

النحو الآتي: 

وح�سور  الأ�سوليني،  جمهور  م�سنفات  يف  ظاهر  بانت�سار  املقالة  هذه  حظيت 
لفت يف تقريراتهم التي تت�سل مبو�سوعها، وَكرُث تداولها عندهم يف م�سائل عديدة 
ومقامات خمتلفة، وذلك ب�سورة ت�سعر با�ستقرار املقالة عند عامتهم، وقد لحظ هذا 
الأمر بع�ص العلماء حتى و�سفوا ا�ستهارها على الأل�سن، وولع النا�ص بها، واعتبارها 

مبنزلة ال�َمَثل، ومن ذلك: 

• : اأنه ما من عام 	 قول الإيجي )ت756ه�(: “م�سهور يف الأل�سن حتى �سار َمَثالاً
اإل وخ�ص”)1(. 

• القراآن 	 يف  عام  كل  اإن  بقولهم:  ا  كثرياً النا�ص  “اأولع   :)2( الكناين  قول 
خم�سو�ص...”)3(.

• قول التفتازاين )ت793ه�(: “�سار مبنزلة املثل اأنه ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ 	
منه البع�ص”)4(.

�سرح الع�سد على املخت�سر )596/2(.  )1(
هو: عالء الدين علي بن حممد بن علي ابن اأبي الفتح بن ها�سم الكناين الع�سقالين احلنبلي، ولد بعد   )2(
)710ه�(، وتولى ق�ساء دم�سق، وُيعد من تالميذ ابن قيم اجلوزية، من موؤلفاته: �سرح ملخت�سر الرو�سة 
امل�سمى ب�سواد الناظر و�سقائق الرو�ص النا�سر، وحا�سية على املحرر، وحا�سية على خمت�سر اخلرقي، 

تويف عام )776ه�(.
انظر: اإنباء الغمر )88/1(، واجلوهر املن�سد )92/1(، و�سذرات الذهب )419/8(.  

�سواد الناظر )449/2و450(، وانظر: التحبري )2384/5(.   )3(
التلويح )72/1(.  )4(



مقالة األصوليني: )ما من عامّ إال وقد خُصَّ( - 

دراسة حتليلية نقدية يف املضمون واآلثار

العدد  السادس واخلمسون  23العدد  السادس واخلمسون 22

• وقد 	 اإل  من  عام  ما   : مثالاً �سار  حتى  امل�ستهر  “قولهم   :)1( الفناري  قول 
 .)2(”... ُخ�صَّ

وهذا ال�ستهار والحتفاء باملقالة يك�سف عن منزلتها لديهم ل�سيما مع ا�ست�سحاب 
ا- يرد يف مقام ال�ستناد والبناء  املقام الذي كانت ترد فيه، فمدلول املقالة -غالباً
الآثار  بها -و�سياأتي تف�سيلها يف مبحث  املت�سلة  واملناق�سات  ال�ستدللت  بع�ص  يف 
النظر  يتعلق  مواطن  بع�سهم يف  اأوردها  ذلك حتى  على  الأمر  زاد  بل  باإذن اهلل-، 
فيها باأ�سلوب املقالة ل بحكمها، حتى اعتربت �سيغتها -ف�سالاً عن مدلولها- �ساحلة 

للتمثيل وحجة يف نق�ص قول املخالفني، ومن ذلك: 

• قول القرايف )ت684ه�( يف التمثيل بها: “اجلزئية بع�ص الكلية نحو: كل عام 	
خم�سو�ص”)3(.

• باأ�سلوبها على منع قطعية عموم 	 ال�ستدلل  الهمام )ت861ه�( يف  ابن  قول 
وقد خ�ص   ،) ُخ�صَّ وقد  اإل  عام  )ما من  بنفيه...  “القاطع  املنفية:  النكرة 

بنحو...”)4(.

من  ت�سلم  مل  ذلك  ومع  النفي،  �سياق  يف  النكرة  باأ�سلوب  �سيغت  فاملقالة 
ا لمتنع  التخ�سي�ص مما يدل على منع قطعية عموم هذا الأ�سلوب، ولو كان قطعياً

تخ�سي�سها)5(.

هو: القا�سي �سم�ص الدين حممد بن حمزة بن حممد الفناري الرومي احلنفي، ولد عام )751 ه�(،   )1(
عامل بالعربية والبالغة واملنطق والأ�سول، ومن موؤلفاته: �سرح اإي�ساغوجي، وف�سول البدائع يف اأ�سول 

ال�سرائع، واأمنوذج العلوم، تويف عام )834ه�(.
انظر: اإنباء الغمر )464/3(، و�سذرات الذهب )304/8(، والفوائد البهية )166(.   

ف�سول البدائع )54/2(.  )2(
ورد  حيث  مو�سوعها،  اأفراد  اإلى  بالنظر  جزئية  اعتربها  اأنه  ويظهر   ،)1732/4( الأ�سول  نفائ�ص   )3(
التخ�سي�ص عليها، وهي ق�سية ا�ستقرائية ل تنخرم بتخلف بع�ص جزئياتها، انظر: املوافقات )52/2(.

التحرير مع التقرير والتحبري )187/1(.  )4(
انظر: التقرير والتحبري )187/1(، وتي�سري التحرير )202/1(.  )5(
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املقالة  العلم  اأهل  بع�ص  �ساق  الفقه  اأ�سول  م�سنفات  يف  تداولها  لكرثة  ا  ونظراً
من�سوبة اإلى الأ�سوليني، ومن ذلك: 

• 	.)2(”... قول الكرماين)1(: “قال الأ�سوليون: ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ

• كلها 	 القراآن  عمومات  اإن  الأ�سوليني:  “قول  )ت803ه�(:  عرفة  ابن  قول 
خم�سو�سة...”)3(.

• اإل 	 “باأن الأ�سوليني قالوا: ما من عام  العيني )ت855ه�(:  قول بدر الدين 
.)4(”... وقد ُخ�صَّ

كما اأ�سار �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت728ه�( اإلى وجودها يف كالمهم، حيث قال 
عن مدلول املقالة: “قد يوجد يف كالم بع�ص املتكلمني يف اأ�سول الفقه” )5(.

وبناءاً على ما �سبق -اأعني كرثة ورود املقالة عند الأ�سوليني، وا�ستنادهم عليها، 
ون�سبتها من بع�ص اأهل العلم اإليهم- ميكن القول ب�سالحية ن�سبة املقالة اإلى جمهور 

الأ�سوليني ل�سيما مع انتفاء املانع من ذلك. 

وهذا ل يعني نفي ورودها عند غريهم من اأهل العلم، فاملقالة ترد -بن�سبٍة قليلة- 

من  متفنن،  عامل  )717ه�(،  عام  ولد  ال�سافعي،  الكرماين  يو�سف  بن  علي  بن  �سعيد  بن  حممد  هو:   )1(
اأنوار التنزيل، والكواكب الدراري �سرح �سحيح البخاري، والنقود والردود يف  ت�سانيفه: حا�سية على 

الأ�سول، والفوائد الغياثية، تويف عام )786ه�(.
للزركلي  والأعالم   ،)279/1( الوعاة  وبغية   ،)180/3( �سهبة  قا�سي  لبن  ال�سافعية  طبقات  انظر:   

.)153/7(
الكواكب الدراري )68/2(.   )2(

تف�سري ابن عرفة )138/3(.   )3(
عمدة القاري )98/2(.  )4(

اإلى بع�ص ال�سادات من املتفقهة، ول يعكر على الن�سبة،  ا-  جمموع الفتاوى )442/1(، ون�سبه -اأي�ساً  )5(
فاأغلب الفقهاء لهم م�ساركات يف علم اأ�سول الفقه. 

واملعقول  الأ�سول  تقت�سيه قواعد  القبول على ما  ال�سجلما�سي يف حترير م�ساألة  وقريب منه ما ذكره   
.)225(
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عند بع�ص الفقهاء واأهل التف�سري و�سراح احلديث)1(، وبالرغم من ذلك اإل اأنها ل 
تن�سب لأ�سحاب فن معني �سوى اأهل الأ�سول والفقه - ح�سب ا�ستقرائي -.

واإمنا املق�سود -هنا- بيان �سالحية ن�سبتها اإلى الأ�سوليني، وهذه الن�سبة - من 
باب التغليب - يراد بها حكاية ورودها وا�ستهارها عن جمهورهم يف مقابل اأ�سحاب 
العلوم الأخرى، ول يراد بها حكاية موقفهم منها، فاإن من الأ�سوليني من اأنكر ظاهر 

املقالة -كما �سياأتي باإذن اهلل-.

)568/2و569(،  الأفهام  وريا�ص   ،)310/12( قدامة  لبن  واملغني   ،)6334/12( التجريد  انظر:   )1(
والبحر املحيط لأبي حيان )585/3(، وتف�سري ابن عرفة )138/3(، والإعالم لبن امللقن )21/4و22(، 

والكوثر اجلاري )145/11(. 
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املبحث االأول
) حقيقة مقالة االأ�صوليني: )ما من عام اإال وقد ُخ�صَّ

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب االأول
معنى املقالة

اأوًل: املعنى الإفرادي للمقالة: 

” من عدة األفاظ، وللتو�سل  تتكون مقالة الأ�سوليني: “ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ
اإلى معناها الإجمايل يتطلب الأمر التعريف مبفرداتها، وبيان ذلك على النحو الآتي: 

)ما(: اأداة للنفي)1(، وين�سرف املراد بها اإلى نفي الوجود.

)من(: زائدة، وهي يف مثل هذا ال�سياق - اأعني اأ�سلوب النكرة يف �سياق النفي 
ال�سيغة  اكت�ساب  اأ�سباب  الأ�سوليني من  بع�ص  اعتربها  وقد  العموم،  تاأكيد  تفيد   -

للقطعية)2(.

ا  (، يقال: َعمَّ يُعمُّ ُعُموماً ف )َعمَّ )عام(: ا�سم فاعل نكرة من الفعل الثالثي امل�سعَّ
فهو عام، ومادة )ع ّم( تدل على معان متعددة اأقربها اإلى املراد يف ال�سطالح: معنى 
الكرثة وال�سمول، ومنه: �سمي جمهور النا�ص بالعامة؛ لكرثتهم يف البلد، ويقال: عمهم 

املطر، اأي: �سملهم)3(.

انظر: املف�سل للزخم�سري )405(، والإحكام لالآمدي )70/1(، ونهاية الو�سول للهندي )451/2(.  )1(
الهامع  والغيث  املحيط )151/4(،  والبحر  الأ�سول )116/1(،  ونفائ�ص  الربهان )119/1(،  انظر:   )2(

)228(، والتحبري )632/2(.
العرب  ول�سان   ،)1993/5( وال�سحاح  )15/4و18(،  اللغة  مقايي�ص  يف:  م(  )ع  مادة  انظر   )3(

)426/12و427(. 
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ا،  ا وا�سعاً واأما )العام( يف ال�سطالح: فقد اختلف الأ�سوليون يف تعريفه اختالفاً
�سياغة  على  والإيرادات  العرتا�سات  وتعددت  ماهيته،  عن  تعبرياتهم  وتباينت 
ا لختالفهم يف بع�ص اأحكامه، والف�سل بينه وبني ما �سابهه، ومن  تعريفه، وذلك تبعاً

اأهم اأ�سباب اخلالف بينهم على �سبيل الإجمال: 

اخلالف يف كون العموم مما يعِر�ُص لالألفاظ واملعاين حقيقة)1(: . 1

• ر تعريفه باأن العام: لفظ، ومن 	 فمن جعله من عوار�ص الألفاظ فقط �سدَّ
الواحد  اللفظ  عن  عبارة  “العام:  )ت505ه�(:  الغزايل  تعريف  ذلك: 

ا”)2(. الدال من جهة واحدة على �سيئني ف�ساعداً

• ر تعريفه مبا ي�سملهما من 	 ا �سدَّ ومن جعله من عوار�ص الألفاظ واملعاين معاً
اأدوات ل تخت�ص باأحدهما، ومن ذلك: تعريف ابن احلاجب )ت646ه�(: 

.)3(” ا �سربةاً اأمر ا�سرتكت فيه مطلقاً باعتبار  م�سميات  على  دل  “ما 
اخلالف يف ا�سرتاط ا�ستغراق العام )4(: . 2

• فمن �سححه قيَّد التعريف مبا يفيد ا�سرتاطه، ومن ذلك: تعريف الرازي 	
بح�سب  له  ي�سلح  ما  جلميع  امل�ستغرق  اللفظ  هو:  “العام  )ت606ه�(: 

و�سع واحد”)5(.

• ومن مل ي�سرتطه ترك التقييد به، ومن ذلك: تعريف ال�سا�سي )ت344ه�(: 	
من الأفراد” )6(. ا  جمعاً ينتظم  لفظ  كل  “العام: 

التفريق بني العام وامل�سطلحات امل�سابهة عند من راأى ذلك، ومن اأبرزها: . 3

انظر: الإحكام لالآمدي )196/2(، وفتح الغفار )102(.  )1(
امل�ست�سفى )224(.  )2(

املخت�سر مع بيان املخت�سر لالأ�سفهاين )104/2(.  )3(
انظر: ك�سف الأ�سرار للبخاري )33/1(، والبحر املحيط )8/4(، والتقرير والتحبري )176/1(.  )4(

)5(  املح�سول )309/2(.
اأ�سول ال�سا�سي )17(، وانظر: اأ�سول ال�سرخ�سي )125/1(، وميزان الأ�سول )256(.  )6(
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• ا 	 و�سعاً معناه  على  املو�سوع  العام  بخالف  و�سعه  يف  املتعدد  امل�سرتك)1( 
ا)2(. واحداً

• اأ�سماء الأعداد التي تنح�سر فيما و�سعت له بخالف العام الذي ل ينح�سر)3(.	

• املطلق)4( املتناول لأفراده على �سبيل البدل بخالف العام امل�ستغرق لأفراده 	
دفعة)5(.

و�سع  بح�سب  ل�ه  ي�سلح  ما  جلميع  م�ستغرق  لفٌظ  اأنه:  العام  تعريف  يف  واملختار 

واحد دفعة بال ح�سر)6(.

�سرح التعريف)7(: 

 )لفظ(: جن�ٌص يف التعريف، ي�سمل كافة الألفاظ مبختلف اأنواعها.

و)م�ستغرق(: قيد ُيخرج: ما لي�ص مب�ستغرق، كاأ�سماء الأعالم.

و)جلميع ما ي�سلح لـه(: قيد ُيخرج: الأفراد التي ل ي�سلح دخولها حتت العام، 
فلفظة )الرجال( -على �سبيل املثال- ت�ستغرق كل رجل؛ ل�سالحيتها لهم، ول يدخل 

معهم غريهم؛ لعدم ال�سالحية.

التحبري  انظر:  معناه،  وتعدد  لفظه  ما احتد  وهو:  اللفظي،  امل�سرتك  به  يراد  الإطالق  امل�سرتك عند   )1(
)340/1و348(.

خمت�سر  و�سرح   ،)166/1( املنظوم  والعقد   ،)429/1( املعامل  و�سرح   ،)310/2( املح�سول  انظر:   )2(
الرو�سة )458/2(.

واملذكرة   ،)5/4( املحيط  والبحر   ،)428/1( املعامل  و�سرح   ،)196/2( لالآمدي  الإحكام  انظر:    )3(
لل�سنقيطي )243(.

املطلق هو: اللفظ الدال على املاهية املجردة عن العوار�ص، انظر: �سرح خمت�سر الرو�سة )631/2(.  )4(
)5(  انظر: بيان املخت�سر لالأ�سفهاين )108/2(، ون�سر البنود )206/1(، واملذكرة لل�سنقيطي )243(.

من  م�ستفاد  وهو  ي�سري،  بت�سرف   )243( املذكرة  يف  ال�سنقيطي  الأمني  حممد  ال�سيخ  تعريف  هذا   )6(
 ،)309/2( للرازي  واملح�سول   ،)189/1( املعتمد  انظر:  القيود،  بع�ص  اإ�سافة  مع  اأخرى  تعريفات 

رو�سة الناظر )8/2(.
)309/2و310(،  للرازي  واملح�سول   ،)189/1( املعتمد  بع�سها:  اأو  التعريف  األفاظ  �سرح  يف  انظر   )7(

والعقد املنظوم )166/1(، واإر�ساد الفحول )285/1(، واملذكرة )243و244(.
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ا من جهة تناوله  و)بح�سب و�سع واحد(: قيد ُيخرج: امل�سرتك، فال ي�سمى عاماًّ
ا، بل تعدد و�سعه. ا واحداً لكافة معانيه؛ لأنه مل يو�سع و�سعاً

(؛ فاإنه �سالح  و)دفعًة(: قيد ُيخرج: املطلق، ك�)رجل( يف قولهم: )اأكرم رجالاً
لالنطباق على كل الرجال اإل اأن عمومه هذا بديل ل دفعة واحدة، ولذا يكتفى فيه 

برجل واحد بدلاً عن بقية الأفراد.

و)بال ح�سر(: قيد ُيخرج: اأ�سماء الأعداد، كخم�سة وع�سرة؛ فهي حم�سورة.

اأنواع  اأنواع متعددة باعتبارات خمتلفة، اأهمها ملحل الدرا�سة:  اإلى  والعام يتنوع 
العام بالنظر اإلى دخول التخ�سي�ص عليه)1(: 

العام املحفوظ: وهو الباقي على عمومه، ال�سامل من ورود التخ�سي�ص عليه، . 1

ومثاله: قول اهلل : )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[.

بع�ص . 2 على  فاقت�سر  التخ�سي�ص،  عليه  ورد  الذي  وهو  املخ�سو�س:  العام 

اأفراده، ومثاله: قول اهلل : )ٱ  ٻ  ٻ( ]املائدة: 3[ خم�سو�ص 
بغري ال�سمك واجلراد.

هذا ما يتعلق مبعنى لفظة )عام( يف املقالة حمل الدرا�سة.

)اإل(: اأداة ا�ستثناء تفيد احل�سر يف مثل هذا ال�سياق)2(، فاملعنى: اأن العمومات 
حم�سورة يف احلكم الواقع بعد )اإل(، وهو وقوع التخ�سي�ص عليها.

)وقد(: تفيد التحقيق يف مثل هذا ال�سياق، حيث دخلت على فعل ما�ٍص)3(.

به  اأريد  الذي  العام  بع�سهم:  واأ�ساف  لأحكامهما،  العلماء  تناول  من  م�ستفادان  النوعان  هذان   )1(
 )575/2( الرو�سة  خمت�سر  �سرح  انظر:  العمل،  جهة  من  الثاين  النوع  يف  داخل  وهو  اخل�سو�ص، 
 ،)2383/5( والتحبري   ،)1346/4( والإبهاج   ،)192/23( تيمية  ابن  فتاوى  وجمموع  و)715/3(، 

والإتقان )49/3(، واأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله )298(.
انظر: نفائ�ص الأ�سول )1033/3(، و�سرح خمت�سر الرو�سة )754/2(، والبحر املحيط )181/5(،   )2(

والتحبري )2962/6(.
انظر: املف�سل للزخم�سري )433(، والكوكب الدري لالإ�سنوي )358(.  )3(
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ف )َخ�ّص(،  (: فعل ما�ٍص مبني للمجهول، م�ستق من الفعل الثالثي امل�سعَّ )ُخ�سَّ
، واملراد: وقوع التخ�سي�ص على العمومات.  يقال: َخ�صَّ وُخ�صَّ

مبعنى  �َص(  )خ�سَّ الرباعي  الفعل  من  قيا�سي  م�سدر  اللغة:  يف  والتخ�سي�س 

ا، ومادة )خ �ّص(  اإفراداً اأفرده  اأي:  ا،  ْي�ساً َتْخ�سِ �ُص  ُيَخ�سِّ �َص  (، يقال: خ�سَّ )َخ�صَّ
ومنه:  والُثْلمة،  الفرجة  على  يدل  واحد  اأ�سل  اإلى  ترجع  متعددة  معان  على  تدل 
نظائره،  وبني  بينه  فرجة  اأوقع  اأُْفرد  اإذا  لأنه  به؛  اأفردُته  اأي  بكذا  ا  فالناً خ�س�سُت 

والعموم بخالف ذلك )1(.

عند  مفهومه  اختالف  اإلى  بالنظر  فيه  خمتَلف  ال�سطالح:  يف  والتخ�سي�س 

العلماء:

• فوا التخ�سي�ص باأنه: “ق�سر العام على بع�ص اأفراده”)2(.	 اأما اجلمهور فعرَّ

�سرح التعريف)3(: 

)ق�سر(: جن�ص يف التعريف ي�سمل ق�سر العام وغريه، ويحرتز به عن الن�سخ؛ لأنه 
رفع بعد الثبوت.

و)العام(: قيد يتناول اأنواع العموم، ويحرتز به عن الق�سر الوارد على املطلق، 
والأعداد، ونحو ذلك.

و)بع�س اأفراده(: قيد لبيان اأن املتكلم اأراد بع�ص اأفراد العام، ومل يرد بع�سها 
الآخر.

وعليه فالتخ�سي�س وفق م�سلك اجلمهور: مطلق بالن�سبة اإلى اأنواع املخ�س�سات 

انظر مادة )خ �ص( اأو )خ �ص �ص( يف: مقايي�ص اللغة )152/2و153(، وال�سحاح )1037/3(، ول�سان   )1(
العرب )24/7(.

 ،)155/1( يعلى  لأبي  العدة  اأخرى:  تعريفات  وانظر   ،)715/2( امل�سامع  ت�سنيف  مع  اجلوامع  جمع   )2(
والربهان )145/1(.

والفوائد   ،)715/2( امل�سامع  وت�سنيف   ،)325/4( املحيط  والبحر   ،)466/1( املعامل  �سرح  انظر:   )3(
ال�سنية )2/4(.
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الثابتة، في�سلح اأن ُيخ�صَّ العام باملخ�س�ص: املت�سل واملنف�سل، واملقرتن واملرتاخي، 
وامل�ساوي يف القوة وغري امل�ساوي)1(.

• فوا التخ�سي�ص باأنه: “ق�سر العام على بع�ص اأفراده بدليل 	 واأما احلنفية فعرَّ
م�ستقل مقرتن”)2(.

�سرح التعريف)3(: 

�سبق بيان حمرتزات اأوله يف تعريف اجلمهور، وبيان ما زاد عند احلنفية على 
النحو الآتي: 

القيد  وهذا   ، منف�سالاً يكون  اأن  املخ�س�ص  يف  ي�سرتط  اأي  م�ستقل(:  )بدليل 
يخرج: ما ورد فيه الق�سر بدليل مت�سل غري م�ستقل، كال�ستثناء، والغاية، ونحوهما، 

ا عندهم. فال ُيّعد تخ�سي�ساً

)مقرتن(: اأي ي�سرتط اأن يكون املخ�س�ص مو�سولاً يف الزمن بالعام، وهذا القيد 
ا عندهم. ا بل ن�سخاً يخرج: الق�سر بالدليل امل�ستقل املرتاخي، فال ُيعد تخ�سي�ساً

وعليه فالتخ�سي�ص وفق م�سلك احلنفية: مق�سور على ما ا�ستند اإلى خم�س�سات 
�ص يف  واملخ�سَّ �ص  املخ�سِّ ت�ساوي  ا-  -اأي�ساً وا�سرتطوا  الزمن،  مقارنة يف  منف�سلة 

قوة الثبوت)4(. 

ثانًيا: املعنى الإجمايل للمقالة: 

بناءاً على ما �سبق ميكن القول باأن فهم املراد من هذه املقالة ل يخرج عن اأحد 
امل�سلكني الآتيني: 

انظر: امل�سادر ال�سابقة.  )1(
ك�سف الأ�سرار للبخاري )306/1(، وانظر: بذل النظر )201(، والتقرير والتحبري )188/1(، وفواحت   )2(

الرحموت )299/1(. 
انظر: امل�سادر ال�سابقة.  )3(

�سرحوا بهذا ال�سرط يف �سروط البيان ال�سامل للتخ�سي�ص، انظر: تي�سري التحرير )173/3و174(،   )4(
وفواحت الرحموت )57/2(.
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امل�سلك الأول: حمل املقالة على ظاهرها.

�سيغها  العمومات مبختلف  كافة  التخ�سي�ص يف  وقوع  اإثبات  وفق هذا:  واملعنى 
ومواردها، وا�ستغراقه لها، ولزمه: نفي وجود عمومات باقية على عمومها، فال يوجد 

عام مل يرد عليه تخ�سي�ص. 

يفيد  النفي  �سياق  يف  نكرة  )عام(  فلفظ  املوؤكدة،  العامة  �سيغتها  عليه:  ويدل 

دت ال�سيغة با�ستعمال )من(، وهي من املوؤكدات  �سمول كل لفظ يو�سف بالعموم، واأُكِّ
ا)1(. التي دعت بع�ص الأ�سوليني اإلى القول باإفادة مثل هذا الأ�سلوب للعموم قطعاً

ونوق�ص: باأن حكم املقالة يعود على معناها هذا بالنق�ص، فاملقالة �سيغت ب�سيغة 
ا ملا تدل عليه، فاإن خ�س�ص عموم املقالة  عامة، فينبغي اأن يرد عليها التخ�سي�ص وفقاً
اقت�سى ذلك اإثبات عمومات حمفوظة، واإن �سلم من التخ�سي�ص كان عموم املقالة 
ا على خالف حكمها، ومن ثم ينتق�ص اطرادها يف احلالني)2(. ا حمفوظاً نف�سه عموماً

يكن  مل  اإن  العام  “فهذا  العام:  املقالة  مدلول  عن  )ت793ه�(  التفتازاين  قال 
ا فقد كذب، وعاد على مو�سوعه بالنق�ص”)3(.  خم�سو�ساً

امل�سلك الثاين: حمل املقالة على ق�سد املبالغة)4(.

فال يراد باملقالة ظاهرها الدال على ا�ستغراق التخ�سي�ص لكافة العمومات، بل 
مق�سودها املبالغة يف بيان كرثة التخ�سي�ص الوارد على العمومات مبختلف �سيغها 

ومواردها كرثة مقاربة لال�ستغراق، ولزمه: قلة العمومات الباقية على عمومها.

الهامع  والغيث  املحيط )151/4(،  والبحر  الأ�سول )116/1(،  ونفائ�ص  الربهان )119/1(،  انظر:   )1(
)228(، والتحبري )632/2(.

انظر: التبيني لالإتقاين )167/1(، والتقرير للبابرتي )275/2(، وف�سول البدائع )54/2(، وفواحت   )2(
الرحموت )251/1(. 

“ر�سالة علمية”  التلويح  التفتازاين على �سرح الع�سد )597/2(، وانظر: حا�سية جلبي على  حا�سية   )3(
.)170(

انظر: التحقيق والبيان )165/2(، وحا�سية التفتازاين على �سرح الع�سد )597/2(، وف�سول البدائع   )4(
 .)54/2(
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ويدل عليه:

• ا لها عند 	 امل�ستثنيات الواردة على املقالة، والتي يكاد بع�سها اأن يكون مالزماً
اإل ومعها بع�ص ال�ستثناءات -كما �سيتبني  العلماء ل ينقلها  الإيراد، فغالب 

عند تناول ال�سيغ -، وهذا يتنافى مع مدلول ظاهر املقالة الكلي. 

• ا 	 واقع العمومات، فهو ل ين�سجم مع ما يفيده ظاهر املقالة - كما �سيتبني لحقاً
-، فالعمومات املحفوظة واردة ل منتفية. 

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- من هذين املعنيني: املعنى الثاين؛ لقوة م�ستنده، و�سعف 
م�ستند الأول مبا اأورد عليه من مناق�سة، كما اأن ا�ستعمال مثل هذا الأ�سلوب يف املبالغة 

دارج يف لغة العرب)1(.

املطلب الثاين
اأركان املقالة

لهذه املقالة ثالثة اأركان، وبيانها على النحو الآتي: 

الركن الأول: العمومات.

وهي مو�سوع املقالة الذي اأُ�سند اإليه حكمها)2(، والعمومات ح�سب ال�سيغة حمل 
البحث مطلقة عن اأي قيد، فهي بهذا تنطبق على �سائر العمومات بغ�ص النظر عن 

نوعها، �سواءاً اأكانت من كالم ال�سرع اأم من كالم اأهل الل�سان.

والبحر   ،)204( ال�سول  ونهاية   ،)1405/4( الإبهاج  انظر:  للمبالغة،  به  يوؤتى  قد  احل�سر  فاأ�سلوب   )1(
املحيط )245/3(. 

 ،)35/1( والتلويح  )98/1و100(،  لالأ�سفهاين  املخت�سر  بيان  انظر:  عليه،  املحكوم  هو  واملو�سوع   )2(
والبحر املحيط )154/1(.
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بنيَّ ذلك بع�ص الأ�سوليني: 

• قال الباقالين )ت403ه�( عن الفظ العام نقالاً عن بع�ص العلماء: “ا�ستعماله 	
يف البع�ص هو الأغلب الأكرث يف الكتاب وال�سنة وكالم اأهل اللغة، وا�ستعماله 

يف الكل هو القليل النزر”)1(.

• ما 	 اأكرث  ولأن  “قالوا:  العموم:  �سيغ  ال�سريازي )ت476ه�( عن منكري  قال 
ت�ستعمل هذه ال�سيغة يف القراآن وال�سنة واللغة يف اخل�سو�ص”)2(.

• قال ال�سمرقندي )ت540ه�(: “اأكرث  العمومات يف الكتاب وال�سنة وا�ستعمال 	
اأرباب الل�سان خم�سو�سة”)3(.

• عمومات 	 “اأما  العموم:  �سيغ  منكري  عن  نقالاً  )ت761ه�(  العالئي  قال 
التكاليف كلها الواردة يف الكتاب وال�سنة فاإنها خم�سو�سة، وكذا الوارد على 

األفاظ النا�ص”)4(.

فلم  نف�سها،  املقالة  ا حتى يف  بكونه مطرداً الإطالق  العلماء هذا  بع�ص  اأيَّد  وقد 
ا ملا تدل عليه، ولذا ورد على  ت�سلم من التخ�سي�ص لكونها �سيغت ب�سيغة عامة وفقاً

مقت�ساها عدد من امل�ستثنيات)5(.

ولكن يعكر على هذا الإطالق: 

واقع العمومات، و�سياقات ورود املقالة، وامل�ستثنيات التي ا�ستدركت عليها، ونحو 
ذلك، فكلها م�سعرة باأن العمومات املق�سودة يف املقالة غري مطلقة بل مقيدة بنوع 

معني.

التقريب والإر�ساد )60/3(.   )1(
�سرح اللمع )318/1(.   )2(

ميزان الأ�سول )366(.   )3(
تلقيح الفهوم )185(.  )4(

انظر: فواحت الرحموت )251/1(.  )5(
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ا ما يلزم من هذا الإطالق:  يقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت728ه�( م�ستنكراً
“فاأيُّ عاقل يدعي هذا يف جميع �سيغ العموم يف الكتاب، وال�سنة، ويف �سائر كتب اهلل، 

وكالم اأنبيائه، و�سائر كالم الأمم، عربهم، وعجمهم؟!”)1(.

اإلى تقييد هذا الركن بقيود خمتلفة - كما  ا من العلماء  ولعل هذا ما دعا كثرياً
ا  �سياأتي -، ونتج عن ذلك تخ�سي�ص جمال املقالة، ومن ثمَّ تغريُّ معناها الإجمايل تبعاً

للقيد امل�ساف.

الركن الثاين: التخ�سي�س.

تعلُّق  له  الركن  وهذا   ،)2( العمومات  كافة  اإلى  اأ�سند  الذي  املقالة  حممول  وهو 
الأول-،  بيانه يف املطلب  �سبق  العلماء -كما  التخ�سي�ص عند  بالختالف يف معنى 

ولهذا اأثر يف فهم معنى املقالة، واحلكم عليها من حيث القبول اأو الرد. 

الركن الثالث: احلكم بوقوع التخ�سي�س على كافة العمومات.

ا-، فقد عرَبّ بع�ص اأهل العلم عن هذا احلكم  وهذا الركن تعلق به اختالف -اأي�ساً
ا لذلك: اأن كافة العمومات ُيتخيَّل تخ�سي�سها ل اأنه  باأنه متخيَّل ل واقع، واملعنى وفقاً

وقع تخ�سي�سها، وهذا من �ساأنه تغيري معنى املقالة ال�سابق، وما لزم عنه.

و�سياأتي مزيد بيان لهذه التف�سيالت عند تناول ال�سيغ، ودرا�سة مواقف العلماء 
-باإذن اهلل-.

املطلب الثالث
�شيغ املقالة عند العلماء

تعددت تعبريات اأهل العلم يف �سياغة معنى هذه املقالة، فقد تاأثرت باختالف 

جمموع الفتاوى )442/6(.   )1(
واملحمول هو املحكوم به، انظر: بيان املخت�سر لالأ�سفهاين )98/1و100(، والتلويح )35/1(، والبحر   )2(

املحيط )154/1(.
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والإطالق، وميكن ت�سنيف هذه  والتقييد  والرد  القبول  مواقفهم جتاهها من حيث 
ال�سيغ اإلى ثالثة اأ�سناف: 

ال�سنف الأول: ال�سيغ املرادفة ملدلول املقالة.

فالتخ�سي�ص فيها حمكوم بوقوعه على كافة العمومات مبختلف اأنواعها، وهي ل 
تخلو من حالني بالنظر اإلى اإيراد امل�ستثنيات معها: 

احلال الأولى: اإيراد ال�سيغة دون م�ستثنيات، ومن اأمثلتها)1(: 

• قول الغزايل )ت505ه�(: “ما من عموم اإل وقد تطرق اإليه التخ�سي�ص”)2(. 	

• قول ابن احلاجب )ت646ه�(: “قالوا: ل عام اإل خم�س�ص”)3(. 	

• قول الع�سد الإيجي )ت756ه�(: “م�سهور يف الأل�سن حتى �سار مثالاً اأنه: ما 	
من عام اإل وخ�ص منه”)4(. 

• قول ابن ال�سبكي )ت771ه�(: “كل عام خم�س�ص”)5(.	

• �ص”)6(.	 قول الزرك�سي )ت794ه�(: “ما من عام اإل وقد ُخ�سّ

ويلحظ اأن هذه ال�سيغ وما جرى جمراها تتفق مع مدلول املقالة يف كون العمومات 
مطلقة عن التحديد بنوع معني، ويجري عليها ما �سبق بيانه من ق�سد ال�ستغراق اأو 

املبالغة يف بيان الكرثة.

عند  الغالب  هو  وهذا  منها،  ي�ستثنى  ما  بيان  مع  املقالة  اإيراد  الثانية:  احلال 

انظر يف غري ما ذكر: العقد املنظوم )145/2(، ونهاية الو�سول للهندي )1459/4(، والدرر اللوامع   )1(
.)255/2(

امل�ست�سفى )234(.  )2(
املخت�سر مع بيان املخت�سر لالأ�سفهاين )112/2(.  )3(

�سرح الع�سد على املخت�سر )596/2(.  )4(
الإبهاج )2807/7(.  )5(

ت�سنيف امل�سامع )523/3(.  )6(
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يكون على  اأن  واإما  ب�سورة جمملة،  يكون  اأن  اإما  يخلو:  ل  ال�ستثناء  وبيان  العلماء، 
�سبيل التمثيل، واإما اأن يكون على �سبيل احل�سر: 

فمن اأمثلة اإيراد املقالة مع التنبيه املجمل على وجود ال�ستثناء:  اأ- 

• قول ال�سمعاين )ت489ه�(: “ل ُيعرف عموم مل يلحقه خ�سو�ص اإل يف الندرة 	
وعلى ال�سذوذ”)1(. 

• قول القرايف )ت684ه�(: “ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ اإل قليل منها”)2(.	

• ا”)3(.	 قول ال�سفي الهندي )ت715ه�(: “العمومات كلها خم�سو�سة اإل ما قلَّ جداًّ

• قول ابن تيمية )ت728ه�( نقالاً عن بع�ص العلماء: “ما من عموم حمفوظ اإل 	
كلمة اأو كلمات”)4(.

• اأماكن 	 اإل  خم�س�ص(  اإل  عام  ل  “)قالوا:  )ت771ه�(:  ال�سبكي  ابن  قول 
ي�سرية م�ستثناة”)5(.

ب- من اأمثلة اإيراد املقالة مع التمثيل ببع�ص امل�ستثنيات)6(: 

• قول ابن قدامة )ت620ه�(: “ما من عموم: اإل وقد تطرق اإليه التخ�سي�ص 	
اإل الي�سري، كقوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ( ]هود: 6[، 

و)مئ    ىئ  يئ  جب  حب( ]الأنفال: 75[”)7(. 

القواطع )349/1(.   )1(
نفائ�ص الأ�سول )933/2(.   )2(

الفائق )312/1(.   )3(
جمموع الفتاوى )441/6(.  )4(

رفع احلاجب )80/3(، وانظر: الفوائد ال�سنية )6/4(، والتحبري )2516/6(، و�سرح الكوكب املنري   )5(
 .)271/3(

انظر يف غري ما ذكر: تلقيح الفهوم )185(، ومناهج العقول )79/2(، وتي�سري التحرير )202/1(،   )6(
وفواحت الرحموت )251/1(، وحا�سية العطار على �سرح املحلي )32/2(. 

رو�سة الناظر )49/2(.   )7(
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• قول الفناري )ت834ه�(: “قولهم امل�ستهر...: )ما من  عام اإل وقد ُخ�صَّ عنه 	
)ی  ی  جئ  حئ(  تعالى:  قوله  ملا مر من نحو  البع�ص( غالبي... 

]البقرة: 282[”)1(.

• ، وقد ُخ�صَّ بنحو: 	 “ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ قول ابن الهمام )ت861ه�(: 
)ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[”)2(. 

• وهذا 	  ،” ُخ�صَّ وقد  اإل  عام  من  “ما  “ا�ستهر:  )ت970ه�(:  جنيم  ابن  قول 
)ۓ  ڭ  ڭ   ]البقرة: 282[،  )ی  ی  جئ  حئ(  بنحو:  ا مما خ�ص  اأي�ساً

ڭ  ڭ     ۇ  ۇ( ]البقرة: 255[”)3(. 

• قول الأمري ال�سنعاين )ت1182ه�(: “قيل: ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ اإل مثل: 	
)ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[”)4(. 

من اأمثلة اإيراد املقالة مع ح�سر امل�ستثنيات)5(:  ج- 

• قول ال�سريازي )ت476ه�( نقالاً عن منكري �سيغ العموم: “ل جند اآية عامة 	
حئ(  جئ   ی   )ی   تعالى:  قوله  وهو  واحدة،  اإل  يتناوله  ما  كل  يف 
]البقرة: 282[... وكذلك عمومات ال�سنة، ويقال: هلك النا�ص... يراد به اأكرثهم 

ومعظمهم دون جميعهم”)6(. 

• قول الآمدي )ت631ه�(: “قد قيل: مل يرد عام اإل وهو خم�س�ص اإل يف قوله 	
تعالى: )ی     ی  ی  ی( ]البقرة: 29[”)7(. 

ف�سول البدائع )54/2(.   )1(
 . ا لبن عبا�ص التحرير مع التقرير والتحبري )187/1( من�سوباً  )2(

فتح الغفار )105(.   )3(
اإجابة ال�سائل )309(.   )4(

ا لبن عبا�ص  انظر يف غري ما ذكر: جمموع الفتاوى )440/6(، و�سرح املنهج املنتخب )595/2( من�سوباً  )5(
 .

�سرح اللمع )318/1و319(، ويلحظ اأنه اأتى على عمومات الكتاب وال�سنة واأهل اللغة.   )6(
الإحكام )282/2(.   )7(



مقالة األصوليني: )ما من عامّ إال وقد خُصَّ( - 

دراسة حتليلية نقدية يف املضمون واآلثار

العدد  السادس واخلمسون  39العدد  السادس واخلمسون 38

• قول القرايف )ت684ه�(: “ العموميات كرث فيها  التخ�سي�ص حتى قيل: ما من 	
 عام اإل وقد ُخ�صَّ اإل قوله تعالى: )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[”)1(. 

• البع�ص 	 عنه  ُخ�صَّ  وقد  اإل  من  عام  “ما  )ت715ه�(:  الهندي  ال�سفي  قول 
ٻ   ٻ   ٻ   )ٻ    ،]282 ]البقرة:  حئ(  جئ   ی   )ی   تعالى:  قوله  اإل 

پ  پ    پ  پ  ڀ( ]هود: 6[ ”)2(. 

• )ی  	 تعالى:  قوله  اإل  خم�سو�ص  هو  اإل  “ ما  من  عام  الفاكهاين)3(:  قول 
ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[”)4(. 

وهذه ال�سيغ تفيد ح�سر ال�ستثناء فيما ذكر ح�سب ظاهرها، وحتتمل: اأنه ُاكتفي 
باأبرزها.

ويدخل حتت احلال الثانية: التعبري عن مدلول املقالة مبا يفيد اأنه اأكرثي، وهذا 
التعبري يت�سمن وجود م�ستثنيات خارجة عن اطراد املقالة، ولول ذلك ما ُعربِّ عنها 

بالأكرثية، ومن ذلك: 

• قول ال�سرخ�سي )ت483ه�(: “اأَكرث  العمومات قد خ�ص ِمْنَها �َسْيء”)5(.	

• قول الرازي )ت606ه�(: “اأكرث العمومات واملطلقات خم�س�سة ومقيدة”)6(.	

• قول ابن قدامة )ت620ه�(: “اأكرث العمومات خم�س�سة”)7(.	

نفائ�ص الأ�سول )1405/3(.   )1(
نهاية الو�سول )491/2(.   )2(

هو: تاج الدين اأبو حف�ص عمر بن علي بن �سامل بن �سدقة اللخمي املالكي، ولد عام )654ه�(، متفنن   )3(
يف احلديث والفقه والأ�سول والعربية، من م�سنفاته: ريا�ص الأفهام يف �سرح عمدة الأحكام، واملنهج 

املبني يف �سرح الأربعني، تويف )731ه�(.
انظر: الديباج املذهب )80/2(، و�سذرات الذهب )169/8(.  

 . ا لبن عبا�ص التحرير والتحبري )196/1( من�سوباً  )4(
اأ�سول ال�سرخ�سي )145/1(.  )5(

املح�سول )226/4(.   )6(
رو�سة الناظر )60/2و71(.   )7(
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• قول البخاري )ت730ه�(: “اأكرث العمومات غري م�ستوعبة”)1(.	

ويقابله و�سف العمومات املحفوظة بالقلة، ومن ذلك: 

• “قلَّما 	 التخ�سي�ص:  اأمثلة  من  ا  عدداً ذكر  اأن  بعد  )ت505ه�(  الغزايل  قول 
يوجد عام ل يخ�س�ص مثل قوله تعالى: )ی     ی  ی  ی( ]البقرة: 29[”)2(. 

• وقول الأبياري )ت616ه�(: “قلَّ من العمومات ما بقي على عمومه”)3(.	

على  تبق  ومل  ُخ�س�ست،  التي  العمومات  كرثة  هو  هذا:  ملثل  املخالف  فاملفهوم 
عمومها.

ا من �سيغ هذا ال�سنف وردت يف �سياقات حتتمل  وبعد هذا العر�ص، فاإن كثرياً
تتعلق  التي  الأ�سويل  لوظيفة  ا  ا�ستح�ساراً فيها؛  املق�سودة  العمومات  تخ�سي�ص 
ميكن  العبارات  هذه  من  جملة  اأن  فيظهر  ثمَّ  ومن  واأحكامها،  ال�سريعة  بن�سو�ص 

حملها على عمومات اخلطاب ال�سرعي دون غريه.

ال�سنف الثاين: �سيغ قيَّدت الـعمومات املق�سودة يف املقالة: 

ا لذلك  تعددت القيود التي اأ�سيفت اإلى ركن املقالة الأول، وهو العمومات، وتبعاً
اختلف املراد بها بناءاً على ماهية القيد امل�ساف، وجمموع هذه القيود يعود اإلى اأربعة 

ح�سب ا�ستقرائي: 

القيد الأول: تقييد العمومات باأنها: عمومات ال�سرع.

وهذا القيد ي�سمل عمومات الكتاب وال�سنة، وُيخرج: عمومات اأهل الل�سان، ومن 
ال�سيغ التي اأوردت هذا القيد: 

• “جميع 	 التخ�سي�ص:  اأمثلة  اأن ذكر جملة من  الغزايل )ت505ه�( بعد  قول 

ك�سف الأ�سرار )300/1(.   )1(
امل�ست�سفى )245(.   )2(

التحقيق والبيان )204/2(.   )3(
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عمومات ال�سرع خم�س�سة ب�سروط يف الأ�سل، واملحل، وال�سبب، وقلَّما يوجد 
عام ل يخ�س�ص”)1(. 

• قول املازري )ت536ه�(: “عموم مل يخ�س�ص عزيز وجوده يف ال�سرع”)2(. 	

اأنواعها  مبختلف  ال�سرع  عمومات  على  انطباقه  القيد:  هذا  يفيده  ما  وظاهر 
-كعمومات الوعد والوعيد والق�س�ص والتكاليف وغريها-، ويحتمل اأن يكون املق�سود 
ما كان من قبيل الأحكام ال�سرعية خا�سة، وذلك بالنظر اإلى طبيعة عمل الأ�سويل 

املخت�سة -يف الأغلب- بهذا النوع.

جميع  اأن  ا  قطعاً “علمنا  )ت478ه�(:  احلرمني  اإمام  قول  من  يفهم  ما  وهو 
الألفاظ املتعلقة بالأحكام من الكتاب وال�سنة يتطرق اإليها اخل�سو�ص، واإن  ا�ستوعب 
اإليه  يتطرق  ل  �سرعي  لع على عام  يطَّ الطلب احلثيث فال  ا على  مكباًّ  الطالب عمره 

اخل�سو�ص”)3(.

العموم  بو�سف  العبارة  ثم ختم  بالأحكام،  املق�سودة  الألفاظ  بتعلق  فقد �سّرح 
املق�سود باأنه �سرعي.

القيد الثاين: تقييد العمومات باأنها: عمومات القراآن الكرمي.

وبهذا القيد خرج عن املقالة: عمومات ال�سنة واأهل الل�سان، وقد تنوعت ال�سيغ 
ا، وبيان  واإما ح�سراً اإما متثيالاً  امل�ستثنيات  اإلى ذكر  بالنظر  القيد  اأوردت هذا  التي 

ذلك على النحو الآتي: 

من اأمثلة اإيراد املقالة بهذا القيد مع التمثيل ببع�ص امل�ستثنيات:  اأ- 

• جهدهم 	 اأق�سى  على  املحققون  تتبع  “قد  )ت478ه�(:  اجلويني  قول 
ا حم�سورة على العموم، منها:  األفاظاً األفاظ الكتاب فلم يجدوا فيها اإل 

امل�ست�سفى )245(.   )1(
اإي�ساح املح�سول )304(.   )2(

الربهان )150/1(.   )3(
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ٻ   )ٻ   ومنها:   ،]282 ]البقرة:  حئ(  جئ   ی   )ی   تعالى:  قوله 
ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ( ]هود: 6[، ولو تكلفت مل يبلغ هذا القبيل 

ا”)1(. من الألفاظ ع�سراً

• �ص اإل 	 قول الغزايل )ت505ه�( عن القراآن: “مل يبق فيه عام مل يخ�سّ
قوله تعالى: )ی     ی  ی  ی( ]البقرة: 29[، واألفاظ نادرة”)2(. 

• ُيراد 	 �سيغة  العموم  القراآن  يف  جند  “مل  )ت540ه�(:  ال�سمرقندي  قول 
)ک  گ  گ     گ  گ(  اإل قليلة، نحو قوله تعالى:  بها ال�ستيعاب 
]البقرة: 284[، وقوله تعالى: )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[”)3(. 

• 	 ، قلَّ ما  اإل  خم�سو�سة  كلها  القراآن  “عمومات  )ت898ه�(:  حلولو  قول 
)ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ]البقرة: 282[،  )ی  ی  جئ  حئ(  نحو: 

پ    پ  پ  ڀ( ]هود: 6[”)4(.

ب- من اأمثلة اإيراد املقالة بهذا القيد مع ح�سر امل�ستثنيات -وفق الظاهر-: 

• “وقيل: لي�ص يف القراآن عموم مل يدخله 	 اأبي اخلطاب )ت510ه�(:  قول 
)ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   تعالى:  قوله  اإل مو�سعني:  التخ�سي�ص 

ڀ( ]هود: 6[، وقوله: )مئ    ىئ  يئ  جب  حب( ]الأنفال: 75[”)5(. 

• اإل قوله تعالى: 	 القراآن خم�سو�سة  “عمومات  الرازي )ت606ه�(:  قول 
)ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[”)6(. 

التلخي�ص )37/2(.   )1(
امل�ست�سفى )254(.   )2(

ميزان الأ�سول )284( نقالاً عن م�سايخ �سمرقند من احلنفية.   )3(
التو�سيح �سرح التنقيح )118/2(.   )4(

التمهيد )145/2(.   )5(
املعامل مع �سرحه للفهري )470/1(.   )6(
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• قول الفاكهاين )ت734ه�(: “قيل: اإن عمومات القراآن كَلّها خم�سو�سة 	
اإل اأربَع اآيات”)1(. 

• قول املرداوي )ت885ه�(: “ما يف القراآن عام مل يخ�ص اإل قوله تعالى: 	
)ی      تعالى:  وقوله   ،]6 ]هود:  ڀ(  پ  پ   پ     پ   ٻ   ٻ  ٻ   )ٻ  

ی  ی  ی( ]البقرة: 29[”)2(. 
ويدخل هنا: و�سف عمومات القراآن املخ�سو�سة بالأكرثية، ومن ذلك: 

• قول القدوري )ت428ه�(: “اأكرث  عمومات القراآن خم�سو�سة”)3(.	

• وقول ابن عقيل )ت513ه�(: “اأكرث عمومات الكتاب على التخ�سي�ص”)4(.	

• وقول اأبي حيان )ت745ه�(: “معظم العمومات التي جاءت يف القراآن ل 	
بد فيها من التخ�سي�سات”)5(.

• وقول الزرك�سي )ت794ه�(: “عمومات القراآن خم�سو�سة يف الأكرث”)6(.	

يزال  اأنه ل  اإل  القراآن فقط  املدلول على عمومات  القيد ق�سر  اأن هذا  ويلحظ 
مبختلف  اخلربية  والعمومات  بالتكاليف،  املتعلقة  للعمومات  �سموله  جهة  من  ا  عاماًّ

اأنواعها مما يدخل يف اأبواب الوعد، والوعيد، والق�س�ص، ونحو ذلك.

ا اأخرى ُتْخرج بع�ص الأنواع، ومن ذلك:  ولهذا اأ�ساف بع�ص العلماء قيوداً

• قول ابن قدامة )ت620ه�(: “عمومات القراآن يف الإثبات كلها خم�س�سة”)7(، 	
فاأخرج ما ورد يف �سياقات النفي.

ريا�ص الأفهام )568/2و569(.   )1(
التحرير مع التحبري )2382/5(.   )2(

التجريد )6334/12(.   )3(
الوا�سح )528/2(، وانظر: )551/2(.   )4(

البحر املحيط يف التف�سري )585/3(.   )5(
البحر املحيط )334/4(.   )6(

املغني )310/12(.   )7(
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• القراآن 	 عمومات  اأكرث  يقول:  بع�سهم  “وكان  )ت803ه�(:  عرفة  ابن  قول 
امل�ستملة على الأحكام الظنية خم�سو�سة”)1(، فخرجت العمومات اخلربية، 

والعمومات القطعية.

القيد الثالث: تقييد العمومات باأنها: عمومات الأحكام ال�سرعية.

وهذا القيد ي�سمل كافة عمومات الكتاب وال�سنة املتعلقة بالأحكام؛ لكونها ت�ستقى 
من ن�سو�سهما، ويخرج به: العمومات اخلربية التي ل توؤول اإلى الأحكام.

 ومن ال�سيغ التي اأوردت هذا القيد ما ياأتي: 

• ال�سرع لفظ  عام  اإل  وهو 	 اأحكام  لي�ص يف  “لعله  الباقالين )ت403ه�(:  قول 
 خم�سو�ص”)2(. 

• ا- عن ا�ستدلل ال�سحابة  ب�سائر األفاظ العموم واإن كانت 	 قوله -اأي�ساً
بع�ص  د  وعدَّ مبخ�سو�ص”،  لي�ص  حكم  يف  عموم  فيها  “ولي�ص  خم�سو�سة: 

الأمثلة ثم قال: “هذه حال جميع العمومات الواردة يف الأحكام”)3(. 

• ا اأن جميع الألفاظ املتعلقة بالأحكام 	 قول اجلويني )ت478ه�(: “علمنا قطعاً
من الكتاب وال�سنة يتطرق اإليها اخل�سو�ص”)4(.

• قوله: “لو تتبعت جملة األفاظ ال�سريعة املتعلقة بالأحكام األفيت كلها اأو جلها 	
خم�س�سة”)5(. 

• قول ابن ال�سبكي )ت771ه�(: “ما من عام يف حكم �سرعي اإل وهو خم�سو�ص”)6(.	

تف�سري ابن عرفة )138/3(.   )1(
التقريب والإر�ساد )75/3(.   )2(

امل�سدر ال�سابق )120/3و121(.   )3(
الربهان )150/1(.   )4(
التلخي�ص )47/2(.   )5(
الإبهاج )1371/4(.   )6(
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القيد الرابع: تقييد العمومات باأنها: العمومات القابلة للتخ�سي�س.

اأنواعها  مبختلف  التخ�سي�ص  تقبل  التي  العمومات  كافة  ي�سمل  القيد  وهذا 
ومواردها، وُيخرج: العمومات التي ل تقبله، واملراد بها فيما يظهر: العمومات التي 

قامت القرائن على اإرادة التعميم فيها.

ومل اأقف على �سيغة قيدت املقالة به �سوى قول الزرك�سي )ت794ه�(: “قيل: ما 
 .)1(” من عام يقبل التخ�سي�ص  اإل وقد ُخ�صَّ

ِله  اإلى تخيُّ ال�سنف الثالث: �سيغ َعَدلت بحكم املقالة من وقوع التخ�سي�س 
واحتماله: 

ومن ال�سيغ املندرجة حتت هذا ال�سنف: 

• ما نقل عن الإمام ال�سافعي )ت204ه�(: “كل عام يحتمل اإرادة اخل�سو�ص 	
اإل بع�ص العمومات” )2(.

• حمتمل 	 وهو  اإل  �سيء  العمومات  من  “لي�ص  )ت761ه�(:  العالئي  وقول 
للتخ�سي�ص اإل القليل املتعلق بالعتقادات، كقوله تعالى: )ی  ی  جئ  

حئ( ]البقرة: 282[...”)3(.
• وما نقل عن اجلالل البلقيني)4(: “ما من عام اإل  ويتخيل  فيه  التخ�سي�ص”)5(.	

ت�سنيف امل�سامع )778/2(.   )1(
الكايف �سرح البزدوي )679/2(، وانظر: التقرير للبابرتي )275/2(، والظاهر من �سياق النقل اأنه   )2(

نقل باملعنى. 
تلقيح الفهوم )230(.   )3(

هو: جالل الدين عبدالرحمن بن احلافظ امل�سهور �سراج الدين عمر بن ر�سالن بن ن�سري بن �سالح   )4(
من  اأبيه،  بعد  الفتوى  ريا�سة  اإليه  انتهت  متفنن،  عامل  وهو  )763ه�(،  عام  ولد  ال�سافعي،  البلقيني 
م�سنفاته: الإفهام ملا يف �سحيح البخاري من الإبهام، ونكت على احلاوي ال�سغري للقزويني، تويف عام 

)824ه�(.
انظر: اإنباء الغمر )259/3(، و�سذرات الذهب )242/9(.  

الإتقان لل�سيوطي )49/3(.   )5(
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• وقول القاري )ت1014ه�(: “التحقيق: اأن كل عام يحتمل اأن يخت�ص... اإل 	
قليالاً مبعونة القرائن نحو: )ں  ں  ڻ  ڻ( ]اآل عمران: 185[...”)1(.

• وقول الكفوي )ت1094ه�(: “ما  من  عام اإل وهو يحتمل التخ�سي�ص”)2(.	

ويلحظ اأن هذه ال�سيغ مل تثبت وقوع التخ�سي�ص على العمومات -كما هو احلال 
يف �سيغ الأ�سناف ال�سابقة-، واإمنا اأثبتت احتمال ورود التخ�سي�ص عليها اأو تخيله 

فيها.

ا ينبغي التنبيه اإلى اأن اختالف هذه ال�سيغ نا�سئ عن تعدد معاين املقالة  واأخرياً
امل�ستقرة يف اأذهان قائليها اأو ناقليها، ولهذا اأثر يف مواقف العلماء جتاهها بح�سب 

املعنى الذي ُبني عليه املوقف. 

تو�سيح املباين )154(.   )1(
الكليات )602(.   )2(
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املبحث الثاين
) احلكم على مقالة االأ�صوليني: )ما من عام اإال وقد ُخ�صَّ

وفيه ثالثة مطالب: 

ا لتعدد متعلَّقات املقالة واختالف التاأويالت التي حتتملها فاإن احلكم عليها  نظراً
يف  والنظر  وانت�سارها،  ن�ساأتها  اأ�سل  درا�سة  على  يتوقف  الرد  اأو  القبول  حيث  من 
م�ستثنياتها، ومواقف العلماء جتاه مدلولها، وهو ما �سياأتي بيانه يف املطالب الثالثة 

الآتية باإذن اهلل.

املطلب االأول
اأ�صل املقالة

من خالل النظر فيما ذكره العلماء عند اإيراد املقالة يتبني باأن اأ�سلها الذي مت 
ا. ال�ستناد اإليه عند ن�ساأتها يعود اإلى اأحد اأمرين اأو اإليهما معاً

كلها  “العمومات  بقوله:  )ت715ه�(  الهندي  الدين  �سفي  له  اأ�سار  ما  وهما 
ا؛ لالأثر وال�ستقراء”)1(. خم�سو�سة اإل ما قلَّ جداًّ

وبيانهما على النحو الآتي: 

الأمر الأول: الأثر املن�سوب اإلى ابن عبا�س  )ت68هـ(.

فقد حكى عدد من الأ�سوليني وغريهم هذه املقالة عن ال�سحابي اجلليل حرب 
الأمة ابن عبا�ص  )ت68ه�(، ومن ذلك ما ياأتي)2(: 

الفائق )312/1(.   )1(
انظر يف غري ما ذكر: التبيني لالإتقاين )167/1(، و�سرح املنهج املنتخب للمنجور )595/2(، وتو�سيح   )2(

املباين )154(.
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• قول القرايف )ت684ه�(: “روي عن ابن عبا�ص اأنه قال: ما من  عام اإل وقد 	
ُخ�صَّ اإل قوله تعالى: )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[”)1(.

وقد جزم بالن�سبة يف مو�سع اآخر )2(.

• قول ال�سفي الهندي )ت715ه�(: “لقول ابن عبا�ص: ما من  عام اإل وقد ُخ�صَّ 	
عنه البع�ص اإل قوله: )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[”)3(.

ونقله يف مو�سع اآخر دون اإيراد الآية امل�ستثناة بن�سبة غري جازمة)4(.

• اإل 	 ما  من  عام   : ابن عبا�ص  “ روي عن  الفاكهاين )ت734ه�(:  قول 
هو خم�سو�ص اإل قوله تعالى: )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[ ”)5(. 

• اخلرب 	 ذلك  من  “يكفيك  خمالفيه:  عن  نقالاً  )ت790ه�(  ال�ساطبي  قول 
املنقول عن ابن عبا�ص، حيث قال: ل عام اإل خم�س�ص اإل قوله تعالى: )ی  

ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[”)6(.
ونقله يف مو�سع اآخر ب�سيغة مقيَّدة بعمومات القراآن: “رمبا نقلوا يف احلجة 
لهذا املو�سع: عن ابن عبا�ص اأنه قال: لي�ص يف القراآن عام اإل خم�س�ص اإل 

قوله تعالى: )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[”)7(.

جازمة:  غري  ب�سيغة  الن�سبة  يف  وتابعه   ،)227( الف�سول  تنقيح  �سرح  وانظر:   ،)107/4( الفروق   )1(
البقوري يف ترتيب الفروق واخت�سارها )278/2(، وحممد بن علي يف تهذيب الفروق )174/4(. 

النقاب  رفع  يف  ال�سو�ساوي  جازمة:  ب�سيغة  الن�سبة  يف  وتابعه   ،)3367/8( الأ�سول  نفائ�ص  انظر:   )2(
 .)387/3(

نهاية الو�سول )4056/8(.   )3(
انظر: امل�سدر ال�سابق )1459/4(.   )4(

التحرير والتحبري )196/1(.   )5(
وُن�سب اإلى الفاكهاين حكاية الأثر عن ابن عبا�ص  مع ا�ستثناء اأربع اآيات بال�سيغة ال�سابقة تارة،   
وب�سيغة مقيَّدة بالعمومات يف كتاب اهلل تارة اأخرى، والوارد يف كتابه هو املنقول يف املنت، واأما ما ن�سب 

اإليه فقد حكاه عن بع�ص �سيوخه.
انظر: �سرح ابن ناجي على الر�سالة )26/1(، و�سرح زروق على الر�سالة )43/1(.  

املوافقات )309/3(، وانظر: )312/3(.   )6(
امل�سدر ال�سابق )48/4(.   )7(
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• 	 ،” قول ابن الهمام )ت861ه�(: “عن ابن عبا�ص: “ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ
وقد خ�ص بنحو: )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[”)1(.

ويلحظ يف حكايتهم لهذا الأثر اأمران: 

الأمر الأول: اختالفهم يف ال�سيغة املنقولة عنه بني الإطالق والتقييد بعمومات 
القراآن، بالإ�سافة اإلى اختالٍف غري موؤثر يف اأ�سلوب احل�سر، وت�سريف لفظ 

التخ�سي�ص.

الأمر الثاين: طريقة الن�سبة، فهم بني جازم بها، وغري جازم.

ول �سك اأن هذا الأثر اإن ثبتت �سحته عن ابن عبا�ص  )ت68ه�( فاإنه يعترب 
ا ملن اعتمدها، اإل اأنني مع طول البحث عن هذه الرواية  ا قوياًّ اأ�سالاً للمقالة، وم�ستنداً

يف مظانها من كتب اأهل الفن مل اأظفر بها م�سندة اإليه، ول بقريب من معناها.

 )ت68ه�( ع�سري،  اأو نفيه عن ابن عبا�ص  ولهذا فاإن اجلزم بثبوت الأثر 
اإل اأنني اأميل اإلى نفي ثبوته عنه)2(؛ لعدة قرائن توؤيد مبجموعها هذه النتيجة ملا ياأتي: 

: جْزُم مال علي القاري )ت1014ه�()3( بعدم �سحته عنه ، حيث قال:  اأولاً
“روي عن ابن عبا�ص -واإن مل ي�سح-، اإنه قال: ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ منه 

البع�ص”)4(.

وي�ساف له: ت�سكيك ال�ساطبي )ت790ه�( يف ثبوته من طريق �سحيح، حيث 
قال: “ما نقل عن ابن عبا�ص اإن ثبت من طريق �سحيح فيحتمل التاأويل”)5(.

التحرير مع التقرير والتحبري )187/1(، وعربَّ اأمري باد�ساه مبا يفيد عدم اجلزم يف الن�سبة، انظر:   )1(
تي�سري التحرير )202/1(. 

وهو ما ذهب اإليه اأ.د. عيا�ص ال�سلمي يف اأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله )311(.  )2(
املو�سوعة،  الأخبار  يف  املرفوعة  الأ�سرار  موؤلفاته:  ومن  بفنونه،  عناية  وله  احلديث،  اأهل  من  ُيعد   )3(

وامل�سنوع يف معرفة احلديث املو�سوع.
تو�سيح املباين )154(، ومل اأظفر بنفيه ل�سحة الأثر يف غري كتابه الأ�سويل.   )4(

املوافقات )49/4(.   )5(
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املقالة  اأكرث من حكى  ا�ستعملها  التي  الن�سبة غري اجلازمة  اإليه  ت�سري  ا: ما  ثانياً
ثبوت  ال�سك يف  منها  يفهم  التي  للمجهول  املبني  ب�سيغة  عنه، حيث عربوا 

املحكي، واأغلب من جزم بالن�سبة يف مو�سع مل يجزم بها يف مو�سع اآخر.

ا: اأن ن�سبة املقالة اإليه قليلة عند الأ�سوليني مقارنة بكرثة ورود املقالة نف�سها  ثالثاً
 )ت68ه�(،  لديهم، وهذا ل يتنا�سب مع املنزلة العالية لبن عبا�ص 
�سيوع هذه  ي�ستدعي  َمْن هو يف مكانته  مثل  املقالة عن  مثل هذه  ثبوت  فاإن 

الن�سبة، والحتفاء بها، وهذا خالف الواقع.

الأمر الثاين: ال�ستقراء.

ا لهذا الأمر ن�ساأت عن طريق تتبع العمومات وا�ستقرائها من مواردها  فاملقالة وفقاً
ومن  به-  ي�سح  وما  والتخ�سي�ص،  املق�سودة،  للعمومات  امل�ستقرئ  ت�سور  -ح�سب 
ثمَّ ُا�ْستنتج مدلول هذه املقالة املفيد لكرثة التخ�سي�ص الوارد على العمومات كرثة 

تقارب ال�ستغراق.

ا  وقد عربَّ بع�ص الأ�سوليني عن هذا مبا يفهم منه: اأن معنى املقالة اأ�سبح م�سلَّماً
بناءاً على هذا ال�ستقراء، ومن ذلك: 

• “ول وجدناه قط م�ستعمالاً يف 	 قول الباقالين )ت403ه�( عن اللفظ العام: 
الكل اإل بقرينة، وما وجدناه م�ستعمالاً يف الكل اإل يف خربين اأو ثالثة...”)1(. 

• قول ال�سريازي )ت476ه�( نقالاً عن منكري �سيغ العموم: “ل جند اآية عامة 	
حئ(  جئ   ی   )ی   تعالى:  قوله  وهو  واحدة،  اإل  يتناوله  ما  كل  يف 

]البقرة: 282[”)2(. 

• ا اأن جميع الألفاظ املتعلقة بالأحكام 	 قول اجلويني )ت478ه�(: “علمنا قطعاً
ا  من الكتاب وال�سنة يتطرق اإليها اخل�سو�ص، واإن  ا�ستوعب  الطالب عمره مكباًّ

التقريب والإر�ساد )61/3(.   )1(
�سرح اللمع )318/1و319(.   )2(
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ِلع على عام �سرعي ل يتطرق اإليه اخل�سو�ص”)1(،  على الطلب احلثيث فال يطَّ
فلم  الكتاب  األفاظ  جهدهم  اأق�سى  على  املحققون  “تتبع  ا-:  -اأي�ساً وقوله 
ا حم�سورة على العموم... ولو تكلفت مل يبلغ هذا القبيل  يجدوا فيها اإل األفاظاً

ا”)2(. من الألفاظ ع�سراً

• بها 	 يراد  �سيغة  العموم  القراآن  يف  جند  “مل  )ت540ه�(:  ال�سمرقندي  قول 
ال�ستيعاب اإل قليلة”)3(. 

• العمومات 	 يف  الغالب  اأن  على  يدل  “ال�ستقراء  )ت772ه�(:  الإ�سنوي  قول 
اخل�سو�ص”)4(. 

اإليها غريهم، فقد  التي تو�سل  نتيجة ال�ستقراء  الأمر:  ي�سكل على هذا  اأنه  اإل 
ا�ستنتجوا: اأن العمومات الباقية على عمومها اأكرث.

ا  ومما جاء يف ذلك: قول عالء الدين الكناين )ت770ه�(: “قد اأولع النا�ص كثرياً
بقولهم: اإن كل عام يف القراآن خم�سو�ص اإل قوله: )ی     ی  ی  ی( ]البقرة: 29[، 
وقد  قالوا،  كما  ولي�ص   ،]6 ]هود:  ڀ(  پ   پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٻ   وقوله: 
تدبرت ذلك فوجدت يف القراآن وال�سنة ما ل يح�سى كرثة من العمومات الباقية على 

عمومها، فتاأمله جتده كذلك”)5(.

و�سياأتي مزيد تف�سيل لهذا عند بيان مواقف العلماء جتاه املقالة -باإذن اهلل-.

ومما حت�سن الإ�سارة له هنا: 

اأن بع�ص الأ�سوليني حمل بع�ص العبارات ال�سابقة على ق�سد املبالغة)6(، وهو مما 

الربهان )150/1(.   )1(
التلخي�ص )37/2(.   )2(

ميزان الأ�سول )284( نقالاً عن م�سايخ �سمرقند من احلنفية.   )3(
نهاية ال�سول )200(.   )4(

�سواد الناظر )449/2و450(، وانظر: التحبري )2384/5(.   )5(
انظر: التحقيق والبيان )165/2(، وحا�سية التفتازاين على �سرح الع�سد )597/2(، وف�سول البدائع   )6(

 .)54/2(
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قد ُيعد اأ�سالاً لن�ساأة املقالة اإن �سلِّم بثبوته، فقد تن�ساأ مثل هذه املقالة يف ال�ستدللت 
والردود بني العلماء بق�سد املبالغة يف تقرير الراأي اأو اإلزام اخل�سم اأو نق�ص اأحكامه.

كما اأن ورود اأمثال هذه العبارات -على قوتها- عند كبار الأ�سوليني -كالباقالين 
)ت403ه�( واجلويني )ت478ه�(- من �ساأنه اأن ي�سهم يف انت�سار املقالة، وتداولها 

يف م�سنفات اأهل العلم)1(.

وبناءاً على ما �سبق: يتبني باأن املقالة -مبعناها الظاهر املفيد ل�ستغراق التخ�سي�ص 
لكل العمومات عدا الي�سري- ل يوجد لها اأ�سل ثابت متفق عليه ح�سب بحثي: 

• فما ُن�سب اإلى ابن عبا�ص  )ت68ه�( يغلب على الظن عدم ثبوته.	

• وما ا�ستنتج بال�ستقراء املذكور ميكن اأن ينازع يف �سحته.	

املطلب الثاين
م�شتثنيات املقالة

بعد تتبع املقالة يف م�سنفات الأ�سوليني وغريها تبني وجود عدد من امل�ستثنيات 
ا مل  التي ن�ص اأهل العلم على خروجها عن مدلول املقالة، اإذ بقي عمومها حمفوظاً

يرد عليه تخ�سي�ص.

ا بهذه امل�ستثنيات فتح�سن درا�ستها  اأو رداًّ ا لتعلق احلكم على املقالة قبولاً  ونظراً
-هنا- قبل التعر�ص ملواقف العلماء جتاه املقالة، وبيان ذلك على النحو الآتي: 

امل�ستثنى الأول: 

قول اهلل : )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[.

ومثله: قوله : )مئ    ىئ  يئ  جب  حب( ]الأنفال: 75[، و )ی     ی  ی  ی( 
]البقرة: 29[.

ممن �سرح باإفادة املقالة من اجلويني: ابن ال�سبكي يف الإبهاج )1376/4(، ورفع احلاجب )80/3(.   )1(
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وقد ا�ستثناه كثري ممن حكى املقالة - بل ل تكاد تنقل اإل ويرد معها هذا امل�ستثنى - 
منهم: الباقالين )ت403ه�()1(، واجلويني )ت478ه�()2(، والغزايل )ت505ه�()3(، 
واأبو اخلطاب )ت510ه�()4(، وال�سمرقندي )ت540ه�()5(، والرازي )ت606ه�()6(، 
)ت684ه�()9(،  والقرايف  )ت631ه�()8(،  والآمدي  )ت620ه�()7(،  قدامة  وابن 

وال�سفي الهندي )ت715ه�()10(.

قال الآمدي )631ه�(: “قد قيل: مل يرد عام اإل وهو خم�س�ص اإل يف قوله تعالى: 
)ی     ی  ی  ی( ]البقرة: 29[”)11(.

  وجه ا�ستثناء هذه الآيات: اأن �سيغة العموم )كل( تدل على �سمول علم اهلل

ا باهلل-،  لكل ما يو�سف باأنه �سيء دون تخ�سي�ص، واإل للزمت ن�سبة اجلهل -عياذاً
وهو ممتنع، وعليه فعموم هذه الآيات حمفوظ ل ميكن تخ�سي�سه.

امل�ستثنى الثاين: 

قول اهلل : )ک  گ  گ     گ  گ( ]البقرة: 284[.

ومثله: قوله : )مس   حص  مص  جض  حض( ]املائدة: 120[، و )پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ( 
]احلج: 6[.

انظر: التقريب والإر�ساد )61/3(.  )1(
انظر: التلخي�ص )37/2(.  )2(
انظر: امل�ست�سفى )254(.  )3(
انظر: التمهيد )145/2(.  )4(

انظر: ميزان الأ�سول )284(.  )5(
انظر: املعامل مع �سرحه للفهري )470/1(.  )6(

انظر: رو�سة الناظر )49/2(.  )7(
انظر: الإحكام )282/2(.   )8(

انظر: نفائ�ص الأ�سول )1405/3(.  )9(
)10( انظر: نهاية الو�سول )491/2(. 

)11( الإحكام )282/2(. 
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وعلم  )ت540ه�()1(،  ال�سمرقندي  منهم:  العلم،  اأهل  من  عدد  ا�ستثناه  وقد 
امللقن  وابن  )ت734ه�()4(،  والفاكهاين  عنه)3(-،  نقل  بح�سب   - العراقي)2(  الدين 

)ت804ه�()5(، والقاري )ت1014ه�()6(.

قال الفاكهاين )ت734ه�(: “قيل: اإن عمومات القراآن كَلّها خم�سو�سة اإل اأربع 
اآيات: ... وقوله تعالى: )ک  گ  گ     گ  گ( ]البقرة: 284[”)7(.

  وجه ا�ستثناء هذه الآيات: اأن �سيغة العموم )كل( تفيد �سمول قدرة اهلل
ا باهلل-،  على كل ما يو�سف باأنه �سيء دون تخ�سي�ص، واإل للزمت ن�سبة العجز -عياذاً

وهو ممتنع، وعليه فعموم هذه الآيات حمفوظ ل ميكن تخ�سي�سه.

تتعلق  ل  فالقدرة  باملمكنات،  خم�سو�ص  الآيات  هذه  عموم  باأن  ونوق�س: 
بامل�ستحيالت، كاجلمع بني ال�سدين اأو خلق ذاته و�سفاته اأو نحو ذلك، فتكون خارجة 

عن عموم الآية)8(.

، وعليه  واأجيب: باأن امل�ستحيالت املمتنعة لذاتها ل تو�سف باأنها “�سيء” اأ�سالاً
فهي غري داخلة يف عموم الآية حتى تخ�س�ص منها)9(.

انظر: ميزان الأ�سول )284(.  )1(
هو: عبدالكرمي بن علي بن عمر الأن�ساري ال�سافعي، ولد عام )623ه�(، برع يف فنون خمتلفة كالتف�سري   )2(
واحلديث والفقه والأ�سول وغريها، من م�سنفاته: الإن�ساف يف م�سائل اخلالف بني الزخم�سري وابن 

املنري، تويف عام )704ه�(.
لبن  ال�سافعية  وطبقات   ،)950( ال�سافعيني  وطبقات   ،)95/10( الكربى  ال�سافعية  طبقات  انظر:   

قا�سي �سهبة )218/2(.
انظر: البحر املحيط )334/4و335(.   )3(
انظر: ريا�ص الأفهام )568/2و569(.   )4(

انظر: الإعالم بفوائد عمدة الأحكام )21/4و22(.  )5(
انظر: تو�سيح املباين )154(.   )6(

ريا�ص الأفهام )568/2و569(.   )7(
حيان  لأبي  املحيط  والبحر   ،)326/4( اجلهمية  تلبي�ص  وبيان   ،)252/1( الإلهية  الإ�سارات  انظر:   )8(
)150/1(، والبحر املحيط للزرك�سي )335/4(، والفوائد ال�سنية )143/4(، والتحبري )2383/5(، 

واإر�ساد الفحول )355/1(.
انظر: امل�سادر ال�سابقة عدا الإ�سارات الإلهية، والبحر املحيط لأبي حيان.  )9(
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قال ابن تيمية )ت728ه�( عن مثل هذا: “ل حقيقة له اأ�سالاً فال يدخل يف م�سمى 
ال�سيء، حتى يقال: اإن اهلل عليه قدير، فاإنه �سبحانه على كل �سيء قدير، وهذا لي�ص 

ب�سيء اأ�سال”)1(. 

امل�ستثنى الثالث: 

قول اهلل : )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ( ]البقرة: 255[.

ومثله: قوله : )ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ( ]البقرة: 284[.

)ت761ه�()3(،  والعالئي  )ت644ه�()2(،  التلم�ساين  ابن  امل�ستثنى:  هذا  اأورد 

)ت861ه�()6(،  الهمام  وابن  )ت834ه�()5(،  والفناري  )ت793ه�()4(،  والتفتازاين 
وابن جنيم )ت970ه�()7(، والقاري )ت1014ه�()8(.

”، وهذا مما  قال ابن الهمام )ت861ه�(: “ا�ستهر: “ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ
خ�ص بنحو... )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ( ]البقرة: 255[”)9(.

اأن �سيغة العموم )ما( املو�سولة تفيد �سمول ملك  وجه ا�ستثناء هاتني الآيتني: 

اهلل  لكل ما يف ال�سموات والأر�ص دون تخ�سي�ص، واإل للزم منه وجود �سيء يف 
ا باهلل-، وهو ممتنع، وعليه فعموم هاتني  ال�سموات والأر�ص لي�ص هلل  -عياذاً

الآيتني حمفوظ ل ميكن تخ�سي�سه.

بيان تلبي�ص اجلهمية )326/4(.  )1(
انظر: �سرح املعامل )471/1(.  )2(

انظر: تلقيح الفهوم )230(.   )3(
انظر: التلويح )72/1(.  )4(

انظر: ف�سول البدائع )53/2(.  )5(
انظر: التحرير مع التقرير والتحبري )238/1(، وتي�سري التحرير )268/1(.  )6(

انظر: فتح الغفار )105(.  )7(
انظر: تو�سيح املباين )154(.   )8(

التحرير مع التقرير والتحبري )238/1(.  )9(
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له  لي�ست  لأنها  العباد؛  اأفعال  بغري  الآية  تخ�سي�ص  املعتزلة  بع�ص  اإلى  وُن�سب 
غري  العباد  عن  ال�سادرة  الأفعال  اأن  يف  الفا�سد  مذهبهم  على  بناءاً  اهلل-  -تعالى 

خملوقة بل هم ال�ُمْحِدثون لها)1(.

وهو مردود، فالأدلة قائمة على خلق اهلل  لأفعال العباد، ومنها: قول اهلل 
  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( ]ال�سافات: 96[، وعليه فاأفعال العباد تن�سب هلل( :

ا وم�سيئة)2(. ا وتقديراً خلقاً

امل�ستثنى الرابع: 

قول اهلل : )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ( ]هود: 6[.

كثري  عند  الأول  امل�ستثنى  رديف  -وُيعد  املقالة  حكى  ممن  كثري  ا�ستثناه  وقد 
)ت478ه�()4(،  واجلويني  )ت403ه�()3(،  الباقالين  ومنهم:  العلماء-،  من 
التلم�ساين  وابن  )ت620ه�()6(،  قدامة  وابن  )ت510ه�()5(،  اخلطاب  اأبو  و 
وابن  )ت734ه�()9(،  والفاكهاين  )ت715ه�()8(،  الهندي  وال�سفي  )ت644ه�()7(، 

امللقن )ت804ه�()10(، واملرداوي )ت885ه�()11(.

اإل  اإليه التخ�سي�ص  اإل وقد تطرق  “ما من عموم  قال ابن قدامة )ت620ه�(: 

انظر: البحر املحيط )335/4(.  )1(
امل�سامع  وت�سنيف   ،)315/3( اجلهمية  تلبي�ص  وبيان   ،)121/8( تيمية  ابن  فتاوى  جمموع  انظر:   )2(

.)962/4(
انظر: التقريب والإر�ساد )61/3(.  )3(

انظر: التلخي�ص )37/2(.  )4(
انظر: التمهيد )145/2(.  )5(

انظر: رو�سة الناظر )49/2(.  )6(
انظر: �سرح املعامل )471/1(.  )7(

انظر: نهاية الو�سول )491/2(.  )8(
انظر: ريا�ص الأفهام )568/2و569(.  )9(

)10( انظر: الإعالم بفوائد عمدة الأحكام )21/4و22(.
)11( انظر: التحرير مع التحبري )2382/5(.
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الي�سري، كقوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ( ]هود: 6[”)1(.

النفي، وهي من �سيغ  �سياق  نكرة يف  اأن لفظ )دابة(  الآية:  ا�ستثناء هذه  وجه 

العموم املوؤكدة ب�)من(، فالنفي يف الآية عام ل يقبل التخ�سي�ص، واإل للزم وجود 
دواب رزقها على غري اهلل  اأو ل يرزقها اهلل ، وهو ممتنع، وعليه فعموم 

الآية حمفوظ مل يخ�س�ص.

قال الإمام ال�سافعي )ت204ه�( عن الآية: “فهذا عام، ل خا�َصّ فيه... وكل دابة 
ها وُم�ْسَتْودعها”)2(. فعلى اهلل رزُقها، وَيْعلم ُم�ستَقَرّ

ونوق�س: باأن عموم الآية خم�سو�ص بغري الدواب التي اأفناها اهلل  قبل اأن 

يرزقها)3(.

واأجيب: باأنه ل بد لها من رزق مكتوب ولو مبا تنف�سته من هواء، فالرزق لي�ص 

ا على الغذاء فقط)4(، وُنقل عن ال�سرييف)5( قوله يف اجلواب عن املناق�سة  مق�سوراً
ال�سابقة: “ذلك خطاأ؛ لأنه ل ُبَدّ له ِمن رزق يقوم به حياته ولو ِبَنَف�ص ياأتيه به، وقد 

جعل اهلل غذاء طائفة ِمن الطري التنف�ص اإلى ُمدة ي�سلح فيه لالأكل وال�سرب”)6(. 

امل�ستثنى اخلام�س: 

قول اهلل : )ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ( ]الأعراف: 59[.

رو�سة الناظر )49/2(.  )1(
الر�سالة )53(.  )2(

انظر: الإبهاج )1456/4(، والفوائد ال�سنية )142/4و143(، والتحبري )2383/5(.  )3(
انظر: امل�سادر ال�سابقة.  )4(

هو: اأبو بكر حممد بن عبداهلل ال�سرييف ال�سافعي، مل اأقف على تاريخ مولده، وُيعد من اأ�سحاب الوجوه   )5(
يف املذهب ال�سافعي، وقيل: اإنه اأعلم النا�ص باأ�سول الفقه بعد ال�سافعي، وله: �سرح للر�سالة، وكتاب يف 

الإجماع وال�سروط، تويف عام )330ه�(.
لبن  ال�سافعية  وطبقات   ،)264( ال�سافعيني  وطبقات   ،)186/3( الكربى  ال�سافعية  طبقات  انظر:   

قا�سي �سهبة )116/1(.
الفوائد ال�سنية )142/4و143(.  )6(
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اأورد هذا امل�ستثنى: ابن التلم�ساين )ت644ه�(، حيث قال بعد اإيراد املقالة وذكر 

العموميات  فمن  م�سلَّم،  غري  الآية  هذه  يف  ال�ستثناء  “وح�سرهم  الأول:  امل�ستثنى 
الباقية على عمومها... قوله تعالى: )ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ( ]الأعراف: 59[”)1(. 

�سيغ  من  وهي  النفي،  �سياق  يف  نكرة  )اإله(  لفظ  اأن  الآية:  هذه  ا�ستثناء  وجه 

العموم املوؤكدة ب� )من(، فالنفي يف الآية عام غري قابل للتخ�سي�ص، واإل للزم منه 
ا باهلل-، وهو ممتنع، وعليه فعموم  القول بوجود اإله معبود بحق غري اهلل  -عياذاً

الآية حمفوظ ل ميكن تخ�سي�سه.

وقد يقال باأن الآية فيها تخ�سي�ص مت�سل باأداة ال�ستثناء )غري(، وذلك بناءاً 
الألوهية باهلل تعالى،  �ست ا�ستحقاق  الآية، فقد َخ�سَّ على النظر الإفرادي لألفاظ 

.)2(
 وعممت نفيه عن غريه

امل�ستثنى ال�ساد�س: 

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  ڻ(   : قول اهلل 
]البقرة: 285[.

ا ح�سر ال�ستثناء الوارد على  اأورد هذا امل�ستثنى: الكوراين )3(، حيث قال متعقباً

املقالة: “العام الباقي على عمومه ل ينح�سر يف قوله: )ی  ی  جئ  حئ( 
ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   )ڳ   فكقوله:  تعالى:  قوله  يف  اأما    ]282 ]البقرة: 

ںں  ڻ   ڻ  ڻ( ]البقرة: 285[”)4(.

�سرح املعامل )471/1(.  )1(
اأ�سار لقريب من هذا الآمدي يف الإحكام )231/2(، وانظر: جمموع الفتاوى )455/20(.  )2(

هو: اأحمد بن اإ�سماعيل بن عثمان بن حممد الكوراين الرومي ال�سافعي ثم احلنفي، ولد عام )813ه�(،   )3(
عامل بالتف�سري واحلديث والأ�سول والفقه، من م�سنفاته: الكوثر اجلاري يف �سرح البخاري، والدرر 

اللوامع يف �سرح جمع اجلوامع، تويف عام )893ه�(.
انظر: ال�سوء الالمع )241/1(، والأعالم للزركلي )97/1(.  

الكوثر اجلاري )145/11(.  )4(
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وجه ا�ستثناء هذه الآية: اأن �سيغة العموم يف )ما( املو�سولة تفيد �سمول اإميان 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص واملوؤمنني بكل ما اأنزل، كما اأن �سيغة اجلمع املحلى باأل يف لفظ )املوؤمنون( 
.) �ساملة لكل من و�سف بالإميان، وكذلك �سيغة العموم يف لفظ )كلٌّ

امل�ستثنى ال�سابع: 

قول اهلل : )ں  ں  ڻ  ڻ( ]اآل عمران: 185[.

وقد ا�ستثناه عدد من اأهل العلم، منهم: علم الدين العراقي )ت704ه�( -فيما 
والكوراين  )ت804ه�()3(،  امللقن  وابن  )ت734ه�()2(،  والفاكهاين  عنه)1(-،  نقل 

)ت893ه�()4(، والقاري )ت1014ه�()5(. 

قال ابن امللقن )ت804ه�(: “قيل: اإن عمومات القراآن كلها خم�سو�سة اإَلّ اأربع 
اآيات: الأولى: قوله تعالى: )ں  ں  ڻ  ڻ( ]اآل عمران: 185[”)6(.

وجه ا�ستثناء هذه الآية: اأن �سيغة العموم )كل( تفيد �سمول املوت لكل نف�ص دون 

تخ�سي�ص.

قوله:  يف  كما   ، اهلل  ذات  به  تو�سف  النف�ص  لفظ  باأن  يناق�س:  اأن  وميكن 

 ، ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]املائدة: 116[، واملوت ل يجوز عليه(

ر اهلل موتها)7(. وعليه فالعموم يف الآية خم�سو�ص بنفو�ص املخلوقني التي قدَّ

انظر: البحر املحيط )334/4(.   )1(
انظر: ريا�ص الأفهام )568/2و569(.   )2(

انظر: الإعالم بفوائد عمدة الأحكام )21/4(.  )3(
انظر: الكوثر اجلاري )145/11(.  )4(

انظر: تو�سيح املباين )154(.   )5(
انظر: الإعالم بفوائد عمدة الأحكام )21/4(.  )6(

وتف�سري  واللباب )496/13(،  تلبي�ص اجلهمية )430/7(،  وبيان  الرازي )143/22(،  تف�سري  انظر:   )7(
ابن عرفة )164/3(. 
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امل�ستثنى الثامن: 

قول اهلل : )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]الرحمن: 26[.

يقول:  اأنه  عنه  ُنقل  حيث  )ت704ه�(،  العراقي  الدين  علم  امل�ستثنى:  هذا  اأورد 

“لي�ص يف القراآن عام غري خم�سو�ص اإل اأربعة موا�سع... ثانيها: قوله: )ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ( ]الرحمن: 26[”)1(. 

وجه ا�ستثناء هذه الآية: اأن �سيغة العموم )كل( تفيد �سمول الفناء لكل من على 

الأر�ص دون تخ�سي�ص، واإل للزم منه خلود بع�ص من على الأر�ص، وهو ممتنع، وعليه 
فعموم الآية حمفوظ.

امل�ستثنى التا�سع: 

قول اهلل : )ک  ک  ک  ک( ]اجلاثية: 7[.

ا ح�سر ال�ستثناء  اأورد هذا امل�ستثنى: الكوراين )ت893ه�(، حيث يقول متعقباً

الوارد على املقالة: “العام الباقي على عمومه ل ينح�سر يف قوله: )ی  ی  
ک(  ک   ک   )ک   فكقوله:  تعالى:  قوله  يف  اأما   ]282 ]البقرة:  حئ(  جئ  

]اجلاثية: 7[”)2(.

وجه ا�ستثناء هذه الآية: اأن �سيغة )كل( تفيد �سمول الوعيد لكل من انطبق عليه 

و�سف الإفك.

امل�ستثنى العا�سر:

قول اهلل : )ڍ  ڌ  ڌ( ]الن�ساء: 23[.

وقد ا�ستثناه عدد من اأهل العلم، منهم: علم الدين العراقي )ت704ه�( -فيما 

البحر املحيط )334/4(.  )1(
الكوثر اجلاري )145/11(.  )2(
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نقل عنه)1(-، واملرداوي )ت885ه�()2(، وال�سيوطي )ت911ه�()3(، والتهانوي )ت: 
بعد1158ه�()4(.

�ص من املقالة بعد  قال ال�سيوطي: )ت911ه�( يف معر�ص بيانه ملا ميكن اأن يخ�سّ
القراآن  ا�ستخرجت من  “ولقد  الفرعية فقط:  الأحكام  باأنها مق�سورة على  تاأويلها 
بعد الفكر اآية فيها، وهي قوله: )ڍ  ڌ  ڌ( ]الن�ساء: 23[، فاإنه ل 

خ�سو�ص فيها”)5(.

وجه ا�ستثناء هذه الآية: اأن �سيغة اجلمع املعّرف بالإ�سافة يف لفظ )اأمهاتكم( 

واإن  اأم  اأم  اأو  اأو ر�ساع،  ا من ن�سب  اأمًّ “فكل من �سميت  يفيد �سمول كافة الأمهات، 
علت، فهي حرام”)6(.

امل�ستثنى احلادي ع�سر: 

قول اهلل : )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ( ]البقرة: 221[.

اأورد هذا امل�ستثنى: ابن عرفة )ت803ه�(، حيث قال: “وكان بع�سهم يقول: اأكرث 

)ڇ  ڇ   قوله:  اإل  الظنية خم�سو�سة  الأحكام  على  امل�ستملة  القراآن  عمومات 
ڍ  ڍ   ڌ( ]البقرة: 221[”)7(.

وجه ا�ستثناء هذه الآية: اأن �سيغة اجلمع املحلى باأل يف لفظ )امل�سركني( تفيد 

م�سرك حتى  اأي  تزويج  للم�سلمني مينع  املوجه  فاخلطاب  امل�سركني،  لكافة  �سمولها 
يوؤمن.

انظر: البحر املحيط )334/4(.   )1(
انظر: التحبري )2383/5و2384(.  )2(

انظر: الإتقان )49/3(.  )3(
انظر: ك�ساف ا�سطالحات الفنون )1237/2(، ويظهر اأن ما ذكره م�ستفاد من كالم ال�سيوطي.  )4(

الإتقان )49/3(.  )5(
البحر املحيط )334/4(.  )6(

تف�سري ابن عرفة )138/3(.  )7(
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اأما  امل�سلمة،  نكاح  يريد  الذي  بامل�سرك  خم�سو�ص  الآية  عموم  باأن  ونوق�س: 

امل�سرك الذي يريد نكاح م�سركة ولّيها م�سلم فهي خارجة عنها، فيجوز تزويج هذا 
ا ملن يرى جواز ذلك)1(. امل�سرك وفقاً

ا  قال ابن عرفة )ت803ه�(: “كان ال�ساطبي يرد عليه مبا اإذا كان الويل م�سلماً
فيكون  اأّنه جائز  مع  اإنكاحهما  املنع من  الآية  فاإن ظاهر عموم  والزوجان م�سركني 

ا بهذا”)2(. عمومها خم�سو�ساً

بال�سذوذ)3(،  مو�سوف  اإنه  بل  املطلق،  باجلواز  القول  ب�سعف  ُيناق�س  اأن  وميكن 

والزوجان  امل�سلم،  ال�سلطان  هو  الويل:  كان  اإذا  مبا  الآية  تخ�سي�ص  منه  واأولى 
م�سركني، ول ويل للمراأة من اأهل دينها، فهو داخل يف املنع امل�ستفاد من عموم الآية 

مع اأنه جائز)4(.

امل�ستثنى الثاين ع�سر: 

)ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ    : قول اهلل 
ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ      ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ  
ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  

ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ( ]البقرة: 275[.

مل اأقف على من اأجاز تويل امل�سلم لعقد نكاح امل�سركة �سوى ما نقل عن عبداهلل بن وهب �ساحب الإمام   )1(
ا، وبهذا القيد ل ي�سح ا�ستثناء ما ذهب اإليه، واأجاز ابن  مالك، وقد قيد قوله مبا اإذا كان الزوج م�سلماً
حبيب من املالكية تزويج امل�سلم لبنته الن�سرانية على ن�سراين اإن مل تكن من ن�ساء اجلزية، وهو الذي 

ميكن ا�ستثناوؤه؛ لدخوله يف عموم الآية.
تيمية  ابن  فتاوى  وجمموع   ،)66/5( والتح�سيل  والبيان   ،)410/4( والزيادات  النوادر  انظر:   

)35/32و36(.
تف�سري ابن عرفة )236/1(، وانظر: )138/3( و)299/3(.  )2(

انظر: جمموع فتاوى ابن تيمية )36/32(.  )3(
انظر: الأم )16/5(، املغني لبن قدامة )378/9(، وجمموع فتاوى ابن تيمية )36/32(، وفتح القدير   )4(

لبن الهمام )285/3(.



مقالة األصوليني: )ما من عامّ إال وقد خُصَّ( - 

دراسة حتليلية نقدية يف املضمون واآلثار

العدد  السادس واخلمسون  63العدد  السادس واخلمسون 62

اأورد هذا امل�ستثنى: بدر الدين العيني )ت855ه�(، حيث قال: “وما من عام اإل 

وقد ُخ�صَّ اإل قوله تعالى: )ٱ  ٻ   ٻ( ]البقرة: 275[”)1(.

فاإنها م�ستملة على  فيها،  املحفوظ  العموم  لكنه مل يحدد  كاملة  الآية  اأورد  وقد 
عدد من الألفاظ العامة التي ورد عليها تخ�سي�ص، كالبيع احلالل والربا املحرم، 

ولعله اأراد ما يتعلق بالوعيد الوارد فيها.

امل�ستثنى الثالث ع�سر: 

قول اهلل : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ( ]الأحزاب: 36[. 

اأورد هذا امل�ستثنى: ابن عرفة )ت803ه�(، حيث قال يف معر�ص بيانه ملا يح�سن 

التمثيل به على م�ستثنيات املقالة: “هذه الآية مما يح�سن اأن يذكر مثالاً للعام املتفق 
على عدم تخ�سي�سه، وهو من اآيات الأحكام”)2(.

وجه ا�ستثناء هذه الآية: اأن لفظي )موؤمن( و )موؤمنة( نكرتان يف �سياق النفي، 

فاأفادتا العموم يف جميع من يو�سف بالإميان من الذكور والإناث، فيلزمهم المتثال 
لكل اأمر ق�ساه اهلل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص. 

امل�ستثنى الرابع ع�سر: 

قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كلكم راٍع«)3(.

ال�ستثناء  ح�سر  ا  متعقباً قال  حيث  )ت893ه�(،  الكوراين  امل�ستثنى:  هذا  اأورد 
)ی  ی   قوله:  الباقي على عمومه ل ينح�سر يف  “العام  املقالة:  الوارد على 

عمدة القاري )33/25(.  )1(
تف�سري ابن عرفة )299/3(، وتابعه الب�سيلي يف النكت والتنبيهات )410/2(.  )2(

اأخرجه بهذا اللفظ: البخاري يف “�سحيحه” يف ) كتاب اجلمعة - باب اجلمعة يف القرى واملدن ( يف   )3(
)5/2( برقم: )893(، وم�سلم يف “�سحيحه” يف )كتاب الإمارة - باب ف�سيلة الإمام العادل وعقوبة 

اجلائر( يف )7/6( برقم: )1829(.
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جئ  حئ( ]البقرة: 282[... اأما يف احلديث: »كلكم راٍع«”)1(.
وجه ا�ستثناء هذا احلديث: اأن �سيغة العموم )كل( تفيد �سمول الرعاية وامل�سوؤولية 

جلميع املخاطبني دون ا�ستثناء.

ا ملن حمل احلديث على ذلك)2(،  وقد ُيناق�س باأنه خا�ص باأ�سحاب الت�سرفات وفقاً

فيخرج من ل ي�سح ت�سرفه كغري املميز اأو املجنون.

امل�ستثنى اخلام�س ع�سر: 

ا من قلبه دخل اجلنة«)3(. قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من قال: ل اإله اإل اهلل خال�ساً

اأورد هذا امل�ستثنى: الكوراين )ت893ه�(، حيث قال: “العام الباقي على عمومه 

ل ينح�سر يف قوله: )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[... اأما يف احلديث: ... 
»من قال: ل اإله اإل اهلل...«”)4(.

�سمول  تفيد  املو�سولة  )َمن(  يف  العموم  �سيغة  اأن  احلديث:  هذا  ا�ستثناء  وجه 

الكوثر اجلاري )145/11و146(.  )1(
انظر: الكواكب الدراري )16/6(، وعمدة القاري )191/6(، والكوثر اجلاري )54/11(.  )2(

ا(: البخاري يف “التاريخ الكبري” يف )باب امليم - م�سر�ص( يف )65/8( برقم:  اأخرجه بلفظ )خمل�سً  )3(
.)2174(

وعال  جل  هلل  �سهد  ملن  جتب  اإمنا  اجلنة   - الإميان  )كتاب  يف  “�سحيحه”  يف  حبان  ابن  وبنحوه: 
بالوحدانية( يف )429/1( برقم: )200(، والن�سائي يف “الكربى” يف )كتاب عمل اليوم والليلة - ما 
“م�سنده” يف )م�سند الأن�سار  اأحمد يف  يقول عند املوت( يف )413/9( برقم: )10898(، والإمام 
“املعجم  والطرباين يف  برقم: )22484(،  ( يف )5175/10(  بن جبل   - حديث معاذ 

الكبري” يف )باب الزاي - نفيع اأبو داود عن زيد بن اأرقم( يف )197/5( برقم: )5074(. 
ح الألباين اإ�سناده يف ال�سل�سلة ال�سحيحة  ن زين الدين العراقي اإ�سناده يف املغني )521(، و�سحَّ وح�سَّ

.)470/5(
ا منه: »ثم قال: ل اإله اإل اهلل، قال: ل اإله اإل  واأخرج م�سلم فيمن يقول مثل ما يقول املوؤذن حديثاًا قريباً
اهلل من قلبه دخل اجلنة«، “�سحيح م�سلم” )كتاب ال�سالة - باب القول مثل قول املوؤذن ملن �سمعه( 

يف )4/2( برقم: )385(.
الكوثر اجلاري )145/11و146(.  )4(
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الوعد الوارد يف احلديث لكل من اأدى مطلوبه.

واأخرًيا يجدر التنبيه على اأربعة اأمور: 

ا من العلماء مل يح�سر امل�ستثنيات فيما م�سى، واإمنا عربوا عنها  : اأن عدداً اأولاً
مبا يفيد اعتبارها اأمثلة للعمومات املحفوظة مع اإ�سارتهم اإلى ما يفيد قلَّتها، 

كما �سبق بيانه يف مطلب ال�سيغ.

ا من الن�سو�ص ال�سابقة يف معر�ص النق�ص  اأورد عدداً اأن من العلماء من  ا:  ثانياً
ا  ُاتخذت م�ستنداً امل�ستثنيات  اأن بع�ص هذه  املقالة ل ال�ستثناء، مبعنى  لهذه 
مما  عنها  جزئياتها  من  كثري  تخلف  ببيان  وذلك  املقالة،  مدلول  لإبطال 

يبطلها اأو ي�سعفها، كما �سياأتي -باإذن اهلل-)1(.

ثالثاًا: يلحظ اأن امل�ستثنيات املذكورة متنوعة، فمنها: 

• عمومات تتعلق بالتكاليف، كقوله : )ڍ  ڌ  ڌ( 	
]الن�ساء: 23[.

• وعمومات خربية، كقوله : )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]الرحمن: 26[.	

• يئ  	 ىئ   )مئ      : كقوله  عمومها،  بقاء  على  القرائن  دلت  وعمومات 
جب  حب( ]الأنفال: 75[.

• )مس   حص  مص  جض  حض( 	  : وعمومات وردت يف �سياق الإثبات، كقوله 
]املائدة: 120[.

• وعمومات وردت يف �سياق النفي، كقوله : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  	
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( ]الأحزاب: 36[.

ا-: تن�سي�ص بع�ص العلماء على نوع امل�ستثنيات الواردة على  ا: يلحظ -اأي�ساً رابعاً
املقالة، مما قد ُيفهم منه منع دخول غريها عندهم، ومثال ذلك: 

انظر: حا�سية التفتازاين على �سرح الع�سد )597/2(.  )1(
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• “ول 	 قوله:  يف  خربية  امل�ستثنيات  اأن  اإلى  )ت403ه�(  الباقالين  اإ�سارة 
وجدناه قط م�ستعمالاً يف الكل اإل بقرينة، وما وجدناه م�ستعمالاً يف الكل 

اإل يف خربين اأو ثالثة...”)1(. 

• وت�سريح العالئي )ت761ه�( باأن امل�ستثنيات اعتقادية يف قوله: “لي�ص من 	
العمومات �سيء اإل وهو حمتمل للتخ�سي�ص اإل القليل املتعلق بالعتقادات، 

كقوله تعالى: )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[...”)2(.

املطلب الثالث
مواقف العلماء جتاه املقالة

تعددت مواقف اأهل العلم جتاه هذه املقالة، اإل اأنها تعود اإلى موقفني: 

من  فمنهم  بها،  اإقرارهم  يف  م�سالك  ثالثة  ولأ�سحابه  الإقرار،  الأول:  املوقف 
والت�سحيح،  العتماد  م�ساق  ي�سوقها  من  ومنهم  تعقيب،  دون  بها  ي�ست�سهد 

ومنهم من ي�سّحح جمالها التطبيقي.

املوقف الثاين: الإنكار، ولأ�سحابه م�سلكان يف اإنكارهم لها، فمنهم من يقت�سر 
ا ملا يراه، ومنهم من يك�سف عن مق�سودها بتاأويل  على جمرد الإنكار ا�ستناداً

املقالة اأو حملها على اإرادة املبالغة.

وتف�سيل ما �سبق على النحو الآتي: 

املوقف الأول: الإقرار

ا بها،  ُمقرًّ املقالة  الأ�سول ممن �ساق  ويدخل حتت هذا املوقف كثري من علماء 
مما  الدارج)3(-  املثل  مبنزلة  باأنها  ُو�سفت  -حتى  عندهم  ا�ستهاُرها  لذلك  وي�سهد 

التقريب والإر�ساد )61/3(.  )1(
تلقيح الفهوم )230(.   )2(

اللوامع  والدرر   ،)54/2( البدائع  وف�سول   ،)72/1( والتلويح   ،)596/2( الع�سد  �سرح  انظر:   )3(
)255/2(، وفواحت الرحموت )251/1(.
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يت�سمن اإقرارهم مبدلولها.

فيه،  وردت  الذي  وال�سياق  كلٌّ منهم،  ارت�ساه  الذي  املعنى  النظر يف  يبقى  لكن 
نابع من  بها  واإقرارهم  ال�سيغ-،  تبني من عر�ص  معان -كما  فاملقالة حتتمل عدة 
ا  جميعاً املوقف  هذا  اأ�سحاب  يكون  اأن  يلزم  فال  بها،  املقر  ذهن  يف  امل�ستقر  املعنى 

ين باملقالة وفق معناها الظاهر. مقرِّ

ولأ�سحاب هذا املوقف ثالثة م�سالك يف الإقرار بهذه املقالة: 

امل�سلك الأول:

اأو  تعقيب  املخالفني دون  الرد على  اأو  ال�ستناد  املقالة يف مقام  باإيراد  الكتفاء 
ت�سحيح، وهذا يفيد الإقرار بها، وغالب ال�سيغ التي �سبق نقلها داخلة هنا، ومنها 

على �سبيل املثال: 

• قول ابن قدامة )ت620ه�( يف معر�ص ا�ستدلله حلجية العام بعد التخ�سي�ص 	
من  وما  بالعمومات،    ال�سحابة  مت�سك  “ولنا:  ملخالفيه:  ومناق�سته 
يجوز  ل  قولهم  فعلى  الي�سري...  اإل  التخ�سي�ص  اإليه  تطرق  وقد  اإل  عموم 

التم�سك بعمومات القراآن اأ�سال”)1(. 

• قول الآمدي )ت631ه�( يف معر�ص ا�ستدلله جلواز التخ�سي�ص: “قد قيل: 	
ا ملا وقع يف الكتاب”)2(.  مل يرد عام اإل وهو خم�س�ص... ولو مل يكن ذلك جائزاً

• قول الرهوين )ت773ه�( يف معر�ص مناق�سته للقول بن�سخ اخلا�ص املتقدم 	
بالعام املتاأخر: “التخ�سي�ص ممكن، فال ُي�سار اإلى الن�سخ لأن التخ�سي�ص 

اأغلب، حتى قيل: ل عام اإل وهو خم�س�ص”)3(.

رو�سة الناظر )49/2(.   )1(
الإحكام )282/2(.   )2(

حتفة امل�سوؤول )230/3( بت�سرف.  )3(
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امل�سلك الثاين:

اإيراد املقالة يف �سياق الإثبات والت�سحيح، ومن ذلك: 

• اإل بقرينة، 	 “ول وجدناه قط م�ستعمالاً يف الكل  قول الباقالين )ت403ه�(: 
وما وجدناه م�ستعمالاً يف الكل اإل يف خربين اأو ثالثة... ”)1(. 

• ا اأن جميع الألفاظ املتعلقة بالأحكام 	 قول اجلويني )ت478ه�(: “ثم علمنا قطعاً
ا  من الكتاب وال�سنة يتطرق اإليها اخل�سو�ص، واإن  ا�ستوعب  الطالب عمره مكباًّ
على الطلب احلثيث فال يطلع على عام �سرعي ل يتطرق اإليه اخل�سو�ص”)2(. 

• ا-: “وجدنا األفاظ �ساحب ال�سريعة منق�سمة يف اقت�ساء العموم 	 وقوله -اأي�ساً
واخل�سو�ص، والألفاظ املحمولة على خالف ال�سمول تربي وتزيد على الألفاظ 
املحمولة على ال�سمول، وقد تتبع املحققون على اأق�سى جهدهم األفاظ الكتاب 

ا حم�سورة على العموم، منها: قوله تعالى: )ی   فلم يجدوا فيها اإل األفاظاً
ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[، ومنها: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  

ا”)3(. ڀ( ]هود: 6[، ولو تكلفت مل يبلغ هذا القبيل من الألفاظ ع�سراً

• وقوله: “لو تتبعت جملة األفاظ ال�سريعة املتعلقة بالأحكام األفيت كلها اأو جلها 	
خم�س�سة”)4(. 

• بها 	 يراد  �سيغة  العموم  القراآن  يف  جند  “مل  )ت540ه�(:  ال�سمرقندي  قول 
ال�ستيعاب اإل قليلة”)5(. 

التاأكيد على �سحة املقالة وثبوت مدلولها، ل�سيما  فاأمثال هذه التعبريات تفيد 

التقريب والإر�ساد )61/3(.  )1(
الربهان )150/1(.  )2(
التلخي�ص )37/2(.  )3(

امل�سدر ال�سابق )47/2(.   )4(
ميزان الأ�سول )284( نقالاً عن م�سايخ �سمرقند من احلنفية.   )5(
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تعبريات اإمام احلرمني )ت478ه�(، كاإخباره بتتبع املحققني على اأق�سى جهدهم، 
وباأن ا�ستيعاب العمر يف البحث احلثيث لن يوؤدي لغري هذه النتيجة.

امل�سلك الثالث:

ت�سحيح املجال التطبيقي للمقالة باإ�سافة عدد من امل�ستثنيات على مقت�ساها؛ 
وذلك بغر�ص نفي توهم انح�سار ال�ستثناء يف الآيات امل�ستهرة فقط مبا يحفظ املقالة 
من الإبطال والنق�ص، وهذا ي�ستلزم املوافقة على مدلولها بعد ا�ستبعاد امل�ستثنيات، 

ومن ذلك: 

• ی  	 )ی   اآية:  يف  ال�ستثناء  ح�سَر  )ت644ه�(  التلم�ساين  ابن  تعقُّب 
الآية  هذه  يف  ال�ستثناء  “وح�سرهم  قال:  حيث   ،]282 ]البقرة:  حئ(  جئ  

غري م�سلم، فمن العموميات الباقية على عمومها قوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  
)ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ   ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ( ]هود: 6[، وقوله تعالى: 
اإلى  ]الأعراف: 59[  )ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ(  ]البقرة: 284[، وقوله تعالى:  چ( 

غري ذلك” )1(.

• على 	 الباقي  “العام  قال:  حيث  احل�سر،  لهذا  )ت893ه�(  الكوراين  ِب  تعقُّ
عمومه ل ينح�سر يف قوله: )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[”)2(. 

اإلى  يعود  وهو  املقالة،  اأ�سل  يف  ومناق�سته  بيانه  �سبق  ما  املوقف:  هذا  وم�ستند 

اأمرين: 

الرواية املن�سوبة اإلى ابن عبا�ص  )ت68ه�(، وقد اأُوِرَدت مبا يفهم منه . 1
تعزيز املقالة.

وال�ستقراء الذي اأنتج مدلولها وفق ما اأداه اإليه تتبعهم بناءاً على ت�سورهم . 2
ملعناها.

�سرح املعامل )471/1(.   )1(
الكوثر اجلاري )145/11(.   )2(
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ا؛  جداًّ قل  ما  اإل  خم�سو�سة  كلها  “العمومات  الهندي)ت715ه�(:  ال�سفي  قال 
لالأثر وال�ستقراء”)1(.

املوقف الثاين: الإنكار.

ا، وهذا الإنكار متوجه  ا�ستنكر جمع من اأهل العلم هذه املقالة �سراحة اأو لزوماً
نحو ظاهر املقالة الداّل على ا�ستغراق التخ�سي�ص لكافة العمومات اإل النادر.

ولأ�سحاب هذا املوقف م�سلكان يف اإنكارهم للمقالة: 

امل�سلك الأول:

الكتفاء بنق�ص املقالة واإنكارها، وا�ستند اأ�سحاب هذا امل�سلك على اأمور خمتلفة، 
انطلق كل منهم مما يتنا�سب مع اأ�سله فيها، وهي على النحو الآتي: 

ين باملقالة. امل�ستند الأول: املنازعة يف �سحة ا�ستقراء املقرِّ

ا�ستقراء  بناءاً على  املقالة  نتيجة خمالفة ملدلول  العلماء  ا�ستنتج عدد من   فقد 
ين، فالعمومات الباقية على عمومها واردة بكرثة يف ن�سو�ص  ُمعار�ص ل�ستقراء املقرِّ
ا - يطول املقام ب�سردها ومنها ما  ا كثرية جداً ال�سرع، وقد عّدد بع�ص العلماء ن�سو�ساً
قد يناق�ص - بغر�ص نق�ص املقالة، بالإ�سافة اإلى اإيرادهم بع�ص الن�سو�ص امل�ستثناة 

باعتبارها ناق�سة لطرادها)2(، ومن اأمثلة تلك الن�سو�ص: 

• )پ  پ  پ  پ( ]الفاحتة: 2[.	

• )ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ( ]البقرة: 2[.	

• )ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ( ]الإ�سراء: 15[.	

• )ڳ  ڳ   ڳ  ڱ( ]الكهف: 49[.	

الفائق )312/1(.   )1(
انظر: التحقيق والبيان )165/2(، وجمموع فتاوى ابن تيمية )442/6-444(، وحترير م�ساألة القبول   )2(

)227و228(.
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• )ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ( ]الروم: 40[.	

• )ہ  ھ   ھ  ھ  ھ( ]ي�ص: 36[.	

• )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ( ]ي�ص: 32[.	

• )ۈئ  ۈئ( ]ي�ص: 52[. 	

• )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ( ]ي�ص: 76[.	

• )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( ]غافر: 64[.	

• )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ( ]غافر: 67[.	

• )يب  جت     حت     خت   مت   ىت( ]حممد: 19[. 	

• )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]الإخال�ص: 4[.	

• )ڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ( ]النا�ص: 1 - 3[.	

فهذه العمومات وكثري من اأمثالها ل يتطرق اإليها التخ�سي�ص بدللة الإجماع اأو 
العقل)1(.

ومما جاء يف اإنكار املقالة بناءاً على املنازعة يف �سحة ال�ستقراء: 

• قول ابن قيم اجلوزية )ت751ه�(: “قالوا:  اأكرث  عمومات القراآن خم�سو�سة، 	
ولي�ص ذلك ب�سحيح، بل اأكرثها حمفوظة باقية على عمومها”)2(. 

• قول عالء الدين الكناين )ت770ه�(: “قد تدبرت ذلك فوجدت يف القراآن وال�سنة 	
ما ل يح�سى كرثة من العمومات الباقية على عمومها، فتاأمله جتده كذلك”)3(.

ن�ص على ذلك ال�سجلما�سي يف حترير م�ساألة القبول )227و228(، وقد مثَّل بع�ص الأ�سوليني للعمومات   )1(
الباقية على عمومها لقرتانها بقرائن دالة على اإرادة التعميم ببع�ص الن�سو�ص املذكورة وما اأ�سبهها، 
انظر: ك�سف الأ�سرار للبخاري )304/1(، وتلقيح الفهوم )230(، والتلويح )72/1(، والفوائد ال�سنية 

)327/3(، وف�سول البدائع )53/2(.
ال�سواعق املر�سلة )689/2(.   )2(

�سواد الناظر )449/2و450(، وانظر: التحبري )2384/5(.   )3(
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• عقد ال�سجلما�سي)1( ف�سالاً يف الرد على هذه املقالة، ومما جاء فيه: “وقد 	
دل  كثرية  فيها عمومات  فوجدت  �سويعة  الن�ساء يف  �سورة  من  ا  �سدراً تتبعت 
اأنه ل يدخلها تخ�سي�ص، وكذا �سورة ي�ص” ثم �سرد  العقل على  اأو  الإجماع 
قريب  “وبهذا  قال:  ثم  ال�سورتني  اآيات  من  عامة  �سيغة  خم�سني  من  ا  قريباً
ا كلها ل يتطرق اإليها تخ�سي�ص بدليل الإجماع يف بع�سها،  من خم�سني عاماًّ
والعقل يف بع�سها، ا�ستقريت من موا�سع قليلة يف كتاب اهلل ، فكيف وقد 
اإلى  الطلب احلثيث  على  املكبُّ  الطالب  ولو خرج  فكيف  ا�ستقرئ جميعه؟!، 

ال�سنة لوجد ذلك ما ل يح�سى كرثة”)2(.

• تعقب الطاهر بن عا�سور )ت1393ه�( هذه املقالة: “قوله: )وقد قيل ما من 	
(.. الخ: كثري من العمومات مل يخ�ص”)3(. عام اإل وقد ُخ�صَّ

ا للمق�سود: ما ذكره �سيخ الإ�سالم ابن تيمية  وميكن اأن ي�ساف -هنا- تتميماً
ا لال�ستقراء -وهو من اأ�سحاب امل�سلك الثاين  )ت728ه�( يف اإنكاره للمقالة ا�ستناداً
الذي  اأم من  العمومات خم�سو�سة؟  اأكرث  اأن  �سّلم  الذي  “من  للمقالة-:  لني  املوؤوِّ
فاإن  ]البقرة: 29[؟  )ی     ی  ی  ی(  اإل قوله:  اإل قد خ�ص  يقول: ما من عموم 
يوجد يف كالم  وقد  املتفقهة،  ال�سادات من  بع�ص  واإن كان قد يطلقه  الكالم  هذا 
بع�ص املتكلمني يف اأ�سول الفقه فاإنه من اأكذب الكالم واأف�سده... واأنت اإذا قراأت 
�سواءاً  حمفوظة ل خم�سو�سة،  عموماته  غالب  وجدت  اآخره  اإلى  اأوله  من  القراآن 
عنيت عموم اجلمع لأفراده اأو عموم الكل لأجزائه اأو عموم الكل جلزئياته... واإن 
يقول  فالذي  الأمر كذلك...  ال�سبيان وجدت  تلقن  كما  القراآن  اآيات  م�سيت على 

هو: اأبو العبا�ص اأحمد بن مبارك بن حممد بن علي بن مبارك ال�سجلما�سي اللمطي البكري ال�سديقي   )1(
املالكي، ولد يف حدود )1090ه�(، عامل متفنن، وله ت�سانيف منها: �سرح جمع اجلوامع، ورد الت�سديد 

يف م�ساألة التقليد وغريها، تويف عام )1156ه�(.
انظر: �سجرة النور الزكية )507/1(، والأعالم للزركلي )201/1(.  

حترير م�ساألة القبول )227و228(.   )2(
حا�سية التو�سيح والت�سحيح )267/1(.  )3(
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بعد هذا: ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ اإل كذا وكذا اإما يف غاية اجلهل، واإما يف غاية 
التق�سري يف العبارة”)1(. 

يف  قليٌل  التخ�سي�ص  اأن  من  احلنفية  بع�ص  ذكره  ما  ا-:  -اأي�ساً هنا  يدخل  كما 
ال�سريعة)2(، و�سياأتي بيانه يف امل�ستند الثالث باإذن اهلل.

ا�ستقراء املقرين باملقالة  ومن خالل ما �سبق: يتبني وجود تعار�ص بني نتيجتي 
العمومات  نوع  اختالف  عن  ناجت  تقديري-  -يف  التعار�ص  وهذا  لها،  واملنكرين 
فكل  به،  التخ�سي�ص  ي�سح  وما  فيها،  املراد  والتخ�سي�ص  املقالة،  يف  املق�سودة 

ا لذلك اختلفت نتائج ال�ستقراءين. م�ستقرئ انطلق مما يعتقده، وتبعاً

امل�ستند الثاين: املخالفة يف مفهوم التناول يف العموم.

وهذا ما ا�ستند اإليه ال�ساطبي )ت790ه�( يف اإنكاره ملدلول املقالة، حيث بنّي اأن 
العموم  وفق مفهوم  ال�سرع  الواردة يف  العموم  األفاظ  األبتة على  يرد  ل  التخ�سي�ص 

لديه، فاألفاظ العموم يف ال�سرع لها نظران)3(: 

النظر الأول: العموم الو�سعي املنظور فيه اإلى و�سع اأهل اللغة الأ�سلي، فاللفظ 
العام بهذا النظر �سامل لكل ما يندرج حتته، م�ستغرق ملا ينطبق عليه.

العموم  اأحكام  مع  التعامل  يف  الأ�سوليني  جمهور  منَطَلق  هو  النظر  وهذا 
واخل�سو�ص.

فاللفظ  ال�سارع،  ا�ستعمال  اإلى  فيه  املنظور  ال�ستعمايل  العموم  الثاين:  النظر 
العام بهذا النظر غري �سامل لكل ما يندرج حتته بالو�سع الأ�سلي بل مقت�سر 
على ما ق�سده ال�سارع من اأفراد فقط، فلل�سرع عرف خا�ص يف ا�ستعمالته 

جمموع الفتاوى )444-442/1(.   )1(
وعمدة   )268/1( التحرير  وتي�سري   ،)239/1( والتحبري  والتقرير  )73/1و74(،  التلويح  انظر:   )2(

احلوا�سي بهام�ص اأ�سول ال�سا�سي )22(، واأ�سار له: ابن جنيم يف فتح الغفار )105(.
�سامالاً  جعله  بل  فقط،  ال�سرع  عمومات  على  الكالم  يق�سر  ومل  )18/4و19(،  املوافقات  انظر:   )3(

ل�ستعمالت اأهل العرف. 
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ين�ساأ به و�سع اأ�سلي مواٍز لو�سع اأهل اللغة)1(. 

واأ�سالة  اللغة،  و�سع  من  مكت�سبة  و�سعية  اأ�سالة  العام:  للفظ  فيتح�سل  وعليه 
املق�سودة  الأفراد  الألفاظ يف  لهذه  ال�سارع  ا�ستعمال  تكرار  ا�ستعمالية مكت�سبة من 

فقط.

وبذلك ُتعد ا�ستعمالت ال�سارع لألفاظ العموم من قبيل احلقيقة وفق هذا النظر؛ 
لكونها ا�ستعملت يف مو�سوعها الأ�سلي ال�ستعمايل.

فالعمومات  للمقالة،  اإنكاره  يف  )ت790ه�(  ال�ساطبي  منَطَلق  هو  النظر  وهذا 
ا لهذا النظر �ساملة من التخ�سي�ص باإطالق؛ لكونها مق�سورة على  يف ال�سريعة وفقاً
وما  ذلك،  ونحو  ال�سرع  وكليات  وال�سياقات  القرائن  من  امل�ستفاد  ال�سارع  مق�سود 
اإلى الو�سع الأ�سلي - هو يف احلقيقة غري مندرج  اأنه خارج عنها - بالنظر  يتوهم 

حتتها، ولذا ل ي�سح اأن يخ�س�ص منها.

يقول: : “العام يف ال�ستعمال مل يدخله تخ�سي�ص بحال... نقول يف األفاظ العموم 
بح�سب ال�ستعمال ال�سرعي: اإنها اإمنا تعم الذكر بح�سب مق�سد ال�سارع فيها”)2(.

ا- عن التخ�سي�ص باملخ�س�سات املنف�سلة: “اإذ ذاك ل يكون َثمَّ  ويقول -اأي�ساً
“لي�ص  املت�سلة:  باملخ�س�سات  التخ�سي�ص  وعن  األبتة”)3(،  مبنف�سٍل  تخ�سي�ص 
يف احلقيقة باإخراج ل�سيء، بل هو بيان لق�سد املتكلم يف عموم اللفظ اأن ل يتوهم 
ال�سامع منه غري ما ق�سد... واإذا كان كذلك فال تخ�سي�ص يف حم�سول احلكم ل 

ا”)4(. ا ول ق�سداً لفظاً

عليه  بناء  فالتخ�سي�ص  للعموم؛  التكييف  ت�ستقيم مع هذا  ل  املقالة  فاإن  وعليه 

 ، )147/2( اخلطاب  لأبي  والتمهيد   ،)47/2( التلخي�ص  انظر:  العلماء،  بع�ص  املعنى  لهذا  اأ�سار   )1(
وجمموع الفتاوى )445/6(. 

املوافقات )25/4(.   )2(
امل�سدر ال�سابق )33/4(.   )3(

امل�سدر ال�سابق )42/4و43(.   )4(
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منتٍف، وكافة العمومات باقية على عمومها ال�ستعمايل، وهذا م�سادم ملدلول املقالة، 
ولذا اأنكرها)1(.

والظاهر -واهلل اأعلم- اأن هذا التكييف ل ينفك عن طريقة جمهور الأ�سوليني يف 
واقع الأمر؛ وذلك لأن التعرف على الو�سع ال�ستعمايل للفظ العام متوقف على وجود 
الأدلة والقرائن الكا�سفة عن مق�سود ال�سارع -�سواءاً اأكانت منف�سلة اأم مت�سلة-، 
وتلك الأدلة والقرائن يف احلقيقة ُتعد خم�س�سات وفق طريقة جمهور الأ�سوليني)2(.

والفرق بني الطريقتني -فيما يظهر- يرجع اإلى اختالف اجلهة املنظور لها: 

• فالأدلة والقرائن وفق طريقة ال�ساطبي )ت790ه�(: تبنيِّ اأن اللفظ ا�ستعمل 	
يف مو�سوعه ال�سرعي املقت�سر على الأفراد املق�سودة، وعليه فالعام باٍق على 

عمومه يف الو�سع ال�ستعمايل.

• اللغوي 	 مو�سوعه  يف  ي�ستعمل  مل  اللفظ  اأن  تبنيِّ  الأ�سوليني:  طريقة  ووفق 
ال�سامل لكافة الأفراد، بل هو مق�سور على بع�سها، وعليه فالعام مل يبق على 

عمومه يف الو�سع الأ�سلي.

ول تعار�ص بينهما من هذه اجلهة ل�سيما اإذا ُعِلم اأن الأ�سوليني ي�سرحون باأن 
عمل التخ�سي�ص: بيان املراد باللفظ العام مبا يو�سح حدود �سموله، فهو مينع الأفراد 
ا لها  غري املق�سودة من الدخول حتت اللفظ العام ال�سامل لها بالو�سع، ولي�ص اإخراجاً

ا)3(. ا ل تخ�سي�ساً بعد دخولها فيه، واإل لكان ذلك ن�سخاً

واإمنا فائدة ما ذهب اإليه ال�ساطبي )ت790ه�( تتمثل يف تاليف عدد من اللوازم 
الناجتة عن طريقة الأ�سوليني، وي�سيق املقام عن تف�سيل القول فيها)4(.

امل�سدر ال�سابق )48/4(.   )1(
“ل خالف  الأحكام:  ا�ستدللتهم على  الأ�سوليني يف  املوافقات )45/4( عن  ال�ساطبي يف  ولذا قال   )2(

ا مبقا�سدهم، ول يجود حم�سول كالمهم”. بيننا وبينهم؛ اإل ما يفهم عنهم من ل يحيط علماً
انظر: الف�سول للج�سا�ص )170/1(، والربهان )257/2(، والإحكام لالآمدي )318/2(، والتقرير   )3(

والتحبري )295/1(، والتحبري )2648/6(. 
انظر: املوافقات )46/4 - 49(.   )4(
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ال�ساطبي )ت790ه�(  العموم وفق طريقة  التناول يف  فاإن مفهوم  اإذا ثبت هذا 
الأ�سلي  مو�سوعها  غري  يف  العامة  الألفاظ  ي�ستعمل  ال�سارع  باأن  ا  اإقراراً يت�سمن 
ا بال�سرع، وهذا فيه ت�سليم بكرثة  ا خا�ساًّ امل�ستغرق لكافة اأفرادها، حتى بات هذا عرفاً

التخ�سي�ص بالنظر اإلى طريقة الأ�سوليني واإن اختلف التكييف.

امل�ستند الثالث: املخالفة يف مفهوم التخ�سي�س. 

ا من مفهومهم  وهو ما عليه جمهور احلنفية، فقد ا�ستنكروا هذه املقالة انطالقاً
يف التخ�سي�ص املقت�سر على املخ�س�ص امل�ستقل املقرتن بالعام، وهذا نادر يف ال�سرع 

على خالف مدلول املقالة)1(.

قال الكنكوهي)2( بعد نقل املقالة: “وهذه الكلية ممنوعة عندنا”)3(. 

اإل اأن بع�ص احلنفية تعقبوا ذلك؛ لكون هذا الإنكار مبنياًّا على ا�سطالح خا�ص 
باحلنفية ل ُيْلزم غريهم، فاإن ق�سر العام على بع�ص اأفراده �سائع يف ال�سرع �سواءاً 

ا، وهو املراد)4(. ا اأم ق�سراً اأ�سمي تخ�سي�ساً

يقول التفتازاين )ت793ه�(: “قلنا: ل ُن�سلم اأن التخ�سي�ص الذي يورث ال�سبهة 
مو�سول  م�ستقل  بكالم  يكون  اإمنا  لأنه  القلة؛  غاية  بل هو يف  فيه،  �سائع  والحتمال 
بالعام... وفيه نظر؛ لأن مراد اخل�سم بالتخ�سي�ص ق�سر العام على بع�ص امل�سميات 
�سواءاً كان بغري م�ستقل اأو مب�ستقل، مو�سول اأو مرتاٍخ، ول �سك يف �سيوعه وكرثته بهذا 

املعنى”)5(. 
انظر: التلويح )73/1و74(، وتي�سري التحرير )268/1(، وفواحت الرحموت )254/1(.  )1(

اأبي  �سنن  حل  يف  املجهود  بذل  �ساحب  ترجمة  يف  له  اأ�سري  لكن  بحثي،  ح�سب  ترجمته  على  اأقف  مل   )2(
ا له، وورد يف غالف عمدة احلوا�سي  تلميذاً الكنكوهي  “ال�سهارنفوري )ت1346ه�(” حيث يعد  داود 
ا�سمه: حممد في�ص احل�سن الكنكوهي، وهو حنفي املذهب، ويظهر اأنه كان حيًّا يف القرن الرابع ع�سر 

الهجري، ومن موؤلفاته: عمدة احلوا�سي على اأ�سول ال�سا�سي، انظر: مقدمة بذل املجهود )82/1(. 
عمدة احلوا�سي بهام�ص اأ�سول ال�سا�سي )22(.  )3(

انظر: التقرير والتحبري )239/1(، وتي�سري التحرير )268/1(، وفواحت الرحموت )254/1(، واأ�سار   )4(
له: ابن جنيم يف فتح الغفار )105(.

التلويح )73/1و74(.  )5(
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امل�ستند الرابع: خطورة لزم املقالة.

حيث يلزم من مدلول املقالة: ارتفاع الأمان عن عمومات ال�سريعة، مما يوؤدي اإلى 
�سعف الطمئنان لدللتها، اأو التلبي�ص يف فهمها، اأو �سقوط اإعمالها)1(.

“ويف  قال ال�ساطبي )ت790ه�( بعد بيانه لبع�ص ما ترتب على مدلول املقالة: 
هذا اإذا توؤمل توهني الأدلة ال�سرعية، وت�سعيف ال�ستناد اإليها”)2(.

ل  العمومات  على  الحتمال  ورود  يفيد  املقالة  فالزم  الت�سليم،  بعدم  ونوق�س: 

نق�ص ال�ستدلل بها، اأو التلبي�ص يف فهمها، فالحتمال ينايف القطع بها ل ينايف العمل 
اأو الفهم، وحكم العمل بالعمومات كحكم غريها من الظواهر الظنية ل لب�ص فيه، 

فُيعمل بها ما مل يرد املخ�س�ص)3(.

قال ابن تيمية )ت728ه�( عن احتمال التخ�سي�ص: “هذا الحتمال املرجوح ل 
مينع ظهور العموم”)4(.

امل�سلك الثاين:

مع  بها،  للمراد  امل�سلك  هذا  اأ�سحاب  ت�سور  وفق  املقالة  مق�سود  عن  الك�سف 
اإنكارهم ملعناها الظاهر، وهم يف ذلك على اجتاهني: 

الجتاه الأول: تاأويل ظاهر املقالة.

للعلماء ثالثة تاأويالت لظاهر املقالة ح�سب ا�ستقرائي، اثنان منها يتجهان نحو 
التخ�سي�ص،  وقوع  الثالث:  الركن  نحو  يتجه  وواحد  العمومات،  الأول:  املقالة  ركن 

وبيان ذلك على النحو الآتي: 

وف�سول  )72/1و73(،  والتلويح   ،)48/4( واملوافقات   ،)305/1( للبخاري  الأ�سرار  ك�سف  انظر:   )1(
البدائع )54/2(.

املوافقات )48/4(.  )2(
البينات  والآيات   ،)256/2( للكوراين  اللوامع  والدرر  )268/1و269(،  والتحبري  التقرير  انظر:   )3(

.)364/2(
جمموع الفتاوى )453/6( بت�سرف ي�سري.  )4(
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التاأويل الأول: اأن املقالة تتناول العمومات التي ُا�ستعملت فيها �سيغة )كل �سيء( 
دون غريها.

ا بهذا التاأويل  وهذا ما ذهب اإليه �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت728ه�( معتذراً
عن �سيوع املقالة مبعناها املطلق عند بع�ص املتفقهة والأ�سوليني، وذلك بعد 

اإنكاره ال�سديد ملدلولها.

يقول : يف تاأويل هذه املقالة: “والظن مبن قاله اأولاً اأنه اإمنا عنى اأن 
قليلة كما يف قوله:  اإل يف موا�سع  “كل �سيء” خم�سو�ص  العموم من لفظ 

)ڱ  ڱ  ں( ]الأحقاف: 25[، )ٻ  پ  پ  پ( ]النمل: 23[، )ی  

ی  ی  جئ  حئ( ]الأنعام: 44[، واإل فاأيُّ عاقل يدعي هذا يف جميع 
�سيغ العموم يف الكتاب وال�سنة ويف �سائر كتب اهلل وكالم اأنبيائه و�سائر كالم 

الأمم عربهم وعجمهم...”)1(.

وي�سكل على هذا التاأويل: امل�ستثنيات الواردة على املقالة، فمنها ما مل يرد 
فيه �سيغة )كل �سيء( كما �سبق بيانه يف مطلب امل�ستثنيات، والأ�سل اأن يكون 
امل�ستثنى من جن�ص امل�ستثنى منه)2(، فاملقالة على راأي من اأورد م�ستثنيات مل 

ت�ستمل على هذه ال�سيغة ل حتتمل هذا التاأويل.

ولعل �سيخ الإ�سالم )ت728ه�( اأراد بيان مق�سود اأول من اأطلق املقالة، ولذا 
على  مبني  الإ�سكال  يف  ورد  وما  قيَّد تاأويله بقوله: “الظن مبن قاله اأول”، 

فهم الالحقني له.

ا، وعليه فاملقالة  ا �سرعياًّ التاأويل الثاين: اأن املقالة تتناول العمومات التي تفيد حكماً
ل تتناول العمومات اخلربية مبختلف اأنواعها.

وهذا ما ذهب اإليه ال�سيوطي )ت911ه�(، والتهانوي )ت: بعد1158ه�(.

جمموع الفتاوى )442/1(.   )1(
انظر يف هذا الأ�سل: نهاية الو�سول للهندي )288/1(، وحتفة امل�سوؤول )182/3(، والتلويح )240/1(،   )2(

وعمدة القاري )191/1(، ورفع النقاب )78/4(، وحا�سية العطار على �سرح املحلي )7/2(.



مقالة األصوليني: )ما من عامّ إال وقد خُصَّ( - 

دراسة حتليلية نقدية يف املضمون واآلثار

العدد  السادس واخلمسون  79العدد  السادس واخلمسون 78

على  الباقي  الأول:  اأق�سام:  ثالثة  على  “العام  )ت911ه�(:  ال�سيوطي  قال 
عمومه، قال: القا�سي جالل الدين البلقيني: ومثاله عزيز؛ اإذ ما من عام اإل 
وُيتخيل فيه التخ�سي�ص... وذكر الزرك�سي يف الربهان اأنه كثري يف القراآن... 
قلت: هذه الآيات كلها يف غري الأحكام الفرعية، فالظاهر اأن مراد الُبلقيني 

اأنه عزيز يف الأحكام الفرعية”)1(.

وقال التهانوي )ت: بعد1158ه�(: “الظاهر اأن مراد القا�سي: اأنه عزيز يف 
الأحكام الفرعية ل يف غري الأحكام الفرعية”)2(.

ا تقييد العمومات مبا كان من  وهذا مالحظ يف �سنيع من �ساغ املقالة مراعياً
قبيل الأحكام.

قبيل  ُتعد من  منها  فاإن جملة  املقالة،  م�ستثنيات  التاأويل:  وي�سكل على هذا 
الأخبار ل التكاليف، والأ�سل اأن تكون امل�ستثنيات من جن�ص ما ا�ستثنيت منه، 
وهذا يدل على اأن بع�ص من ا�ستثنى الن�سو�ص اخلربية من املقالة انطلق من 

فهمه لها باأنها غري مقت�سرة على التكاليف.

من  اخلربية  العمومات  ا�ستثناء  ب�سحة  الت�سليم  بعدم  يجاب:  اأن  وميكن 
املقالة، فقد ُن�سب اإلى ابن احلاجب )ت646ه�( انتقاد ذلك، حيث ُنقل عنه 
ا من  لوه باآية تقت�سي حكماً قوله يف ا�ستثنائهم لآية خربية: “كان ينبغي اأن ميثِّ

الأحكام ال�سرعية”)3(. 

الي�سري ل  اإل  للتخ�سي�ص  العمومات  قابلية  املقالة تدل على  اأن  الثالث:  التاأويل 
اأنها حتكم بوقوع التخ�سي�ص عليها.

ا على املقالة بعد اأن  وهذا ما ذهب اإليه العيني )ت855ه�(، حيث قال معلقاً

الإتقان )49/3و50(.  )1(
ك�ساف ا�سطالحات الفنون )1237/2(، ويظهر اأن ما ذكره م�ستفاد من كالم ال�سيوطي.  )2(

تف�سري ابن عرفة )569/2(، وانظر: النكت والتنبيهات للب�سيلي )411/2(.  )3(
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اأو يحتمله  التخ�سي�ص  اأنه يقبل  به  اأراد  اإن  “قلت:  العلماء:  اأحد  نقلها عن 
فم�سلم، واإن اأراد بالإطالق ففيه نظر”)1(.

اإثبات تخيل التخ�سي�ص ل  اإلى  وهذا مالحظ يف �سياغة من عدل باملقالة 
وقوعه. 

من  مق�سود  مع  تتفق  ل  املعنى  بهذا  املقالة  اأن  التاأويل:  هذا  على  وي�سكل 
ا�ست�سهد بها من الأ�سوليني يف بع�ص امل�سائل، فالحتمال والقابلية املذكورة 
هنا اإمنا ن�ساأت عن كرثة الوقوع وهي حمل ال�ست�سهاد عندهم، و�سيتبني هذا 

يف مبحث الآثار -باإذن اهلل-. 

الجتاه الثاين: بيان ق�سد املقالة املتمثل يف املبالغة.

فاملقالة وفق ظاهرها م�ستنكرة عند اأ�سحاب هذا الجتاه، ولذا ل ينبغي التعويل 
على ظاهرها، فالواقع ل ي�سعفه، بل املراد بها: املبالغة يف بيان كرثة التخ�سي�ص، 

واملبالغة ل حتكي الواقع بدقة.

وهذا ما ذهب اإليه بع�ص اأهل العلم: 

• قال الأبياري )ت616ه�( يف تعقيبه على قول اجلويني )ت478ه�(: “وقوله: 	
ا على الطلب احلثيث، مل يظفر بعام �سرعي مل  اأفنى الطالب عمره مكباًّ “لو 

يتطرق اإليه التخ�سي�ص”، هذه  مبالغة، واإل ففي كتاب اهلل : )يب  جت     
حت     خت   مت   ىت( ]حممد: 19[، و)ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ( ]الإ�سراء: 15[، 
و)ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ( ]البقرة: 255[ وغريه، ولكن املراد  املبالغة يف 

ذلك”)2(. 

عمدة القاري )31/3(.  )1(
وعبارته حمتملة ملعنى اآخر، وهو: اأن العمومات القابلة للتخ�سي�ص وقع تخ�سي�سها بخالف العمومات 
غري القابلة له، فيكون التقدير: ما من عام يقبل التخ�سي�ص اأو يحتمله اإل وقد خ�ص، وهذا الحتمال 
قريب من �سياغة الزرك�سي للمقالة يف ت�سنيف امل�سامع )778/2(، وقد �سبق اإيرادها يف مطلب ال�سيغ.

التحقيق والبيان )165/2(.  )2(
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• قال التفتازاين )ت793ه�(: “قولهم: “ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ منه” وارد 	
على �سبيل املبالغة، واإحلاق القليل بالعدم”)1(. 

• : “ما من  عام اإل 	 قال الفناري )ت834ه�(: “قولهم امل�ستهر حتى �سار مثالاً
وقد ُخ�صَّ عنه البع�ص” غالبي مبالغة”)2(. 

حت�سل  فقد  الأ�سويل،  اجلدل  طبيعة  اإلى  عائد  املبالغة  هذه  من�ساأ  اأن  ويظهر 
املبالغة يف ثنايا الردود والإلزامات التي من �ساأنها اخلروج مبثل هذا.

اأو املفيدة  دة للعمومات يف املقالة  العلماء املقيِّ ا فاإنه ميكن عدُّ �سياغات  واأخرياً
لتخيل تخ�سي�سها ل وقوعه �سمن موقف املنكرين ملدلول ظاهر املقالة؛ اإذ اإن تغيري 

�سياغتها مبثل ذلك ُيفهم منه عدم املوافقة على معناها الظاهر.

الراأي املختار: 

لها-:  املتنوعة  �سياغاتهم  -والنظر يف  املقالة  العلماء جتاه  مواقف  بعد عر�ص 
يظهر يل باأن الختالف يف حكمها عائد اإلى اختالف الت�سورات التي انطلقوا منها، 

ولكل ت�سور لوازم واعتبارات روعيت عند �سياغة املقالة اأو اتخاذ املوقف منها.

ولذا ل ي�سح اأن ي�سدر حكم مطلق على هذه املقالة يف تقديري دون النظر يف 
مق�سود امل�ست�سِهد بها، بل ينبغي التف�سيل يف حكمها بح�سب كل ت�سور، وبيان ذلك 

على النحو الآتي: 

يظهر مما �سبق اأن ت�سورات العلماء للمعاين التي حتتملها املقالة تعود اإلى �ستة 
معاٍن: 

املعنى الأول: اإثبات ا�ستغراق التخ�سي�ص للعمومات مبختلف �سيغها ومواردها.

يفيد  ال�ستقراء  فواقع  م�ستنده،  ل�سعف  مردود؛  اأنه  املعنى  هذا  يف  والراجح 
“ر�سالة علمية”  التلويح  التفتازاين على �سرح الع�سد )597/2(، وانظر: حا�سية جلبي على  حا�سية   )1(

 .)170(
ف�سول البدائع )54/2(.  )2(
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مما  اأم  امل�ستثنيات  من  اأكانت  -�سواء  ا  جداً كثرية  عامة  ن�سو�ص  وجود  بو�سوح: 
اعرت�ص به على املقالة- اأُريد بقاء عمومها.

قال:  حيث  املعنى،  هذا  عن  )ت793ه�(  التفتازاين  جواب  هذا:  اإلى  وي�ساف 
ب عموم هذا  ا ما كان يكذِّ “اإما اأن يكون �سيء من العمومات على عمومه اأو ل، واأياًّ

الكالم”)1(.

فالأمر ل يخلو: 

• اإما اأن يتم الإقرار بوجود عمومات حمفوظة، فهذا يناق�ص ما تفيده املقالة 	
من ا�ستغراق التخ�سي�ص، ونفي عمومات باقية على عمومها.

• واإما اأن يتم نفي وجود عمومات حمفوظة، فهذا يوؤدي اإلى تخلف حكم املقالة 	
يرد  ا مل  لكونها �سيغت ب�سيغة عامة، ومع هذا بقي عمومها حمفوظاً عنها؛ 

ا ملا تفيده. عليه تخ�سي�ص خالفاً

واعتبار املقالة بهذا املعنى �سادرة بق�سد املبالغة يف بيان كرثة التخ�سي�ص مع 
الإقرار بوجود م�ستثنيات هو الراجح؛ لأن معناها الظاهر م�ستبعد بالواقع، وموؤدى 

هذا الق�سد ل يخرج عما �سبق من رد ظاهر املقالة وفق هذا املعنى.

املعنى الثاين: اإثبات كرثة التخ�سي�ص يف عمومات ال�سرع فقط -�سواءاً اأكانت من 

الأخبار اأم من التكاليف-.

واقع  من  الأول  املعنى  يف  �سبق  ملا  ا؛  اأي�ساً مردود  اأنه  املعنى  هذا  يف  والراجح 
ال�ستقراء املنايف له.

وهذا جار على �سنيع من قيَّد املقالة بعمومات القراآن الكرمي، �سواءاً اأُقيِّدت بعمومات 
الإثبات اأم ل، فالن�سو�ص الكثرية التي اأوردت بغر�ص ال�ستثناء اأو النق�ص على املقالة: 

ا.  من القراآن الكرمي، ويقع غالبها يف �سياق الإثبات، ومع ذلك بقي عمومها حمفوظاً

والتقرير   ،)167/1( لالإتقاين  التبيني  وانظر:   ،)597/2( الع�سد  �سرح  على  التفتازاين  حا�سية   )1(
للبابرتي )275/2(. 
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املعنى الثالث: اإثبات كرثة التخ�سي�ص يف العمومات املفيدة لالأحكام ال�سرعية 

فقط.

اأو  ا�ستثناءاً  اأورد  ما  اأكرث  عن  ُيحرتز  -وبه  مقبول  اأنه  املعنى  هذا  يف  والراجح 
ا-؛ لثالثة اأمور:  نق�ساً

العالئي  يقول  فيها،  ا  جداً كثري  فالتخ�سي�ص  الأحكام،  عمومات  واقع   : اأولاً
“اأما عمومات التكاليف كلها الواردة يف الكتاب وال�سنة فاإنها  )ت761ه�(: 

خم�سو�سة”)1(.

ومن اأمثلة ذلك: خروج غري املكلفني عن خطابات التكليف العامة، ويف هذا 
يقول الأ�سمندي )ت552ه�(: “ال�سبي واملجنون ل يتمكنان من فهم املراد 

باخلطاب، فعرفنا بعقولنا خروجهما عن  عمومات  الكتاب وال�سنة”)2(.

التعلق  عن  تنفك  ل  فهي  الأ�سويل،  لها  ي�سعى  التي  الغاية  ا�ست�سحاب  ا:  ثانياً
بالأحكام ال�سرعية، وعليه فاملقالة واإن وردت عند الأ�سوليني ب�سيغة عامة 

اإل اأنها حممولة على ما يتنا�سب مع تلك الغاية.

ا: اأن تطبيقات اأكرث امل�سائل التي ي�ستند الأ�سوليون فيها على هذه املقالة ُتعد  ثالثاً
الآثار  امل�ستملة على تكاليف -كما �سيتبني يف مبحث  ال�سريعة  من عمومات 

باإذن اهلل-.

املعنى الرابع: اإثبات كرثة التخ�سي�ص يف العمومات الواردة ب�سيغة )كل �سيء( 

دون غريها.

وهذا املعنى مقبول يف تقديري من جهة �سحة نتيجته، لكن الظاهر يف هذا املعنى 
اأنه غري مراد عند الأ�سوليني؛ لكونهم ي�ستندون للمقالة يف م�سائل تتناول العمومات 
مبختلف �سيغها -كما �سياأتي-، بالإ�سافة اإلى ا�ستثنائهم ملا ل ي�ستمل على هذه ال�سيغة.

تلقيح الفهوم )185(، وقد اأورده نقالاً عن منكري العموم ثم ناق�سه مبا يفيد اإقراره به.  )1(
بذل النظر )224(.  )2(
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املعنى اخلام�س: اإثبات كرثة التخ�سي�ص يف العمومات القابلة له.

رت قابلية العمومات للتخ�سي�ص مبجرد  والراجح يف هذا املعنى اأنه مردود اإن ُف�سِّ
ورود الحتمال الدال عليه، فمجرد قبول العام للتخ�سي�ص ل يعني وقوعه، وال�سواهد 

دالة على وجود عمومات قابلة للتخ�سي�ص اإل اأنها بقيت على عمومها)1(.

املعنى ال�ساد�س: اإثبات تخيل التخ�سي�ص يف العمومات اإل ما دلت القرائن على 

نفيه.

وهذا املعنى م�ستفاد من �سياغة بع�ص العلماء للمقالة.

وهو معنى مقبول يف تقديري من جهة �سحة نتيجته اإل اأن اإثبات تخيل التخ�سي�ص 
ل ين�سجم مع مق�سود الأ�سوليني فيما اعتمدوا فيه على املقالة، فهم يريدون وقوع 
اأثر املقالة، فاإن كرثة  اإثبات  اأراد:  التخ�سي�ص ل تخيله، ولعل من �ساغ هذا املعنى 

وقوع التخ�سي�ص مورثة لحتماله يف بقية العمومات.

ا هذا املعنى: “دل كرثة التخ�سي�ص -حتى �سار  قال اللكنوي )ت1225ه�( مبيناً
- على اأن احتمال التخ�سي�ص قائم يف  ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ منه البع�ص -َمَثالاً

كل عام”)2(.

-واهلل  احلال  لواقع  واأقربها  املعاين،  هذه  اأرجح  باأن  يتبني  العر�ص  هذا  وبعد 
اأعلم-: املعنى الثالث، وهو: اإثبات كرثة التخ�سي�ص يف العمومات املفيدة لالأحكام 

ال�سرعية فقط؛ لقوة م�ستنده.

ول يعكر عليه اإيراد بع�ص العلماء مل�ستثنيات خربية على املقالة؛ فاحلال ل يخلو: 

• اإما اأن يكون موردها حمل املقالة على غري عمومات الأحكام، فهذا قد نوق�ص 	
مبا �سبق.

عرفة  ابن  وتف�سري   ،)50/1( والفروق   ،)169/3( والإر�ساد  التقريب  املثال:  �سبيل  على  انظر   )1(
)236/1و451(.

فواحت الرحموت )252/1(.   )2(
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• اإما اأن يكون موردها حمل املقالة على عمومات الأحكام، فهو منتقد مبا �سبق 	
نقله عن ابن احلاجب )ت646ه�(، اأو اأنه ا�ستعمل اأ�سلوب ال�ستثناء املنقطع 
الذي يكون امل�ستثنى فيه من غري جن�ص امل�ستثنى منه بغر�ص التنبيه، وهو غري 

موؤثر يف منطوق امل�ستثنى منه)1(.

وهذا مع الت�سليم باأن اأ�سلوب املقالة يقت�سي املبالغة، والإقراِر بوجود م�ستثنيات 
ا �سرعية �سواءاً اأدلت القرائن على اإرادة  باقية على عمومها مع كونها تتناول اأحكاماً

تعميمها)2( اأم جتردت عنها. 

وبهذه النتيجة ميكن اجلمع بني: 

• عمومات 	 اإلى  ُنظر  اإذا  وذلك  املحفوظة،  العمومات  بقلة  القول:  ت�سحيح 
الأحكام دون غريها.

• اأنواع 	 كافة  اإلى  ُنظر  اإذا  املحفوظة، وذلك  العمومات  القول: بكرثة  ت�سحيح 
العمومات، فال تعار�ص بينهما عند اختالف جمال النظر؛ لأن القلة والكرثة 

ن�سبية بح�سب ذلك املجال، واهلل اأعلم.

انظر: البحر املحيط )380/4(، والفوائد ال�سنية )55/4(، واإر�ساد الفحول )359/1(.  )1(
ا، ومن ثم  اأي�ساً اأن تكون العمومات املقرتنة بقرينة تفيد بقاء عمومها غري داخلة يف املقالة  ول يبعد   )2(
 ،)304/1( للبخاري  الأ�سرار  ك�سف  انظر:  العلماء،  بع�ص  ذكره  مما  يفهم  وهذا  منها،  ت�ستثنى  ل 
وتلقيح الفهوم )230(، وتف�سري ابن عرفة )138/3(، والتلويح )72/1(، والفوائد ال�سنية )327/3(، 

وف�سول البدائع )53/2(
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املبحث الثالث
) اآثار مقالة االأ�صوليني: )ما من عام اإال وقد ُخ�صَّ

وفيه ثالثة مطالب: 

باأحكام  ال�سلة  ذات  الأ�سولية  امل�سائل  من  عدد  يف  تاأثري  املقالة  هذه  ملدلول 
العموم، والتخ�سي�ص، والرتجيح بني الدللت، وكان ا�ست�سهاد الأ�سوليني باملقالة اأو 
ا يف تاأييد اأحكام تلك امل�سائل اأو مناق�ستها، وبيان ذلك يف املطالب  مبعناها حا�سراً

الآتية باإذن اهلل.

ال�ستدلل  برثاء  ميتازون  الأ�سول  علماء  اأن  هنا:  اإليه  الإ�سارة  حت�سن  ومما 
واملناق�سة، فامل�سائل الأ�سولية يف الغالب ل تقوم على دليل واحد، ول تنتق�ص مبناق�سة 
واحدة، واأغلب الأحكام التي ا�ست�سهد لها باملقالة اأو مبدلولها ل تتوقف عليها، و�سواءاً 
مما  واحدة  كونها  عن  فيها  النظر  يخرج  ل  اأن  فينبغي  ي�سح  مل  اأم  تاأثريها  حَّ  اأ�سَ
ي�ستند اإليه يف امل�ساألة، واإمنا ي�ستد اأثرها اأو ي�سعف بح�سب احتياج احلكم اإلى مقدار 

الكرثة الذي تثبته املقالة.

املطلب االأول
اأثر املقالة يف م�صائل العموم

تاأثرت عدد من الق�سايا الأ�سولية يف باب العموم بهذه املقالة اأو مبدلولها، ومن 
اأهمها ما ياأتي: 

اأوًل: اإنكار وجود �سيغة مو�سوعة للعموم حقيقة.

اأفراده حقيقة  اختلف الأ�سوليون يف العموم هل له �سيغ مو�سوعة ل�سمول كافة 
اأو ل؟.
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وُن�سب اإلى عدد منهم نفي وجود �سيغ مو�سوعة للعموم على �سبيل احلقيقة، فاإن 
اأهمها ملحل  اأقوال،  وردت �سيغة دالة عليه مع جتردها عن القرائن فُهم فيها على 

الدرا�سة قولن: 

الأول: اأنها حممولة على اأخ�ص اخل�سو�ص -وهو اأقل ما ي�سدق عليه اللفظ-، 
باأرباب  القول  هذا  اأ�سحاب  وي�سمى  عليه،  زاد  فيما  التوقف  ويجب 

اخل�سو�ص)1(.

الثاين: اأنها م�سرتكة بني العموم واخل�سو�ص، وال�سرتاك اأحد اأ�سباب الإجمال 
املوجب للتوقف فيها، وي�سمى اأ�سحاب هذا القول بالواقفية )2(.

حمل ال�ست�سهاد باملقالة يف هذه امل�ساألة: 

مما ا�ستدل به اأرباب اخل�سو�ص: اأن الغالب يف األفاظ العموم ورود التخ�سي�ص 
ينبغي  والنادر  الغالب  بني  احلكم  تردد  وعند  عمومها،  على  بقاوؤها  ويندر  عليها، 
اإحلاقه بالغالب، وعليه ف�سيغ العموم مو�سوعة للخ�سو�ص حقيقة بالنظر اإلى تلك 
الغلبة، وما زاد عليه ُيتوقف فيه للرتدد، وقد نقل عدد من الأ�سوليني ا�ست�سهادهم 

باملقالة يف تاأييد ما ذهبوا اإليه)3(.

اإل  عام  ل  “قالوا:  لهم:  م�ستدلاً  )ت646ه�(  احلاجب  ابن  قول  ذلك:  ومن 
خم�س�ص، فيظهر اأنها لالأغلب”)4(. 

 ،)299/1( للبخاري  الأ�سرار  وك�سف   ،)225( وامل�ست�سفى   ،)18/3( والإر�ساد  التقريب  انظر:   )1(
والتحبري )2329/5(.

كالتوقف يف  اأنواعها  بع�ص  العمومات، ومنهم من ق�سره على  اأنواع  كافة  التوقف يف  منهم من عمم   )2(
عمومات العتقاد دون العمل اأو الأخبار دون الأوامر والنواهي، انظر: التلخي�ص )19/2-21(، واأ�سول 
وك�سف   ،)475/2( الرو�سة  خمت�سر  و�سرح   ،)452/1( املنظوم  والعقد   ،)132/1( ال�سرخ�سي 

الأ�سرار للبخاري )299/1(، واإر�ساد الفحول )294/1(.
انظر: التقريب والإر�ساد )60/3و61(، وخمت�سر ابن احلاجب مع بيان املخت�سر )112/2(، و�سرح   )3(
الع�سد على املخت�سر )596/2(، وتلقيح الفهوم )185(، وحتفة امل�سوؤول )89/3(، والتقرير والتحبري 

)189/1(، وفواحت الرحموت )251/1(.
املخت�سر مع بيان املخت�سر )112/2(.  )4(
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ومما ا�ستدل به الواقفية: اأن الغالب تخ�سي�ص العمومات، وهذه الغلبة خمالفة 
لالأ�سل يف تلك ال�سيغ، فالأ�سل حملها على ا�ستغراق الكل ل تناول البع�ص، فتعار�ص 
الأ�سل مع الغالب الناقل عنه فلزم التوقف، وقد نقل عدد من الأ�سوليني ا�ست�سهادهم 

باملقالة يف تاأييد ما ذهبوا اإليه)1(.

العموم  �سيغ  “اأكرث  التوقف:  �سبب  ا  مبيناً )ت684ه�(  القرايف  قول  ذلك:  ومن 
م�ستعملة يف اخل�سو�ص، حتى قيل: ما من عام اإل وقد ُخ�صَّ اإّل قوله تعالى: )ی  
ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[، فلما تعار�ست الأدلة... من جهة اأن الأ�سل عدم 

التخ�سي�ص، وعدم املجاز، وعدم ال�سرتاك، ح�سل... التوقف”)2(. 

اأثر املقالة يف امل�ساألة: 

يتبني مما �سبق اأن ا�ست�سهاد الفريقني باملقالة ل ي�ستقيم اإل على معناها الظاهر 
املتناول لكافة العمومات دون تقييد؛ اإذ اإن هذا املعنى -وفق ما ذهبوا اإليه- ميكن اأن 
ينتج اإنكار وجود �سيغ مو�سوعة للعموم حقيقة؛ لنتفائه اأو ندرته الداعية اإلى حمل 
ال�سيغ على اخل�سو�ص الغالب اأو ت�سويته بالأ�سل، و�سيغ العموم لي�ست مق�سورة على 
نوع حمدد كما هو احلال يف التاأويالت ال�سابقة، ويوؤكد ذلك تقريرهم اأن التخ�سي�ص 

ي�ستغرق كافة العمومات حتى ما يرد يف كالم اأهل الل�سان)3(.

باملعنى  فهمها  متوقف على  كل منهم  قول  اإثبات  املقالة يف  اأثر  اأن  يتبني  وبهذا 
ال�سالف، وهذا املعنى مردود كما �سبق، واإذا �سقطت املقالة بهذا املعنى بطل تاأثريها.

فهو  ال�ستدلل  من  ا  مانعاً كان  “اإن  هذا:  عن  )ت728ه�(  الإ�سالم  �سيخ  يقول 
ينت�سب  مل  �سخيف  مذهب  وهو  واملخ�س�سة،  الواقفة  من  العموم  منكري  مذهب 

وك�سف   ،)192( الف�سول  تنقيح  و�سرح   ،)284( الأ�سول  وميزان  )36/2و37(،  التلخي�ص  انظر:   )1(
الأ�سرار للبخاري )300/1(.
�سرح تنقيح الف�سول )192(.  )2(

وامل�ست�سفى   ،)318/1( اللمع  و�سرح   ،)37/2( والتلخي�ص   ،)60/3( والإر�ساد  التقريب  انظر:   )3(
)230(، وتلقيح الفهوم )185(.
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ا: من الذي �سلم اأن اأكرث العمومات خم�سو�سة؟ اأم من الذي يقول: ما  اإليه... ثانياً
من عموم اإل قد ُخ�ّص اإل قوله: )ی  ی  ی  ی( ]البقرة: 29[؟ فاإن هذا الكالم... 

من اأكذب الكالم واأف�سده”)1(، ثم اأثبت بال�ستقراء بطالنها بهذا املعنى كما �سبق.

يف  ي�سعفهم  ل  اأنه  اإل  اإليه  ذهبوا  فيما  املقالة  بظاهر  ا�ست�سهادهم  من  وبالرغم 
تقديري؛ فاإن ال�سيغ التي وقع فيها اخلالف لي�ست من جن�ص الغالب يف العمومات هنا: 

• رفت اإلى التخ�سي�ص ب�سوارف.	 الغالب هو: عمومات �سُ

• اأما ال�سيغ التي وقع فيها اخلالف: فعمومات متجردة عن تلك ال�سوارف.	

تعار�ص  ل  الغلبة  فتلك  الأفراد،  كافة  �سمول  يف  الأ�سل  على  بقاوؤها  لزم  ولذا 
�ص، فاإن ورد اأحلقت بالغالب؛  ا للواقفية- ما مل يرد املخ�سِّ الأ�سل يف ال�سيغة -خالفاً
لتفاقهما يف اجلن�ص، والدائر بني الغالب والنادر يلحق بالغالب اإذا كان من جن�سه 
دون  بالغالب  كلها  العموم  �سيغ  اأحلقوا  الذين  اخل�سو�ص  لأرباب  ا  -خالفاً فال  واإل 

مراعاة لقيد التفاق يف اجلن�ص-)2(. 

له؛  تو�سلوا  اإلى ما  توؤدي  الذي �سبق ترجيحه ل  املعنى  املقالة وفق  فاإن  ا  واأخرياً
فهي مقت�سية لورود احتماٍل مرجوح على تلك ال�سيغ - وهو احتمال التخ�سي�ص-، ل 
اإلى اإنكار العموم، وفرق بني الأمرين، فاإن اإيراد احتمال التخ�سي�ص ل يوجب ترك 
الأ�سل يف هذه الألفاظ -وهو العموم- اإل بدليل، واأما اإنكار العموم ففيه خروٌج عن 

الأ�سل بال دليل بناءاً على احتمال مرجوح ل يقوى على معار�سة الأ�سل. 

العام  اللفظ  اأن  ننازع يف  “نحن ل  تيمية )ت728ه�(:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  يقول 
يف  ننازع  لكن  اأوكد؛  وجودها  فمع  القرينة  عدم  مع  اجلملة  يف  اخل�سو�ص  يحتمل 

الظهور، فنقول: هذا الحتمال املرجوح ل مينع ظهور العموم”)3(.

جمموع الفتاوى )442/6( بت�سرف، وانظر: ال�سواعق املر�سلة )696/2و697(، وتلقيح الفهوم )186(.  )1(
انظر: الفروق )108/4(، ونفائ�ص الأ�سول )933/2و934( و)3367/8(، وترتيب الفروق )278/2(،   )2(

وحا�سية التفتازاين على �سرح الع�سد )598/2(، و�سرح املنهج املنتخب )595/2(.
جمموع الفتاوى )453/6( بت�سرف ي�سري.  )3(
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ثانًيا: دللة العام على اأفراده دللة ظنية.

وقع خالف بني اأهل العلم يف قوة دللة العام على اأفراده، اأهي على �سبيل القطع 
بحيث ل يرد عليها احتمال التخ�سي�ص اأم على �سبيل الظن الذي يحتمل معه ورود 

التخ�سي�ص؟.

ومثال ذلك: تعد اآية املرياث: )گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ( 
]الن�ساء: 11[ عامة يف جميع الأولد، فت�سمل اأولد الأنبياء واأولد غريهم، والولد احلر 

واململوك، والولد القاتل وغري القاتل، والولد املوافق يف الدين واملخالف، ونحو ذلك، 
وحمل احلديث يف هذه امل�ساألة عن تناول هذه الآية العامة لكل اأنواع الأولد، اأهو على 

�سبيل القطع اأم على �سبيل الظن؟.

اإلى  احلنفية)2(  من  وجماعة  الأ�سوليني)1(،  جمهور  ذهب  فقد  هذا  ثبت  اإذا 
املعنى وجترد عن  اأ�سل  زاد على  التخ�سي�ص فيما  اأفراده قبل  العام على  اأن دللة 

القرينة: دللة ظنية.

حمل ال�ست�سهاد باملقالة يف هذه امل�ساألة: 

ا�ستدلوا على ظنية العموم: بكرثة ورود التخ�سي�ص يف عمومات ال�سريعة، وهو 
يفيد  الحتمال  هذا  وثبوت  العمومات،  �سائر  يف  التخ�سي�ص  احتمال  لورود  مورث 
ظنية العام، وينايف قطعيته، وقد ا�ست�سهد عدد من الأ�سوليني باملقالة يف اأثناء هذا 

ال�ستدلل اأو مناق�ستهم للقائلني بالقطعية)3(.

�سيوع  وهو  قائم،  اخل�سو�ص  “دليل  )ت893ه�(:  الكوراين  قول  ذلك:  ومن 

والتحبري   ،)1217/4( والإبهاج   ،)229( الفهوم  وتلقيح   ،)882/1( والبيان  التحقيق  انظر:   )1(
.)2338/5(

انظر: ك�سف الأ�سرار للبخاري )304/1(، وتي�سري التحرير )267/1(.  )2(
وك�سف   ،)167/1( لالإتقاين  والتبيني   ،)230( الفهوم  وتلقيح   ،)366( الأ�سول  ميزان  انظر:   )3(
اللوامع  الدرر  و   ،)54/2( البدائع  وف�سول   ،)72/1( والتلويح   ،)304/1( للبخاري  الأ�سرار 

)255/2و256و324(، والتقرير والتحبري )238/1و246(، وتي�سري التحرير )267/1و268(.
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التخ�سي�ص يف العام حتى �سار مثالاً عندهم: ما من عام اإل وخ�ص منه البع�ص، ول 
ا”)1(. ا يقدح يف تناوله قطعاً �سك: اأن ال�سيوع يورث احتمالاً ظاهراً

اأثر املقالة يف امل�ساألة: 

على  فمداره  العام،  بظنية  القول  ثبوت  يف  ا  اأثراً للمقالة  اأن  �سبق  مما  يتبني 
وقوع  كرثة  عن  نا�سئ  الحتمال  وهذا  للقطع-،  -املنايف  التخ�سي�ص  احتمال  ورود 
التخ�سي�ص التي اأكدتها املقالة، كما اأن اإيرادها يف مناق�سة املخالفني يوؤدي اإلى ذات 

الأثر يف منع الدللة القطعية.

اأن تدل على هذا، فالتخ�سي�ص  واملقالة وفق املعنى الذي �سبق ترجيحه ميكن 
على  الحتمال  ورود  اإفادة  يف  كاٍف  القدر  وهذا  الأحكام،  عمومات  يف  ا  جداً كثري 
غريها، ولو ُمِنع مدلول املقالة باإطالق ملا �سح اأن تكون دللة العام على اأفراده ظنية، 

مما يبني اأثرها يف هذا احلكم.

ا من امل�سائل الأ�سولية انبنت على اخلالف يف قوة  اإلى اأن عدداً وجتدر الإ�سارة 
ا، ومنها ما �سياأتي - باإذن اهلل - يف اآثار املقالة  دللة العام، وتعلق بها اأثر املقالة اأي�ساً

يف م�سائل التخ�سي�ص والرتجيح.

ثالًثا: مناق�سة القول بعدم حجية العام بعد التخ�سي�س.

اأفراده الأخرى، فهل  اأفراده، وبقيت  �ص اللفظ العام، فخرجت بع�ص  اإذا ُخ�سِّ
يكون حجة على تلك الأفراد الباقية اأو ل؟. 

ومثال ذلك: ُتعد اآية عدة املطلقات: )ڃ  ڃ     چ  چ  چچ( 
]البقرة: 228[ عامة يف كافة اأنواع املطلقات من احلامل واحلائل، والآي�سة وال�سغرية، 

 : بقوله - واملدخول بها وغري املدخول، ونحو ذلك، فاإذا خرجت: احلامل -مثالاً
)ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]الطالق: 4[، فهل ي�سح الحتجاج بعموم اآية 

العدة على غري احلامل بعد هذا التخ�سي�ص؟.

الدرر اللوامع )255/2و256(.  )1(
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القول  العلماء)2(  من  اأفراد  واإلى  املعتزلة)1(  اأكرث  اإلى  ُن�سب  فقد  هذا  ثبت  اإذا 
بعدم حجية العام بعد التخ�سي�ص فيما بقي من اأفراد اإل بدليل، وخالفهم جماهري 

الأ�سوليني من املذاهب الأربعة)3(.

حمل ال�ست�سهاد باملقالة يف هذه امل�ساألة: 

الحتجاج  منع  من  يلزم  اإذ  لزمه؛  بف�ساد  احلجية:  من  املانعني  مذهب  نوق�ص 
خم�سو�سة،  لكونها  وال�سنة؛  الكتاب  عمومات  اأكرث  تعطيل  املخ�سو�سة  بالعمومات 
بع�ص  ا�ست�سهد  وقد  بعدهم،  ومن    لل�سحابة  العملي  الإجماع  خالف  وهو 

الأ�سوليني باملقالة يف اأثناء هذه املناق�سة)4(.

الحتجاج  “ُي�ْسقط  قولهم:  لزم  ا  مبيناً )ت483ه�(  ال�سرخ�سي  قول  ذلك:  ومن 
باأكرث العمومات؛ لأن اأكرث العمومات قد خ�ص منها �سيء، وهذا خالف ما حكينا من 
مذهب ال�سلف يف ال�سدر الأول؛ فاإنهم احتجوا بالعمومات التي يلحقها خ�سو�ص”)5(. 

اأثر املقالة يف امل�ساألة: 

ا يف مناق�سة قول املانعني، واملبالغة يف ت�سنيع لزمه؛  يتبني مما �سبق اأن للمقالة اأثراً
اإذ يرتتب على قولهم اإ�سقاط ُجلِّ اأدلة ال�سريعة، فالعمومات املخ�سو�سة فيها كثرية، 
وهذا الأثر يتحقق باملقالة وفق معناها الذي �سبق ترجيحه، ل�سيما اأن الحتجاج عند 

الأ�سوليني ين�سرف اإلى عمومات الأحكام يف الأ�سل.

انظر: الربهان )149/1(، و�سرح املعامل )468/1(، ونهاية الو�سول للهندي )1485/4(.  )1(
 ،)17/3( للرازي  واملح�سول   ،)290( الأ�سول  ميزان  انظر:  وغريهم،  اأبان،  بن  وعي�سى  ثور،  كاأبي   )2(

ورو�سة الناظر )706/2(.
للرازي  واملح�سول   ،)533/2( والعدة   ،)73/3( والإر�ساد  والتقريب   ،)26( ال�سا�سي  اأ�سول  انظر:   )3(

.)17/3(
انظر: التقريب والإر�ساد )75/3و120(، والربهان )150/1(، واأ�سول ال�سرخ�سي )145/1(، والقواطع   )4(
)349/1(، وامل�ست�سفى )234(، والتمهيد لأبي اخلطاب )145/2(، واإي�ساح املح�سول )304(، ورو�سة 

الناظر )49/2(، والعقد املنظوم )145/2(، و�سرح تنقيح الف�سول )227(، والإبهاج )1371/4(.
اأ�سول ال�سرخ�سي )145/1(.  )5(
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رابًعا: مناق�سة القول بلزوم التم�سك بالعام يف احلال.

اإذا ورد على املجتهد لفظ عام فهل يعتقد عمومه يف احلال ويبادر اإلى العمل به 
�ص قبل ذلك؟. اأو يجب عليه البحث عن املخ�سّ

اإلى لزوم اعتقاد عمومه يف احلال  الأربعة  الأ�سوليني من املذاهب  ذهب بع�ص 
وجواز العمل به)1(، وخالفهم يف ذلك كثري من الأ�سوليني)2(. 

حمل ال�ست�سهاد باملقالة يف هذه امل�ساألة: 

مما ا�ستدل به القائلون بلزوم العتقاد يف احلال: قيا�ص العام على احلقيقة يف 
عدم البحث عن املعاِر�ص، فاحلقيقة ُيتم�سك بها دون البحث عن قرينة اإرادة املجاز، 
فينبغي اأن يكون العام كذلك: ُيتم�سك به دون البحث عن قرينة اإرادة التخ�سي�ص، 

بجامع ورود الحتمال يف كلٍّ منهما)3(.

وناق�ص املانعون هذا القيا�ص: باأنه قيا�ص مع الفارق؛ فاحتمال التخ�سي�ص اأقوى؛ 
ا من التم�سك بالعام قبل التحقق  لكرثة وروده يف عمومات ال�سريعة، ولذا كان مانعاً
التم�سك  من  مانع  غري  فهو  املجاز،  احتمال  بخالف  وهذا  املخ�س�ص،  انتفاء  من 
باحلقيقة؛ لقلة وروده، وقد ا�ست�سهد عدد من الأ�سوليني باملقالة يف اأثناء املناق�سة؛ 

للتاأكيد على كرثة التخ�سي�ص الدالة على الفرق)4(.

وهو اإحدى الروايتني عن الإمام اأحمد، انظر: العدة لأبي يعلى )525/2(، ورو�سة الناظر )56/2(،   )1(
وفواحت   ،)210/1( والتحبري  والتقرير   ،)150/2( املنظوم  والعقد   ،)50/3( لالآمدي  والإحكام 

الرحموت )254/1(.
للرازي  واملح�سول  )65/2و66(،  اخلطاب  لأبي  والتمهيد   ،)302/3( والإر�ساد  التقريب  انظر:   )2(
تيمية  لبن  الفتاوى  وجمموع   ،)150/2( املنظوم  والعقد   ،)50/3( لالآمدي  والإحكام   ،)21/3(

)166/29(، وتلقيح الفهوم )236(.
والإبهاج   ،)312/1( والفائق   ،)1502/4( للهندي  الو�سول  ونهاية   ،)475/1( املعامل  �سرح  انظر:   )3(

)1376/4(، ونهاية ال�سول )200(، وحتفة امل�سوؤول )305/3(، واإجابة ال�سائل )309(.
انظر: امل�سادر ال�سابقة، وي�ساف لها: املوافقات )312/3(.  )4(
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احتمال  لأن  وذلك  وا�سح؛  “الفرق  )ت771ه�(:  ال�سبكي  ابن  قول  ذلك:  ومن 
وجود املخ�س�ص اأقوى؛ اإذ ما من عام اإل وقد تطرق اإليه التخ�سي�ص”)1(.

اأثر املقالة يف امل�ساألة: 

ا يف تقوية الرد على قيا�ص املخالفني، وبيان ف�ساده،  يتبني مما �سبق اأن للمقالة اأثراً
فكرثة التخ�سي�ص التي دلت عليها املقالة تبني اأن الت�سوية بني العمومات واحلقائق 

ا. بعيدة جداً

وهذا الأثر يتحقق باملقالة وفق املعنى الذي �سبق ترجيحه؛ فالتخ�سي�ص الوارد 
ا، وهو كاٍف يف بيان مدى الفرق بني املقي�ص واملقي�ص  على عمومات الأحكام كثري جداً

عليه.

املطلب الثاين
اأثر املقالة يف م�صائل التخ�صي�ص

تاأثرت عدد من الق�سايا الأ�سولية يف باب التخ�سي�ص بهذه املقالة اأو مبدلولها، 
ومنها ما ياأتي: 

اأوًل: جواز التخ�سي�س

ا)2(، وقد اأورد  ذهب جماهري اأهل العلم اإلى جتويز التخ�سي�ص، بل حكي اتفاقاً
ا -باإطالق اأو يف عمومات الأخبار فقط-، وُو�سف قائلوه  بع�ص الأ�سوليني قولاً خمالفاً

باأنهم �سذوذ ل يوؤبه مبخالفتهم)3(.

الإبهاج )1376/4(.  )1(
انظر: امل�ست�سفى )245(، ورو�سة الناظر )59/2و60(، والإحكام لالآمدي )282/2(، وخمت�سر ابن   )2(
احلاجب مع بيان املخت�سر )235/2(، و�سرح خمت�سر الرو�سة )551/2(، والفوائد ال�سنية )5/4(، 

واإر�ساد الفحول )354/1(.
انظر: الإحكام لالآمدي )282/2(، واإر�ساد الفحول )354/1(.  )3(
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حمل ال�ست�سهاد باملقالة يف هذه امل�ساألة: 

من اأدلة جموزي التخ�سي�ص: ا�ستدللهم بوقوعه يف ال�سرع بكرثة، فالوقوع دليل 
اجلواز، وقد ا�ست�سهد عدد من الأ�سوليني باملقالة يف اأثناء هذا ال�ستدلل)1(.

ومن ذلك: قول الآمدي )ت631ه�(: “يدل على جواز ذلك: ال�سرع واملعقول، اأما 
ال�سرع: فوقوع ذلك يف كتاب اهلل... حتى اإنه قد قيل: مل يرد عام اإل وهو خم�س�ص 
ا ملا وقع يف  اإل يف قوله تعالى: )ی     ی  ی  ی( ]البقرة: 29[، ولو مل يكن ذلك جائزاً

الكتاب”)2(.

اأثر املقالة يف امل�ساألة: 

ا يف تقوية الدليل، وبيان ُبْعد القول املخالف، اإل اأن  يتبني مما �سبق اأن للمقالة اأثراً
الدليل مل ينَب عليها؛ فاإن وقوع التخ�سي�ص - ولو ملرة -كاٍف يف الدللة على اجلواز، 
واإمنا تظهر فائدة املقالة يف تقوية ال�ستدلل، واملبالغة يف ا�ستبعاد املنع مبقدار كرثة 

التخ�سي�ص.

جواز  على  ال�ستدلل  يف  ينح�سر  الراجح  معناها  وفق  املقالة  تاأثري  اأن  اإل 
تخ�سي�ص عمومات الأحكام، وا�ستبعاد قول مانعي التخ�سي�ص باإطالق، اأما من منع 
ُتْثبت املقالة ما ل ينفونه، واإمنا  اإذ  تخ�سي�ص الأخبار فقط فلهم خمرج من هذا؛ 
ت�سح مناق�سة قولهم: باإثبات وقوع التخ�سي�ص يف الأخبار، وهو ما ل تتناوله املقالة 

باملعنى الراجح.

جتويز  على  تدل  الراجح  معناها  وفق  املقالة  اأن  اإلى  هنا:  التنبيه  وينبغي 

التخ�سي�ص فيها،  ي�ستلزم وقوع  التجويز ل  العمومات، وهذا  �سائر  التخ�سي�ص يف 
ال�ست�سهاد  فاإن  ولذا  احتماله،  بوجود  ل  التخ�سي�ص  دليل  بوجود  مرتبط  فالوقوع 
ونهاية   ،)282/2( لالآمدي  والإحكام  )59/2و60(،  الناظر  ورو�سة   ،)245( امل�ست�سفى  انظر:   )1(
الو�سول للهندي )1459/4(، والفوائد ال�سنية )6/4(، والتحبري )2516/6(، وحا�سية العطار على 

�سرح املحلي )32/2(.
الإحكام )282/2(.  )2(
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باملقالة ل يكفي يف الدللة على وقوعه يف الدليل العام حمل النظر، ما مل يرد عليه 
دليل التخ�سي�ص املعترب.

والتاأكيد على هذا من الأهمية مبكان، فاملقالة قد اتخذتها بع�ص الطوائف و�سيلة 
فيها،  التخ�سي�ص  بادعاء  لهم،  امللزمة  العتقادية  العمومات  من  التخل�ص  لتربير 

وحجتهم: هذه املقالة اأو مدلولها.

ورد  اإذا  املذاهب  من  مذهب  اأ�سحاب  كل  “جتد  )ت751ه�(:  القيم  ابن  يقول 
القراآن  عمومات  اأكرث  وقالوا:  تخ�سي�سه،  ادعوا  مذهبهم  يخالف  عام  عليهم 

خم�سو�سة)1(، ولي�ص ذلك ب�سحيح بل اأكرثها حمفوظة باقية على عمومها”)2(.

ويف املقابل يكون لال�ست�سهاد باملقالة فائدة يف العمومات التي ورد عليها الدليل 
اأو امتناعه فيها، وذلك بالنظر  ا�ستبعاد التخ�سي�ص  �ص، حيث تدفع توهم  املخ�سِّ
الأ�سوليني  من  العلم  اأهل  من  عدد  كالم  يف  حا�سر  وهذا  نظائرها،  يف  كرثته  اإلى 

والفقهاء وغريهم يف التطبيقات والفروع ذات ال�سلة، ومن ذلك)3(: 

قول ابن قدامة )ت620ه�( يف رجم الزاين الثيب دون جلده: “لو قلنا: اإن الثيب 
ا لالآية العامة، وهذا �سائغ بغري خالف؛ فاإن عمومات  ل يجلد، لكان هذا تخ�سي�ساً

القراآن يف الإثبات كلها خم�س�سة”)4(.

وقول العيني )ت855ه�( يف ا�ستثناء حتية امل�سجد من ا�ستحباب اأداء ال�سنن يف 
ويلحظ اأن ا�ست�سهادهم باملقالة هنا روعي فيه املعنى ال�سامل لعمومات القراآن كلها مبختلف اأنواعها،   )1(

وهو معنى مردود.
ال�سواعق املر�سلة )689/2(.  )2(

وبع�ص هذه  فيها،  وقوعه  لكرثة  التخ�سي�ص؛  فالعمومات حتتمل  هنا؛  العام مدخل  لظنية  يكون  وقد 
ا على هذا، انظر:  الطوائف ت�سرتط اليقني يف اإثبات امل�سائل العتقادية، فيكون تخل�سهم منها ا�ستناداً

الكليات )602(.
ابن  وتف�سري   ،)40/25( الدراري  والكواكب   ،)528/2( عقيل  لبن  الوا�سح  ذكر:  ما  غري  يف  انظر   )3(
عرفة )174/4(، وعمدة القاري )31/3(، وفتح القدير لبن الهمام )184/2(، والتقرير والتحبري 

)157/1(، وتي�سري التحرير )237/4(.
املغني )310/12(.  )4(
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فال  امل�سجد  لتعظيم  امل�سجد  وحتية  اخلارجية،  بالأدلة  يخ�ص  قد  “العام  البيوت: 
ت�سح اإل فيه،  وما  من  عام  اإل  وقد  خ�ص”)1(.

ثانًيا: مناق�سة القول بن�سخ اخلا�س بالعام املتاأخر عنه

من حالت ورود العام واخلا�ص: اأن يتاأخر الن�ص العام عن الن�ص اخلا�ص يف 
ا، ثم قال له بعد  ا درهماً اأعط زيداً الزمن، وميثلون لذلك: مبا لو قال ال�سيد لعبده: 

ا، فقوله الأول خا�ص متقدم، والآخر عام متاأخر)2(. ا �سيئاً مدة: ل تعط اأحداً

اأن  اإلى  وحكم هذه احلالة حمل خالف بني اأهل العلم، فذهب جمهور احلنفية 
اإلى  فذهبوا  الأ�سوليني  جمهور  وخالفهم  املتقدم)3(،  اخلا�ص  ين�سخ  املتاأخر  العام 

اجلمع بينهما بحمل العام على اخلا�ص)4(.

حمل ال�ست�سهاد باملقالة يف هذه امل�ساألة: 

نوق�ص مذهب احلنفية: باأنه يلزم منه تقدمي النادر على الغالب، فاحلكم بحمل 
ا عنه اأولى - لكرثة التخ�سي�ص - من احلكم بن�سخ  العام على اخلا�ص ولو كان متاأخراً
اخلا�ص بالعام - لقلة الن�سخ -، وقد ا�ست�سهد بع�ص الأ�سوليني باملقالة اأو مبدلولها 

يف اأثناء هذه املناق�سة)5(.

ومن ذلك: قول الرهوين )ت773ه�( يف بيان رجحان التخ�سي�ص على الن�سخ: 
ل عام اإل وهو خم�س�ص”)6(. قيل:  حتى  اأغلب،  “التخ�سي�ص 

عمدة القاري )33/25(.  )1(
انظر: ك�سف الأ�سرار للبخاري )292/1(، وقد ذكر احلنفية بع�ص الأمثلة الفقهية التي ل تخلو من   )2(
نزاع يف �سحتها ويف حتقيق مناطها، وي�سيق املقام عن تف�سيل القول فيها، ولعل يف املثال املذكور كفاية 

لت�سوير امل�ساألة.
والتقرير  الأ�سول )323و324(،  وميزان  ال�سرخ�سي )133/1(،  واأ�سول  الف�سول )385/1(،  انظر:   )3(

والتحبري )6/3(.
انظر: العدة لأبي يعلى )615/2(، واملح�سول للرازي )104/3(، والعقد املنظوم )339/2(، والإبهاج   )4(

.)1460/4(
انظر: امل�ست�سفى )254(، ورو�سة الناظر )71/2(، وحتفة امل�سوؤول )230/3(.  )5(

حتفة امل�سوؤول )230/3(.  )6(
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اأثر املقالة يف امل�ساألة: 

ا يف تقوية ورود احتمال التخ�سي�ص اأكرث من ورود  يتبني مما �سبق اأن للمقالة اأثراً
ه،  ا على معاِر�سِ احتمال الن�سخ، فكرثة التخ�سي�ص التي اأكدتها املقالة جعلته راجحاً
اإلى  �ستوؤول  املناق�سة  هذه  اأن  اإل  ترجيحه  �سبق  الذي  باملعنى  يتحقق  الأثر  وهذا 
نقل اخلالف نحو �سحة مدلول املقالة؛ وذلك لإنكار احلنفية لها بناءاً على مفهوم 

التخ�سي�ص عندهم كما �سبق.

ثالًثا: جواز تخ�سي�س املتواتر بخرب الآحاد ابتداًء، ومنع تخ�سي�س املتواتر 
به اإن ُخ�سَّ بقاطع

من �سور تخ�سي�ص الن�ص بالن�ص: تخ�سي�ص العام املتواتر من القراآن اأو ال�سنة 
بخرب الآحاد، وذلك مثل: تخ�سي�ص قول اهلل : )ٺ  ٺ  ٺ   
ٿ( ]املائدة: 38[ -ال�سامل ل�سارق القليل والكثري- بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقطع يد 
ا«)1(، وعليه فتكون الآية خم�سو�سة ب�سارق الن�ساب  ال�سارق اإل يف ربع دينار ف�ساعداً

فاأعلى.

اأقوال  فيه  ولهم  العلم،  اأهل  بني  الآحاد حمل خالف  املتواتر بخرب  وتخ�سي�ص 
متعددة، اأهمها ملحل الدرا�سة: ما ذهب اإليه بع�ص احلنفية من التف�سيل: فاملتواتر 
بقاطع  املخ�سو�ص  واملتواتر   ، ابتداءاً بالآحاد  تخ�سي�سه  يجوز  ل  عندهم  املحفوظ 

يجوز تخ�سي�سه بالآحاد)2(.

اإلى  تفريقهم-  على  ا  جرياً التفقه  باب  -من  )ت771ه�(  ال�سبكي  ابن  وذهب 

يف  ون�سابها(  ال�سرقة  حد  باب   - احلدود  )كتاب  يف  “�سحيحه”  يف  م�سلم  اللفظ:  بهذا  اأخرجه   )1(
“�سحيحه” يف )كتاب احلدود -  )1312/3( برقم )1684(، وبقريب من هذا اللفظ: البخاري يف 
باب قول اهلل تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ(، ويف 

كم يقطع؟( يف )160/8( برقم )6789(.
انظر: الف�سول )156/1(، واأ�سول ال�سرخ�سي )133/1و142(، وبذل النظر )463(، وف�سول البدائع   )2(

.)141/2(
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، ومنعه يف املتواتر  ت�سحيح عك�سه، اأي: جواز تخ�سي�ص العام املتواتر بالآحاد ابتداءاً
املخ�سو�ص بقاطع)1(.

حمل ال�ست�سهاد باملقالة يف هذه امل�ساألة: 

مما ُا�ستِدل به ملا ذهب اإليه ابن ال�سبكي )ت771ه�( ما ياأتي)2(: 

• اأنه يجوز تخ�سي�ص العام املتواتر بالآحاد ابتداءاً حمالاً له على الغالب؛ لأن 	
�سراح  بع�ص  وا�ست�سهد  جتويزه،  فينبغي  التخ�سي�ص،  العمومات  يف  الغالب 

مذهبه املذكور باملقالة يف اأثناء ذلك)3(.

اأنها  العمومات:  يف  الغالب  “لأَنّ  توجيهه:  يف  )ت831ه�(  الربماوي  قال 
�ص،  ، فاإذا كان ل ُبَدّ ِمن خُم�سِّ �سة، حتى قيل: ما ِمن عام اإل وُخ�َصّ خم�سَّ

فالتخ�سي�ص بخرب الواحد يلحق مبا هو الأغلب يف العمومات”)4(.

• اأما اإن خ�س�ص املتواتر بقاطع فقد اأُحْلق بالغالب، فال حاجة بعد ذلك اإلى 	
تخ�سي�سه بالآحاد.

اأثر املقالة يف امل�ساألة: 

ا فيما ذهب اإليه ابن ال�سبكي )ت771ه�(، فقد اأجاز  يتبني مما �سبق اأن للمقالة اأثراً
تخ�سي�ص املتواتر بالآحاد اإن مل يخ�ص بقاطع؛ لُيلَحق بالغالب الذي دلت عليه املقالة.

ولكن هذه النتيجة اإمنا تن�سجم مع قول اجلمهور يف اعتبار كرثة التخ�سي�ص يف 
عمومات ال�سريعة، والأمر عندهم غري مق�سور على حالة عدم ح�سول التخ�سي�ص 

ا)5(. بالقاطع، بل ي�سح التخ�سي�ص بخرب الواحد الثابت مطلقاً

انظر: جمع اجلوامع مع ت�سنيف امل�سامع )777/2(.  )1(
انظر: ت�سنيف امل�سامع )778/2(، والغيث الهامع )325(، والفوائد ال�سنية )152/4(.  )2(

انظر: امل�سادر ال�سابقة.  )3(
الفوائد ال�سنية )152/2(.  )4(

انظر: التقريب والإر�ساد )184/3(، والعدة لأبي يعلى )550/2(، والإحكام لالآمدي )322/2(.  )5(
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ومما ا�ستند اإليه بع�سهم يف ذلك: مدلول املقالة، كما قال الأبياري )ت616ه�(: 
اأغلب، من �سكونها اإلى اندراج ال�سورة املخ�س�سة  العدل  قول  اإلى  النف�ص  “�سكون 
احتمال  اإلى  بالنظر  القطع  وتعذر  العدل،  قول  اإلى  تطرق  والظن  العموم...  حتت 
ا... والظن تطرق اإلى العموم باعتبار تطرق التخ�سي�ص اإليه،  ا اأو �سهواً الكذب عمداً
ا اأو  وقلَّ من العمومات ما بقي على عمومه، وقّل من العدول من اطلع على كذبه �سهواً

ا”)1(. عمداً

وفق  قليل  فالتخ�سي�ص  يظهر؛  فيما  للحنفية  ملزمة  لي�ست  ال�سابقة  والنتيجة 
اأن ماأخذهم يف منع تخ�سي�ص املتواتر القطعي  مفهومه عندهم -كما �سبق-، كما 
بالآحاد الظني باٍق، وهو انتفاء ت�ساوي القوة بينهما - والت�ساوي �سرط عندهم - اإن 

مل ي�سبقه تخ�سي�ٌص بقاطع)2(.

رابًعا: جواز التخ�سي�س بالقيا�س

اإذا دل القيا�ص على ق�سر اللفظ العام على بع�ص اأفراده فهل يجوز تخ�سي�سه به؟

 ]2 ]النور:  ٿ(  ٺ     ٺ   ٺ     ٺ   ڀ   ڀ   )ڀ   الزنا:  اآية  تعد  ذلك:  ومثال 
عامة يف احلر والعبد واحلرة والأمة، اإل اأن قوله  عن الإماء: )ھ  ھ  ھ   
ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( ]الن�ساء: 25[. اأخرج الأمة عن عمومها، 

وميكن عن طريق القيا�ص اأن ُيْلحق العبد بالأمة، فيخرج عن عموم اآية الزنا.

ا)3(،  اإذا ثبت هذا فقد اأجاز جمهور الأ�سوليني تخ�سي�ص العام بالقيا�ص مطلقاً
ومنهم من قيَّد القيا�ص باجللي دون اخلفي)4(.

للهندي  الو�سول  ونهاية   ،)327/2( لالآمدي  الإحكام  وانظر:  )203/2و204(،  والبيان  التحقيق   )1(
.)1640/4(

اأ�سار لهذا املعنى: ال�سفي الهندي يف نهاية الو�سول )1640/4(.  )2(
انظر: املعتمد )275/2(، والعدة لأبي يعلى )559/2(، وامل�ست�سفى )249(، واإي�ساح املح�سول )321(.  )3(
انظر: املعتمد )275/2(، وامل�ست�سفى )249(، والتمهيد لأبي اخلطاب )122/2(، واملح�سول للرازي   )4(

)96/3(، والتحقيق والبيان )206/2(.
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حمل ال�ست�سهاد باملقالة يف هذه امل�ساألة: 

من اأدلتهم على جتويز التخ�سي�ص بالقيا�ص: اأن العام حمتمل للخ�سو�ص؛ لكرثة 
اأولى  بالقيا�ص  التخ�سي�ص  فكان  حمتمل،  غري  اخلا�ص  والقيا�ص  ال�سرع،  يف  وروده 
من بقاء العموم، وقد ا�ست�سهد عدد من الأ�سوليني باملقالة يف اأثناء هذا ال�ستدلل 

بغر�ص التاأكيد على كرثة ورود احتمال اخل�سو�ص)1(.

ومن ذلك: قول الآمدي )ت631ه�( عن احتمال تخ�سي�ص العام: “احتمال ذلك 
يف ال�سرع اأغلب من احتمال الغلط من املتبحر على ما ل يخفى، ولهذا قيل: اإنه ما من 
عام اإل وهو خم�سو�ص اإل يف قوله تعالى: )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 282[، 

ول كذلك القيا�ص”)2(.

اأثر املقالة يف امل�ساألة: 

ا يف تقوية ورود احتمال التخ�سي�ص على العموم،  يتبني مما �سبق اأن للمقالة اأثراً
فكرثة التخ�سي�ص التي دلت عليها املقالة مورثة لحتمال وروده على �سائر العمومات، 
وهذا  اخلا�ص،  القيا�ص  بدللة  العموم  عن  الأفراد  بع�ص  احتمال خروج  يقوي  مما 

الأثر ميكن اأن يتحقق باملقالة وفق املعنى الذي �سبق ترجيحه.

معطوًفا  بع�سه  بذكر  العام  تخ�سي�س  يف  بالتوقف  القول  مناق�سة  خام�ًسا: 
عليه.

ا عليه لفظ خا�ص من جن�سه يوافقه يف احلكم -كقول  اإذا ورد لفظ عام معطوفاً
القائل: �سم كل يوم و�سم يوم اخلمي�ص- فاإن ظاهر العام ال�سامل لكل اأفراده يتعار�ص 
مع ظاهر العطف املقت�سي للمغايرة، ول يخلو اللفظ العام يف مثل هذا من احتمالني: 

يوم اخلمي�ص يف  العطف، فال يدخل  باإعمال ظاهر  ا  اأن يكون خم�سو�ساً الأول: 
اللفظ العام.

انظر: الإحكام لالآمدي )281/4(، ونهاية الو�سول لل�سفي الهندي )1689/4(، والفائق )351/1(.  )1(
الإحكام )281/4(.  )2(
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ا باإهمال ظاهر العطف، فيدخل يوم اخلمي�ص يف اللفظ  الثاين: اأن يكون حمفوظاً
العام، ويحمل العطف على التاأكيد، والهتمام باملعطوف.

اإذا ثبت هذا فقد توقف بع�ص الأ�سوليني يف امل�ساألة)1(، وخالفهم اآخرون)2(.

حمل ال�ست�سهاد باملقالة يف هذه امل�ساألة: 

ا�ستدل القائلون بالتوقف: باأنه لي�ص ترك ظاهر العموم -بحمله على اخل�سو�ص 
ا للعطف- باأولى من ترك ظاهر العطف -بحمله على الهتمام باملعطوف  ت�سحيحاً

ا للعموم-، والعك�ص �سحيح)3(. ت�سحيحاً

ونوق�ص هذا: باأن العمومات كرث فيها التخ�سي�ص، بخالف العطف، فلم تكرث فيه 
خمالفة ظاهره املقت�سي للمغايرة، وعليه فيقدم الأكرث؛ لقلة املف�سدة فيه)4(.

قال:  حيث  املناق�سة،  هذه  اأثناء  يف  باملقالة  )ت684ه�(  القرايف  وا�ست�سهد 
قوله  اإل  ُخ�صَّ  وقد  اإل  عام  من  ما  قيل:  حتى  التخ�سي�ص،  فيها  كرث  “العموميات 
]البقرة: 282[، والعطف مل يح�سل فيه مثل هذه  )ی  ی  جئ  حئ(  تعالى: 

املخالفة، وهذا املجاز، فكان العطف اأولى من العموم”)5(.

اأثر املقالة يف امل�ساألة: 

فيها  ُاعتمد  بالتوقف، حيث  القول  مناق�سة  ا يف  اأثراً للمقالة  اأن  �سبق  يتبني مما 
على كرثة ورود التخ�سي�ص التي اأكدتها املقالة، مما جعل اإعمال ظاهر العطف اأولى 
باملراعاة من اإبقاء العام على عمومه، واحتمال التخ�سي�ص اأرجح من احتمال التجوز 
يف العطف، وهذا الأثر بهذا التكييف يتحقق باملقالة وفق املعنى الذي �سبق ترجيحه.

انظر: املعتمد )164/1(، وبذل النظر )142(، واملح�سول للرازي )155/2(.  )1(
الف�سول )133(،  تنقيح  الأ�سول )1405/3(، و�سرح  نفائ�ص  لها:  ال�سابقة، وي�ساف  امل�سادر  انظر:   )2(

ونهاية الو�سول للهندي )1017/3(، والكوكب الدري )397(، والبحر املحيط )306/4(.
انظر: املعتمد )164/1(، وبذل النظر )142(، واملح�سول للرازي )155/2(.  )3(

انظر: نفائ�ص الأ�سول )1405/3(، ونهاية الو�سول للهندي )1018/3(.  )4(
نفائ�ص الأ�سول )1405/3(.  )5(
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اإل اأنه ميكن القول: اإن اأثر املقالة متوقف على ا�سرتاط اقت�ساء العطف للمغايرة 
التامة من جميع الوجوه بني املعطوف واملعطوف عليه مع ا�سرتاكهما يف احلكم، وهذا 

ما ا�ستدعى التعار�ص املذكور.

اأما اإن قيل باأن العطف يقت�سي املغايرة ولو يف البع�ص)1(، فبه ميكن اجلمع بني 
اإبقاء العام على عمومه، واإعمال ظاهر العطف مع حمله على التاأكيد.

ووجه ذلك: اأن عطف بع�ص ال�سيء عليه يت�سمن مغايرة بينهما، ف�“بع�ص ال�سيء 
اأن حمل  مغاير ملجموعه، وهذا القدر من املغايرة كاٍف يف ح�سن العطف”)2(، كما 
ا من املغايرة يف قوة الدللة، فاملوؤكد بالذكر لي�ص  العطف على التاأكيد يقت�سي نوعاً

كغريه؛ لزيادة العناية به.

لكونها  التخ�سي�ص؛  احتمال  تقدمي  يف  اأثر  للمقالة  فلي�ص  التكييف  هذا  وعلى 
تتناول عمومات قام دليل التخ�سي�ص عليها، والعام حمل البحث وفق هذا التكييف 

مل يقم دليل التخ�سي�ص عليه. 

املطلب الثالث
اأثر املقالة يف م�صائل الرتجيح

تاأثرت عدد من الق�سايا الأ�سولية يف باب الرتجيح بني الدللت بهذه املقالة اأو 
مبدلولها، ومن اأهمها ما ياأتي: 

اأوًل: ترجيح العام املخ�سو�س على العام غري املخ�سو�س.

فما  التخ�سي�ص،  دخله  والآخر  عمومه،  على  باٍق  اأحدهما  عامان  تعار�ص  اإذا 
املقدم منهما؟.

الطحاوية  العقيدة  و�سرح  )176/7و177(،  تيمية  ابن  فتاوى  جمموع  املغايرة:  مراتب  يف  انظر   )1(
.)484/2(

تف�سري الرازي )159/19( بت�سرف، وانظر: اللباب يف علوم الكتاب )487/11(.  )2(
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ومثال ذلك: حكم اجلمع بني الأختني مبلك اليمني يتنازعه عمومان: 

ۆ   ۇ   ۇ      ڭ       ڭ    )ڭ    : قوله  وهو:  خم�سو�ص،  عموم  اأحدهما: 
ۆ( ]املعارج: 30[، وهو عام يف حل ملك اليمني، وي�سمل �سورة اجلمع بني 
الأختني اململوكتني، ومعلوم اأنه ُخ�صَّ من هذا العموم: الأم والأخت بالر�ساع 

ونحوهما.

الن�ساء:  املحرمات من  ذكر  �سياق   يف  قوله  وهو  والآخر: عموم حمفوظ، 
)ھ  ھ  ے  ے( ]الن�ساء: 23[، وهو عام يف كل اأختني حرتني 

اأو مملوكتني، وبناءاً عليه ل يحل اجلمع بينهما.

اإذا ثبت هذا فقد ذهب جماعة من الأ�سوليني اإلى ترجيح العام املخ�سو�ص على 
العام املحفوظ)1(.

حمل ال�ست�سهاد باملقالة يف هذه امل�ساألة: 

ا للعام املحفوظ،  م العام املخ�سو�ص: بكرثة وروده يف ال�سرع خالفاً ا�ستدل من قدَّ
فاإحلاقه بالكثري الغالب مف�ٍص اإلى اطمئنان النف�ص له، بخالف العام املحفوظ الذي 
ا عليه فال تطمئن النف�ص له، وقد ا�ست�سهد بع�سهم  يبقى احتمال التخ�سي�ص وارداً

باملقالة يف اأثناء هذا ال�ستدلل)2(.

الغالب  كان  اإذا  يقول:  اأْن  “ولقائل  )ت771ه�(:  ال�سبكي  ابن  قول  ذلك:  ومن 
اأولى؛  باملخ�سو�ص  فالعمل   ، ُخ�صَّ وقد  اإل  عام  ما من  واأَنّه  كّل عام خم�س�ص،  اأّن 
لأّنه التحق بالغالب فاطماأنت اإليه النف�ص ومل ينتظر بعده تطرق التخ�سي�ص اإليه، 

بخالف الباقي على عمومه، فاإّن الّنف�ص ل ت�ستيقن ذلك”)3(.

انظر: نهاية الو�سول للهندي )3704/8(، والإبهاج )2807/7(، والبحر املحيط )190/8(، وت�سنيف   )1(
امل�سامع )523/3(، والفوائد ال�سنية )257/5(، والدرر اللوامع )80/4(. 

انظر: الإبهاج )2807/7(، وت�سنيف امل�سامع )523/3(، والفوائد ال�سنية )257/5(، والدرر اللوامع   )2(
 .)80/4(

الإبهاج )2807/7(.  )3(
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اأثر املقالة يف امل�ساألة: 

ا يف ترجيح العام املخ�سو�ص على العام املحفوظ  يتبني مما �سبق اأن للمقالة اأثراً
عند من ذهب اإلى ذلك؛ اإذ اعتمدوا على اإحلاقه بالغالب يف جن�ص العمومات، مما 
�سبق  الذي  مبعناها  املقالة  تفيدها  الغلبة  وتلك  اإليه،  النف�ص  اطمئنان  اإلى  اأف�سى 

ترجيحه.

ثانًيا: ترجيح تخ�سي�س العام على تاأويل اخلا�س.

اإذا تعار�ص دليالن اأحدهما عام، والآخر خا�ص، واحلال فيهما ل يخلو: 

• اإما اأن يخ�س�ص العام، ويحفظ اخلا�ص من التاأويل، فما املقدم منهما؟	

• واإما اأن يحفظ العام من التخ�سي�ص، ويوؤول اخلا�ص.	

ومثال ذلك: حكم خيار املجل�ص يتنازعه دليالن: 

• عقد 	 يتناول  عام  وهو   ،]1 ]املائدة:  ک(  )ڑ   تعالى:  قوله  اأحدهما: 
لكونه  يثبت خيار املجل�ص؛  املتبايعني يف املجل�ص مع بقائهما فيه، وعليه فال 
العموم يحتمل التخ�سي�ص باحلديث  اأن هذا  اإل  الوفاء بالعقد،  ينايف لزوم 

الآتي.

• باخليار، 	 خا�ص  وهو  يتفرقا«)1(،  مل  ما  باخليار  عان  »البيِّ حديث:  والآخر: 
وعليه فيثبت خيار املجل�ص، اإل اأن هذا احلديث يحتمل التاأويل، وذلك بحمل 
عان« على املت�ساومني، و»ما مل يتفرقا« على التفرق بالأقوال دون  لفظ: »البيِّ

الأبدان)2(. 

يكتما  ومل  البيعان  بنّي  اإذا  باب   - البيوع  )كتاب  يف  “�سحيحه”  يف  البخاري  اللفظ:  بهذا  اأخرجه   )1(
ون�سحا( يف )58/3( برقم )2079(، وم�سلم يف “�سحيحه” يف )كتاب البيوع - باب ال�سدق يف البيع 

والبيان( يف )1164/3( برقم )1532(.
انظر يف هذا التاأويل: التمهيد لبن عبدالرب )13/14(، وك�سف الأ�سرار للبخاري )65/3(، وريا�ص   )2(

الأفهام )189/4(، وعمدة القاري )196/11(.
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وعليه فاإما اأن تخ�س�ص الآية ويحفظ احلديث عن التاأويل، واإما اأن يحفظ عموم 
الآية، ويوؤول احلديث.

اإذا ثبت هذا فقد ذهب اأكرث الأ�سوليني اإلى ترجيح التخ�سي�ص على التاأويل)1(.

حمل ال�ست�سهاد باملقالة يف هذه امل�ساألة: 

التاأويل،  قلة  مقابل  ال�سرع  يف  وروده  بكرثة  التخ�سي�ص:  ترجيح  على  ا�ستدلوا 
والكرثة تدل على قلة املف�سدة، فيقدم لذلك، وا�ست�سهد بع�ص الأ�سوليني بهذه املقالة 

يف اأثناء ال�ستدلل)2(.

اإلى  التخ�سي�ص  تطرق  اأن  يخفى  ل   “ )ت631ه�(:  الآمدي  قول  ذلك:  ومن 
العمومات  اأكرث  كانت  ولهذا  اخلا�ص،  اإلى  التاأويل  تطرق  من  اأكرث  العمومات 

خم�س�سة”)3(.

اأثر املقالة يف امل�ساألة: 

ا يف تقوية ترجيح تخ�سي�ص العام على تاأويل  يتبني مما �سبق اأن ملعنى املقالة اأثراً
اخلا�ص، حيث ُاعتمد يف ذلك على كرثة التخ�سي�ص التي توؤكدها املقالة، وهذا الأثر 

يتحقق مبعناها الذي �سبق ترجيحه.

ثالًثا: ترجيح التخ�سي�س على املجاز

املقدم  فما  �سرعي،  ن�ص  يف  املجاز  واحتمال  التخ�سي�ص  احتمال  تعار�ص  اإذا 
منهما؟.

ومثال ذلك: وقت ذبح الأ�سحية لأهل البوادي الذين ل تقام عندهم �سالة العيد 

 ،)375/3( املخت�سر  بيان  مع  احلاجب  ابن  وخمت�سر  )254/4و255(،  لالآمدي  الإحكام  انظر:   )1(
والتحبري )4176/8(، وتي�سري التحرير )159/3(.

انظر: امل�سادر ال�سابقة، وي�ساف لها: نهاية الو�سول للهندي )3714/8(، والفائق )359/2(.  )2(
الإحكام لالآمدي )254/4و255(.  )3(
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يتنازعه ا�ستنباطان من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من ذبح بعد ال�سالة فقد مت ن�سكه«)1(: 

• �ص احلديث باأهل الأم�سار والقرى، وبهذا يكون لفظ )ال�سالة( 	 اإما اأن يخ�سَّ
حممولاً على معناه احلقيقي، وهو اأداوؤها، ويكون التقدير: من ذبح بعد اأداء 
ال�سالة فقد متَّ ن�سكه، وعليه فيخرج اأهل البوادي من عموم احلديث؛ لعدم 

خماطبتهم بال�سالة، فيحل لهم الذبح من طلوع الفجر.

• لفظ 	 يحمل  لكن  البوادي،  اأهل  في�سمل  عمومه  على  احلديث  يبقى  اأن  واإما 
)ال�سالة( على معناه املجازي، وهو وقت ال�سالة، فيكون التقدير: من ذبح 
بعد مقدار وقت ال�سالة فقد مت ن�سكه، وعليه فال يحل لأهل البوادي الذبح 

اإل بعد مرور مقدار وقتها.

اإذا ثبت هذا فقد ذهب جمهور الأ�سوليني اإلى ترجيح احتمال التخ�سي�ص على 
احتمال املجاز)2(.

حمل ال�ست�سهاد باملقالة يف هذه امل�ساألة: 

ا للمجاز،  ا�ستدلوا على تقدمي احتمال التخ�سي�ص: بكرثة وروده يف ال�سرع خالفاً
والكرثة تدل على قلة املف�سدة، فيحمل عليه.

وقد ا�ست�سهد ال�سفي الهندي )ت715ه�( باملقالة يف اأثناء هذا ال�ستدلل، حيث 
قال: “التخ�سي�ص فيما يت�سور فيه اأكرث من املجاز فيما يت�سور فيه التجوز؛ اإذ ما 
من عام اإل وقد ُخ�صَّ عنه البع�ص اإل قوله تعالى: )ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة: 
282[، )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ( ]هود: 6[، ولي�ص كل لفظ يت�سور فيه 

التجوز فهو جماز، والكرثة تدل على قلة املف�سدة فيه”)3(.

اأخرجه بهذا اللفظ: البخاري يف “�سحيحه” يف )كتاب الأ�ساحي - باب �سنة الأ�سحية( يف )99/7(   )1(
برقم   )1552/3( يف  وقتها(  باب   - الأ�ساحي  )كتاب  يف  “�سحيحه”  يف  وم�سلم   ،)5546( برقم 

.)1961(
انظر: املح�سول للرازي )360/1(، و�سرح تنقيح الف�سول )121(، و�سرح الكوكب املنري )665/4(.   )2(

نهاية الو�سول )491/2(، وقد اأ�سار القرايف ملدلول املقالة يف نفائ�ص الأ�سول )977/2(.  )3(
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اأثر املقالة يف امل�ساألة: 

ا يف ترجيح التخ�سي�ص على املجاز، حيث  يتبني مما �سبق اأن ملدلول املقالة اأثراً
ا،  اعتباره �سرعاً املقالة، وهي دالة على قوة  اأكدتها  التي  ُاعتمد يف ذلك على كرثته 

ورجحانه على احتمال املجاز، وهذا الأثر يتحقق باملعنى الذي �سبق ترجيحه.

احتمال  املذكور  املثال  يف  ح  رجَّ )ت428ه�(  القدوري  اأن  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
خمالفيه:  ا  مناق�ساً قال  حيث  باملقالة،  ا  م�ست�سهداً املجاز  احتمال  على  التخ�سي�ص 
اعتبار العموم؛ لأن اأكرث عمومات  اأولى من  اعتبار احلقيقة  قالوه كان  “ولو �سح ما 
حفظ  من  اأولى  احلقيقة  فحفظ  مرتوكة،  حقائقه  اأكرث  ولي�ص  خم�سو�سة،  القراآن 

العموم”)1(.

التجريد )6443/12(.  )1(
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اخلامتة

اأحمد اهلل  الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، واأختم هذه الدرا�سة باأبرز 
ما اأ�سفرت عنه من نتائج: 

جمهور  اإلى   ) ُخ�صَّ وقد  اإل  عام  من  )ما  املقالة:  هذه  ن�سبة  �سالحية  اأوًل: 

بع�ص  يف  لهم  ا  م�سَتَنداً وتعد  بكرثة،  م�سنفاتهم  يف  متداولة  وهي  الأ�سوليني، 
ال�ستدللت واملناق�سات ذات ال�سلة.

ق�سد  على  حمله  يرتجح  ولذا  العمومات،  واقع  يخالف  املقالة  ظاهر  ثانًيا: 

املبالغة، فيكون معناه: اإثبات كرثة التخ�سي�ص يف �سائر العمومات مبختلف اأنواعها 
ومواردها، ولزمه: قلة العمومات املحفوظة.

بوقوع  واحلكم  والتخ�سي�ص،  العمومات،  هي:  اأركان،  ثالثة  للمقالة  ثالًثا: 

تخ�سي�ص العمومات.

ا اأدى اإلى اختالف  ا موؤثراً رابًعا: تعددت �سيغ العلماء لهذه املقالة، واختلفت اختالفاً

املعنى املفهوم منها، وميكن ت�سنيف تلك ال�سيغ اإلى ثالثة اأ�سناف: 

• الأول: التعبري ب�سيغ مرادفة للمقالة ل تغريِّ معناها.	

• الثاين: تقييد الركن الأول للمقالة، وهو: العمومات، وقد تعددت تلك القيود 	
بح�سب املعنى املق�سود، وهي تعود اإلى اأربعة قيود تقت�سي ق�سر هذا الركن 
على عمومات ال�سرع اأو القراآن اأو الأحكام اأو ما كان قابالاً للتخ�سي�ص منها.

• الثالث: تعديل الركن الثالث للمقالة، وهو: وقوع التخ�سي�ص على العمومات، 	
حيث ُعِدل يف �سيغ هذا ال�سنف اإلى اإثبات تخيله ل اإثبات وقوعه. 

خام�ًسا: يعود اأ�سل املقالة وفق معناها الظاهر -ح�سب ا�ستقرائي- اإلى: 
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• رواية من�سوبة لبن عبا�ص  )ت68(.	

• ا�ستقراء قام به من �سحح املقالة.	

ان على الراجح. وكالهما ل ي�سحَّ

�ساد�ًسا: املقالة وفق معناها الظاهر غري مّطردة يف كافة العمومات، حيث وردت 

�ص. عليها ا�ستثناءات متعددة بقي العام فيها على عمومه، ومل ُيخ�سّ

ا  نظراً والرد؛  القبول  حيث  من  املقالة  على  واحد  حكم  اإطالق  ي�سح  ل  �سابًعا: 

لتعدد املعاين التي ميكن اأن حتمل عليها: 

• فهي 	 العمومات  لكافة  امل�ستغرق  الظاهر  معناها  على  املقالة  ُحملت  فاإن 
مردودة.

• اإن حملت على �سمولها لكل عام يف ال�سرع اأو القراآن عدا النادر فهي مردودة.	

• يف 	 مقبولة  فهي  �سيء(  )كل  ب�سيغة  وارد  عام  لكل  �سمولها  على  حملت  اإن 
ذاتها، لكن املقالة بهذا املعنى تخرج عن مق�سود الأ�سوليني فيما ا�ست�سهدوا 

بها فيه.

• ا عدا الي�سري فهي مقبولة، 	 ا �سرعياً اإن حملت على �سمولها لكل عام يتناول تكليفاً
وهو اأرجح تاأويالت املقالة.

• ف�ّسرت 	 اإن  مردودة  فهي  للتخ�سي�ص  قابل  عام  لكل  �سمولها  على  حملت  اإن 
قابلية التخ�سي�ص مبجرد ورود الحتمال على اللفظ العام.

• اإن ُعدل باملقالة اإلى اإثبات تخيل التخ�سي�ص -ل اإثبات وقوعه- عدا ما نفته 	
القرائن فهي مقبولة يف ذاتها، لكن هذا املعنى ُيعّد نتيجة لوقوع التخ�سي�ص 

الذي تناولته املقالة.

ثامًنا: للمقالة اأثر يف عدد من امل�سائل الأ�سولية ذات ال�سلة بها، واأثرها ل يخلو: 
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• ا على مدلول املقالة واإن اقرتن 	 ا، بحيث يكون احلكم قائماً �ساً اإما اأن يكون موؤ�سِّ
به غريه، كما يف ا�ست�سهادهم بها على اإنكار �سيغ العموم، والقول باأن دللته 

ظنية.

• ا)1(، بحيث يكون مدلول املقالة املقت�سي للمبالغة يف بيان 	 واإما اأن يكون مقّوياً
له،  النافية  املناق�سة  اأو  للحكم  املثبت  لال�ستدلل  ا  مقّوياً التخ�سي�ص  كرثة 
وتكون التقوية بها مبقدار حاجة احلكم لتلك الكرثة، كما يف ا�ست�سهادهم بها 

على جواز التخ�سي�ص، ومناق�سة املانعني من حجية العام بعد التخ�سي�ص.

اأهم الق�سايا الأ�سولية التي تاأثرت باملقالة -وفق راأي امل�ست�سهدين  تا�سًعا: من 

بها- ما ياأتي: 

• اإنكار �سيغ مو�سوعة للعموم على �سبيل احلقيقة.	

• اعتبار دللة العام على اأفراده ظنية.	

• مناق�سة املانعني من حجية العام بعد التخ�سي�ص.	

• مناق�سة القائلني بلزوم التم�سك بالعموم يف احلال.	

• جواز التخ�سي�ص.	

• مناق�سة القول بن�سخ اخلا�ص بالعام املتاأخر عنه.	

• جواز تخ�سي�ص املتواتر بالآحاد اإن مل ي�سبق تخ�سي�سه بقاطع.	

• جواز التخ�سي�ص بالقيا�ص.	

• ا عليه.	 مناق�سة القول بالتوقف يف تخ�سي�ص العام بذكر بع�سه معطوفاً

• ترجيح العام املخ�سو�ص على العام املحفوظ.	

• ترجيح العام املخ�سو�ص على اخلا�ص املوؤول.	

اأ�سار لهذا املعنى ح�سن جلبي يف حا�سيته على التلويح “ر�سالة علمية” )170(.   )1(
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• ترجيح التخ�سي�ص على املجاز.	

الأ�سوليني، مما  املقالة عند  بدرا�سة نظائر هذه  الباحثني  اأو�سي  فاإين  ا  واأخرياً
يكرث دورانه يف ثنايا م�سائلهم، ويكون حمل اعتماد يف تقريراتهم، ومن ذلك: 

• قولهم: الوقوع دليل اجلواز وزيادة، ونحوه من التعبريات امل�سابهة.	

• قولهم: الكرثة اأمارة الرجحان، ونحوه.	

• قولهم: لول الحتمال ما ح�سن ال�سوؤال، ونحوه.	

• قولهم: ال�ستعمال دليل احلقيقة، ونحوه.	

• قولهم: ل جمال للعقل يف اللغات، ونحوه.	

ا،  وباطناً ا  ا وظاهراً واآخراً اأولاً  اإيراده، فاحلمد هلل  ونا�سب  اإعداده،  تي�سر  هذا ما 
كاتبه  به  ينفع  واأن  الكرمي،  لوجهه  ا  العمل خال�ساً يجعل هذا  اأن    واأ�ساأله 
وقارئه واملطلع عليه، واأن يعفو عما فيه زلل اأو تق�سري، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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�سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ببريوت، ط: 1، 1418ه�. 

التلويح على التو�سيح ملنت التنقيح يف اأ�سول الفقه، تاأليف: �سعد الدين م�سعود . 43
ابن عمر التفتازاين )ت793ه�(، ن�س�ر: مكتبة �سبيح مب�سر.

التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد، تاأليف: اأبي عمر يو�سف بن عبداهلل . 44
ابن عبدالرب النمري )ت463ه�(، حتقيق: م�سطفى العلوي، حممد البكري، 

ن�سر: وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية باملغرب، 1387ه�.
الكلوذاين . 45 اأحمد  بن  اأبي اخلطاب حمفوظ  تاأليف:  الفقه،  اأ�سول  التمهيد يف 

)ت510ه�(، حتقيق: د. مفيد اأبو عم�سة، وحممد اإبراهيم، ن�س�ر: مركز البحث 
العلمي واإحياء الرتاث الإ�سالمي، ط: 1، 1406ه�/1985م. 

الهروي . 46 �سلطان  بن  علي  الدين  نور  تاأليف:  املعاين،  وتنقيح  املباين  تو�سيح 
ن�سر: دار  اإليا�ص قبالن،  القاري )ت1014ه�(، حتقيق:  ب�: مال علي  املعروف 

الفكر ببريوت، ط: 1، 1427ه�/2006م. 
عبدالرحمن . 47 بن  اأحمد  العبا�ص  اأبي  تاأليف:  التنقيح،  �سرح  يف  التو�سيح 

غازي  اأ.د.  حتقيق:  )ت898ه�(،  حلولو  ب�:  املعروف  القريواين  اليزليطني 
اأ�سفار  دار  ن�سر:  الزبيدي،  بلقا�سم  د.  الأحمدي،  اأ.د.عبدالوهاب  العتيبي، 

بالكويت، ط: 1، 1441ه�/2020م. 
تي�سري التحرير على كتاب التحرير، تاأليف: حممد اأمني بن حممود البخاري . 48

ببريوت،  الفكر  دار  ن�س�ر:  )ت972ه�(،  احلنفي  باد�ساه  باأمري  املعروف 
1417ه�/1996م.

اجلوهر املن�سد يف طبقات متاأخري اأ�سحاب اأحمد، تاأليف: يو�سف بن ح�سن . 49
د )ت909 ه�(، حتقيق وتقدمي  ابن عبدالهادي ال�ساحلي، املعروف بابن امِلرْبَ
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وتعليق: د. عبدالرحمن بن �سليمان العثيمني، ن�س�ر: مكتبة العبيكان بالريا�ص، 
ط: 1، 1421ه�/2000م.

حا�سية التو�سيح والت�سحيح مل�سكالت كتاب التنقيح على �سرح تنقيح الف�سول . 50
مطبعة  ن�سر:  )ت1393ه�(،  عا�سور  بن  الطاهر  حممد  تاأليف:  الأ�سول،  يف 

النه�سة بتون�ص، ط: 1، 1341 ه�.
حا�سية جلبي على التلويح - درا�سة وحتقيق - )من نهاية تعريف الكتاب وحتى . 51

حتقيق:  )ت886ه�(،  الفناري  جلبي  ح�سن  الدين  بدر  تاأليف:  العام(،  نهاية 
حممد خليفة الزعبي، ر�سالة ماج�ستري بجامعة الريموك يف الأردن عام 2012م.

حا�سية العطار على �سرح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع، تاأليف: ح�سن بن . 52
حممد العطار )ت1250ه�(، ن�س�ر: دار الكتب العلمية ببريوت. 

الدرر اللوامع يف �سرح جمع اجلوامع، تاأليف: �سهاب الدين اأحمد بن اإ�سماعيل . 53
اجلامعة  ن�سر:  املجيدي،  غالب  بن  �سعيد  حتقيق:  )ت893ه�(،  الكوراين 

الإ�سالمية، املدينة املنورة، 1429ه�/2008م.
علي . 54 بن  اإبراهيم  تاأليف:  املذهب،  علماء  اأعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج 

اأبو  الأحمدي  بابن فرحون )ت799ه�(، حتقيق: د. حممد  املعروف  اليعمري 
النور، ن�س�ر: دار الرتاث للطبع والن�س�ر بالقاهرة.

حتقيق: . 55 )ت204ه�(،  ال�سافعي  اإدري�ص  بن  حممد  الإمام  تاأليف:  الر�سالة، 
ال�سيخ اأحمد �ساكر، ن�سـر: مكتبة احللبي مب�سر، ط: الأولى، 1358ه�/1940م.

رفع احلاجب عن خمت�سر ابن احلاجب، تاأليف: تاج الدين عبدالوهاب علي . 56
عامل  ن�س�ر:  عبداملوجود،  وعادل  معو�ص،  علي  حتقيق:  )ت771ه�(،  ال�سبكي 

الكتب ببريوت، ط: 1، 1419ه�/1999م. 
رفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب، تاأليف: احل�سني بن علي الرجراجي ال�سو�ساوي . 57

ن�س�ر:  واأ.د.عبدالرحمن اجلربين،  ال�سراح،  اأحمد  اأ.د.  )ت899ه�(، حتقيق: 
مكتبة الر�سد بالريا�ص، ط: 1، 1425ه�/2004م. 
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رو�سة الناظر وجنة املناظر، تاأليف: موفق الدين عبداهلل بن اأحمد ابن قدامة . 58
والن�سر  للطباعة  الرّيان  موؤ�س�سة  ن�سر:  )ت620ه�(،  املقد�سي  اجلماعيلي 
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ريا�ص الأفهام يف �سرح عمدة الأحكام، تاأليف: اأبي حف�ص عمر بن علي اللخمي . 59

النوادر  دار  ن�سر:  الدين طالب،  نور  ودرا�سة:  الفاكهاين )ت734ه�(، حتقيق 
ب�سوريا، ط: 1، 1431ه�/2010م. 

�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها، تاأليف: حممد نا�سر . 60
بالريا�ص،  املعارف  ن�سر: مكتبة  الألباين )ت1420ه�(،  نوح  الدين بن احلاج 

ط: 1، 1415-1422ه�.
ال�سنن الكربى، تاأليف: اأحمد بن �سعيب الن�سائي )ت303ه�(، حتقيق: ح�سن . 61

�سلبي، اإ�سراف: �سعيب الأرنوؤوط، ن�سـر: موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، ط: الأولى، 
1421ه�/2001م.

�سواد الناظر و�سقائق الرو�ص النا�سر يف اأ�سول الفقه، تاأليف: القا�سي عالء . 62
الدين الكناين الع�سقالين )ت777ه�(، حتقيق: د. حمزة ح�سني الفعر، ر�سالة 
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يف جامعة امللك عبدالعزيز، 1399ه�/1979م. 
�سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، تاأليف: ال�سيخ حممد بن حممد خملوف . 63

)ت1360هـ(، تعليق: عبداملجيد خيايل، ن�سـر: دار الكتب العلمية بلبنان، ط: 
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ن�سـر: دار ابن كثري بدم�سق وبريوت، ط: 1، 1406ه�/1986م.
�سرح ابن ناجي على منت الر�سالة للقريواين، تاأليف: قا�سم بن عي�سى بن ناجي . 65

اأحمد فريد املزيدي، ن�س�ر: دار الكتب العلمية  التنوخي )ت837ه�(، اعتناء: 
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ببريوت، ط: 1، 1428ه�/2007م.
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بالريا�ص، ط: 2 1413ه�/1993م.
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 ،1 ط:  ببريوت،  الإ�سالمي  الغرب  دار  ن�سـر:  تركي،  عبداملجيد  حتقيق: 
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�سرح املعامل يف اأ�سول الفقه، تاأليف: عبداهلل بن حممد الفهري املعروف بابن . 68

التلم�ساين )ت644ه�(، حتقيق: عادل عبداملوجود، وعلي معو�ص، ن�س�ر: عامل 
الكتب ببريوت، ط: 1، 1419ه�. 
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الطباعة الفنية املتحدة، ط: 1، 1393ه�/1973م.
الربن��سي . 71 اأحمد  بن  اأحمد  تاأليف:  للقريواين،  الر�سالة  منت  على  زروق  �سرح 

املعروف بزروق )ت899ه�(، اعتناء: اأحمد املزيدي، ن�س�ر: دار الكتب العلمية 
ببريوت، ط: 1، 1427ه�/2006م.

العز . 72 اأبي  ابن  علّي  بن  حممد  الدين  �سدر  تاأليف:  الطحاوية،  العقيدة  �سرح 
احلنفي الأذرعي ال�ساحلي )ت792ه�(

حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط، عبداهلل الرتكي، ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، ط: . 73
10، 1417ه�/1997م.

عبدالرحمن . 74 الدين  ع�سد  القا�سي  تاأليف:  الأ�سويل،  املنتهى  خمت�سر  �سرح 
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حممد  حتقيق:  التفتازاين،  الدين  �سعد  حا�سية  ومعه:  )ت756ه�(،  الإيجي 
ح�سن اإ�سماعيل، ن�سـر: دار الكتب العلمية ببريوت، ط: 1، 1424ه�/2004م.

حماد . 75 بن  اإ�سماعيل  ن�سر  اأبي  تاأليف:  العربية،  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح 
العلم  دار  ن�س�ر:  عطار،  عبدالغفور  اأحمد  حتقيق:  )ت393ه�(،  اجلوهري 

للماليني ببريوت، ط: 4، 1407ه� /1987م.
الب�ستي . 76 الدارمي  حبان  بن  حممد  حامت  اأبي  تاأليف:  حبان،  ابن  �سحيح 

)ت354هـ(، حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط، ن�سـر: موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، ط: 2، 
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�سحيح البخاري امل�سمى ب�: اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول . 77
)ت256ه�(،  البخاري  اإ�سماعيل  بن  حممد  تاأليف:  واأيامه،  و�سننه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

حتقيق: حممد زهري النا�سر، ن�سـر: دار طوق النجاة، ط: 1، 1422ه�.
�سحيح م�سلم، تاأليف: م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري )ت261ه�(، . 78

حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي، ن�س�ر: دار اإحياء الرتاث العربي ببريوت.
ال�سواعق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة، تاأليف: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب . 79

املعروف بابن قيم اجلوزية )ت751ه�(، حتقيق: علي الدخيل اهلل، ن�س�ر: دار 
العا�سمة بالريا�ص، ط: 1، 1408ه�.

ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع، تاأليف: اأبي اخلري �سم�ص الدين حممد بن . 80
عبدالرحمن ال�سخاوي )ت902ه�(، ن�س�ر: دار مكتبة احلياة ببريوت.

ال�سهبي . 81 الأ�سدي  حممد  بن  اأحمد  بن  بكر  اأبي  تاأليف:  ال�سافعية،  طبقات 
املعروف بابن قا�سي �سهبة )ت851ه�(، حتقيق: د. احلافظ خان، ن�سر: عامل 

الكتب ببريوت، ط: 1، 1407 ه�.
ال�سبكي . 82 علي  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  تاأليف:  الكربى،  ال�سافعية  طبقات 

)ت771ه�(، حتقيق: د.حممود حممد الطناحي و د.عبدالفتاح حممد احللو، 
ن�سـر: دار هجر، ط: 2، 1413ه�.
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القر�سي . 83 كثري  بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  الفداء  اأبي  تاأليف:  ال�سافعيني،  طبقات 
ن�س�ر:  عزب،  زينهم  حممد  ود.  ها�سم،  عمر  اأحمد  د.  حتقيق:  )ت774ه�(، 

مكتبة الثقافة الدينية، 1413ه�/1993م.
احل�سني . 84 بن  اء حممد  الَفرَّ يعلى  اأبي  القا�سي  تاأليف:  الفقه،  اأ�سول  العدة يف 

)ت458 ه�(، حتقيق: د. اأحمد بن علي بن �سري املباركي، 1410ه�/1990م. 
اإدري�ص . 85 اأحمد بن  العبا�ص  اأبي  تاأليف:  والعموم،  املنظوم يف اخل�سو�ص  العقد 
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الكتبي، ط: 1، 1420ه�/1999م.

اأحمد . 86 بن  حممود  الدين  بدر  تاأليف:  البخاري،  �سحيح  �سرح  القاري  عمدة 
الغيتابي العيني )ت855ه�(، ن�س�ر: دار اإحياء الرتاث العربي ببريوت.

بن . 87 اأحمد  الدين  ويل  زرعة  اأبي  تاأليف:  اجلوامع،  جمع  �سرح  الهامع  الغيث 
عبدالرحيم العراقي )ت826ه�(، حتقيق: مكتب قرطبة للبحث العلمي واإحياء 
الرتاث الإ�سالمي، ن�سـر: الفاروق احلديثة للطباعة والن�سـر بالقاهرة، ط: 1، 

1420ه�/2000م. 
اأ�سول الفقه، �سفي الدين حممد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي . 88 الفائق يف 

 ،1 ط:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ن�سار،  حممود  حتقيق:  )ت715هـ(، 
1426ه�/2005م.

فتح الغفار ب�سرح املنار، تاأليف: زين الدين بن اإبراهيم بن حممد ال�سهري بابن . 89
جنيم )ت970هـ(، ن�سـر: دار الكتب العلمية ببريوت، ط: 1، 1422ه�/2001م.

فتح القدير يف �سرح الهداية، حممد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي املعروف بابن . 90
الهمام )ت861ه�(، دار الفكر. 

اإدري�ص . 91 بن  اأحمد  تاأليف:  الفروق،  اأنواء  يف  الربوق  اأنوار  ب�:  امل�سمى  الفروق 
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الفناري )ت834ه�(، حتقيق: حممد ح�سن اإ�سماعيل، ن�س�ر: دار الكتب العلمية 

ببريوت، ط: 1، 1427ه�/2006م.
اجل�سا�ص . 93 الرازي  علي  بن  اأحمد  بكر  اأبي  تاأليف:  الأ�سول،  يف  الف�سول 
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عبداحلي . 94 حممد  احل�سنات  اأبي  تاأليف:  احلنفية،  تراجم  يف  البهية  الفوائد 
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فواحت الرحموت ب�سرح م�سلم الثبوت، تاأليف: عبدالعلي حممد بن نظام الدين . 95

حممد ال�سهالوي اللكنوي )ت1225ه�(، �سبط وت�سحيح: عبداهلل عمر، ن�س�ر: 
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منا�سبة لطيفة

جاء يف ق�سة �ساحبي القربين اللذين مر بهما النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم، وهما يعذبان، واأخرب باأن اأحدهما ل ي�ستنزه من بوله، 
ابن حجر رحمه  بالنميمة، قال احلافظ  الآخر كان مي�سي  واأن 
اهلل: »اأبدى بع�سهم للجمع بني هاتني اخل�سلتني منا�سبة، وهي 
اأن الربزخ مقدمة الآخرة، واأول ما يق�سى فيه يوم القيامة من 
حقوق اهلل ال�سالة، ومن حقوق العباد الدماء، ومفتاح ال�سالة 
التطهر من احلدث واخلبث، ومفتاح الدماء الغيبة وال�سعي بني 

النا�ص بالنميمة بن�سر الفنت التي يف�سك ب�سببها الدماء«.
 فتح الباري لبن حجر الع�سقالين، )472/10(، ولطائف الفوائد، اأ.د. 
�سعد اخلثالن، �س163.



النقول العذبة المعينة المستفاد منها صحة 
بيع العينة

تأليف الشيخ اإلمام العالمة وجيه الدين 
عبدالرحمن بن زياد المقصري )ت950هـ(

دراسة وتحقيًقا

اإعداد: 
د. زياد بن �سالح بن حمود التويجري

الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم الفقه املقارن باملعهد العايل للق�ساء
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، وعلى 
اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين، اأما بعد: 

ما جاء عن  وم�سداق ذلك  دين اهلل،  الفقه يف  واأجّلها  العلوم  اأ�سرف  فاإن من 
ا يفقهه يف الدين«)1(،  ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث املتفق عليه: »من ُيرد اهلل به خرياً
لذا فاإن العلماء منذ ع�سر النبوة ي�سعون يف بذل العلم وتفقيه النا�ص يف اأمور دينهم، 
فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأر�سل بع�ص اأ�سحابه ليعّلموا النا�ص اأمور دينهم، كما اأر�سل معاذ بن جبل 
 اإلى اليمن، فما زال النا�ص يتعلمون وُيعلِّمون، ويخّطون باأقالمهم العلم، ومن 
الغيثي  زياد  بن  عبدالكرمي  بن  عبدالرحمن  ال�سياء  اأبو  الدين  وجيه  الفقيه  هوؤلء 
ا، واأكرثها ل  ا من الكتب جاوزت الثالثني موؤلفاً املق�سري الزبيدي، الذي األف عدداً
منها  امل�ستفاد  املعينة  العذبة  )النقول  املوؤلفات  هذه  ومن  الآن،  حتى  ا  خمطوطاً زال 
  سحة بيع العينة(، فاأحببت اأن اأُ�سهم باإخراج هذا املخطوط ال�سافعي، عّل اهلل�

اأن ينفع به.

اأهمية املخطوط، واأ�سباب اختياره: 

جاللة م�سنفه، فقد كان مفتي مدينة زبيد ونواحيها، ومن علمائها املربزين.. 1

اأنه متعلق مبو�سوع مهم يف باب املعامالت املالية، وهو بيع العينة.. 2

الدين،  ا يفقهه يف  ُيرد اهلل به خرياً العلم، باب من  البخاري يف �سحيحه، كتاب  اأخرجه  متفق عليه،   )1(
رقم احلديث )1037(،  الزكاة،  كتاب  م�سلم يف �سحيحه،  واأخرجه  رقم احلديث )71(، )25/1(؛ 

.)719/2(
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ما احتواه من بيان حلكم �سورة املعاملة التي ذكرها ال�سائل لبن زياد، وما . 3
التدليل  مع  يحل،  ل  وما  منها  يحل  ما  احليل  يف  مقدمة  من  عليه  ا�ستملت 
الو�سيلة  هل  ل�سوؤاله  واإجابة  فيها،  املتقدمني  العلماء  كالم  ونقل  والتعليل، 

تاأخذ حكم املق�سد؟ وهل ي�سرتط يف احليل اأن ل توؤدي اإلى حُمّرم؟.

حترير امل�سنف حلديث الباب وهو حديث امراأة اأبي اإ�سحاق ال�سبيعي الذي . 4
روته عن عائ�سة  يف بيع اأم ولد زيد بن اأرقم  جارية لها، ثم 

ابتياعها منه. 

ا يل لتحقيقه واإظهاره. وبهذا تظهر اأهمية هذا املخطوط، فكان دافعاً

الدرا�سات ال�سابقة: 

بعد البحث يف قواعد البيانات ملراكز حتقيق الرتاث كمركز امللك في�سل للبحوث 
والدرا�سات الإ�سالمية، ومركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، وبعد البحث يف قواعد 
املكتبات العامة، و�سبكة الإنرتنت، مل اأقف على حتقيق هذا املوؤَلّف، وجاء يف كتاب 
)م�ساجلة علمية بني الإمامني ابن زياد وابن حجر يف حكم تربع املدين( اأنه مل يحقق 

بعد)1(.

منهج حتقيق الن�س: 

انتهجت يف حتقيق الن�ص النحو الآتي: 

: بذلت و�سعي يف اإخراج الن�ص على اأقرب �سورة و�سعها عليه املوؤلف، ومبا  اأولاً
اأنه مل يتي�سر يل اإل احل�سول على ن�سخة واحدة، فقد قابلته على اأ�سوله التي نقل 

منها املوؤلف.

ا: اأثبت ما �سقط من احلروف اأو الكلمات بناءاً على املقابلة بني الن�ص واأ�سوله  ثانياً
التي نقل عنها املوؤلف بني معقوفتني ] [، مع بيان ذلك يف الهام�ص.

)�ص55(.  )1(
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ا: اأ�سلحت ما ظهر يل يف الن�ص من حتريف اأو ت�سحيف اأو خطاأ نحوي اأو  ثالثاً
لغوي، مع بيان ذلك يف الهام�ص.

ا: ر�سمت الن�ص بالر�سم احلديث دون الإ�سارة اإلى ذلك يف الهام�ص. رابعاً

يف  ذلك  اإلى  الإ�سارة  عدم  مع  كلمات  من  املوؤلف  اأهمله  ما  اأعجمت  ا:  خام�ساً
الهام�ص، اإل اإذا اختلف املعنى بذلك الإعجام، فاأبني ذلك يف الهام�ص.

ا: �سبطت ما يحتاج اإلى �سبط من األفاظ الن�ص. �ساد�ساً

ا: و�سعت عالمات الرتقيم للن�ص. �سابعاً

ا: اأثبتُّ الآيات بالر�سم العثماين بني عالمتي الآيات ] [، مع بيان موا�سعها  ثامناً
من ال�سور يف الهام�ص.

ا: اأثبتُّ الأحاديث بني قو�سني ) (. تا�سعاً

ا: اأثبت الآثار والنقول بني قو�سني �سغريين “ ”. عا�سراً

احلادي ع�سر: ربطت الكتاب مب�سادره التي اأفاد منها اإفادة مبا�سرة.

الثاين ع�سر: وّثقت الأقوال التي ذكرها املوؤلف، وذلك باإرجاعها اإلى م�سادرها 
الأ�سلية اإن وجدتها، واإل وّثقتها من م�سادر اأخرى موثوقة.

من  عليها  احلكم  بيان  مع  الن�ص،  يف  الواردة  الأحاديث  خّرجت  ع�سر:  الثالث 
بالعزو  فاكتفيت  اأحدهما  اأو  ال�سحيحني  يف  احلديث  كان  اإذا  اإل  املحدثني،  كالم 

اإليهما اأو اأحدهما.

الرابع ع�سر: خّرجت الآثار الواردة يف الن�ص، مع بيان احلكم عليها من كالم 
املحدثني.

اخلام�ص ع�سر: عزوت الأبيات ال�سعرية اإلى قائليها قدر الإمكان.

ال�ساد�ص ع�سر: �سرحت امل�سطلحات الفقهية، والأ�سولية.
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ال�سابع ع�سر: �سرحت املفردات اللغوية الغريبة.

الثامن ع�سر: ترجمت لالأعالم غري امل�سهورين، على اأن تت�سمن الرتجمة - اإن 
وجدت - )ا�سم العلم ولقبه وكنيته، وولدته ووفاته، ومذهبه الفقهي، وبع�ص اأخباره، 
لالأئمة  ول  الأربعة،  للخلفاء  اأترجم  ل  اأن  ال�سهرة  و�سابط  وموؤلفاته(،  كتبه  وبع�ص 

الأربعة. 

التا�سع ع�سر: عرفت بالأماكن الواردة يف الن�ص.

الع�سرون: عّرفت بالكتب الواردة يف الن�ص، وو�سعتها بني قو�سني ) (، مع بيان 
املطبوع منها واملخطوط.

احلادي والع�سرون: نّبهت على الأخطاء العقدية الواردة يف الن�ص.

خطة البحث: 

ا�ستملت درا�سة هذا املخطوط وحتقيقه على مقدمة، وق�سمني، وفهر�ص للم�سادر 
واملراجع.

املقدمة وفيها: اأهمية املخطوط واأ�سباب اختياره، والدرا�سات ال�سابقة، ومنهج حتقيق 
الن�ص، وخطة البحث. 

الق�سم الأول: الق�سم الدرا�سي وفيه التعريف باملوؤِلّف واملوؤَلّف، وفيه مبحثان: 

املبحث الأول: التعريف باملوؤِلّف، وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب الأول: ا�سمه ون�سبه ومولده ون�ساأته.

املطلب الثاين: مذهبه الفقهي، ومكانته العلمية.

املطلب الثالث: �سيوخه، واأقرانه، وتالميذه.

املطلب الرابع: موؤلفاته.

املطلب اخلام�ص: وفاته. 
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املبحث الثاين: التعريف باملوؤَلّف، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: حتقيق ا�سم املوؤَلّف، وتوثيق ن�سبته اإلى املوؤِلّف.

املطلب الثاين: اأ�سول املوؤَلّف وم�سادره.

املطلب الثالث: ن�سخ املوؤَلّف.

الق�سم الثاين: الن�ص املحقق. 

ثم اأتبعت التحقيق بفهر�ص للم�سادر واملراجع.
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الق�شم االأول
 الق�صم الدرا�صي وفيه التعريف باملوؤلِّف واملوؤلَّف

وفيه مبحثان: 
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املبحث االأول
التعريف باملوؤِلّف

وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب االأول
ا�صمه ون�صبه ومولده ون�صاأته)1(

املق�سري  الغيثي  اإبراهيم بن علي بن زياد  هو عبدالرحمن بن عبدالكرمي بن 
الزبيدي، وجيه الدين، اأبو ال�سياء واأبو الفرج، واملق�سري ن�سبة اإلى املقا�سرة بطن 

من بطون عك بن عدنان.

ولد يف زبيد يف �سهر رجب �سنة ت�سعمائة للهجرة، وبها ن�ساأ فحفظ القراآن على 
ا، ي�سبح يف  والده، ثم حفظ الإر�ساد يف الفقه، وعدة متون يف عدة فنون، وكان فقرياً

بع�ص اأيامه ولي�ص عنده قوت يومه.

املطلب الثاين
مذهبه الفقهي، ومكانته العلمية)2(

ا، ويف  كان على مذهب الإمام ال�سافعي يف الفقه، وكان اأ�سعري املذهب مت�سوفاً
هذا يقول: 

وياف���ع� ال��ف��روع  يف  �سافعّي  ي يف الّت�س���وف اأ�سعرّي املعتق���داأن��ا 

-552/10( العماد  ابن  الذهب،  و�سذرات  275-277(؛  )�ص273،  العيدرو�ص  ال�سافر،  النور  ينظر:   )1(
553(؛ وال�سناء الباهر، ال�سلي )�ص504(.

ينظر: النور ال�سافر، العيدرو�ص )�ص273-276(؛ و�سذرات الذهب، ابن العماد )553-552/10(.  )2(



النقول العذبة املعينة املستفاد منها 

صحة بيع العينة

العدد  السادس واخلمسون  141العدد  السادس واخلمسون 140

ب��ه األ����ق����اه  اهلل  اأدي�������ن  اأرجو به الّر�سوان يف الّدنيا وغدوب������ذا 

وقد جد واجتهد حتى اأذن له �سيخه الذي تخرج به بالتدري�ص والإفتاء، حتى �سار 
ربت اإليه  ا من اأعيان زمانه ُي�سار اإليه، وق�سدته الفتاوى من خمتلف البالد، و�سُ عيناً

اأكباد الإبل، وُعقدت عليه اخلنا�سر، وتتلمذ عنده الأكابر.

اإلى البيت احلرام، ثم زار مدينة ر�سول  ويف �سنة اثنني واأربعني وت�سعمائة حج 
والإفتاء  للتدري�ص  وت�سدر  احلرمني،  يف  ودر�ص  احلرمني،  بف�سالء  فاجتمع  اهلل، 
وت�سعمائة  واأربعني  ثمان  �سنة  الطنبداوي)1(  العبا�ص  اأبي  �سيخه  وفاة  من  ا�ستقاللاً 
كالوهابية)3(،  زبيد  ومبدار�ص  بزبيد،  الكبري)2(  باجلامع  الفقه  فدر�ص  للهجرة، 
والأ�سرفية)4(، والوثاقية)5(، ودر�ص احلديث بجامع البا�سا م�سطفى الن�سار)6(، وله 
در�ص مبنزله بعد �سالة الع�سر ُختم عليه فيه كتب عديدة من التفا�سري واحلديث 

وال�سري وغري ذلك.
�ستاأتي ترجمته مع �سيوخه.  )1(

اجلامع الكبري يف زبيد، اأ�س�سه ابن زياد موؤ�س�ص مدينة زبيد، وقد مت جتديد عمارته مرات عديدة، ثم يف   )2(
�سنة )897ه�( �سارف اجلامع على اخلراب، فاأمر امللك الظافر بهدمه وعمارته، فعمره عمارة عظيمة مل 
ا حتى الآن يف زبيد. ينظر: بغية امل�ستفيد،  ُي�سبق اإلى مثلها يف تلك الناحية، ول يزال هذا اجلامع موجوداً

الديبع )�ص53، 80-82(؛ ومدينة زبيد تخطيطها وعمارة م�ساجدها، القي�سي )�ص176-174(.
الوهابية يف زبيد، وُتعرف باملدر�سة املن�سورية، جدد بناءها امللك املن�سور عبدالوهاب بن  املدر�سة   )3(

داود بن طاهر، فُن�سبت اإليه. ينظر: املدار�ص الإ�سالمية يف اليمن، الأكوع، )�ص328(.
املدر�سة الأ�سرفية يف زبيد، وُتعرف مبدر�سة جهة دار الدملوة، بنتها نبيلة ابنة ال�سلطان امللك املظفر،   )4(
الأكوع،  اليمن،  يف  الإ�سالمية  املدار�ص  ينظر:  عليها.  القائمني  بكفاية  تقوم  ا  اأوقافاً عليها  ووقفت 

)�ص196(.
املظفر،  امللك  ال�سلطان  ابنة  ال�سماء  ماء  بنتها  النورية،  باملدر�سة  وتعرف  زبيد،  الوثاقية يف  املدر�سة   )5(
ا تقوم بكفاية القائمني عليها، وكانت بجوار منزل اأخيها امللك الواثق فُن�سبت اإليه.  ووقفت عليها اأوقافاً

ينظر: املدار�ص الإ�سالمية يف اليمن، الأكوع، )�ص201(.
الن�سار كان  لزبيد، وم�سطفى  الن�سار يف وليته  بناه م�سطفى  الن�سار يف زبيد،  البا�سا م�سطفى  جامع   )6(
ا عند دخول ال�سلطان �سليم مل�سر، ثم ترقى يف املنا�سب يف م�سر حتى �سار ويل اأمر احلجاج، وكان  �سّراجاً
اإذا جيء له بقاطع طريق اأو �سارق ن�سره، ف�سمي ب�)م�سطفى الن�سار(، ثم تولى ولية زبيد يف اليمن �سنة 
947ه�، ثم ُعزل منها، ثم اأعيد مرة اأخرى. ينظر: املدار�ص الإ�سالمية يف اليمن، الأكوع )�ص396-395(. 
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ويف �سهر رجب و�سعبان ورم�سان يقراأ عليه �سحيح البخاري باجلامع املظفري)1( 
بزبيد، بح�سرة اجلم الغفري من العلماء والطلبة وغريهم، باأيديهم الن�سخ العديدة 
نحو الأربعني ن�سخة، وبني يديه هو فتح الباري، ويكون ختم هذا الدر�ص �سبح اليوم 
التا�سع والع�سرين من رم�سان، ويح�سر اخلتم جمع عظيم من اخلا�ص والعام، واأمري 
ا حفيالاً م�سهود  البلد وق�ساة ال�سرع، واأجنا�ص خمتلفة من بوادي زبيد، ويكون جمعاً

اخلري والربكة، وُتن�سد فيه الق�سائد املبتكرة.

فبقي  فكّف ب�سره،  ماء  نزل يف عينيه  للهجرة  وت�سعمائة  و�ستني  اأربع  �سنة  ويف 
ا مبوهبة اهلل”، فجاءه من يريد  ا، حتى اإنه ُنقل عنه اأنه قال: “مرحباً ا را�سياً حمت�سباً
عالجه فامتنع وقال: “�سيء األب�سنيه اهلل ل اأت�سبب يف اإبطاله”، ومع ذلك كان على 

عادته من التدري�ص والإفتاء والت�سنيف، يقراأ عليه ولده.

كانت بينه وبني �سيخ الإ�سالم ابن حجر الهيتمي)2( مفتي مكة، مرا�سالت وردود.

املطلب الثالث
�صيوخه، واأقرانه، وتالميذه)3(

من �سيوخه: 

حممد بن مو�سى ال�سجاعي)4(، بداأ ابن زياد حفظ الإر�ساد يف الفقه لبن . 1

مل اأقف على كالم عن اجلامع املظفري يف زبيد، والذي يعرف هو اجلامع املظفري يف تعز، ن�سبة اإلى   )1(
ا حتى الآن يف تعز. والذي يظهر  امللك املظفر يو�سف بن عمر بن علي، ول يزال هذا اجلامع موجوداً
يل واهلل اأعلم اأنه لي�ص هو؛ لأن من ترجم لبن زياد ذكر اأن وفاته يف زبيد واأنه �سلي عليه يف اجلامع 
املظفري، وُدفن يف مقربة الُقْرُتب بجانب والده، والُقْرُتب هي قرية يف ال�ساحية اجلنوبية ملدينة زبيد، 
لي عليه  ا من 140كلم فيبُعد اأنه �سُ �ُسّمي اأحد اأبواب زبيد با�سمها، ثم اإن امل�سافة بني زبيد وبني تعز قريباً
فيها ثم ُنقل اإلى زبيد لدفنه. ينظر: املدار�ص الإ�سالمية يف اليمن، الأكوع، )�ص104-115(؛ ومعجم 

البلدان والقبائل، املقحفي )1261/2، 1564(.
�ستاأتي ترجمته يف اأقرانه.  )2(

ينظر: النور ال�سافر، العيدرو�ص )�ص273(؛ و�سذرات الذهب، ابن العماد )552/10-553(؛ وال�سناء   )3(
الباهر، ال�سلي )�ص505-504(.

هو حممد بن مو�سى بن عبداملنعم ال�سجاعي، جمال الدين، �سافعي املذهب، اأحد املدر�سني مبدينة =  )4(
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املقري عليه، وتويف �سيخه ومل يكمله، فاأمته على اأخيه اأحمد.

اأحمد بن مو�سى ال�سجاعي)1(، اأمت عليه ابن زياد حفظ الإر�ساد يف الفقه.. 2

اأحمد بن عمر املزجد)2(، ولزمه يف اأواخر عمره.. 3

ا من ع�سرين �سنة، وبه تخرج وانتفع، . 4 اأحمد بن حممد الطبنداوي)3(، لزمه نحواً
�ص واأفتى يف حياته، و�سّحح له اأجوبته. واأذن له بالتدري�ص والإفتاء، فدرَّ

احلافظ عبدالرحمن بن علي بن الديبع)4(، اأخذ عليه التف�سري واحلديث وال�سري.. 5

= زبيد، تويف �سنة )922ه�( يف زبيد، ومل اأقف على اأكرث من هذا يف ترجمته. ينظر: النور ال�سافر، 
العيدرو�ص )�ص100-101(؛ و�سذرات الذهب، ابن العماد )165/10(.

هو اأحمد بن مو�سى بن عبداملنعم ال�سجاعي، �سافعي املذهب، من م�سنفاته )القول املمطور عن نقل   )1(
عناء املحجور(، ومل اأقف على اأكرث من هذا يف ترجمته. ينظر: م�سادر الفكر الإ�سالمي يف اليمن، 

احلب�سي )�ص231(. وقد ورد عداده يف م�سايخ ابن زياد ينظر: النور ال�سافر، العيدرو�ص )�ص273(.
الزبيدي، �سهاب  املرادي  ال�سيفي  يو�سف املدحجي  اأحمد بن عمر بن حممد بن عبدالرحمن بن  هو   )2(
د، اأبو ال�سرور، �سافعي املذهب، ولد �سنة )847ه�( يف الزبيدية،  الدين و�سفي الدين، ال�سهري باملَُزجَّ
حفظ جامع املخت�سرات، ا�ستغل على ابن عجيل، وابن جغمان واملقري وغريهم، برع يف الفقه، ويل 
ق�ساء عدن، ثم ق�ساء زبيد، من م�سنفاته )العباب(، و)جتريد الزوائد وتقريب الفوائد(، و)حتفة 
الطالب(، و)منظومة الإر�ساد( وغريها، تويف �سنة )930ه�( يف زبيد. ينظر: النور ال�سافر، العيدرو�ص 
العماد  ابن  الذهب،  و�سذرات  )114/2-115(؛  الغزي  ال�سائرة،  والكواكب  )�ص127-133(؛ 

.)237-235/10(
العماد  ابن  و�سبطها  ال�سديقي،  البكري  الطبنداوي  م�سعود  بن  عبدالعزيز  بن  بن حممد  اأحمد  هو   )3(
�سنة  ولد  املت�سوفني،  املذهب، من  �سافعي  العبا�ص،  اأبو  الدين،  بنون فباء فذال، �سهاب  بالطنبذاوي 
)875ه�( يف زبيد، وتفقه بال�سمهودي، والقا�سي اأحمد املزجد، والكمال مو�سى الرداد وغريهم، انتهت 
اإليه رئا�سة الفتوى والتدري�ص بزبيد يف زمانه، فتولى التدري�ص يف كثري من م�ساجدها، من م�سنفاته 
)الفتاوى( وعليها العتماد يف زبيد، و)�سرح التنبيه(، و)حا�سية مفيدة على العباب( وغريها، تويف 
العيدرو�ص  ال�سافر،  والنور  )124/2(؛  ال�سخاوي  الالمع،  ال�سوء  ينظر:  زبيد.  يف  )948ه�(،  �سنة 

)�ص206-209(؛ و�سذرات الذهب، ابن العماد )389/10(.
الدين،  وجيه  الزبيدي،  العبدري  ال�سيباين  حممد  بن  عمر  بن  حممد  بن  علي  بن  عبدالرحمن  هو   )4(
واملعروف بابن الديبع، اأبو حممد، �سافعي املذهب، ولد �سنة )866ه�( يف زبيد، حفظ القراآن وهو ابن 
ع�سر، واأخذ على خاله بال�سبع، واأخذ احلديث من العالمة اأحمد ال�سرجي، وبه تخرج وانتفع، ولقي 
ال�سخاوي واأخذ عنه، انتهت اإليه الرئا�سة يف علم احلديث، من م�سنفاته )تي�سري الو�سول اإلى جامع 

الأ�سول(، و)م�سباح امل�سكاة(، و)بغية امل�ستفيد يف اأخبار مدينة زبيد( وغريها،=
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العالمة ال�سديق الغريب احلنفي)1(، اأخذ عليه الفرائ�ص. . 6

الفقيه جمال الدين يحيى قبيب)2(، اأخذ عليه الأ�سول. . 7

الفقيه مف�سل امللحاين)3(، اأخذ عليه العربية.. 8

من اأقرانه: 

بقوله:  عليه  اأثنى  وقد  ومرا�سالت،  ردود  بينهما  وكانت  الهيتمي)4(،  حجر  ابن 

ال�سافر،  والنور  )104/4-105(؛  ال�سخاوي  الالمع،  ال�سوء  ينظر:  زبيد.  يف  )944ه�(  �سنة  تويف   =
العيدرو�ص )�ص191-199(؛ و�سذرات الذهب، ابن العماد )363-362/10(.

مل اأقف على حتديده فقيل: هو اأبو بكر ال�سديق بن عمر الغريب الزبيدي، حنفي املذهب، عامل باحل�ساب   )1(
والفرائ�ص، تويف �سنة )938ه�(، ومل اأقف على اأكرث من هذا يف ترجمته. ينظر: النور ال�سافر، العيدرو�ص 

)�ص274(؛ ومقدمة م�ساجلة علمية بني الإمامني ابن زياد وابن حجر، الأهدل )�ص25، 44(. 
وميكن اأن يكون: هو اأبو بكر بن الربهان ال�سجاعي احلنفي، حنفي املذهب، الفقيه املفتي، �ساعر وقته   
بال نزاع، من علماء القرن التا�سع، عامل يف احل�ساب والفرائ�ص، من م�سنفاته )مقدمة للقراءة ال�سبعة( 
ا، وقفها مب�سجد الأ�ساعر يف زبيد، و)بغية الطالب يف ح�سر �سوابط احل�ساب(، قال  يف ثالثني جزءاً
ال�سخاوي: “وله موؤلف جيد يف احل�ساب”، ومل اأقف على اأكرث من هذا يف ترجمته. ينظر: ال�سوء الالمع، 
يف  عداده  ورد  وقد  )�ص578(.  احلب�سي  اليمن،  يف  الإ�سالمي  الفكر  وم�سادر  )28/11(؛  ال�سخاوي 

م�سايخ ابن زياد ينظر: النور ال�سافر، العيدرو�ص )�ص274( و�سذرات الذهب، ابن العماد )552/10(.
هو يحيى بن عبدالرحمن بن يو�سف بن قبيب وقيل: قتيب املن�سكي، جمال الدين، املعروف بابن قبيب،   )2(
�سافعي املذهب، من اأهل القرن العا�سر، من م�سنفاته “الطرق النورية اإلى الر�سالة الأثرية”، تويف 
ا من �سنة )989ه�(، ومل اأقف على اأكرث من هذا يف ترجمته. ينظر: م�سادر الفكر الإ�سالمي يف  قريباً
اليمن، احلب�سي )�ص586-587(، وقد ورد عداده يف م�سايخ ابن زياد ينظر: النور ال�سافر، العيدرو�ص 

)�ص274( و�سذرات الذهب، ابن العماد )552/10(.
اأحمد بن ح�سن امللحاين، وقيل اللحياين، املعروف مبف�سل امللحاين، �سافعي املذهب،  هو حممد بن   )3(
الثالث  القراءات  يف  امل�سية  الدرة  �سرح  الروية  )املناهل  م�سنفاته  من  ع�سره،  يف  املجتهدين  اأحد 
املر�سية(، تويف �سنة )919ه�(. ومل اأقف على اأكرث من هذا يف ترجمته. ينظر: م�سادر الفكر الإ�سالمي 
العيدرو�ص  ال�سافر،  النور  ينظر:  زياد  ابن  م�سايخ  ورد عداده يف  وقد  احلب�سي )�ص30(،  اليمن،  يف 

)�ص274( و�سذرات الذهب، ابن العماد )552/10(.
هو اأحمد بن حممد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي ال�سعدي الأن�ساري، �سهاب الدين، اأبو العبا�ص،   )4(
�سافعي املذهب، ولد �سنة )909ه�( يف حملة اأبي الهيتم من اإقليم الغربية مب�سر، جل�ص لالإفتاء والتدري�ص 
وهو دون الع�سرين �سنة، جاور مبكة، من م�سنفاته )�سرح امل�سكاة(، و)�سرح املنهاج(، و)الزواجر عن 
)�ص258- العيدرو�ص  ال�سافر،  النور  ينظر:  مكة.  يف  )974ه�(  �سنة  تويف  وغريها،  الكبائر(  اقرتاف 
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تربع املدين ل�ساحبنا الإمام العامل العامل والهمام  يف  ا  وجواباً �سوؤالاً  علينا  “فقراأ 
بل  املحرو�سة  زبيد  مفتي  زياد  بن  عبدالرحمن  الدين  وجيه  الكامل  القدوة  احلجة 

واليمن باأ�سره اأدام اهلل علينا وعليه هواطل جوده وبره...”)1(. 

من تالميذه: 

ولده عبدال�سالم بن عبدالرحمن بن زياد)2(.. 1

العالمة القا�سي عمر بن عبدالوهاب النا�سري)3(.. 2

الطاهر بن احل�سني بن عبدالرحمن الأهدل)4(.. 3

جمال الدين حممد بن اأبي بكر الأ�سخر)5(.. 4

263(؛ و�سلم الو�سول، حاجي خليفة )230/1(؛ و�سذرات الذهب، ابن العماد )543-541/10(.
ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر الهيتمي )2/3(.   )1(

الزبيدي، عز  املق�سري  الغيثي  زياد  الدين عبدالرحمن بن عبدالكرمي بن  هو عبدال�سالم بن وجيه   )2(
الدين، اأبو ن�سر، �سافعي املذهب، ولد �سنة )943ه�(، تلقى عن والده، وقّرت به عينه، ودر�ص واأفتى يف 
حياة اأبيه، انفرد بعد والده بالإفتاء يف زبيد، من م�سنفاته )�سرح لوداع ابن اجلوزي(، و)القول النافع 
القومي ملن كان ذا قلب �سليم(، و)التحرير الوا�سح الأكمل يف حكم املاء املطلق وامل�ستعمل( وغريها، 
تويف �سنة )975ه�(. ينظر: النور ال�سافر، العيدرو�ص )�ص282-283(؛ و�سذرات الذهب، ابن العماد 

.)554-553/10(
هو عمر بن عبدالوهاب النا�سري اليمني، �سراج الدين، �سافعي املذهب، ولد يف زبيد، ملا عمي �سيخه   )3(
ابن زياد، قراأ عليه الفتاوى، بح�سرة جملة من امل�سايخ، و�سححها لديه، وقراأ بع�ص كتب �سيخه ابن 
�سنة )982ه�(  تويف  العقول(،  مباحث  اإلى  الأ�سول  الق�ساء، من م�سنفاته )مبادئ  عليه، ويل  زياد 
العماد  ابن  الذهب،  و�سذرات  315-316(؛  )�ص277،  العيدرو�ص  ال�سافر،  النور  ينظر:  زبيد.  يف 

)582/10-583(؛ وم�سادر الفكر الإ�سالمي يف اليمن، احلب�سي )�ص141(.
�سنة  ولد  املذهب،  �سافعي  الدين،  جمال  اليمني،  الأهدل  عبدالرحمن  بن  احل�سني  بن  الطاهر  هو   )4(
)914ه�( يف املراوعة، حمدث الديار اليمنية، لزم ابن الدبيع، واأبا العبا�ص الطنبداوي، ووجيه الدين 
ابن زياد وغريهم، انفرد بعد �سيخه ابن الدبيع برئا�سة احلديث، فارحتل النا�ص اإليه، كان عاملاًا بعلوم 
احلديث والرجال، من م�سنفاته )الإ�سارة الوجيزة اإلى املعاين العزيزة يف �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى(، 
تويف �سنة )998ه�( يف زبيد. ينظر: النور ال�سافر، العيدرو�ص )�ص398-402(؛ و�سذرات الذهب، ابن 

العماد )646/10(.
هو حممد بن اأبي بكر الأ�سخر اليمني، جمال الدين، �سافعي املذهب، ولد �سنة )945ه�(، =  )5(
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املطلب الرابع
موؤلفاته

جاوزت م�سنفات املوؤلف الثالثني، غالبها خمت�سرات، وميكن لنا تق�سيمها اإلى 
ق�سمني: 

الق�سم الأول: امل�سنفات املطبوعة)1(: 

بغية امل�سرت�سدين يف اأن التربع ُيبطله الدين. . 1

الفتح املبني يف اأحكام تربع املدين. ملا اأّلف ابن زياد هذين الكتابني رد عليه . 2
ابن حجر الهيتمي واألف كتابه )قرة العني يف بيان اأن التربع ل يبطله الدين(، 

فرد عليه ابن زياد بذيل �سماه: 

ك�سف الغطا عما وقع يف تربع املدين من اللب�ص واخلطاأ. فرد عليه ابن حجر . 3
يف ر�سالة �سماها )ك�سف الغني عمن �سل عن حما�سن قرة العني(، فرد عليه 
املدين،  اأحكام تربع  املبني يف  الفتح  التاليني: )خال�سة  بالكتابني  ابن زياد 

ة على �سحة ما يف الفتح والذيل واخلال�سة(. واملقالة النا�سّ

الأردن،  يف  والن�سر،  للدرا�سات  اأروقة  دار  طبعتها  الأول  الثالثة  والكتب 
1441ه�، بتحقيق اأحمد بن عمر الأهدل، يف كتاب �سماه )م�ساجلة علمية بني 
الإمامني ابن زياد وابن حجر يف حكم تربع املدين(، واأما الكتابان الأخريان 

= برع يف العلوم، حتى �سار �سيخ الإ�سالم يف زمانه، ح�سل له من اجلميع الإجازة، فقد اأجازه ابن 
حجر الهيتمي، ووجيه الدين ابن زياد، وقد حفظ العباب للمزجد، من م�سنفاته )منظومة الإر�ساد(، 
النور  ينظر:  )991ه�(.  �سنة  تويف  وغريها،  و)الألفية(  املحافل(،  بهجة  و)�سرح  ال�سذور(،  و)�سرح 

ال�سافر، العيدرو�ص )�ص349-357(؛ و�سذرات الذهب، ابن العماد )624-623/10(.
ينظر يف اأ�سماء امل�سنفات املذكورة: النور ال�سافر، العيدرو�ص )�ص277-278(؛ و�سذرات الذهب، ابن   )1(
الباباين )545/1- العارفني،  ال�سلي )�ص505-506(؛ وهدية  الباهر،  وال�سناء  العماد )553/10(؛ 

احلب�سي  اليمن،  يف  الإ�سالمي  الفكر  وم�سادر  )145/5-146(؛  كحالة  املوؤلفني،  ومعجم  456(؛ 
)�ص239-237(.
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ة - فلم حتققا بعد، ول تزال خمطوطة. - خال�سة الفتح واملقالة النا�سّ

حتذير اأئمة الإ�سالم عن تغيري بناء البيت احلرام، وقد طبع عن دار الب�سائر . 4
الإ�سالمية، الطبعة الأولى، 1435ه�، بتحقيق يو�سف بن حممد ال�سبحي.

الق�سم الثاين: امل�سنفات املخطوطة)1(: 

من . 1 والقيام  والعتدال  والركوع  الإحرام  عند  اليدين  رفع  �سنة  اإثبات 
الركعتني.

الأجوبة املحررة عن امل�سائل الواردة من بالد املهرة.. 2

الأجوبة املر�سية عن الأ�سئلة املكية.. 3

الأدلة الوا�سحة يف اجلهر بالب�سملة واأنها من الفاحتة.. 4

اإ�سعاف امل�ستفتي عن قول الرجل لمراأته اأنت اأختي.. 5

اإقامة الربهان على كمّية الرتاويح يف رم�سان.. 6

اإيراد النقول الذهبية عن ذوي التحقيق يف اأنت طالق على �سحة الرباءة من . 7
�سيغ املعار�سة ل التعليق.

اإي�ساح الدللة يف اأن العداوة املانعة من قبول ال�سهادة جتامع العدالة.. 8

احلظ . 9 غري  على  الواقع  الويل  تزويج  ببطالن  املف�سحة  الن�سو�ص  اإي�ساح 
وامل�سلحة.

بغية امل�ستاق يف ت�سديق مدعي النفاق.. 10

حترير املقال يف حكم من اأخرب بروؤية هالل �سوال.. 11

ينظر يف اأ�سماء امل�سنفات املذكورة: النور ال�سافر، العيدرو�ص )�ص277-278(؛ و�سذرات الذهب، ابن   )1(
الباباين )545/1- العارفني،  ال�سلي )�ص505-506(؛ وهدية  الباهر،  وال�سناء  العماد )553/10(؛ 

احلب�سي  اليمن،  يف  الإ�سالمي  الفكر  وم�سادر  )145/5-146(؛  كحالة  املوؤلفني،  ومعجم  456(؛ 
)�ص239-237(.
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التقليد واأحكام رخ�ص ال�سريعة. . 12

 اجلواب املتني عن ال�سوؤال الوارد من البلد الأمني. . 13

اجلواب املحرر لأحكام املن�سط واملخدر. . 14

حل املعقود يف اأحكام املفقود.. 15

خال�سة الفتح املبني يف اأحكام تربع املدين. . 16

الرد على من اأوهم اأن ترك الرمي للعذر ُي�سقط الدم.. 17

الزواجر عن اقرتاف الكبائر.. 18

�سمط الالآل يف الكالم على ما ورد يف كتب الأعمال.. 19

�سد اليدين على دفع ما ن�سب اإلى الزهري من الوهم يف حديث ذي اليدين.. 20

فتح الكرمي الواحد يف اإنكار تاأخري ال�سالة على اأئمة امل�ساجد.. 21

ف�سل اخلطاب يف حكم الدعاء بات�سال الثواب.. 22

ك�سف اجللباب عن اأحكام تتعلق باملحراب.. 23

ا عند . 24 الغّمة عن حكم املقبو�ص عما يف الذمة وكون امللك فيه موقوفاً ك�سف 
الأئمة.

ك�سف الّنقاب عن اأحكام املحراب.. 25

مزيل العناء يف اأحكام الغناء.. 26

مزيل العناء يف اأحكام ما اأحدث يف الأرا�سي املزروعة من الفناء.. 27

ة على �سحة ما يف الفتح والذيل واخلال�سة.. 28 املقالة النا�سّ

املواهب ال�سنية يف الأجوبة عن امل�سائل العدنية.. 29

النخبة يف الأخوة وال�سحبة.. 30
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هو . 32 املوؤَلّف  )وهذا  العينة.  بيع  �سحة  منها  امل�ستفاد  املعينة  العذبة  النقول 
مو�سع التحقيق(.

وقد جمع فتاوى ابن زياد عدد من العلماء، ومن ذلك كتاب )بغية امل�سرت�سدين 
يف تلخي�ص فتاوى بع�ص الأئمة من العلماء املتاأخرين(، لعبدالرحمن بن حممد بن 
ح�سني باعلوي)1(، وبالبحث فيه ومطالعته مل اأجد الكتاب املراد حتقيقه فيه، وهو من 

مطبوعات دار الفكر.

زياد(،  ابن  فتاوى  من  املراد  تلخي�ص  )غاية  فتاواه  جمعت  التي  الكتب  ومن 
لعبدالرحمن بن حممد بن ح�سني باعلوي، وبالبحث فيه ومطالعته مل اأجد الكتاب 

املراد حتقيقه فيه، وهو مطبوع على هام�ص الكتاب ال�سابق )بغية امل�سرت�سدين(.

العلم  جامع  بعنوان  كتاب  لتحقيق  �سنعاء  جامعة  يف  م�سروع  على  وقفت  وقد 
واحلكم امل�ستفاد من فتاوى العالمة ابن زياد، ومل اأقف على من األفه. 

العلم  )جامع  علي  اأحمد  فارع  حامت  املاج�ستري  مرحلة  يف  الطالب  حقق  وقد 
واحلكم امل�ستفاد من فتاوى العالمة ابن زياد من كتاب البيع اإلى كتاب ق�سمة الفيء 
ا(، ومل  والغنيمة -عبدالرحمن بن زياد املق�سري )900-975ه�(- درا�سة وحتقيقاً

يتي�سر يل احل�سول عليها)2(.

وحّقق الطالب يف مرحلة املاج�ستري خمي�ص عبود حممد بن �سعد )جامع العلم 
واحلكم امل�ستفاد من فتاوى العالمة عبدالرحمن بن عبدالكرمي بن زياد املق�سري 
اأخذ عن  املذهب، مفتي ح�سرموت،  �سافعي  باعلوي،  بن عمر  بن ح�سني  بن حممد  هو عبدالرحمن   )1(
�سيخه عيدرو�ص بن عمر احلب�سي، وانتهت اإليه رئا�سة الفقه والفتوى يف زمنه، من م�سنفاته: )بغية 
امل�سرت�سدين يف تلخي�ص فتاوى بع�ص الأئمة املتاأخرين(، و)غاية تلخي�ص املراد من فتاوى ابن زياد(، 
الفكر  وم�سادر  الزركلي )333/3(؛  الأعالم،  ينظر:  وقيل: )1320ه�(.  �سنة )1251ه�(،  بعد  تويف 

الإ�سالمي يف اليمن، احلب�سي )�ص295(.
http//www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/( ،ينظر: منظومة الربط ال�سبكي للبحث العلمي  )2(

 .)show_search.php?Treatiseid=5933
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يل  يتي�سر  ومل  ا(،  وحتقيقاً درا�سة  الكتاب  اآخر  اإلى  النكاح  كتاب  من  975ه�(  )ت 
احل�سول عليها)1(.

املطلب اخلام�ص
وفاته)2(

تويف يف زبيد ليلة الأحد حادي ع�سر رجب �سنة خم�ص و�سبعني وت�سعمائة للهجرة، 
و�سلى عليه ولده عبدال�سالم بعد �سالة ال�سبح باجلامع املظفري، ودفن بجنب والده 

يف مقربة باب الُقْرُتب.

http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/( ،ينظر: منظومة الربط ال�سبكي للبحث العلمي  )1(
 .)show_search.php?Treatiseid=6896

ينظر: النور ال�سافر، العيدرو�ص )�ص273(؛ و�سذرات الذهب، ابن العماد )553/10(.  )2(
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املبحث الثاين
التعريف باملوؤَلّف

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
حتقيق ا�صم املوؤَلّف، وتوثيق ن�صبته اإلى املوؤِلّف

امل�ستفاد  املعينة  العذبة  ب�)النقول  مو�سوم  اأنه  على  ن�ص  املوؤَلّف  ذكر  من  غالب 
حذف  من  ومنهم  ب�)حكم(،  )�سحة(  اأبدل  من  ومنهم  العينة(،  بيع  �سحة  منها 
لفظة )العذبة(، وهناك من و�سمه )بالأقوال العذبة املعينة امل�ستفاد منها حكم بيع 
العينة(، ويف طرة املخطوط ذكر ال�سم الثاين، واأما الأول فقد ن�ص عليه جمع، ومن 

ذلك: 

حاجي خليفة يف )ك�سف الظنون()1(. . 1

حممد ال�سلي اليمني يف )ال�سناء الباهر بتكميل النور ال�سافر يف اأخبار القرن . 2
العا�سر()2(. 

اإ�سماعيل الباباين يف )هدية العارفني()3(.. 3

عمر الكاف يف )خال�سة اخلرب عن بع�ص اأعيان القرنني العا�سر واحلادي . 4
ع�سر()4(. 

.)1976/2(  )1(
)�ص 505(.  )2(
.)546/1(  )3(

)�ص 534(.  )4(
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كالم  فيه  نقل  زياد  ابن  لأن  العذبة؛  بالنقول  مو�سوم  اأنه  اأعلم  واهلل  والأقرب 
الأئمة املتقدمني، كال�سبكي، وابن حزم، والغزايل، والنووي، وابن حجر الع�سقالين، 

وغريهم.

واأما ن�سبته اإلى املوؤِلّف فهي مقطوع بها، وذلك اأن ال�سوؤال منقول يف بداية املوؤَلّف 
اإمام  الإ�سالم  �سيخ م�سايخ  “فمولنا  امل�سوؤول قال:  ا�سم  ال�سائل فيه على  وقد ن�ص 
الأئمة الأعالم العارف باهلل اجلواد وجيه الدين �سرف العلماء عبدالرحمن بن زياد 
اأكرمه اهلل تعالى ونفع به اآمني، وبلغه يف الدارين ما يحبه وير�ساه ويتمناه يتف�سل 
باأ�سل مقدمة متعلقة باأهل احليلة، وما يحل منها، وما ل يحل، وليذكر لكل وجه دليله 

وتعليله، وليب�سط الكالم يف هذه املقدمة”.

وقد اأثبت املوؤَلّف اإليه جمع منهم: حاجي خليفة يف )ك�سف الظنون()1(، وحممد 
ال�سلي اليمني يف )ال�سناء الباهر()2(، واإ�سماعيل الباباين يف )هدية العارفني()3(، 

وعمر الكاف يف )خال�سة اخلرب()4(.

املطلب الثاين
اأ�صول املوؤَلّف وم�صادره

 ليبني فيها  اأنه نقول عذبة نقلها املوؤِلّف  املوؤَلّف كما هو ظاهر يف عنوانه 
حكم بيع العينة، وهذه الأ�سول وامل�سادر التي رجع اإليها املوؤِلّف كما يلي: 

تكملة ال�سبكي للمجموع �سرح املهذب.. 1

ال�سنن الكربى للبيهقي.. 2

.)1976/2(  )1(
)�ص505(.  )2(
.)546/1(  )3(
)�ص534(.  )4(
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املحلى بالآثار لبن حزم.. 3

الأم لل�سافعي.. 4

ال�ستذكار لبن عبدالرب.. 5

كتاب للقا�سي عبدالوهاب املالكي مل اأقف عليه، ول على ا�سمه.. 6

تاريخ ابن معني.. 7

الثقات لبن حبان.. 8

الثقات للعجلي.. 9

النكت يف امل�سائل املختلف فيها بني ال�سافعي واأبي حنيفة لل�سريازي.. 10

كتاب لإمام احلرمني اجلويني مل اأقف عليه ول على ا�سمه.. 11

كتاب لأبي حامد الغزايل مل اأقف عليه ول على ا�سمه.. 12

كتاب ملحمد بن يحيى بن من�سور الني�سابوري مل اأقف عليه ول على ا�سمه.. 13

�سنن اأبي داود.. 14

املنثور يف القواعد للزرك�سي.. 15

قوت املحتاج لالأذرعي.. 16

فتح الباري لبن حجر.. 17

املجموع �سرح املهذب للنووي.. 18

اإحياء علوم الدين للغزايل. . 19

يف  ا  مرجعاً ع�سر  ت�سعة  املوؤَلّف  هذا  يف    املوؤِلّف  اإليه  رجع  ما  جمموع  فبلغ 
. خمتلف الفنون، وهذا دليل على �سعة اطالعه
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املطلب الثالث
ن�صخ املوؤَلّف

اأهل  و�سوؤال  العنكبوتية،  ال�سبكة  ويف  الفهار�ص،  يف  والطالع  البحث  بعد 
الخت�سا�ص، عرثُت على معلومات عن ن�سخ هذا املخطوط، وهي كالتايل)1(: 

العربية . 1 باململكة  املكرمة  مكة  يف  املكي  احلرم  مكتبة  يف  املحفوظة  الن�سخة 
ال�سعودية، برقم )22 �سافعي معلمي(.

الن�سخة املحفوظة يف اخلديوية يف القاهرة مب�سر، برقم )7/393(.. 2

الن�سخة املحفوظة يف دار الكتب امل�سرية يف القاهرة مب�سر، برقم )1/545( . 3
)354 جماميع(.

الأولى  الن�سخة  على  احل�سول  يل  فتي�سر  ا،  جميعاً عليها  احل�سول  حاولت  وقد 
املحفوظة مبكتبة احلرم املكي، وهي ن�سخة اأ�سلية، ورقمها )1703(، �سمن جمموع 
ُكتب على غالفه )13/22/17 فقه �سافعي، جمموع فتاوى ور�سائل متفرقة(، وعدد 
األواح، بداأ املخطوط من اللوح )51( وحتى )60(، ويف  األواح هذا املجموع )208( 
اللوح رقم )50( كتب عنوان املخطوط، ون�سه: )الأقوال العذبة املعينة يف حكم بيع 
العينة، تاأليف: ال�سيخ الإمام العالمة، وجيه الدين، عبدالرحمن بن زياد، نفع اهلل 

به، اآمني(.

وهي ن�سخة كاملة، كتبت بخط الن�سخ، وخطها جيد وا�سح، مكتوبة باملداد الأ�سود، 
الن�سخة  ويف نهاية كل �سفحة تعقيبة تدل على ات�سال الكالم، ويوجد على هام�ص 

ت�سويبات كتبت باملداد الأ�سود، وفيها عبارة تدل على الت�سحيح، وهي )�سح(.

ولي�ص فيها ا�سم النا�سخ، ول تاريخ الن�سخ، وعدد األواحها: ع�سرة األواح -عدا ورقة 

الفهر�ص ال�سامل للرتاث العربي الإ�سالمي املخطوط، الفقه واأ�سوله، قامت باإ�سداره موؤ�س�سة اآل البيت   )1(
للفكر الإ�سالمي )206/11(؛ وفهر�ص خمطوطات - خزانة الرتاث، قام باإ�سداره مركز امللك في�سل 

للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية برقم )37744(.
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ا، يف  ا: )26( �سطراً العنوان-، ل خرم فيها ول طم�ص، وعدد الأ�سطر يف كل لوح غالباً
كل �سطر ما بني )9( اإلى )12( كلمة.

واأما الن�سخ الباقية فلم يتي�سر يل احل�سول عليها لأ�سباب هي: 

من  غالب  اعتذر  وقد  املجاميع،  يف  اأنه  وذلك  املخطوط،  اإلى  الو�سول  �سعوبة 
حاولت التوا�سل معهم للح�سول على ن�سخة اخلديوية ودار الكتب امل�سرية، بحجة 

اأنها يف املجاميع، واأنه ي�سعب عليهم احل�سول على ن�سخة م�سورة منها من الدار.

ن�سخ  على  للح�سول  الدار  مع  للمحاولة  م�سر  اإلى  ال�سفر  على  العزم  فعقدت 
جرب  بن  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  ف�سيلة  واأ�ستاذنا  �سيخنا  مع  فتوا�سلت  م�سورة، 
الألفي حفظه اهلل، فلبى ورحب بالفكرة، ولكن حال دون ال�سفر انت�سار وباء )فايرو�ص 
كوفيد 19 كورونا(، فاألغيت الرحلة، فهذا �سبب ثاٍن لعدم تي�سر احل�سول عليها، واهلل 

امل�ستعان.

فعزمت على اإخراجه مع مقابلته على الُكتب التي نقل عنها املوؤِلّف.
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الق�شم الثاين
الن�ص املحقق
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي اأنزل على نبيه يف حمكم التنزيل، املحفوظ بحفظه من التغيري 
والتبديل، )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 
275[، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد خري الأنبياء، وعلى اآله و�سحبه الأ�سفياء 

الأتقياء، وبعد: 

ا وفيه �سوؤال �سورته: ما قولكم ر�سي  فاإنه كتب اإيل بع�ص الأ�سدقاء الأعزاء كتاباً
اهلل تعالى عنكم يف رجل اتفق مع �سخ�ص على اأن يعطيه مالاً ملدة معلومة، كع�سرة 
باثني ع�سر على ق�سد الربا، ثم ملا ترا�سيا على ذلك جاء رب املال باأمتعة واأثواب 
بذلة وباعها بالقدر املتفق عليه لآخر املدة املعلومة، ثم ا�سرتاها منه بالقدر املراد 
اأخذه واأقب�سه ذلك، فهل ذلك جائز ُمنٍج يف الدنيا والآخرة اأم الو�سائل ُتعطى حكم 
املقا�سد؟ وهل �سرط احليلة اأن ل توؤدي اإلى حمرم كما هنا اأم كيف احلال؟ اأفتونا 
فقد عمت البلوى، ولعل الب�سط وبيان التعليل واخلالف يف ذلك اأحرى، اأثابكم اهلل 
اجلنة، وذكر يف مكاتبته ما لفظه: ومطلبنا منكم بيان حقيقة ما هنالك فمولنا �سيخ 
م�سايخ الإ�سالم اإمام الأئمة الأعالم العارف باهلل اجلواد وجيه الدين �سرف العلماء 
يحبه  ما  الدارين  يف  وبلغه  اآمني،  به  ونفع  تعالى  اهلل  اأكرمه  زياد  بن  عبدالرحمن 
وير�ساه ويتمناه يتف�سل باأ�سل مقدمة متعلقة باأ�سل احليلة، وما يحل منها، وما ل 
يحل، وليذكر لكل وجه دليله وتعليله، وليب�سط الكالم يف هذه املقدمة لي�ست�ساء بها 
يف هذه الأيام الأليلية املظلمة ثم بعد ذلك ي�سم ال�سوؤال اإليها، ويجعل اجلواب عنها 
اأرباب الأموال،  لنا ما قاله حجة الإ�سالم)1( يف باب ذم غرور  ا عليها، وليبني  فرعاً

اأبي حامد الغزايل، والغزايل هو حممد بن حممد بن حممد بن اأحمد الطو�سي  اإلى الإمام  ي�سري به   )1(
اأبو حامد، �سافعي املذهب، ولد �سنة )450ه�( يف الطابران، حجة الإ�سالم، ملا مات والده  الغزايل، 
اإل حت�سيل القوت،  اإلى املدر�سة كاأنهما طالبا علم، ولي�ص مرادهما  اأحمد  واأخوه  يف �سغره، جلاأ هو 
يقول الغزايل: “فاأبى اأن يكون اإل هلل”، رحل اإلى ني�سابور ولزم اإمام احلرمني اجلويني، ثم اإلى بغداد 

فاحلجاز، فال�سام فم�سر، ثم عاد اإلى الطابران، من م�سنفاته )امل�ست�سفى(، و)املنخول(، =
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وما يحتالون يف الزكاة، وما كرث هنالك من الأقوال، ثم يبني لنا ما قاله الفقهاء من 
اأن الو�سائل ُتعطى حكم املقا�سد، وليتحف ذلك مبا جاء فيه من اخلرب الوارد اأولاً 
[ يف الدارين اآماله بحق حممد  ا، ل عدمه امل�سلمون وبلغه ]1/اأ ا وباطناً ا وظاهراً واآخراً

واآله)1(. انتهى ما كتب اإيل يف ذلك. 

ا اإليه، ول حول ول قوة اإل باهلل  ا به ملتجئاً ا باهلل يف ذلك، معت�سماً فاأقول م�ستعيناً
اأ�ساأل اهلل تعالى اأن يغفر يل ولوالدي  العلي العظيم، وهو ح�سبي ونعم الوكيل، واأنا 
واأولدي واأهلي وم�سايخي واإخواين وجميع امل�سلمني اآمني، الت�سوير املذكور يت�سمن 
على  ب�سط  قد   )2(

 ال�سبكي  الدين  تقي  ال�سيخ  وراأيت  العينة،  بيع  عن  ال�سوؤال 
م�ساألة العينة يف )تتمة �سرح املهذب()3( نحو كرا�سة، وقد كتبت منه ما مت�ص احلاجة 
= و)الب�سيط(، و)الو�سيط( وغريها، تويف �سنة )505ه�( يف طو�ص. ينظر: تاريخ دم�سق، ابن ع�ساكر 
كثري  ابن  ال�سافعيني،  وطبقات  )191/6-389(؛  ال�سبكي  ال�سافعية،  وطبقات  )200/55-204(؛ 

)�ص539-533(.
هذه العبارة ل جتوز وهي بدعة ُتنق�ص الإميان؛ لأن الدعاء وو�سائله توقيفية ومل يرد يف ال�سرع ما يدل   )1(
على التو�سل بجاه النبي اأو بحقه اأو بجاه الأنبياء اأو بحقهم ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا من و�سائل ال�سرك، ولكن ل يكون 
ا، واإمنا اأتى بدعةاً ُتنق�ص اإميانه عند جمهور اأهل العلم، وبهذا اأفتى �سماحة العالمة ابن  �ساحبه م�سركاً

باز . ينظر: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة، ابن باز )129/7(. 
هو علي بن عبدالكايف بن علي بن متام بن يو�سف بن مو�سى بن متام ال�سبكي الأن�ساري اخلزرجي،   )2(
تقي الدين اأبو احل�سن، �سافعي املذهب، ولد �سنة )683ه�( يف �سبك من اأعمال املنوفية مب�سر، اأحد 
احلفاظ املف�سرين الفقهاء، انتهت اإليه رئا�سة املذهب مب�سر، ويل ق�ساء ال�سام، من م�سنفاته )الدر 
النظيم يف تف�سري القراآن العظيم(، و)تكملة املجموع يف �سرح املهذب(، و)البتهاج يف �سرح املنهاج(، 
ال�سبكي  ال�سافعية،  ينظر: طبقات  �سنة )756ه�(.  تويف  املتعار�سة(، وغريها،  البينة  و)العار�سة يف 
حجر  ابن  الكامنة،  والدرر  )37/3-42(؛  �سهبة  قا�سي  ابن  ال�سافعية،  وطبقات  )139/10-336(؛ 

.)84-74/4(
كتاب املجموع �سرح املهذب لالإمام النووي  تويف قبل اأن يتمه، و�سل فيه اإلى باب الربا، فحاول   )3(
اإلى باب بيع املرابحة،  الإمام علي بن عبدالكايف ال�سبكي اإمتامه، ولكنه مات قبل اأن يتمه و�سل فيه 
ثم اأتى من بعده ال�سيخ جنيب املطيعي واأمت باقيه، وُطبع الكتاب كامالاً عدة طبعات منها طبعة مكتبة 
ا، ومنها طبعة دار الفكر يف  الإر�ساد يف جدة، بتحقيق حممد جنيب املطيعي يف ثالثة وع�سرين جزءاً
ك�سف  ينظر:  ال�سريازي.  اإ�سحاق  اأبي  لالإمام  الفروع  يف  للمهذب  �سرح  هو  واملجموع   ، جزءاً ع�سرين 
الظنون، حاجي خليفة )1912/2(؛ وهدية العارفني، الباباين )525/2(؛ ومقدمة يف اأ�سول البحث 

العلمي وحتقيق الرتاث، الطويل )�ص123(.
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اإليه يف جواب هذه امل�ساألة، واأتبعته مبا وقفت عليه من كالم العلماء مما مل يذكره 
]اإذا ا�سرتى دنانري  “فرع)2(:   يف )تتمة �سرح املهذب()1(:  ال�سبكي  هو، قال 
بدراهم ف����[)3( ���يجوز اأن ي�سرتي الدراهم من ال�سراف)4( بعد القب�ص ومتام العقد 
بالتفرق اأو التخاير باأقل من الثمن اأو اأكرث، �سواءاً جرت له بذلك عادة اأم ل، ما مل 
وداود  ثور)6( )7(،  اأبو  قال  وبه  ]هذا مذهبنا)5(،  البيع،  عقد  ا يف  م�سروطاً ذلك  يكن 
لل�سافعي  ا  تبعاً الأ�سحاب)10(  من  اجلمهور  اأطبق  وقد  واأ�سحابه)9(،  الظاهري)8(، 

النقل ينتهي يف �سفحة )50(، وكما نبه املوؤلف اإلى اأنه اأتبعه بكالم العلماء، بل وقد اأدخل يف النقل عن   )1(
ال�سبكي كالم غريه من العلماء مما مل يذكره، و�ساأبني موا�سعها باإذن اهلل تعالى.

تكملة ال�سبكي للمجموع �سرح املهذب )140/10(. و�ساأقت�سر يف املوا�سع الالحقة على لفظ )تكملة   )2(
ا. ال�سبكي( اخت�ساراً

املثبت من املخطوط، وهو غري موجود يف تكملة ال�سبكي )140/10(.  )3(
يف تكملة ال�سبكي زيادة: )ويبيعها منه( )140/10(.  )4(

ينظر: خمت�سر املزين، املزين )�ص175(؛ واحلاوي الكبري، املاوردي )145/5-146(؛ وبحر املذهب،   )5(
الروياين )450/4(.

هو اإبراهيم بن خالد بن اأبي اليمان الكلبي البغدادي، ا�ستغل اأولاً مبذهب اأهل الراأي حتى قدم ال�سافعي   )6(
اأحد الفقهاء الأعالم والثقات املاأمونني يف الدين، له  العراق فاأخذ عنه ولزمه، ولد �سنة )170ه�(، 
كتب م�سنفة يف الأحكام جمع فيها بني احلديث والفقه، تويف �سنة )246ه�(. ينظر: الثقات، ابن حبان 

)74/8(؛ ووفيات الأعيان، ابن خلكان )26/1(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )73-72/12(.
ينظر: ال�ستذكار، ابن عبدالرب )273/6(؛ وبداية املجتهد، ابن ر�سد )161/3(.  )7(

هو داود بن علي بن خلف الأ�سبهاين، اأبو �سليمان امللقب بالظاهري، ولد �سنة )200ه�( وقيل: )201ه�(   )8(
اإ�سحاق بن راهويه واأبي ثور وغريهما، وكان من املتع�سبني لالإمام  وقيل: )202ه�(، اأخذ العلم عن 
ب من تبعه بالظاهرية،  ، حتى ُلقِّ ا م�ستقالاً ال�سافعي، و�سنف يف ف�سائله والثناء عليه، ثم اختط له مذهباً
ا، كما قاله اخلطيب البغدادي، تويف �سنة  ا يكرث فيها احلديث، ولكن الرواية عنه عزيزة جداً �سنف كتباً
-255/2( خلكان  ابن  الأعيان،  ووفيات  )342/9-248(؛  اخلطيب  بغداد،  تاريخ  ينظر:  )270ه�(. 

257(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )97/13-108(؛ وميزان العتدال، الذهبي )16-14/2(.
ينظر: املحلى، ابن حزم )548/7(؛ وانظر: ال�ستذكار، ابن عبدالرب )273/6(.  )9(

اجتهاداتهم  لهم  فاأ�سبحت  الجتهاد،  مرحلة  بلغوا  الذين  ال�سافعي  املذهب  علماء  هم  )10( الأ�سحاب 
وا�ستنبطوها من خالل   - ال�سافعي  -الإمام  املذهب  اإمام  اأ�سول  على  التي خرجوها  اخلا�سة، 
القوا�سمي  ال�سافعي،  الإمام  مذهب  اإلى  املدخل  ينظر:  الوجوه.  باأ�سحاب  وي�سمون  قواعده،  تطبيق 

)�ص507(.



النقول العذبة املعينة املستفاد منها 

صحة بيع العينة

العدد  السادس واخلمسون  161العدد  السادس واخلمسون 160

 على ذلك حني قالوا: ])1( اإذا كان معه دينار واأراد اأن يبيعه بدينار و�سد�ص 
اأو اأكرث منه، فاحليلة اأن يبيع الدينار منه بالدراهم ويتقاب�سا العو�سني ويتخايرا ثم 
ا اأو ما يريد)2( )3(، واإذا اأراد بيع �سحاح)4(  ا و�سد�ساً ي�سرتي منه بتلك الدراهم ديناراً
ا يبيع الدراهم ال�سحاح بالدنانري)6(، اأو بعر�ص ثم اإذا تقاب�سا  مبك�سرة)5( اأكرث وزناً
وتفرقا اأو تخايرا ا�سرتى بالدراهم اأو بذلك العر�ص املك�سرة، ويجوز ذلك �سواءاً فعله 
ا  ا ]اأم يف جمال�ص[)7(، ]وي�سح العقدان عندنا)8( خالفاً يف جمل�ص واحد مرة اأو مراراً
مذاهبهم،  بتاأ�سيل  �سياأتي  ما  على    واأحمد)11(  ومالك)10(،  حنيفة)9(،  لأبي 

ال�سافعي  قاله  البيع،  عقد  يف  ا  م�سروطاً ذلك  يكن  مل  )ما  ال�سبكي  تكملة  ويف  املخطوط،  من  املثبت   )1(
ا ملالك حيث قال: اإن كان ذلك عادة له حرم، ومت�سك الأ�سحاب باأن العادة اخلا�سة  والأ�سحاب، خالفاً
ل تنزل منزلة ال�سرط، كما لو نكح من عادته الطالق ل يجعل ذلك ك�سرط الطالق يف العقد، وكذلك 

ا اأو غري مق�سود حتى قال القا�سي ح�سني وغريه )140/10(. ل فرق بني اأن يكون ذلك مق�سوداً
يف تكملة ال�سبكي )يزيد( )140/10(.  )2(

يف تكملة ال�سبكي زيادة: )قال الأ�سحاب( )141/10(.  )3(
فار�ص:  ابن  قال  كل عيب،  الرباءة من  وهو  ال�سقم،  ال�سحة خالف  من  ماأخوذة  دنانري �سحاح  اأي:   )4(
ويجوز  و�سحاٌح،  �سحيٌح  دينار  يقال:  والعيب”،  املر�ص  من  الرباءة  على  يدل  اأ�سل  واحلاء  “ال�ساد 
بال�سم، ومنهم من يرويه بالك�سر، ول وجه له. ينظر: مقايي�ص اللغة، ابن فار�ص )281/3(؛ واملحكم 
واملحيط الأعظم، املر�سي )494/2(؛ ول�سان العرب، ابن منظور )507/2(؛ وامل�سباح املنري، الفيومي 

)333/1(؛ وتاج العرو�ص، احل�سيني )528/6(. 
الدنانري املك�سرة ماأخوذة من الك�سر، يقول ابن فار�ص: “الكاف وال�سني والراء اأ�سل �سحيح يدل على   )5(
ا،  اأو كان جزء منها مه�سوماً ته�سم جزء منها،  التي  املك�سرة هي  فالدنانري  ال�سيء وه�سمه”،  ه�سم 
)139/5(؛  منظور  ابن  العرب،  ول�سان  )180/5(؛  فار�ص  ابن  اللغة،  مقايي�ص  ينظر:  ا.  مقطوعاً اأي 

وامل�سباح املنري، الفيومي )553/2(؛ وتاج العرو�ص، احل�سيني )36/14(.
يف تكملة ال�سبكي زيادة: )اأو الدنانري بالدراهم( )141/10(.  )6(

املثبت من املخطوط، وهو غري موجود يف تكملة ال�سبكي )141/10(.  )7(
املاوردي )145/5-146(، )287/5(؛  الكبري،  املزين )�ص175(؛ واحلاوي  املزين،  ينظر: خمت�سر   )8(

وبحر املذهب، الروياين )450/4(.
ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )198/5(؛ واملحيط الربهاين، ابن مازة )139/7(.  )9(

اللخمي )4181/9(؛  والتب�سرة،  عبدالرب )671/2-672(؛  ابن  املدينة،  اأهل  فقه  الكايف يف  )10( ينظر: 
وبداية املجتهد، ابن ر�سد )161-160/3(.

)11( ينظر: املغني، ابن قدامة )132/4(؛ و�سرح منتهى الإرادات، البهوتي )25/2-26(؛ وك�ساف القناع، 
البهوتي )186-185/3(.
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الربا  اأموال  ولو كان يف غري  ا)1([)2(،  اأي�ساً اأ�سحابنا  بع�ص  �سنحكيه عن  ملا  ا  وخالفاً
يبيع  اأن  فيجوز  موؤجالاً  اأو  حالاً  الأول  العقد  يكون  اأن  بني  فرق  غري  من  ا  اأي�ساً جاز 
ال�سيء اإلى اأجل)3( ]ثم ي�سرتيه باأقل[)4(، قال ال�سافعي : “ومن باع �سلعة من 
ا�سرتاها  الذي  يبيعها من  اأن  باأ�ص  ]1/ب[ فال  امل�سرتي  وقب�سها  اأجل،  اإلى  ال�سلع 
منه باأقل من الثمن اأو اأكرث اأو دين اأو نقد؛ لأنها بيعة غري البيعة الأولى، قال بع�ص 
اأن ذلك جائز، ولكنه  القيا�ص  اأن  الثمن، وزعم  باأقل من  البائع  النا�ص: ل ي�سرتيها 
زعم اأنه تبع الأثر وهو حممود منه اأن يتبع الأثر ال�سحيح، فلما �ُسئل عن الأثر اإذا هو 
اأبو اإ�سحاق)5( عن امراأته عالية بنت اأيفع)6( اأنها دخلت مع امراأة اأبي ال�سفر)7( على 

ينظر: احلاوي الكبري، املاوردي )146/5(؛ واملهذب، ال�سريازي )29/2(.  )1(
لل�سافعي على ذلك، مع  ا  تبعاً اأطبق جمهور الأ�سحاب  ال�سبكي )وقد  املثبت من املخطوط، ويف تكملة   )2(

خمالفة الأئمة الثالثة( )141/10(.
الت�سحيح  عالمة  وعليه  )اأجل(  الهام�ص  ويف  الإحلاق  عالمة  عليها  وو�سع  )املحل(  املخطوط  يف   )3(

)�سح(، ولفظة )اأجل( هي املوافقة ملا يف تكملة ال�سبكي )141/10(؛ ولذا اأثبتها.
املثبت من املخطوط، وهو غري موجود يف تكملة ال�سبكي )141/10(.  )4(

هو عمرو بن عبداهلل بن علي بن اأحمد ال�سبيعي الهمداين الكويف، اأبو اإ�سحاق، ولد �سنة )33ه�( من   )5(
التابعني الثقات، اأدرك بع�ص ال�سحابة  كعلي واأ�سامة بن زيد وابن عبا�ص وزيد بن اأرقم، قال 
الذهبي: “ثقة حجة بال نزاع، وقد كرب وتغري حفظه بتغري ال�سن، ومل يختلط”، تويف �سنة )127ه�(. 
ينظر: التاريخ الكبري، البخاري )347/6-348(؛ والثقات، العجلي )�ص366(؛ واجلرح والتعديل، ابن 
الذهبي  النبالء،  اأعالم  و�سري  )459/3(؛  خلكان  ابن  الأعيان،  ووفيات  )242/6-243(؛  حامت  اأبي 

.)401-392/5(
هي العالية بنت اأيفع بن �سراحيل ذي ُكبار احلمريي، وقيل: بن �سراحيل بن ذي ُكبار وا�سمه عمار   )6(
احلمريي، امراأة اأبي اإ�سحاق ال�سبيعي، اأم يون�ص، وهي جدة احلافظ عي�سى بن يون�ص، تابعية دخلت 
على عائ�سة  و�سمعت منها، ومل اأقف على اأكرث من هذا يف ترجمتها. ينظر: الطبقات الكربى، 
واملوؤتلف  )289/5(؛  حبان  ابن  والثقات،  )426/3(؛  معني  ابن  والتاريخ،  )487/8(؛  �سعد  ابن 
واملختلف، الدارقطني )1966/4-1967(؛ والعلل، الدارقطني )443/14(؛ والإكمال، ابن ماكول 

.)139/7(
هي اأم ولد لزيد بن اأرقم، وتكنى باأم حمبة، تابعية دخلت على عائ�سة  و�ساألتها، و�ساألت ابن   )7(
عبا�ص  و�سمعت منه، ومل اأقف على اأكرث من هذا يف ترجمتها. ينظر: الطبقات الكربى، ابن �سعد 

)487/8-488(؛ واملوؤتلف واملختلف، الدارقطني )2164/4(؛ وال�ستذكار، ابن عبدالرب )271/6(.
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)2( بكذا اأو 
  ا باعته من زيد بن اأرقم )1( فذكرت لعائ�سة بيعاً

  عائ�سة
كذا اإلى العطاء، ثم ا�سرتت منه باأقل من ذلك، فقالت عائ�سة : )بئ�ص ما)3( 
ا�سرتيت، اأخربي زيد بن اأرقم اأن اهلل  قد اأبطل جهاده مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإل 

اأن يتوب(”)4( )5(. 
هي ال�سديقة بنت ال�سديق عائ�سة بنت اأبي بكر عبداهلل بن عثمان بن اأبي قحافة، اأم املوؤمنني، وتكنى باأم   )1(
عبداهلل، ولدت �سنة )9 قبل الهجرة( تزوجها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهي بنت �ست، وبنى بها وهي بنت ت�سع، وتويف عنها 
وهي بنت ثمان ع�سرة �سنة، الربيئة املرباأة من فوق �سبع �سماوات، كانت اأحب ن�سائه اإليه، كانت من الفقهاء 
املكرثين من الرواية، توفيت �سنة )58ه�( ودفنت يف البقيع. ينظر: الطبقات الكربى، ابن �سعد )58/8(؛ 

واأ�سد الغابة، ابن الأثري )186/7-189(؛ والإ�سابة يف متييز ال�سحابة، ابن حجر )235-231/8(.
هو زيد بن اأرقم بن زيد بن قي�ص بن النعمان بن مالك الأغر اخلزرجي الأن�ساري، غزا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سبع   )2(
ا من الأحاديث، اأنزل اهلل ت�سديقه يف كتابه،  ع�سرة غزوة، واأول م�ساهده اخلندق، وقيل املري�سيع، روى عدداً
ملا كّذبه عبداهلل بن اأبي، فنزلت الآيات فقال ر�سول اهلل: »اإن اهلل قد �سدقك يا زيد«، �سهد �سفني مع علي 
، وكان من خا�سة اأ�سحابه، تويف �سنة )68ه�( يف الكوفة. ينظر: التاريخ الكبري، البخاري )385/3(؛ 

واأ�سد الغابة، ابن الأثري )342/2-344(؛ والإ�سابة يف متييز ال�سحابة، ابن حجر )488-487/2(.
يف تكملة ال�سبكي زيادة: )�سريت، وبئ�ص ما( )141/10(.  )3(

الأم، ال�سافعي )38/3(.  )4(
هذا احلديث له عدة طرق نذكر كل طريق منها، وتخريجه واحلكم عليه - واإمنا ب�سطت الكالم هنا   )5(

لأنه هو مدار اخلالف ولأين مل اأقف على من ب�سط الكالم عليه وجمع طرقه -: 
اأبي  اإ�سحاق عن امراأته قالت: �سمعت امراأة  اأبي  اأما الطريق الأول: فعن عبدالرزاق عن الثوري عن 
ال�سفر، تقول: �ساألت عائ�سة فقلت: بعت زيد بن اأرقم جارية اإلى العطاء بثمامنائة درهم، وابتعتها منه 
ب�ستمائة، فقالت لها عائ�سة: “بئ�ص ما ا�سرتيت، اأو بئ�ص ما ا�سرتى، اأبلغي زيد بن اأرقم: اأنه قد اأبطل 

)ڤ   باأ�ص  “ل  راأ�ص مايل؟ قالت:  اأخذت  اإن  اأفراأيت  اأن يتوب” قالت:  اإل  ملسو هيلع هللا ىلص  جهاده مع ر�سول اهلل 
رقم احلديث  م�سنفه،  يف  عبدالرزاق  اأخرجه  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]البقرة: 275[”. 
)14813(، )185/8(؛ واأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى، رقم احلديث )10800(، )540/5( من 
طريق اأبي بكر حممد بن اإبراهيم الأرد�ستاين احلافظ اأنا اأبو ن�سر العراقي اأنا �سفيان بن حممد ثنا 

علي بن احل�سن ثنا عبداهلل بن الوليد ثنا �سفيان، فذكره.
واأما الطريق الثاين: فعن البيهقي اأخربنا اأبو حازم احلافظ اأنا اأبو الف�سل بن خمريويه ثنا اأحمد بن 
جندة ثنا �سعيد بن من�سور ثنا اأبو الأحو�ص عن اأبي اإ�سحاق عن العالية قالت: كنت قاعدة عند عائ�سة 
 فاأتتها اأم حمبة فقالت لها: يا اأم املوؤمنني اأكنت تعرفني زيد بن اأرقم؟ قالت: نعم، قالت: فاإين 
لها:  ا، فقالت  نقداً ب�ستمائة  فا�سرتيتها منه  بيعها  اأراد  واإنه  ن�سيئة،  بثمامنائة  اإلى عطائه  بعته جارية 
ا اأنه قد اأبطل جهاده مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإن مل يتب”.  زيداً اأبلغي  ا�سرتى  ما  وبئ�ص  ا�سرتيت  ما  “بئ�ص 

اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى، رقم احلديث )10799(، )540/5(.=
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اأنها  اإ�سحاق عن امراأته  اأبي  = واأما الطريق الثالث: فعن عبدالرزاق قال: اأخربنا معمر والثوري عن 
دخلت على عائ�سة يف ن�سوة ف�ساألتها امراأة فقالت: يا اأم املوؤمنني كانت يل جارية فبعتها من زيد بن اأرقم 
بثمامنائة اإلى اأجل، ثم ا�سرتيتها منه ب�ستمائة، فنقدته ال�ستمائة، وكتبت عليه ثمامنائة، فقالت عائ�سة: 
“بئ�ص واهلل ما ا�سرتيت، وبئ�ص واهلل ما ا�سرتي، اأخربي زيد بن اأرقم: اأنه قد اأبطل جهاده مع ر�سول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص اإل اأن يتوب”، فقالت املراأة لعائ�سة: اأراأيت اإن اأخذت راأ�ص مايل ورددت عليه الف�سل؟ قالت: “)ڤ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( الآية، اأو قالت: )ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ( ]البقرة: 279[ 

الآية”. اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه، رقم احلديث )14812(، )185-184/8(.
واأما الطريق الرابع واخلام�س: فعن الدارقطني ثنا عبداهلل بن اأحمد بن وهيب الدم�سقي ثنا العبا�ص 
بن الوليد بن مزيد نا حممد بن �سعيب بن �سابور اأخربين �سيبان بن عبدالرحمن اأخربين يون�ص بن 
اأبي اإ�سحاق الهمداين عن اأمه العالية بنت اأنفع قالت: حججت اأنا واأم حمبة؛ ح ونا حممد بن خملد 
واأم  اأنا  العالية قالت: خرجت  اأمه  اإ�سحاق عن  اأبي  بن  يون�ص  نا  نوح  اأبو  نا قراد  نا عبا�ص بن حممد 
الكوفة قالت:  اأهل  اأننت؟ قلنا: من  لنا: من  اإلى مكة فدخلنا على عائ�سة ف�سلمنا عليها فقالت  حمبة 
فكاأنها اأعر�ست عنا، فقالت لها اأم حمبة: يا اأم املوؤمنني كانت يل جارية واإين بعتها من زيد بن اأرقم 
علينا  فاأقبلت  ا،  نقداً ب�ستمائة  منه  فابتعتها  بيعها  اأراد  واإنه  عطائه،  اإلى  درهم  بثمامنائة  الأن�ساري 
ا اأنه قد اأبطل جهاده مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإل اأن يتوب”،  فقالت: “بئ�سما �سريت وما ا�سرتيت، فاأبلغي زيداً
فقالت لها: اأراأيت اإن مل اآخذ منه اإل را�ص مايل؟ قالت: “)ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ(”. 
الكربى، رقم  ال�سنن  والبيهقي يف  �سننه، رقم احلديث )3002(، )477/3(؛  الدارقطني يف  اأخرجه 
اإنه يحتج  “ح�ّسن بع�ص الأئمة هذا احلديث، وقال:  احلديث )10800(، )540/5(، قال ال�سخاوي: 
مبثله لأنه رواه عن العالية ثقتان ثبتان: اأبو اإ�سحاق زوجها ويون�ص ابنها، ومل يعلم فيها جرح، واجلهالة 

ترتفع عن الراوي مبثل ذلك، انتهى” )الأجوبة املر�سية )211/1(.
اأنها دخلت  امراأته  ال�سبيعي عن  اإ�سحاق  اأبي  �سعبة عن  ثنا  بن جعفر  فعن حممد  ال�ساد�س:  الطريق  واأما 
ا بثمامنائة درهم  على عائ�سة هي واأم ولد زيد بن اأرقم، فقالت اأم ولد زيد لعائ�سة: اإين بعت من زيد غالماً
ا اأن قد اأبطلت جهادك مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، اإل اأن تتوب،  ا، فقالت: “اأبلغي زيداً ن�سيئة، وا�سرتيت ب�ستمائة نقداً
بئ�ص ما ا�سرتيت، وبئ�ص ما �سريت”. ن�سب تخريجه بهذا ال�سند اإلى الإمام اأحمد بن عبدالهادي يف تنقيح 
التحقيق )69/4(، وقال: “اإ�سناده جيد”، واأخذه عنه الزيلعي يف ن�سب الراية )16/4(، و�سيخ الإ�سالم 
اأحمد �ساكر، ول فيما  اأقف عليه يف امل�سند املطبوع بتحقيق  ابن تيمية يف الفتاوى الكربى )47/6(؛ ومل 

حّققه �سعيب الأرناوؤوط ومن معه، وقال ابن عبدالهادي: “هذا اإ�سناد جيد” )تنقيح التحقيق )69/4(.
واأما الطريق ال�سابع: فعن علي بن اجلعد اأنا �سعبة عن اأبي اإ�سحاق قال: دخلت امراأتي على عائ�سة واأم 
ا بثمامنائة ن�سيئة وا�سرتيته منه ب�ستمائة  ولد لزيد بن اأرقم فقالت لها اأم ولد زيد: اإين بعت من زيد عبداً
ا اأن قد اأبطلت جهادك مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإل اأن تتوب، بئ�سما  ا، فقالت عائ�سة : “اأبلغي زيداً نقداً
�سريت وبئ�ص ما ا�سرتيت”. اأخرجه ابن اجلعد يف م�سنده، رقم احلديث )451(، )�ص80(؛ واأخرجه 

البيهقي من طريق ابن اجلعد يف ال�سنن الكربى، رقم احلديث )10798(، )439/5(.
اإبراهيم البزار نا احل�سن بن عرفة نا داود بن  واأما الطريق الثامن: فعن الدارقطني ثنا يعقوب بن 

=  الزبرقان عن معمر بن را�سد عن اأبي اإ�سحاق ال�سبيعي عن امراأته اأنها دخلت على عائ�سة
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اأم  يا  اأرقم:  بن  زيد  ولد  اأم  فقالت  اأخرى،  وامراأة  الأن�ساري  اأرقم  بن  زيد  ولد  اأم  معها  فدخلت   =
ا،  ، واإين ابتعته ب�ستمائة درهم نقداً ا من زيد بن اأرقم بثمامنائة درهم ن�سيئةاً املوؤمنني اإين بعت غالماً
فقالت لها عائ�سة: “بئ�سما ا�سرتيت وبئ�سما �سريت، اإن جهاده مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد بطل اإل اأن يتوب”. 

اأخرجه الدارقطني يف �سننه، رقم احلديث )3003(، )478/3(.
العالية  جدته  عن  اإ�سحاق،  اأبو  حدثني  اإ�سرائيل،  حديث  يف  الكرماين  حرب  فرواه  التا�سع:  الطريق  واأما 
يعني جدة اإ�سرائيل، قالت: دخلت على عائ�سة يف ن�سوة فقالت: “حاجتكن؟” فكان اأول من �ساألها اأم حمبة 
فقالت: يا اأم املوؤمنني هل تعرفني زيد بن اأرقم؟ قالت: “نعم”. قالت: فاإين بعته جارية بثمامنائة درهم اإلى 
ا. فاأقبلت عليها وهي غ�سبى فقالت: “بئ�ص ما �سريت  العطاء، واأنه اأراد بيعها فابتعتها ب�ستمائة درهم نقداً
، ثم  ا اأنه قد اأبطل جهاده اإل اأن يتوب”. واأفحمت �ساحبتنا فلم تكلم طويالاً وبئ�ص ما ا�سرتيت، اأبلغي زيداً

اإنه �سّهل عليها فقالت: يا اأم املوؤمنني اأراأيت اإن مل اآخذ اإل راأ�ص مايل؟ فتلت عليها: “)ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
اأقف على تخريجه، وقد ذكره �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف الفتاوى الكربى  ومل  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ(”. 
)47/6(، واأخذه عنه ابن القيم يف اإعالم املوقعني )132/3(، وال�سخاوي يف الأجوبة املر�سية )211/1(.
وهناك ماآخذ على جميع الطرق ال�سابقة، واأول هذه املاآخذ: جهالة امراأة اأبي اإ�سحاق، ولذا فاإن ال�سافعي اأعّل 
احلديث بجهالتها، )الأم )38/3-39(، وقال الدارقطني: “اأم حمبة، والعالية جمهولتان ل يحتج بهما”، 
ال�سغرى  تثبت عدالتها”، )ال�سنن  اإ�سحاق مل  اأبي  “وامراأة  البيهقي:  وقال  الدارقطني )477/3(،  )�سنن 
وولدها  زوجها،  غري  اأحد  عنها  يرِو  مل  احلال،  جمهولة  اإ�سحاق  اأبي  “امراأة  حزم:  ابن  وقال   ،)265/2(
ا، وقال  يون�ص، على اأن يون�ص قد �سّعفه �سعبة باأقبح الت�سعيف، و�سّعفه يحيى القطان، واأحمد بن حنبل جداً
فيه �سعبة: اأما قال لكم: حدثنا ابن م�سعود”، )املحلى )550/7(، وقال ابن عبدالرب: “وهو خرب ل يثبته اأهل 
العلم باحلديث، ول هو مما يحتج به عندهم، وامراأة اأبي اإ�سحاق، وامراأة اأبي ال�سفر واأم ولد زيد بن اأرقم 

كلهن غري معروفات بحمل العلم... واحلديث منكر اللفظ ل اأ�سل له”، )ال�ستذكار )272/6(.
واأجيب عن ذلك: باأن العالية لي�ست جمهولة، قال ابن عبدالهادي: “قول الدارقطني يف العالية جمهولة 
جليلة  “بل  الذهبي:  وقال   ،)70/4( التحقيق  )تنقيح  غريه”،  خالفه  وقد  نظر،  فيه  بها،  يحتج  ل 
ُيقبل  امراأة جمهولة فال  العالية  “ قالوا:  ابن اجلوزي:  ويقول  التحقيق )91/2(،  )تنقيح  معروفة”، 
خربها، قلنا: بل هي امراأة جليلة القدر معروفة ذكرها حممد بن �سعد يف كتاب الطبقات، فقال: العالية 
بنت اأيفع بن �سراحيل امراأة اأبي اإ�سحاق ال�سبيعي �سمعت من عائ�سة”، )التحقيق يف م�سائل اخلالف 
معروفة  “العالية  الرتكماين:  ابن  قال   ،)487/8( �سعد  ابن  الكربى،  الطبقات  وينظر:   ،)184/2(
روى عنها زوجها وابنها، وهما اإمامان، وذكرها ابن حبان يف الثقات من التابعني، وذهب اإلى حديثها 
هذا الثوري والأوزاعي واأبو حنيفة واأ�سحابه ومالك وابن حنبل واحل�سن بن �سالح” )اجلوهر النقي 
اإ�سحاق وهو  اأبي  “ فهذه امراأة  )330/5(، وينظر: )الثقات، ابن حبان )289/5(، وقال ابن القيم: 
اأحد اأئمة الإ�سالم الكبار وهو اأعلم بامراأته وبعدالتها، فلم يكن لريوي عنها �سنة يحرم بها على الأمة 
وهي عنده غري ثقة ول يتكلم فيها بكلمة، بل يحابيها يف دين اهلل، هذا ل يظن مبن هو دون اأبي اإ�سحاق، 
ا فاإن هذه امراأة من التابعني قد دخلت على عائ�سة و�سمعت منها وروت عنها، ول يعرف اأحد قدح  واأي�ساً
ا فاإن  ا يف التابعني بحيث ترد به روايتهم. واأي�ساً ا فاإن الكذب والف�سق مل يكن ظاهراً فيها بكلمة، واأي�ساً

=.)132/3( املوقعني  هذه املراأة معروفة، وا�سمها العالية” )اإعالم 
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= وبقيت جهالة اأم ولد زيد بن اأرقم، فاإن قيل: باأن احلديث ل ت�سعفه جهالتها، وذلك اأن العالية هي 
. التي روت احلديث، واأنها كانت مع اأم ولد زيد بن اأرقم عند عائ�سة

اأجيب: باأن امراأة اأبي اإ�سحاق مل ت�سمعه من اأم املوؤمنني، وقد �سرح بذلك الثوري يف روايته باأن امراأة 
، كما �سياأتي يف املاأخذ التايل. اأبي اإ�سحاق �سمعته من اأم ولد زيد، فتكون جهالتها موؤثرةاً

وقيل اإن اأم ولد زيد هي العالية امراأة اأبي ال�سفر، قال ال�سخاوي: “وقد رواه عمار بن رزيق عن اأبي 
اإ�سحاق فقال: عن العالية امراأة اأبي ال�سفر وهو وهم ورواية الثوري ال�سابقة مو�سحة لذلك” )الأجوبة 

املر�سية )212/1(.
 ، املاأخذ الثاين: اأن احلديث فيه تدلي�ص، وذلك اأن امراأة اأبي اإ�سحاق مل ت�سمعه من اأم املوؤمنني
واإمنا ذكرت اأنها دخلت على اأم املوؤمنني هي واأم ولد زيد بن اأرقم، واأن اأم ولد زيد �ساألتها، فيمكن اأن 
يكون �سوؤال اأم ولد زيد لأم املوؤمنني يف ذلك املجل�ص، اأو يف جمل�ص اآخر، وقد �سرح �سفيان يف روايته عن 
اأبي اإ�سحاق ال�سبيعي عن امراأته قالت: )�سمعت امراأة اأبي ال�سفر تقول: �ساألت عائ�سة اأم املوؤمنني..( 
احلديث، فبني �سفيان الدفينة التي يف احلديث، واأن امراأة اأبي اإ�سحاق مل ت�سمعه من اأم املوؤمنني، واإمنا 
روته عن امراأة اأبي ال�سفر، التي هي اأم ولد لزيد بن اأرقم. ينظر: املحلى، ابن حزم )551-550/7(.

ويجاب عنه: باأنه ثبت يف الطرق ال�سابقة اأن العالية دخلت على عائ�سة ، واأنها ح�سرت احلوار 
الذي بني عائ�سة واأم ولد زيد بن اأرقم، وت�سريحها باأنها �سمعت اأم ولد زيد، كما هو يف طريق �سفيان 

هو من �سبطها، فاندفع بهذا اأنها دل�سته.
املاأخذ الثالث: اأن اأم ولد زيد بن اأرقم جمهولة. ينظر: املحلى، ابن حزم )551/7(.

ويجاب عنه: باأن العالية ح�سرت عند عائ�سة و�سمعت احلوار الذي بينهما، وعليه فال اأثر جلهالتها، 
ثم اإنها من التابعيات هي والعالية بنت اأيفع، قال الذهبي: “واأما املجهولون من الرواة فاإن كان الرجل 
من كبار التابعني اأو اأو�ساطهم احتمل حديثه وتلقي بح�سن الظن اإذا �سلم من خمالفة الأ�سول وركاكة 
الألفاظ”، وله قاعدة يف الن�ساء املجهولت قال: “وما علمت يف الن�ساء من اتهمت ول من تركوها”. 

)ديوان ال�سعفاء واملرتوكني )�ص478(، وميزان العتدال، الذهبي )604/4(.
املاأخذ الرابع: ما يف منت احلديث من اأن اأم املوؤمنني اأبطلت جهاد زيد بن اأرقم اإن مل يتب، وهو ممن بايع 
حتت ال�سجرة، وقد ر�سي اهلل عمن بايع حتت ال�سجرة، والأعمال ال�ساحلة ل يحبطها الجتهاد واإمنا 

يحبطها الرتداد، ينظر: املحلى، ابن حزم )551/7-552(، وال�ستذكار، ابن عبدالرب )272/6(.
اأن تقول ذلك من عندها، واإمنا  املوؤمنني له حكم املرفوع، ول ُيظن بها  اأم  باأن ما قالته  ويجاب عنه: 
ا من ر�سول  عندها علم بذلك عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يقول ابن عبدالهادي: “ولول اأن عند اأم املوؤمنني علماً
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ل ت�سرتيب فيه اأن هذا حمرم مل ت�ستجز اأن تقول مثل هذا الكالم بالجتهاد”، )تنقيح التحقيق 
ا  )70/4(، وينظر: )اإعالم املوقعني )133/3(، ولهذا قال ابن عبدالرب: “وحمال اأن تلزم عائ�سة زيداً
التوبة براأيها ويكفره اجتهادها، فهذا ما ل ينبغي اأن يظن بها ول يقبل عليها”، )ال�ستذكار )272/6(، 
بل اإن من دقة فهم اأم املوؤمنني  اأن قالت باإبطال جهاد زيد  مع ر�سول اهلل ومل تقل �سيامه 

اأو �سالته اأو حجه، وذلك اأن اهلل  قال يف كتابه: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( ]البقرة: 278-279[، فمن جاهد يف �سبيل اهلل فقد 
حارب عن اهلل، ومن فعل ذلك ثم ا�ستباح الربا، فقد ا�ستحق حماربة اهلل، ومن اأربى فقد اأبطل حربه =
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وقال يف )الأم()1( يف باب بيع الآجال: “اأ�سل ما ذهب اإليه من ذهب يف بيع الآجال 
اأنهم رووا عن عالية بنت اأيفع اأنها �سمعت عائ�سة اأو �سمعت امراأة اأبي ال�سفر تروي عن 
عائ�سة  اأن امراأة �ساألتها عن بيع باعته من زيد بن اأرقم  بكذا اأو كذا اإلى 
ا، فقالت عائ�سة : )بئ�ص ما ا�سريت وبئ�ص ما  العطاء، ثم ا�سرتت منه باأقل نقداً
ابتعت، اأخربي زيد بن اأرقم اأن اهلل  قد اأبطل جهاده مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ]اإل اأن 
يتوب[)2((، قال ال�سافعي : قد تكون عائ�سة  لو كان هذا ثابتاًا عنها عابت 

= عن اهلل، فكانت عقوبته من جن�ص ذنبه. ينظر: �سرح �سحيح البخاري، ابن بطال )220-219/6(.
املاأخذ اخلام�س: اأن احلديث اإن �سح، فما قول اأم املوؤمنني عائ�سة ، باأولى من قول زيد بن اأرقم 
 -واإن كانت هي اأف�سل منه- اإذا تنازعا، وذلك اأن قول ال�سحابي لي�ص باأولى من قول الآخر. 

ينظر: املحلى، ابن حزم )552/7(.
ويجاب عنه: باأن قول ال�سحابي لي�ص باأولى من قول الآخر، لي�ص على اإطالقه، فقد يكون مع الآخر دليل 
له حكم املرفوع كما يف هذا احلديث، فاإن عائ�سة  ل يظن بها اأن تبطل جهاد زيد من عندها، 
وقد تقدم ذكر كالم ابن عبدالهادي عن ذلك، ثم اإن زيد بن اأرقم مل يقل قط اإن هذا حالل، ول اأفتى 
ا اأو ذاهالاً اأو غري متاأمل ول ناظر اأو متاأولاً اأو  به، ومذهب الرجل ل يوؤخذ من فعله؛ اإذ لعله فعله نا�سياً
  ا، ومل يذكر عن زيد ا ي�ستغفر اهلل منه ويتوب اأو ي�سّر عليه وله ح�سنات تقاومه، فال يوؤثر �سيئاً ذنباً
ا ما يفعل الرجل ال�سيء مع ذهوله عما يف  اأنه اأقام على هذه امل�ساألة بعد اإنكار عائ�سة ، وكثرياً
�سمنه من مف�سدة فاإذا نبه انتبه، واإذا كان الفعل حمتمالاً لهذه الوجوه وغريها مل يجز اأن يقدم على 
احلكم، ومل يجز اأن ُيقال اإنه مذهب زيد بن اأرقم . ينظر: اإعالم املوقعني، ابن القيم )134/3(.

املاأخذ ال�ساد�ص: اأن اأم املوؤمنني  مل ترو عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا حديثاًا ول يظن بها اأن يكون 
لديها اأثر وتكتمه فال ترويه لأحد، حا�ساها . ينظر: املحلى، ابن حزم )552/7(.

ا، والراوي عنها زوجها وابنها فقط،  ويع�سد هذا انفراد العالية باحلديث وذلك اأنها ُمقلِّة للرواية جداً
ا، فاإنه مل ي�ساركها اأحد يف رواية احلديث ليعلم هل هي �سبطت اأم ل؟ وهذا  ومل يوجد لها متابع اأي�ساً

هو اأكرب موؤثر يف احلديث وهو حالها من حيث ال�سبط للرواية، واهلل اأعلم بال�سواب.
بن  الربيع  بوبه  وقد  ا�سمه،  يذكر  البويطي ومل  ال�سافعي، جمعه  اإدري�ص  بن  لالإمام حممد  الأم  كتاب   )1(
�سليمان فن�سب جمعه اإليه، كذا قاله الغزايل يف اإحياء علوم الدين، وكتاب الأم �سم جميع اأبواب الفقه، 
يبداأ باآية اأو حديث ُيعد اأ�سالاً يف املو�سوع، ثم يورد الأحكام املتعلقة به، وطبع الكتاب عدة طبعات منها 
، ومنها طبعة دار املعرفة يف  طبعة دار الوفاء، بتحقيق د. رفعت فوزي عبداملطلب يف اأحد ع�سر جزءاً
بريوت يف ثمانية اأجزاء. ينظر: ك�سف الظنون، حاجي خليفة )1397/2(؛ وهدية العارفني، الباباين 
اإحياء علوم  وانظر:  الطويل )�ص123(.  الرتاث،  العلمي وحتقيق  البحث  اأ�سول  )9/2(؛ ومقدمة يف 

الدين، الغزايل، املجلد الثاين )977/5(.
املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف الأم )79/3(، وهو غري موجود يف تكملة ال�سبكي )141/10(.  )2(
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ا باعته اإلى العطاء؛ لأنه اأجل غري معلوم، وهذا ما ل جنيزه)1(، ولو اختلف  عليها بيعاً
ا، وقال غريه خالفه، كان اأ�سل  بع�ص اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �سيء فقال بع�سهم فيه �سيئاً
ما نذهب اإليه اأنا ناأخذ بقول الذي معه القيا�ص، والذي معه القيا�ص هو قول زيد بن 
ا ل يبيع اإل مبا يراه حاللاً  اأرقم، قال: وجملة هذا اأنا ل نثبت مثله عن عائ�سة مع اأن زيداً
، ل نزعم  ا، وهو يراه حاللاً ا اأو ابتاعه نراه حمرماً ول يبتاع اإل مثله، ولو اأن رجالاً باع �سيئاً
 يف هذا  ال�سافعي   ] ]2/اأ اأ�سار  ا”)2(، وقد   يحبط من عمله �سيئاً اأن اهلل 

الكالم اإلى جميع ما يقال يف اجلواب عن هذا الأثر، فاأتكلم عليه اإن �ساء اهلل تعالى.

اعلم اأن هذا الأثر رواه الدارقطني)3( من طريق داود بن الزبرقان)4( عن معمر)5( عن 
اأبي اإ�سحاق عن امراأته اأنها دخلت على عائ�سة اأم املوؤمنني  فدخلت معها اأم ولد)6( 
زيد بن اأرقم الأن�ساري  وامراأة اأخرى، فقالت اأم ولد زيد بن اأرقم: يا اأم املوؤمنني 

يف تكملة ال�سبكي )يجيزه( )141/10(، ويف الأم )جتيزه( )79/3(.  )1(
.)79-78/3(  )2(

هو علي بن عمر بن اأحمد بن مهدي بن م�سعود بن النعمان الدارقطني، احلافظ اأبو احل�سن، �سافعي   )3(
املذهب، ولد �سنة )306ه�( يف بغداد، اإمام ع�سره يف احلديث، انتهى اإليه علم الأثر واملعرفة بالعلل 
واأ�سماء الرجال، وهو اأول من �سنف القراءات، من م�سنفاته )ال�سنن(، و)العلل الواردة يف الأحاديث 
تاريخ  ينظر:  بغداد.  �سنة )385ه�( يف  تويف  و)ال�سعفاء( وغريها،  واملختلف(،  و)املوؤتلف  النبوية(، 
اأعالم  و�سري  )279/3-299(؛  خلكان  ابن  الأعيان،  ووفيات  )487/13-494(؛  اخلطيب  بغداد، 

النبالء، الذهبي )461-449/16(.
هو داود بن الزبرقان الرقا�سي الب�سري، اأبو عمرو، نزل بغداد، �سعف حديثه جماعة من اأهل العلم،   )4(
تويف يف حدود �سنة )180ه�(، ومل اأقف على اأكرث من هذا يف ترجمته، واإمنا نقول كثرية لأهل العلم 
يف الكالم على حديثه. ينظر: الكامل يف �سعفاء الرجال، ابن عدي )564/3-570(؛ وتاريخ بغداد، 

اخلطيب )323/9-326(؛ وميزان العتدال، الذهبي )8-7/2(.
هو معمر بن را�سد بن اأبي عمرو الأزدي مولهم الب�سري، اأبو عروة، ولد �سنة )95ه�(، وقيل: �سنة   )5(
“قال ه�سام بني   ابن معني:  قال  اأحد احلفاظ  اليمن،  فنزل  فانتقل  الب�سرة  اأهل  كان من  )96ه�(، 
ا - يعني كان يحدثهم من حفظه”، وقال عنه  يو�سف: اأقام معمر عندنا ع�سرين �سنة، ما راأينا له كتاباً
ا وله مروءة  ا اأطلب للحديث منه”، كان حليماً ا اإلى معمر، اإل وجدت معمراً الإمام اأحمد: “ما اأ�سم اأحداً
ابن ع�ساكر )390/59-422(؛  تاريخ دم�سق،  ينظر:  اليمن.  �سنة )153ه�( يف  تويف  نف�سه،  ونبل يف 

وتهذيب الكمال، املزي )303/28-312(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )18-5/7(.
هي امراأة اأبي ال�سفر، وهي اأم حمبة، وهي اأم ولد زيد، وقد �سبقت ترجمتها.  )6(
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ا  ا من زيد بن اأرقم بثمامنائة درهم ن�سيئة، واإين ابتعته منه ب�ستمائة نقداً اإين بعت غالماً
اأمه  اإ�سحاق)5( عن  اأبي  بن  يون�ص  نوح[)3( )4( عن  اأبو  ]قراد  ومن طريق  فذكرته)1( )2(، 

�سبق تخريجه يف الطريق الثامن.  )1(
يف تكملة ال�سبكي زيادة: )وهذا اأ�سلم يف الدللة لهم من الأول، فاإنه اأطلق الن�سيئة ومل يعني اأنه اإلى   )2(
العطاء حتى يحمل املنع اإلى اجلهالة، لكن هذا الإ�سناد فيه داود بن الزبرقان، وقال يحيى بن معني: 
ا، وقال اجلرجاين:  ا ورميت به، و�سعفه جداً ا ي�سرياً ولي�ص ب�سيء، وقال علي بن املديني: كتبت عنه �سيئاً
اإنه كذاب، وقال اأبو زرعة: مرتوك احلديث، وقال البخاري: هو م�سرب احلديث، وقال ابن اأبي عدي: 
هو يف جملة ال�سعفاء الذين يكتب حديثهم، روى له الرتمذي وابن ماجة، وقال ابن حبان: داود بن 
الزبرقان ل اأتهمه يف احلديث، وقال اأبو حامت: داود بن الزبرقان �سيخ �سالح يحفظ احلديث ويذاكر، 
من  لي�ص  ما  الثقات  عن  وياأتي  حفظه،  من  حدث  اإذا  الرواية  يف  ويغلط  املذاكرة  يف  يهم  كان  ولكنه 
اأحاديثهم، فلما نظر يحيى اإلى تنكر الأحاديث اأنكرها واأطلق عليه اجلرح بها، واأما اأحمد بن حنبل 
فاإنه علم ما قلنا واأنه مل يكن باملتعمد يف �سيء من ذلك، ول ي�ستحق الإن�سان اجلرح باخلطاأ بخطاأ اأو 
الوهم بوهم، ما مل يفح�ص ذلك حتى يكون الغالب على اأمره، فاإذا كان كذلك ا�ستحق الرتك، وداود 
بن الزبرقان عنده �سدوق فيما وافق الثقات، اإل اأنه ل يحتج به اإذا انفرد، هذا كالم ابن حبان، وجعله 
ا فيهم ويذكر ال�سبب الداعي لهم يف ذلك وال�سواب فيه؛  من املختلف فيهم ووعد هنا باأن ميلي كتاباً
لئال يطلق على م�سلم اجلرح بغري علم، وقال الن�سائي: داود بن الزبرقان لي�ص بثقة، ورواه اأبو احل�سن 

ا عن حممد بن خملد قال: حدثنا عبا�ص وحممد قال: حدثنا( )143-142/10(. الدارقطني اأي�ساً
يف املخطوط )قراد ابن نوح( وهو املوافق ملا يف �سنن الدارقطني )477/3(، ويف تكملة ال�سبكي )فرداد   )3(
والدارقطني  وابن حبان  البخاري  نوح كما ن�ص عليه  اأبو  اأنه قراد  اأبو نوح( )143/10(، وال�سحيح 
، قال ابن حبان: “قراد اأبو نوح ا�سمه عبدالرحمن بن غزوان مولى ن�سر بن مالك اخلزاعي 
يروي عن يون�ص بن اأبي اإ�سحاق والليث بن �سعد ومالك روى عنه اأحمد بن حنبل وابن اأبي �سيبة”، وقال 
الدارقطني: “واأما قراد، فهو عبدالرحمن بن غزوان، يكنى اأبا نوح يلقب قراد”. ينظر: التاريخ الكبري، 

البخاري )202/7(؛ والثقات، ابن حبان )375/8(؛ واملوؤتلف واملختلف، الدارقطني )1915/4(.
هو عبدالرحمن بن غزوان مولى عبداهلل بن مالك اخلزاعي وقيل: مولى ن�سر بن مالك اخلزاعي،   )4(
يعرف بقراد، ويكنى باأبي نوح، نزيل بغداد، روى له اأحمد، والبخاري يف �سحيحه، واأبو داود، والرتمذي، 
الكربى،  الطبقات  ينظر:  ترجمته.  يف  هذا  من  اأكرث  على  اأقف  ومل  )207ه�(،  �سنة  تويف  والن�سائي، 
ابن �سعد )335/7(؛ والتاريخ الكبري، البخاري )202/7(؛ والثقات، ابن حبان )375/8(؛ وتهذيب 

الكمال، املزي )339-335/17(.
هو يون�ص بن عمرو بن عبداهلل بن علي بن اأحمد ال�سبيعي الهمداين الكويف، ابن اأبي اإ�سحاق ال�سبيعي،   )5(
يكنى باأبي اإ�سرائيل، حمدث الكوفة وابن حمدثها ووالد احلافظني اإ�سرائيل وعي�سى، روى عن عامة 
رجال اأبيه، يعد من �سغار التابعني، حدث عن اأن�ص بن مالك ، تويف �سنة )159ه�( يف الكوفة. 
اأعالم  و�سري  )408/8(؛  البخاري  الكبري،  والتاريخ  )363/6(؛  �سعد  ابن  الكربى،  الطبقات  ينظر: 

النبالء، الذهبي )26/7-27(؛ وميزان العتدال، الذهبي )483-482/4(.
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العالية قالت: خرجت اأنا واأم حمبة)1( اإلى مكة فدخلنا على عائ�سة  عنها ف�سلمنا 
عليها، فقالت لنا: ممن اأننت ؟ قلنا: من اأهل الكوفة، قالت: وكاأنها اأعر�ست عنها، وقالت 
الأن�ساري  اأرقم  بن  زيد  من  بعتها  واإين  جارية  يل  كانت  املوؤمنني  اأم  يا  حمبة:  اأم  لها 
ا، فاأقبلت  بثمامنائة درهم اإلى عطائه، واإنه اأراد بيعها فابتعتها منه ب�ستمائة درهم نقداً
اأبطل  قد  اأنه  اأرقم  بن  زيد  فاأبلغي  ا�سرتيت،  ما  وبئ�ص  �سريت،  ما  )بئ�ص  فقالت:  عليها 
اإل راأ�ص مايل،  اآخذ منه  اإن مل  ا  اأراأيت زيداً اأن يتوب(، فقالت:  اإل  ملسو هيلع هللا ىلص  جهاده مع النبي 

قالت: ))ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ( ]البقرة: 275[()2(”)3(.

 ])4(ورواه البيهقي)5( من طريق �سعيد بن من�سور)6( عن اأبي الأحو�ص)7( عن اأبي 
اإ�سحاق عن العالية، قالت: كنت قاعدة عند عائ�سة  فاأتتها اأم حمبة، فقالت 
لها: يا اأم املوؤمنني اأكنت تعرفني زيد بن اأرقم، قالت: نعم، قالت: فاإين بعته جارية 

هي امراأة اأبي ال�سفر، وهي اأم حمبة، وهي اأم ولد زيد، وقد �سبقت ترجمتها.  )1(
�سبق تخريجه يف الطريق اخلام�ص.  )2(

تكملة ال�سبكي )143/10(.  )3(
من هذا املو�سع وحتى قول امل�سنف : “وهو قول الغزايل املتقدم، ول نظر اإلى الزيادة عند عدم   )4(

املقابلة”، غري موجود يف تكملة ال�سبكي.
�سنة  ولد  املذهب،  �سافعي  بكر،  اأبو  البيهقي،  مو�سى  بن  عبداهلل  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  هو   )5(
)384ه�( يف خ�سروجرد من قرى بيهق، رحل اإلى بغداد والكوفة ومكة ثم عاد اإلى ني�سابور، احلافظ 
و)ال�سنن  الكربى(،  )ال�سنن  م�سنفاته  من  الفنون،  يف  اأقرانه  وفرد  زمانه  واحد  امل�سهور،  الكبري 
ني�سابور.  يف  )458ه�(  �سنة  تويف  وغريها،  النبوة(  و)دلئل  والآثار(،  ال�سنن  و)معرفة  ال�سغرى(، 
الذهبي )163/18-170(؛  النبالء،  اأعالم  و�سري  خلكان )75/1-76(؛  ابن  الأعيان،  وفيات  ينظر: 

وطبقات ال�سافعية، ال�سبكي )16-8/4(.
هو �سعيد بن من�سور بن �سعبة اخلرا�ساين اجلوزجاين، اأبو عثمان، ولد يف جوزجان، رحل اإلى البالد ثم   )6(
ا�ستقر مبكة وجاور فيها، اأحد اأئمة احلديث، روى عنه الإمام اأحمد، والبخاري وم�سلم يف �سحيحيهما، واأبو 
داود، وغريهم، �سنف )ال�سنن(، تويف �سنة )227ه�( يف مكة. ينظر: تاريخ دم�سق، ابن ع�ساكر )303/21-

309(؛ وتهذيب الكمال، املزي )77/11-82(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )591-586/10(.
يف  رحل  عبداهلل،  باأبي  ويكنى  الأحو�ص،  اأبو  ثقيف،  مولى  واقد  بن  حماد  بن  الهيثم  بن  حممد  هو   )7(
الثقات، ويل  كان من احلفاظ  ابن ماجة،  وروى عنه  وال�سام وم�سر،  والب�سرة  الكوفة  اإلى  احلديث 
ق�ساء عكربى، تويف �سنة )279ه�( يف عكربى. ينظر: تاريخ بغداد، اخلطيب )575/4-578(؛ وتاريخ 

دم�سق، ابن ع�ساكر )263/73-266(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )157-156/13(.
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ا،  يل اإلى عطائه بثمامنائة ن�سيئة، واإنه اأراد اأن يبيعها فا�سرتيتها ب�ستمائة درهم نقداً
فلعل عائ�سة  العطاء،  اإلى  ولفظه  اإ�سحاق جيد،  اأبي  اإلى  الإ�سناد  وهذا  احلديث)1(، 
]2/ب[   )2(

 اأجاب به ال�سافعي   منعت ذلك لأجل جهالة الأجل، كما 
وكذلك قال البيهقي: اإن �سفيان الثوري)3( رواه عن اأبي اإ�سحاق عن امراأته العالية اأن 
ا)4( لها اإلى العطاء من زيد بن اأرقم  بثمامنائة  امراأة اأبي ال�سفر باعت خادماً

درهم، احلديث)5(.

وكذلك قال ابن حزم)6(: “ورويناه من طريق ابن وهب)7( عن جرير بن حازم)8( 

�سبق تخريجه يف الطريق الثاين.   )1(
�سبق ذكر كالم ال�سافعي ؛ وينظر: الأم، ال�سافعي )79/3(.  )2(

هو �سفيان بن �سعيد بن م�سروق بن حبيب بن رافع الثوري، اأبو عبداهلل، ولد �سنة )97ه�( يف الكوفة،   )3(
اأمري املوؤمنني يف احلديث، �سيد علماء زمانه، قال ابن املبارك: “ل اأعلم على الأر�ص اأعلم من �سفيان 
الثوري”، روى عنه ال�ستة يف دواوينهم، طلبه املن�سور لولية الق�ساء فامتنع، ثم طلبه املهدي فتوارى 
عنه، من م�سنفاته )اجلامع الكبري(، و)اجلامع ال�سغري( وغريها، تويف �سنة )161ه�( يف الب�سرة 
خلكان  ابن  الأعيان،  ووفيات  )219/10-244(؛  اخلطيب  بغداد،  تاريخ  ينظر:  املهدي.  عن  ا  متوارياً

)386/2-391(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )279-229/7(.
.)540/5( ) املثبت من املخطوط، ويف ال�سنن الكربى للبيهقي )جاريةاً  )4(

�سبق تخريجه يف الطريق الأول.   )5(
هو علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم بن غالب بن �سالح الفار�سي الأ�سل الأندل�سي القرطبي الظاهري،   )6(
اأبو حممد، ظاهري املذهب، ولد �سنة )384ه�( يف قرطبة، كان �سافعي املذهب ثم انتقل اإلى الظاهرية، 
كان اأحد احلفاظ، فقيه م�ستنبط لالأحكام، كان اأجمع اأهل الأندل�ص لعلوم الإ�سالم، واأو�سعهم معرفة، 
من م�سنفاته )الإي�سال اإلى فهم كتاب اخل�سال(، و)الإحكام لأ�سول الأحكام(، و)املحلى(، و)الف�سل 
يف امللل والأهواء والنِّحل( وغريها، امتحن لتطويل ل�سانه يف العلماء، و�سرد عن وطنه، فاأق�سته الدولة، 
لبلة وبها تويف �سنة )456ه�(. ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان )325/3-330(؛  اإلى بادية  فتحول 

و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )184/18-212(؛ والوايف بالوفيات، ال�سفدي )98-93/20(.
هو عبداهلل بن وهب بن م�سلم القر�سي الفهري، اأبو حممد، مالكي املذهب، ولد �سنة )125ه�( اأحد   )7(
من  �سحيحيهما،  يف  وم�سلم  البخاري  عنه  روى  العمل،  كنوز  ومن  العلم،  اأوعية  من  كان  احلفاظ، 
م�سنفاته )موطاأ ابن وهب(، و)اجلامع(، و”املنا�سك(، و)تف�سري غريب املوطاأ( وغريها تويف �سنة 
الذهبي  النبالء،  اأعالم  و�سري  املزي )277/16-287(؛  الكمال،  تهذيب  ينظر:  )197ه�( يف م�سر. 

)223/9-234(؛ والوايف بالوفيات، ال�سفدي )355/17(.
هو جرير بن حازم بن زيد بن عبداهلل بن �سجاع الأزدي ثم العتكي الب�سري، اأبو الن�سر، ولد �سنة =  )8(
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عن اأبي اإ�سحاق ال�سبيعي عن اأم يون�ص اأن عائ�سة اأم املوؤمنني  قالت لها ]اأم 
ا اإلى  حمبة[)1( اأم ولد زيد بن اأرقم : يا اأم املوؤمنني اإين بعت من ابن اأرقم عبداً

العطاء”)2(، فذكره مبعناه. 

اإ�سحاق  اأبي  الروايات الثالث عن  اإ�سحاق، فهذه  اأبي  اأم يون�ص هي امراأة  قلت: 
البيع  اأن  الثوري، وجرير بن حازم، متفقة على قولها  الأحو�ص، و�سفيان  اأبي  رواية 
مل  اإ�سحاق  اأبي  عن  معمر  عن  املتقدمة  الزبرقان  بن  داود  رواية  ويف  العطاء،  اإلى 
يذكر فيها اإلى العطاء، واإمنا قال ن�سيئة، فاإما اأن نقول اإن ذلك غري مناٍف للروايات 
الثالث، فاإن الن�سيئة قد تكون معلومة وقد تكون جمهولة، واإما اأن نقول اإن داود بن 
الزبرقان مل ي�سبط، فاإنه من ال�سعفاء الذين ُيعرف يف حديثهم الوهم، وقد روى 
، واأم ولد زيد بن  اإ�سحاق قال: دخلت امراأتي على عائ�سة  اأبي  �سعبة)3( عن 
ا بثمامنائة ن�سيئة، فذكر احلديث  اأرقم، فقالت لها اأم ولد زيد: اإين بعت من زيد عبداً
بنحو ما تقدم)4(، فهذا اللفظ موافق للفظ داود بن الزبرقان، وال�سند يف هذا اإلى 
اأبي  اأتى به)5(: عن  اأن داود  اإ�سحاق �سحيح، لكن الفرق بينه وبني رواية داود،  اأبي 

= )85ه�(، اإمام حافظ ثقة، روى عنه البخاري وم�سلم يف �سحيحيهما، اختلط يف اآخر حياته، فلما 
ا، تويف �سنة  اأح�ص اأولده بذلك، وكانوا اأ�سحاب حديث، حجبوه فلم ي�سمع منه اأحد حال اختالطه �سيئاً
-98/7( الذهبي  النبالء،  اأعالم  و�سري  )524/4-531(؛  املزي  الكمال،  تهذيب  ينظر:  )170ه�(. 

103(؛ والوايف بالوفيات، ال�سفدي )60/11(.
يف املخطوط )اأم �سليم(، واملثبت من املحلى )368/7(، وهو الظاهر واهلل اأعلم، فهي اأم ولد زيد بن   )1(

اأرقم، وهي الوارد اأ�سمها يف احلديث.
املحلى، ابن حزم )368/7(.  )2(

اأبو ب�سطام، ولد �سنة  هو �سعبة بن احلجاج بن الورد العتكي مولهم الأزدي الوا�سطي ثم الب�سري،   )3(
)82ه�( يف وا�سط، �سكن الب�سرة، اأمري املوؤمنني يف احلديث، ل يتقدمه اأحد فيه يف زمانه، روى عنه 
الإمام مالك بوا�سطة بينهما، وروى عنه ال�ستة يف دواوينهم، تويف �سنة )160ه�( يف الب�سرة. ينظر: 
تاريخ بغداد، اخلطيب )353/10-367(؛ ووفيات الأعيان، ابن خلكان )469/2-470(؛ و�سري اأعالم 

النبالء، الذهبي )228-202/7(.
�سبق تخريجه يف الطريق ال�سابع.  )4(

اأي ب�سنده.  )5(
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 ، اإ�سحاق عن امراأته، ولفظ �سعبة عن اأبي اإ�سحاق دخلت امراأتي على عائ�سة
قال البيهقي: “كذا جاء به �سعبة على طريق الإر�سال”)1(؛ فانح�سرت روايات اأبي 
مر�سل  بطريق  املحتمل  الن�سيئة  لفظ  يف  اأو  فيه  دليل  ول  العطاء،  لفظ  يف  اإ�سحاق 
ولي�ص بحجة، واأما رواية يون�ص بن اأبي اإ�سحاق عن اأمه العالية، فهي موافقة ملا رواه 
اأبوه عنها يف التاأجيل بالعطاء، واأما �سحته عن عائ�سة فقد اأنكرها ال�سافعي وجماعة 
اأبي  امراأة  الوقوف على ثقة  ابن عبدالرب)3( )4(، وابن حزم)5( بعدم  بعده)2(، منهم 

اإ�سحاق، هذه وغري ذلك. 

[ بهمزة مفتوحة بعدها ياء  اأما امراأة اأبي اإ�سحاق، فهي العالية بنت اأيفع ]3/اأ
مثناة من حتت �ساكنة، ثم فاء مفتوحة، ثم عني مهملة، ابن �سراحيل بن ذي ُكبار، 
قال ال�سافعي  ملن بحث معه يف ذلك: “تعرف امراأته -يعني اأبا اإ�سحاق- ب�سيء 
ا، فقلت له: ترد حديث ب�سرة بنت �سفوان)6(  يثبت به حديثها، فما علمته قال �سيئاً

ال�سنن الكربى، البيهقي )539/5(.   )1(
�سبق ذكر كالم ال�سافعي ؛ وينظر: الأم، ال�سافعي )79/3(.  )2(

هو يو�سف بن عبداهلل بن حممد بن عبدالرب بن عا�سم النمري القرطبي، اأبو عمر، مالكي املذهب، ولد   )3(
ا، ويل ق�ساء  ا اأديباً ا موؤرخاً �سنة )368ه�( يف قرطبة، اأحفظ اأهل املغرب للحديث يف زمانه، كان فقيهاً
ا مع ميل اإلى فقه ال�سافعي يف م�سائل،  ا فيما قيل، ثم حتول مالكياً ا ظاهرياً ل�سبونة و�سنرتين، كان اأثرياً
ول ينكر له ذلك، فقد كان ممن بلغ مرتبة الجتهاد، اأخذ عنه ابن حزم فن احلديث، من م�سنفاته 
)التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد(، و)ال�ستذكار يف �سرح مذاهب علماء الأم�سار(، و)الكايف 
يف فقه مالك( وغريها، تويف �سنة )463ه�( يف �ساطبة. ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان )66/7-
72(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )153/18-163(؛ والوايف بالوفيات، ال�سفدي )100-99/29(.

ال�ستذكار، ابن عبدالرب )272/6(.  )4(
املحلى، ابن حزم )550/7(.  )5(

هي ب�سرة بنت �سفوان بن نوفل بن اأ�سد بن عبدالعزى بن ق�سي القر�سية الأ�سدية، من املبايعات للنبي   )6(
اأبي العا�ص، فولدت له معاوية وعائ�سة،  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان ورقة بن نوفل عمها، كانت ب�سرة عند املغرية بن 
فكانت ابنتها عائ�سة حتت مروان بن احلكم، فولدت له عبدامللك بن مروان، روت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وروى 
، وروى عنها مروان بن احلكم حديث  الزبري  بن  العا�ص، وعروة  بن  عنها عبداهلل بن عمرو 
�سعد )245/8(؛  ابن  الكربى،  الطبقات  ينظر:  امل�سيب وغريهم.  بن  �سعيد  عنها  وروى  الذكر،  م�ص 
)38/7(؛  الأثري  ابن  الغابة،  واأ�سد  )1796/4(؛  عبدالرب  ابن  الأ�سحاب،  معرفة  يف  وال�ستيعاب 

وتهذيب الكمال، املزي )138-137/35(.
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لي�ست  امراأة  بحديث  وحتتج  امراأة،  حديث  تقول:  باأن  بالف�سل،  معروفة  مهاجرة 
ال�سافعي  الكالم من  وهذا  عنها”)1(،  روى  زوجها  اأن  من  اأكرث  معرفة  منها  عندك 
ومن بحث معه يقت�سي اأنها جمهولة عندهما، وكذلك قال ابن عبدالرب: “هذا خرب 
اإ�سحاق،  اأبي  وامراأة  عندهم،  به  يحتج  مما  هو  ول  باحلديث،  العلم  اأهل  يثبته  ل 
ففي  العلم،  بحمل  معروفات  غري  كلهن  اأرقم  بن  زيد  ولد  واأم  ال�سفر،  اأبي  وامراأة 
مثل هوؤلء روى �سعبة عن اأبي ها�سم)2( اأنه قال: كانوا يكرهون الرواية عن الن�ساء 
اأ�سل له؛ لأن الأعمال ال�ساحلة  ملسو هيلع هللا ىلص، واحلديث منكر اللفظ ل  اأزواج النبي  اإل عن 
  ا  ل يحبطها الجتهاد، واإمنا يحبطها الرتداد، وحمال اأن تلزم عائ�سة زيداً
بالتوبة براأيها، وتكفره باجتهادها، هذا ما ل ينبغي اأن يظن بها، ول يقبل عليها”)3(، 
اأنها  اإ�سحاق  اأبي  هذا كالم ابن عبدالرب، وكذلك قال ابن حزم، و�سرح عن امراأة 
جمهولة)4(، وقال هو والبيهقي: اأنه مل يرو عنها غري زوجها وابنها يون�ص)5(، قال)6(: 
توثيق  الأكرثون على  واأحمد”)8(. قلت:  القطان)7(،  ويحيى  �سعبة،  �سعفه  “ويون�ص 

الأم، ال�سافعي )39-38/3(.  )1(
، فهو من  اأبو ها�سم، راأى اأن�ص بن مالك  هو يحيى بن دينار، وقيل: يحيى بن نافع الوا�سطي،   )2(
�سغار التابعني، ممن اأجمع على حديثه، روى عنه ه�سيم، و�سريك، و�سعبة، و�سفيان، وروى عنه ال�ستة يف 
ا، تويف �سنة )132ه�(. ينظر: املوؤتلف واملختلف، الدارقطني )1124/2(؛  ا �سدوقاً دواوينهم، كان فقيهاً

وتهذيب الكمال، املزي )362/34-363(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )152/6(.
ال�ستذكار، ابن عبدالرب )272/6(.  )3(

املحلى، ابن حزم )550/7(.  )4(
املحلى، ابن حزم )550/7(، وينظر: ال�سنن الكربى، البيهقي )540/5(.  )5(

. اأي ابن حزم  )6(
حفاظ  اأحد  )120ه�(،  �سنة  ولد  الأحول،  �سعيد  اأبو  التميمي،  القطان  فروخ  بن  �سعيد  بن  يحيى  هو   )7(
القطان”،  �سعيد  بن  بالرجال من يحيى  اأعلم  راأيت  “ما  املديني:  ابن  يقول  احلديث، عامل برجاله، 
ا، وهو الذي مهد لأهل العراق ر�سم  ا وعلماً ا وف�سالاً وديناً ا وفهماً ا وورعاً كان من �سادات اأهل زمانه حفظاً
ينظر:  الب�سرة.  يف  )198ه�(  �سنة  تويف  ال�سعفاء،  وترك  الثقات،  عن  البحث  يف  واأمعن  احلديث، 
الطبقات الكربى، ابن �سعد )293/7(؛ وتاريخ بغداد، اخلطيب )203/16-216(؛ وتهذيب الكمال، 

املزي )343-329/31(. 
املحلى، ابن حزم )550/7(.  )8(
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يون�ص)1(، وذكر عبدالوهاب بن ن�سر املالكي)2(، عن الطحاوي)3( اأنه روى عنها اأماثل 
التابعني، مثل جماهد)4(، وال�سعبي)5(، واأبي بردة)6(، وغريهم)7(، ورواية هوؤلء عنها 

ينظر: تهذيب الكمال، املزي )490/32-493(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )26/7(.  )1(
هو عبدالوهاب بن علي بن ن�سر بن اأحمد بن احل�سني التغلبي البغدادي املالكي، املعروف بالقا�سي   )2(
املالكية  اأفقه  من  بغداد،  يف  )362ه�(  �سنة  ولد  املذهب،  مالكي  حممد،  باأبي  ويكنى  عبدالوهاب، 
ا، ويل ق�ساء بادرايا وباك�سايا وهما بلدتان من اأعمال العراق، من م�سنفاته )التلقني(،  واأو�سعهم علماً
لإفال�ص  م�سر  اإلى  بغداد  من  خرج  وغريها،  و)اخلالف(  مالك(،  ملذهب  و)الن�سرة  و)املعونة(، 
ابن  الأعيان،  ووفيات  بغداد، اخلطيب )292/12(؛  تاريخ  ينظر:  �سنة )422ه�(.  فيها  وتويف  حلقه، 

خلكان )219/3-222(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )432-429/17(.
هو اأحمد بن حممد بن �سالمة بن �سلمة بن عبدامللك بن �سلمة الأزدي احلجري امل�سري الطحاوي،   )3(
اأبو جعفر، حنفي املذهب، ولد �سنة )239ه�( يف طحا من �سعيد م�سر، تفقه على مذهب ال�سافعي، 
ا، وهو ابن اأخت املزين ال�سافعي، رحل اإلى ال�سام، انتهت اإليه رئا�سة املذهب مب�سر،  ثم حتول حنفياً
من م�سنفاته )�سرح معاين الآثار(، و)م�سكل الآثار(، و)املخت�سر(، و)اأحكام القراآن( وغريها، تويف 
�سنة )321ه�( يف القاهرة. ينظر: طبقات الفقهاء، ال�سريازي )�ص142(؛ وتاريخ دم�سق، ابن ع�ساكر 

)367/5-370(؛ ووفيات الأعيان، ابن خلكان )72-71/1(. 
هو جماهد بن جرب ويقال ابن جبري، مولى بني خمزوم، اأبو احلجاج، ولد �سنة )21ه�( تابعي من اأهل   )4(
مكة، �سيخ القراء واملف�سرين، اأخذ التف�سري عن ابن عبا�ص، وقراأه عليه ثالث مرات، يقف عند كل اآية 
ي�ساأله، فيم اأنزلت، وكيف كانت؟ تال عليه جماعة منهم: ابن كثري الداري، تويف �سنة )104ه�(. ينظر: 
الكمال،  ابن ع�ساكر )17/75-44(؛ وتهذيب  وتاريخ دم�سق،  ال�سريازي )�ص69(؛  الفقهاء،  طبقات 

املزي )228/27-236(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )467-449/4(.
هو عامر بن �سراحيل، وقيل: عامر بن عبداهلل بن �سراحيل بن عبد ذي كبار الهمداين ال�سعبي احلمريي،   )5(
اأبو عمرو، ولد �سنة )19ه�( يف الكوفة، تابعي من اأهل الكوفة، كان ُي�سرب املثل بحفظه، اأحد رواة احلديث 
ا معنا”، وله عمر بن  احلفاظ، �سمعه ابن عمر  وهو يحدث باملغازي، فقال: “كاأن هذا كان �ساهداً
-143/14( اخلطيب  بغداد،  تاريخ  ينظر:  )103ه�(.  �سنة  تويف  عاملاًا،  ا  فقيهاً كان  الق�ساء،  عبدالعزيز 

151(؛ وطبقات الفقهاء، ال�سريازي )�ص81(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )319-294/4(.
هو عامر بن اأبي مو�سى عبداهلل بن قي�ص الأ�سعري، اأبو بردة، هو ابن اأبي مو�سى الأ�سعري �ساحب ر�سول   )6(
اأخاه مكانه، يقال: ثالثة ق�ساة يف ن�سق،  ملسو هيلع هللا ىلص، ويل ق�ساء الكوفة بعد �سريح، عزله احلجاج وجعل  اهلل 
ا للب�سرة زمن عمر، ثم للكوفة زمن عثمان ، ثم  واملراد بهم اأبو مو�سى الأ�سعري فقد كان قا�سياً
تولى ابنه اأبو بردة ق�ساء الكوفة بعد �سريح، ثم تولى ابن اأبي بردة بالل الق�ساء على الب�سرة، تويف �سنة 
البخاري )447/6- الكبري،  والتاريخ  �سعد )268/6-269(؛  ابن  الكربى،  الطبقات  ينظر:  )104ه�(. 

448(؛ ووفيات الأعيان، ابن خلكان )10/3-12(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )346-343/4(.
مل اأقف على هذا فيما تي�سر يل من كتب القا�سي عبدالوهاب )التلقني، والإ�سراف على نكت م�سائل   )7(
كتابه  الطحاوي يف  وقد وجدته عن  الر�سالة(،  و�سرح  واملعونة يف اجلدل،  امل�سائل،  وعيون  اخلالف، 

)خمت�سر اختالف العلماء، الطحاوي )115/3(. 
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اإن �سحت وزوجها وولدها، تخرجها من جهالة العني، وكذلك ذكرها ]ابن معني[)1( 
يكفي ذلك يف اخلروج عن  ول  الكالم،  اأول  كما ذكرناه يف  ون�سبها)3(  كتابه)2(،  يف 
جهالة احلال، لكن ابن حبان)4( ذكرها يف كتاب )الثقات()5( )6(، وكذلك العجلي)7( 

يف املخطوط )ابن بردة(، والذي يظهر يل واهلل اأعلم اأنه �سبق قلم من النا�سخ اأو املوؤلف، فاأبو بردة   )1(
ل يقال عنه ابن بردة، ثم اإنه ل يعلم له كتاب، والذي يظهر اأنه ابن معني فهو الذي ذكرها يف كتابه 
التاريخ وهو اأول من ن�سبها. قال ابن معني: “�سمعت عي�سى بن يون�ص قال: العالية بنت اأيفع بن �سراحيل 

ذي ُكبار. قال العبا�ص: هي جدة عي�سى بن يون�ص”. )التاريخ، ابن معني )426/3(.
كتاب التاريخ ليحيى بن معني، رواية عبا�ص بن حممد الدوري، وهو يف الرجال، عمله اأ�سحابه عنه،   )2(
ومل يعمله هو، ولذا فاإن له اأكرث من رواية، فتجده برواية ابن حمرز، وبرواية الدارمي، وبرواية الدوري، 
والذي معنا هو رواية الدوري، وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة مركز البحث العلمي واإحياء 
الرتاث يف مكة املكرمة، بتحقيق د. اأحمد حممد نور �سيف يف اأربعة اأجزاء. ينظر: الفهر�ست، ابن ندمي 

)�ص282(؛ واملعجم املفهر�ص، ابن حجر )�ص173(؛ وهدية العارفني، الباباين )515-514/2(.
التاريخ، ابن معني )رواية الدوري( )426/3(.  )3(

باأبي  ويكنى  حبان،  بابن  يعرف  معبدالتميمي،  بن  معاذ  بن  حبان  بن  اأحمد  بن  بن حبان  هو حممد   )4(
العلم  يف  زمانه  اأئمة  اأحد  ب�ست،  يف  )270ه�(  �سنة  من  ا  قريباً ولد  املذهب،  �سافعي  الب�ستي،  حامت 
اإلى خرا�سان  ا بالطب والنجوم والكالم والفقه، وراأ�ص يف معرفة الرجال، رحل  واحلديث، كان عارفاً
وال�سام والعراق واجلزيرة العربية، ويل ق�ساء �سمرقند، من م�سنفاته “امل�سند ال�سحيح”، و“معرفة 
ب�ست.  �سنة )354ه�( يف  تويف  العقالء” وغريها،  و“رو�سة  و“الثقات”،  املحدثني”،  املجروحني من 
ينظر: تاريخ دم�سق، ابن ع�ساكر )429/52-254(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )92/16-104(؛ 

وميزان العتدال، الذهبي )508/3(؛ وطبقات ال�سافعية، ال�سبكي )136-131/3(.
كتاب الثقات للحافظ حممد بن حبان الب�ستي، جمع فيه واأحاط وم�سطلحه يف الثقات اأن يذكر من   )5(
الكتاب  التنبه مل�سطلحه يف كتابه. وطبع  واإن كان جمهولاً مل يعرف حاله، فينبغي  يعرفه بجرح،  مل 
عدة طبعات منها طبعة دائرة املعارف العثمانية يف الهند، مبراقبة د. حممد عبداملعيد خان يف ت�سعة 
اأجزاء. ينظر: ك�سف الظنون، حاجي خليفة )1407/2(؛ والر�سالة امل�ستطرفة، الكتاين )�ص 146(؛ 

وهدية العارفني، الباباين )45-44/2(.
.)289/5(  )6(

هو اأحمد بن عبداهلل بن �سالح بن م�سلم العجلي الكويف، اأبو احل�سن، ولد �سنة )182ه�( يف الكوفة،   )7(
اأحد احلفاظ الزهاد، رحل عن العراق وقت املحنة بخلق القراآن، وا�ستقر بطرابل�ص، كان من عداد 
اأحمد بن حنبل ويحيى بن معني، من م�سنفاته “الثقات” يف اجلرح والتعديل، تويف �سنة )261ه�( يف 
طرابل�ص. ينظر: تاريخ بغداد، اخلطيب )349/5-352(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )505/12-

507(؛ والوايف بالوفيات، ال�سفدي )51/7(.
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يف كتابه)1( )2(.

اأنها مل تذكر بجرح، فذلك غري كاٍف يف مثل هذه  فاإن كان مدركهما يف ذلك 
العزيزة الرواية التي اأكرث النا�ص مل يعرفوها، واإن كانا قد اطلعا من حالها على ما 

يوجب التوثيق فقد زالت علة جهالتها.

اأم  من  ذلك  ت�سمع  مل  العالية  اأعني  اأنها  وهي:  الإ�سناد  يف  اأخرى  علة  وبقيت 
املوؤمنني ]3/ب[ عائ�سة ، كذلك ادعى ابن حزم)3(، ونبه مبا رواه من طريق 
عبدالرزاق)4( عن �سفيان الثوري عن اأبي اإ�سحاق ال�سبيعي عن امراأته قالت: �سمعت 
ا من جهة  اأي�ساً ورواه   ،)5(

 املوؤمنني  اأم  عائ�سة  �ساألت  تقول  ال�سفر  اأبي  امراأة 
عن  ال�سبيعي  اإ�سحاق  اأبي  عن  الثوري  �سفيان  حدثنا  الفريابي)6(  يو�سف  بن  حممد 
التي يف هذا احلديث،  الدفينة  �سفيان  “فبني  ابن حزم:  قال  ال�سفر)7(،  اأبي  امراأة 

كتاب الثقات اأو تاريخ الثقات، اأو معرفة الثقات من رجال اأهل العلم واحلديث ومن ال�سعفاء وذكر مذاهبهم   )1(
واأخبارهم لأحمد بن عبداهلل بن �سالح العجلي الكويف، وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة مكتبة الدار 
يف املدينة املنورة، بتحقيق عبدالعليم عبدالعظيم الب�ستوي يف جزاأين، ومنها طبعة دار الباز يف جزء واحد 

فقط. ينظر: املعجم املفهر�ص، ابن حجر )�ص166(؛ وك�سف الظنون، حاجي خليفة )521/1(.
مل اأقف عليها يف املطبوع من كتاب الثقات يف طبعة مكتبة الدار، وطبعة دار الباز.  )2(

املحلى، ابن حزم )550/7(.  )3(
هو عبدالرزاق بن همام بن نافع اليماين ال�سنعاين مولى حمري، اأبو بكر، ولد �سنة )126ه�(، اأحد الأعالم   )4(
من  معني،  بن  ويحيى  حنبل،  بن  واأحمد  عيينة،  بن  ك�سفيان  ع�سره  يف  الإ�سالم  اأئمة  عنه  روى  الثقات، 
اليمن.  يف  )211ه�(  �سنة  تويف  علم،  خزانة  وهو  الكبري(  و)اجلامع  عبدالرزاق(،  )م�سنف  م�سنفاته 
ينظر: تاريخ دم�سق، ابن ع�ساكر )160/36-193(؛ ووفيات الأعيان، ابن خلكان )216/3-217(؛ وتهذيب 

الكمال، املزي )52/18-62(، وميزان العتدال، الذهبي )614-609/2(.
املحلى، ابن حزم )550/7(، و�سبق تخريجه يف الطريق الأول.  )5(

ا من �سنة )120ه�(، اأحد احلفاظ،  هو حممد بن يو�سف بن واقد بن عثمان الفريابي، اأبو عبداهلل، ولد قريباً  )6(
كان من اأف�سل اأهل زمانه، نزل قي�سارية ال�ساحل من اأر�ص فل�سطني، روى عنه البخاري، ورحل اإليه الإمام 
اأحمد، فلما قرب من قي�سارية نعي اإليه الفريابي، فعدل اإلى حم�ص، تويف �سنة )212ه�(. ينظر: تهذيب 
الذهبي  العتدال،  وميزان  )114/10-118(؛  الذهبي  النبالء،  اأعالم  و�سري  )61/27(؛  املزي  الكمال، 

)71/4-72(؛ وتهذيب التهذيب، ابن حجر )537-535/9(.
املحلى، ابن حزم )550/7(، ومل اأقف عليه يف دواوين ال�سنة، واإمنا رواه ابن حزم ب�سنده، واأ�سله ما عند   )7(

عبدالرزاق يف م�سنفه.
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واأنها مل ت�سمعه امراأة اأبي اإ�سحاق من اأم املوؤمنني، واإمنا روته عن امراأة اأبي ال�سفر، 
وهي التي باعت من زيد بن اأرقم، وهي اأم ولد زيد، وهي يف اجلهالة اأ�سد واأقوى من 
امراأة اأبي اإ�سحاق”)1(، واأما رواية غري �سفيان فلي�ص فيها ت�سريح ب�سماع العالية من 
عائ�سة واإمنا فيها اأنها دخلت على اأم املوؤمنني هي واأم ولد زيد ف�ساألتها اأم ولد زيد، 
فيمكن اأن يكون ذلك ال�سوؤال يف ذلك املجل�ص، وميكن اأن يكون يف غريه، فدلت رواية 

�سفيان على البيان يف ذلك، و�سفيان اأجل الرواة عن اأبي اإ�سحاق)2(. 

قلت: وهذا التاأويل وكون ال�سوؤال يف جمل�ص اآخر بعيد من لفظ روايتها املتقدمة، 
وفيها الفاء املقت�سية للتعقيب، لكن �سفيان اأجل واأثبت واأعلم من رواة تلك الروايات 
اأنواع من  ا فهذه  باأ�سرهم مع وجود الحتمال يف روايتهم، واإن كان الحتمال �سعيفاً

الأجوبة عن هذا الأثر: 

اأحدها: جهالة رواته.

والثاين: التدلي�ص الذي فيه.

اأن  املوؤمنني  اأم  عن  ي�سدر  ل  ذلك  مثل  باأن  �سعفه  على  ال�ستدلل  والثالث: 
حتكم على زيد بن اأرقم  الذي غزا مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غزواته كلها 
اإل غزوتني، واأنفق قبل الفتح وقاتل، و�سهد بيعة الر�سوان باحلديبية حتت 
ال�سجرة، ونزل فيه القراآن، و�سهد اهلل له بال�سدق، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يدخل اأحد 
ممن بايع حتت ال�سجرة النار«)3(، اأن حتكم على مثل هذا اأنه اأبطل عمالاً من 

ا منه، حا�ص هلل. عمله براأي راآه اجتهاداً

املحلى، ابن حزم )551/7(.  )1(
ينظر: املحلى، ابن حزم )550/7(.  )2(

مل اأقف عليه بهذا اللفظ يف كتب ال�سنة، واإمنا بلفظ: )ل يدخل النار اأحد ممن بايع حتت ال�سجرة(،   )3(
اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب ال�سنة، باب يف اخللفاء، رقم احلديث )4653(، )213/4(؛ واأخرجه 
رقم احلديث )3860(،  ال�سجرة،  بايع حتت  ف�سل من  باب يف  املناقب،  اأبواب  الرتمذي يف جامعه، 
)178/6(؛ واأخرجه الن�سائي يف �سننه الكربى، كتاب التف�سري، �سورة الفتح، رقم احلديث )11444(، 
)264/10(؛ قال الرتمذي: “ح�سن �سحيح” )جامع الرتمذي )178/6(، واأ�سله يف �سحيح م�سلم، 
كتاب ف�سائل ال�سحابة، رقم احلديث )2496(، )1942/4( بلفظ: )ل يدخل النار اإن �ساء اهلل من 

اأ�سحاب ال�سجرة اأحد الذين بايعوا حتتها(.
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الرابع: على تقدير ال�سحة اأن تكون عائ�سة  اأنكرت ذلك لأجل جهالة الأجل 
بالعطاء، فال يكون حمل النزاع الذي نحن فيه، قال امل�سنف)1( يف )النكت()2(، 
اإمام  قال  والثاين”)3(،  الأول  العقد  اأبطلت  “ولهذا  الأ�سحاب:  من  وغريه 
احلرمني)4( يف العينة: “فاإن قيل: �سح عن عائ�سة  اأنها اأجازت البيع 
واأن  الذمة،  املو�سوف يف  الوقت  على  قلنا: هذا حممول  العطاء،  اإلى   ] ]4/اأ

املنع حممول على البيع اإلى خروج العطاء، وذلك يتقدم ويتاأخر”)5(.

اخلام�ص: اأن ال�سحابة  اإذا اختلفوا رجحنا قول من ع�سده القيا�ص وهو يف 
هذه امل�ساألة قول زيد  باتفاق منا ومن اخل�سم، قال الغزايل: “والقيا�ص 
جلي من جانبنا، فاإن التفاوت بني الثمنني يف العقد ل اأثر له؛ اإذ ل مقابلة بني 

�سافعي املذهب،  اإ�سحاق،  اأبو  الدين  الفريوزاأبادي، جمال  ال�سريازي  يو�سف  اإبراهيم بن علي بن  هو   )1(
ولد �سنة )393ه�( يف فريوزباد، ا�ستقر ببغداد، قراأ على القا�سي اأبي الطيب الطربي ولزمه، انتهت 
امللك مدر�سته  نظام  بنى  وملا  مناظرته،  وقوة  املثل يف ف�ساحته  به  ي�سرب  كان  املذهب،  رئا�سة  اإليه 
الفقه(،  و)التنبيه يف  املذهب(،  كتبه )املهذب يف  امتناع، من  بعد  فاأجابه  يتولها،  اأن  �ساأله  ببغداد 
و)التب�سرة(، و)املعونة( وغريها، تويف �سنة )476ه�( يف بغداد. ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان 
ال�سبكي )215/4- ال�سافعية،  وطبقات  الذهبي )452/18-464(؛  النبالء،  اأعالم  و�سري  )29/1(؛ 

256(؛ وطبقات ال�سافعيني، ابن كثري )�ص429-427(.
اأو النكت يف  اأو النكت يف اخلالف،  كتاب النكت يف امل�سائل املختلف فيها بني ال�سافعي واأبي حنيفة،   )2(
اجلدل، لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علي ال�سريازي، حوى عيون امل�سائل الفقهية التي وقع فيها اخلالف 
بني ال�سافعي واأبي حنيفة، حقق يف عدد من ر�سائل الدكتوراه واملاج�ستري يف اجلامعة الإ�سالمية باملدينة 
)1977/2(؛  خليفة  حاجي  الظنون،  وك�سف  )29/1(؛  خلكان  ابن  الأعيان،  وفيات  ينظر:  املنورة. 

وهدية العارفني، الباباين )8/1(، ومعجم املوؤلفني، كحالة )69-68/1(.
النكت يف امل�سائل املختلف فيها بني ال�سافعي واأبي حنيفة لل�سريازي حتقيق ودرا�سة ق�سم املعامالت،   )3(

امل�سري، )284/2(.
هو عبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف بن حممد بن حيوية اجلويني، اإمام احلرمني اأبو املعايل، �سافعي   )4(
املذهب، ولد �سنة )419ه�( يف جوين، رحل اإلى بغداد ومكة واملدينة، ثم عاد اإلى ني�سابور، اأعلم اأهل 
زمانه مبذهب ال�سافعي، ملا عاد اإلى ني�سابور بنى ال�سلطان األب اأر�سالن املدر�سة النظامية ليدر�ص اإمام 
و)الورقات(،  )الربهان(،  ول مدافع، من م�سنفاته  �سنة غري مزاحم  فبقي ثالثني  فيها،  احلرمني 
و)نهاية املطلب يف دراية املذهب(، و)غياث الأمم( وغريها، تويف �سنة )478ه�( يف ني�سابور. ينظر: 
�سري اأعالم النبالء، الذهبي )468/18-477(؛ وطبقات ال�سافعية، ال�سبكي )165/5-222(؛ وطبقات 

ال�سافعيني، ابن كثري )�ص470-466(.
مل اأقف عليه يف نهاية املطلب لإمام احلرمني.  )5(
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الثمنني، والتفاوت يف�سد العقد عند املقابلة، وم�ستند مالك)1(، واأبي حنيفة)2( 
ا لذلك، واقت�سر اأبو   ح�سم الذريعة اإلى الربا، فاأف�سد مالك العقدين معاً
حنيفة على القدر الذي تنح�سم به الذريعة، وذلك حا�سل باإبطال العقد الأخري، 
الزيادات  التزام  طريق  باأن  مردود  وذلك  الأول،  العقد  اإبطال  اإلى  حاجة  فال 
ا، بدليل اأنه لو باع ما ا�سرتاه من غري البائع وواطاأه  بالو�سائط غري حم�سوم �سرعاً
اآخر  بجن�ص  لنف�سه  ا�سرتاه  ولو  العقود،  الأول �سحت  البائع  من  يبيعه  اأن  على 
اإمنا  الزيادة  تلك  اأن  ثم زعموا  فيه،  ال�سبب  اإذ  كالثوب وغريه جاز  الثمن  من 
ُتدرك بالتقومي، وذلك ل نظر اإليه يف الربا، قلنا: ول نظر اإلى الزيادة عند عدم 
ا، وت�سوفهم اإلى ح�سم الذريعة، وذلك حا�سل ملا ذكرناه، ثم عذرهم  املقابلة اأي�ساً
منقو�ص مبا اإذا باعه بالدراهم ثم ا�سرتاه بالدنانري، فاإنهم اأبطلوه واإن اختلف 
اجلن�ص واحتيج اإلى التقومي، ول يغنيهم اعتذارهم باأن الدراهم والدنانري ي�سلك 
فيهما،  الزكاة  ووجوب  الآخر،  اإلى  اأحدهما  ن�ساب  �سم  يف  واحد  م�سلك  بها 
واخت�سا�ص القرا�ص بهما اإلى غري ذلك، فاإن ذلك ل يدراأ احلاجة اإلى التقومي 
ول يدفع اختالفهما يف حكم الربا”)3(، هذا كالم الغزايل ، وقد اأف�سح 
)4( عن �سر امل�ساألة فقال يف اجلواب عن قولهم: 

 تلميذه حممد بن يحيى
اأنه و�سيلة الربا، قلت: “اإنه و�سيلة اإلى مق�سود الربا وهو الف�سل، اأم اإلى عني 
يف  املحرم  وهو  ممنوع  الأخري  والق�سم  بالدرهمني،  الدرهم  مقابلة  وهو  الربا 

ينظر: الكايف يف فقه اأهل املدينة، ابن عبدالرب )671/2(.  )1(
ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )199-198/5(.  )2(

املاآخذ،  وحت�سني  والوجيز،  والو�سيط،  )كالب�سيط،  الغزايل  كتب  من  يل  تي�سر  فيما  عليه  اأقف  مل   )3(
وخال�سة املخت�سر، واملنتخل يف اجلدل، وامل�ست�سفى، واملنخول(.

�سنة  ولد  املذهب،  �سافعي  �سعد،  اأبو  الدين  حميي  الني�سابوري،  من�سور  بن  يحيى  بن  حممد  هو   )4(
رئا�سة  اإليه  انتهت  واخلالف،  الفقه  يف  فربع  الغزايل،  حامد  اأبي  على  تفقه  طريثيث،  يف  )476ه�( 
اخلالف(،  م�سائل  يف  و)النت�ساف  الو�سيط(،  �سرح  يف  )املحيط  م�سنفاته  من  بني�سابور،  الفقهاء 
ابن خلكان )223/4- الأعيان،  وفيات  ينظر:  ني�سابور.  �سنة )548ه�( يف  الغزاة  قتله  و)التعليقة(، 
)�ص638-639(؛  كثري  ابن  ال�سافعيني،  وطبقات  )25/7-28(؛  ال�سبكي  ال�سافعية،  وطبقات  224(؛ 

وطبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )326-325/1(.
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تلك  حقيقة  اإلى  بالآخر  يف�سي  ما  والربا  القتل  و�سيلة  اأعني  املعا�سي،  �سائر 
اجلناية وعينها، والق�سم الأول ]4/ب[ م�سلم ول يحرم، فاإن النكاح يفيد مثل 
مق�سود الزنا، وهو م�سروع، وكيف وعندهم لو باع �سربة ب�سربة من كل حفنة 
بحفنتني �سح، وقد يح�سل على مق�سود الربا”)1(، وهذا الذي قاله حممد بن 
قول  وهو  واأ�سباهها،  امل�ساألة  هذه  الربا يف  توهم  من  دابر  يقطع    يحيى 

الغزايل املتقدم، ول نظر اإلى الزيادة عند عدم املقابلة[)2(.

ا يف ذلك ما رواه اأبو داود)3( من حديث اأبي عبدالرحمن  ومن حجة املخالف اأي�ساً
ابن عمر  ]حدثه[)7( عن  ا)6(  نافعاً اأن  اأن عطاء اخلرا�ساين)5( حدثه  اخلرا�ساين)4( 

ا من لفظه يف  مل اأقف على كتاب من ُكتب حممد بن يحيى، وقد نقل ابن الدهان وهو من ع�سره قريباً  )1(
كتابه تقومي النظر )262/2(.

ما بني املعقوفتني غري موجود يف تكملة ال�سبكي، وبدايته كما �سبقت الإ�سارة اإليه.  )2(
اأبو  هو �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن عمرو بن عمران الأزدي ال�سج�ستاين،   )3(
اأئمة احلديث وعلله،  داود، معدود من اأ�سحاب الإمام اأحمد، ولد �سنة )202ه�( يف �سج�ستان، اأحد 
رحل يف طلب احلديث اإلى العراق وال�سام وم�سر واجلزيرة وني�سابور، �سنف كتابه ال�سنن فعر�سه على 
الإمام اأحمد بن حنبل، فا�ستجاده وا�ستح�سنه، من م�سنفاته )ال�سنن(، و)املرا�سيل(، وغريها، تويف 
�سنة )275ه�( يف الب�سرة. ينظر: تاريخ بغداد، اخلطيب )75/10-81(؛ ووفيات الأعيان، ابن خلكان 

)404/2-405(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )221-203/13(.
هو اإ�سحاق بن اأ�سيد اخلرا�ساين، اأبو عبدالرحمن، نزيل م�سر، قال اأبو حامت عنه: “�سيخ خر�ساين   )4(
لي�ص بامل�سهور، ول ي�ستغل به”، وقال ابن حبان: “كان يخطئ”، روى له اأبو داود وابن ماجه، ومل اأقف 
على اأكرث من هذا يف ترجمته. ينظر: اجلرح والتعديل، ابن اأبي حامت )213/2(؛ والثقات، ابن حبان 

)50/6(؛ وتهذيب الكمال، املزي )412/2-413(؛ وتاريخ الإ�سالم للذهبي )813/3(.
هو عطاء بن اأبي م�سلم اخلرا�ساين وا�سم اأبي م�سلم مي�سرة، وقيل: عبداهلل، ولد �سنة )50ه�(، من   )5(
النبي  اأ�سحاب  للمدينة وملا دخلها كان قد فاته عامة  ال�سام، ورحل  بلخ، �سكن  اأهل �سمرقند، وقيل: 
ملسو هيلع هللا ىلص، فهو من عداد التابعني، كان ير�سل عن اأبي الدرداء، وابن عبا�ص، واملغرية بن �سعبة، وطائفة من 
ابن ع�ساكر )416/40-438(؛ و�سري  تاريخ دم�سق،  �سنة )135ه�(. ينظر:  ، تويف  ال�سحابة 

اأعالم النبالء، الذهبي )140/6-143(؛ وميزان العتدال، الذهبي )75-73/3(.
هو نافع مولى عبداهلل بن عمر ، اأبو عبداهلل املدين، اأ�سابه عبداهلل بن عمر يف بع�ص غزواته، قيل:   )6(
اأنه بربري، وقيل: ني�سابوري، وقيل: كابلي، وقيل: ديلمي، وقيل: طالقاين، من كبار التابعني، عامل املدينة، 
من امل�سهورين باحلديث، قال البخاري: “اأ�سح الأ�سانيد مالك عن نافع عن ابن عمر”، تويف �سنة )117ه�( 
وقيل: )120ه�(. ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان )367/5-368(؛ وتهذيب الكمال، املزي )298/29-

306(؛ وتاريخ الإ�سالم، الذهبي )328/3-329(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )101-95/5(.
�ساقطة من املخطوط، واملثبت من �سنن اأبي داود )274/3(، ومن تكملة ال�سبكي )143/10(.  )7(
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)1(، قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإذا تبايعتم بالعينة، واأخذمت اأذناب 
 

البقر، ور�سيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، �سلط اهلل  عليكم ذلاً ل ينزعه حتى 
ترجعوا اإلى دينكم«)2(، انفرد اأبو داود عن بقية الأئمة ال�ستة بتخريج هذا احلديث، 

ومل يذكر اخلطابي)3( يف كالمه على ال�سنن هذا الباب باجلملة الكافية.

وف�ّسر اأبو عبيد اأحمد بن حممد الهروي)4( العينة: “هو اأن يبيع الرجل من الرجل 

هو عبداهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رباح بن عبداهلل بن قرط القر�سي العدوي،   )1(
ا رده  ا واأحداً اأبو عبدالرحمن، اأ�سلم مع اأبيه وهو �سغري مل يبلغ احللم، هاجر قبل اأبيه، مل ي�سهد بدراً
ا لآثار النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى اأنه ينزل  ا، متتبعاً ا زاهداً النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل�سغره، واأول م�ساهده اخلندق، كان عاملاًا ورعاً
منازله، وي�سلي يف كل مكان �سلى فيه، اعتزل الفتنة وكان يف اآخر حياته يقول: “ما اآ�سى على �سيء 
اإل اأين مل اأقاتل مع علي  الفئة الباغية”، �سمه رجل معه حربة باأمر من احلجاج بن يو�سف �سنة 
)73ه�( يف مكة. ينظر: ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب، ابن عبدالرب )950/3-953(؛ واأ�سد الغابة، 

ابن الأثري )336/3-340(؛ والإ�سابة يف متييز ال�سحابة، ابن حجر )161-155/4(.
اأخرجه اأبو داود يف �سننه، اأبواب الإجارة، باب يف النهي عن العينة، رقم احلديث )3462(، )274/3-  )2(
275(؛ ومن طريقه اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى، رقم احلديث )10703(، )516/5(؛ قال ابن 
حجر: “واإ�سناده �سعيف” )الدراية يف تخريج اأحاديث الهداية )151/2(، وقال يف بلوغ املرام: “ويف 

اإ�سناده مقال” )�ص321(.
بالعني  وتبايعوا  والدرهم،  بالدينار  النا�ص  �سن  )اإذا  بلفظ:  م�سنده،  يف  اأحمد  عند  اآخر  طريق  وله 
واتبعوا اأذناب البقر، وتركوا اجلهاد يف �سبيل اهلل، اأنزل اهلل بهم بالء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا 
دينهم( رقم احلديث )4825(، )414/4(، قال عنه ابن القطان: “هو �سحيح... وهذا الإ�سناد كل 
“ورجال اإ�سناده رجال  رجاله ثقات” )بيان الوهم والإيهام )295/5-296(، وقال ابن عبدالهادي: 
ال�سحيح” )املحرر يف احلديث )487/1(، وقال ابن حجر: “ورجاله ثقات” )بلوغ املرام )�ص322(، 

و�سّححه ال�سيخ اأحمد �ساكر يف حتقيقه مل�سند الإمام اأحمد )414/4(.
هو حمد بن حممد بن اإبراهيم بن اخلطاب الب�ستي يقال اأنه من �ساللة زيد بن اخلطاب  واإليه   )3(
ا يف الفقه واحلديث  ين�سب، ومل يثبت ذلك، اأبو �سليمان، �سافعي املذهب، ولد �سنة )319ه�(، كان اإماماً
واللغة، اأخذ الفقه عن اأبي بكر القفال ال�سا�سي، من م�سنفاته )معامل ال�سنن(، و)اإ�سالح غلط املحدثني(، 
و)غريب احلديث( وغريها، تويف �سنة )388ه�( يف ب�ست. ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان )214/2-

216(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )23/17-28(؛ وطبقات ال�سافعية، ال�سبكي )283-282/3(. 
هو اأحمد بن حممد بن عبدالرحمن الهروي الفا�ساين، وقيل: اأحمد بن حممد بن حممد، اأبو عبيد،   )4(
�سافعي املذهب، اأخذ اللغة عن الأزهري، وا�ستغل على اخلطابي، وروى احلديث عن اأحمد بن حممد بن 
يا�سني، واأحمد بن حممد البزاز، من م�سنفاته )الغريبني يف القراآن واحلديث(، و)ولة هراة(، تويف 
ال�سبكي )85/4(؛  ال�سافعية،  ال�سفدي )76/8(؛ وطبقات  بالوفيات،  الوايف  ينظر:  �سنة )401ه�(. 

وطبقات ال�سافعيني، ابن كثري )�ص348-347(.
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ال�سلعة بثمن معلوم اإلى اأجل م�سمى)1(، ثم ي�سرتيها منه باأقل من الثمن الذي باعها 
به، قال: فاإن ا�سرتى)2( بح�سرة طالب العينة �سلعة من اآخر بثمن معلوم وقب�سها ثم 
باعها ]من طالب العينة بثمن اأكرث مما ا�سرتاه به اإلى اأجل م�سمى، ثم باعها[)3( 
ا عينة، وهي اأهون من  امل�سرتي من البائع الأول بالنقد باأقل من الثمن، فهذه اأي�ساً
العينة،  ل�ساحب  النقد  حل�سول  عينة  و�سميت  بع�سهم،  عند  جائز  وهو  الأولى، 
وذلك اأن العني)4( هو املال احلا�سر، فامل�سرتي اإمنا ي�سرتيها ليبيعها بعني حا�سرة 
ت�سل اإليه من نقده)5(”)6( انتهى كالم الهروي. وجعله ا�سم العينة ي�سمل الأمرين 
ا للثاين فقط، وي�سمي الأول  املذكورين خمتلف)7( فيه، منهم من يجعل العينة ا�سماً

الذي نحن فيه �سرى ما باع ]باأقل مما باع[)8(، وهذا �سنع احلنفية وعبارتهم)9(.

قال ابن فار�ص)10( وغريه من اأهل اللغة: “العينة: ال�سلف، وعينة كل �سيء خياره، 

)غري  ال�سبكي  تكملة  ويف   ،)1354/4( للهروي  الغريبني  يف  ملا  املوافق  وهو  املخطوط،  من  املثبت   )1(
م�سمى( )143/10(.

يف املخطوط )واأن ي�سرتي(، واملثبت من الغريبني للهروي )1354/4(؛ لأنه الأليق بال�سياق، ويف تكملة   )2(
ال�سبكي )واإن ا�سرتى( )143/10(.

املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف تكملة ال�سبكي )143/10-144(، وهو غري موجود يف الغريبني   )3(
للهروي )1354/4(.

يف الغريبني للهروي زيادة: )احلا�سر( )1354/4(.  )4(
املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف تكملة ال�سبكي )144/10(، ويف الغريبني للهروي )فوره( )1354/4(.  )5(

ينظر: الغريبني يف القراآن واحلديث، الهروي )1354/4(.  )6(
يف املخطوط )املختلف(، واملثبت من تكملة ال�سبكي طبعة دار الفكر )153/10(؛ وهو الأليق بال�سياق،   )7(

واأما يف حتقيق املطيعي يف تكملة ال�سبكي )خمتلفني( )144/10(.
املثبت من املخطوط، وهو غري موجود يف تكملة ال�سبكي )144/10(.  )8(

)199/5-200(؛  الكا�ساين  ال�سنائع،  وبدائع  )81/22(؛   )125/13( ال�سرخ�سي  املب�سوط،  ينظر:   )9(
وتبيني احلقائق، الزيلعي )53/4(.

املذهب،  مالكي  اأبو احل�سني،  الرازي،  القزويني  بن حبيب  بن حممد  زكريا  بن  فار�ص  بن  اأحمد  )10( هو 
ا فانتقل يف اآخر  ا اللغة، كان �سافعياً ا يف علوم �ستى، وخ�سو�ساً ولد �سنة )329ه�( يف قزوين، كان اإماماً
ا بفقه الإمام مالك، ومذهبه يف النحو على طريقة الكوفيني، من  عمره اإلى مذهب مالك، وكان ب�سرياً
الري.  يف  )395ه�(  �سنة  تويف  وغريها،  الفقهاء(  و)حلية  و)املجمل(،  اللغة(،  )مقايي�ص  م�سنفاته 
ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان )118/1-120(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )103/17-107(؛ 

والوايف بالوفيات، ال�سفدي )183-181/7(.
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قول  اأبو حامد)1(  ال�سيخ  واأن�سد  اأ�سلف  اإذا  ودان  بالعينة،  ا�سرتى  اإذا  اعتان  ويقال: 
ال�ساعر: 

لنا ينربي)3(  اأم  نعتان)2(  اأم  فتى مث�ل حد)4( ال�سيف هزت م�ساربه)5( )6(”)7(اأندان 

]وي�سحح[)8( احلنفية الثاين امل�سمى عندهم بالعينة دون الأول)9(.
قال  كما  ا،  جميعاً لالأمرين  �سامالاً  العينة  ا�سم  يجعل  من  العلماء  ومن 

هو اأحمد بن حممد بن اأحمد الأ�سفراييني، املعروف بال�سيخ اأبي حامد، �سافعي املذهب، ولد �سنة )344ه�(،   )1(
الدارقطني،   من  ال�سنن  و�سمع  والداركي،  املرزبان  ابن  على  تفقه  املذهب،  وحافظ  العراق  طريقة  �سيخ 
انتهت اإليه رئا�سة املذهب ببغداد، من م�سنفاته )الرونق( وغريه، تويف �سنة )406ه�(. ينظر: تاريخ 
و�سري  )373/1-377(؛  ال�سالح  ابن  ال�سافعية،  الفقهاء  وطبقات  )20/6-22(؛  اخلطيب  بغداد، 

اأعالم النبالء، الذهبي )193/17-196(؛ وطبقات ال�سافعية، ال�سبكي )74-61/4(.
)لعيان(  ال�سبكي  تكملة  ويف   ،)204/4( اللغة  مقايي�ص  يف  ملا  املوافق  وهو  املخطوط،  من  املثبت   )2(

.)143/10(
اللغة  مقايي�ص  يف  ملا  املوافق  وهو   ،)144/10( ال�سبكي  تكملة  من  واملثبت  )ت�سرتي(،  املخطوط  يف   )3(

.)204/4(
)ن�سل(  اللغة  مقايي�ص  ويف   ،)144/10( ال�سبكي  تكملة  يف  ملا  املوافق  وهو  املخطوط،  من  املثبت   )4(

.)204/4(
املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف تكملة ال�سبكي )144/10(، ويف مقايي�ص اللغة )اأبرزه الغمد(   )5(

.)204/4(
البيت من الطويل، وهو بال ن�سبة يف الزاهر يف غريب األفاظ ال�سافعي، الأزهري )�ص142(؛ وتهذيب   )6(
منظور  ابن  العرب،  ول�سان  )204/4(؛  فار�ص  ابن  اللغة،  ومقايي�ص  )129/14(؛  الأزهري  اللغة، 
ترتيب  يف  املغرب  يف  مقبل  بن  متيم  اإلى  ون�سب  )51/35(؛  احل�سيني  العرو�ص،  وتاج  )168/13(؛ 
املعرب، املطرزي )�ص335(؛ ون�سب اإلى عمارة يف �سرح املف�سل، ابن يعي�ص )454/3(؛ ون�سب اإلى ذي 
الرمة يف ملحق ديوانه، الباهلي )1863/3(؛ ويف لفظ البيت اختالف كثري لي�ص هذا مو�سع تف�سيله، 

ولال�ستزادة انظر ما �سبق من الكتب.
ينظر: مقايي�ص اللغة، ابن فار�ص )204/4(.  )7(

يف املخطوط )وت�سحيح(، واملثبت من تكملة ال�سبكي )144/10(.  )8(
احلقائق،  وتبيني  )199/5(؛  الكا�ساين  ال�سنائع،  وبدائع  )122/13(؛  ال�سرخ�سي  املب�سوط،  ينظر:   )9(

الزيلعي )55/4(.
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]الأزهري[)1( )2( )3(. وكذلك اإطالق اأ�سحابنا)4(، واإلى ذلك جنح املالكية)5(، فالحتجاج 
[ من جهتهم ل من جهة احلنفية. عنه بحديث النهي عن العينة)6( حينئذ يكون ]5/اأ

واجلواب عن احلديث املذكور اأنه من رواية اأبي عبدالرحمن اخلرا�ساين، وا�سمه 
“�سيخ لي�ص مب�سهور،  اأبو حامت الرازي)7( فيه:  اأَ�سيد بفتح الهمزة، قال  اإ�سحاق بن 
“هو جمهول”)10(، ولعل املراد  اأبي اأحمد بن عدي)9( قال:  ول ي�ستغل به”)8(، وعن 

اأنه  اأعلم  ال�سبكي )الهروي( )144/10(، والذي يظهر يل واهلل  يف املخطوط )الزهري(، ويف تكملة   )1(
�سبق قلم من املوؤلف اأو النا�سخ واأنه اأراد اأن يبني اأن املراد لي�ص الهروي �ساحب الغريبني، واإمنا �سيخه 
الذي تعلم منه ونقل عنه، وهو الأزهري الهروي �ساحب الزاهر يف غريب األفاظ ال�سافعي وتهذيب اللغة، 
فتعريف العينة الذي ذكره الهروي اأخذه من �سيخه الأزهري، ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري )131/3(.
هو حممد بن اأحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي، اأبو من�سور، ولد �سنة )282ه�( يف هراة،   )2(
لألفاظ  النت�سار  �سديد  باملذهب،  ا  بالفقه عارفاً ا  اللغة ب�سرياً ا يف  اإماماً كان  والأدب،  اللغة  اأئمة  اأحد 
و)علل  لل�سافعي(،  و)النت�سار  اللغة(،  )تهذيب  م�سنفاته  من  العلم،  طلب  يف  ارحتل  ال�سافعي، 
الذهبي )315/16- النبالء،  اأعالم  القراءات( وغريها، تويف �سنة )370ه�( يف هراة. ينظر: �سري 

317(؛ وطبقات ال�سافعية، ال�سبكي )63/3-69(؛ وطبقات ال�سافعيني، ابن كثري )�ص288-287(.
تهذيب اللغة، الأزهري )131/3(.  )3(

فتح العزيز، الرافعي )135/4-137(؛ ورو�سة الطالبني، النووي )418/3(.  )4(
ينظر: املقدمات املمهدات، ابن ر�سد )42/2-43(؛ والقوانني الفقهية، ابن جزي )�ص436(؛ واملخت�سر   )5(

الفقهي، ابن عرفة )388-387/5(.
ي�سري به اإلى حديث ابن عمر ، وقد �سبق تخريجه.  )6(

هو حممد بن اإدري�ص بن املنذر بن داود بن مهران احلنظلي الرازي، اأبو حامت، حنبلي املذهب، ولد �سنة   )7(
ا يف العلل واجلرح  )195ه�(، اأحد الأئمة احلفاظ الأثبات، كان من اأهل الأمانة واملعرفة، وكان اإماماً
والتعديل، من م�سنفاته )طبقات التابعني( وغريه، تويف �سنة )277ه�( يف الري. ينظر: تاريخ بغداد، 
اخلطيب، )414/2-422(؛ وطبقات احلنابلة ابن اأبي يعلى )284/1-286(؛ وتهذيب الكمال، املزي 

)381/24-391(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )263-247/13(.
اجلرح والتعديل، ابن اأبي حامت )213/2(.  )8(

هو عبداهلل بن عدي بن عبداهلل بن حممد بن مبارك بن القطان اجلرجاين، املعروف بابن القطان،   )9(
واملكنى باأبي اأحمد، �سافعي املذهب، ولد �سنة )277ه�(، اأحد الأئمة يف احلديث واجلرح والتعديل، كان 
ا يف الرجال، رحل يف طلب احلديث اإلى ال�سام وم�سر مرتني، من م�سنفاته )الكامل يف  ثقة من�سفاً
معرفة ال�سعفاء(، و)النت�سار(، تويف �سنة )365ه�(. ينظر: تاريخ دم�سق، ابن ع�ساكر )5/31-9(؛ 

و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )16-154-156(؛ وطبقات ال�سافعيني، ابن كثري )�ص284-283(.
)10( مل اأقف على هذا يف كتابه )الكامل يف �سعفاء الرجال(، وينظر: تهذيب الكمال، املزي )413/2(؛ وقال 

�ساحب اإكمال تهذيب الكمال: “ ويف قول املزي: قال اأبو اأحمد بن عدي: جمهول. نظر؛ لأن هذا =
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بذلك جهالة احلال، فاإنه قد روى عنه حيوة بن �سريح)1( يف هذا الإ�سناد الذي يف 
)ال�سنن()2( )3(، والليث بن �سعد)4( ذكر ذلك البخاري)5( يف )تاريخه()6( )7(، وابن 

ا، والذي راأيت اأن قائل ذاك فيما اأظن هو  = الرجل مل اأر له يف كتاب )الكامل( تاأليف اأبي اأحمد ذكراً
احلاكم اأبو اأحمد فكاأنه ا�ستبه عليه اأبو اأحمد باأبي اأحمد بن عدي واهلل تعالى اأعلم”، )اإكمال تهذيب 

الكمال، احلكري )83/2(.
هو حيوة بن �سريح بن �سفوان بن مالك التجيبي، اأبو زرعة امل�سري، اأحد احلفاظ، وثقه اأحمد بن حنبل   )1(
وابن معني، من روؤو�ص العلم والعمل يف م�سر، وكان �سديد ال�ستخفاء بعمله، تويف �سنة )158ه�(، ومل اأقف 
على اأكرث من هذا يف ترجمته. ينظر: تهذيب الكمال، املزي )478/7-482(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي 

)404/6-406(؛ والوايف بالوفيات، ال�سفدي )141/13(؛ وتهذيب التهذيب، ابن حجر )70-69/3(.
كتاب ال�سنن ل�سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين، كتب عن ر�سول اهلل خم�سمائة األف حديث انتخب منها   )2(
اأبو  اأحاديث هي ال�سحيحة وما ي�سبهها ويقاربها، وهو من دواوين الإ�سالم رتبه  اأربعة اآلف وثمانية 
داود على كتب الفقه، وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة املكتبة الع�سرية يف بريوت، بتحقيق 
وعماد  حممد  عادل  بتحقيق  التاأ�سيل،  دار  وطبعة  اأجزاء،  اأربعة  يف  عبداحلميد  الدين  حمي  حممد 
الدين بن عبا�ص يف ثمانية اأجزاء. ينظر: ك�سف الظنون، حاجي خليفة )1005/2(؛ وهدية العارفني، 

الباباين )395/1(؛ ومقدمة يف اأ�سول البحث العلمي وحتقيق الرتاث، الطويل )�ص71(.
�سنن اأبي داود، ال�سج�ستاين )274/3(.  )3(

هو ليث بن �سعد بن عبدالرحمن الفهمي امل�سري، اأبو احلارث، ولد �سنة )94ه�( يف قرق�سندة قرية   )4(
من اأ�سفل اأر�ص م�سر، �سيخ الإ�سالم وفقيه الديار امل�سرية، قال ال�سافعي: “الليث اأفقه من مالك، اإل 
اأن اأ�سحابه مل يقوموا به”، اأراده املن�سور على اأن ينوب له على الإقليم، فا�ستعفى من ذلك، تويف �سنة 
)175ه�(. ينظر: تاريخ بغداد، اخلطيب )524/14-539(؛ وتهذيب الكمال، املزي )255/24-279(؛ 

و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )164-136/8(.
هو حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية بن بردزبه البخاري، اأبو عبداهلل، حنبلي املذهب، ولد   )5(
�سنة )194ه�( يف بخارى، احلافظ حلديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، رحل اإلى الأم�سار لي�سمع احلديث، ف�سمع 
ببخارى، وببلخ، وبني�سابور، وبالري، وببغداد، وبالب�سرة، وبالكوفة، واجلزيرة، قال : “�سنفت 
)اجلامع  م�سنفاته  من  تعالى”،  اهلل  وبني  بيني  فيما  حجة  وجعلته  �سنة،  ع�سرة  �ست  يف  ال�سحيح 
يف  )256ه�(  �سنة  تويف  وغريها،  و“ال�سعفاء(  الكبري(،  و)التاريخ  املفرد(،  و)الأدب  ال�سحيح(، 
خرتنك. ينظر: تاريخ بغداد، اخلطيب )322/2-356(؛ وطبقات احلنابلة، ابن اأبي يعلى )271/1-

279(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )471-391/12(.
كتاب التاريخ الكبري لالإمام احلافظ حممد بن اإ�سماعيل البخاري، �ساحب ال�سحيح، وهو تاريخ كبري على   )6(
ا�سمه جمع فيه الثقات وال�سعفاء من الرواة، وهو مرتب على حروف املعجم، اإل اأنه بداأ مبن ا�سمه حممد، 
وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة دائرة املعارف العثمانية يف الهند، مبراقبة د. حممد عبداملعيد خان 
. ينظر: املعجم املفهر�ص،  يف ثمانية اأجزاء، ومنها طبعة دار الكتب العلمية يف بريوت يف اثني ع�سر جزءاً

ابن حجر )�ص166(؛ وك�سف الظنون، حاجي خليفة )287/1(؛ وهدية العارفني، الباباين )16/2(.
.)381/1(  )7(
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اأبي  بن  �سعيد  ا  اأي�ساً وروى عنه  واأبي زرعة)4(،  اأبيه  كتابه)2( )3( عن  اأبي حامت)1( يف 
اأيوب)5( قاله البخاري يف )تاريخه()6(، وابن لهيعة)7( قاله اأبو حامت)8(، فقد ارتفعت 

جهالة العني.

هو عبدالرحمن بن حممد اأبي حامت بن اإدري�ص بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي، اأبو حممد، ولد   )1(
زرعة، من  واأبي  اأبيه  علم  اأخذ  الرجال،  معرفة  ا يف  بحراً وكان  اأحد حفاظ احلديث  �سنة )240ه�(، 
م�سنفاته )اجلرح والتعديل(، و)علل احلديث(، و)املرا�سيل(، و)الرد على اجلهمية( وغريها، تويف 
النبالء،  اأعالم  ابن ع�ساكر )357/35-366(؛ و�سري  تاريخ دم�سق،  الري. ينظر:  �سنة )327ه�( يف 

الذهبي )263/13-269(؛ وميزان العتدال، الذهبي )588-587/2(.
كتاب اجلرح والتعديل لالإمام احلافظ عبدالرحمن بن اأبي حامت حممد الرازي، وهو كتاب كبري ذكر   )2(
فيه اأنه ملا مل يجد �سبيالاً اإلى معرفة �سيء من معاين كتاب اهلل ، ول من �سنن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اإل من جهة النقل والرواية، فوجب اأن مييز بني العدول الناقلة والرواة وثقاتهم واأهل احلفظ والثبت 
والكذب،  الكاذب  احلديث  واخرتاع  والكذب  احلفظ  و�سوء  والوهم  الغفلة  اأهل  وبني  منهم،  والإتقان 
وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة دائرة املعارف العثمانية يف الهند يف ت�سعة اأجزاء. ينظر: املعجم 
الباباين  العارفني،  وهدية  )�ص357(؛  القنوجي  العلوم،  واأبجد  )�ص166(؛  حجر  ابن  املفهر�ص، 

)513/1(؛ ومقدمة يف اأ�سول البحث العلمي وحتقيق الرتاث، الطويل )�ص84(.
اجلرح والتعديل، ابن اأبي حامت )213/2(.  )3(

هو عبيداهلل بن عبدالكرمي بن يزيد بن فروخ املخزومي الرازي مولى عيا�ص بن مطرف القر�سي، اأبو   )4(
زرعة، ولد �سنة )200ه�(، اأحد اأئمة احلديث وعلم الرجال امل�سهورين، جال�ص اأحمد بن حنبل، وكان 
ا اإل حفظه، يقول اأحمد بن حنبل: “ �سح من احلديث �سبع مائة األف  �سديد احلفظ ما �سمعت اأذنه �سيئاً
اأبا زرعة- قد حفظ �ست مائة األف حديث”، له كتاب )امل�سند(،  حديث وك�سر، وهذا الفتى -يعني: 
الكمال، املزي  تاريخ بغداد، اخلطيب )33/12-47(؛ وتهذيب  الري. ينظر:  تويف �سنة )264ه�( يف 

)89/19-104(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )78-65/13(.
هو �سعيد بن اأبي اأيوب مقال�ص اخلزاعي مولهم، اأبو يحيى امل�سري، ولد �سنة )100ه�( كان من اأوعية   )5(
العم، وثقه ابن �سعد، ويحيى بن معني، والن�سائي، وذكره ابن حبان يف الثقات، تويف �سنة )161ه�(، ومل 
اأقف على اأكرث من هذا يف ترجمته. ينظر: الطبقات الكربى، ابن �سعد )516/7(؛ والثقات، ابن حبان 

)259/8(؛ وتهذيب الكمال، املزي )342/10-345(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )23-22/7(.
.)381/1(  )6(

هو عبداهلل بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان احل�سرمي امل�سري، اأبو عبدالرحمن، ولد �سنة   )7(
ا، حمدث ديار م�سر مع الليث بن �سعد، لقي الكبار باجلزيرة وم�سر،  )97ه�(، لقي اثنني و�سبعني تابعياً
ويل ق�ساء م�سر للمن�سور، تويف �سنة )174ه�( يف القاهرة. ينظر: تاريخ دم�سق، ابن ع�ساكر )136/32-

160(؛ وتهذيب الكمال، املزي )487/15-505(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )32-11/8(.
اجلرح والتعديل، ابن اأبي حامت )213/2(.  )8(
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واعرت�ص كل من الفريقني على الأجوبة عن احلديثني باعرتا�سات منها)1(: اأن 
قول عائ�سة  وتغليظها يف ذلك، ل يكون مثله يف م�سائل الجتهاد، فدل على 

اأنه توقيف.

ومنها: اأن احلمل على اأن ذلك للتاأجيل بالعطاء ممتنع؛ لأن عائ�سة  كانت 
تذهب اإلى جواز البيع اإلى العطاء.

ا�ست�سهدت  ملا  بالربا  يتعلق  مما  واأنه  ذلك،  من  املنع  جهة  َتْت  ثبَّ اأنها  ومنها: 
بقوله تعالى: )ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ( ]البقرة: 275[، وقد تقدم قول اإمام 
احلرمني يف التوفيق بني النقلني عن عائ�سة ، وبقية ما قالوه ممنوع، وقد 
�سلموا اأن القيا�ص اجلواز، قالت املالكية: اإل اأن تركه واجب ملا هو اأقوى منه، وهو 
اخلرب)2(  اأن  اإل  مقدم،  نف�سه  يف  اأ�سل  بالذرائع  والقول  بالذرائع،  القول  وجوب 
ا لياأخذ مائة  اأن البائع دفع مائة نقداً ُمقّدم عليه، قالوا: ووجه الذريعة فيها، هو 
وخم�سني اإلى اأجل م�سمى، وذكر ال�سلعة والتبايع لغو، وهذا ذريعة لأهل العينة اأن 
ا، فيفعل  يقول الرجل للرجل: ابتع يل هذه ال�سلعة بع�سرة دنانري واأنا اأربحك ديناراً
اإلى  بالبائع  باأحد ع�سر من غري حاجة  دنانري  ذلك، فيح�سل منه قر�ص ع�سرة 
فعالاً من  واإذا وجدنا  منها،  باأكرث  دراهم  اإلى قر�ص  بها  يذارع)3(  واإمنا  ال�سلعة، 
الأفعال يقع على وجه واحد ل يختلف اإل بالنية من فاعله والق�سد، وكان ظاهره 
اإلى تف�سيل ق�سودهم  اإلى متييز مقا�سد النا�ص، ول  ا، ومل يكن لنا طريق  واحداً
واأغرا�سهم، وجب ح�سم الباب وقطع النظر ]5/ب[ لتلك)4(، فهذا وجه بناء هذه 
امل�ساألة على الذريعة، قالوا: فاإن �سلم لنا هذا الأ�سل بنينا الكالم عليه، واإن مل 

ينظر: املب�سوط، ال�سرخ�سي )122/13(؛ وبدائع ال�سنائع، الكا�ساين )199/5(؛ والإ�سراف على نكت   )1(
م�سائل اخلالف، القا�سي عبدالوهاب )560/2(؛ و�سرح التلقني، املازري )320/2(.

يف تكملة ال�سبكي )اجلزاء( )145/10(.  )2(
يف تكملة ال�سبكي )تذرع( )145/10(.  )3(

املثبت من املخطوط، ويف تكملة ال�سبكي )اإليه( )145/10(.  )4(
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ي�سلم نقل الكالم اإليه، هذا ما عولت عليه املالكية)1(، والنزاع معهم يف هذا الأ�سل 
م�سهور يف الأ�سول، وقد وافقونا كما ظهر من كالمهم على عدم اإناطة الأحكام 
باملقا�سد، ووجوب ربطها مبظان ظاهرة فقد يوجد الق�سد الفا�سد يف عقد نتفق 
نحن وهم على احلكم ب�سحته، وقد يقدم الق�سد الفا�سد يف عقد يحكمون هم 
بف�ساده، واحلكم حينئذ عندنا بالف�ساد احتكام بن�سب �سيء مف�سد، وذلك من�سب 
ال�سارع لي�ص لآحاد الفقهاء ا�ستقالل به، فاإذا مل يكن الرجوع اإلى املقا�سد جاز)2( 
ا، فالأولى العتماد على ظواهر العقود ال�سرعية، وعدم الحتكام باأمر اآخر،  اتفاقاً

ولي�ص هذا مو�سع الإطناب يف ذلك.

وقد ا�ستدل الأ�سحاب يف هذه امل�ساألة و�سبهها باحلديث الثابت يف ال�سحيحني 
ا�ستعمل رجالاً على  ملسو هيلع هللا ىلص  اأن ر�سول اهلل    واأبي هريرة)4(  �سعيد)3(،  اأبي  عن 
خيرب، فجاءهم بتمر جنيب)5(، فقال: »اأكل متر خيرب هكذا؟« فقال: ل، اإنا لناأخذ 

املازري  التلقني،  و�سرح  )1003/1(؛  عبدالوهاب  القا�سي  املدينة،  عامل  مذهب  على  املعونة  ينظر:   )1(
.)320/2(

ا( )146/10(. يف تكملة ال�سبكي )املقا�سد اخلفية جائزاً  )2(
هو �سعد بن مالك بن �سنان وقيل بن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن الأبجر بن عوف اخلدري اخلزرجي   )3(
الأن�ساري، اأبو �سعيد، ولد �سنة )10( قبل الهجرة، رده النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم اأحد، �سهد اخلندق وما بعدها، 
�سنة  ملسو هيلع هللا ىلص، تويف  النبي  الأحاديث عن  ا من  املدينة، روى عدداً الفقهاء املجتهدين، وهو مفتي  اأحد  كان 
منده  ابن  ال�سحابة،  ومعرفة  )1260/3(؛  �سعد  ابن  الكربى،  الطبقات  ينظر:  املدينة.  يف  )74ه�( 

)1260/3(؛ وال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب، ابن عبدالرب )1672-1671/4(.
�سخر  بن  عبدالرحمن  اأنه  واأرجحها  كثرية،  اأقوال  على  اأبيه  وا�سم  ا�سمه  يف  اختلف  هريرة،  اأبو  هو   )4(
ا للحديث ورواية له، اأ�سلم �سنة 7ه� وقدم  الدو�سي، ولد �سنة )21( قبل الهجرة، اأكرث ال�سحابة حفظاً
املدينة والنبي ملسو هيلع هللا ىلص بخيرب، لزم �سحبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ب�سبع بطنه، فاأخذ عنه مامل ياأخذه غريه لن�سغالهم 
بالتجارة وق�ساء احلوائج، ملا �سارت اخلالفة اإلى عمر وله على البحرين ثم عزله لن�سغاله بالعبادة، 
-276/2( �سعد  ابن  الكربى،  الطبقات  ينظر:  )59ه�(.  وقيل:  )58ه�(،  وقيل:  )57ه�(،  �سنة  تويف 
ابن  الأ�سحاب،  معرفة  يف  وال�ستيعاب  )1885/4-1886(؛  منده  ابن  ال�سحابة،  ومعرفة  275(؛ 

عبدالرب )1772-1768/4(.
جيد  من  “اجلنيب  اجلوزي:  ابن  قال  بغريه.  يخلط  ل  الذي  التمر  وقيل:  الطيب،  هو  قيل:  اجلنيب   )5(

التمر”. ينظر: فتح الباري، ابن حجر )99/1(؛ وغريب احلديث، ابن اجلوزي )175/1(.



د. زياد بن صاحل بن محود التوجيري

العدد  السادس واخلمسون  191العدد  السادس واخلمسون 190

ال�ساع بال�ساعني، وال�ساعني بالثالثة، فقال: »ل تفعل، بع اجلمع بالدراهم، ثم 
غريه،  من  اأو  امل�سرتي  من  ي�سرتي  اأن  بني  يف�سل  ومل  ا«)1(،  جنيباً بالدراهم  ابتع 
فقد اأر�سد ملسو هيلع هللا ىلص اإلى اخلال�ص من الربا بذلك، واإن كان املق�سود حت�سيل اجلنيب 

باجلمع)2(.

واعلم اأن امل�ساألة تارة تفر�ص يف ال�سرف، فال يت�سور دخول الأجل فيها، وتارة 
تفر�ص يف غري ال�سرف، فتقع بغري الأجل، وتارة بالأجل، وبّوب الأ�سحاب لها “باب 
الرجل يبيع ال�سيء باأجل ثم ي�سرتي باأقل من الثمن”)3(، فهذه الرتجمة اأخ�ص من 

�سراء ما باع باأقل مما باع، وكل ذلك عندنا جائز.

قال القا�سي ح�سني)4( يف )تعليقه()5(: “�سمعت القا�سي اأبا علي يقول امل�ساألة 
عندنا اأنه بيع ربح ما مل ي�سمن، وقد �سح النهي عنه، واإمنا ادعيناه لأن حقيقة الربح 

متفق عليه، اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب املغازي، باب ا�ستعمال النبي ملسو هيلع هللا ىلص على اأهل خيرب، رقم   )1(
احلديث )4244(، )140/5(؛ واأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب امل�ساقاة، رقم احلديث )1593(، 

.)1215/3(
يف تكملة ال�سبكي زيادة: )وقد اأطنب املالكية يف فروع هاتني امل�ساألتني، والأولى التي �سدرنا الكالم بها   )2(
ا، ويف بع�سها ما هو �سحيح عندهم، وامل�ساألة  ا كثرية جداً مرتجمة عندهم ببيوع الآجال، وتنق�سم اأق�ساماً

الثانية م�ساألة العينة، واهلل تعالى اأعلم( )146/10(.
ينظر: نهاية املطلب يف دراية املذهب، اجلويني )311/5(.  )3(

هو احل�سني بن حممد بن اأحمد املروروذي، املعروف بالقا�سي ح�سني، اأبو علي، �سافعي املذهب، اأمام   )4(
من اأئمة ال�سافعية يف خر�سان �ساحب وجوه غريبة يف املذهب، اأخذ الفقه عن اأبي بكر القفال املروزي، 
ويل الق�ساء، وهو املراد عند اإمام احلرمني والغزايل بالقا�سي يف كتبهم، من م�سنفاته “التعليقة”، 
و“الفتاوى”، و“اأ�سرار الفقه” وغريها، تويف �سنة )462ه�( يف مروروذ. ينظر: وفيات الأعيان، ابن 
خلكان )134/2-135(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )260/18-262(؛ وطبقات ال�سافعية، ال�سبكي 

)356/4-358(؛ وطبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )245-244/1(.
كتاب التعليقة للقا�سي احل�سني بن حممد املروروذي ال�سافعي، وكان �ساحب وجوه غريبة يف املذهب،   )5(
ل  والباقي  ال�سالة(،  وكتاب  احلي�ص،  وكتاب  الطهارة،  )كتاب  ي�سري  جزء  الكتاب  من  ُحّقق  وقد 
اأحمد  الباز يف مكة املكرمة، بتحقيق علي حممد معو�ص وعادل  ا، وطبعته مكتبة نزار  يزال مفقوداً
عبداملوجود يف جزاأين. ينظر: ك�سف الظنون، حاجي خليفة )423/1(؛ واإي�ساح املكنون، الباباين 

.)188/4(
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الفا�سل له بالعقد الثاين على ما ملك عليه بالعقد الأول، اأو ف�سل ما بني امل�سمون 
[ بال�سراء، والإن�سان مرة يربح باأن يبيع باأكرث مما  عليه بالبيع وامل�سمون عليه ]6/اأ
ا�سرتى، واأخرى باأن ي�سرتي باأقل مما باع، والربح ل يكاد يتحقق اإل بعقدين فتعود 
العني اإليه مع خلو�ص الربح له، وهذا جمرد الدعوى، بل حقيقة الربح ]ف�سل ما 
ميلك على ما ملك[)1(، يدل عليه: اأنه لو باع املوروث اأو املوهوب باأكرث من قيمته 
ال�سرائط”)2(، هذا كالم  له يف  ا  واإن مل يكن م�سموناً يقال: ربح عليه،  اأن  يح�سن 
اأبي حنيفة  اأ�سحاب  القا�سي، هو من  الذي حكى عنه  واأبو علي  القا�سي ح�سني، 

 فيما اأظن)3(.

فرع)4(: كالم ال�سافعي  �سريح يف اأنه ل فرق يف جواز ذلك بني اأن يكون 
بعادة اأو بغري عادة)5(، وقد حكى الإمام اأبو القا�سم الرافعي)6( اأن باملنع اأفتى الأ�ستاذ 

املثبت من املخطوط، ويف تكملة ال�سبكي )ق�سر ما ميلك على ما ل ميلك( )146/10(.  )1(
مل اأقف على هذا النقل يف املطبوع من التعليقة للقا�سي ح�سني، وقد نقل ابن زياد هذا الف�سل كامالاً   )2(

من تكملة ال�سبكي )156/10(.
مل اأقف على تعيينه على وجه الدقة، والذي يظهر يل واهلل اأعلم اأنه اإن كان املراد من ال�سافعية فهو   )3(
حممد بن اإ�سماعيل بن حممد الطو�سي، املعروف بالعراقي، القا�سي اأبو علي، املتوفى �سنة )459ه�(، 
واإن كان على ما يقول ابن زياد اأنه من احلنفية فهو احل�سني بن اخل�سر بن حممد الن�سفي، القا�سي 
اأبو علي، املتوفى �سنة )424ه�(. ينظر يف تراجمهم: تاريخ الإ�سالم، الذهبي )397/9( )114/10(؛ 
وطبقات  )119/4-120(؛  ال�سبكي  ال�سافعية،  وطبقات  )424/17(؛  الذهبي  النبالء،  اأعالم  و�سري 
ال�سافعيني، ابن كثري )�ص434(؛ واجلواهر امل�سية، القر�سي )211/1(؛ والعقد املذهب، ابن امللقن 

)�ص264(؛ و�سذرات الذهب، ابن العماد )119/5(.
تكملة ال�سبكي )147/10(.  )4(

الأم، ال�سافعي )39/3(.  )5(
هو عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي بن الف�سل بن احل�سني الرافعي القزويني ال�سافعي، اأبو القا�سم،   )6(
�سافعي املذهب، ولد �سنة )557ه�(، انتهت اإليه معرفة املذهب، جمتهد زمانه يف مذهب ال�سافعية، مل 
م�سند  و)�سرح  و)املحرر(،  الوجيز(،  �سرح  العزيز يف  )فتح  من م�سنفاته  مثله،  العجم  بالد  ُير يف 
ال�سافعي(، و)التذنيب( وغريها، تويف �سنة )623ه�( يف قزوين. ينظر: �سري اأعالم النبالء، الذهبي 
)252/22-255(؛ وطبقات ال�سافعية، ال�سبكي )281/8-293(؛ وطبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة 

.)77-75/2(
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ا)3(،  اإذا �سار ذلك عادة، فيبطل العقدان جميعاً اأبو حممد)2(  اإ�سحاق)1( وال�سيخ  اأبو 
يعني ل لأجل �سد الذرائع، بل لأجل اأن العادة ت�سري كامل�سروطة، قال ابن اأبي الدم)4( 
يف )�سرح الو�سيط()5(: “قد عم العرف بها بالزيادة يف النقود، ولنا وجه منقول يف 
مذهبنا: اأن ما يتقدم العقد الذي لو امتزجت بالعقد لأف�سدته، فاإذا تقدمت فيف�سد 
الأ�ستاذ  قاله  ما  واأما  العرف”)6(،  بعموم  �سعفه  مع  الوجه  هذا  فيتاأيد  بها،  العقد 
وال�سيخ ]اأبو حممد[)7( فاإنه خمالف ل�سريح كالم ال�سافعي، فاإنه قال: “وعادة وغري 

هو اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم بن مهران الإ�سفراييني، ركن الدين املعروف بالأ�ستاذ اأبي اإ�سحاق   )1(
ا عاملاًا باحلديث، روى عنه  ا فقيهاً الإ�سفراييني، �سافعي املذهب، اأحد املجتهدين يف ع�سره، كان اأ�سولياً
اأبو بكر البيهقي، واأبو الطيب الطربي وغريهم، بنيت له مدر�سة بني�سابور، من م�سنفاته )جامع احللى 
يف اأ�سول الدين والرد على امللحدين(، و)التعليقة(، و)م�سائل الدور( وغريها، تويف �سنة )418ه�( 
ال�سبكي  ال�سافعية،  وطبقات  )353/17-356(؛  الذهبي  النبالء،  اأعالم  �سري  ينظر:  ني�سابور.  يف 

)256/4-262(؛ وطبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )171-170/1(. 
املعروف  الإ�سالم  يو�سف بن حممد بن حيويه اجلويني، ركن  بن  يو�سف بن عبداهلل  بن  هو عبداهلل   )2(
ا  بال�سيخ اأبي حممد، والد اإمام احلرمني، �سافعي املذهب، من اأ�سحاب الوجوه يف املذهب، كان اإماماً
يف التف�سري والأ�سول والفقه والأدب، رحل اإلى اأبي بكر القفال املروزي فالزمه وتفقه به، من م�سنفاته 
)التذكرة(، و)الفروق(، و)التب�سرة(، و)ال�سل�سلة( وغريها، تويف �سنة )438ه�( يف ني�سابور. ينظر: 
�سري اأعالم النبالء، الذهبي )617/17-618(؛ وطبقات ال�سافعية، ال�سبكي )73/5-93(؛ وطبقات 

ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )211-210/1(.
فتح العزيز، الرافعي )137/4(.  )3(

هو اإبراهيم بن عبداهلل بن عبداملنعم بن علي بن حممد بن فاتك الهمداين احلموي، �سهاب الدين   )4(
املعروف بابن اأبي الدم، اأبو اإ�سحاق، �سافعي املذهب، ولد �سنة )583ه�( يف حماة، اأحد اأئمة املذهب، 
الو�سيط(  و)م�سكل  الق�ساء(،  )اأدب  م�سنفاته  من  حماة،  ق�ساء  ويل  بها،  فتفقه  بغداد  اإلى  رحل 
وطبقات  )125/23-126(؛  الذهبي  النبالء،  اأعالم  �سري  ينظر:  )642ه�(.  �سنة  تويف  وغريها، 

ال�سافعية، ال�سبكي )115/8-116(؛ وطبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )99/2(.
كتاب �سرح الو�سيط للقا�سي اإبراهيم بن عبداهلل ابن اأبي الدم، �سرح فيه الو�سيط لالإمام الغزايل،   )5(
وهو �سعف حجم الو�سيط، ومل اأقف على حال الكتاب، اأهو مفقود اأم خمطوط. ينظر: ك�سف الظنون، 

حاجي خليفة )2008/2(؛ وهدية العارفني، الباباين )11/1(.
مل اأقف على الكتاب، ول عن من نقل عنه ذلك �سوى ال�سبكي يف تكملته )147/10(.   )6(

يف املخطوط )اأبو حامد(، واملثبت من تكملة ال�سبكي )147/10(، والذي يظهر يل واهلل اأعلم اأنه �سبق   )7(
قلم من املوؤلف اأو النا�سخ.
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عادة �سواء”)1(، واأما ما قاله ابن اأبي الدم اأن ق�سره على ما اإذا فر�ص �سرط متقدم، 
فقيا�ص ذلك الوجه الذي ذكره اأن ياأتي فيه وقد اعرتف ب�سعفه، واأما اعتبار العادة 

والعرف فكالم ال�سافعي ياأباه.

الكالم  ولي�ص حمل  بال خالف،  بطل  للعقد  ا  مقارناً ال�سرط  فر�ص  فاإن  فرع)2(: 
ا يف العقد، وذلك من الوا�سحات، وممن  واإمنا حمل الكالم فيما اإذا مل يكن م�سروطاً

�سّرح به اأبو بكر املرع�سي)3( يف )ترتيب الأق�سام()4( )5(.

فاإن مل يكن ثم  اإذا كان ثم عادة،  ا)7( فيما  امل�ساألة خالفاً اأن يف  فرع)6(: عرفت 
وم�ساألة  العينة  م�ساألة  امل�ساألتني،  اجلواز يف  املذهب يف  اأعلمه يف  عادة فال خالف 
باأقل مما باع، وفى كالم الأ�سحاب اإطالق العينة عليهما، وجميع ما  �سراء ما باع 
وقفت عليه من كتب املذهب ]6/ب[ جازمة بجواز ذلك، وقال ابن الرفعة)8(: “اإنه 

الأم، ال�سافعي )39/3(.  )1(
تكملة ال�سبكي )147/10(.  )2(

هو حممد بن احل�سن املرع�سي، �سافعي املذهب، من�سوب اإلى مرع�ص بلدة وراء الفرات، قال الإ�سنوي:   )3(
ا اإل اأن الن�سخة التي هي عندي مكتوب عليها اأن كاتبها فرغ منها يف  من تاريخ املذكور �سيئاً اأعلم  “مل 
وفاته  ول  اأعرف طبقته  “ ل  امللقن:  ابن  وقال  معتمدة”،  ن�سخة  وهي  وخم�سمائة  و�سبعني  �ست  �سنة 
الآن، والن�سخة التي وقعت يل من الكتاب املذكور -يريد به ترتيب الأق�سام- تاريخ مقابلتها �سنة ثمان 
ا اآخر اأب�سط منه”، من م�سنفاته “ترتيب الأق�سام  و�ستني وخم�سمائة، وذكر يف خطبته اأنه �سنف كتاباً
على مذهب الإمام” وغريه، ومل اأقف على اأكرث من هذا يف ترجمته. ينظر: طبقات ال�سافعية، ال�سبكي 

)106/2(؛ والعقد املذهب، ابن امللقن )239/1(؛ وطبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )309/1(.
الفقه  يف  ونوادر  غرائب  فيه  املرع�سي،  احل�سن  بن  ملحمد  الإمام  مذهب  على  الأق�سام  ترتيب  كتاب   )4(
الظنون، حاجي خليفة  اأم خمطوط. ينظر: ك�سف  اأهو مفقود  الكتاب،  اأقف على حال  ال�سافعي، ومل 

)395/1(؛ وهدية العارفني، الباباين )97/2(.
مل اأقف على الكتاب، ول عن من نقل عنه ذلك �سوى ال�سبكي يف تكملته )147/10(.  )5(

تكملة ال�سبكي )150-147/10(.  )6(
يف تكملة ال�سبكي زيادة: )يف اجلواز( )147/10(.  )7(

العبا�ص الأن�ساري البخاري، جنم  اإبراهيم بن  اأحمد بن حممد بن علي بن مرتفع بن حازم بن  هو   )8(
الدين، املعروف بابن الرفعة، اأبو العبا�ص، �سافعي املذهب، ولد �سنة )645ه�( يف م�سر، حامل لواء 
ال�سافعية يف ع�سره، �سمع احلديث من ابن ال�سواف والدمريي، وتفقه على ال�سيخني ال�سديد والظهري، 
ويل ح�سبة الديار امل�سرية، من م�سنفاته “كفاية النبيه يف �سرح التنبيه لل�سريازي”، و“املطلب يف =
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ا من  قد ينازع يف ذلك قول بع�ص الأ�سحاب اإن ال�سخ�ص اإذا باع يف مر�ص موته �سق�ساً
ا لذريعة  دار لزيد بدون ثمن املثل ولوارثه فيه �سفعة، اأن الوارث ل ياأخذ بال�سفعة �سداً
ا  التربع عليه”)1(، وكذا قول بع�ص الأ�سحاب: “اأن الويل اإذا باع على اليتيم �سق�ساً
له فيه �سفعة، ل ياأخذه بال�سفعة، وقال هنا: اإنه ذكر يف كتاب اإحياء املوات من كالم 
ال�سافعي يف منع املاء ليمنع منه الكالأ، ما يقت�سي اإثبات قولني ]له يف �سد الذرائع، 

قال: وذلك اإثبات قولني[)2( يف املنع)3( مما نحن فيه، كما �سار اإليه اخل�سم”)4(.

قلت: والذي اأحال عليه من كالم ال�سافعي قوله يف باب اإحياء املوات يف )الأم( 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من منع ف�سل املاء ليمنع منه الكالأ، منعه اهلل ف�سل  بعد اأن ذكر قول النبي 
رحمته«)5(، قال ال�سافعي: “ويف منع املاء ليمنع منه الكالأ الذي هو من رحمة اهلل، 
عام يحتمل معنيني، اأحدهما: اأن يكون)6( ذريعة اإلى منع ما اأحله اهلل مل يحل، وكذلك 
ما كان ذريعة اإلى اإحالل ما حرم اهلل تعالى”)7(، قال ال�سافعي: “فاإذا كان هذا هكذا 

= �سرح الو�سيط”، و“الإي�ساح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان” وغريها، تويف �سنة )710ه�( يف 
كثري )�ص948(؛  ابن  ال�سافعيني،  وطبقات  ال�سبكي )24/9-27(؛  ال�سافعية،  ينظر: طبقات  م�سر. 

وطبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )213-211/2(.
ال�سافعية،  كتب  من  تي�سر يل  فيما  ول  الرفعة،  لبن  النبيه  كفاية  بن�سه يف  النقل  هذا  على  اأقف  مل   )1(
وقد يكون يف كتب ابن الرفعة الأخرى. وينظر: كفاية النبيه، ابن الرفعة )90/11(؛ وتكملة ال�سبكي 

.)147/10(
�ساقطة من املخطوط، واملثبت من تكملة ال�سبكي )147/10(.  )2(

يف تكملة ال�سبكي )املبيع( )147/10(.  )3(
مل اأقف على هذا النقل بن�سه يف كتاب كفاية النبيه لبن الرفعة، ول فيما تي�سر يل من كتب ال�سافعية،   )4(
النبيه، ابن  الروياين )45/7(؛ كفاية  الرفعة الأخرى. وينظر: بحر املذهب،  ابن  وقد يكون يف كتب 

الرفعة )49/11(؛ وتكملة ال�سبكي )147/10(. 
يف  البخاري  اأخرجه  ال�سحيحني،  يف  واأ�سله  )�ص382(؛  له،  واللفظ  م�سنده،  يف  ال�سافعي  اأخرجه   )5(
�سحيحه، كتاب امل�ساقاة، باب من قال: اإن �ساحب املاء اأحق باملاء حتى يروى لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل مينع 
رقم  امل�ساقاة،  كتاب  �سحيحه،  يف  م�سلم  واأخرجه  )110/3(؛   ،)2353( احلديث  رقم  املاء«،  ف�سل 

احلديث )1566(، )1198/3(.
املثبت من املخطوط، ويف تكملة ال�سبكي )اأن ما كان( )148/10(، وهو املوافق ملا يف الأم )51/4(.  )6(

.)51/4(  )7(
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ففي هذا ما يثبت اأن الذرائع اإلى احلالل واحلرام ت�سبه)1( معاين احلالل واحلرام، 
ويحتمل اأن يكون منع املاء اإمنا يحرم؛ لأنه يف معنى تلف ما ل غنى به لذوي الأرواح 
من الآدميني وغريهم، فاإن منعوا ف�سل املاء، منعوا ف�سل الكالأ، واملعنى الأول اأ�سبه 
ا  قوياً ا  متعلقاً تاأملته  ]وقد  بلفظه،    ال�سافعي  كالم  اآخر  هذا  اأعلم”)2(،  واهلل 
ل ينايف قول �سد الذرائع[)3(، بل لأن الذريعة ُتعطى حكم ال�سيء املتو�سل بها اإليه، 
اإذا كانت م�ستلزمة له كمنع املاء فاإنه م�ستلزم ملنع الكالأ، ومنع الكالأ حرام  وذلك 
وو�سيلة احلرام حرام، والذريعة هي الو�سيلة، فهذا الق�سم وهو ما كان من الو�سائل 
ا للعقد الثاين؛ لأنه قد ل ي�سمح له  ا ل نزاع فيه، والعقد الأول لي�ص م�ستلزماً م�ستلزماً
امل�سرتى بالبيع اأو ببذلهما اأو مبنع مانع اآخر، فكل عقد ينف�سل عن الآخر ل تالزم 
بينهما، ف�سد الذرائع الذي هو حمل اخلالف بيننا وبني املالكية اأمر زائد على مطلق 
[ والذرائع التي ت�سمنها كالم لفظي  الذرائع، ولي�ص يف لفظ ال�سافعي تعر�ص له ]7/اأ

ل نزاع يف اعتبارها.

اأنها  اأجمعت الأمة على  “واأما الذرائع فقد  العبا�ص القرايف املالكي)4(:  اأبو  قال 
ا، كحفر الآبار يف طريق امل�سلمني، واإلقاء ال�سم  ثالثة اأق�سام: اأحدها: معترب اإجماعاً
يف اأطعمتهم، و�سب الأ�سنام عند من ُيعلم من حاله اأنه ي�سب اهلل تعالى)5(، وثانيها: 

يف املخطوط )ال�سبه(، واملثبت من تكملة ال�سبكي )148/10(، وهو املوافق ملا يف الأم )51/4(.  )1(
.)51/4(  )2(

ا لإثبات قول �سد الذرائع(  ا قوياً املثبت من املخطوط، ويف تكملة ال�سبكي )وقد تاأملته فلم اأجد فيه متعلقاً  )3(
.)159/10(

اأبو  الدين  �سهاب  القرايف،  ال�سنهاجي  يلني  بن  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  بن  اإدري�ص  بن  اأحمد  هو   )4(
العبا�ص، مالكي املذهب، اإمام يف اأ�سول الفقه عامل بالفقه ودقائقه، اأحد الأعالم امل�سهورين، انتهت 
الفروق(، و)الذخرية(،  اأنواء  الفقه على مذهب مالك، من م�سنفاته )اأنوار الربوق يف  اإليه رئا�سة 
�سنة )684ه�( يف م�سر.  تويف  املواقيت( وغريها،  اأحكام  و)اليواقيت يف  الف�سول(،  تنقيح  و)�سرح 
ينظر: الوايف بالوفيات، ال�سفدي )146/6(؛ والديباج املذهب، ابن فرحون )236/1-239(؛ و�سجرة 

النور، خملوف )270/1(.
ا( )148/10(، ويف الذخرية للقرايف )حينئٍذ( )152/1(. يف تكملة ال�سبكي زيادة: )ح�سداً  )5(
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]م�ساألة  يف  وال�سركة  اخلمر،  خ�سية  مُينع  ل  فاإنه  العنب  كزراعة  ا،  اإجماعاً يلغى)1( 
اعتربنا  الآجال،  كبيع)6(  فيه  اختلف)5(  وثالثها:  ]الزنا[)4(،  خ�سية  الآدر)2([)3( 
اأنا قلنا ب�سد الذرائع اأكرث من  نحن الذريعة فيها، وخالفنا غرينا، فحا�سل الق�سة 

. غرينا”)7( انتهى كالمه

وقد   ، واجبةاً تكون  قد  ا،  �سديداً ا  ا�سطراباً وهي م�سطربة  الو�سائل  فالذرائع هي 
مقا�سدها  مع  ا  اأي�ساً وتختلف   ، ومباحةاً ومندوبةاً  مكروهةاً  تكون  وقد  ا،  حراماً تكون 
بح�سب قوة امل�سالح واملفا�سد و�سعفها، وانغمار الو�سيلة وظهورها، فال متكن دعوى 
كلية باعتبارها ول باإلغائها، ومن تتبع فروعها الفقهية ظهر له هذا، ويكفي الإجماع 
على املراتب الثالثة املذكورة يف كالم القرايف، فاإنه يدل على اأن الذريعة من حيث 
ا ول ملغاة كذلك، بل ل  هي غري كافية يف العتبار؛ اإذ لو كانت كذلك لعتربت مطلقاً
بد معها من نظر)8( خا�ص يقت�سي اعتبارها واإلغاءها، فال دليل يف كالم ال�سافعي 

 عنه على اإثبات قول له يف م�ساألة العينة وبيوع الآجال.

للقرايف  الذخرية  يف  ملا  املوافق  وهو   ،)148/10( )ملغى(  ال�سبكي  تكملة  ويف  اخلطوط،  من  املثبت   )1(
.)152/1(

الآدر قيل: هو الذي ينفتق �سفاقه، فيقع ق�سبه، ول ينفتق اإل من جانبه الأي�سر، وقيل: هو الذي ي�سيبه   )2(
ابن  العرب،  ول�سان  املر�سي )375/9(؛  الأعظم،  واملحيط  املحكم  ينظر:  اإحدى اخل�سيتني.  فتق يف 

منظور )15/4(؛ وامل�سباح املنري، الفيومي )9/1(؛ وتاج العرو�ص، احل�سيني )40/10(.
املثبت من املخطوط، ويف تكملة ال�سبكي )�سلم الأذرة( )148/10(، ويف الذخرية للقرايف: )�سكنى   )3(

الآدر( )152/1(.
للقرايف  الذخرية  من  واملثبت   ،)148/10( ال�سبكي  تكملة  يف  ملا  املوافق  وهو  )الربا(،  املخطوط  يف   )4(
)152/1(، وهو الظاهر واهلل اأعلم؛ لأن الآدر يخ�سى منه الزنا، اأما الربا فيخ�سى من الآدر ومن غريه.
املثبت من املخطوط، ويف تكملة ال�سبكي )خمتلف( )148/10(، وهو املوافق ملا يف الذخرية للقرايف   )5(

.)152/1(
للقرايف  الذخرية  ملا يف  املوافق  وهو  )كبيوع( )148/10(،  ال�سبكي  تكملة  ويف  املخطوط،  املثبت من   )6(

.)152/1(
الذخرية، القرايف )152/1(.  )7(

يف تكملة ال�سبكي )ف�سل( )149/10(.  )8(
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واأما امل�ساألتان اللتان مت�سك بهما من قول بع�ص الأ�سحاب، فاأما م�ساألة الويل اإذا 
ا له فيه �سفعة، وكون بع�ص الأ�سحاب قال: باأنه)1( ل ياأخذه  باع من مال اليتيم �سق�ساً
بال�سفعة، فقول بع�ص الأ�سحاب هذا هو الأ�سح)2( يف املذهب على ما قاله الرافعي 
يف كتاب ال�سفعة)3(، ولكن ل متعلق له يف ذلك؛ لأن العلة يف ذلك اأنه لو ]متكن من 
لياأخذ  البيع  وت�سامح يف  لل�سبي[)4(،  وال�ستق�ساء  النظر  اأن يرتك  يوؤمن  ذلك مل 
بالثمن البخ�ص، فالتهمة هي املانعة، كما اأنه لي�ص له اأن يبيع من نف�سه، ولي�ص ذلك 
ا جاز لهما ]7/ب[ الأخذ  ا اأو جداً من �سد الذرائع يف �سيء، ولهذا لو كان الويل اأباً

لوفور ال�سفقة.

ا بدون ثمن املثل، فاخلالف  اإذا باع يف مر�ص موته �سق�ساً واأما م�ساألة املري�ص 
الوارث  ياأخذه  ول  البيع  ي�سح  وقيل:  ياأخذ،  اأنه  اأ�سحها:  اأوجه)6(،  خم�سة  فيها)5( 
 ، بال�سفعة؛ ملا ذكرته، وهو الأ�سح عند ابن ال�سباغ)7( )8(، وقيل: ل ي�سح البيع اأ�سالاً

يف املخطوط )لأنه(، واملثبت من تكملة ال�سبكي )149/10(؛ لأنه هو الأقرب، وهو املوافق ملا يف فتح   )1(
العزيز )499/5(.

م�سطلح الأ�سح عند ال�سافعية من �سيغ الرتجيح اإذا قوي اخلالف امل�سعر ب�سحة مقابله؛ لقوة مدركه،   )2(
. ينظر: منهاج  اأ�سح هو الأقوى دليالاً اأن الذي قيل عنه  اإل  ا،  اأو الأوجه �سحيحاً اأحد الوجهني  فيكون 

الطالبني، النووي )�ص8(.
فتح العزيز، الرافعي )499/5(.  )3(

ال�سبكي  تكملة  من  واملثبت  لل�سبي(،  وال�ستق�ساء  النظر  بذل  اإن  ذلك  من  )متكن  املخطوط  يف   )4(
)149/10(، وهو املوافق ملا يف فتح العزيز )499/5(.

يف تكملة ال�سبكي زيادة: )على( )149/10(.  )5(
ينظر: فتح العزيز، الرافعي )502/5(.  )6(

هو عبدال�سيد بن حممد بن عبدالواحد بن اأحمد بن جعفر، املعروف بابن ال�سباغ، اأبو ن�سر، �سافعي   )7(
املذهب، ولد �سنة )400ه�( يف بغداد، انتهت اإليه رئا�سة املذهب، فقيه العراقيني يف وقته، وكان ي�ساهي 
م�سنفاته  من  ببغداد،  النظامية  باملدر�سة  التدري�ص  تولى  املذهب،  معرفة  يف  ال�سريازي  اإ�سحاق  اأبا 
)ال�سامل(، و)تذكرة العامل والطريق ال�سامل(، و)العدة( وغريها، تويف �سنة )477ه�( يف بغداد. ينظر: 
ال�سبكي )122/5-134(؛ وطبقات  ال�سافعية،  ابن خلكان )217/3-218(؛ وطبقات  الأعيان،  وفيات 

ال�سافعيني، ابن كثري )�ص464-465(؛ وطبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )253-251/1(.
ينظر: فتح العزيز، الرافعي )503/5(.  )8(
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وهذا الوجه الأول من جملة اأربعة اأوجه منقولة عن ابن �سريج)1( )2(، وظاهر هذين 
الوجهني الآخرين اأنه يلزم جميء مثلهما يف م�ساألتنا هذه، فقيا�ص قول ابن ال�سباغ اأنه 
ل ي�سح البيع الأول ول الثاين، وقيا�ص الوجه الأخري اأن ل ي�سح العقد الثاين، واحلق 
اأن كاّل من الوجهني ل يلزم يف م�ساألتنا هذه لأمرين، اأحدهما: الفرق بني امل�ساألتني، 
ا، وحماباة املري�ص للم�سرتي تربع،  فاإن ال�سفيع يت�سلط على الأخذ من امل�سرتي قهراً
ا يقدر الوارث على ال�ستقالل)3( باأخذه  وهو يف املحاباة يف هذه ال�سورة اأوجد تربعاً
الوارث  اأخذ  للوارث، فاإن  بدون ر�سا امل�سرتي، فاأ�سبه التربع احلا�سل من املري�ص 
ا من امل�سرتي مثل قبوله من املري�ص، بخالف م�ساألتنا هذه، فاإن البائع ل ي�ستقل  قهراً
والأمر  عليه،  امل�سرتي  يوافقه  ل  وقد  وقبول،  اإيجاب  اإلى  يفتقر  بل  الثاين،  بالعقد 
الثاين: اأن التخريج)4( يف املذهب اإمنا يكون من اأقوال الإمام، اأما الوجوه)5( املنقولة 

هو اأحمد بن عمر بن �سريج، املعروف بابن �سريج واملكني باأبي العبا�ص، �سافعي املذهب، حامل لواء   )1(
جميع  على  يف�سل  كان  قيل:  حتى  امل�سلمني،  واأئمة  ال�سافعيني،  عظماء  من  كان  زمانه،  يف  ال�سافعية 
اأ�سحاب ال�سافعي حتى على املزين، ويل ق�ساء �سرياز، من م�سنفاته )الأق�سام واخل�سال(، و)الودائع 
ال�سريازي  الفقهاء،  طبقات  ينظر:  بغداد.  يف  )306ه�(  �سنة  تويف  وغريها،  ال�سرائع(  ملن�سو�ص 
)�ص108-109(؛ وطبقات ال�سافعية، ال�سبكي )21/3-39(؛ وطبقات ال�سافعيني، ابن كثري )�ص193-

197(؛ وطبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )91-89/1(.
ينظر: فتح العزيز، الرافعي )503/5(.  )2(

يف تكملة ال�سبكي )ال�ستبدال( )149/10(.  )3(
التخريج كما يقول ال�سربيني هو: “اأن يجيب ال�سافعي بحكمني خمتلفني يف �سورتني مت�سابهتني، ومل   )4(
يظهر ما ي�سلح للفرق بينهما فينقل الأ�سحاب جوابه يف كل �سورة اإلى الأخرى، فيح�سل يف كل �سورة 
منهما قولن: من�سو�ص وخمرج، املن�سو�ص يف هذه املخرج يف تلك، واملن�سو�ص يف تلك هو املخرج يف 
هذه، فيقال فيهما قولن بالنقل والتخريج، والغالب يف مثل هذا عدم اإطباق الأ�سحاب على التخريج، 
ا بني ال�سورتني، والأ�سح اأن القول املخّرج ل ين�سب لل�سافعي؛  بل منهم من يخرج، ومنهم من يبدي فرقاً

ا”. مغني املحتاج، ال�سربيني )106/1(. لأنه رمبا روجع فيه، فذكر فارقاً
ذهب الإمام النووي اإلى اأن الأوجه هي اأقوال علماء املذهب التي يخرجونها على اأ�سول مذهب الإمام   )5(
ال�سافعي، وي�ستنبطونها من قواعده، ويجتهدون يف بع�سها واإن مل ياأخذوه من اأ�سوله. وا�ستدرك عليه 
ا  ال�سبكي فقال: “وقوله ويجتهدون يف بع�سها واإن مل ياأخذوه من اأ�سله، يوهم اأنه ُيعد من املذهب مطلقاً
ولي�ص كذلك، بل القول الف�سل فيما اجتهدوا فيه ومل ياأخذوه من اأ�سله اأنه ل ُيعد اإل اإذا مل يناف قواعد 

املذهب، فاإن نافاها مل ُيعد، واإن نا�سبها ُعد، واإن مل يكن فيه منا�سبة ول منافاة وقد ل يكون لذلك =
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عن بع�ص الأ�سحاب فاإمنا يلزم قائلها اإذا مل يظهر فرق، وقد ظهر الفرق.

فرع)1(: اأكرث الأ�سحاب اأطلقوا اجلواز يف ذلك ومل يبينوا هل املراد اجلواز مع 
الكراهة اأو بدونها ؟ وقد �سرح الروياين)2( يف )البحر()3( )4(، وابن اأبي ع�سرون)5( 

= وجود لإحاطة املذهب باحلوادث كلها ففي اإحلاقه باملذهب تردد”. ينظر: املجموع، النووي )65/1(؛ 
وطبقات ال�سافعية، ال�سبكي )104/2(.

تكملة ال�سبكي )150/10(.  )1(
اأبو  الإ�سالم  فخر  الطربي،  الروياين  اأحمد  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  اإ�سماعيل  بن  عبدالواحد  هو   )2(
اأ�سحاب  ومن  الإ�سالم،  لأئمة  اأحد  )415ه�(،  �سنة  ولد  املذهب،  �سافعي  الق�ساة،  قا�سي  املحا�سن، 
الوجوه يف املذهب، بنى مدر�سة باآمل، ويل ق�ساء طرب�ستان، من م�سنفاته )بحر املذهب الروياين(، 
اأعالم النبالء، الذهبي  ُقتل �سنة )502ه�(. ينظر: �سري  و�منا�سي�ص ال�سافعي(، و�الكايف( وغريها، 
قا�سي  ابن  ال�سافعية،  وطبقات  )�ص524-526(؛  كثري  ابن  ال�سافعيني،  وطبقات  )260/19-262(؛ 

�سهبة )287/1(.
كتاب بحر املذهب لالإمام عبدالواحد بن اإ�سماعيل الروياين ال�سافعي، وهو بحر كا�سمه، وطبع الكتاب   )3(
 . عدة طبعات منها طبعة دار الكتب العلمية يف بريوت، بتحقيق طارق فتحي ال�سيد يف اأربعة ع�سر جزءاً

ينظر: ك�سف الظنون، حاجي خليفة )226/1(؛ وهدية العارفني، الباباين )634/1(.
.)450/4(  )4(

التميمي،  ال�سري  اأبي  بن  ع�سرون  اأبي  بن  علي  بن  املطهر  بن  اهلل  هبة  بن  حممد  بن  عبداهلل  هو   )5(
ولد  املذهب،  �سافعي  الق�ساة،  قا�سي  �سعد،  باأبي  واملكنى  ع�سرون  اأبي  بابن  املعروف  الدين  �سرف 
نظر  بالغزالية، ويل  التدري�ص  تولى  ودم�سق،  وبغداد  وا�سط  اإلى  العلم  �سنة )492ه�(، رحل يف طلب 
الأوقاف بدم�سق، ويل ق�ساء �سنجار وحران وديار ربيعة، ثم ويل ق�ساء دم�سق، من م�سنفاته )�سفوة 
املذهب على نهاية املطلب(، و)النت�سار(، و)املر�سد(، و)الذريعة يف معرفة ال�سريعة( وغريها، تويف 
ال�سبكي  ال�سافعية،  الذهبي )125/21-129(؛ وطبقات  النبالء،  اأعالم  ينظر: �سري  �سنة )585ه�(. 

)132/7-138(؛ وطبقات ال�سافعيني، ابن كثري )�ص718-716(.
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يف )النت�سار()1( )2( والنووي)3( يف )الرو�سة()4( )5( بالكراهة يف ذلك، ونقله ابن 
عبدالرب عن ال�سافعي)6(، وقال النووي: “اإن دلئل الكراهة اأكرث من اأن حت�سى”)7(، 
ُيكره  العقد  ب�سرطه يف  الت�سريح  باأن كل ما ل يجوز  اأبي ع�سرون  ابن  له  وا�ستدل 
ق�سده)8(، وقال ابن داود)9( �سارح )خمت�سر املزين()10(: “اإنه اإن اتخذ ذلك عادة 

كتاب النت�سار ملذهب ال�سافعي للقا�سي عبداهلل بن حممد بن اأبي ع�سرون املو�سلي ال�سافعي، حقق   )1(
الظنون، حاجي  ك�سف  ينظر:  املنورة.  باملدينة  الإ�سالمية  اجلامعة  الدكتوراه يف  ر�سائل  من  يف عدد 

خليفة )174/1(؛ وهدية العارفني، الباباين )457/1(.
 .)235/1(  )2(

هو يحيى بن �سرف بن مري بن ح�سن بن ح�سني النووي، حميي الدين اأبو زكريا، �سافعي املذهب، ولد   )3(
�سنة )631ه�( يف نوى، اأ�ستاذ املتاأخرين، حمرر املذهب ومهذبه و�سابطه ومرتبه، ختم القراآن وقد 
ا على امل�سايخ، من م�سنفاته )الرو�سة(، و)عيون  ناهز الحتالم، كان يقراأ يف اليوم اثني ع�سر در�ساً
�سنة  تويف  املوؤلفات،  من  وغريها  يكمله،  ومل  مات  املهذب(  �سرح  و)املجموع  و)املنهاج(،  امل�سائل(، 
)676ه�( يف نوى. ينظر: طبقات ال�سافعية، ال�سبكي )395/8-400(؛ وطبقات ال�سافعيني، ابن كثري 

)�ص909-913(؛ وطبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )158-153/2(.
كتاب الرو�سة، اأو رو�سة الطالبني وعمدة املفتني لالإمام حميي الدين يحيى بن �سرف النووي، اخت�سره   )4(
من كتاب ال�سرح الكبري للرافعي، وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة املكتب الإ�سالمي يف بريوت، 
بتحقيق عادل  الكتب يف بريوت،  دار عامل  ومنها طبعة   ، اثني ع�سر جزءاً ال�ساوي�ص يف  بتحقيق زهري 
وهدية  الظنون، حاجي خليفة )929/1(؛  ك�سف  ينظر:  اأجزاء.  ثمانية  وعلي معو�ص يف  عبداملوجود 

العارفني، الباباين)9/2(.
.)382/3(  )5(

ا من املوؤلف فن�ص عبارة ابن عبدالرب قال: “وقال ال�سافعي: يجوز اأن  مل اأقف على ذلك، ورمبا كان وهماً  )6(
)ال�ستذكار،  ي�سرتيه باأقل من الثمن الأول اأو اأكرث قبل الأجل وبعده اإن مل يكن بينهما ق�سد ملكروه”. 

ابن عبدالرب )272/6(. 
ينظر: رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، النووي )382/3(.  )7(

درا�سة وحتقيق،  ال�سفعة  كتاب  نهاية  اإلى  البيع  كتاب  بداية  اأبي ع�سرون، من  النت�سار لبن  ينظر:   )8(
الدو�سري )235/1(. 

هو حممد بن داود بن حممد املروزي، املعروف بالداودي ن�سبة اإلى اأبيه، وبال�سيدلين ن�سبة اإلى بيع   )9(
على  )�سرح  من م�سنفاته  املروزي،  القفال  بكر  اأبي  الإمام  تلميذ  املذهب،  �سافعي  بكر،  اأبو  العطر، 
القفال، ومل  لأنه علقه على طريقة  ال�سيدلين؛  ي�سمى عند اخلرا�سانيني بطريقة  املزين(  خمت�سر 
وطبقات  )148/4-149(؛  ال�سبكي  ال�سافعية،  طبقات  ينظر:  ترجمته.  يف  هذا  من  اأكرث  على  اأقف 

ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )214/1-215(؛ والعقد املذهب، ابن امللقن )�ص203(.
كتاب املخت�سر اأو خمت�سر املزين لالإمام اإ�سماعيل بن يحيى املزين ال�سافعي، وهو اأحد الكتب اخلم�سة =  )10(
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كان  متى  واأنه  تقدم،  ما  وال�سواب  عادة،  يكن  اإذا مل  يكره  ل  اأنه  فاأفهم  كره”)1(، 
ا كره، �سواءاً اعتاده ]اأو مل يعتده[)2(، نعم اإن جرى ذلك بغري ق�سد للمكروه  مق�سوداً
ول عادة كق�سة عامل خيرب)3( فينبغي اجلزم بعدم الكراهة، واحلا�سل اأنها مراتب: 

عند  حرام  فهو   ] ]8/اأ التهمة  اأهل  من  املكروه  بق�سد  ذلك  يجري  اأن  الأولى: 
املالكية)4(، جائز عندنا مع الكراهة)5(.

اإليه  الثانية: اأن يجري من غري ق�سد املكروه، ول يكون ال�سخ�ص ممن تتطرق 
لغر�ص  فاإنه  الكراهة،  التهمة، كق�سة عامل خيرب)6(، فينبغي اجلزم بعدم 
ا، والظاهر من كالم املالكية  �سحيح وهو التخل�ص من الربا، واأنه وقع اتفاقاً
ا بال�سورة الظاهرة ومظنة التهمة)7(، ويف كالم بع�سهم ما  اأنه حرام؛ اعتباراً

يقت�سي جوازه)8( كما �سنحكيه عنه اإن �ساء اهلل تعالى.

التهمة،  اأهل  من  ال�سخ�ص  يكون  ولكن  ق�سد،  غري  من  يجري  ]اأن  الثالثة: 
فمقت�سى ما قدمته من كالم ابن اأبي ع�سرون اأن الكراهة منتفية عندنا)9(، 

واأما املالكية فهذه اأولى عندهم بالتحرمي)10(.

الإمام  اأول من �سنف يف مذهب  الأم�سار عندهم، وهو  ال�سافعية، �سائر يف كل  املتداولة بني  امل�سهورة   =
ال�سافعي، وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة دار الكتب العلمية يف بريوت، و�سع حوا�سيه حممد عبدالقادر 
�ساهني يف جزء واحد فقط، ومنها طبعة دار املعرفة يف بريوت يف جزء واحد ملحق بكتاب الأم لل�سافعي هو 

اجلزء الثامن. ينظر: ك�سف الظنون، حاجي خليفة )1635/2(؛ وهدية العارفني، الباباين )207/1(.
مل اأقف على الكتاب، ول عن من نقل عنه ذلك �سوى ال�سبكي يف تكملته )150/10(.  )1(

يف املخطوط )اأم ل يعتاده(، واملثبت من تكملة ال�سبكي )150/10(.  )2(
ا(، وقد �سبق تخريجه. ي�سري به اإلى حديث )بع اجلمع بالدراهم، ثم ا�سرت بالدراهم جنيباً  )3(

ينظر: �سرح التلقني، املازري )319/2(.   )4(
ينظر: بحر املذهب، الروياين )450/4(؛ ورو�سة الطالبني وعمدة املفتني، النووي )382/3(.   )5(

ا(، وقد �سبق تخريجه.  ي�سري به اإلى حديث )بع اجلمع بالدراهم، ثم ا�سرت بالدراهم جنيباً  )6(
ينظر: �سرح التلقني، املازري )319/2(.  )7(
ينظر: �سرح التلقني، املازري )320/2(.  )8(

يف ال�سفحة ال�سابقة.   )9(
)10( ينظر: �سرح التلقني، املازري )319/2(.
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فُيكره عندنا)2(،  التهمة،  اأهل  الكراهة من غري  اأن يجري بق�سد   )1([ الرابعة: 
انتهى  يجوزوه)3(”)4(،  اأن  باملظنة  ذلك  واإناطتهم  مالك  مذهب  ومقت�سى 

. املق�سود من كالم ال�سيخ تقي الدين ال�سبكي

قوله  عقب  املهملة  احلاء  حرف  يف  )قواعده()6(  يف   )5(
 الزرك�سي  وقال 

احليل ما لفظه: “قال القا�سي اأبو الطيب)7( يف اآخر ال�سداق)8(: “اإن احليل جائزة 
باجلملة، قال اهلل  يف ق�سة اإبراهيم : )ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       
ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   )چ   قوله:  اإلى   ]59 ]الأنبياء:  ٺ(  ٺ  
ڇ  ڍ  ڍ( ]الأنبياء: 63[، فخل�ص نف�سه واحتال ل�سدقه، وقوله تعالى يف 

ٹڤ   ٹ   ٿ  ٹٹ    ٿ     ٺ  ٿٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀ    )ڀ    : اأيوب  ق�سة 

املثبت من املخطوط، وهو غري موجود يف تكملة ال�سبكي )150/10(.  )1(
ينظر: بحر املذهب، الروياين )450/4(؛ ورو�سة الطالبني وعمدة املفتني، النووي )382/3(.   )2(

ينظر: �سرح التلقني، املازري )319/2(.  )3(
هنا ينتهي النقل من تكملة ال�سبكي.  )4(

هو حممد بن بهادر بن عبداهلل امل�سري الزرك�سي، بدر الدين، اأبو عبداهلل، �سافعي املذهب، ولد �سنة   )5(
)745ه�( اأخذ عن ال�سيخني جمال الدين الإ�سنوي، و�سراج الدين البلقيني، رحل اإلى حلب ودم�سق، كان 
ا، ويل م�سيخة خانقاه كرمي الدين، وويل ق�ساء حم�ص، ثم ق�ساء طرابل�ص، ثم ق�ساء حلب،  ا اأ�سولياً فقيهاً
ثم ويل التدري�ص بال�سامية، من م�سنفاته )الرو�سة(، و)النكت على البخاري(، و)البحر(، و)�سرح 
ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )167/3- جمع اجلوامع( وغريها، تويف �سنة )794ه�(. ينظر: طبقات 

168(؛ والدرر الكامنة، ابن حجر )133/5-136(؛ و�سذرات الذهب، ابن العماد )573-572/8(.
اأو املنثور يف القواعد لل�سيخ بدر الدين حممد بن عبداهلل الزرك�سي، وهو يف القواعد  كتاب القواعد   )6(
الفقهية، وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة وزارة الأوقاف الكويتية يف ثالثة اأجزاء. ينظر: ك�سف 

الظنون، حاجي خليفة )1397/2(؛ وهدية العارفني، الباباين )175-174/2(.
هو طاهر بن عبداهلل بن طاهر بن عمر الطربي، اأبو الطيب، �سافعي املذهب، ولد �سنة )348ه�( يف اآمل   )7(
ا عاملاًا،  طرب�ستان، رحل يف طلب العلم اإلى جرجان وني�سابور وبغداد، �سمع من الدارقطني، كان فقيهاً
حتى قيل: اأبو الطيب الطربي اأفقه من اأبي حامد الإ�سفراييني، ويل ق�ساء ربع الكرخ، من م�سنفاته 
)التعليقة الكربى(، و)املنهاج يف اخلالفيات(، و)املُخرج يف الفروع( وغريها، تويف �سنة )450ه�( يف 
بغداد. ينظر: طبقات الفقهاء، ال�سريازي )�ص127-128(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )668/17-

671(؛ وطبقات ال�سافعية، ال�سبكي )12/5-50(؛ وطبقات ال�سافعيني، ابن كثري )�ص415-412(.
مل اأقف عليه يف كتاب التعليقة الكربى لأبي الطيب الطربي كتاب النكاح وال�سداق والق�سم والن�سوز   )8(

حتقيق ودرا�سة، العقيل، اأما بقية ُكتب اأبي الطيب فلم اأقف عليها مطبوعةاً ول خمطوطة. 
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ڤ  ڤ( ]�ص: 44[، ومن ال�سنة ما رواه �سويد بن حنظلة)1(، قال: خرجنا ومعنا وائل 
اأنه  اأن يحلفوه، وحلفت  القوم  اأعداء له، فحرج  ملسو هيلع هللا ىلص فاأخذه  النبي  بن حجر)2( نريد 
اأخي فخلى عنه العدو، فذكرت ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »�سدقت امل�سلم اأخو امل�سلم«)3( 

فاأجاز النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعله.

»بع  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله  التمر  �سرائه)5(  )4( يف 
  بالل  بحديث  واحتج غريه  قلت: 

اجلمع بالدراهم، ثم ا�سرت بالدراهم جنيبا«)6(، ومل يف�سل بني اأن يكون ال�سراء من 

ا، وقال  هو �سويد بن حنظلة، اأبو جدة اإبراهيم بن عبدالأعلى، كويف له �سحبة، ن�سبه ابن حبان جعفياً  )1(
ا”، وقال اأبو نعيم: “�سكن البادية”، له حديث واحد يرويه اإبراهيم  ابن عبدالرب: “ل اأعرف له ن�سباً
ابن عبدالأعلى عن جدته عن اأبيها �سويد بن حنظلة ، ومل اأقف على اأكرث من هذا يف ترجمته. 
ينظر: اجلرح والتعديل، ابن اأبي حامت )232/4(؛ والثقات، ابن حبان )177/3(؛ ومعرفة ال�سحابة، 
ابن  الغابة،  واأ�سد  ابن عبدالرب )676/2(؛  الأ�سحاب،  وال�ستيعاب يف معرفة  ابن منده )�ص785(؛ 

الأثري )594/2(؛ وتهذيب الكمال، املزي )246/12(.
هو وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر احل�سرمي، اأبو هنيدة، كان قيالاً من اأقيال ح�سرموت،   )2(
وكان اأبوه من ملوكهم، وفد على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فا�ستعمله ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على اأقيال من ح�سرموت، 
وكان على   ، و�سهد �سفني مع علي  �سفيان،  اأبي  بن  واأر�سل معه معاوية  وكتب معه ثالثة كتب، 
راية ح�سرموت، تويف نحو )50ه�(. ينظر: ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب، ابن عبدالرب )1562/4-
1563(؛ واأ�سد الغابة، ابن الأثري )405/5(؛ والإ�سابة يف متييز ال�سحابة، ابن حجر )467-466/6(. 
اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب الأميان والنذور، باب املعاري�ص يف اليمني، رقم احلديث )3256(،   )3(
احلديث  رقم  ميينه،  يف  ورى  من  باب  الكفارات،  كتاب  �سننه،  يف  ماجة  ابن  واأخرجه  )224/3(؛ 
واأخرجه  )284/27(؛   ،)16726( احلديث  رقم  م�سنده،  يف  اأحمد  واأخرجه  )685/1(؛   ،)2119(
ومل  الإ�سناد  “هذا حديث �سحيح  وقال:  رقم احلديث )7821(، )333/4(،  م�ستدركه،  احلاكم يف 
ابن  قال  جمهولة،  وهي  حنظلة،  بن  �سويد  بنت  على  مداره  واحلديث  الذهبي،  ووافقه  يخرجاه”، 

القطان: “وهذه املراأة ل تعرف لها حال” )بيان الوهم والإيهام )559/3(.
هو بالل بن رباح مولى اأبي بكر، اأبو عبدالكرمي، ويقال اأبو عبداهلل، موؤذن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، كان من اأوائل   )4(
امل�سلمني، وكان مولى لبني جمح فكان يعذب لإ�سالمه، فا�سرتاه اأبو بكر ال�سديق  فاأعتقه، اآخى 
ا وامل�ساهد كلها، تويف �سنة )18ه�(،  ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني اأبي عبيدة بن اجلراح ، �سهد بدراً
وقيل: )20ه�( يف دم�سق. ينظر: معرفة ال�سحابة لبن منده )�ص267-270(؛ وال�ستيعاب يف معرفة 
يف  والإ�سابة  )415/1-419(؛  الأثري  ابن  الغابة،  واأ�سد  )178/1-182(؛  عبدالرب  ابن  الأ�سحاب، 

متييز ال�سحابة، ابن حجر )456-455/1(.
يف املنثور يف القواعد الفقهية )�سراء( )94/2(.  )5(

�سبق تخريجه.  )6(
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اأو بغريه،  اأن يقع العقد بذلك الثمن الذي يف ذمته  اأو غريه، ول بني  ذلك امل�سرتي 
البيان  تاأخري  منه  يلزم  ]واإل[)1(  العموم،  يقت�سي  مثل ذلك  ال�ستف�سال يف  وترك 
ا يف حرف التاء من قواعده ما  عن وقت احلاجة”)2( انتهى، ثم ذكر الزرك�سي اأي�ساً
ا، ]8/ب[ ثم عقداه، فهل يبطل؟  لفظه: “ولو تواطاأ على البيع ب�سرط اأن يقر�سه �سيئاً
اأ�سحهما  وجهان:  العقد؟  بامل�سروط يف  يلحق  هل  التواطوؤ،  اأن  على  مبنيان  وجهان 
ا؟)4( )5(  باطناً يحل  وهل  )الكايف()3(:  وقال يف  والقر�ص،  البيع  ي�سح  فعلى هذا  ل، 
وجهان، اأ�سحهما)6( عندي)7( يحل)8(؛ حلديث)9( عامل)10( خيرب)11( )12(”.)13( انتهى 

يف املخطوط )ول(، واملثبت من املنثور يف القواعد الفقهية )94/2(.  )1(
املنثور يف القواعد الفقهية، الزرك�سي )94-93/2(.  )2(

اأو الكايف يف النظم ال�سايف ملحمود بن حممد بن العبا�ص بن اأر�سالن  اأو الكايف يف الفقه،  كتاب الكايف   )3(
ا عن ال�ستدلل واخلالف، على طريقة التهذيب، وفيه زيادات عليه، ومل اأقف على  اخلوارزمي، عار غالباً
اأن الكتاب مطبوع، واجلزء الثاين منه خمطوط يف مكتبة �س�سرتبيتي يف اإيرلندا برقم )1942/ 3443( 
)2005/ 3506(. ينظر: ك�سف الظنون، حاجي خليفة )1378/2(؛ وهدية العارفني، الباباين )404/2(؛ 

وانظر: طبقات ال�سافعية، ال�سبكي )289/7(؛ وطبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )19/2(.
املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف املنثور يف القواعد الفقهية )412/2(، ويف خمطوطة الكايف يف   )4(

الفقه )وهل يحل فيما بينه وبني اهلل( )2/ لوح 13/ب(.
املثبت من املخطوط، ويف املنثور يف القواعد الفقهية زيادة: )يحتمل( )412/2(، وهي املوافقة ملا يف   )5(

خمطوطة الكايف يف الفقه )2/ لوح 13/ب(.
املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف املنثور يف القواعد الفقهية )412/2(، ويف خمطوطة الكايف يف   )6(

الفقه )وجهني والأ�سح اأنه( )2/ لوح 13/ب(.
وهو غري موجود يف  الفقهية )412/2(،  القواعد  املنثور يف  ملا يف  املوافق  وهو  املخطوط،  املثبت من   )7(

خمطوطة الكايف يف الفقه )2/ لوح 13/ب(.
يف خمطوطة الكايف يف الفقه زيادة: )ملا روينا من( )2/ لوح 13/ب(.  )8(

املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف املنثور يف القواعد الفقهية )412/2(، ويف خمطوطة الكايف يف   )9(
الفقه )حديث( )2/ لوح 13/ب(.

القواعد  املنثور يف  الكايف )2/ لوح 13/ب(، ويف  املوافق ملا يف خمطوطة  )10( املثبت من املخطوط، وهو 
الفقهية زيادة: )اأهل( )412/1(.

ا(، وقد �سبق تخريجه يف �سفحة )41(.  ي�سري به اإلى حديث )بع اجلمع بالدراهم، ثم ا�سرت بالدراهم جنيباً  )11(
)12( الكايف يف الفقه )2/ لوح 13/ب(. 

)13( املنثور يف القواعد الفقهية، الزرك�سي )412/1(.



النقول العذبة املعينة املستفاد منها 

صحة بيع العينة

العدد  السادس واخلمسون  205العدد  السادس واخلمسون 204

كالم الزرك�سي  يف حرف التاء. 

وقال الأذرعي)1( يف )القوت()2(: “فرع: قال �ساحب )الكايف()3(: اإذا)4( باعه �سيئاًا 
قليل القيمة)5( ]على اأن يقر�سه غريه، فاإن[)6( �سرطا)7( ذلك يف القرتا�ص والبيع)8( مل 

هو اأحمد بن حمدان بن اأحمد بن عبدالواحد بن عبدالغني الأذرعي، �سهاب الدين اأبو العبا�ص، �سافعي   )1(
املزي  احلافظني  من  �سمع  ال�سمالية،  البالد  �سيخ  ال�سام،  اأذرعات  يف  )708ه�(  �سنة  ولد  املذهب، 
والذهبي، ات�سل بال�سبكي وكان بينهما �سوؤالت، قدم القاهرة بعد موت الإ�سنوي، فرحل اإليه ف�سالء 
امل�سريني كبدر الدين الزرك�سي، والبيجوري، ويل ق�ساء حلب، من م�سنفاته “قوت املحتاج”، و”غنية 
ابن قا�سي  ال�سافعية،  املحتاج”، و”الفتاوى” وغريها، تويف �سنة )783ه�( يف حلب. ينظر: طبقات 
العامري  الناظرين،  وبهجة  )145/1-147(؛  حجر  ابن  الكامنة،  والدرر  )141/3-143(؛  �سهبة 

)�ص77-74(.
الأذرعي، حقق يف عدد من ر�سائل  اأحمد  بن  املنهاج لأحمد بن حمدان  املحتاج يف �سرح  كتاب قوت   )2(
الدكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية. ينظر: ك�سف الظنون، 

حاجي خليفة )1361/2(؛ وهدية العارفني، الباباين )115/1(.
هو حممود بن حممد بن العبا�ص بن اأر�سالن العبا�سي اخلوارزمي، مظهر الدين اأبو حممد، �سافعي   )3(
ا، كان عاملاًا باملتفق واملختلف، �سمع  ا موؤرخاً ا حمدثاً املذهب، ولد �سنة )492ه�( يف خوارزم، كان فقيهاً
من  ببغداد،  بالنظامية  ووعظ  وبغداد،  ومرو  بخارى  اإلى  رحل  البيهقي،  واإ�سماعيل  وجده،  اأبيه  من 
ال�سافعية،  طبقات  ينظر:  )568ه�(.  �سنة  تويف  خوارزم”،  و”تاريخ  الفقه”،  يف  “الكايف  م�سنفاته 
ابن  ال�سافعية،  وطبقات  )�ص672-673(؛  كثري  ابن  ال�سافعيني،  وطبقات  )289/7-291(؛  ال�سبكي 

قا�سي �سهبة )20-19/2(.
املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف قوت املحتاج )283/1(، ويف خمطوطة الكايف يف الفقه )ولو(   )4(

)2/ لوح 13/ب(.
)بذلك  زيادة:  الفقه  الكايف يف  )بربح( )283/1(، ويف خمطوطة  زيادة  لالأذرعي  املحتاج  قوت  يف   )5(

الربح( )2/ لوح 13/ب(.
املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف قوت املحتاج )283/1(، وهو غري موجود يف خمطوطة الكايف   )6(

يف الفقه )2/ لوح 13/ب(.
املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف قوت املحتاج )283/1(، ويف خمطوطة الكايف يف الفقه )اإن   )7(

�سرط( )2/ لوح 13/ب(.
املثبت من املخطوط، ويف قوت املحتاج )اأو البيع( )283/1(، وهو املوافق ملا يف خمطوطة الكايف يف   )8(

الفقه )2/ لوح 13/ب(.
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ي�سح البيع ول القر�ص، واإن مل ي�سرتطاه بل)1( تواطئا)2( عليه)3( قبل املعاملة ينبني)4( 
على اأن املواطاأة)5( عليه)6( قبل العقد)7(، كامل�سروط يف العقد، وفيه جوابان: والأ�سح: 
اأ�سحهما)9(  ا؟)8( يحتمل وجهني،  ل، فعلى هذا ي�سح البيع والقر�ص، وهل يحل باطناً

. يحل)10(؛ حلديث)11( عامل خيرب)12(.)13(”)14( انتهى ما قاله الأذرعي

املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف قوت املحتاج )283/1(، ويف خمطوطة الكايف يف الفقه )ل   )1(
ي�سح البيع والقرتا�ص واإن مل ي�سرتط لكن( )2/ لوح 13/ب(.

املثبت من املخطوط، ويف قوت املحتاج )توا�سعا( )283/1(، وهو املوافق ملا يف خمطوطة الكايف يف   )2(
الفقه )2/ لوح 13/ب(.

املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف قوت املحتاج )283/1(، ويف خمطوطة الكايف يف الفقه )على   )3(
ذلك( )2/ لوح 13/ب(.

املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف خمطوطة الكايف يف الفقه )2/ لوح 13/ب(، ويف قوت املحتاج   )4(
)ُبني( )283/1(.

املثبت من املخطوط، ويف قوت املحتاج )التوا�سع( )283/1(، وهو املوافق ملا يف خمطوطة الكايف يف   )5(
الفقه )2/ لوح 13/ب(.

املثبت من املخطوط، وهو املوافق ملا يف قوت املحتاج )283/1(، وهو غري موجود يف خمطوطة الكايف   )6(
يف الفقه )2/ لوح 13/ب(.

يف خمطوطة الكايف يف الفقه زيادة: )هل يكون( )2/ لوح 13/ب(.  )7(
الفقه  يف  الكايف  خمطوطة  ويف   ،)283/1( املحتاج  قوت  يف  ملا  املوافق  وهو  املخطوط،  من  املثبت   )8(

)والقرتا�ص، وهل يحل فيما بينه وبني اهلل( )2/ لوح 13/ب(.
الفقه  يف  الكايف  خمطوطة  ويف   ،)283/1( املحتاج  قوت  يف  ملا  املوافق  وهو  املخطوط،  من  املثبت   )9(

)والأ�سح اأنه( )2/ لوح 13/ب(.
)10( يف خمطوطة الكايف يف الفقه زيادة: )ملا روينا من( )2/ لوح 13/ب(.

الفقه  يف  الكايف  خمطوطة  ويف   ،)283/1( املحتاج  قوت  يف  ملا  املوافق  وهو  املخطوط،  من  )11( املثبت 
)حديث( )2/ لوح 13/ب(.

ا(، وقد �سبق تخريجه يف �سفحة )41(.  ي�سري به اإلى حديث )بع اجلمع بالدراهم، ثم ا�سرت بالدراهم جنيباً  )12(
)13( الكايف يف الفقه )2/ لوح 13/ب(. 

ا، حاجي  )14( قوت املحتاج اإلى املنهاج لالأذرعي من اأول كتاب البيع اإلى اآخر كتاب ال�سلم درا�سة وحتقيقاً
خان زري، )283/1(.
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وقال احلافظ ابن حجر)1( يف )فتح الباري()2( عقب قول البخاري كتاب احليل 
ما لفظه: “وهي ما يتو�سل به اإلى مق�سوده)3( بطريق خفي، وهي عند العلماء على 
اأق�سام بح�سب احلامل عليها، فاإن تو�سل بها بطريق مباح اإلى اإبطال حق اأو اإثبات 
باطل فهي حرام، اأو اإلى اإثبات حق اأو دفع باطل فهي واجبة اأو م�ستحبة، واإن تو�سل 
بها بطريق مباح اإلى �سالمة من وقوع يف مكروه فهي م�ستحبة اأو مباحة، اأو اإلى ترك 
ا  مندوب فهي مكروهة، ووقع اخلالف لالأئمة)4( يف الق�سم الأول، وهل ي�سح مطلقاً
ا اأو  ا اأو ي�سح مع الإثم؟ وملن)5( اأجازها مطلقاً ا، اأو يبطل مطلقاً ا وباطناً وينفذ ظاهراً

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    )ڀ   تعالى:  قوله  الأول  فمن  كثرية  اأدلة  ا  مطلقاً اأبطلها 
ٿ( ]�ص: 44[، وقد عمل به النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حق ال�سعيف الذي زنا، وهو من حديث 

)6( يف ال�سنن)7(، ومنه قوله تعالى: )ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    
  اأبي اأمامة بن �سهل

هو اأحمد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن اأحمد الع�سقالين امل�سري، املعروف بابن حجر، �سهاب   )1(
الدين اأبو الف�سل، �سافعي املذهب، ولد �سنة )773ه�( يف القاهرة، اأحد حفاظ الإ�سالم يف زمانه، رحل 
ا من امل�سموع وال�سيوخ ف�سمع العايل والنازل واأخذ عن ال�سيوخ  اإلى اليمن واحلجاز لطلب العلم، واأكرث جداً
والأقران فمن دونهم، من م�سنفاته )فتح الباري(، و)نكت ابن ال�سالح(، و)تعليق التعليق(، و)تهذيب 
ال�سخاوي )36/2-40(؛  الالمع،  ال�سوء  القاهرة. ينظر:  �سنة )852ه�( يف  التهذيب( وغريها، تويف 

وذيل طبقات احلفاظ، ال�سيوطي )�ص251-252(؛ وبهجة الناظرين، العامري )�ص136-134(.
كتاب فتح الباري وهو يف �سرح �سحيح البخاري لالإمام احلافظ �سيخ الإ�سالم اأحمد بن علي بن حجر   )2(
الع�سقالين، وهو اأعظم �سروح �سحيح البخاري حتى قيل: ل يعادله �سرح، وقيل: ل هجرة بعد الفتح، اأي 
فتح الباري لبن حجر، وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة دار املعرفة يف بريوت، حتت اإ�سراف حمب 
. ينظر: ك�سف الظنون، حاجي خليفة )541/1(؛ واأبجد العلوم،  الدين اخلطيب يف ثالثة ع�سر جزءاً

القنوجي )�ص369(؛ ومقدمة يف اأ�سول البحث العلمي وحتقيق الرتاث، الطويل )�ص72(. 
يف فتح الباري لبن حجر )مق�سود( )326/12(.  )3(

يف فتح الباري لبن حجر )بني الأئمة( )326/12(.  )4(
يف املخطوط )ولو(، واملثبت من فتح الباري لبن حجر )326/12(؛ وهو الأليق بال�سياق.  )5(

هو اأ�سعد بن �سهل بن حنيف بن وهب الأن�ساري الأو�سي، ولد قبل وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعامني، واأتي النبي ملسو هيلع هللا ىلص   )6(
به فحنكه و�سماه با�سم جده اأبي اأمامة اأ�سعد بن زرارة اأبي اأمه، وكناه بكنيته اأبي اأمامة، ودعا له وبرك 
عليه، روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأحاديث اأر�سلها، ترا�سى النا�ص اأن ي�سلي بهم اأبو اأمامة ملا كان عثمان بن عفان 
ا، تويف �سنة )100ه�(. ينظر: ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب، ابن عبدالرب )1602/4(؛   حم�سوراً

واأ�سد الغابة، ابن الأثري )16/6(؛ والإ�سابة يف متييز ال�سحابة، ابن حجر )327-326/1(.
ي�سري به اإلى حديث اأبي اأمامة بن �سهل بن حنيف، عن �سعيد بن �سعد بن عبادة قال: كان بني اأبياتنا =  )7(
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ں( ]الطالق: 2[، ويف احليل خمارج من امل�سايق، ومنه م�سروعية ال�ستثناء، فاإن 
ا من احلنث، وكذلك ال�سروط)1( فاإن فيها �سالمة من الوقوع يف احلرج،  فيه تخلي�ساً
بالدراهم،  »بع اجلمع   : واأبي �سعيد يف ق�سة بالل  اأبي هريرة  ومنه حديث 
»حرمت  وحديث  ال�سبت  اأ�سحاب  ق�سة  الثاين  ومن  ا«)2(،  جنيباً بالدراهم  ابتع  ثم 
النج�ص)5(، وحديث  ثمنها«)3(، وحديث)4(  واأكلوا  فباعوها  ال�سحوم فجملوها  عليهم 
[ والأ�سل يف اختالف العلماء يف ذلك، اختالفهم  )لعن املحلل واملحلل له()6(، ]9/اأ

= رجل خمدج �سعيف، فلم يرع اإل وهو على اأمة من اإماء الدار يخبث بها، فرفع �ساأنه �سعد بن عبادة 
لو  ذلك،  من  اأ�سعف  هو  اهلل،  نبي  يا  قالوا:  �سوط«،  مائة  �سرب  »اجلدوه  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اإلى 
�سربناه مائة �سوط مات، قال: »فخذوا له عثكال فيه مائة �سمراخ فا�سربوه �سربة واحدة«، اأخرجه اأبو 
داود يف �سننه، كتاب احلدود، باب يف اإقامة احلد على املري�ص، رقم احلديث )4472(، )161/4(؛ 
واأخرجه الن�سائي يف �سننه الكربى، كتاب الرجم، باب ذكر الختالف على يعقوب بن عبداهلل بن الأ�سج 
فيه، رقم احلديث )7268(، )473/6(؛ واأخرجه ابن ماجة يف �سننه، واللفظ له، كتاب احلدود، باب 
الكبري واملري�ص بجب عليه احلد، رقم احلديث )2574(، )859/2(؛ قال ابن عبدالهادي: “ واإ�سناده 
جيد، لكن فيه اختالف، وقد روي مر�سال” )املحرر يف احلديث )623/1(، وقال ابن حجر: “واإ�سناده 
ح�سن، لكن اختلف يف و�سله واإر�ساله” )بلوغ املرام )�ص374(، وقال ابن امللقن: “ويف اإ�سناده اختالف 

والظاهر اأنه ل ي�سره” )حتفة املحتاج )477/2(.
يف فتح الباري لبن حجر زيادة: )كلها( )326/12(.  )1(

�سبق تخريجه.  )2(
جزء من احلديث ومتامه: »قاتل اهلل يهود ُحّرمت عليهم ال�سحوم، فباعوها واأكلوا اأثمانها«، ويف رواية:   )3(
»قاتل اهلل اليهود ُحّرمت عليهم ال�سحوم، فجملوها فباعوها«، متفق عليه، اأخرجه البخاري يف �سحيحه، 
والألفاظ له، كتاب البيوع، باب ل يذاب �سحم امليتة ول يباع ودكه، رقم احلديثني )2224( و)2223(، 

)82/3(؛ واأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب امل�ساقاة، رقم احلديث )1582(، )1207/3(.
يف فتح الباري لبن حجر زيادة: )النهي عن( )326/12(.  )4(

ي�سري به اإلى حديث: )نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن النج�ص(، متفق عليه، اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب   )5(
واأخرجه  رقم احلديث )2142(، )69/3(؛  البيع(،  ذلك  يجوز  قال: )ل  ومن  النج�ص،  باب  البيوع، 

م�سلم يف �سحيحه، كتاب البيوع، رقم احلديث )1516(، )1156/3(.
اأخرجه الرتمذي يف جامعه، اأبواب النكاح، باب ما جاء يف املحل واملحلل له، رقم احلديث )1120(،   )6(
وقال  )211/4-212(؛   ،)4308( احلديث  رقم  له،  واللفظ  م�سنده،  يف  اأحمد  واأخرجه  )420/3(؛ 
“وهو حديث  “هذا حديث ح�سن �سحيح” )جامع الرتمذي )420/3(، وقال ابن امللقن:  الرتمذي: 
يف تخريج اأحاديث  ثقات” )الدراية  “ورواته  حجر:  ابن  وقال   ،)612/7( املنري  �سحيح” )البدر 

الهداية )73/2(، و�سححه ال�سيخ اأحمد �ساكر يف حتقيقه مل�سند الإمام اأحمد )211/4(.
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هل املعترب يف �سيغ العقود األفاظها اأو معانيها؟)1( فمن قال بالأول اأجاز احليل، ثم 
ا[)2(، ومن قال بالثاين اأبطلها ومل يجز منها اإل  اختلفوا ]فمنهم من جعلها تنفذ باطناً
ما وافق فيه اللفظ املعنى الذي تدل عليه القرائن احلالية، وقد ا�ستهر القول باحليل 
ا)4(، لكن املعروف عنه وعن كثري  عن احلنفية؛ لكون اأبي يو�سف)3( �سنف فيها كتاباً
من اأئمتهم تقييد اإعمالها بق�سد احلق، قال �ساحب )املحيط()5( )6(: اأ�سل احليل 

ينظر: املب�سوط، ال�سرخ�سي )146/7(؛ والأ�سباه والنظائر، ابن جنيم )�ص174(؛ والذخرية، القرايف   )1(
)336/6(؛ والأ�سباه والنظائر، ال�سبكي )174/1(؛ والأ�سباه والنظائر، ال�سيوطي )�ص166(؛ واإعالم 

املوقعني، ابن القيم )78/3(؛ والقواعد، ابن رجب )�ص48(.
جميع  يف  ا  وباطناً ا  ظاهراً تنفذ  جعلها  من  )فمنهم  حجر  لبن  الباري  فتح  ويف  املخطوط،  من  املثبت   )2(

ا( )326/12(. ا ل باطناً ال�سور اأو يف بع�سها، ومنهم من قال تنفذ ظاهراً
هو يعقوب بن اإبراهيم بن حبيب بن خني�ص بن �سعد بن حبتة الأن�ساري الكويف البغدادي، اأبو يو�سف،   )3(
حنفي املذهب، ولد �سنة )113ه�( يف الكوفة، �ساحب الإمام اأبي حنيفة وتلميذه، واأول من ن�سر مذهبه، 
و)النوادر(،  و)الآثار(،  )اخلراج(،  من م�سنفاته  الق�ساة،  بقا�سي  ُدعي  من  اأول  وهو  الق�ساء  ويل 
ابن  الأعيان،  وفيات  ينظر:  بغداد.  يف  )182ه�(  وقيل:  )172ه�(،  �سنة  تويف  وغريها،  و)الأمايل( 
خلكان )378/6-390(؛ و�سري اأعالم النبالء، الذهبي )535/8-539(؛ واجلواهر امل�سية، القر�سي 

.)222-220/2(
ي�سري به اإلى كتاب )املخارج يف احليل(، وقد اختلف يف �سحة ن�سبة هذا الكتاب اإلى اأبي يو�سف، وقد   )4(
ا اإلى حممد بن احل�سن، مع اأنه كان يكره احليل ويت�سدد فيها، بخالف اأبي يو�سف الذي  ُطبع من�سوباً
ا يف احليل، وقيل هذا الكتاب املن�سوب  و�ّسع فيها، كما اأنه قد ن�سب اإلى الإمام اأبي حنيفة اأنه �سنف كتاباً
اإمنا هو من جمع وراقي بغداد. ينظر: التنكيل مبا يف تاأنيب الكوثري من الأباطيل، املعلمي )671/2(.
اأ�سكل علّي قول ابن حجر )�ساحب املحيط(، فقد تو�سعت يف البحث عن العبارة التي نقلها، ومل يي�سر   )5(
اهلل  اأن اأقف عليها ليتبني يل املراد ب�ساحب املحيط، ولكي اأمتكن من توثيق هذه العبارة املنقولة، 
اأحمد بن عبدالعزيز بن  اأن املراد هو �ساحب املحيط احلنفي وهو حممود بن  لكن يغلب على الظن 
عمر بن مازه البخاري املرغيناين، برهان الدين، حنفي املذهب، ولد �سنة )551ه�( يف مرغينان، من 
كبار الأئمة واأعيان املذهب احلنفي، تفقه على اأبيه، وكان من بيت علم عظيم يف بالده، من م�سنفاته 
)املحيط الربهاين(، و)الذخرية(، و)التجريد(، و)تتمة الفتاوى( وغريها، تويف �سنة )616ه�( يف 
الو�سول، حاجي خليفة )306/3(؛  و�سلم  اللكنوي )�ص205-207(؛  البهية،  الفوائد  ينظر:  بخارى. 

والأعالم، الزركلي )161/7(.
كتاب املحيط الربهاين يف الفقه النعماين لالإمام برهان الدين عبدالعزيز بن عمر بن مازه احلنفي،   )6(
وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة دار الكتب العلمية يف بريوت، بتحقيق عبدالكرمي �سامي اجلندي 

يف ت�سعة اأجزاء، وهناك حتقيق للكتاب يف عدة ر�سائل دكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء بجامعة =
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كانت  اإن  و�سابطها   ،]44 ]�ص:  ٿ(  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    )ڀ   تعالى:  قوله 
للفرار من احلرام والتباعد من الإثم اأبيحت)1(، واإن كانت لإبطال حق م�سلم فال، 
بل هي اإثم وعدوان.)2(”)3(، انتهى كالم احلافظ ابن حجر  يف )فتح الباري(.

  ال�سافعي  “قال  لفظه:  ما  الزكاة  املهذب()4( يف  النووي يف )�سرح  وقال 
قبل  كالتمر  وجوبها،  وقت  قبل  الزكاة  مال  باع  اإذا  والأ�سحاب:  )املخت�سر()5(  يف 
بدو �سالحه، واحلب قبل ا�ستداده، واملا�سية والنقد وغريه قبل احلول، ]ونوى مبال 
ا للقنية قبل احلول، فاإن كان ذلك حلاجة لثمنه  البدالة[)6( القنية، اأو ا�سرتى به �سيئاً
واإن مل  اإلى)7( تق�سري ول يو�سف بفرار،  ُيكره بال خالف؛ لأنه معذور ل ين�سب  مل 
يكن به حاجة واإمنا باعه ملجرد الفرار، فالبيع �سحيح بال خالف ]لكنه مكروه؛ ملا 
ذكره امل�سنف)8(، كراهة تنزيه[)9(، هذا هو املن�سو�ص)10(، وبه قطع اجلمهور)11(، 

وهدية  )1619/2(؛  خليفة  حاجي  الظنون،  ك�سف  ينظر:  الإ�سالمية.  �سعود  بن  حممد  الإمام   =
العارفني، الباباين )404/2(.

املثبت من املخطوط، ويف فتح الباري لبن حجر )فح�سن( )326/12(.  )1(
مل اأقف على هذه العبارة املنقولة ل يف املحيط الربهاين، ول يف غريه من كتب احلنفية، ومل اأجدها اإل   )2(

عند ابن حجر، اأو ممن نقلها عنه.
فتح الباري، ابن حجر )326/12(.  )3(

�سبق التعريف بالكتاب عند التعريف بتتمته.  )4(
اأي خمت�سر املزين، وقد �سبق التعريف به.   )5(

املثبت من املخطوط، ويف املجموع للنووي )اأو نوى مبال التجارة( )451/5(.  )6(
يف املجموع �سرح املهذب )اإليه( )451/5(.  )7(

هو �ساحب املهذب، اإبراهيم بن علي بن يو�سف ال�سريازي، وقد �سبقت ترجمته.  )8(
تنزيه(  كراهية  مكروه  ولكنه  امل�سنف،  ذكره  )ملا  املهذب  �سرح  املجموع  ويف  املخطوط،  من  املثبت   )9(

.)451/5(
)10( ينظر: الأم، ال�سافعي )26/2(؛ وخمت�سر املزين، املزين )141/8(.

)11( ينظر: احلاوي الكبري، املاوردي )196/3(؛ واملهذب، ال�سريازي )�ص286(؛ ونهاية املطلب، اجلويني 
)211/3(؛ وبحر املذهب، الروياين )90/3(؛ ورو�سة الطالبني، النووي )190/2(.
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الغزايل  وتابعهما  حرام)4(،  هو  فقال:   )3( )الإبانة()2(  و�ساحب  الدارمي)1(  و�سذ 
اأبو الطيب يف  القا�سي  الأ�سحاب، و)7(�سّرح  يف )الو�سيط()5( )6(، وهذا غلط عند 
ا)9(، قال ال�سافعي والأ�سحاب:  )املجرد()8( والأ�سحاب باأنه ل اإثم على البائع فراراً

هو حممد بن عبدالواحد بن حممد بن عمر بن امليمون الدارمي، اأبو الفرج، �سافعي املذهب، ولد �سنة   )1(
ا بالذكاء والفطنة، اأخذ الفقه عن اأبي احل�سن الأردبيلي،  )358ه�(، اأحد الأعالم الفقهاء كان مو�سوفاً
ولو وجه يف املذهب ال�سافعي، روى عن ابن حيوه، والدارقطني وغريهم، من م�سنفاته )ال�ستذكار(، 
الفقهاء  طبقات  ينظر:  دم�سق.  يف  )448ه�(  �سنة  تويف  وغريها،  البدائع(  ومودع  اجلوامع  و)جامع 
وطبقات  )182/4-188(؛  ال�سبكي  ال�سافعية،  وطبقات  )218/1-219(؛  ال�سالح  ابن  ال�سافعية، 

ال�سافعيني، ابن كثري )�ص 421-420(. 
هو عبدالرحمن بن حممد بن اأحمد بن فوران الفوراين، اأبو القا�سم املروزي، �سافعي املذهب، �سيخ اأهل   )2(
ا للمذهب، من كبار تالميذ اأبي بكر القفال، واأبي بكر امل�سعودي، وهو اأقدم من  ا حافظاً مرو، كان اإماماً
بداأ بتبيني الأ�سح من الأقوال والوجوه يف املذهب، من م�سنفاته )الإبانة(، و)العمد( وغريها، تويف 
ال�سافعية،  وطبقات  الذهبي )264/18-265(؛  النبالء،  اأعالم  �سري  ينظر:  مرو.  �سنة )461ه�( يف 

ال�سبكي )109/5-115(؛ وطبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة )249-248/1(.
الفوراين  بن حممد  لالإمام عبدالرحمن  الديانة  فروع  الإبانة عن  اأو  ال�سافعي،  فقه  الإبانة يف  كتاب   )3(
ا حتى الآن، وقد اطلعت على �سورة من  املروزي، من الكتب امل�ستهرة بني ال�سافعية، ول يزال خمطوطاً
ب(.   22958( برقم  القومية  الكتب  دار  يف  حمفوظة  وهي  الإنرتنت،  �سبكة  على  موجودة  املخطوط 

ينظر: ك�سف الظنون، حاجي خليفة )1/1(؛ وهدية العارفني، الباباين )517/2(.
الإبانة يف فقه ال�سافعي، الفوراين )لوح 68/ اأ - ب(؛ اأما الدارمي فلم اأقف على من نقل عنه ذلك   )4(
�سوى النووي يف املجموع، ومل اأمتكن من احل�سول على خمطوطة ال�ستذكار يف الفقه ال�سافعي للدارمي 

املوجودة يف الأزهرية برقم )2402( )39953(.
كتاب الو�سيط لالإمام اأبي حامد حممد بن حممد الغزايل، خل�سه من كتابه الب�سيط مع زيادات عليه،   )5(
ال�سافعية، وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة دار  اأحد الكتب اخلم�ص امل�سهورة املتداولة بني  وهو 
ال�سالم يف القاهرة، بتحقيق اأحمد حممود اإبراهيم وحممد حممد تامر يف �سبعة اأجزاء. ينظر: ك�سف 

الظنون، حاجي خليفة )2008/2(؛ وهدية العارفني، الباباين )81-79/2(.
)435/2(، وعبارته: “ومن ق�سد بيع ماله يف اآخر احلول دفعا للزكاة اأثم، و�سقطت الزكاة”، فمفهوم   )6(

ا لأوجبها ومل ي�سقطها، مع التاأثيم. اإ�سقاطه للزكاة، اأنها ل حترم، مع اأنه اآثم، ولو كانت حراماً
يف املجموع �سرح املهذب زيادة: )قد( )451/5(.  )7(

مل اأقف على من تكلم عنه.  )8(
مل اأقف على ن�سخة من املجرد مطبوعة ول خمطوطة، ومل اأجده يف كتابه الآخر التعليقة، ومل اأقف على   )9(
من نقله عن القا�سي اأبي الطيب �سوى النووي. ينظر: التعليقة الكربى يف الفروع للطربي كتاب الزكاة 

ا، ال�سهلي )461-459/1(. درا�سة وحتقيقاً
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 ،)2(
 ا قبل انق�ساء احلول فال زكاة عندنا)1(، وبه قال اأبو حنيفة واإذا باع فراراً

]9/ب[ مالك واأحمد واإ�سحاق)5(: اإذا تلف زكاة)6(  ]وداود[)3( )4(، وغريهم، وقال 
ا لزمته زكاته)7(. بع�ص الن�ساب قبل احلول، اأو باعه فراراً

دليلنا: اأنه فات �سرط وجوب الزكاة وهو احلول، فال فرق بني اأن يكون على وجه 
ُيعذر فيه اأم ل ُيعذر واهلل تعالى اأعلم. 

ا يف مر�ص املوت،  فاإن قيل: ما الفرق بني الفرار هنا والفرار بطالق املراأة بائناً
فاإنها ترثه على قول؟ 

قلنا:)8( الفرق من وجهني: 

اأحدهما: اأن احلق يف الإرث ملعني، فاحتيط له بخالف الزكاة.

للرفق،  كثرية  باأ�سياء  وت�سقط  وامل�ساهلة  الرفق  على  مبنية  الزكاة  اأن  الثاين: 

املاوردي  الكبري،  احلاوي  )141/8(؛  املزين  املزين،  وخمت�سر  )26/2(؛  ال�سافعي  الأم،  ينظر:   )1(
املذهب،  وبحر  )211/3(؛  اجلويني  املطلب،  ونهاية  )�ص286(؛  ال�سريازي  واملهذب،  )196/3(؛ 

الروياين )90/3(؛ ورو�سة الطالبني، النووي )190/2(.
مازة  ابن  الربهاين،  واملحيط  )166/2(؛  ال�سرخ�سي  واملب�سوط،  46(؛   ،13/2( ال�سيباين  الأ�سل،   )2(

.)259/2(
يف املخطوط )واأبو داود(، واملثبت من املجموع �سرح املهذب )451/5(.  )3(

ينظر: املحلى، ابن حزم )206/4(.  )4(
هو اإ�سحاق بن اإبراهيم بن خملد بن اإبراهيم بن مطر احلنظلي املروزي التميمي، املعروف بابن راهويه،   )5(
اأبو يعقوب، ولد �سنة )161ه�(، اأحد اأئمة امل�سلمني وكبار احلفاظ، اجتمع له احلديث والفقه واحلفظ 
البخاري وم�سلم والرتمذي  اأخذ عنه  اأحمد بن حنبل،  اأقران الإمام  وال�سدق والورع والزهد، وهو من 
والن�سائي وغريهم، له كتاب “امل�سند”، تويف �سنة )238ه�( يف ني�سابور. ينظر: تاريخ بغداد، اخلطيب 
)362/7-375(؛ وطبقات احلنابلة، ابن اأبي يعلى )109/1(؛ وتهذيب الكمال، املزي )388-373/2(.

املثبت من املخطوط، وهو غري موجود يف املجموع �سرح املهذب )451/5(.   )6(
واإر�ساد  )97/3(؛  القرايف  والذخرية،  )�ص311(؛  عبدالرب  ابن  املدينة،  اأهل  فقه  يف  الكايف  ينظر:   )7(
ال�سالك، البغدادي )�ص36(؛ والهداية، الكلوذاين )�ص125(؛ وال�سرح الكبري، ابن قدامة )461/2(؛ 

والإن�ساف، املرداوي )32/3(؛ و�سرح منتهى الإرادات )396/1(؛ وك�ساف القناع )179/2(.
املثبت من املخطوط، وهو غري موجود يف املجموع �سرح املهذب )451/5(.  )8(
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واهلل  الإرث  بخالف  ذلك،  وغري  عليه)1(  والعمل  احلول،  بع�ص  يف  كالعلف 
اأعلم”)2( انتهى كالم النووي يف )�سرح املهذب(. 

يف  اجلنة،  يف  روحه  اهلل  قد�ص  الغزايل  حامد  اأبو  الإ�سالم  حجة  الإمام  وقال 
كتاب العلم من )الإحياء()3(: “واأما الزكاة فالفقيه ينظر اإلى ما يقطع مطالبته، اأي 
ا، حكم باأنه برئت  ال�سلطان، حتى اإنه اإذا امتنع من اأدائها واأخذها ال�سلطان منه قهراً
ذمته، وحكي اأن اأبا يو�سف)4( كان يهب لزوجته ماله يف اآخر احلول، وي�ستوهب مالها 
لإ�سقاط الزكاة، فحكي ذلك لأبي حنيفة  فقال: ذلك من فقهه، و�سدق فاإن 
ذلك من فقه الدنيا، ولكن م�سرته يف الآخرة اأعظم من كل جناية، ومثل هذا العلم 

. هو ال�سار”)5(، انتهى ما قاله حجة الإ�سالم

وقول ال�سائل اأر�سده اهلل تعالى: يف رجل اتفق مع �سخ�ص، اإلى قوله ق�سد الربا، 
اأنها  “فاحلا�سل  كالمه  اآخر  يف  عنه  نقلناه  فيما  ال�سبكي  كالم  من  ماأخوذ  جوابه 

مراتب” اإلى اآخر كالمه.

وقول ال�سائل فقهه اهلل تعالى: وهل ذلك جائز منٍج يف الدنيا والآخرة، اإلى قوله: 
اأم الو�سائل تعطى حكم املقا�سد، جوابه ماأخوذ مما نقله الزرك�سي يف )قواعده( عن 
�ساحب )الكايف(، ومن الفرع الذي ذكره الأذرعي يف قوله، وقد ]10/اأ[ ذكرنا ذلك.

وقول ال�سائل نور اهلل ب�سريته: وهل �سرط احليلة اأن ل توؤدي اإلى حمرم كما هنا، 

يف املجموع �سرح املهذب )عليها( )451/5(.  )1(
املجموع �سرح املهذب، النووي )451/5(.  )2(

اأو الإحياء لالإمام اأبي حامد حممد بن حممد الغزايل، من كتب املواعظ،  كتاب اإحياء علوم الدين،   )3(
و�سعه على مذهب ال�سوفية، مرتب على اأربعة اأق�سام ربع العبادات، وربع العادات، وربع املهلكات، وربع 
املنجيات، وفيه اأحاديث كثرية ل ت�سح، وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة دار ال�سعب يف القاهرة يف 
اأربع جملدات، كل جملد منها حوى اأربعة اأجزاء، ومنها طبعة دار املعرفة يف بريوت، يف اأربعة اأجزاء. 

ينظر: ك�سف الظنون، حاجي خليفة )1/1(؛ وهدية العارفني، الباباين )79/2(.
يف اإحياء علوم الدين زيادة: )القا�سي(، املجلد الأول )32/1(.  )4(

اإحياء علوم الدين، الغزايل، املجلد الأول )32/1(.  )5(
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اإلى قوله اأم كيف احلال؟، جوابه ماأخوذ مما اأوردناه عن احلافظ ابن حجر يف )فتح 
الباري(.

وتلميذه  الغزايل،  عن  ال�سبكي  نقله  مما  فيه  ما  يعلم  هنا،  كما  ال�سائل:  وقول 
حممد بن يحيى ال�سابق.

وقول ال�سائل اأ�سلحه اهلل تعالى: ولعل الب�سط اإلى اآخر كالمه، جوابه: اأين مل اأر من 
ب�سط الكالم وتعليله ودليله يف هذه امل�ساألة، غري ال�سيخ تقي الدين ال�سبكي يف )تتمة 
�سرح املهذب(، وقد اأوردنا من كالمه ما م�ست اإليه حاجتنا، واأوردنا ذلك عنه بلفظه، 
ا باملعنى)1(، ثم اإن ال�سبكي  بعد ذلك ذكر مذاهب العلماء  ومل ننقل من كالمه �سيئاً
يف حكم الذرائع، واأكرث من الأمثلة يف ذلك، فلرياجع ذلك من احتاجه)2(، وقد وقفت 
على كالم لبع�ص فقهاء احل�سارم نفع اهلل بهم، فيه التنكري ال�سديد على من جوز بيع 
اأن ما ذكره خمالف لنقول املذهب من جواز ذلك مع  واأنها حرام، وقد علمت  العينة 
من  الدين  لأهل  فالورع  وباجلملة  ال�سبكي،  عن  ذكرناه  الذي  التف�سيل  على  الكراهة 
اأهل)3( اأرباب الأموال اجتناب ذلك، والتباعد عنه، ل �سيما وقد قال جماعة بالتحرمي.

اأرباب  الإ�سالم يف ذم غرور  قاله حجة  ما  لنا  وليبني  ال�سائل يف مكاتبته  وقول 
عن  اأوردناه  مما  يعلم  جوابه  كالمه،  اآخر  اإلى  الزكاة  يف  يحتالون  به  وما  الأموال، 
اأن  يقت�سي  ما  بع�سهم  الزكاة، ويف كالم  باحليلة على  يتعلق  فيما  املهذب(  )�سرح 
احليلة املذكورة غري مربئة يف الآخرة، ولعله الوجه الثاين الذي اأ�سار اإليه �ساحب 

)الكايف(، وقد علمت اأن ال�سحيح خالفه، واهلل  اأعلم. 

مت اجلواب بحول اهلل وقوته وعونه وتوفيقه.

ا من الكالم غري موجود يف تتمة ال�سبكي، واإمنا زاده املوؤلف ابن زياد  من  مع التنبه اإلى اأن جزءاً  )1(
املحلى لبن حزم ومن عنده، وقد بنّي �سنيعه ذلك يف بداية كالمه حينما قال: “واأتبعته مبا وقفت عليه 

من كالم العلماء مما مل يذكره هو”، �سفحة )17(.
ينظر: تكملة ال�سبكي )148/10 وما بعدها(.  )2(

املثبت من املخطوط، والذي يظهر يل واهلل اأعلم اأنها زائدة.  )3(
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من اأ�سباب نيل حمبة اهلل تعالى

املحبة يف اهلل وما يتبعها من الزيارة والتوا�سل، من اأ�سباب نيل 
حمبة اهلل تعالى، ويدل على ذلك ما جاء يف �سحيح م�سلم، عن 
اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه، اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، قال: 
»اإن رجالاً زار اأخااً له يف قرية اأخرى، فاأر�سد اهلل له على مدرجته 
ملكااً، فلما اأتى عليه قال: اأين تريد؟ قال: اأريد اأخااً يل يف هذه 
القرية، قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟! )اأي: هل بينك وبينه 
وجل.  عز  اهلل  يف  اأحببته  اأين  غري  ل،  قال:  دنيوية؟(  م�سلحة 
قال: فاإين ر�سول اهلل اإليك باأن اهلل قد اأحبك كما اأحببته فيه«، 

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، برقم )2567(.
لطائف الفوائد، اأ. د. �سعد اخلثالن، �س145. 
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املقدمة

احلمد هلل الذي اأفاء علينا �سوابغ اخلريات، واأمدنا بالآلء املتتابعات، و�سرع لنا 
املهداة،  الرحمة  الأمني  الهادي  على  وال�سالم  وال�سالة  ورحمة،  عدل  كلها  �سريعة 

ا بعد:  والنعمة امل�سداة �سلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه والتابعني، اأمَّ

احلياة  اإعادة  يف  امل�ساهمة  فيها  اأروم  م�سامني  نقل  بغية  حررتها  اأوراق  فهذه 
الطبيعية للقر�ص احل�سن؛ لتجري مياه الرحمة يف عروق احلياة، وي�ستظل املحتاج 
ا عن رحمة  بُعدت كثرياً الإ�سالمية، ويتقي هجري حياة معا�سرة  الإن�سانية  يف دوحة 
ال�سريعة،  معني  اإلى  العودة  وترتقب  الراحة،  تن�سد  املجتمعات  زالت  فال  الإ�سالم 
واأحكامها املباركة، ومنها القر�ص احل�سن الذي تتجّلى فيه عظمة الت�سريع ب�سبغة 

الإرفاق، والتعاون، والتكافل. وهذه تعرفة موجزة بالبحث: 

: عنوان البحث: )�ُسبل ُمعا�سرة لتن�سيط القر�س احل�سن( درا�سة فقهية. اأولاً

ا: مو�سوع البحث: طرق القر�ص احل�سن املنا�سبة للحياة املعا�سرة، وكيفية  ثانياً
تفعيلها. 

ثالثاًا: م�سكلة الدرا�سة: البحث كما اأ�سلفت يدر�ص �سبل تن�سيط القر�ص احل�سن، 
ا اإعادة احلياة للقر�ص  فهو يجيب على الت�ساوؤل الآتي: هل من املمكن �سرعاً

احل�سن؟، وهل ثمة طرق �سرعية واقعية منا�سبة للع�سر لذلك؟.

ويتفّرع عن هذا الت�ساوؤل الأ�سئلة التالية: 

ما عالقة القر�ص احل�سن بامل�سوؤولية الفردية؟.. 1
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ما عالقة القر�ص احل�سن بال�سيا�سة ال�سرعية؟. . 2

القر�ص . 3 دعم  يف  الأهلية  واملوؤ�س�سات  البنوك،  من  الإفادة  ا  �سرعاً ميكن  هل 
احل�سن؟.

القر�ص . 4 واملجتمعية يف دعم  الأ�سرية  الروابط  الإفادة من  ا  �سرعاً هل ميكن 
احل�سن؟.

هل يجوز متويل القر�ص احل�سن بالوقف عليه؟. . 5

هل يجوز متويل القر�ص احل�سن من الزكاة؟.. 6

ا دعم القر�ص احل�سن بالتعاون بني املقر�سني واملقرت�سني، . 7 هل ميكن �سرعاً
وهل ميكن حتويل تعاونهما على ذلك لتوفري متويل اإنتاجي للقر�ص احل�سن؟.

اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

ملا للقر�ص من اأهمية �سرعية، واجتماعية، واقت�سادية. . 1

ل يزال املو�سوع يفتقر اإلى درا�سات �سرعية واقعية. . 2

رغبة الباحث يف امل�ساهمة مبا يعّزز التكافل يف املجتمعات امل�سلمة.. 3

اأهمية املو�سوع: 

تاأتي اأهمية الدرا�سة من اأهمية حملها وهو: القر�ص احل�سن. . 1

حاجة املجتمعات الإ�سالمية لتفعيل القر�ص احل�سن. . 2

م�ساهمة القر�ص احل�سن يف حماربة الربا. . 3

م�ساهمة القر�ص احل�سن يف مكافحة الفقر والبطالة. . 4

منهج البحث: 

الطريقة  ا  متبعاً وال�ستنباط،  واملقارنة،  الو�سف،  منهج  على  البحث  يف  �سرت 
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ا باأنني اأوليت عنايتي بامل�سائل املال�سقة  املعهودة يف التوثيق، والتخريج، والكتابة، علماً
للبحث، والتي تقوم عليها فكرة البحث، وحتتاج اإلى بيان، وقد ل يتوفر فيها البيان 

الكايف من جهة مو�سوع البحث. 

خطة البحث: 

التمهيد: وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف القر�ص، وحكمه. 

ين. املطلب الثاين: ف�سل القر�ص، وخطورة الدَّ

املطلب الثالث: عالقة القر�ص بال�سيا�سة ال�سرعية. 

املبحث الأول: �سناديق القر�ص احل�سن، وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب الأول: �سندوق القر�ص احلكومي، وفيه

الفرع الأول: حكم الإقرا�ص من بيت املال

الفرع الثاين: حكم القرتا�ص من هذه ال�سناديق التابعة لبيت املال 

الفرع الثالث: فتح ح�ساب جاٍر يف هذه ال�سناديق للمقرت�سني منها

�سحب  تاأجيل  املقرت�ص  على  احلكومي  ال�سندوق  ا�سرتاط  الرابع:  الفرع 
القر�ص 

املطلب الثاين: �سندوق القر�ص من احل�سابات اجلارية. 

املطلب الثالث: �سندوق القر�ص من اجلمعيات اخلريية. 

املطلب الرابع: �سندوق القر�ص بني زمالء العمل، والأقارب )القر�ص الأ�سري(

املطلب اخلام�ص: �سندوق القر�ص البلدي )الأهلي(. 

املبحث الثاين: متويل القر�ص احل�سن، وفيه �ستة مطالب: 
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املطلب الأول: متويل القر�ص احل�سن بوقف النقود. 

املطلب الثاين: متويل القر�ص احل�سن بالزكاة. 

املطلب الثالث: متويل القر�ص احل�سن بالتبادل. 

املطلب الرابع: التمويل اجلماعي للقر�ص احل�سن. 

املطلب اخلام�ص: متويل القر�ص احل�سن بامل�ساركة التجارية بني �سندوق القر�ص 
واملقرت�ص.

املطلب ال�ساد�ص: متويل القر�ص احل�سن عرب اخلدمات الجتماعية للموؤ�س�سات 
التجارية. 

اخلامتة.

والفهار�ص.

واإخوانه  ووالديه،  حُمّرره،  البحث  بهذا  ينفع  اأن  تعالى  اهلل  واأ�ساأل  هذا   
امل�سلمني، واأن يجعله مقبولاً عنده يوم الدين. 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد واآله و�سحبه اأجمعني.
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التمهيد

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
تعريف القر�ص احل�صن، وحكمه

اأ�سل �سحيح،  وال�ساد  والراء،  “القاف،  فار�ص:  ابن  قال  القطع،  لغًة:  القر�س 

وهو يدل على القطع... وكاأنه �سيء قد قطعته من مالك”)1(.

واإن  اللغوي: القطع، والفقهاء  ماأخوذ من معناه  والقر�س يف ا�سطالح الفقهاء: 

اختلفت األفاظهم قليالاً يف تعريف القر�ص اإلَّ اأنهم متفقون على حقيقته، وهي: دفع 
ا ملن ينتفع به، ويُرّد بدله)2(، وقد راأيت من املنا�سب اإ�سافة كلمة )احل�سن(  مال اإرفاقاً
مع اأنها ل يزيد بها املعنى من الناحية ال�سرعية؛ لأن طبيعة القر�ص ال�سرعي اأن يكون 
ا، لكن ملا اختلطت امل�سطلحات يف هذا الع�سر، ف�سرنا ن�سمع عن  ا، واإح�ساناً اإرفاقاً
ا،  ا �سرعياً ا، وقد تكون قر�ساً ا، اأو رباً ا اأن تكون بيعاً قرو�ص البنوك واملوؤ�س�سات مع اأنها اإمَّ
ا من اإطالق القر�ص على التمويل والتق�سيط، اأو على القرو�ص الربوية؛  لكن احرتازاً

ا من الإطالقات العرفية ال�سابقة. نا�سب زيادة )احل�سن( هنا حترزاً

حكم القر�س: اتفق الفقهاء  اأن القر�ص مباح يف حق املقرت�ص؛ لأن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص فعله، ولإجماع امل�سلمني على ذلك)3(.

مقايي�ص اللغة 71/5، ل�سان العرب 216/7.     )1(
�ص413،  عرفة  ابن  وحدود   ،161/5 املختار  الدر  �سرحه  مع  الأب�سار  فنون  وينظر:   ،402/4 املبدع   )2(

ونهاية املحتاج 219/4.
مراتب الإجماع �ص94، الإف�ساح 357/1.   )3(
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ا املقرت�ص، فاإقرا�سه لأخيه امل�سلم م�ستحب؛ ملا ورد يف ف�سله من الن�سو�ص،  واأمَّ
النفع لإخوانه امل�سلمني، و�سد حاجاتهم، وتفريج كرباتهم، وهذا حكم  وملا فيه من 

القر�ص من حيث حقيقته.

ا كما يف  ا حكمه بح�سب ما يعر�ص له فهو ياأخذ حكم ذاك العار�ص اإن كان واجباً اأمَّ
ا فهو م�ستحب)1(،  القر�ص من اأجل اإطعام الوالد، اأو الولد فهو واجب، واإن كان م�ستحباً
وهكذا، وكذا يقال يف القرتا�ص اإنه تاأتي عليه الأحكام اخلم�سة بح�سب ما يعر�ص له. 

املطلب الثاين
ين ف�صل القر�ص، وخطورة الدَّ

ا بامل�سلم، وهو ذو ف�سائل عظيمة  القر�ص احل�سن وهو القر�ص الذي ُيدفع اإرفاقاً
نّوهت بها الآيات، والأحاديث.

ې     ې   ۉۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    )ۆ    : اهلل  فقال 
ې( ]التغابن: 17[.

.)2(” القر�ص احل�سن هو اأن يكون هلل“ : قال القرطبي

 ين�زل اآخر الليل، ويقول:  اأن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  وروى م�سلم يف �سحيحه عن النبي 
»من يقر�ص غري معدوم، ول ظلوم«)3(.

عتق  مثل  له  كان  ا)4(  زقاقاً اأهدى  اأو  ورق،  اأو  لنب،  منيحة  منح  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
رقبة«)5(.

املغني 43/6.  )1(
اجلامع لأحكام القراآن 240/3.   )2(

اأخرجه م�سلم، باب الرتغيب يف الدعاء، )1812(.   )3(
ا: دل �سالاً عن طريقه كما يف التي�سري �سرح اجلامع ال�سغري 861/2.  اأهدى زقاقاً  )4(

اأخرجه اأحمد، )18639(، والرتمذي يف )املنيحة(، )1957(، وقال الرتمذي: ح�سن �سحيح.   )5(
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والقر�ص نوع من اأنواع تفريج الكربة، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من فّرج عن م�سلم 
كربةاً فّرج اهلل عنه بها كربة من ُكَرب يوم القيامة«)1(.

ا  ا قر�ساً ولف�سل القر�ص احل�سن قال فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من م�سلم يقر�ص م�سلماً
مرتني اإلَّ كان ك�سدقتها مرة«)2(.

بل جاء عن بع�ص اأهل العلم من ال�سحابة اأن القر�ص اأف�سل من ال�سدقة؛ لأن 
ا القر�ص فيمكن تكراره)3(. ال�سدقة مرة، واأمَّ

وما اأح�سن تفقه ابن حجر الهيتمي  حيث يرى اأن التف�سيل بني القر�ص وال�سدقة 
يختلف بح�سب الأحوال، فقد يكون القر�ص اأف�سل، وقد تكون ال�سدقة اأف�سل)4(. 

ين:  خطورة الدَّ

ا من اأبواب الإح�سان، اإلَّ اأنه  ومع حث الإ�سالم على قر�ص املال، واعتباره له باباً
حذر من الدين، اإذا ا�ست�سحب �ساحبه النية ال�سيئة يف ت�سييع اأموال النا�ص، فقال 
ا من نية اخليانة: »من اأخذ اأموال النا�ص  ا يف نية الق�ساء، وحمذراً النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرغباً

يريد اأداءها اأدى اهلل عنه، ومن اأخذ اأموال النا�ص يريد اإتالفها اأتلفه اهلل«)5(.

تخيفوا  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ا�ستطاع،  ما  الدين  عن  البعد  اإلى  امل�سلم  يدعو  والإ�سالم 
اأنف�سكم بعد اأمنها، فقالوا: كيف ذاك يا ر�سول اهلل؟، فقال: الدين«)6(.

لكن اإذا احتاج امل�سلم لذلك فاهلل  يعينه على ال�سداد، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن 
اهلل مع الدائن حتى يق�سي دينه ما مل يكن مما يكره اهلل«)7(. 

اأخرجه البخاري، باب ل يظلم امل�سلم امل�سلم، )2310(، وم�سلم، باب حترمي الظلم، )6743(.   )1(
اأخرجه ابن ماجة، باب القر�ص، )2430(.   )2(

ال�سنن الكربى، للبيهقي 353/5، وفيه قول ابن م�سعود : )قر�ص مرتني خري من �سدقة مرة(.   )3(
الإنافة يف ال�سدقة، وال�سيافة �ص185، مكتبة القراآن، القاهرة.   )4(

اأخرجه البخاري، باب من اأخذ اأموال النا�ص يريد اأداءها، )2257(.   )5(
اأخرجه اأحمد، )17443(، وهو يف ال�سنن الكربى، للبيهقي 355/5، وح�سنه الأرناوؤوط يف حتقيق امل�سند.   )6(

اأخرجه ابن ماجة، باب من اأدان الدينار، )2409(، والدائن مبعنى املدين، =  )7(
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اإنظار املع�سر �سبب لدخول اجلنة: 

مع حتذير الإ�سالم للنا�ص من الدين من غري حاجة، فقد دعا التجار والدائنني 
ەئ      ائ   ائ     ى   ى   )ې    : اهلل  فقال  واإنظاره،  املدين،  رحمة  اإلى 

ەئ( ]البقرة: 280[.
ا كان له كل يوم �سدقة«)1(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأنظر مع�سراً

له من اخلري  يوجد  فلم  القيامة  يوم  تاجر حو�سب  ملسو هيلع هللا ىلص عن  ر�سول اهلل  وحدثنا 
�سيء، اإلَّ اأنه كان يخالط النا�ص، فكان ياأمر غلمانه اأن يتجاوزوا عن املع�سر، قال: 

قال اهلل : »نحن اأحق بذلك منه، جتاوزا عنه«)2(.

والإ�سالم حني يدعو اإلى اإنظار املع�سر يدعو القادر على �سداد دينه واإلى املبادرة 
.)3(» مع الإح�سان يف الق�ساء اإن ا�ستطاع، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »خياركم اأحا�سنكم ق�ساءاً

ا لعبداهلل بن  بل اأمر ملسو هيلع هللا ىلص بحمد املح�سن، والدعاء له، وملا رد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قر�ساً
اإمنا جزاء ال�سلف  اأهلك، ومالك،  اأبي ربيعة املخزومي، قال له: »بارك اهلل لك يف 

الوفاء، واحلمد«)4(.

اأ�سباب  من  اأن ذلك  وبنّي  القدرة،  مع  الدين  ق�ساء  ترك  الإ�سالم من  بل حّذر 
القادر  مماطلة  اأي:  وعقوبته«)5(؛  عر�سه،  ُيحل  الواجد  »يل  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  العقوبة، 

بال�سداد ظلم لأخيه املقر�ص، يحل ب�سببه �سكواه، ومعاقبته.

= و�سّححه الألباين يف �سحيح اجلامع، )1825(.
اأخرجه اأحمد يف م�سنده، )2320(، و�سححه الأرناوؤوط.   )1(

اأخرجه م�سلم، باب ف�سل اإنظار املع�سر، )4080(.   )2(
اأخرجه اأحمد، )10617(، والرتمذي، باب ا�ستقرا�ص البعري، )1316(، وقال: ح�سن �سحيح.   )3(

ح�سن  باب  ماجة،  وابن   ،)6280( ال�ستقرا�ص  الكربى،  يف  والن�سائي   ،)16457( اأحمد،  اأخرجه   )4(
الق�ساء، )2424(، وح�سنه الألباين كما يف اإرواء الغليل 224/5. 

اأخرجه الن�سائي يف الكربى، )6287(، واأبو داود، باب احلب�ص يف الدين، )3630(، و�سّححه الألباين   )5(
يف اإرواء الغليل 259/5. 
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حقوق  على  وحافظت  اخللق،  م�سالح  انتظمت  التي  ال�سريعة  هذه  اأعظم  فما 
 . جميع الأطراف بتوازن دقيق ل ميكن اإلَّ اأن يكون من �سرع اللطيف اخلبري

املطلب الثالث
عالقة القر�ص بال�صيا�صة ال�صرعية

اإلى القر�ص احل�سن، لكنها مل توجبه على امل�سلمني؛ ملا فيه من  دعت ال�سريعة 
نق�ص املال، فويل الأمر على هذا ل يتدخل يف اإلزام النا�ص، اأو بع�سهم بالإقرا�ص 
املجرد؛ لأن القر�ص لي�ص من فرو�ص الكفايات التي ُي�سرع لويل الأمر الإلزام بها عند 

عدم حتققها يف املجتمع امل�سلم!. 

)الفري�سة  القر�ص:  فيه  �سمى  مقالاً  املعا�سرين  الفقهاء  لبع�ص  راأيت  وقد 
التكافل  العلماء على وجوب  باإجماع  القر�ص فر�ص كفاية م�ستدلاً  واأن  الغائبة()1(، 

القر�ص  ال�ستدلل على فر�سية  واأن  القول،  للباحث خطاأ هذا  ويظهر  الجتماعي. 
بكون التكافل فر�ص كفاية بالإجماع ا�ستدلل مل يحالفه ال�سواب؛ لأن حد وتعريف 
منها  خلى  لو  التي  هي  الكفايات  ففرو�ص  القر�ص،  على  ينطبق  ل  الكفاية  فر�ص 
املجتمع امل�سلم لأثموا؛ مثل: الآذان، تغ�سيل امليت، وال�سالة عليه)2(، ومثل الفالحة، 
والطب ونحو ذلك، فهل لو خال املجتمع امل�سلم من وجود القر�ص ياأثم النا�ص؟. ل 

اأظن ذلك!!.

لكن لو ترك املجتمع امل�سلم املحتاج يهلك اأثموا؛ لأنهم تركوا فر�ص الكفاية)3(، 
ا ل يلزم منه وجوب  وهو التكافل يف ال�سروريات واحلاجيات، فوجوب التكافل كفائياً

ا؛ لأن التكافل اأو�سع من ق�سره على فرد من اأفراد الرب.  القر�ص كفائياً

الفطر  بزكاة  ويح�سل  ب�سروطها،  عني  فر�ص  وهي  بالزكاة  يح�سل  فالتكافل 

 www.suwaliem.net )مقال )الفري�سة الغائبة  )1(
ك�ساف القناع 32/3.   )2(

فتاوى �سيخ الإ�سالم 576/28، ال�سيل اجلرار 349/1.   )3(
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ال�سيف،  واإكرام  والهبة،  وال�سدقات،  بالأ�سحية،  ا، ويح�سل  اأي�ساً وهي فر�ص عني 
ويح�سل بالقر�ص احل�سن ونحوه، فهل يقال: اإن التربعات فر�ص كفاية على امل�سلمني؛ 
لأنها داخلة �سمن التكافل وهو فر�ص كفاية؟!، واإمنا يقال: هي م�ستحبة، وهذا حكم 
ا للتكافل يف بع�ص احلالت وجبت لي�ص لأنها فر�ص  ال�سريعة فيها، لكن لو تعينت طريقاً
كفاية، واإمنا لأن التكافل واجب، وطريقته التربع يف �سورة ما، فكذلك القر�ص هو 
م�ستحب ولو تعني يف اإنقاذ م�سطر ونحوه لوجب لتعينه، ل لأنه بنف�سه فر�ص كفاية، 
وما قررته خمالف لكون القر�ص نف�سه فر�ص كفاية، اإذ لو كان القر�ص بنف�سه فر�ص 

كفاية لأِثم النا�ص اإذا تركوا القر�ص على كل حال.

وفكرة املقال حتتمل مناق�سات كثرية، لكن فيما ذكرت كفاية اإن �ساء اهلل تعالى، 
لكن لويل الأمر عالقة يف ق�ساء الدين، فالر�سول ملسو هيلع هللا ىلص مل ُي�سلِّ على من مات وعليه 
ا فاإيل وعلّي«)1(، في�سرع  دين يف اأول الأمر، ثم ملا كرث اخلري لديه قال: »ومن ترك ديناً
ا الأحياء فاإن كانوا  لويل الأمر عند قدرة بيت املال ت�سديد ديون موتى امل�سلمني، واأمَّ

قادرين، وماطلوا يف ت�سديد القر�ص فلويل الأمر اإلزامهم بذلك عند طلب الدائن.

قادر  غري  املدين  كان  اإذا  ا  واأمَّ وعقوبته«،  عر�سه،  ُيحّل  الواجد  »يل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
ثبت  اإذا  الدائن  الأمر حمايته من مالحقة  ولويل  اإنذاره،  ويجب  مطالبته،  فتحرم 

لويل الأمر اإع�ساره. 

اأخرجه م�سلم، باب حتقيق ال�سالة واخلطبة )2042(، ونحوه يف البخاري )2269(.   )1(
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املبحث االأول
�شناديق القر�ض احل�شن

وفيه متهيد، وخم�سة مطالب: 

متهيد

وجمعه:  تفتح،  وقد  ال�ساد،  ب�سم  وال�سندوق:  معناه،  ُبني  احل�سن  القر�ص 
�سناديق)1(، وهو الوعاء الذي جُتمع فيه الأ�سياء.

القر�ص  اأموال  بها  جُتمع  التي  التمويلية  الأوعية  هي  القر�ص  ب�سناديق  واملراد 
احل�سن. والتمويل هو: اإمداد الأموال الالزمة يف اأوقات احلاجة اإليها)2(.

ا لأنها خمتلفة من حيث الإن�ساء، والتمويل،  وقد كرثت �سناديق القر�ص، ونظراً
وامل�ستفيدين، ونحو ذلك مما يرتتب عليه نوع اختالف يف اأحكامها فقد جعلت كل 

�سندوق يف مطلب. 

املطلب االأول
�صندوق القر�ص احلكومي

بع�ص  ويف  القر�ص،  تبذل  قر�سية،  موؤ�س�سات  عدة  ال�سعودية  يف  لدينا  ُيوجد 
موؤ�س�سات  اأن�ساأت  حني  من  ا  ملياراً  )351( بلغ  احلكومي  الإقرا�ص  اأن  امل�سادر: 
- متعددة،  الإقرا�ص اإلى نهاية )2015م(، وموؤ�س�سات الإقرا�ص يف ال�سعودية -مثالاً

ومنها: 

القامو�ص املحيط �ص1164، تاج العرو�ص 41/26.  )1(
بنوك الفقراء �ص72.  )2(
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�سندوق التنمية العقارية.. 1

البنك ال�سعودي للت�سليف، والدخار. . 2

�سندوق التنمية الزراعية.. 3

�سندوق التنمية ال�سعودي.. 4

�سندوق ال�ستثمارات العام.. 5

�سندوق التنمية ال�سناعية.. 6

ا كثرية، و�سوف اأتكلم عليها من خالل اأ�سل فكرتها  وهذه ال�سناديق متنح قرو�ساً
اأربعة  ورتبت ذلك يف  ال�سناديق،  املال عرب هذه  بيت  املواطنني من  اإقرا�ص  وهي: 

فروع: 

الفرع الأول: حكم اإقرا�س املواطنني من بيت املال: 

القرو�ص املمنوحة من هذه ال�سناديق يف البالد الإ�سالمية هي مال مقتطع من 
اأن  الأمر  ويل  على  فيجب  حلوائجهم،  ُمعّد  امل�سلمني  مال  وبيت  امل�سلمني  مال  بيت 
ي�سرف الأموال احلكومية يف م�سالح البالد العامة، وحوائج العباد، ويقدم الأهم 
مال  بيت  يف  وكان  احل�سن  القر�ص  اإلى  بع�سهم  اأو  النا�ص  احتاج  فاإذا  فالأهم)1(، 
امل�سلمني �سعة لذلك من غري م�سرة تلحق به �ُسرع لويل الأمر اإقرا�ص)2( املحتاج، اأو 

من يف قر�سه م�سلحة عامة.

ويدل على ذلك ما جاء من ا�ستدانة بع�ص ال�سحابة  من بيت املال من 
غري نكري من اأحد منهم -فيما اأعلم-.

روى اأبو عبيد يف الأموال اأن عمر بن اخلطاب : )اأر�سل اإلى عبدالرحمن 

الفتاوى   ،34/4 الأم  180/1ا،  الأمم  غياث   ،150/122/1 الإ�سالم  اأهل  تدبري  يف  الأحكام  حترير   )1(
الكربى 61/4. 

ُينظر كالم العلماء على قر�ص اأبي مو�سى لبني عمر بن اخلطاب  يف ال�ستذكار 61/4.   )2(



سُبل مُعاصرة لتنشيط القرض احلسن - 

دراسة فقهيَّة

العدد  السادس واخلمسون  251العدد  السادس واخلمسون 250

بيت  وعندك  اأت�ست�سلفني  عبدالرحمن:  فقال  درهم،  اأربعمائة  ي�ست�سلفه  عوف  بن 
املال...()1(.

وعندك  )اأت�ست�سلفني  قوله:    بن عوف  ينكر عمر على عبدالرحمن  ومل 
بيت املال(، واإمنا بنّي له ال�سبب الذي جعله يعدل عن بيت املال اإلى ال�ست�سالف منه.

وروى ابن �سعد عن عثمان بن عروة قال: كان عمر بن اخلطاب ا�ست�سلف من بيت 
ا)2(.  املال ثمانني األفاً

وروى ابن ع�ساكر اأن �سعد بن اأبي وقا�ص ا�ست�سلف من بيت املال يف الكوفة فطالبه 
عبداهلل بن م�سعود برد هذا القر�ص)3(، وكذلك يدل عليه الأثر الآتي يف اإقرا�ص اأبي 

 . مو�سى لبني عمر

وجه  على  ذلك  يكون  اأن  الدولة  مال  بع�ص  الأمر  ويل  اإقرا�ص  جلواز  وُي�سرتط 
العدل، واأل ي�سر هذا الإقرا�ص ببيت مال امل�سلمني.

ويدل على هذين ال�سرطني ما رواه الإمام مالك يف املوطاأ عن زيد بن اأ�سلم عن 
اأبيه اأنه قال: خرج عبداهلل وعبيداهلل ابنا عمر بن اخلطاب يف جي�ص العراق، فلّما 
قفال مرا على اأبي مو�سى الأ�سعري وهو اأمري الب�سرة، فرّحب بهما و�سّهل ثم قال: لو 
اأقدر لكما على اأمر اأنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى هاهنا مال من مال اهلل اأريد اأن 
ا من متاع العراق ثم تبيعانه  اأبعث به اإلى اأمري املوؤمنني فاأ�سلفكماه، فتبتاعان به متاعاً
باملدينة فتوديان راأ�ص املال اإلى اأمري املوؤمنني، ويكون لكما الربح، فقال: وددنا ففعل، 
وكتب اإلى عمر بن اخلطاب اأن ياأخذ منهما املال، فلّما قدما باعا وربحا، فلّما دفعا 

ترده، فقال  ثم  تاأخذ منه  األ  املال،  بيت  اأت�ست�سلفني وعندك  وفيه: قال:  لأبي عبيد 122/2،  الأموال   )1(
عمر: )اإين اأتخوف اأن ي�سيبني قدري فتقول اأنت واأ�سحابك اتركوا هذا لأمري املوؤمنني حتى يوؤخذ من 
ميزاين يوم القيامة، ولكني اأت�سلفها منك ملا اأعلم من �سحك، فاإذا مت جئت فا�ستوفيتها من مرياثي(. 

واأخرجه ابن زجنويه كذلك يف الأموال 231/2. 
رواه ابن �سعد يف الطبقات الكربى 358/3.  )2(

اأخرجه ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�سق 344/2.   )3(
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بن  عمر  فقال  ل،  قال:  اأ�سلفكما،  ما  مثل  اأ�سلفه  اجلي�ص  اأكل  قال:  عمر  اإلى  ذلك 
ا  ا عبداهلل ف�سكت، واأمَّ اخلطاب: ابنا اأمري املوؤمنني، فاأ�سلفكما، اأديا املال وربحه، فاأمَّ
عبيداهلل فقال: ما ينبغي لك يا اأمري املوؤمنني هذا، ولو نق�ص املال، اأو هلك ل�سمناه، 
فقال عمر: اأدياه، ف�سكت عبداهلل، وراجعه عبيداهلل، فقال رجل من جل�ساء عمر: يا 
ا، فاأخذ املال ون�سف  ا، فقال عمر: قد جعلته قرا�ساً اأمري املوؤمنني: لو جعلته قرا�ساً

ربحه، واأخذ عبداهلل، وعبيداهلل ف�سل ربح املال)1(. 

اأبا مو�سى  اأمريه  اأقر    املوؤمنني عمر  اأمري  اأن  الأثر:  ال�ستدلل من  وجه 

من  فيه  ملا  اإبطاله؛  يف  اجتهد  لكنه  املال  بيت  من  الإقرا�ص  على    الأ�سعري 
حماباة الأمري لبني عمر.

قال ابن عبدالرب : “هذا اجتهاد من عمر ؛ لأنهما ابناه، وحاباهما 
اأبو مو�سى الأ�سعري فاجتهد للم�سلمني يف ذلك، واحتاط عليهم...”)2(. 

وقال ابن تيمية : “فطلب عمر جميع الربح؛ لأنه راأى ذلك كالغ�سب حيث 
اأقر�سهما، ومل ُيقر�ص امل�سلمني...”)3(.

وهي  اأخرى  بعلة  القر�ص  لهذا  عمر  اإبطال    ال�سافعي  الإمام  عّلل  وقد 
الإ�سرار ببيت املال بحب�ص بع�ص ماله يف يد املقرت�ص حتى يتاجر به مع قيام احلاجة 
اإليه بطلب ويل الأمر له، ويجلي ال�سافعي ذلك بقوله بعد كالم �سابق: “وكاأن عمر 
واهلل تعالى اأعلم يريد اأن املال يبعث به، اأو ير�سل به مع ثقة ي�سرع به امل�سري، ويدفعه 
عند تقدمه بال حب�ص، ول منفعة للر�سول، اأو يدفع بامل�سر الذي يجتاز اإليه اإلى ثقة 
ا  ا باأن ُيدفع يف امل�سر الذي فيه اخلليفة بال حب�ص، اأو يدفع قرا�ساً ي�سمنه، ويكتب كتاباً

فيكون فيه احلب�ص بال �سرر على امل�سلمني...”)4(.

اأخرجه مالك يف املوطاأ، باب ما جاء يف القرا�ص )2534(، وال�سافعي يف م�سنده )1235(، والبيهقي   )1(
يف الكربى 110/6، واإ�سناده �سحيح.

ال�ستذكار 4/7.   )2(
الفتاوى الكربى 61/4.   )3(

الأم 34/4.   )4(
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فاملق�سود اأن الفقهاء)1( الذين تكلموا عن هذا الأثر النفي�ص بّينوا وجهة اجتهاد 
عمر  يف اإبطال القر�ص لبنيه من بيت املال، وت�سمن كالمهم �سحة القر�ص 
اأن  يتبنّي  تقّدم  ما  على  فبناءاً  العار�ص،  املانع  لول  امل�سلمني  مال  بيت  من  اأ�سالة 
ا يف هذه ال�سناديق وغريها م�سروع  الإقرا�ص احلكومي للمواطنني وللم�سلمني عموماً
فعله من فعل ال�سحابة ، ومل ينقل له نكري -فيما اأعلم- اإلَّ اإذا كان على وجه 

الظلم، واملحاباة، اأو الإ�سرار ببيت مال امل�سلمني.

الفرع الثاين: حكم القرتا�س من هذه ال�سناديق: 

تقّدم يف �سدر املبحث جواز القر�ص بالن�سبة للمقرت�ص، وهذا اجلواز قائم �سواء 
ا كبيت املال، كما تقدّمت اأدلة ذلك  ا حكمياً ا، اأو �سخ�ساً ا حقيقياً كان املُقر�ص �سخ�ساً
اأحد  فاإذا كان  الفائدة،  القر�ص من  ُي�سرتط جلواز ذلك خلو  الأول، لكن  الفرع  يف 
هذه ال�سناديق، اأو ما مياثلها ياأخذ فوائد على اإقرا�ص املواطنني فاإن هذا القر�ص 
ا؛ لأن اأخذ الفائدة فيه نوع من اأنواع الربا، �سواءاً اأكانت الفائدة مقابل  يعترب حمرماً

القر�ص، اأو مقابل تاأجيله. 

التكييف الفقهي لتحرمي القرو�س البنكية ذات الفائدة: 

والتكييف الفقهي لهذه القرو�ص ذات الفائدة اأنها من باب القر�ص الذي ا�سرتط 
يف رده زيادة، وقد وقع اإجماع امل�سلمني على اأن الزيادة امل�سروطة يف القر�ص حمّرمة، 
ُع�ْسر  �سرط  اإذا  ال�سلف  اأن  على  “واأجمعوا  فقال:  املنذر)2(،  ابن  الإجماع  هذا  نقل 

ال�سلف هدية، اأو زيادة فاأ�سلفه على ذلك اأن اأخذ الزيادة ربا”.

ا ابن قدامة)3(، فنقل كالم ابن املنذر مع اختالف ي�سري)4(،  ونقل الإجماع اأي�ساً

الأم 34/4، ال�ستذكار 4/7، ال�سنن الكربى 110/6، الذخرية 25/6، املتقى �سرح املوطاأ 472/3، �سرح   )1(
الزرقاين على املوطاأ 483/3، الفتاوى الكربى لبن تيمية 61/4، مواهب اجلليل 321/7. 

الإجماع لبن املنذر �ص55.   )2(
املغني 436/6.   )3(

حيث مل يذكر )ُع�سر(، وقال: “اأن اأخذ الزيادة على ذلك حرام”، وابن املنذر قال: ربا.   )4(
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ونقله القرطبي فقال: “واأجمع امل�سلمون نقالاً عن نبّيهم ملسو هيلع هللا ىلص اأن ا�سرتاط الزيادة يف 
ا  ا ب�سيغة الإجماع، واإمَّ ال�سلف ربا، ولو كانت قب�سة من علفة”)1(، ونقله غريهم اإمَّ

ب�سيغة نفي اخلالف)2(.

وقد �سار على مقت�سى هذا الإجماع عامة فقهاء الع�سر)3( يف القرو�ص البنكية 
ا مينع  ذات الفائدة، ومل يروا يف كونها �سادرة من بنوك، اأو موؤ�س�سات حكومية فرقاً
البنكية  القرو�ص  هذه  باأن  قراراتها  ف�سدرت  املذكور،  الإجماع  حتت  جريانها  من 
قرو�ص ربوية، كما جاء ذلك يف قرارات جممع البحوث التا�سع لالأزهر عام 1385ه�، 
وكذلك قرار جممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي، وجممع الفقه 
الإ�سالمي املنبثق عن منظمة املوؤمتر الإ�سالمي)4(، وبذلك اأفتت اللجنة الدائمة يف 
ال�سعودية)5(، وبناء عليه فيجوز القرتا�ص من ال�سندوق احلكومي  العربية  اململكة 
الذي ل ياأخذ على قر�سه فائدة، ويحرم القرتا�ص من ال�سندوق الذي ياأخذ فائدة 

على قر�سه.

الفرع الثالث: فتح ح�ساب جاٍر يف هذه ال�سناديق للمقرت�سني منها: 

املتقرر عند جمهور فقهاء الع�سر اأن الإيداع يف البنك تو�سيفه الفقهي اأنه قر�ص 

اجلامع لأحكام القراآن 241/3.   )1(
ينظر: الربا واملعامالت امل�سرفية لعمر املرتك  �ص189، فقد نقل اإحدى ع�سر نقالاً تثبت الإجماع   )2(
ونقله  حجر،  وابن  والعيني،  والقرطبي،  قدامة،  وابن  املنذر،  ابن  عن  الإجماع  ب�سيغة  نقله  املذكور، 

ب�سيغة نفي اخلالف عن ابن حزم، وابن تيمية، والباجي، وابن حجر، وال�سوكاين، واملرداوي. 
اأو اإجازة اأخذ  ُي�سميها بع�ص الباحثني يف اإجازة فوائد الودائع البنكية،  اأو حماولت كما  اآراء،  هناك   )3(
الفقهية من حني بداأت ردودها فقهاء  للفوائد على قرو�سها، وهذه املحاولت ردتها املجامع  البنوك 
الع�سر، وينظر كتاب ربا القرو�ص، واأدلة حترميه، د. توفيق يون�ص امل�سري، وكذلك الربا واملعامالت 
بعنوان:  احل�سني  عبدالرحمن  بن  �سالح  لل�سيخ  ماتع  بحث  وكذلك  �ص192،  للمرتك  امل�سرفية 
العدد  الإ�سالمية،  البحوث  جملة  �سمن  الإ�سالمي  املجتمع  يف  الفائدة  لتاأ�سي�ص  التوفيقية  املحاولت 
)35(، من 11- 12 لعامي 1412/ 1413ه� �ص10، ومّمن ت�سدى لهذا الراأي، وناق�ص من اأثره الدكتور 

ال�سالو�ص يف كتابه القت�ساد الإ�سالمي، والق�سايا الفقهية املعا�سرة �ص356. 
القت�ساد الإ�سالمي لل�سالو�ص �ص363، وينظر: املنفعة يف القر�ص للعمراين �ص112.   )4(

فتاوى اللجنة الدائمة 349/13.  )5(
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ا، ومل يقر�سه البنك حتى  ل وديعة، وبالتايل فاملقرت�ص عاد يف هذه امل�ساألة مقر�ساً
�سرط عليه اأن يقر�ص هو البنك، بفتحه احل�ساب اجلاري فيه)1(.

لهذه امل�ساألة املُقرتحة �سورتان: 

ال�سورة الأولى:

اأن يتيح البنك ذلك للمقرت�سني من غري اأن يربطه باإقرا�سهم، فال يجعل فتح 
ا على  للباحث جواز ذلك جرياً ا يف قبوله لالإقرا�ص، فالظاهر  لديه �سرطاً احل�ساب 

الأ�سل ال�سرعي يف التعامل وهو احلل، والإباحة. 

ال�سورة الثانية:

ا لديه، ففي  ا جارياً اأن يفتح ح�ساباً البنك على املقرت�ص كي يقر�سه  اأن ي�سرتط 
امل�سروطة  املنفعة  هذه  فهل  قر�سه،  من  ناجتة  للبنك  منفعة  ُوجدت  ال�سورة  هذه 

يحرم بها هذا القر�ص، ومن ثم فال يجوز هذا ال�سرط اأو ل؟.

م�سارف،  بها  تقوم  والتي  التبادلية  القرو�ص  �سمن  داخلة  ال�سورة  هذه 
ا يف جانبها امل�سريف، اأو  وموؤ�س�سات، واأفراد، وقد تكّلم عنها فقهاء الع�سر خ�سو�ساً

املوؤ�س�سي، وكان لهم فيها راأيان: 

الأول: حترمي القرو�ص التبادلية بني امل�سارف مع بع�سها البع�ص، ومع غريها، 
ويرون اأن هذه هي م�ساألة )اأ�سلفني واأ�سلفك( املمنوعة، وقال بهذا جماعة 

من الباحثني)2(.

اد)3(  الثاين: جواز هذه القرو�ص التبادلية، واملجيزون بع�سهم؛ كالدكتور نزيه حمَّ

املطرودي،  التعاونية،  البنوك  املر�سد�ص325،  الفقراء،  �ص384بنوك  العمراين  القر�ص،  يف  املنفعة   )1(
�ص259.

املنفعة يف القر�ص، د. عبداهلل العمراين �ص413، البنوك التعاونية، د. عادل املطرودي �ص326، وعقود   )2(
التمويل امل�ستجدة، د. حامد مرية �ص565. 

فقه املعامالت املالية �ص294.   )3(
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كالدكتور  وبع�سهم؛  واأ�سلفك،  اأ�سلفني  حرمة  على  الفقهاء  اتفاق  ينفي 
ال�سبيلي)1( يرى اأن م�ساألة القرو�ص التبادلية ب�سورتها امل�سرفية املعا�سرة 

ل تندرج �سمن امل�ساألة املعروفة )اأ�سلفني واأ�سلفك(.

طبيعة  اأن  فيظهر  حكومي؛  بنك  البحث-  -قيد  م�ساألتنا  يف  البنك  اأن  مبا  لكن 
معاو�سة،  فيها  املنفعة  فهذه  التجارية،  البنوك  يف  املنفعة  طبيعة  غري  فيه  املنفعة 
فيه  املنفعة  الإقرا�ص احلكومي  بنك  اأن  التعاون يف حني  اأظهر من  فيها  والتعاو�ص 
ا من الرتبح، اأو ما يوؤول اإليه، لذا نا�سب بحثها مبا يتنا�سب وطبيعة  تعاونية خالية متاماً
املنفعة يف م�ساألة التبادل القر�سي بني البنك احلكومي واملقرت�سني منه، مع الإفادة 

من كالم املعا�سرين يف القرو�ص التبادلية.

التكييف الفقهي للقر�س التباديل بني البنك احلكومي واملقرت�س يف �سيغة 
فتح ح�ساب جار لديه: 

ميكن تخريج هذه ال�سورة على ثالثة اأوجه من الفقه: 

التخريج الأول: تخريجها على القرو�س التبادلية يف جمعية املوظفني.

ووجه التخريج: اأن املنفعة فيها م�سابهة للمنفعة يف جمعية املوظفني، واجلامع 

ا، فكذلك  بينهما التعاون على الإرفاق، فاأفراد اجلمعية متعاونون يف نفع بع�سهم بع�ساً
املقرت�سون من البنك احلكومي متعاونون معه يف نفع النا�ص، ومده بالتمويل القر�سي 
ال�سورة خالف على  التخريج يكون يف هذه  وبناءاً على هذا  من غري �سرر عليهم، 

قولني جميز، ومانع؛ كاخلالف يف جمعية املوظفني الآتي ب�سطه. 

ويناق�س هذا التخريج: باأنه لحق للم�ستفيد على من معه يف اإقرا�سه يف جمعية 

البنك،  من  امل�ستفيد  بخالف  وتعاونوا  تعا�سدوا  لكن  عليه،  لهم  ولحق  املوظفني، 
اإقرا�ص  عليه  ي�سرط  فكيف  له،  البنك  اإقرا�ص  يف  ابتداءاً  احلق  له  جعلت  فالدولة 

غريه؟، فامتنع القيا�ص املذكور لظهور الفارق املوؤثر. 

بحث اتفاقية اإعادة ال�سراء، لل�سبيلي 75.   )1(
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يف  احلق  له  جعلت  الدولة  اأن  يف  مفرو�سة  امل�ساألة  لأن  الت�سليم؛  بعدم  وُيجاب: 
ا لدى بنكها فت�ساوت حالته ب�ساحب اجلمعية. القر�ص اإذا فتح ح�ساباً

التخريج الثاين: ُتخرجَّ هذه ال�سورة على م�ساألة: اأ�سلفني واأ�سلفك.

ا)1(،  نفعاً جر  قر�ص  لإنها  حترميها  على  واحلنابلة  وال�سافعية،  املالكية،  اتفق   
فخرج بهذا النفع من القر�ص ال�سرعي الإرفاقي اإلى املعاو�سة والربا، اأو �سبهة الربا، 
فبناءاً على ذلك يحرم على بنك الإقرا�ص احلكومي ا�سرتاط التبادل يف القر�ص مع 

املقرت�ص منه يف �سورة فتح ح�ساب جاٍر لديه.

ُيناق�س هذا التخريج من وجهني: 

قاله  ما  وهذا  واأ�سلفك(،  )اأ�سلفني  حترمي  على  يتفقوا  مل  الفقهاء  اأن  الأول: 
واأ�سلفك،  اأ�سلفني  بجواز  القول  املالكية  اإلى  ن�سب  حيث  اد)2(،  حمَّ نزيه  د. 
وكذلك ن�سبت املو�سوعة الفقهية الكويتية اإلى املالكية الكراهية فقط، فقالت 
املو�سوعة: “والذي ي�ستفاد من كالم املالكية حول هذه ال�سورة هو كراهية 

القر�ص مع ذلك ال�سرط”)3(.

املراجع ال�سابقة، والعقود امل�ستجدة، حلامد مرية �ص565.   )1(
تنبيه: ذكر حامد مرية اتفاق الفقهاء على منع اأ�سلفني واأ�سلفك يف ر�سالته: عقود التمويل امل�ستجدة   
ا عن احلنفية يف منعها، لكن هذا  يف امل�سارف الإ�سالمية �ص566، وعلق يف احلا�سية: باأنه مل يجد ن�ساً
مقت�سى قواعدهم، وبنحوه قال د. عبداهلل العمراين يف ر�سالته: املنفعة يف القر�ص �ص202، وما قالوه 
قابل للمناق�سة فيما يظهر للباحث، وكذلك ما ذكره د. عادل املطرودي عن بع�ص م�سائخه اأنهم يرون 
عدم ذكر اخلالف يف م�ساألة: اأ�سلفني واأ�سلفك؛ لأنه حادث، كما يف ر�سالته البنوك التعاونية �ص326، 
ا فنفي اخلالف �سعب، انظر مثالاً املطلب اخلام�ص  ا وا�سحاً فما دام مذهب احلنفية مل يحرر حتريراً
من املبحث الثاين من هذا البحث ففيه نقل جواز �سرط امل�ساربة يف القر�ص عن احلنفية، فيحتمل 
ا ويا ليت اأن  اأن �سرط القر�ص يف القر�ص عندهم مثله، ومراد الباحث بيان اأن املو�سوع يحتاج حتريراً
امل�سائل؛ حلاجة هذا  الفقهي يف مثل هذه  ُتعنى بتحرير املذهب  ال�سريعة  الفقهية يف كليات  الأق�سام 

التحرير اإلى البحث الدقيق وامل�سورة العلمية اجلماعية، والتخ�س�ص يف املذهب. 
اد �ص294.  فقه املعامالت املالية، د. نزيه حمَّ  )2(

املو�سوعة الفقهية الكويتية 33/33.   )3(
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اد، وعن املو�سوعة الكويتية  واأجيب: باأن ذلك ما جاء عن الدكتور نزيه حمَّ

هو خطاأ علمي، ا�ستبه عليهم كالم فقهاء املالكية يف هذه امل�ساألة مع كالمهم 
ح ذلك اأن بع�ص حمققي املذهب املالكي نقلوا التفاق  يف بيوع الآجال، ويو�سّ

على حرمة )اأ�سلفني واأ�سلفك عند املالكية(.

لي�سلفه  ا  الإن�سان �سخ�ساً ي�سلف  اأن  املنع من  “ول خالف يف  قال احلطاب: 
بعد ذلك”)1(.

وقال ال�سيخ علي�ص: “ول خالف يف منع اأ�سلفني واأ�سلفك”)2(.

واأهل املذهب اأب�سر به من غريهم، وقد اأفا�ص د. حامد مرية يف بيان ذلك 
فاأفاد واأجاد))3((. 

الوجه الثاين: عدم الت�سليم باندراج القرو�ص التبادلية امل�سرفية �سمن م�ساألة 
)اأ�سلفني واأ�سلفك(؛ لأن املنفعة يف القرو�ص التبادلية م�سرتكة، وفيها تعاون، 

ا املنفعة يف اأ�سلفني واأ�سلفك فهي خا�سة باملقر�ص وحده)4(. اأمَّ

امل�سارف،  يف  التبادلية  القرو�ص  بل  التفريق،  هذا  من  باملنع  وُيجاب: 

واملوؤ�س�سات هي قرو�ص اأ�سبه باملعاو�سات منها بالتربعات، فهل مثل اأ�سلفني 
حمالاً  الأ�سا�ص  من  القر�ص  جعلت  لأنها  منها؛  اأ�سد  تكون  قد  بل  واأ�سلفك، 

للتعاو�ص. 

الإقرا�سية  احلكومية  البنوك  ا  اأمَّ التجارية،  واملوؤ�س�سات  البنوك،  يف  هذا  لكن 
فيها  املنفعة  لأن  عليها؛  واأ�سلفك  اأ�سلفني  انطباق:  عدم  اأعلم-  -واهلل  يل  فيظهر 
اأو امل�ستفيدين واحلكومة من غري معامالت ربحية  تعاونية م�سرتكة بني املواطنني، 

تعاو�سية. 

مواهب اجلليل 273/6.   )1(
منح اجلليل 7/5.   )2(

العقود امل�ستجدة �ص556.   )3(
بحث اتفاقية اإعادة ال�سراء، د. يو�سف ال�سبيلي �ص175.   )4(
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ل  جديدة،  قر�سية  معاملة  اأنها  على  ال�سورة  هذه  ج  ُتخرَّ الثالث:  التخريج 
تنتمي للم�سائل ال�سابقة ووجه اجلدة فيها: 

للمحتاجني،  متثيلها  جهة  من  باحلكومة  تتعّلق  الإقرا�سية  املنفعة  اأن   : اأولاً
فاملنفعة  املحيط،  املجتمع  يف  امل�سلمني  لعموم  منفعة  فهي  وامل�ستفيدين، 

ا.  �سمولية جداً

ا: اأن يف هذه املنفعة فتح جمال مل�ساهمة امل�ستفيدين من معاونة احلكومة يف  ثانياً
الإقرا�ص، ففيها منفعة )التكافل(. 

ا: اأن احل�ساب اجلاري بنف�سه تقنية جديدة، واإن كان ُيكّيف على اأنه قر�ص،  ثالثاً
لكنه فيه اأوجه تفرقه عن القر�ص الأ�سلي ولو مل يكن فيها اإلَّ اأن املقرت�ص لن 
يت�سرر بو�سع ما اقرت�سه يف احل�ساب اجلاري، فهذه التقنية اجلديدة تعطي 

ا ما دام التعامل التعاو�سي منتٍف يف البنك احلكومي القر�سي. ا موؤثراً فرقاً

اأن املنتفع احلقيقي هو جهة ثالثة غري املقر�ص واملقرت�ص، وهو املجتمع  ا:  رابعاً
�سيما املحتاجني منهم.

الفرع الرابع: ا�سرتاط البنك احلكومي القر�سي على املقرت�ض تاأجيل �سحب 
ما اقرت�سه، اأو بع�سه: 

التكييف الفقهي لهذه امل�ساألة: 

على  البنك  ي�سرتط  وهاهنا  عميله،  من  للبنك  ا  قر�ساً يعترب  اجلاري  احل�ساب 
العميل ذي احل�ساب اجلاري تاأجيل �سحب ما اأقر�سه للبنك، اأو تاأجيل بع�سه، فهذه 

امل�ساألة داخلة �سمن م�ساألة ا�سرتاط الأجل يف القر�ص هل ي�سح اأو ل؟.

حترير حمل النزاع يف م�ساألة تاأجيل القر�ض بال�سرط كما يلي: 

: اتفق الفقهاء على جواز تاأجيل القر�ص بدون �سرط، كما حكاه القرايف)1(. اأولاً

الذخرية 295/5.   )1(
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ا: ح�سب الأ�سول والقواعد ال�سرعية اأنه ل يجوز تاأجيل القر�ص بدون ر�سى  ثانياً
العاقدين. 

ا: اإذا ا�سرتط اأحدهما تاأجيل القر�ص، ووافق الآخر فهل ي�سح التاأجيل اأو ل؟ ثالثاً

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني معروفني: 

اأحدهما: مينع تاأجيل القر�ص، ولو اأّجل فاإنه ل يتاأجل.

وهو مذهب احلنفية)1(، وال�سافعية)2(، واحلنابلة)3(.

وا�سرتاط  واإرفاق،  تربع  عقد  القر�ص  اأن  اأو�سحها  من  علل،  بعّدة  ذلك  وعّللوا 
لدى  ووجه  املالكية)5(،  وذهب  الإرفاقي)4(  مو�سوعه  عن  يخرجه  فيه  التاأجيل 
القر�ص  تاأجيل  �سحة  اإلى  القيم)8(  وابن  تيمية)7(،  ابن  خمتار  وهو  احلنابلة)6(، 
يف  الأ�سل  جتعل  التي  ال�سرعية  والقواعد  الأ�سول،  اإلى  ونزعوا  التاأجيل،  با�سرتاط 
ا، واإلى قاعدة وجوب الوفاء بالعقود ما مل  املعامالت احلل ما دام الرتا�سي موجوداً

تخالف ال�سرع)9(.

ويناق�س دليل املانعني: باأن التاأجيل زيادة اإرفاق، فهو يع�سد معنى القر�ص)10(، 

ولقيامه  ال�سرعية،  لالأ�سول  ملوافقته  الباحث؛  لدى  الراجح  هو  وهذا  يخالفه،  ول 
مب�سالح اخللق، ودرء ال�سرر عنهم.

املب�سوط 33/14، البحر الرائق 132/6.   )1(
حتفة املحتاج 46/5، نهاية املحتاج 229/4.   )2(

املغني 314/4، �سرح منتهى الإرادات 227/2.   )3(
البحر الرائق 132/6.   )4(
التاج والإكليل 232/7.   )5(

فتح العلي املالك 363/1.   )6(
الفتاوى الكربى 394/5.   )7(
اإعالم املوقعني 374/3.   )8(

املنفعة يف القر�ص �ص18.   )9(
)10( املنفعة يف القر�ص �ص172. 
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وبناءاً على ذلك فاإنه يجوز لبنك الإقرا�ص احلكومي التفاق مع املقر�ص الذي 
معلومة  معينة  مدة  بعد  اإلَّ  ر�سيده  بع�ص  �سحب  بعدم  يلتزم  اأن  لديهم  ا  فتح ح�ساباً

لديه؛ لأن ر�سيده هذا قر�ص التزم تاأجيله بر�ساه.

املطلب الثاين
�شندوق القر�ض من احل�شابات اجلارية

العميل،  بني  املتبادلة  املعامالت  بها  ُتقيد  التي  القائمة  هو:  اجلاري  احل�ساب 
والبنك)1(.

واملراد بها هنا: ما يوجد يف البنك من اأموال للنا�ص يف احل�سابات اجلارية. 

بع�ص  زال  ما  ولذلك  ا،  جداً طائلة  اأموالاً  ت�سكل  البنوك  يف  اجلارية  احل�سابات 
اأن  املطروحة:  القت�سادية  الأفكار  ومن  منها،  املجتمع  اإفادة  يحاول  القت�ساديني 
ُي�سرف جزء معنّي من اأموال احل�سابات اجلارية للقر�ص احل�سن، ونقل الفكرة من 

حيزها النظري اإلى واقع قائم ميكن و�سعه يف ثالث �سبل)2(: 

ال�سبيل الأول: 

اجلارية  احل�سابات  اأموال  من  معينة  ن�سبة  باإقرا�ص  البنوك  الأمر  ويل  اإلزام 
ال�سرعية، وهذا يذكره  ال�سيا�سة  له يف  املمنوحة  بناءاً على �سالحياته  ا  ا ح�سناً قر�ساً
اإلى  يحتاج  مقرتح  وهو  اإليه)3(،  الفكرة  تطبيق  افتقار  �سبيل  على  الباحثني  بع�ص 

درا�سة م�ستقلة.

الودائع امل�سرفية، جملة املجمع الفقهي الإ�سالمي 9/1/792.   )1(
مقال: جدل حول اآلية ت�سغيل �سناديق القر�ص احل�سن، القت�سادية.   )2(

مقال: الغامدي: القر�ص احل�سن اأف�سل و�سيلة لال�ستفادة من احل�سابات اجلارية على الرابط:   )3(
 www.al-madina.com  
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ال�سبيل الثاين: 

اأموال  يف  ا  عاماً ا  حقاً للنا�ص  اأن  باب  من  معينة  ن�سبة  باإقرا�ص  البنوك  اإلزام 
اأنها جاءت البنوك من غري  احل�سابات اجلارية فهي ت�سابه مال الفيء)1( من جهة 

تعب منها، اأو بتعب ي�سري اأتى به مال وفري!!. 

ويظهر للباحث اأن ذلك خمالف لل�سريعة الإ�سالمية؛ ملا فيه من اأخذ اأموال النا�ص 
بغري ر�ساهم، ولأن قيا�ص احل�سابات اجلارية بالفيء قيا�ص مع الفارق، فالفيء اأموال 

ا هذه فاأموال امل�سلمني، وُماّلكها معروفون.  الكفار)2(، اأو اأموال ل ُيعرف مالكها، اأمَّ

ال�سبيل الثالث: 

احل�سابات  للقر�ص احل�سن من  �سندوق  باإن�ساء  فيقوم  بذلك،  البنك  يتربع  اأن 
اجلارية، ويتم ذلك باإرادة البنك وحده، اأو بالت�سارك مع عمالئه، فيكون املُقر�ص هو 
ا، ويقوم البنك برعاية ال�سندوق، اأو تقوم بذلك موؤ�س�سة خريية  البنك والعميل معاً
اأخرى، فهذا عمل م�سروع اإذا خال القر�ص من الفوائد، وال�سروط املُحّرمة، ومل يكن 
به  بذلك طيبة  ا  متربعاً كان  بل  الإقرا�ص من ح�سابه،  على  باملوافقة  ا  ملزماً العميل 
احل�سنة  القرو�ص  منح  خاللها  من  يتم  معينة  اآلية  ال�سندوق  لهذا  فيو�سع  نف�سه، 

للم�ستفيدين)3(.

م�ساألة: لو ُوجد مثل ذلك فهل يجوز للم�سرف اأن يخ�ص بهذه القرو�ص عمالءه 
ب النا�ص يف فتح  لكي ي�ستمروا معه يف ح�ساباتهم اجلارية؟!، وهل يجوز للبنك اأن ُيرغِّ

ا ح�سنة؟!. ح�سابات لديه باأن مينحهم قرو�ساً

مو�سوعه  عن  يخرج  حينئذ  القر�ص  لأن  ال�سورتني؛  جواز  عدم  للباحث  يظهر 

 www.mawhopon.net :اقرتاح لإحياء القرو�ص احل�سنة، مقال: د. كمال توفيق حطاب  )1(
الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع 220/2.   )2(

ينظر: املقال ال�سابق: اقرتاح لأحياء القرو�ص احل�سنة  )3(
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ال�سرعي الإرفاقي، وي�سبح اأداة من اأدوات الت�سويق للبنك، وجذب العمالء)1(.

ا على بدء فاإن ق�سية اإلزام ويل الأمر للبنوك بالإقرا�ص قرر الباحث عدم  وعوداً
الباحث يرى �سرورة عر�ص  ال�سرعي يف القر�ص، ولكن  جوازها؛ ملخالفتها للمعنى 
م�ساألة ال�ستفادة من احل�سابات اجلارية للمجتمع على الجتهاد اجلماعي يف غري 
�سورة القر�ص؛ لأن وجود اأموالنا كمجتمع كامل باأيدي مالك البنوك، وهذا الإيداع 

ا اأو غريه، هو نازلة جديدة من حيث كميتها الهائلة. �سمي قر�ساً

ولكن مبا اأن املو�سوع خا�ص بالقر�ص، ويرى الباحث عدم جواز ال�ستفادة منها 
ا فال ينا�سب حينئذ درا�ستها هنا، واهلل اأعلم. يف الإقرا�ص اإلزاماً

فاحلا�سل: اأن فكرة �سرف �سيء من احل�سابات اجلارية على �سكل قرو�ص هو 
فكرة غري واقعية �سوى اأن تكون من باب التربع، ومن ثم فهي ل تختلف عن القر�ص 
للح�ساب  عالقة  ل  حينئذ  لأنه  والجتماعية؛  الر�سمية،  ال�سناديق  وقر�ص  العادي، 

اجلاري بالقر�ص، فالقر�ص مل ين�ساأ منه اأ�سالة، واإمنا ن�ساأ من املتربع. 

املطلب الثالث
�صندوق القر�ص من اجلمعيات اخلريية

تقوم اجلمعيات اخلريية بحالئل الأعمال الجتماعية، وتغذي التكافل بطريقة 
موؤ�س�سية رائعة، ومن ذلكم تبنيها، اأو بع�سها ملنح القرو�ص احل�سنة، فت�سع القر�ص 
احل�سن �سمن قوائمها، وت�سع له اآلية معينة عرب �سندوق القر�ص احل�سن، اأو غريه 
من امل�سميات. وهذا عمل م�سروع حتبه ال�سريعة، وتدعو له؛ لأنه قر�ص ح�سن لكن 

ا ي�ستدعيه الزمان، واملكان.  ب�سورة منظمة تنظيمياً

وتقدم اجلمعيات اخلريية القرو�ص احل�سنة، وميكن اأن تكون القرو�ص احل�سنة 

املنفعة يف القر�ص، للعمراين، �ص 413 وعلل عدم اجلواز يف ال�سورة الأولى باأنها من باب: اأ�سلفني   )1(
واأ�سلفك. 
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يف اجلمعيات اخلريية عرب و�سائل ثالث: 

ال�سورة الأولى:

كال�سدقات،  منها؛  الإقرا�ص  ا  �سرعاً يجوز  التي  اجلمعية  اأموال  من  الإقرا�ص 
واأنواع التربعات، فتكون اجلمعية هي املقر�سة. 

كانت  اإذا  ظاهر  حمذور  فيها  يوجد  ل  اإذ  امل�سروعية،  ظاهرة  ال�سورة  وهذه 
عملية الإقرا�ص موافقة لل�سريعة، وم�ستمدة من نظام ويل الأمر، ويكيَّف الإقرا�ص 
والقرتا�ص -هنا- باأنه اقرتا�ص من �سخ�سية حكمية ر�سمية فهو ملحق بالقرتا�ص 
من بيت املال، ولذلك يجب الوفاء على املقرت�ص لهذه اجلمعية ب�سخ�سيتها احلكمية 

املنبثقة من تاأ�سي�ص ويل الأمر لها، اأو اإذنه لها مبزاولة اأعمالها.

ال�سورة الثانية:

املقرت�ص،  وبني  بينه  و�سيط  واجلمعية  التاجر،  اأو  الغني،  هو  املقر�ص  يكون  اأن 
ملوافقته  ا؛  �سرعاً كله جائز  وهذا  كفيلة،  لي�ست  اأو  للمقرت�ص،  كفيلة  وتكون اجلمعية 

لل�سريعة يف جواز التوكيل، والكفالة يف القر�ص)1(.

له يف  ال�سعي  مقابل  املقرت�ص  املال من  مبلغ من  اأخذ  للجمعية  يجوز  ولكن هل 
اإمتام القر�ص مع التاجر، اأو الغني؟

هذا مبني على م�ساألة: جواز اأخذ اجلعل على حت�سيل القر�ص لالآخر، وهل تلحق 
ال�سخ�سية احلكمية بال�سخ�سية احلقيقية يف ذلك؟!.

اأخذ اجلعل، اأو العمولة من املقرت�ص مقابل ال�سعي يف حت�سيل القر�ص له جائز 
ا؛ لأن ذلك مقابل �سعيه، وعمله، فقد �ُسئل الإمام اأحمد: عّمن قال: ا�ستقر�ص  �سرعاً

يل األف درهم ولك ع�سرة، فقال اأحمد: هذا اأجري ل باأ�ص به)2(.

وقال ابن قدامة يف املغني: “اقرت�ص يل ولك ع�سرة جعالة على فعل مباح، كما لو 

الكايف، لبن قدامة 133/2.   )1(
م�سائل اأحمد، واإ�سحاق 3055/6.   )2(
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قال: ابن يل هذا احلائط ولك ع�سرة”)1(.

وال�سخ�سية احلكمية كال�سخ�سية احلقيقة يف ذلك؛ لأنها توؤول اإلى ال�سخ�سية 
احلقيقية، فاجلمعية تنفع الفقراء، واأ�سرابهم، كما اأنه يظهر اأن اجلمعية تاأخذ هذه 
العمولة مقابل ال�سعي ل مقابل اجلاه، فاجلاه يكون لالأفراد ل للجهات. فيجوز -واهلل 
اإذا جنحت يف حت�سيل  معني  مبلغ  دفع  املقرت�ص  على  اجلمعية  ت�سرتط  اأن  اأعلم- 
القر�ص له من اأحد الأغنياء، ويكون املبلغ بقدٍر منا�سب، وهذه ال�سورة فيها ت�سجيع 
ويف  للقر�ص،  للمحتاج  الو�سول  يف  ت�ساعدهم  اجلمعية  لأن  القر�ص؛  على  للتجار 
متابعة الوفاء، وال�سداد، وكذلك ت�ستفيد اجلمعية من عمولة القر�ص باعتبارها اأداة 

متويلية لها.

ال�سورة الثالثة:

تريد  اأموالاً  التجار  من  هي  فتقرت�ص  وُمقر�سة،  مقرت�سة،  اجلمعية  تكون  اأن 
اإقرا�سها، ثم تقر�سها على الفقراء وفق اآلية معينة، وطريقة �سداد مي�سرة، واآمنة.

ويرى الباحث جواز هذه الطريقة؛ لأن اجلمعية اخلريية �سخ�سية حكمية ذات 
اأموال، فهي مثل بيت املال، والوقف.

الإن�ساف:  يف  قال  جهة،  على  القر�ص  من  منعوا  احلنابلة  فقهاء  اإن  قيل:  فاإن 
“ومن �ساأن القر�ص اأن ي�سادف ذمةاً ل على ما يحدث...، فعلى الأول: ل ي�سح قر�ص 

جهة؛ كامل�سجد، والقنطرة”)2(.

اأنهم  بدليل  التي ل متلك،  اأعلم- هي اجلهة  املراد بذلك -واهلل  اأن  فاجلواب: 
بعد  ثم  امل�سلحة)3(،  اأو  للوقف عند احلاجة،  والقر�ص  املال،  لبيت  القر�ص  اأجازوا 
ذلك تقوم اجلمعية باإقرا�ص هذه الأموال للفقراء، واملحتاجني، وهذا عمل م�سروع، 

املغني 395/4.   )1(
الإن�ساف 96/5.   )2(

الفروع 349/6، وينظر: مطالب النهى 239/3، ففيه بيان لذلك.   )3(
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ا على القرتا�ص من بيت املال؛ لأن هذه اجلهات مو�سوعة مل�سالح امل�سلمني،  قيا�ساً
ا واأن هذه الطريقة ت�سجع الأغنياء  وملا يف ذلك من التعاون على الرب والتقوى خ�سو�ساً
على الإقرا�ص، حيث تتوفر لهم الثقة يف اجلمعيات، واملوؤ�س�سات اأكرث من الأفراد، 
اجلمعية،  اإلى  حلاجتهم  بال�سداد؛  الأفراد  لهتمام  مدعاة  الطريقة  هذه  اأن  كما 

وملتابعة اجلمعية لهم، حيث اإن املال مالها. 

ويف هذه ال�سورة ل يجوز للجمعية اأخذ عمولة على القر�ص من املقرت�ص؛ لأنها 
باب  يف  داخلة  هنا  العمولة  فتكون  و�سيط،  اأو  �ساعية،  جمرد  ولي�ست  املقر�سة  هي 

ا، وهذا رباًا حمرم.  القر�ص)1( اإذا جر نفعاً

املطلب الرابع
�صندوق القر�ص بني زمالء العمل، واالأقارب)القر�ص االأ�صري(

والهدف  الأ�سرة،  بها  تقوم  اأو  والدوائر،  املوؤ�س�سات،  داخل  تن�ساأ  �سناديق  هذه 
ولذلك  ال�سندوق،  يف  للم�سرتكني  احل�سن  القر�ص  فر�ص  توفري  على  التعاون  منها 
ا،  املوؤ�س�سية م�سابهة لل�سناديق الأ�سرية، لذلك جاء النظر فيها متحداً فال�سناديق 

وميكن تق�سيم هذه ال�سناديق اإلى ق�سمني: 

الذي ل يجعل م�ساهمة املقرت�ص  الأ�سري  اأو  املوؤ�س�سي،  القر�ص  ل: �سندوق  الأوَّ
ا ملنحه القر�ص، بل هذا ال�سندوق تعاوين حم�ص، مينح  يف ال�سندوق �سرطاً
ا للقر�ص، وقد  القر�ص ملن ي�سارك، ومن ل ي�سارك، وقد يكون هذا �سندوقاً

يكون هو �سندوق العائلة املو�سوع مل�ساحلها العامة. 

ا كان فهذا عمل م�سروع، وهو من القر�ص احل�سن؛ ملوافقته لل�سريعة الإ�سالمية  واأياً
يف نفع املحتاج، وتفريج كربته من غري مانع �سرعي. 

اأو  فيه،  بامل�ساهمني  اخلا�ص  الأ�سري  اأو  املوؤ�س�سي،  القر�ص  �سندوق  الثاين: 

الدر املختار 166/5، املجموع 172/13، الإن�ساف 37/5.   )1(
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بامل�ساهمني يف ال�سندوق الأكرب ال�سندوق التعاوين.

وهذا ال�سندوق يرى الباحث م�سروعيته؛ لأنه من باب التعاون على الرب، وهو نوع 
من اأنواع التكافل، لكن ُيرد عليه اأنه من باب )اأقر�سني واأقر�سك(، فهو قر�ص جر 
ا؛ لأن قرو�سه قرو�ص تبادلية، ولول اأنه ُيقر�ص امل�ساهمني ملا �ساهم الكثري منهم،  نفعاً

فكيف يجوز وهذا واقعه؟!!)1(.

وهذا اإ�سكال مهم من الناحية الفقهية، وحيث اإن هذه ال�سناديق امتداد للقر�ص 
ا  التباديل املعروف ب� )جمعية املوظفني( امل�سهورة، و�سوف ياأتي عليها الكالم قريباً

فليكن حل هذا الإ�سكال هناك. 

املطلب اخلام�ص
�صندوق القر�ص البلدي )االأهلي(

مل مير عليَّ اأثناء البحث وجود �سندوق يهدف اإلى اإن�ساء قرو�ص ح�سنة من اأهل 
البلد متويالاً وا�ستفادة، واملراد باأهل البلد هم اجلماعة ال�ساكنون يف مدينة واحدة، 

اأو قرية واحدة، اأو حي واحد.

اجلمعيات  ك�سناديق  خريي؛  موؤ�س�سي  فيها  الرابط  يكون  ال�سناديق  فاأكرث 
اأو يكون عرب رابطة عمل؛ ك�سناديق املوؤ�س�سات، اأو عرب قرابة؛ ك�سناديق  اخلريية، 
اإن�ساء  اأن  واأجد  احلكومية،  الإقرا�ص  و�سناديق  بنوك  اإلى  اإ�سافة  والقبائل،  الأ�سر 
ا فكرة القر�ص احل�سن.  �سندوق اأهلي، اأو �سناديق اأهلية بح�سب حجم البلد يخدم كثرياً

الأ�سرية، فهو داخل  ال�سناديق  ال�سابق يف  الكالم  ال�سندوق يجري عليه  وهذا 
�سمن التعاون والتكافل امل�سروعني، واحلاجة ما�سة اإليه يف ظل ندرة القر�ص احل�سن، 

وتوفر القرو�ص التجارية املرهقة. 

ينظر: جواب ال�سيخ ابن جربين ملن �ساأله عن �سندوق موؤ�س�سة الكهرباء، موقعه  على الإنرتنت:   )1(
 Cms.ibn-jebreen.com .)القرتا�ص من ال�سندوق التعاوين، و�سندوق القر�ص لذي احلاجة(
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جهة،  من  املحتاجني  لكرثة  عنه؛  ُتغني  اخلريية  اجلمعيات  �سناديق  اأظن  ول 
ولعدم تخ�س�ص اجلمعيات اخلريية بالقر�ص، وانفتاحها على جميع اأو اأكرث م�ساريع 
اخلري، فوجود �سندوق اأهلي خا�ص بالقر�ص يفيد ما ل يفيده العمل العام يف وجوه 
الرب والإح�سان، عالوة على اأن بع�ص اجلمعيات اخلريية لي�ص لديها ن�ساط القر�ص 
احل�سن؛ لعدم قدرتها عليه، اأو لغري ذلك، بل اإن بع�ص القرى لي�ص فيها اأ�سالاً جمعيات 
�سناديق  مثل  فهي  تدعمه،  بل  اجلمعية  عمل  تعار�ص  ل  ال�سناديق  وهذه  خريية!!، 
للجمعية اخلريية!!، فالباحث يدعو  التبعية  واملوؤ�س�سات اخلارجة عن نطاق  الأ�سر، 
اإن�سائه  اإجراءات  وت�سهيل  عليه،  احلث  اإلى  ويدعو  ال�سندوق،  هذا  مثل  اإن�ساء  اإلى 
مع  اخلريية  اجلمعيات  اإدارة  حتت  جعله  من  مانع  ول  الخت�سا�ص،  اأهل  قبل  من 
ا�ستقالله، واخت�سا�سه بالن�ساطات القر�سية، وما يتبعها من اأعمال اإدارية ونحوها. 

التكييف الفقهي ل�سندوق القر�س البلدي: 

وعاءاً  يكون  اأنه  مبعنى  الب�سيطة،  القر�ص  فكرة  على  يقوم  ال�سندوق  كان  اإن 
وهذا  املُقر�سني،  تعدد  باب  من  فهو  الإح�سان  يف  الراغبني  املُقر�سني  اأموال  جلمع 
عمل م�سروع يف الفقه الإ�سالمي، واإن كان يف �سمنه ما ي�سمى بالقرو�ص التبادلية 

التعاونية، فهذا مو�سع خالف بني الفقهاء، و�سوف ياأتي الكالم عليه.
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املبحث الثاين
متويل القر�ص احل�صن 

وفيه متهيد، و�ستة مطالب: 

متهيد

القر�ص هو عطية مالية واجبة الرد، فلزمه اأن يتوفر املال الذي مُينح للمقرت�سني، 
وال�سريعة الإ�سالمية و�ّسعت املجال لأهل اخلري يف اإي�سال الرب والإح�سان للمحتاجني، 
ا عليهم �سوى اأنها �سبطت القر�ص باأن يظل يف دائرة الإح�سان املجرد،  فلم ت�سع قيوداً
اأو الإح�سان، والتكافل، فو�سعت �سمانة متنع من ا�ستغالل القر�ص ال�سرعي؛ ليكون 
الربا  اأبواب  من  ا  باباً حينئذ  فتكون  التجار  وي�ستغلها  الفقراء،  ُتنهك  جتارية  اأداة 
ا من اأموال واأعمال تكافلية،  ا من اأموال حم�سية، واإمَّ والظلم. فاأموال القر�ص تن�ساأ اإمَّ

ا من اأموال واأعمال تعاونية.  واإمَّ

والأموال منها اأموال تربعية حم�سة، ومنها اأموال تربعية م�سوبة بالتكافل، وهذه 
امل�سادر كلها جائزة، فيما يرى الباحث ح�سب ما �سياأتي تف�سيله تف�سيالاً يتنا�سب 
م�سادر  منها  متويلية،  م�سادر  عّدة  من  حا�سل  القر�ص  ومتويل  البحث،  وطبيعة 
من  القر�ص  كتمويل  اإليها؛  الإ�سارة  �سبقت  وقد  منها،  القر�ص  متويل  جواز  وا�سح 
بيت املال كما هو احلا�سل يف قرو�ص كثرية ي�سرفها بنك الت�سليف، وبنك التنمية 

العقاري، والبنك الزراعي وغريها.

للجمعيات  تقّدم  التي  والتربعات  ال�سدقات،  اأموال  القر�ص من  وكذلك متويل 
اخلريية، وال�سناديق املوؤ�س�سية والأ�سرية. 

التي  فهي  ال�سريعة،  فقهاء  بني  خالف  فيها  وقع  امل�سادر  بع�ص  هناك  لكن 
�ساأخ�سها بالكالم هنا على وجه ينا�سب البحث. 
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املطلب االأول
متويل القر�ص احل�صن بوقف النقود

املراد باملطلب: هو وقف النقود على القر�ص. 

ا  قر�ساً لُت�سرف  ماله  من  جزء  بوقف  ما  حم�سن  اأو  ما،  �سندوق  يقوم  باأن 
للمحتاجني، وتظل كذلك كلما ح�سل ال�سداد تكرر القر�ص. 

وهذا عمل قائم الآن، ومن اأبرز اأمثلته: وقف القر�ص احل�سن يف مكة املكرمة بداأ 
وبلغ يف عام )1436ه�( )خم�سة  ا(،  األفاً وت�سع و�ستني  عام )1419ه�( مببلغ )مائة 

ا )1(. ماليني و�ستمائة األف(، ومت اإقرا�ص حوايل )23( مليوناً

الباحث  ويرى   ،)%98( �سداد  وبن�سبة   ،)1535( حوايل  امل�ستفيدين  عدد  وبلغ 
ا على ما قّرره كثري من الفقهاء من جواز وقف النقود على  م�سروعية هذا العمل جرياً
احلنابلة)3(،  لدى  ورواية  ال�سافعية)2(،  لدى  ووجه  املالكية)،  مذهب  هو  كما  القر�ص 
ومنعه احلنفية، وال�سافعية، واحلنابلة)4(؛ لعدم وجود احلب�ص فيها؛ لأنها تتغري وتتبدل، 
ولي�ص مع من منع وقفها دليل وا�سح يقاوم اأ�سل اجلواز؛ لأنه ميكن النتفاع بالنقود 
حتبي�ص  وهو  الوقف  اأ�سل  النقود  وقف  يخالف  فلم  مقامها،  يقوم  ومثلها  بقر�سها، 
ا: واأن النا�ص حمتاجون  الأ�سل؛ لأن احلب�ص قائم والتغيري �سوري ل اأثر له، خ�سو�ساً
اإلى هذا ال�سبيل؛ لندرة القر�ص احل�سن، وحلاجة القر�ص احل�سن اإلى م�سدر متويل 
)5(: “ولو قال الواقف: 

 ثابت؛ لعدم كفاية ال�سدقات به، ولذلك قال ابن تيمية
ا، واإذا اأطلق وقف  وقفت هذه الدراهم على قر�ص املحتاجني مل يكن جواز هذا بعيداً
النقدين ونحوهما مما ميكن النتفاع ببدله فاإن منع �سحة هذا الوقف فيه نظر...”.

 www.aber-makkah.com :موقع جمعية الرب مبكة  )1(
رو�سة الطالبني315.  )2(

الإن�ساف 11/7.  )3(
فتح القدير218/6، رو�سة الطالبني 315/5، املغني373/5   )4(

الختيارات �ص171  )5(
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وقد اأجازت وقف النقود اللجنة الدائمة لالإفتاء يف ال�سعودية)1(، وجممع الفقه 
بها  املتعامل  النقدية  فالأوراق  للقر�ص  النقود  وقف  جواز  ثبت  فاإذا  الإ�سالمي)2(، 

اليوم تاأخذ حكمها. 

املطلب الثاين
متويل القر�ص احل�صن بالزكاة

اخلريية،  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات،  خزينة  يف  طائلة  اأموال  الزكاة  من  جتتمع 
بع�ص هذه  ُتدفع  اأن  ا  �سرعاً ي�سوغ  وُت�سرف ح�سب نظام معني، وجدولة متبعة، فهل 
ا، ثم ُيدفع اإلى حمتاج اآخر وهكذا؟. الأموال الزكوية يف �سورة قر�ص ح�سن ُيرد لحقاً

هذه امل�ساألة من نوازل الع�سر، والتاأ�سيل الفقهي فيها قليل، وميكن اأن نف�سل ما 
يتعلق منها مبو�سوعنا اإلى �سورتني: 

مقام  يقوم  القر�ص  اأن  باعتبار  القر�ص  من  الزكاة  ُتدفع  اأن  الأولى:  ال�سورة 
الزكاة، فبدلاً من اأن يعطى الفقري ن�سيبه من الزكاة ويتملكها يعطى نف�ص 

الن�سيب على �سورة قر�ص ح�سن لزم الرد. 

واإمنا  اأنها زكاة،  لي�ست على  الزكاة  القرو�ص من  ُتدفع بع�ص  اأن  الثانية:  ال�سورة 
على وجه القر�ص؛ لتو�سيع نطاق التكافل امل�سمول بالزكاة، فُي�سرف القر�ص 
للفقري، واملتو�سط، بل وامل�ستثمر، لكن ال�سرف للفقري لي�ص باعتبار اأنها زكاته.

فال�سورة  وا�سح،  بينهما  الفرق  لكن  الظاهر،  مت�سابهتان يف  ال�سورتان  هاتان 
الأولى تغيري ملو�سوع الزكاة، وطبيعتها، وال�سورة الثانية ا�ستغالل للزكاة مع بقائها 

على مو�سوعها، وقد اختلف الفقهاء املعا�سرون يف هذه امل�ساألة على قولني: 

فتاوى اللجنة الدائمة 97/16.  )1(
قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل رقم 140 )15/6(، الدورة اخلام�سة ع�سرة مب�سقط عام 1425ه�،   )2(

وينظر البنك الوقفي، اليحيى �ص92 
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القول الأول: حترمي اإقرا�س اأموال الزكاة. 

اللجنة  قالت  الزكاة،  اأموال  اإقرا�ص  الع�سر  فقهاء  من  الأكرث  بل  الكثري  منع 
الدائمة: “ول يجوز الت�سرف يف اأموال الزكاة باإقرا�ص املتزوجني ونحوهم منها؛ لأن 
املق�سود من الزكاة �سد حاجة الفقراء، وامل�ساكني، وق�ساء دين الغرماء، ويف اإقرا�ص 

اأموال الزكاة تفويت تلك امل�سالح على م�ستحقيها، اأو تاأخري ا�ستفادتهم منها”)1(.

والفتوى وا�سحة يف منع ال�سورة الثانية، ومت�سمنة ملنع ال�سورة الأولى، وكذلك 
اأفتت دائرة الفتوى بالأردن )2(، م�ستدلني مبا ت�سمنته الفتوى ال�سابقة من اأن الزكاة 
ا لنتفاع اأهلها  ا، اأو تاأخرياً واجبة الدفع على الفور، واأن يف اإقرا�سها لالآخرين تفويتاً

بها.

القول الثاين: جواز دفع الزكاة للفقري ب�سورة قر�س على اأنه زكاته.

دفع  على جواز  ا  وقيا�ساً ذلك من م�سلحة،  ملا يف  املعا�سرين،  بع�ص  قال  وبهذا 
الزكاة للغارم؛ ليوؤدي دينه، فكذلك ُتدفع للفقري على �سكل قر�ص له.

لأن  الزكاة؛  اأموال  اإقرا�ص  من  وا�سحة  م�سلحة  ل  باأنه  القول:  هذا  وُيناق�ص 
مدخالاً  للم�سلحة  يكون  حتى  لها  ا�ستثمار  هو  فلي�ص  لها،  تنمية  فيه  لي�ص  القر�ص 
فيه، وجرت العادة اأن القرو�ص يتع�سر اأو يتاأخر رد بع�سها، فتعري�ص اأموال الزكاة 
لذلك مف�سدة، ودرء املفا�سد مقّدم على جلب امل�سالح)3(، اإ�سافة اإلى اأنه ل م�سلحة 

وا�سحة يف مراعاة اأ�سحاب القرو�ص، وتقدميهم على الفقراء امل�ستحقني. 

ا القيا�ص على الغارمني فهو قيا�ص مع الفارق؛ ذلك اأن الغارم اإذا �سدد دينه  اأمَّ
ا الفقري اإذا ُدفعت له الزكاة على اأنها قر�ص يف ذمته،  من الزكاة فاإن ذمته ترباأ، اأمَّ
ا ترباأ به ذمته، فالزكاة ال�سرعية  فذمته �ُسغلت بالزكاة، فلم ي�ستفد من الزكاة �سيئاً

 .454/8  فتاوى اللجنة الدائمة برئا�سة ابن باز  )1(
 alftaa.jotquetin ،)2809( دار الإفتاء الأردنية، رقم الفتوى  )2(
التحبري �سرح التحرير 2239/5، الأ�سباه والنظائر، لل�سيوطي.  )3(
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اإبراء لذمة املدين، وقولكم فيه �سغل لذمته فكيف يقا�ص هذا على هذا؟.

وقبل ختم امل�ساألة اأود التذكري مبا يلي: 

ب�سورة  الزكاة  دفع  وهي  الأولى  ال�سورة  بجواز  القول  اأن  للباحث  يظهر   : اأولاً
دفعها  يف  الزكاة  لأن  اأرى-؛  -فيما  لل�سريعة  خمالف  اجتهاد  للفقري  قر�ص 
ا اأن تكون ثنائية الأطراف، اأو ثالثية فاأكرث، فاإن كانت بني الغني والفقري،  اإمَّ
لي�ص  والقر�ص  للفقري،  الدفع(  الإيتاء،  )الإعطاء،  الغني  على  اأوجب  فاهلل 
اأطرافها  كان  واإن  الرد،  ب�سرط  دفع  هو  واإمنا  ا،  دفعاً ول   ، اإيتاءاً ول   ، اإعطاءاً
الغني، والفقري، والو�سيط بينهما؛ كويل الأمر، ونوابه، والوكالء من الأغنياء، 
فيقال: نعم الغني اأعطى لكن هوؤلء الو�سطاء اأقر�سوا وما ملكوا الفقري، ول 

اأبراأوا ذمة الغارم، فكيف تكون زكاة �سرعية؟!!.

ا يف ال�سورة الثانية وهي دفع اأموال الزكاة لإقرا�ص املحتاجني ونحوهم  ا: اأمَّ ثانياً
يل  ويرتجح  اجتهادية،  م�ساألة  اأنها  فاأرى  الفقراء  على  توزيعها  جميء  قبل 
املنع اإلَّ عند احلاجة، ولعله ل توجد م�ساألة تتحقق فيها احلاجة يف ع�سرنا 
يف  الزكاة  اأموال  اخلريية(  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات،  )اإيداع  م�ساألة  �سوى 
ا(، واجلمعيات  البنوك، فهذه العملية ت�سمى يف عرف فقهاء الع�سر )قر�ساً
تعمل بها بال نكري من اأحد؛ لوجود احلاجة لذلك، ولكن يجب على اجلمعيات 
األ تودع الزكاة، بل ول ال�سدقات، وعموم التربعات اإلَّ يف بنوك غري ربوية؛ 
لئال تعاون على الربا باأموال امل�سلمني)1(، نعم احلاجة قد توجد يف ا�ستثمار 
اأموال الزكاة، وهذه م�ساألة اأخرى ل عالقة لها باإقرا�ص الزكاة؛ لأن القر�ص 
احل�سن لي�ص فيه ا�ستثمار، وقد يثور ت�ساوؤل مفاده: قد توجد حاجة لإقرا�ص 
على  الزكاة  من  امل�ستفيدين  وتكثري  التكافل،  نطاق  مد  وهي  الزكاة  اأموال 
ا، فامل�ستفيد  طول الأوقات، فلو كان عندنا مليون ونريد اإعطاء كل فقري األفاً

الإقرا�ص من اأموال الزكاة، د. نايف العجمي، املبحث الرابع: اإيداع اأموال الزكاة يف ح�سابات جارية   )1(
www.nuslim.library.com
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ا مردودة، ثم  األف فقري، وعلى هذا الجتهاد نعطي كل �سنة األف فقري قرو�ساً
نعطيها يف ال�سنة الأخرى األف فقري وهكذا، ويف خالل ع�سر �سنوات نكون قد 

اأعطينا املليون قرابة ع�سرة اآلف فقري، اأو حمتاج.

وُيجاب على هذا مبا يلي: 

واإمنا . 1 فقط،  تكافالاً  لي�ست  فالزكاة  الزكاة،  ب�سريعة  اإخاللاً  هذا  يف  اأن 
اأركان  اأعظم  من  ا  ركناً ال�سورة  معينة جعلت هذه  ب�سورة  تكافل معني  هي 
على  التكافل  اأبواب  فاإدخال  اأعطاه؟!!،  فهل  الفقري  اأقر�ص  فمن  الإ�سالم، 
ا واإن راآه الرائي م�سلحة فهو مف�سدة ت�سريعية؛ لأنه يفتح  الزكاة وخلطهما معاً
باب تغيري ال�سرائع بالأفكار امل�ستح�سنة، كما اأنه يوؤدي اإلى فو�سى ت�سريعية، 
 ، اأموالاً لها  فو�سع  التكافل،  عموم  عن  الزكاة  متييز  اإلى  ق�سد  والإ�سالم 

ا، ومقادير؛ لتظل حمفوظة م�سونة.  و�سفاتاً

عندما ُيقال بعدم جواز ذلك يف الزكاة فاإن ذلك ل يعني اإغالق باب امل�سلحة؛ . 2
بل ميكن اأن يكون القر�ص من اأموال ال�سدقات والتربعات.

كل اإن�سان عاقل يعلم اأن التكافل بالتمليك الذي هو الزكاة اأنفع، واأعظم من . 3
ا كل �سخ�ص ع�سرة  ملائة �سخ�ص متليكاً ُدفع  اإذا  فاملليون  بالقر�ص،  التكافل 
اآلف يف بلٍد فقري فاإنه يكفل به نف�سه، واأ�سرته، ورمبا ا�ستثمره، وا�ستقر به 
ا اإذا اأعطيته اإياه على �سبيل القر�ص  نوع ا�ستقرار مايل، ونف�سي، واأ�سري، اأمَّ
فهو ل يخلو من التكافل لكنه يبقى حمالاً يحمل همه، ويحتاج اإلى من ُيقّله 

عنه، فما تزال ذمته م�سغولة!!. 

كما اأن هذا القول ل يح�سل به حتقق حكم الزكاة كما اأراد ال�سرع، فهل �سيغتني 
ا لتاأليف قلبه على  الفقري بالقر�ص، وقد �سغلت ذمته به؟، وهل �ستكون الزكاة �سبباً
الإعطاء،  فالزكاة راعت كيفية  ا؟!،  اإذا كانت قر�ساً واأغنيائه  دينه، وعلى جمتمعه، 
وهذا الجتهاد راعى كمية الإعطاء، ومراعاة الكيف اأولى من مراعاة الكم، واحلا�سل 
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اأن قلب الزكاة من متليك اإلى دين هو تغيري لل�سريعة اأقرب منه اإلى اجتهاد فيها، 
واهلل اأعلم. 

املطلب الثالث
متويل القر�ص احل�صن بالتبادل

ا:  ا، اأو اأقر�سه هو �سابقاً واملراد اأن املقرت�ص ياأخذ قر�سه ممن �سوف يقر�سه لحقاً

وهذه لها �سورتان: 

ال�سورة الأولى: 

)�سلفني  اأو  واأقر�سك(،  )اأقر�سني،  الفقهاء  بع�ص  وي�سميها  فردية،  �سورة 
 - ا واأقر�سك -مثالاً واأ�سلفك(، باأن ياأتي �سخ�ص لآخر ويقول: اأقر�سني خم�سني األفاً

ا.  ا خم�سني األفاً �سيارة، اأو اأقر�سك لحقاً

ا، فقال ابن قدامة: “واإن  ن�ص الفقهاء على حترميها، ودخولها يف قر�ص جّر نفعاً
�سرط يف القر�ص اأن يوؤجره داره... اأو اأن يقر�سه املقرت�ص مدة اأخرى مل يجز؛ لأن 

ا يف عقد...”)1(.  النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بيع و�سلف، ولأنه �سرط عقداً

ا  �سخ�ساً الإن�سان  ي�سّلف  اأن  من  املنع  يف  خالف  “ول  اجلليل:  مواهب  يف  وقال 
لي�سلفه بعد ذلك”)2(.

ال�سورة الثانية:

ا يف تنظيم  اأن تكون عملية التبادل جماعية، فيدخل جماعة يقر�ص بع�سهم بع�ساً
معني، وهذه عملية منت�سرة اليوم، وت�سمى )جمعية املوظفني(، ولكن لها وجود لدى 

الفقهاء ال�سابقني. 

املغني 211/4.   )1(
مواهب اجلليل 273/6.   )2(
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“اجلمعة امل�سهورة بني الن�ساء باأن تاأخذ امراأة من كل  جاء يف حا�سية قليوبي: 
اإلى  لواحدة  وتدفعه  �سهر،  اأو  جمعة،  كل  يف  ا  معيناً ا  قدراً منهّن  جماعة  من  واحدة 

اآخرهّن جائزة، كما قال الويل العراقي”)1(.

املوظفني  بني  لي�ص  بها  العمل  عم  لذلك  القرو�ص،  بها  ت�سّهلت  ال�سورة  وهذه 
منها �سناديق  ت�سكلت  اأن  اإلى  تطورت  ثم  البيوت،  الن�ساء يف  بني  بل حتى  فح�سب، 

القر�ص احل�سن، فهذه ال�سناديق عملية مطورة للجمعية.

على  خمتلفة  فيها  اآراوؤهم  وجاءت  الع�سر،  فقهاء  بحثها  فقد  لأهميتها  ا  ونظراً
اأقوال: جميز، وحمرم، ومف�سل، وللتف�سيل �سور عدة، وح�سر ذلك كله هنا  ثالثة 

ا.  غري منا�سب؛ لطبيعة البحث، ولكن هذه خال�سة كافية مع راأي الباحث م�سبباً

�سبب الختالف: 

يظهر يل اأن �سبب اختالف الفقهاء املعا�سرين يف )جمعية املوظفني( راجع اإلى 
اإلى  التعاون فيها قال بجوازها، ومن نظر  الختالف يف تكييفها، فمن غّلب جانب 
ل فقد راعى اختالف �سورها كما  ا�سرتاط منفعة الإقرا�ص فيها حّرمها، ومن ف�سّ
�ستاأتي الإ�سارة اإليه، وعلى هذا فقد اختلفوا فيها على ثالثة اأقوال، اأذكر كل قول، مع 

دليله، ثم اأذكر ما ترّجح يل.

القول الأول: جواز هذه اجلمعية. 

 ، جربين  ابن  وال�سيخ  عثيمني،  ابن  وال�سيخ  باز،  ابن  ال�سيخ  اأفتى  وبه 
م�ستدلني باأن هذه اجلمعية من باب التعاون على الرب والإح�سان، كما اأنها �سبيل ل�سد 
اأبواب الربا الذي عم وطم يف هذه الأع�سر، وما فيها من ا�سرتاط منفعة الإقرا�ص 

ل ي�سر؛ لأن املنفعة جلميع الأطراف، ولي�ست لطرف واحد)2(. 

حا�سية قليوبي 321/2.   )1(
�ص250،   ،)43( عدد  البحوث،  جملة  �سمن  اجلربين  عبدالعزيز  د.  لل�سيخ  املوظفني،  جمعية  بحث   )2(
املنفعة يف القر�ص، للعمراين �ص549، ولبن باز، وابن عثيمني، وابن جربين  فتوى �سوتية يف 

مواقفهم على ال�سبكة.
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القول الثاين: اأن جمعية املوظفني حمّرمة.

وبه اأفتى �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز اآل ال�سيخ، وال�سيخ �سالح الفوزان، وال�سيخ 
عبدالرحمن الرباك، م�ستدلني باأن هذه اجلمعية مندرجة يف قاعدة )كل قر�ص جر 
ا(؛ لأن فيها اأن ال�سخ�ص ي�سرتط على الآخرين اإقرا�سه، ولول اأن م�ساركيه  ا فهو رباً نفعاً
ا ب�سرط اأن يقر�سه ال�سخ�ص الآخر  �سوف يقر�سونه ملا اأقر�سهم، ومن اأقر�ص �سخ�ساً
فهذا حمرم، فاإذا حرم التبادل الفردي هذا فالتبادل اجلماعي مثله؛ لعدم الفارق 

املوؤثر بينهما)1(.

القول الثالث: التف�سيل فيها.

جتوز اإذا ظهرت فيها قرائن التعاون مثل ال�سماح ملن مل ياأته دوره برتك اجلمعية، 
اإعفاء  ومثل  ا،  متاأخراً ترتيبه  كان  ولو   ، اأولاً القر�ص  باإعطائه  املت�سرر  تقدمي  ومثل 

املحتاج والفقري من ال�سداد، ونحو ذلك من دلئل التعاون. 

)2(، وقال 
 فاإذا كانت اجلمعية بهذه املثابة فهي جائزة، وهذا قول الألباين

به بع�ص الباحثني، والدليل هو نف�ص دليل القول الأول، لكنهم اأرادوا ظهور ما يدل 
على التعاون الفعلي؛ حتى ي�سلموا من الق�سية املمنوعة: ا�سرتاط املنفعة يف القر�ص.

وهناك تف�سيالت يف �سور امل�ساألة معتمدة على م�ساألة هل ت�ستمر اجلمعية لدورة 
واحدة اأو اأكرث؟، وهل الرتتيب فيها ثابت، اأو ي�سرتط اأحدهم تقدمي دورة فيجيزون 
الدورة الوحيدة؛ ل�سالمتها من ا�سرتاط الإقرا�ص، ول يجيزون اأكرث من دورة، ول اأن 
الإقرا�ص وهو �سرط حمرم)3(، وهذا  ترتيبه؛ ل�ستمالها على �سرط  ي�سرتط تقدمي 

التف�سيل راجع للقول الثاين. 
بحث جمعية املوظفني، د. عبدالعزيز اجلربين، جملة البحوث الإ�سالمية 250/43.   )1(

�سوؤال: ما حكم اجلمعيات املالية املنت�سرة بني املوظفني، الألباين على الرابط:   )2(
https:www.youtube.com

وبحث القر�ص امل�سروط بقر�ص مقابل، د. عبدالعظيم اأبو زيد، مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية:   
www.kantakjt.com/media/84,s �ص13.   

بحث جمعية املوظفني يف جملة البحوث الإ�سالمية، عدد )43(، �ص250.   )3(
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الراجح لدى الباحث: 

ا، وهذه معاقد هذا الرتجيح:  يرتجح للباحث القول بجواز جمعية املوظفني مطلقاً

الأول: اأن القر�ص من الرب، والتعاون على الرب كلية من كليات ال�سريعة القطعية، 
من  اأولى  اأدلته  فاإعمال  ظاهر،  وا�سح  املوظفني  جمعية  يف  التعاون  ووجود 
مطلقة  القاعدة  هذه  لأن  رًبا()1(؛  فهو  نفًعا  جر  قر�س  )كل  قاعدة  اإعمال 
لها قيود بح�سب تف�سيالتها يف مدونات الفقهاء)2(، والتعاون على الرب تدل 
عليه �سور الجتماع، ومقا�سدهم التي تبينها طبيعة اأعمالهم، حيث اإنهم يف 

ا م�ستغلني. الغالب زمالء عمل ونحوه، ولي�سوا جتاراً

امل�ساألة،  �سورة  لأن  لزم؛  غري  التعاون  على  تدل  قرائن  وجود  فا�سرتاط 
وطبيعتها التعاونية كافية يف الدللة على ذلك.

)جمعية  يف  موجود  الآخرين  على  القر�ص  ا�سرتاط  اأن  الباحث  يرى  ا:  ثانياً
اأو  دورة،  من  اأكرث  ا�ستمرت  اإذا  موجود  اأنه  الباحث  ُي�سلِّم  ول  املوظفني(، 
ا�سرتط املتاأخر التقدم، بل ا�سرتاط القر�ص موجود من البداية؛ لأن اجلمعية 
كتلة واحدة يف عمٍل واحد منظم، فهي قر�ص تباديل جماعي، فتفكيكه اإلى 

�سور ينايف طبيعتها التي دلت عليها الن�ساأة فيه تكلف.

لالأول،  ا  ُمقِر�ساً يعترب  الرتتيب  الثالث يف  الأولى،  الدورة  املثال: يف  �سبيل  فعلى 
والثاين  الأول،  يقر�ص  مل  فهو  بعده،  وَمن  واخلام�ص،  الرابع،  من  ا  ُمقر�ساً والثاين، 
ال�سرط،  التمل�ص من هذا  والرابع وهكذا. فمحاولة  الثالث،  اأن يقر�سه  ب�سرط  اإلَّ 
وادعاء عدم وجوده يف بع�ص ال�سور فيه تكلف فيما اأرى، ولكن هذا ال�سرط اجلماعي 
ا، وهو غري م�ساٍو للم�ساألة املمنوعة  ل اأرى اأنه داخل �سمن قاعدة ال�سرط الذي جر نفعاً
م�ساألة  يف  وجوده  يخالف  اجلماعي  التبادل  يف  وجوده  بل  واأدينك(،  )اأقر�سني، 

الدر املختار 166/5، املجموع 172/13.   )1(
املغني 394/4، اإعالم املوقعني 11/2.   )2(
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)اأقر�سني، واأقر�سك(، يتبنّي هذا مّما يلي: 

ا  اأمَّ ب�سورة خال�سة،  واأقر�سك(،  )اأقر�سني،  �سرط  فيه  الفردي  التبادل   : اأولاً
واأقر�ص  )اأقر�سني،  وفيه  واأقر�سك(،  )اأقر�سني،  ففيه  اجلماعي  التبادل 
ا،  قليلة جداً ال�سورة  وهذه  واأقر�سك(،  )اأقر�سني،  وفيه  ونوفيك(،  غريي، 
واحدة  �سورة  فاإنزال حكم  اجلماعي،  التبادل  موجودة يف  ال�سور  هذه  كل 
عليه وهي )اأقر�سني، واأقر�سك( فيه نظر فيما اأرى، كما اأن تفكيك ال�سورة 
ا  املتحدة ذات الكتلة الواحدة فيه نظر كذلك، وال�سواب هو النظر اإليها نظراً
ا فيها، ثم بناء  ا يربط بني ال�سور ال�سابقة برابط واحد اإذا كان ظاهراً جمعياً

احلكم عليه.

مظنة  لأنه  اأعلم-؛  -واهلل  منه  منع  واأقر�سك(  )اأقر�سني،  �سرط  اأن  ا:  ثانياً
ل�ستغالل القر�ص لأكل اأموال النا�ص بالباطل، مع ما فيه من تغيري مو�سوع 
التبادل اجلماعي،  القر�ص يف  الإرفاقي بخالف ا�سرتاط  ال�سرعي  القر�ص 
فلي�ص مظنة ل�ستغالل النا�ص، بل هو قر�ص تعاوين يخالف ال�سرط ال�سابق يف 
عدم اّطراد وجوده يف كل مقرت�ص، ويف كيفية وجوده، ويف تعار�سه مع ق�سد 

التعاون على الرب الوا�سح يف جمعية املوظفني.

فنا�سب من هنا النظر اإلى ق�سية التعاون، وجعلها هي املاأخذ للم�ساألة؛ لأن التعاون 
التبادل  فهذا  اأعلم.  واهلل  القر�ص،  ا�سرتاط  ق�سية  بخالف  من�سبط  مّطِرد  فيها 

اجلماعي منفعته للجميع، وما كان الهدف بهذه املثابة فال تنهى عنه ال�سريعة.

قال ابن تيمية  يف ال�سفتجة: “وال�سحيح اجلواز؛ لأن املقر�ص راأى النفع 
باأمن خطر الطريق اإلى نقل دراهمه اإلى بلد دراهم املقرت�ص، وكالهما منتفع بهذا 
واإمنا  اإليه،  ويحتاجون  وي�سلحهم،  النا�ص،  ينفع  عما  ينهى  ل  وال�سارع  القرتا�ص، 

ينهى عما ي�سرهم، ويف�سدهم، وقد اأغناهم اهلل عنه”)1(. 

الفتاوى 456/19.   )1(
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املطلب الرابع
التمويل اجلماعي للقر�ض احل�سن

عليهم  وي�سهل  القر�ض،  مقدار  عليهم  فيخف  املقر�سون  يتعدد  اأن  به:  واملراد 

ين�س�أ من هذه  لكرثتهم  لكن  رمزًي�  يكون  قد  مبلًغ�  منهم  الواحد  فيدفع  الإقرا�ض، 
املب�لغ قرو�ض كثرية. 

وهذا التمويل قد يكون متع�سًرا يف ال�س�بق لكنه الآن يف ظل قنوات التوا�سل اأ�سبح 
اأمًرا من ال�سهولة مبك�ن. 

و�سعت  والتي  للإقرا�ض)))،  الع�ملية  كيف�  منظمة  وهو  -مثًل-  وجدت  ولذلك 
مواقع  يف  طلبه  اأعلن  ثم  اإليهم،  تقّدم  القر�ض  اأراد  ومن  الإنرتنت،  على  ح�س�ب�ت 
املنظمة، فج�ءته القرو�ض على �سكل م�س�هم�ت فردية �سغرية تتجمع لدى املنظمة، 
ب�سدد  لي�ض  والبحث   ،((( العربية  كيف�  ذلك  على  تبعتهم  وقد  للم�ستفيد،  ُتدفع  ثم 
درا�سة مدى مط�بقة عملية القر�ض لل�سريعة الإ�سلمية لدى ه�تني املنظمتني، واإمن� 
من  امل�ل  وجتميع  التوا�سل،  وو�س�ئل  الإنرتنت،  من  ال�ستف�دة  فكرة  نقل  املق�سود 

� ح�سًن� للمحت�جني. خلله�، و�سرفه قر�سً

.(Kiva( �ينظر: ويكيبيدي�، كلمة كيف  (((
اأربعة  بني  فيه�  تتم  القر�ض  وعملية  الإنرتنت،  طريق  عن  اإقرا�ض  منظمة  كيف�  منظمة  مهم:  تنبيه 

اأطراف: 
الأول: املنظمة.

الث�ين: املقر�سون .
الث�لث: الو�سيط الإلكرتوين .

الرابع: ال�سرك�ء على الأر�ض، وهم: الذين ي�ستلمون القرو�ض، وي�سلمونه� للمقرت�ض، واملنظمة اأعلنت 
اأنه� ل ت�أخذ اأية ف�ئدة على قرو�سه� �سوى ال�سرك�ء على الأر�ض ف�إنهم ي�أخذون فوائد رمزية، وهذه 
رة بعملهم ل بن�سبة القر�ض فهي  اإن ك�نت عمولة على عمل حقيقي لهوؤلء ال�سرك�ء ُمقدَّ الفوائد 
اأجرة ج�ئزة، واإن ك�نت تختلف ب�ختلف مبلغ القر�ض فهي رب� حمرم، ويحرم به� التع�مل مع هذه 

املنظمة لأن ذلك اإع�نة على الرب�. 
جريدة الري��ض، 6)/433/8)هـ، مق�ل: )مليون دولر جمموعة قرو�ض كيف� ال�سب�ب العربي).   (((
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التكييف الفقهي لهذا املقرتح: 

ُي�سلِّمها  ثم  املقر�سني،  اأموال  يجمع  معا�سر  وعاء  عن  عبارة  هو  العمل  هذا 
للمقرت�سني، ثم يتولى حت�سيلها منهم.

فالتكييف الفقهي لهذه العملية اأنها عملية قر�ص، ووكالة، والتوكيل يف القر�ص 
القر�ص  يكون  اأن  ب�سرط  العمل جائز  فاإن هذا  وبالتايل  الإ�سالمي،  الفقه  جائز يف 

ا من الفوائد الربوية �سريحة كانت اأو بحيلة.  ا خالياً ح�سناً

 وي�ستح�سن الباحث اأن تكون املجموعات، ومواقع التوا�سل و�سيلة لتمويل القر�ص 
العمل  الباحث  ي�ستح�سن  القرو�ص اخلريية، كما  يف اجلمعيات اخلريية، و�سناديق 
مراعاة  مع  والتجمعات  والأ�سر،  للبالد،  اخلا�سة  القروبات  يف  الطريقة  هذه  مبثل 

ال�سوابط الأمنية، والجتماعية. 

املطلب اخلام�ص
متويل القر�ص احل�صن بامل�صاركة بني القر�ص واملقرت�ص

املراد باملطلب: القر�ص عقد اإرفاق، فال يجوز للمقر�ص اأن ي�سرتط على املقرت�ص 

اأن  ميكن  فهل  ا  تعاونياً القر�ص  كان  اإذا  لكن  الإرفاقية)1(؛  القر�ص  طبيعة  يغري  ما 
ي�سارك املقرت�ص جهة القر�ص يف متويل القرو�ص، هذه لها �سور: 

متويل  يف  م�سارك  فاملقرت�ص  اجلماعي؛  التباديل  القر�ص  الأولى:  ال�سورة 

القرو�ص مع اجلماعة، وقد �سبق بحث امل�ساألة، لكن م�ساركته لي�ست بنف�ص قر�سه 
كما هو وا�سح. 

باملبلغ  )القر�ص(  بنك  لدى  ا  جارياً ا  ح�ساباً املقرت�ص  يفتح  اأن  الثانية:  ال�سورة 

اإلى حني  منه  الآخرين  اإقرا�ص  البنك يف  منه  في�ستفيد  البنك،  من  اقرت�سه  الذي 
�سحبه، وقد �سبق بحث امل�ساألة، وترجيح جواز ذلك. 

املجموع 172/13، الإن�ساف 37/5.  )1(
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ا لدى )م�سرف القر�ص(،  ا ا�ستثمارياً ال�سورة الثالثة: اأن يفتح املقرت�ص ح�ساباً

ويجعل ريعه بينه وبني امل�سرف، ثم ميول امل�سرف بهذه املبالغ القرو�ص احل�سنة، 
وهذه امل�ساألة ُمقدرة من اأجل فتح الفر�سة للمقرت�ص ل�ستثمار قر�سه مع البنك يف 
بالتمويل عرب حتويل  الإقرا�سي  البنك  اأجل مد  ومن  موؤ�س�سي مدرو�ص،  ن�ساط  ظل 
تعود باخلري عليه،  ا�ستثمارية عوائدها  اإلى م�ساريع  للم�ستفيدين  جزٍء من قرو�سه 

ا؟. وعلى املقرت�سني، وعلى املجتمع، فهل هذا جائز �سرعاً

التكييف الفقهي لهذه امل�ساألة: 

اإلى  تق�سيمها  ومُيكن  وامل�ساربة،  القر�ص،  فيها  اجتمع  امل�ساألة  هذه  اأن  نالحظ 
ق�سمني: 

الق�سم الأول: اأن يتيح بنك الإقرا�ص احلكومي للم�ستفيدين امل�ساهمة معه دون اأن 
ا يف اإقرا�سهم، بل يكون عقد القر�ص م�ستقالاً عن  يربط ذلك باعتباره �سرطاً
ا  قر�ص ال�ستثمار مع البنك، فالظاهر جواز ذلك بناءاً على ما تاأ�سل �سرعاً
من اأن الأ�سل يف املعامالت احلل والإباحة، ولأن �سبهة اتخاذ القر�ص و�سيلة 

ا.  للرتبح هنا منتفية، اأو بعيدة جداً

الق�سم الثاين: اأن ي�سرتط بنك الإقرا�ص احلكومي على املقرت�ص اأن ي�ستثمر مع 
ا من قر�سه. البنك جزءاً

و�سورة امل�ساألة:

اأن  ب�سرط  األف ريال �سعودي  للمقرت�ص: نقر�سك مائة  املذكور  البنك  يقول  اأن 
ت�ساهم مع البنك بع�سرة اآلف ريال كعقد م�ساربة، والربح بيننا وبينك على �سرط 
ا قال ل�سديقه اأو قريبه: اأقر�سك مائة األف  ا تاجراً نتفق عليه، فهي مثل لو اأن �سخ�ساً

ا لك يف �سركتي للم�ساربة. ب�سرط اأن اأ�سعها ن�سيباً

التكييف الفقهي لهذه امل�ساألة: 
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هذه امل�ساألة جمعت بني القر�ص وامل�ساربة على وجه م�سروط، والقر�ص هو العقد 
اإذا �سرط فيه  القر�ص  القر�ص، فهل يجوز  الأول، وال�سرط هو امل�ساربة بجزء من 

امل�ساربة به اأو بجزء منه؟.

الفقهي،  التخريج  من  نوعان  فيه  يجري  اأن  ميكن  اأنه  الباحث  ت�سّور  ح�سب 
ذلكم اأن جهة القر�ص هنا جهة حكومية احتمالية ا�ستغاللها القر�ص للرتبح بعيدة، 
والظاهر منها هو معاونة املحتاجني فيها للنهو�ص باأنف�سهم، وحتقيق كفاياتهم، فمن 

هذا امللحظ املهم اأمكن لنا نوعان من النظر الفقهي: 

التخريج الأول: 

امل�ساألة  وهذه  ال�سرط،  وجه  على  وامل�ساربة  القر�ص  بني  اجلمع  على  تخريجها 
اختلف فيها الفقهاء على قولني: 

القول الأول: حترمي ذلك.

وهو قول املالكية)1(، ، قال مالك: “... ول يكون مع القرا�ص بيع، ول كراء، ول 
عمل، ول �سلف دون �ساحبه...”، وبه قال احلنابلة، قال ابن قدامة يف املغني: “... 
وال�سروط الفا�سدة تنق�سم اإلى ثالثة اأق�سام... الق�سم الثالث: ا�سرتاط ما لي�ص من 
م�سلحة العقد ول مقت�ساه، مثل اأن ي�سرتط على امل�سارب امل�ساربة له يف مال اآخر، 
ا، اأو اأن يخدمه يف �سيٍء يعينه... اأو �سرط امل�سارب على  اأو ياأخذه ب�ساعة، اأو قر�ساً

ا من ذلك”)2(.  رب املال �سيئاً

القول الثاين: جواز ا�سرتاط امل�ساربة يف القر�ض.

وهو ظاهر كالم احلنفية. جاء يف املب�سوط)3( عند كالمه على ما ن�سبه اإلى عمر 
فها، قال: “... ويف هذا دليل اأن لالإمام ولية  اأنه قال ملن وجد اللقطة: اعمل بها وعرِّ

ال�ستذكار 13/7، التاج والإكليل 388/5.   )1(
املغني 186/5، ال�سرح الكبري 127/5.   )2(

املب�سوط 7/11.   )3(
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ا  الإقرا�ص يف اللقطة، والدفع م�ساربة؛ لأن قول عمر : اعمل بها وعرفها اإمَّ
اأن يكون بطريق امل�ساربة، اأو الإقرا�ص م�ساربة، وقد علمنا اأنه مل يرد امل�ساربة حني 

مل يتبنّي ن�سيبه من الربح فكان مراده الإقرا�ص منه...”)1(.

ا  وجاء يف املب�سوط)2(: “باأن دفع األف درهم اإلى رجل على اأن يكون ن�سفها قر�ساً
عليه، ويعمل يف الن�سف الآخر ب�سركته... فاإن ذلك �سحيح”.

الأدلة واملناق�سة: 

ا�ستدل ملنع اجلمع بني القر�ص وامل�ساربة على وجه ال�سرط بدليلني: 

ا، وهو ربا، ووجه  اأن هذه امل�ساألة من باب القر�ص الذي جر نفعاً الأول:  الدليل 
لو  اإذ  راأ�ص ماله،  ي�ستفيد من �سرطه هذا �سمان  املقر�ص  اأن  النفع -هنا- 
�سلمه م�ساربة يف البداية لكان �سمان خ�سارته عليه، فجعُله يف �سورة قر�ص 

�ُسرط فيه امل�ساربة يحمي له راأ�ص ماله فيما لو خ�سرت ال�سركة.

قال ابن قدامة  فيما ي�سبه م�ساألتنا: “ولو اأقر�ص اأكاره ما ي�سرتي به 
ا يبذره فيها فاإن �سرط ذلك يف القر�ص مل  ا يعمل عليها يف اأر�سه، اأو بذراً بقراً

يجز؛ لأنه �سرط ما ينتفع به”)3(.

ُيناق�س: باأن املنفعة يف اجلمع بني القر�ص وامل�ساربة قد تكون لهذا املق�سد 

املمنوع وهو جعل املقر�ص و�سيلة لالنتفاع به، وقد تكون ملق�سد �سالح وهو 
نفع املقرت�ص الذي ل يح�سن الت�سرف يف الأموال، فيقول له من يهمه اأمره: 
ا معي يف جتارتي من اأجل نفعه ل نفع املقر�ص وهذا  اأقر�سك واأجعلك �سريكاً

يحدث ويحتاج اإليه بع�ص النا�ص.

القر�ص  بني  اجلمع  على  وامل�ساربة  القر�ص  بني  اجلمع  قيا�ص  الثاين:  الدليل 

املب�سوط 114/12   )1(
)2(  املب�سوط 64/12.

املغني 94/4.   )3(
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ا اإلى قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يحل �سلف، وبيع،  والبيع املتفق على منعه)1(، ا�ستناداً
ول �سرطان يف بيع«)2(.

البيع  مثل  فهي  واملعاو�سات  التجارة،  من  نوع  ال�سركة  اأن  القيا�س:  ووجه 

التربع  القر�ص عن مو�سوع  ُيخرج  القر�ص؛ لأن ذلك  يف حترمي جمعها مع 
والإرفاق.

مناق�سة الدليل من وجهني: 

الوجه الأول: باأن حترمي اجلمع بني ال�سلف والبيع خم�سو�ص اإذا كان حيلة 
ا  األفاً ت�ساوي  �سلعة  عليه  ليبيع  ريال  األف  يقر�سه  كاأن  البيع)3(؛  يف  للمحاباة 
القر�ص  بني  فاجلمع  فيجوز،  حيلة  الأمر  يكن  مل  فاإذا  وخم�سمائة،  باألف 

وامل�ساربة اإذا مل يكن ثمة حيلة اأولى باجلواز. 

والقر�ص  البيع  بني  اجلمع  النهي عن  باأن  الت�سليم  بعدم  ذلك:  وُيجاب عن 
من  املنع  بل  القر�ص،  اأجل  من  البيع  للمحاباة يف  حيلة  كان  اإذا  خا�ص مبا 
ا للذريعة الغالبة، وفرق اأن ُيقال: اإن العّلة  ا)4(، واإمنا جاء املنع �سداً ذلك مطلقاً
هي املحاباة املُخرجة للقر�ص عن مو�سوعه، واأن ُيقال: ل بل العّلة هي �سد 
الذريعة؛ لأن �سد الذريعة يكفي فيه الظن الغالب، ول يلزم حتقق العّلة يف كل 

ال�سور.

الوجه الثاين: ُيناق�ص باأن قيا�ص امل�ساربة مع القر�ص على البيع مع املُقر�ص 
ا  غالباً ُيتخذ  القر�ص  مع  البيع  اأن  ذلك  ُم�سلَّم،  غري  فهو  الفارق  مع  قيا�ص 

قال ابن قدامة يف املغني: “ولو باعه ب�سرط اأن ي�سلفه، اأو اأن يقر�سه، اأو �سرط امل�سرتي ذلك عليه فهو   )1(
ا”. حُمّرم والبيع باطل، وهذا مذهب مالك، وال�سافعي، ول اأعلم فيه خالفاً

اأخرجه اأبو داود، باب يف الرجل يبيع ما لي�ص عنده )3506(، والرتمذي، باب كراهة بيع ما لي�ص عندك   )2(
)1234(، و�سححه الألباين وغريه. اإرواء الغليل 47/5. 

ا�ستثمار اأموال الكتتاب، لل�سبيلي �ص4.   )3(
ينظر: العقود امل�ستجدة �ص568.   )4(
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للتحايل على الربا بخالف القر�ص مع امل�ساربة فلي�ص فيه حتيل على الربا؛ 
لأنه ل زيادة فيه على املثل، واإمنا قد يحرم من اأجل ق�سد النتفاع بالقر�ص 
يف حت�سيله �سمان راأ�ص مال امل�ساربة الذي جعلته احليلة يف �سورة القر�ص، 

وقد ل يكون الأمر حيلة، فال يكون فيه حينئذ حمذور. 

ومّما يو�سح ذلك قول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية  يف كالمه على حديث: »ل 
األ يجمع بني معاو�سة وتربع؛ لأن  “فجماع معنى احلديث  يحل �سلف وبيع«، ومنه: 
ا من العو�ص، فاإذا  ا في�سري جزءاً ا مطلقاً ذلك التربع اإمنا كان لأجل املعاو�سة ل تربعاً

ا بني اأمرين متناق�سني...”)1(. اتفقنا على اأنه لي�ص بعو�ص جمعاً

“واإمنا ذاك لأن اقرتان  ال�سابق:   يف كالمه يف احلديث  وقال ابن القيم 
ا ويبيعه �سلعة ت�ساوي ثمامنائة باألف”)2(،  اأحدهما بالآخر ذريعة اإلى اأن يقر�سه األفاً
اإحدى  واقرتان  بيع،  يف  �سرطان  ول  وبيع،  �سلف  يحل  ل  قوله:  �سر  “فظهر  وقال: 

ا اإلى الربا”)3(.  اجلملتني بالأخرى كان ت�سلماً

وهذا التخريج فيه نظر لدى الباحث لأن قيا�سه على اأ�سلفني واأ�سلفك قيا�ص مع 
الفارق كما بينت يف وجه املناق�سة الثاين.

التخريج الثاين:

املقرت�ص  على  احلكومي  الإقرا�ص  بنك  ا�سرتاك  يف  املفرو�سة  امل�ساألة  تخرج 
امل�ساربة معه بجزء من مال القر�ص. 

اأن هذه م�ساألة جديدة، فرُيجع فيها اإلى الأ�سل وهو احلل والإباحة، ووجه اجلدة 
يف هذه امل�ساألة: 

: اأن املنتفع بالقر�ص وامل�ساربة هو املواطن، وهو امل�ستفيد يف احلقيقة ولي�ص  اأولاً

الفتاوى الكربى 39/4.   )1(
اإعالم املوقعني 141/3.   )2(
تهذيب ال�سنن 296/9.   )3(
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املُقِر�ص، يو�سح ذلك الوجه الثاين.

ا: اأن املُقِر�ص هو احلكومة )ويل الأمر( ممثالاً ببنك الت�سليف وغريه ونحوه  ثانياً
اأو التاجر الذي  فهو ُيقر�ص وي�سارب مب�سلحة الرعية، ولي�ص مثل التاجر، 

ين�سدون الربح لأنف�سهم.

الت�سرف؛ لعدم معرفتهم بطرق  الرعية فيهم حمتاجون ملثل هذا  اأن  ا:  ثالثاً
ال�ستثمار، ولعدم الرت�سيد املايل لدى كثري منهم، فويل الأمر يت�سرف 
اإلى الك�سب املفرو�ص عليهم، وحمايتهم  لهم مبا هو الأ�سلح من دفعهم 
من ال�سفه. فاجلواز وا�سح من هذا التخريج، وبناءاً على ذلك فالراجح 
للباحث هو جواز ا�سرتاط بنك الإقرا�ص احلكومي امل�ساربة على املقر�ص 
بجزٍء من قر�سه ب�سرط العدل يف مقدار املال امل�سارب به مبا ل يجحف 
به،  املتاجرة  تنفعه  ما  قر�سه  من  يوؤخذ  بل  ال�ستهالكي،  القر�ص  مبال 
اأجلها،  اأخذه منه يف حت�سيل حوائجه التي اقرت�ص من  ا  ول ي�سره كثرياً
من  مانع  ول  للمقرت�سني،  ذلك  يف  مرعية  امل�سلحة  تكون  اأن  وب�سرط 
مراعاة م�سلحة البنك الإقرا�سي بق�سد دعمه باأرباح هذه امل�ساربات؛ 
لأن النفع حينئذ للجميع، ومثله مندرج يف باب التعاون ل يف باب النتفاع 

املُحّرم بالقر�ص.

املطلب ال�صاد�ص
متويل القر�ص احل�صن

عرب اخلدمات االجتماعية للموؤ�ص�صات التجارية

تطرح الدولة م�ساريع تنموية �سخمة، وتفتح املناق�سات للراغبني، فهل يجوز لويل 
ا يف ر�سو م�ساريعها  ا معترباً ا، اأو بنداً الأمر جعل تقدمي خدمة اجتماعية للمجتمع �سرطاً

على املوؤ�س�سات، وال�سركات، والبنوك؟، وهل يكون الإقرا�ص من هذه اخلدمات؟. 
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يرى الباحث اأن هذه م�ساألة مهمة جديرة بالبحث املنفرد، وما ميكن قوله هنا 
ا هو نوع  ا معترباً اأن اإلزام ويل الأمر لهذه املوؤ�س�سات �سواءاً ب�سرط ذلك، اأو جعله بنداً
من الإلزام بفرو�ص الكفايات، ولويل الأمر الإلزام بفرو�ص الكفايات اإذا مل توجد 
يف البلد، اأو وجدت ب�سورة غري كافية )1(، فُي�سرع لويل الأمر اإلزامهم بالتكافل مع 
املجتمع بالتربعات، اأو ال�سدقات، اأو التوظيف، اأو التدريب، اأو القر�ص، اأو العالج 
اأن  ويظهر  التكافل،  هذا  اإلى  اليوم  املجتمع  حلاجة  التكافل؛  اأنواع  من  ذلك  ونحو 
باأحد  التكافل  بجن�ص  امل�سروع هو  الإلزام  لكن  التكافل،  اأنواع هذا  نوع من  القر�ص 
ا به على �سبيل اخل�سو�ص؛  اأنواعه ال�سابقة وغريها، فيظهر هنا اأن القر�ص لي�ص ملزماً

لأن التكافل يقوم به، وبغريه. 

لكن هل لويل الأمر اأن ي�سرتط وجود الإقرا�ص بخ�سو�سه لدى هذه املوؤ�س�سات؟ 
يظهر عدم م�سروعية ذلك؛ لأن القر�ص بنف�سه لي�ص من فرو�ص الكفايات فكيف ُيلزم 

ا من رعيته وهو ل ُيلزم جمموعهم، ول جميعهم.  به ويل الأمر اأحداً

ُيقِر�ص  ا على من مل  وُمرّجحاً ا  ا( معترباً الإقرا�ص )بنداً الأمر  اإن جعل ويل  لكن 
ا لر�سو  ا؛ لأنه مل يجعله �سرطاً فهذا يحتمل اجلواز؛ لأن ويل الأمر هنا مل ُيلزم به اأحداً
ا، فويل الأمر رّجح من ينفع امل�سلمني على من ل ينفع، اأو  الأعمال، واإمنا جعله ُمرّجحاً

ا منه. على من هو اأقل نفعاً

ت�ساويكم،  النا�ص عند  ُيقر�ص  الأمر يقول: نختار منكم من  اأن ويل  الأمر  غاية 
خدمات  فقدمت  املجتمعية  م�سوؤولياتها  ال�سركات  هذه  حتملت  فلو  حال  كل  وعلى 
منا�سبة للنا�ص من غري اإجحاف بها لنتفع النا�ص بذلك، وال�سريعة حتث على ذلك، 
ا يف اأحكام فرو�ص الكفايات.  وتت�سع -فيما اأعلم- لالإلزام به بعدل، وفق املقرر �سرعاً

الطرق احلكمية �ص359، اإحياء علوم الدين 16/1.   )1(
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اخلامتة

بعد نهاية هذا البحث املو�سوم ب� )�سبل معا�سرة لتن�سيط القر�ص احل�سن( اأرقم 
هنا اأهم نتائجه: 

املعاو�سة . 1 يجوز  ول  بدله،  ويرد  به،  ينتفع  ملن  مال  دفع  هو  القر�ص احل�سن 
فيه، وزيادة كلمة )احل�سن(؛ للفرق بينه وبني القرو�ص الربوية، والتمويلية 

املعا�سرة.

القر�ص مباح، والإقرا�ص م�ستحب، هذا من حيث احلكم الذاتي، وقد تاأتي . 2
الأحكام اخلم�سة على القر�ص والإقرا�ص بح�سب الطوارئ عليه.

ُي�سرع و�سع �سناديق حكومية للقر�ص احل�سن، ويجوز القرتا�ص منها؛ لأن . 3
هذه  �سمن  يحتاجون  ما  واإقرا�سهم  امل�سلمني،  مل�سالح  مو�سوع  املال  بيت 

امل�سالح ب�سرط عدم وجود فوائد على هذه القرو�ص.

يجوز لبنك الإقرا�ص احلكومي ا�سرتاط فتح ح�ساب جاري للمقرت�سني منه، . 4
والإفادة منه يف متويل القرو�ص الأخرى.

تاأجيل �سحب . 5 املقرت�ص منه  ي�سرتط على  اأن  القر�ص احلكومي  لبنك  يجوز 
بع�ص ما اقرت�سه.

ا . 6 قرو�ساً باعتبارها  اجلارية  احل�سابات  من  جزء  ا�ستغالل  فكرة  ُطرحت 
ح�سنة، ويرى الباحث عدم م�سروعية اإلزام البنوك بالقر�ص احل�سن منها؛ 
واقعية  عدم  الباحث  ويرى  التربعات،  يف  امل�سروط  للرتا�سي  ذلك  ملخالفة 

 . هذه الفكرة ا�ستقاللاً

يرى الباحث حاجة م�ساألة ا�ستغالل احل�سابات اجلارية لالجتهاد اجلماعي . 7
يف غري الإلزام بالقر�ص احل�سن، ويدعو اإلى ذلك.
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هي . 8 كانت  �سواءاً  احل�سن،  للقر�ص  �سندوق  و�سع  اخلريية  للجمعيات  ُي�سرع 
مقرت�سة  كانت  اأو  واملقرت�سني،  الأغنياء  بني  ا  و�سيطاً كانت  اأو  املُقِر�سة، 
ومقر�سة، ويرى الباحث اأنه يجوز للجمعية اخلريية اإذا تو�سطت بني الأغنياء 
واملقرت�سني اأن تاأخذ عمولة من املقرت�ص مقابل �سعيها يف اإقرا�ص الأغنياء له.

اأفرادها، . 9 ُي�سرع و�سع �سندوق للقر�ص احل�سن يف املوؤ�س�سات، والدوائر بني 
وُي�سرع و�سع �سندوق اأ�سري �سواءاً اأكانت هذه ال�سناديق تربعية حم�سة، اأو 

كانت تكافلية تعاونية. 

ا، . 10 ُي�سرع و�سع �سندوق للقر�ص احل�سن لأهل البلد، �سواءاً اأكان تربعياًا حم�ساً
ا.  ا تكافلياً اأو كان تربعياً

ُي�سرع متويل القرو�ص احل�سنة من وقف النقود، والأوراق املالية على القر�ص.. 11

للفقراء، . 12 ملا يف ذلك من ظلم  �سكل قرو�ص ح�سنة؛  الزكاة على  دفع  يحرم 
وخمالفة ال�سريعة. 

وما . 13 املوظفني  بجمعية  امل�سمى  التباديل  القر�ص  م�سروعية  الباحث  يرى 
�سابهه؛ ملا فيه من التعاون، والتكافل، وللحاجة املا�سة اإليه.

و�سائل . 14 وا�ستغالل  احل�سنة،  للقرو�ص  اجلماعي  التمويل  اإلى  الباحث  يدعو 
التوا�سل احلديثة املعينة على ذلك.

يجوز لبنك الإقرا�ص احلكومي اأن ي�سرتط على املقرت�ص منه امل�ساربة معه . 15
بجزء من قر�سه.

ُي�سرع للدولة حتفيز املوؤ�س�سات على متويل القرو�ص احل�سنة بجعل قيامهم . 16
ا لر�سو م�ساريع الدولة عليهم. وباهلل التوفيق.  بها مرجحاً
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11 .www.nuslim.library.com ،الإقرا�ص من اأموال الزكاة، د. نايف العجمي
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اأول �سبهة وقعت ب�سبب تقدمي الراأي على الن�س

»اأول �سبهة وقعت يف اخلليقة: �سبهة اإبلي�ص لعنه اهلل، وم�سدرها 
ا�ستبداده بالراأي يف مقابلة الن�ص، واختياره الهوى يف معار�سة 
النار على مادة  التي خلق منها، وهي  باملادة  وا�ستكباره  الأمر، 
ال�سبهة  هذه  من  وان�سعبت  الطني،  وهي  ال�سالم،  عليه  اآدم 
حتى  النا�ص،  اأذهان  يف  و�سرت  اخلليقة،  يف  و�سارت  �سبهات 

�سارت مذاهب بدعة و�ساللة«. 
 امللل والنحل لل�سهر�ستاين)14/1(.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني، وعلى اآله و�سحبه، 
اأما بعد: 

املعا�سرة،  املنقولة  بالأموال  احلقوق  �سمان  �سور  لبع�ص  فقهية  درا�سة  فهذه 
العربية  اململكة  املنقولة، يف  بالأموال  �سمان احلقوق  نظام  ورد يف  ما  على  ا  تطبيقاً
ال�سعودية -حر�سها اهلل تعالى-)1(، و�سابط هذه الدرا�سة بيان احلكم الفقهي فيما 
حيث  املذكور،  النظام  ه  خ�سّ ما  بح�سب  حق،  ل�سمان  ا  رهناً املنقول  املال  ُجعل  اإذا 
اإن�ساء حق  تت�سمن  التي  واملعامالت  العقود  تعم  اأحكامه  اأن  على  النظام  ن�ص هذا 
�سمان على ال�سمانة، وخ�ص من ذلك �ست معامالت: الرهن التجاري - بيع املال 
ا با�سرتداده اأو اإعادة �سرائه - نقل ملكية املال املنقول لغر�ص  املنقول املت�سمن �سرطاً
 - الثمن  ا�ستيفاء  حني  اإلى  ملكيته  نقل  تاأجيل  ب�سرط  املنقول  املال  بيع   - ال�سمان 
ال�سمان بحوالة احلق - بيع احلقوق يف الذمم املدينة)2(، وعليه �ستكون هذه املعامالت 

ال�ست مو�سع الدرا�سة.

م�سكلة البحث: 

هذه الدرا�سة ُتعنى بالإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

: ما املراد ب�سمان احلقوق بالأموال املنقولة؟  اأولاً

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم: م/ 94، وتاريخ 15-8-1441ه�.   )1(
نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 2.   )2(
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ا: ما املراد بالرهن التجاري، وما حكمه؟ ثانياً

ا با�سرتداده، اأو اإعادة �سرائه؟ ثالثاًا: ما حكم بيع املال املنقول اإذا ت�سمن �سرطاً

ا: ما حكم نقل ملكية املال املنقول لغر�ص ال�سمان؟  رابعاً

ا�ستيفاء  اإلى حني  نقل ملكيته  تاأجيل  ب�سرط  املنقول  املال  بيع  ا: ما حكم  خام�ساً
الثمن؟

ا: ما حكم ال�سمان بحوالة احلق؟ �ساد�ساً

ا: ما املراد ببيع احلقوق يف الذمم املدينة؟ وما حكمه؟  �سابعاً

اأهمية املو�سوع: 

تظهر اأهمية املو�سوع يف عدد من اجلوانب اأذكر منها اأربعة: 

ا بفر�ص كفائي  اأن فيه بياَن اأحكاٍم �سرعية تتعلق باأفعال املكلفني، وقياماً الأول: 
على املخت�سني بالفقه الإ�سالمي. 

الثاين: اأنه متعلق بنظام م�سنون للنا�ص، وهذه الأنظمة ت�سمل الكافة يف املجتمع، 
فكانت معرفة اأحكامه حاجة عامة. 

و�سنة  اهلل  بكتاب  اللتزام  نف�سها  على  اأوجبت  املباركة  البالد  هذه  اأن  الثالث: 
املعترب،  الفقهي  الجتهاد  تبني  التي  الفقهية  الدرا�سات  توافرت  فاإذا  نبيه، 
ا�ستعان بها املنظمون يف �سائر موؤ�س�ساتها؛ للعمل مبا التزمت به بالُدهم عند 

�سن اأنظمتها اأو مراجعتها.

الرابع: اأن يف درا�سة الأنظمة، وبيان عدم خروجها عن الجتهاد ال�سرعي املعترب، 
ا لت�سور خاطئ موجود عند بع�ص اجلهلة؛ الذين اعتقدوا اأن اأنظمة  ت�سحيحاً
ا لقارئ هذا  بالدنا ل تتحرى حكم ال�سريعة عند �سنها، وهذا ما �سيظهر جلياً

البحث.
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اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

يرجع �سبب اختيار املو�سوع اإلى اأمور ثالثة: 

ا. الأول: اأهميته التي بينتها اآنفاً

الثاين: اأنه متعلق باأحكام فقهية لها اأثر عملي، ولي�ص من املباحث النظرية التي 
يندر تطبيقها يف واقع النا�ص، وذلك اأن املداينات التجارية مما تو�سع النا�ص 
فيها، فاقت�سى احلال اإجراءات ت�سمن لهم ال�ستيفاء، وامل�سلم حينما يطلب 
ُيبني  مما  الدرا�سة  هذه  واإظهار  ال�سرعي،  اللتزام  يتحرى  حلقه  ال�سمان 

للنا�ص هذه الأحكام التي تهمهم.

خ�سه  وما  حوله،  فقهية  درا�سات  تتوافر  ول  حديثاًا،  �سدر  النظام  اأن  الثالث: 
النظام من معامالت قد ي�سكل حكُمها على ذوي الخت�سا�ص الفقهي، ف�سالاً 

عن غريهم. 

الدرا�سات ال�سابقة: 

بال�سور  ُتعنى  فقهية  درا�سة  البيانات،  قواعد  من  عليه  اطلعت  فيما  اأجد  مل 
املذكورة يف نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة بوجه خا�ص، ولعل ذلك يرجع اإلى 
حداثة النظام، وقد ُوجد كثري من الدرا�سات يف اأحكام الرهن بوجه عام، وقليل منها 
اأن هذه الدرا�سة تتميز بالعناية ب�سور  اإّل  اأحكام الرهن التجاري بوجه خا�ص،  يف 

ال�سمان التي ن�ص عليها هذا النظام. 

اأ�سبق من نظام  التجاري  الرهن  اأن نظام  القارئ  اأن يعلم  الأهمية مبكان  ومن 
اإّل  واقع على مال منقول؛  املنقولة)1(، وكالهما عقد رهن  بالأموال  �سمان احلقوق 
و�سمان  التجاري،  الن�ساط  �سببه  الذي  بالدين  يخت�ص  �سماٌن  التجاري  الرهن  اأن 
اأنواع احلقوق واللتزامات، وقد  اأو�سع من  املنقولة؛ �سمان ملا هو  بالأموال  احلقوق 

)م/86(  رقم:  امللكي  باملر�سوم  �سدر  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التجاري  الرهن  نظام  اأن  وذلك   )1(
وتاريخ: 1439/08/08ه� املوافق: 2018/04/24م. 
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ا. خ�ص النظام �سور ال�سمان املذكورة اآنفاً

كما اأن نظام �سمان احلقوق تو�سع يف �سبل ال�سمان، حيث اأعطى حكم ال�سمان 
لكل معاملة ُيق�سد بها جعل املال املنقول �سمانة يف حق، ولو وقع العقد بلفظ البيع 
اأو التنازل اأو احلوالة، و�سيت�سح ذلك للقارئ الكرمي بعد اطالعه على هذا البحث. 

منهج البحث: 

يت�سح منهجي يف هذا البحث من خالل الإجراءات الآتية: 

بت�سوير  يتمثل  وذلك  به،  املرتبطة  ال�سرع  واأ�سول  املو�سوع،  حقيقة  بينت   : اأولاً
احلكم  ثم  درا�ستها،  من  املق�سود  ليت�سح  ا؛  دقيقاً ا  ت�سويراً البحث  م�سائل 

عليها.

ا: اعتنيت بال�ستدلل للحكم املقرر، وتوثيق الدليل وموطن التفاق والختالف  ثانياً
من مظانه املعتربة. 

ثالثاًا: وّثقت قول املذهب من كتب اأهل املذهب نف�سه، كما وّثقت النقول من امل�سدر 
املنقول منه ما اأمكن، واإذا نقلته بن�سه و�سعته بني عالمتي تن�سي�ص، واإّل 

فال. 

ما  اأجد  مل  فاإذا  الفقهي،  التخريج  منهج  النازلة  حكم  بيان  يف  �سلكت  ا:  رابعاً
ا املق�سد ال�سرعي  اأُخّرجها عليه، اأُنزلها على قواعد ال�سريعة يف بابها، معترباً

الذي يذكره الفقهاء يف املو�سوع.

ا: اإذا اأطلقت النظام، فاإمنا اأعني نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة؛  خام�ساً
با�سم  فاأ�سّرح  اأخرى،  اأنظمة  اإلى  اأرجع  وقد  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 

النظام. 

ا: اعتنيت بعزو الآيات يف امل�سحف، وتخريج الأحاديث، وبيان درجتها -  �ساد�ساً
اإن مل تكن يف ال�سحيح.
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ا مف�سالاً للم�سادر واملراجع التي اأفدت منها.  ا: و�سعت فهر�ساً �سابعاً

خطة البحث: 

ق�سمت هذا البحث اإلى مقدمة، ومتهيد، و�ستة مباحث، وخامتة، وفهر�ص، وبيانها 
فيما ياأتي: 

املقدمة: ا�ستملت على بيان املو�سوع، وما ُيجيب عنه من الأ�سئلة، ثم اأهمية املو�سوع، 
واأ�سباب اختياره، والدرا�سات ال�سابقة فيه، ومنهجه، وخطته.

التمهيد: حقيقة �سمان احلقوق بالأموال املنقولة. 

املبحث الأول: الرهن التجاري. 

ا با�سرتداده اأو اإعادة �سرائه.  املبحث الثاين: بيع املال املنقول املت�سمن �سرطاً

املبحث الثالث: نقل ملكية املال املنقول لغر�ص ال�سمان. 

املبحث الرابع: بيع املال املنقول ب�سرط تاأجيل نقل ملكيته اإلى حني ا�ستيفاء الثمن.

املبحث اخلام�ص: ال�سمان بحوالة احلق. 

املبحث ال�ساد�ص: بيع احلقوق يف الذمم املدنية. 

اخلامتة: ا�ستملت على اأهم نتائج البحث وتو�سياته.

الفهر�ص: اأثبتُّ فيه م�سادر البحث ومراجعه. 

التوفيق    واأ�ساأله  بابه،  يف  مفيد  واأنه  كتابته  راأيت  ما  فهذا  وبعد: 
وال�سداد، واأن يغفر يل ما فيه من زلل، اإنه  جواد متف�سل. 
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التمهيد
حقيقة �شمان احلقوق باالأموال املنقولة

وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول
تعريف ال�صمان

منٌي، والأ�سل  ا: كفلت به، فاأنا �ساِمٌن و�سَ ال�سمان لغة: من �سمنت ال�سئ �سماناً

ْيَء، اإذا جعلته يف  َنُت ال�سَّ مَّ ِمَن( وهو جعل ال�سي يف �سيء يحويه، من قولهم: �سَ )�سَ
ا من هذا؛ لأن ذمة ال�سامن تت�سمن احلق)1(.  ِوَعاِئِه، و�ُسميت الكفالة �سماناً

وا�سطالًحا: �سم ال�سخ�ص ذمته اإلى ذمة غريه فيما يلزمه حالاً اأو ماآل)2(، وهو 

من و�سائل التوثيق.

ا لدين  واملراد بال�سمان يف النظام، التفاق باأن يقدم ال�سامن مالاً منقولاً �سماناً
يقع على �سمانة  باأنه: حق عيني  ال�سمان  النظام حق  ف  َعرَّ املدين، حيث  يف ذمة 
مال  باأنها:  ال�سمانة  ف  وَعرَّ بالتزام،  للوفاء  ا  �سماناً تقدميها،  على  ُيتفق  اأو  ُتقدم، 
ا للوفاء بالتزام، وال�سامن باأنه: �سخ�ص  منقول ُيقدم، اأو ُيتفق على تقدميه، �سماناً

ذو �سفة طبيعية اأو اعتبارية مقدم حلق ال�سمان)3(. 

ال�سحاح، للجوهري 2155/6، مقايي�ص اللغة، لبن فار�ص 372/3، املطلع، ل�سم�ص الدين البعلي �ص:   )1(
 .297

املبدع، لبن املفلح 233/4، وينظر: الختيار، للمو�سلي 166/2، مواهب اجلليل، للحطاب 96/5، مغني   )2(
املحتاج، لل�سربيني 198/3. 

نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 1.   )3(
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املطلب الثاين
تعريف احلقوق

الفقهاء:  باحلق عند  واملراد  الباطل)1(،  لغة: خالف  واحَلقُّ  احلقوق جمع حق، 
به، فيطلق على  املراد  اإطالقاته عندهم بح�سب  وتختلف  ال�سخ�ص)2(،  ي�ستحقه  ما 
احلقوق املالية، وعلى غري املالية، مثل ما ي�ستحقه العاقد مبقت�سى العقد، وما ي�ستحق 

مالك العقار اأو م�ستاأجره من املرافق، وغري ذلك)3(.

واملراد باحلق هنا؛ التزاُم املديِن الذي ا�ستحقه الدائُن، وقد بينه النظام بقوله: 
للوفاء به، وي�سمل ذلك اللتزام  ا  ال�سمانة �سماناً مت  ُقدِّ التزام  “اللتزام امل�سمون: 
ا اأم غري نقدي، واللتزام بالقيام بعمل، اأو المتناع عن عمل،  املايل، �سواءاً اأكان نقدياً

وجميع اأنواع اللتزامات، احلالية وامل�ستقبلية...”)4(. 

املطلب الثالث
تعريف االأموال املنقولة

املال لغة: ا�سم جلميع ما ميلكه الفرد اأو اجلماعة؛ من َمَتاع، اأو عُرو�ص جتارة، 

اأو عقار، اأو نقود، اأو َحَيَوان)5(.

واملال املنقول: ال�ّسيء اململوك الذي ميكن نقله، كالب�سائع، وال�ّسّيارات، ويقابله 

والعقارات)6(،  كالأبنية  نقله،  الذي ل ميكن  اململوك  يء  ال�سَّ وهو:  املنقول  املال غري 

ال�سحاح، للجوهري 1460/4.  )1(
البناية، للعيني 301/8.   )2(

القواعد، لبن رجب �ص: 193، املو�سوعة الفقهية، وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية، الكويت 10/18.   )3(
نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 1.   )4(

املطلع، ل�سم�ص الدين البعلي �ص: 155، املعجم الو�سيط، جممع اللغة العربية 892/2.   )5(
معجم اللغة العربية املعا�سرة، اأحمد خمتار، واآخرون 2139/3.   )6(
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ولفظ املال املنقول وما يقابله م�ستعمل يف كتب الفقه بهذا املعنى)1(. 

وقد جاء يف نظام الرهن التجاري اأن املراد باملال املنقول: املال املنقول احلايل اأو 
امل�ستقبلي، اأو احلق امل�ستقبلي)2(، كما ن�ص النظام على اأنه: “يجوز اأن تكون �سمانة 
ا حالية  اأي اأموال منقولة، �سواءاً اأكانت مادية اأو معنوية، حالية اأو م�ستقبلية، اأو حقوقاً

اأو م�ستقبلية...”)3(.

وعلى هذا فاإن املال املنقول ي�سمل ما هو اأو�سع من العني املادية التي ميكن نقلها؛ 
�سياأتي  -كما  الذمم  يف  والديون  قيمة،  لها  التي  املعنوية  احلقوق  فيه  ُيدخل  حتى 

اإي�ساحه.

املطلب الرابع
املراد بنظام �صمان احلقوق باالأموال املنقولة

يت�سح مما تقدم اأن مراد املنظم ب�سمان احلقوق بالأموال املنقولة؛ اأن يكون املال 
ا ل�سمان حق، بحيث يتفق طرفان باأن يقدم املديُن منهما  املنقول -املبنيَّ اآنفا- رهناً
ا للوفاء  ا للدائن، بحيث يكون للدائن حق عيني يقع عليه؛ �سماناً اأو �سامُنه مالاً حمدداً

بالتزام معني. 

حا�سية ابن عابدين 91/6، جملة الأحكام العدلية �ص: 31، احلاوي، للماوردي 404/8، اأ�سنى املطالب،   )1(
لالأن�ساري 86/2، املبدع، لبن مفلح 268/3. 

نظام الرهن التجاري، اململكة العربية ال�سعودية، املادة: 1.   )2(
نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 3.   )3(
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املبحث االأول
الرهن التجاري

الرهن  اأولها:  وذكر  املعامالت،  من  ا  عدداً ت�سمل  اأحكامه  اأن  على  النظام  ن�ص 
ا ثالثة مطالب،  التجاري)1(، ولبيان حكم الرهن التجاري �ساأجعل هذا املبحث مت�سمناً
فيها اأعرف الرهن، واأبني املراد بالرهن التجاري، وحكَمه يف �سوره النظامية، وهي 

كما ياأتي: 

املطلب االأول
تعريف الرهن

من  هو:  وقيل  راكد،  اأي:  راهن،  ماء  يقال:  والدوام،  الثبوت  اللغة:  يف  الرهن 

ا حب�سته به، فهو مرهون)2(. احلب�ص، ورهنته املتاع بالدين رهناً

بع�سه  اأخذ  اأو  الدين  اأخذ  بدين، ميكن  وثيقة  مالية  ال�سطالح: جعل عني  ويف 

منها، اأو من ثمنها)3(.

مبوجبه  يخ�س�ص  اتفاق  هو:  الرهن  عقد  اأن  التجاري  الرهن  نظام  يف  وجاء 
ا لدين)4(. ، �سماناً املديُن، اأو كفيُله، مالاً منقولاً

نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 2.   )1(
املطلع، لأبي الف�سل البعلي �ص: 296، امل�سباح املنري، للفيومي 242/1.   )2(

ك�ساف القناع، للبهوتي 320/3، وينظر: الختيار لتعليل املختار، للمو�سلي 66/2، �سرح خمت�سر خليل،   )3(
للخر�سي 236/5، مغني املحتاج، لل�سربيني 38/3. 

نظام الرهن التجاري، اململكة العربية ال�سعودية، املادة: 1.   )4(
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املطلب الثاين
املراد بالرهن التجاري

ا  �سماناً منقول  مال  على  الواقع  املكتوب  الرهن  عقد  التجاري؛  بالرهن  يق�سد 
لدين جتاري)1( بالن�سبة اإلى املدين، اأي دين يرتتب على �سخ�ص عند مزاولته لن�ساط 

يهدف اإلى الربح)2(.

وعلى هذا فاإن الرهن التجاري يخت�ص باملال املنقول، واملال املنقول الذي يرد 
عليه عقد الرهن ثالثة اأق�سام: 

الأول: مال موجود حال العقد. 

على  املتعاقد  الأ�سول  مثل:   ، م�ستقبالاً امتالكه  اأو  وجوده  يحتمل  مال  الثاين: 
اإن�سائها، اأو قيد الإن�ساء. 

الثالث: احلق امل�ستقبلي، وهو الدين الذي ي�ستحقه الراهن عند حلول اأجله، اأو حل 
ل بعد، اأو يحتمل ثبوته يف ذمة الغري -للراهن- م�ستقبال)3(.  اأجله ومل ُيَح�سَّ

ويتبني حكم عقد الرهن يف هذه الأق�سام الثالثة يف املطلب الآتي. 

املطلب الثالث
حكم الرهن التجاري

ميكن بيان حكم الرهن التجاري يف اأربع م�سائل؛ تت�سمن ما ورد يف نظام الرهن 
التجاري من اأنواع املرهون، ثم حكم نفاذ العقد ولزومه، وبيانها فيما ياأتي: 

و�سمي يف نظام الرهن التجاري )دين اقت�سادي( ينظر: نظام الرهن التجاري، املادة: 1.   )1(
ا ما،  امل�سدر ال�سابق، وهذا بخالف الرهن يف اللتزامات غري التجارية، فلو رهن �سخ�ص لآخر �سيئاً  )2(
ا؛ لأن ال�سراء غري جتاري.  ا لوفاء ثمن �سلع منزلية ا�سرتاها منه، فالرهن هنا مدين، ولي�ص جتارياً �سماناً

ينظر: الأحكام اخلا�سة يف انعقاد عقد الرهن التجاري، للق�ساة، �ص: 5. 
نظام الرهن التجاري، اململكة العربية ال�سعودية، املادة: 1.   )3(
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امل�ساألة الأولى: حكم رهن املال املنقول املوجود حال العقد. 

 ، فعالاً املوجودة  والآلت  كالب�سائع  ا،  مادياً منقولاً  مالاً  املرهونة  العني  كانت  اإذا 
فهل الرهن جائز؟

اتفق الفقهاء)1( على اأن هذا الرهن جائز)2(، وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

: قول اهلل تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ( ]البقرة:  اأولاً
.]283

ا اإلى اأجل،  ا: ما روت عائ�سة : اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ا�سرتى من يهودي طعاماً ثانياً
ورهنه درعه)3(، ولهم غري هذه الأدلة من ال�سنة، ووجه الدللة منها ظاهر)4(. 

ثالثاًا: الإجماع، فقد اأجمع الفقهاء على جواز هذا الرهن يف اجلملة)5(. 

 امل�ساألة الثانية: حكم رهن املال املنقول الذي ُيْحتمل وجوده م�ستقباًل. 

ُيحتمل  ولكن  بعد،  توجد  واملرتهن على رهن عني معدومة مل  الراهن  اتفق  اإذا 
وُيتوقع وجودها، مثل الأ�سل املتعاقد على اإن�سائه اأو �سناعته، اأو الأ�سل املنقول قيد 

الإن�ساء، فهل ي�سح عقد الرهن، اأو ل)6(؟ 

قدامة  لبن  املغني،  ينظر:  بال�سفر،  الرهن  تقييد جواز  ي�سري يف  ُنقل خالف  لأنه  اجلملة؛  وذلك يف   )1(
 .245/4

الختيار، للمو�سلي 62/2، تبيني احلقائق، للزيلعي 62/6، الذخرية، للقرايف 75/8، الفواكه الدواين،   )2(
مفلح  لبن  املبدع،   ،38/3 لل�سربيني  املحتاج،  مغني   ،86/2 لل�سريازي  املهذب،   ،166/2 للنفراوي 

203/4، ك�ساف القناع، للبهوتي 321/3. 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الرهن، باب من رهن درعه، حديث: 2509، وم�سلم يف �سحيحه،   )3(

كتاب امل�ساقاة، باب الرهن وجوازه يف احل�سر وال�سفر، حديث: 1603. 
ينظر هذا ال�ستدلل يف: الهداية، للمرغيناين، 412/4، املغني، لبن قدامة 245/4.   )4(

الهداية، للمرغيناين، 412/4، املغني، لبن قدامة 245/4.   )5(
لي�ص كل الأنظمة احلديثة �سححت هذا النوع من الرهن، فمنها ما اأبطله بعلة اأن العني املرهونة مل تعني   )6(

مبا يكفي، ينظر: الو�سيط يف �سرح القانون املدين، لل�سنهوري �ص: 757. 
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اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني: 

املالكية، حيث  القول امل�سهور عند  العقد ي�سح، وهذا مقت�سى  اأن  الأول:  القول 
قالوا: يجوز رهن ما فيه غرر)1(، وقول بع�سهم: يجوز رهن اجلنني يف بطن 
اأمه)2(، وهو اختيار �سيخ الإ�سالم)3(، وتلميذه ابن القيم)4( رحم اهلل اجلميع.

املالكية)6(،  وبع�ص  احلنفية)5(،  قول  وهذا  ي�سح،  ل  العقد  اأن  الثاين:  القول 
يجوز  ل  بيعه  يجوز  ل  ما  قالوا:  حيث  واحلنابلة؛  ال�سافعية،  قول  ومقت�سى 

رهنه)7(، وحيث قالوا: ل ي�سح بيع املعدوم، وما مل مُيلك)8(.

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: “اأن للمرتهن اأن يدفع ماله بغري وثيقة، ف�ساغ اأخذه ملا فيه غرر؛ 
لأنه �سيء يف اجلملة، وهو خري من ل �سيء”)9(.

الدليل الثاين: اأنه لي�ص يف ال�سرع ما مينع من �سحة رهن املعدوم، بل ورد يف ال�سرع 
�سالحه،  بدو  بعد  الثمر  بيع  يف  كما  املوا�سع،  بع�ص  يف  املعدوم  على  العقد 

للخر�سي  خليل،  خمت�سر  �سرح   ،444/6 للقرايف  الذخرية،   ،76/11 ر�سد  لبن  والتح�سيل،  البيان   )1(
.237/5

الذخرية، للقرايف 451/6، مواهب اجلليل، للحطاب 3/5.   )2(
جمموع الفتاوى، لبن تيمية 536/20.   )3(

اإعالم املوقعني، لبن القيم 5/2، زاد املعاد، لبن القيم 716/5.   )4(
“فال  ال�سنائع:  العدلية �ص: 135. قال يف بدائع  الأحكام  للكا�ساين 135/6، جملة  ال�سنائع،  بدائع   )5(

يجوز رهن ما لي�ص مبوجود عند العقد، ول رهن ما يحتمل الوجود والعدم”. 
منح اجلليل، علي�ص 423/5، حا�سية الد�سوقي 232/3.   )6(

مغني املحتاج، لل�سربيني 46/3، نهاية املحتاج، للرملي 238/4، ال�سرح الكبري، لأبي الفرج بن قدامة   )7(
377/12، الإن�ساف، للمرداوي 377/12، وا�ستثنوا الثمر قبل بدو �سالحه. 

 ،60/11 قدامة  بن  الفرج  لأبي  الكبري،  ال�سرح   ،65/5 للعمراين  البيان   ،12/2 لل�سريازي  املهذب،   )8(
ك�ساف القناع، للبهوتي 157/3. 

�سرح خمت�سر خليل، للخر�سي 236/5.   )9(
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واحلب بعد ا�ستداده، ومعلوم اأن العقد اإمنا ورد على املوجود واملعدوم الذي 
مل ُيخلق بعد)1(.

نوق�ص: باأنه ورد يف ال�سنة النهي عن بيع الغرر، وما ل ُيقدر على ت�سليمه، كما 
يف حديث اأبي هريرة  قال: »نهى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع احل�ساة وعن 
بيع الغرر«)2(، وكما يف حديث: »ل تبع ما لي�ص عندك«)3(؛ ف�سّح اأن ال�سرع 

منع من العقد على املعدوم)4(.

اأ�سياء  ورد على  النهي  فاإن  الوجود،  اأو  العدم  املنع  العلة يف  لي�ست  اأجيب: 
معدومة، كما ورد على اأ�سياء موجودة، فالغرر منهي عنه، وما ل يقدر على 
ت�سليمه كذلك، �سواءاً اأكان يف املوجود اأو يف املعدوم؛ لأن موجب البيع ت�سليم 
املعدوم  وهكذا  فهو غرر وخماطرة،  ت�سليمه  البائع عن  فاإذا عجز  املبيع، 
الذي هو غرر ُنهي عنه للغرر ل للعدم، فُيمنع اإذا ُظن اأنه ل ميكن ت�سليمه؛ 
اإمكان  لأنه خماطرة، فيدخل يف املي�سر الذي حّرمه اهلل، واأما ما يرتجح 
ال�سارع؛ ملا فيه من امل�سلحة، ولأنه ل �سرر فيه، فما  ت�سليمه، فال مينعه 
دعت  اإذا  منه  مينع  ل  ال�سارع  فاإن  عدمه،  حال  عليه  العقد  اإيراد  اأمكن 

احلاجة اإليه)5(.

اإعالم املوقعني، لبن القيم 7/2.   )1(
حديث:  غرر،  فيه  الذي  والبيع  احل�ساة  بيع  بطالن  باب  البيوع،  كتاب  �سحيحه،  يف  م�سلم  اأخرجه   )2(

 .1513
اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب الإجارة، باب يف الرجل يبيع ما لي�ص عنده، حديث: 3504، والرتمذي   )3(
يف �سننه، كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما لي�ص عندك، حديث 1234، والن�سائي يف �سننه، كتاب البيوع، 
باب بيع ما لي�ص عند البائع، حديث 4611، وابن ماجه يف �سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع 
ا به باألفاظ متقاربة،  ما لي�ص عندك، حديث 2188، جزء من حديث عبداهلل بن عمرو  مرفوعاً

واحلديث �سححه الألباين  ينظر: اإرواء الغليل 132/5. 
اإعالم املوقعني، لبن القيم 7/2.   )4(
اإعالم املوقعني، لبن القيم 7/2.   )5(
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اأدلة القول الثاين: 

الدليل الأول: اأن الرهن عقد معاو�سة، فال ينعقد مع وجود الغرر)1(. 

ا يف حالتني:  ميكن اأن ُيناق�ص: باأن ال�سرع ل مينع من املعاو�سة اإذا ت�سمنت غرراً

يغتفر؛  الي�سري  الغرر  اأن  الفقهاء  قرر  فقد  ا،  ي�سرياً الغرر  يكون  اأن  الأولى: 
مل�سقة التحرز منه)2(.

من  اأرجح  احلاجة  �سد  م�سلحة  وكانت  قائمة،  احلاجة  تكون  اأن  الثانية: 
مف�سدة الغرر؛ لأن الق�سد من حترمي عقود الغرر ما فيها من ال�سرر، 
املعاملة،  جازت  ال�سرر؛  هذا  على  راجحة  املتعاملني  حاجة  كانت  فاإذا 
ولهذا اأباحت ال�سريعة بيع املجازفة، وبيع العقار مع اأن اأ�سا�ص احليطان 
ي�سونه؛  الذي  ق�سره  يف  الطعام  وبيع  بخر�سها،  العرايا  وبيع  مغيب، 

كالرمان واملوز؛ للحاجة، ولأن امل�سلحة راجحة)3(.

“وقد يجوز مع كرثة الغرر  يوؤيد هذا ما جاء يف املجموع �سرح املهذب: 
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”)4(، وما جاء 

يف املغني: “فاإن ال�سلم احُتمل فيه اأنواٌع من الغرر للحاجة”)5(.

كان كذلك ل  وما  ثمنه،  الدين من  ا�ستيفاء  الرهن  اأن مق�سود  الثاين:  الدليل 
ميكن بيعه، فال ميكن ال�ستيفاء)6(.

منح اجلليل، علي�ص 423/5، حا�سية الد�سوقي 232/3.   )1(
البيان والتح�سيل، لبن ر�سد 465/18، املقدمات املمهدات، لبن ر�سد 73/2، التاج والإكليل، للعبدري   )2(

230/6، ك�ساف القناع، للبهوتي 241/3. 
ينظر:  قدره.  يعلم  ما مل  بيع  املجازفة:  وببيع  تيمية 236/32، 491-227/29  الفتاوى، لبن  جمموع   )3(

مطالب اأويل النهى، للرحيباين 33/3. 
 .16/11  )4(
 .221/4  )5(

ال�سرح الكبري، لأبي الفرج بن قدامة 378/12.   )6(
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ميكن اأن يناق�ص من وجهني: 

الأول: اأن توثقة الدين مبا ُيحتمل وجوده اأف�سل من عدمه، واأرجى ل�ستيفاء 
احلق.

الدين يف  ا�ستيفاء  فيمكن  الرهن مرتجح،  وجود  احتمال حتقق  اأن  الثاين: 
غالب الظن، واتباع الظن الراجح م�سلحة ل تعار�سها مف�سدة.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول، وهو اأن عقد الرهن ي�سح؛ ملا ياأتي: 

اأنه  اأرى  مبا  نوق�ست  الثاين  القول  اأدلة  اأن  كما  اأقوى،  القول  هذا  اأدلة  اأن   : اأولاً
يردها، اأو ُي�سعفها. 

عامة  وهذا مقرر عند  واجلواز،  ال�سحة  وال�سروط  العقود  الأ�سل يف  اأن  ا:  ثانياً
عنه  ينقل  مل  ما  الأ�سل  بهذا  التم�سك  يجب  وعليه:  واملحققني)1(،  الفقهاء 

دليل ي�سح التم�سك به، ول يظهر اأن اأدلة املانعني تكفي لذلك. 

امل�ساألة الثالثة: حكم رهن احلق امل�ستقبلي. 

اإذا اتفق الراهن واملرتهن على توثقة الدين بحق للراهن يح�سل يف امل�ستقبل، 
ل بعد)2(،  وهو الدين الذي ي�ستحقه الراهن عند حلول اأجله، اأو حل اأجُله ومل ُيَح�سَّ
اأو يحتمل ثبوته يف ذمة الغري -للراهن- م�ستقبال)3(، فهل ي�سح عقد الرهن، اأو ل؟

�سرح   ،440/1 لل�ساطبي  املوافقات،   ،22/6 عابدين  ابن  حا�سية   ،124/18 لل�سرخ�سي  املب�سوط،   )1(
خمت�سر خليل، للخر�سي 42/6، الأ�سباه والنظائر، لل�سبكي 253/1، نهاية املحتاج، للرملي 373/3، 
تيمية 346/29،  الفتاوى، لبن  مفلح 145/7، جمموع  الفروع، لبن  القواعد، لبن رجب �ص: 340، 

اإعالم املوقعني، لبن القيم 259/1. 
املنقولة،  بالأموال  املادة: 1، نظام �سمان احلقوق  ال�سعودية،  العربية  اململكة  التجاري،  الرهن  نظام   )2(

اململكة العربية ال�سعودية، املادة: 3. 
نظام الرهن التجاري، اململكة العربية ال�سعودية، املادة: 1.   )3(
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عليها  ورد  التي  البحث يف فرعني -بح�سب �سورها  �ساأق�سم  امل�ساألة  لبيان هذه 
النظام-: الأول: يف احلق الثابت، والثاين: يف احلق الذي ُيحتمل ثبوته.

الفرع الأول: توثقة الدين بحق ثابت للراهن.

ا للراهن؛ ي�ستحقه عند حلول اأجله، اأو اأن اأجله قد حل ومل  اإذا كانت الوثيقة ديناً
ل بعد، فاإن للفقهاء يف هذه امل�ساألة ثالثة اأقوال:  ُيَح�سَّ

القول الأول: اأن الرهن ي�سح، وهذا مذهب املالكية)1(، ووجه عند ال�سافعية)2(، 
وقول عند احلنابلة)3(. 

عند  والأ�سح  احلنفية)4(،  مذهب  وهذا  ي�سح،  ل  الرهن  اأن  الثاين:  القول 
ال�سافعية)5(، واملقدم عند احلنابلة)6(. 

القول الثالث: اأنه ل ي�سح اإل اإذا كان عند املدين، وهو الذي عليه الدين، بحيث 
يكون هو املرتهن، وهذا قول عند احلنابلة)7(. 

للدردير  الكبري،  ال�سرح   ،4/5 للحطاب  اجلليل،  مواهب   ،212 �ص:  جزي  لبن  الفقهية،  القوانني   )1(
231/3، وجاء يف حا�سية ال�ساوي 142/4: “�سورة رهن الدين اأن ي�سرتي �سلعة من زيد بع�سرة لأجل، 

ويرهن امل�سرتي عليها دينه الذي على خالد، فيجوز...”. 
املهذب، لل�سريازي 92/2، مغني املحتاج، لل�سربيني 46/3.   )2(

مفلح  لبن  املبدع،   ،359/12 للمرداوي  الإن�ساف،   ،25/4 اخلرقي  خمت�سر  على  الزرك�سي  �سرح   )3(
203/4. قال يف حا�سية الرو�ص املربع 51/5: “وظاهره عدم �سحة رهن الدين، وعنه: يجوز عند من 
عليه احلق له، قال يف الإن�ساف: الأولى اجلواز، وهو قول كثري من الأ�سحاب وغريهم وتقدم، وقال 

الزرك�سي: توثقة دين بعني، اأو بدين على قول”. 
حتفة الفقهاء، لل�سمرقندي 43/3، بدائع ال�سنائع، للكا�ساين 135/6.   )4(

الو�سيط، للغزايل 461/3، املهذب، لل�سريازي 92/2، رو�سة الطالبني، للنووي 38/4، نهاية املحتاج،   )5(
للرملي 238/4. 

الفروع، لبن مفلح 331/6، ك�ساف القناع، للبهوتي 321/3.   )6(
ت�سحيح الفروع، للمرداوي 331/6، حا�سية الرو�ص املربع، لبن قا�سم 51/5.   )7(
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الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: اأن الدين يجوز بيعه على من هو عليه، فجاز رهنه، تنزيالاً له منزلة 
العني)1(.

الدليل الثاين: اأن املق�سود التوثقة، ف�سح اأن يوثق بالدين، ويكون املدين الثاين 
ا، وكاأنه قال: اأنا م�ستعد اأن اأوفيك ما يف ذمتي لفالن اإذا مل يوفك)2(.  �سامناً

اأدلة القول الثاين: 

الدليل الأول: اأنه ل ُيعرف متكن املرتهن من ال�ستيفاء، فاإنه قبل قب�ص احلق غري 
موثوق به، وذلك غرر من غري حاجة، فمنع �سحة العقد)3(. 

اأن الغرر هنا يغتفر؛  وميكن اأن يناق�ص مبا قدمته يف امل�ساألة ال�سابقة، وهو 
لأنه ل �سرر فيه، وفيه م�سلحة مرجوة؛ اإذا حتقق ال�ستيفاء. 

ا ُيقب�ص، والّدين ل مُيكن قب�سه)4(.  الدليل الثاين: اأن �سرط املرهون اأن يكون ِمَّ

وعلى  ال�سرتاط،  هذا  على  دليل  ل  فاإنه  الت�سليم،  بعدم  يناق�ص  اأن  وميكن 
فر�ص الت�سليم، فاإن الدين اإذا �ُسلِّم حتقق فيه القب�ص، وهذا اأمر متوقع. 

دليل القول الثالث: 

اأن ما ل يجوز بيعه، ل يجوز  اأ�سله، وهو  اأنه اعتمد على  ويظهر من هذا القول 
ا اإل اإذا  رهنه، والدين ل يجوز بيعه اإل على الذي عليه الدين، فال ي�سح اأن يكون رهناً

كان املرتهن هو الذي عليه الدين.

املهذب، لل�سريازي 92/2، مغني املحتاج، لل�سربيني 46/3.   )1(
ال�سرح املمتع، لبن عثيمني 119/9.   )2(

املهذب، لل�سريازي 92/2، مغني املحتاج، لل�سربيني 46/3، نهاية املحتاج، للرملي 238/4.   )3(
كفاية الأخيار، للح�سيني �ص: 254.   )4(
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وميكن اأن ُيناق�ص بعدم الت�سليم، فاإن البيع له اأحكام تخ�سه، والرهن له اأحكام 
تخ�سه، والغرر يف البيع ت�سحبه مف�سدة راجحة ل تخفى، بخالفه يف الرهن، كما 

ا.  بينته اآنفاً

الرتجيح: 

الثابت  امل�ستقبلي  احلق  رهن  �سحة  وهو  الأول،  القول  اأعلم-  -واهلل  الراجح 
)الدين( ملا ياأتي: 

: اأن الأ�سل يف املعامالت ال�سحة ما مل يوجد دليل على الف�ساد، ول يوجد ما  اأولاً
ا)1(. مينع من توثقة الدين بالدين؛ لأنه لي�ص فيه �سرر ول رباً

من  حقه  ا�ستيفاء  رجاء  من  له  يتحقق  قد  )املرتهن(  احلق  �ساحب  اأن  ا:  ثانياً
بهذه  ال�ستيفاء  جانب  فرتّجح  الأ�سل،  من  اأكرث  املرهون  الدين  �ساحب 

الوثيقة.

الفرع الثاين: توثقة الدين بحق يحتمل ثبوته للراهن.

اإذا اتفق الراهن واملرتهن على توثقة الدين بحق للراهن يحتمل ثبوته يف ذمة 
، فاإن حكم هذه امل�ساألة ميكن تخريجه على قولني للفقهاء:  الغري م�ستقبالاً

القول الأول: اأن الرهن ي�سح، وهذا مقت�سى القول امل�سهور عند املالكية، حيث 
قرروا جواز رهن ما فيه غرر)2(، وهو -كذلك- مقت�سى اختيار �سيخ الإ�سالم وتلميذه 

ابن القيم، حيث قرروا جواز املعاو�سة على املعدوم)3(. 

القول الثاين: اأن الرهن ل ي�سح، وهذا مقت�سى مذهب احلنفية)4(، والأ�سح عند 

ال�سرح املمتع، لبن عثيمني 119/9.   )1(
للخر�سي  خليل،  خمت�سر  �سرح   ،444/6 للقرايف  الذخرية،   ،76/11 ر�سد  لبن  والتح�سيل،  البيان   )2(

.237/5
جمموع الفتاوى، لبن تيمية 536/20، اإعالم املوقعني، لبن القيم 5/2، زاد املعاد، لبن القيم 716/5.   )3(

حتفة الفقهاء، لل�سمرقندي 43/3، بدائع ال�سنائع، للكا�ساين 135/6.   )4(
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ال�سافعية)1(، واملذهب عند احلنابلة)2(، حيث قرروا عدم �سحة رهن احلق الثابت، 
فهذا عندهم اأولى بعدم اجلواز.

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: “اأن للمرتهن اأن يدفع ماله بغري وثيقة، ف�ساغ اأخذه ملا فيه غرر؛ 
لأنه �سيء يف اجلملة، وهو خري من ل �سيء”)3(. 

ورد يف  بل  املعدوم،  ال�سرع ما مينع من �سحة رهن  لي�ص يف  اأنه  الثاين:  الدليل 
بدو  بعد  الثمر  بيع  يف  كما  املوا�سع،  بع�ص  يف  املعدوم  على  العقد  ال�سرع 
�سالحه، واحلب بعد ا�ستداده، حيث ورد العقد على املوجود واملعدوم الذي 

مل ُيخلق بعد)4(.

وقد تقدم اإيراد املناق�سة على هذا ال�ستدلل، والإجابة عنه، يف امل�ساألة الثانية 
-اآنفة الذكر-.

اأدلة القول الثاين: 

غري  من  غرر  وذلك  ال�ستيفاء،  من  املرتهن  متّكن  ُيعرف  ل  اأنه  الأول:  الدليل 
حاجة، فمنع �سحة العقد)5(.

اأن الغرر هنا يغتفر؛  اأن ُيناق�ص مبا قدمته يف امل�ساألة ال�سابقة، وهو  وميكن 
لأنه ل �سرر فيه، وفيه م�سلحة مرجوة وحمتملة.

الو�سيط، للغزايل 461/3، املهذب، لل�سريازي 92/2، رو�سة الطالبني، للنووي 38/4، نهاية املحتاج،   )1(
للرملي 238/4. 

الفروع، لبن مفلح 331/6، ك�ساف القناع، للبهوتي 321/3.   )2(
�سرح خمت�سر خليل، للخر�سي 236/5.   )3(

اإعالم املوقعني، لبن القيم 7/2.   )4(
املهذب، لل�سريازي 92/2، مغني املحتاج، لل�سربيني 46/3، نهاية املحتاج، للرملي 238/4.   )5(
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ا ُيقب�ص، وهذا النوع من احلق ل  الدليل الثاين: اأن �سرط املرهون اأن يكون ِمَّ
مُيكن قب�سه)1(.

ال�سرتاط،  هذا  على  دليل  يرد  مل  اإذ  الت�سليم؛  بعدم  يناق�ص:  اأن  وميكن 
فالأ�سل عدمه. 

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول، وهو �سحة رهن احلق الذي ُيحتمل ثبوته؛ ملا 
ياأتي: 

: اأن الأ�سل يف املعامالت ال�سحة ما مل يوجد دليل على الف�ساد، ول يوجد ما  اأولاً
مينع من توثقة الدين بدين حمتمل ومرجو، فاإنه ل �سرر فيه. 

ا: اأن �ساحب احلق )املرتهن( قد يتحقق له ا�ستيفاء حقه من �ساحب الدين  ثانياً
املحتمل، وهذه م�سلحة مرجوة ل ي�سحبها �سرر.

التي يحتمل وجودها، فكذلك  العني  ا- جواز رهن  الذي ترجح -قريباً اأن  ا:  ثالثاً
يجوز رهن احلق الذي يحتمل وجوده. 

امل�ساألة الرابعة: الإ�سهار واحليازة واأثرهما يف الرهن التجاري. 

اإذا ُعلم ما تقدم من اأنواع الرهن التجاري، فاإن نظام الرهن التجاري ن�ص على 
ا يف مواجهة الغري بالإ�سهار اأو بانتقال حيازة املال املرهون  اأنه “ُيعد عقد الرهن نافذاً
ا- باأحد اأمرين: الأول: الإ�سهار،  ا -نظاماً اإلى املرتهن اأو العدل”)2(، فالرهن ُيعد نافذاً

وهو الت�سجيل، والثاين: انتقال حيازة املال املرهون)3(. 

كفاية الأخيار، للح�سيني �ص: 254.   )1(
نظام الرهن التجاري، اململكة العربية ال�سعودية، املادة: 4.   )2(

ا، وذلك عن  نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، املادة: 8، واحليازة مت�سورة اإذا كان الرهن ديناً  )3(
طريق ت�سليم �سنده، ولهذا جاء يف قانون املعامالت املدنية لدولة الإمارات، املادة: 1491 ما ن�سه: )من 

ا له يلزمه اأن ُي�سلم اإلى املرتهن ال�سند املثبت لهذا الدين(.  رهن ديناً
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وميكن بيان احلكم الفقهي ملا ورد يف النظام يف فرعني: 

الفرع الأول: اأثر الإ�سهار يف عقد الرهن. 

ا بالإ�سهار، اأي: اإذا مت قيده  تقدم اأن نظام الرهن التجاري َيُعد عقَد الرهن نافذاً
يف ال�سجل املخت�ص، �سمن �سجالت الدولة)1(، واملراد بالنفاذ لزوم العقد يف مواجهة 

الغري، وعليه: فما اأثر هذا الإ�سهار يف لزوم العقد عند الفقهاء؟

ا يف لزوم عقد الرهن عند الفقهاء، وذلك اأن عقد الرهن  ل يظهر اأن لالإ�سهار اأثراً
-عندهم- اإذا توافرت اأركانه و�سروطه؛ ينعقد بالإيجاب والقبول القويل)2(، فاإذا مت 
انعقد العقد، ولزم على القول املرجح يف امل�ساألة ال�سابقة، وعلى القول الآخر ل يلزم 

اإّل بالقب�ص -على اخلالف املتقدم يف امل�ساألة ال�سابقة.

-وهم  الرهن  عقد  للزوم  القب�ص  اأوجب  من  فاإن  اخلالف،  هذا  على  وبناءاً 
على  متوقف  اللزوم  لأن  العقد؛  لزوم  يف  ا  اأثراً العقد  لكتابة  يرى  ل  فاإنه  اجلمهور- 
القب�ص، ومن ذهب اإلى اأن الرهن يلزم مبجرد العقد، فكذلك ل يظهر من تقريرهم 
ا؛ فاإنهم قرروا اأن الرهن يلزم مبجرد العقد، واأن الراهن اإذا قال:  اأن لكتابة العقد اأثراً
رهنتك هذا املتاع، فقبل املرتهن، فاإنه يلزم العقد، ويجرب الراهن على اأن يقب�سه)3(، 
بل اإنهم ن�سوا على اأن اهلل -تعالى- جعل الرهن بدلاً عن الكتابة والإ�سهاد يف التوثقة 
عند عدم الكاتب، فقال: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ( ]البقرة: 
283[، فقالوا: هذا يدل على اأن الرهن يقوم مقام الكتابة يف بع�ص اأحواله؛ اإذ ل يجوز 

اأن يعو�ص �سيء من �سيء، وهو ل ينوب منابه يف حال)4(. 

وعلى هذا فاإن نظام الرهن التجاري وافق اجلمهور يف اأن الرهن يلزم باحليازة، 

نظام الرهن التجاري، اململكة العربية ال�سعودية، املادة: 4.   )1(
الوجيز،  �سرح  العزيز   ،213 �ص:  جزي  لبن  الفقهية،  القوانني   ،37/3 لل�سمرقندي  الفقهاء،  حتفة   )2(

للرافعي 3/10، ك�ساف القناع، للبهوتي 322/3. 
املقدمات املمهدات، لبن ر�سد 363/2، القوانني الفقهية، لبن جزي �ص: 213.   )3(

املقدمات املمهدات، لبن ر�سد 364/2.   )4(
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ولكنه خالفهم يف اإثبات اللزوم بالإ�سهار، وقبل احليازة. 

ا لالإلزام الق�سائي،  واحلق اأن نظام الرهن التجاري قطع باب املنازعة، وقرر حكماً
وهو اأن العقد ل ميكن الإلزام به اإّل بالإ�سهار اأو احليازة، ويبقى اأن امل�سلم ُملزم ديانةاً 
ا. واهلل اأعلم مبا التزم به ولو مل ي�سجل، لأن اهلل اأمره باأن يفي بعقوده، على ما قررناه اآنفاً

الفرع الثاين: اأثر حيازة املال املرهون يف عقد الرهن.

اإذا مت عقد الرهن بالتفاق بني اأطرافه، فهل يتوقف لزوم العقد على قب�ص العني 
املرهونة، وحيازتها لدى املرتهن، اأو اأن الرهن لزم، ولو مل يتم القب�ص؟

اتفق الفقهاء على اأن العقد ل يلزم يف حق املرتهن، ولو مت التقاب�ص)1(؛ لأن العقد 
ِه وم�سلحته؛ فجاز له ف�سخه متى �ساء)2(. حلظِّ

واختلفوا يف حق الراهن على قولني: 

القول الأول: اأن الرهن يلزم مبجرد العقد، ول يتوقف لزومه على احليازة، وهذا 
قول املالكية)3(، ورواية عند احلنابلة)4(. 

القول الثاين: اأن الرهن يتوقف لزومه على احليازة والقب�ص، ول يلزم قبله، وهذا 
قول احلنفية)5(، وال�سافعية)6(، وهو املذهب عند احلنابلة)7(. 

خمت�سر القدوري �ص: 197، حا�سية ابن عابدين 495/5، عقد اجلواهر الثمينة، لبن �سا�ص 772/2،   )1(
املهذب، لل�سريازي 87/2، البيان، للعمراين 13/6، �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي 27/4، �سرح 

منتهى الإرادات، للبهوتي 341/3.
املهذب، لل�سريازي 2 / 145.  )2(

الإ�سراف، للقا�سي عبدالوهاب 8/3، املقدمات املمهدات، لبن ر�سد 363/2، عقد اجلواهر الثمينة،   )3(
لبن �سا�ص 772/2.

املغني، لبن قدامة 247/4، الإن�ساف، للمرداوي 392/12.   )4(
للمو�سلي  املختار،  لتعليل  الختيار   ،155/10 للمرغيناين  الهداية،   ،68/21 لل�سرخ�سي  املب�سوط،   )5(

.66/2
املهذب، لل�سريازي 87/2، منهاج الطالبني، للنووي 89/2، حتفة املحتاج، للهيتمي 219/2.  )6(

املغني، لبن قدامة 247/4، الإن�ساف، للمرداوي 390/12، ك�ساف القناع، للبهوتي 330/3.   )7(
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الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قول اهلل تعالى: )ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک( ]املائدة: 1[. 

انعقاده، من  يلزم مبجرد  اأنه  يقت�سي  الرهن  بعقد  الوفاء  اأن  الدللة:  وجه 
غري احتياج اإلى القب�ص)1(.

الدليل الثاين: اأنه ل يخلو؛ اإما اأن ينعقد الرهن بالقول الذي تاله القب�ص اأو ل، 
فاإن كان قد انعقد به، فلي�ص للقب�ص اأثر يف العقد؛ لأنه اإمنا اأقب�سه ما ثبت 
ا بهذا القب�ص؛ لأن  اأن ي�سري رهناً اأنه رهن، واإن كان مل ينعقد به، مل يجز 
ا، ومتام انعقاده دليٌل على لزومه قبل  جمرد القب�ص ل يجعل املقبو�ص رهناً

القب�ص، فلم يكن للقب�ص اأثر يف عقد الرهن)2(.

ا بنف�ص القول، دون افتقار  اأنه عقد وثيقة، فوجب اأن يكون لزماً الدليل الثالث: 
اإلى القب�ص، كالكفالة)3(.

اأدلة القول الثاين: 

الدليل الأول: قول اهلل تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ( 
]البقرة: 283[.

وجه الدللة: اأن اهلل -تبارك وتعالى- و�سف الرهن بالقب�ص، وهذا يدل على 
اأن عقد الرهن ل يلزم اإّل به؛ لأن الو�سف معترب)4(.

نوق�ص من وجهني: 

الأول: اأن و�سف الرهن بالقب�ص يحتمل اأنه من متام الرهن وكماله، اأو اأنه 

املقدمات املمهدات، لبن ر�سد 364/2.  )1(

املقدمات املمهدات، لبن ر�سد 364/2.  )2(
الإ�سراف، للقا�سي عبدالوهاب 8/3.  )3(

املهذب، لل�سريازي 145/2، البيان، للعمراين 13/6، املغني 446/6.   )4(
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ا. ا غالباً خرج خمرج الغالب؛ لأن الرهن يكون مقبو�ساً

الثاين: اأن اهلل -تعالى- جعل القب�ص من �سفات الرهن، فدل ذلك على اأن 
مبعنى  يكون  ب�سفته  ال�سيء  و�سف  لأن  القب�ص؛  قبل  ا  رهناً تكون  العني 

زائد على وجوده)1(. 

الدليل الثاين: اأن املق�سود بالرهن ال�ستيفاء، ول يح�سل ذلك اإّل بالقب�ص، فدل 
اأنه ل يلزم اإّل بالقب�ص)2(.

ل  ولكن  بالقب�ص،  اإّل  يح�سل  ل  ال�ستيفاء  فاإن  بالت�سليم،  يناق�ص  اأن  ميكن 
ا، فلي�ص ثم مانع من لزوم  اأي�ساً اإّل بالقب�ص  اأن اللزوم ل يح�سل  يعني هذا 

العقد قبل القب�ص، ثم يجرب الراهن على الت�سليم لال�ستيفاء.

الرتجيح: 

الراجح - واهلل اأعلم - القول الأول، وهو اأن الرهن يلزم مبجرد العقد، ول يتوقف 
لزومه على القب�ص، ويدل على رجحان هذا القول ما ياأتي: 

اأدلة القول الثاين، فما اأورده اأ�سحاب القول  : اأن اأدلة هذا القول اأقوى من  اأولاً
الثاين ل يقوى على معار�ستها، كما اأن اأدلة اأ�سحاب القول الثاين معار�سة 

مبا اأورته يف املناق�سة.

ا: الأ�سل يف العقود اأنها تلزم بانعقادها؛ لأن هذا هو ما يقت�سيه وجوب الوفاء  ثانياً
بالعقد، وهذا الأ�سل يقوي القول بعدم اعتبار القب�ص واحليازة يف اللزوم.

باب  وي�سد  املتعاقدين،  بني  النزاع  يقطع  القب�ص  اعتبار  بعدم  القول  اأن  ا:  ثالثاً
املتالعبني اأ�سحاب املماطلة، الذي يتعمدون تاأخري الت�سليم رغبة عن الوفاء 

مبقت�سى العقد.

الإ�سراف، للقا�سي عبدالوهاب 8/3، املقدمات املمهدات، لبن ر�سد 364/2.  )1(
العناية �سرح الهداية، للبابرتي 161/10.  )2(
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املبحث الثاين
بيع املال املنقول املت�صمن �صرًطا با�صرتداده اأو اإعادة �صرائه

ومنها:  املعامالت،  من  ا  عدداً خا�ص  بوجه  ت�سمل  اأحكامه  اأن  على  النظام  ن�ص 
�سرائه”)1(.  اإعادة  اأو  با�سرتداده  ا  �سرطاً املت�سمن  املنقول  املال  “بيع 

وظاهر هذا اأن املتعاقدين يتفقان على اأن البائع يحتفظ -وقت اإبرام عقد البيع- 
بحق ا�سرتداد املبيع خالل مدة معينة، اأو يلتزم امل�سرتي برد املبيع اإذا رد له البائُع 

الثمن)2(.

وظاهٌر اأن املنظَم جعل هذا من قبيل الرهن، حيث عد هذا البيع من �سمن اأنواع 
ا)3(، وهو يف هذا متبع لكثري من فقهاء احلنفية، حيث قالوا:  ال�سمان، واإن �سماه بيعاً
ل  املرتهن،  يد  يف  كالرهن  امل�سرتي  يد  يف  واملبيع  رهن،  احلقيقة  يف  البيع  هذا  اإن 

ميلكه، ول ينتفع به اإّل باإذن الراهن)4(. 

وُتعرف هذه املعاملة عند الفقهاء ببيع الوفاء)5(، اأو بيع املعاملة، اأو بيع الأمانة)6(، 
لأن  بيع؛  اأنها  املعاملة على  الفقهاء ل ي�سححون هذه  واأكرث  بغري ذلك)7(،  و�سميت 

نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 2.   )1(
وقد يقع على �سورة ذكرها الزيلعي يف تبيني احلقائق 183/5 بقوله: “و�سورته اأن يقول البائع للم�سرتي   )2(

بعت منك هذا العني بدين لك علي، على اأين متى ق�سيت الدين فهو يل”. 
جاء يف القانون املدين امل�سري، مادة 465: “اإذا احتفظ البائع عند البيع بحق ا�سرتداد املبيع خالل   )3(
مدة معينة وقع البيع باطال” وقد �سمى هذا بيع الوفاء، وهذا يعني اأن القوانني مل تتفق على اأن هذه 

ا.  املعاملة ُتعد رهناً
املحيط الربهاين، لبن مازة 139/7، تبيني احلقائق، للزيلعي 183/5.   )4(

ا بالوفاء من امل�سرتي، باأن  جاء يف حا�سية ابن عابدين 276/5: “ووجه ت�سميته بيع الوفاء: اأن فيه عهداً  )5(
يرد املبيع على البائع حني رد الثمن”. 

جاء يف حا�سية ابن عابدين 276/5: “وجهه: اأنه اأمانة عند امل�سرتي بناءاً على اأنه رهن، اأي: كالأمانة”.   )6(
ف بيع الوفاء باأنه: البيع ب�سرط اأن البائع متى رد الثمن يرد امل�سرتي اإليه املبيع، و�سماه فقهاء = ُعرِّ  )7(
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الربا،  اإمنا هو  املق�سود  ولأن  البيع وحكمه،  ملقت�سى  مناٍف  �سرٍط  قائم على  العقد 
باإعطاء دراهم اإلى اأجل، ومنفعة املبيع هي الربح، فحقيقة املعاملة؛ قر�ص بعو�ص)1(. 

يد  يف  املبيع  واأن  رهن،  املعاملة  هذه  حقيقة  باأن  القول  �سحة  عن  هنا  وبحثنا 
امل�سرتي كالرهن يف يد املرتهن، وهو ظاهر ما م�سى عليه النظام، ويف هذا قولن 

للفقهاء: 

ا، وهو ال�سحيح عند احلنفية، وعليه اأكرثهم)2(، وهو  القول الأول: اأنه ي�سح رهناً
قول بع�ص املالكية)3(. 

ا، وهذا قول بع�ص احلنفية)4(، ومذهب املالكية)5(،  القول الثاين: اأنه ل ي�سح رهناً
ومقت�سى مذهب ال�سافعية)6(، وهو مذهب احلنابلة)7(. 

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

ياأخذ  اأن  الرهن، فيجب  اأتى مبعنى  الدين  اأخذه عند ق�ساء  �َسَرَط عليه  ملا  اأنه 
اأحكام الرهن، فال يحق للمرتهن اأن ميلكه، ول يحل له النتفاع به اإّل باإذن الراهن، 

= املالكية ببيع الثنيا، واحلنابلة ببيع الأمانة، وقالوا: هو اتفاق البائع وامل�سرتي، على اأن البائع اإن جاء 
بالثمن، اأعاد اإليه امل�سرتي امللك، بعد انتفاع امل�سرتي باملبيع، ينظر: جملة الأحكام العدلية 31/1، البيان 

والتح�سيل، لبن ر�سد 336/7، ك�ساف القناع، للبهوتي 149/3، مطالب اأويل النهى، للرحيباين 4/3. 
تبيني احلقائق، للزيلعي 183/5، حا�سية ابن عابدين 276/5، البيان والتح�سيل، لبن ر�سد 336/7،   )1(

ك�ساف القناع، للبهوتي 149/3، مطالب اأويل النهى، للرحيباين 5/3. 
ابن عابدين  للبابرتي 236/9، حا�سية  الهداية،  العناية �سرح  املحيط الربهاين، لبن مازة 139/7،   )2(

 .276/5
مواهب اجلليل، للحطاب 373/4.   )3(

تبيني احلقائق، للزيلعي 133/5، العناية �سرح الهداية، 236/9، حا�سية ابن عابدين 276/5.   )4(
مواهب اجلليل، للحطاب 373/4، منح اجلليل، علي�ص 52/5.   )5(

ا، ينظر: حتفة املحتاج، للهيتمي 249/4،  ا ولي�ص رهناً حيث قالوا: ي�سح البيع لو باع اأمانة، فجعلوه بيعاً  )6(
مغني املحتاج، لل�سربيني 352/2. 

ك�ساف القناع، للبهوتي 149/3، مطالب اأويل النهى، للرحيباين 5/3.   )7(
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وهو �سامن ملا اأكل من ثمره، وا�ستهلك من عينه، والعربة يف كل عقد للمعنى واحلقيقة 
وما ق�سده العاقدان، دون األفاظه)1(.

اأدلة القول الثاين: 

الدليل الأول: اأن العقد واقع بلفظ البيع وحقيقته قر�ص جر منفعة، فكاأن املبتاع 
فيحرم  �سلفه،  اإليه  يرد  حتى  باملبيع  ينتفع  اأن  على  الثمن،  البائَع  اأ�سلف 

العقد)2(.

اأن  والواقع  بيع،  املعاملة  اأن  الت�سليم  فر�ص  على  هذا  اأن  ُيناق�ص:  اأن  ميكن 
ا، بل هي رهن -كما قدمته.  حقيقة املعاملة لي�ست بيعاً

ا بني هذه ال�سورة والرهن، فاإن الرهن لي�ص فيه متليك  الدليل الثاين: اأن ثمة فرقاً
منفعة املرهون، ول ي�سح اأن ي�سرتط ذلك يف عقد الرهن، وهذا البيع قائم 

على اأن يتملك امل�سرتي منفعة املبيع يف مقابل الثمن)3(.

ا- اإمنا جاز حينما  وميكن اأن ُيناق�ص: باأن انتفاع املرتهن -الذي �ُسمي م�سرتياً
اأذن له املالك، واإّل فالأ�سل اأنه ل ينتفع اإّل على نحو ما جاء به ال�سرع، اأو اأذن 

به املالك. 

الرتجيح: 

ا؛ لأمرين:  الراجح من هذين القولني؛ القول الذي قدمته، وهو اأن العقد ي�سح رهناً

دليلي  على  ومقدم  معترب،  القول �سحيح  عليه هذا  قام  الذي  الدليل  اأن  الأول: 
القول الثاين، فال ي�سح نقل العقد عن حكم الرهن مادام اأن العقد وقع على 

حقيقته و�سورته.

املحيط الربهاين، لبن مازة 139/7، تبيني احلقائق، للزيلعي 183/5، العناية �سرح الهداية، للبابرتي   )1(
 .236/9

البيان والتح�سيل، لبن ر�سد 336/7، مواهب اجلليل، للحطاب 373/4.   )2(
درر احلكام، ملال خ�سرو 207/2.   )3(
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الثاين: اأن هذا القول اأي�سر يف اعتبار اأحوال املتعاملني، فاإننا اإذا حكمنا ببطالن 
العقد مع اإمكان ت�سحيحه على اأنه نوع �سمان وتوثيق للحق، فقد جنحنا اإلى 

غري باب الي�سر؛ يف باٍب الأ�سُل فيه ال�سحة واحلل. واهلل اأعلم.
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املبحث الثالث
نقل ملكية املال املنقول لغر�ص ال�صمان

ن�ص النظام على اأن اأحكامه ت�سري على اأي عقد اأو معاملة تت�سمن اإن�ساء حق 
�سمان على ال�سمانة، وذكر من �سمن ذلك نقل ملكية املال املنقول لغر�ص ال�سمان)1(.

املنقول  ماله  عن  منهما  املدين  يتنازل  باأن  طرفني  بني  اتفاق  اأنه  هذا  وظاهر 
للدائن، ويكون ذلك عن طريق نقل ملكية هذا املال؛ والغر�ص ال�سمان ولي�ص التمليك؛ 
تنازل  القب�ص، فهو  امللكية قائٌم مقام  الدائن، ونقل  ا عند  املال رهناً باأن يكون هذا 

ُيق�سد به ال�سمان ولي�ص التمليك)2(.

اأمر  ت�سهيل  منها  والغر�ص  احلديثة،  القوانني  بع�ص  عن  ُنقلت  املعاملة  وهذه 
ا،  احليازة الذي يتطلبه الرهن، وا�ست�سكل بع�سهم باأن عقد التمليك واإن كان �سورياً
ا بني يد املالك، ويد املرتهن)3(. فاإنه يخالف الق�سد احلقيقي للعاقدين، وباأن ثمة فرقاً

ا، اأو ل؟ والبحث هنا يف هذا الت�سرف، هل ي�سح رهناً

اأن  للباحث  يظهر  والذي  الفقهاء،  كتب  لها ذكر يف  لي�ص  ال�سورة حديثة؛  هذه 
َيِغها، اأو  حكمها ُيخّرج على بحث معلوم عند الفقهاء، وهو: هل العربة يف العقود ِب�سِ

مبعانيها؟ ويف هذا قولن للفقهاء: 

نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 2.   )1(
وقد جاء يف نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 22: “يرتتب على   )2(
نقل ملكية ال�سمانة يف حق ال�سمان النافذ يف مواجهة الغري؛ حق امل�سمون له يف تتبع ال�سمانة يف اأي 
يد ل�ستيفاء حقوقه”، والفرق بني هذه املعاملة وامل�ساألة ال�سابقة، اأن املعاملة ال�سابقة يقع العقد فيها 

بلفظ البيع ب�سرط ال�سرتداد اأو اإعادة ال�سراء، وهنا يقع العقد على �سورة التمليك. 
فكرة رهن املنقول دون حيازة، واحلماية القانونية له، �سهام ال�سعيدي، �ص: 348- 355.   )3(
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واملالكية)2(،  احلنفية)1(،  مذهب  وهذا  املراد،  باملعنى  العربة  اأن  الأول:  القول 
ج  ُيَخرَّ القول  وعلى هذا  املذهب عند احلنابلة)4(،  وهو  ال�سافعية)3(،  وبع�ص 
القول ب�سحة الرهن بال�سورة املذكورة، حيث كان الق�سد من هذا الت�سرف 

ا.  اأن تكون العني �سمانة بالدين، ولي�ص متليكاً

عند  وقول  ال�سافعية)5(،  اأكرث  قول  وهذا  بال�سيغة،  العربة  اأن  الثاين:  القول 
بال�سورة  الرهن  �سحة  بعدم  القول  ج  ُيَخرَّ القول  هذا  وعلى  احلنابلة)6(، 

املذكورة، فاإن الت�سرف مل يرد ب�سيغة الرهن. 

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

ا�سُتدل لهذا القول بالن�سو�ص التي دلت على اأن الق�سد يف كل عمل هو املعترب، 
مثل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا الأعمال بالنيات واإمنا لكل امرئ ما نوى«)7(، فاحلديث دل على 
اأنه ل يكون عمل اإّل بنية، واأن العامل لي�ص له من عمله اإّل ما نواه، وهذا يعم العبادات 
و�سائر العقود والأفعال، فالنية اأ�سل العمل، والعمل تابع لها ي�سح ب�سحتها، ويف�سد 

بف�سادها. 

اأن القر�ص قربة �سحيحة، وبيع الدرهم  اأمثلة كثرية يف ال�سريعة، منها:  ولهذا 
املب�سوط، لل�سرخ�سي 23/22، بدائع ال�سنائع، للكا�ساين 134/4، البحر الرائق، لبن جنيم 94/3.   )1(

املقدمات املمهدات، لبن ر�سد 267/3، منح اجلليل، علي�ص 43/3.   )2(
مغني املحتاج، لل�سربيني 461/2.   )3(

النهى،  اأويل  مطالب   ،63/4 للبهوتي  القناع،  ك�ساف   ،430-288/2 للبهوتي  الإرادات،  منتهى  �سرح   )4(
للرحيباين 724/3. 

اأ�سنى املطالب، لالأن�ساري 230/2، مغني املحتاج، لل�سربيني 461/2، نهاية املحتاج، للرملي 423/4،   )5(
وعبارتهم: العتبار يف العقود باللفظ ل باملعنى. 

القواعد النورانية، لبن تيمية �ص: 153، القواعد، لبن رجب �ص: 48.   )6(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب كيف بدء الوحي اإلى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، حديث: 1، وم�سلم يف �سحيحه،   )7(
  كتاب الإمارة، باب قوله ملسو هيلع هللا ىلص اإمنا الأعمال بالنيات، حديث: 1907، من حديث عمر بن اخلطاب

ا، واللفظ للبخاري.  مرفوعاً



صور الضمان اليت خصّها نظام ضمان احلقوق 

باألموال املنقولة - دراسة فقهية

العدد  السادس واخلمسون  333العدد  السادس واخلمسون 332

وكذلك  الق�سد،  هو  واملوؤثر  واحدة،  و�سورتهما  باطلة،  مع�سية  اأجل  اإلى  بالدرهم 
ا؛ مع�سية ملعون فاعله، وع�سره بنية اأن يكون خالاً  ع�سر العنب بنية اأن يكون خمراً

جائز، و�سورة الفعل واحدة)1(. 

دليل القول الثاين: 

ڤ      )ٹ   تعالى:  قوله  مثل  يف  املذكور  الرتا�سي  على  مبنية  العقود  اأن 
ڃ(  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
]الن�ساء: 29[، والر�سا اأمر قلبي، واإمنا ُيعلم من اللفظ؛ اإذ املعنى املق�سود ل ين�سبط 

اأراده القلب، واأما الأفعال املجردة عن  اإّل بالألفاظ التي و�سعت لإبانته واإظهار ما 
ا كثرية)2(. اللفظ، فاإنها حتتمل وجوهاً

الرتجيح: 

بال�سيغة  ولي�ص  املراد،  باملعنى  العربة  باأن  يق�سي  الذي  الأول،  القول  الراجح 
واللفظ؛ ل�سببني: 

الأول: اأن دليل هذا القول اأقوى من دليل القول الثاين، فهو ظاهر الدللة على 
ا.  املق�سود؛ اإن مل نقل �سريحاً

الثاين: اأن الألفاظ ماهي اإل قوالب للمعاين، فاملعنى هو املق�سود، واللفظ و�سيلة 
لبيانه واإظهاره، فال يقدم اللفظ الذي هو و�سيلة، على املعنى الذي هو الأ�سل 

املراد.

وبناءاً على هذا؛ نقرر القول ب�سحة الرهن بال�سورة املذكورة، وهو ما م�سى عليه 
النظام.

اإعالم املوقعني، لبن القيم 89/3.   )1(
القواعد النورانية، لبن تيمية �ص: 154.   )2(
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املبحث الرابع
بيع املال املنقول ب�صرط تاأجيل نقل ملكيته اإلى حني ا�صتيفاء 

الثمن

ملكيته  نقل  تاأجيل  ب�سرط  املنقول  املال  بيع  تت�سمن  اأحكامه  اأن  النظام  قرر 
اأخرى، كالقانون املدين  الثمن)1(، وهي معاملٌة ُعرفت يف قوانني  ا�ستيفاء  اإلى حني 
امل�سري، وحقيقتها اأنه اإذا كان البيع موؤجل الثمن جاز للبائع اأن ي�سرتط اأن يكون نقل 
ا اإلى حني ا�ستيفاء الثمن كله، ولو مت ت�سليم املبيع)2(.  ملكية املبيع اإلى امل�سرتي موقوفاً

كالآلت  بالتق�سيط،  �سلعها  تبيع  التي  ال�سركات  عادة  اإليه  تلجاأ  �سمان  وهذا 
وعربات النقل؛ لأن احتفاظ البائع مبلكية املبيع حتى ي�ستويف الثمن اأبلغ يف ال�سمان 
من ف�سخ البيع بعد انتقال امللكية، وعد بع�ص �سراح القانون تكييف هذا التفاق من 

قبيل ال�سرط اجلزائي)3(.

ا، والظاهر اأن هذا ال�سرط  واملالحظ اأن البيع قد مت، ورمبا يتم ت�سليم املبيع اأي�ساً
ااً، حيث قررنا يف امل�ساألة ال�سابقة اأن نقل امللكية اإذا كان غر�سه ال�سمان،  ُيعدُّ رهناً
فاإنه رهن، وكذلك يف هذه ال�سورة، فاإن عدم نقل امللكية؛ اإذا كان غر�سه ال�سمان، 

ا. فاإن هذا احلب�ص ُيراد به الرهن، فيكون رهناً

م�ساألة جواز رهن  ج على  ُيخرَّ ا؛  رهناً نعدها  التي  ال�سورة  والقول يف حكم هذه 

نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 2.   )1(
�سرح قانون التجارة اجلديد، حممد البكري 239/2، وقرر اأن هذا �سرط �سحيح من البائع.   )2(

مو�سوعة الفقه والق�ساء يف القانون املدين اجلديد، حممد البكري 212/5، املو�سوعة الوافية يف �سرح   )3(
الت�سريعات احلديثة حول هذا  العمرو�سي، �ص: 392، ولالطالع على مزيد من  اأنور  القانون املدين، 
النوع احلادث من ال�سمان، ينظر: التزاحم يف حوالة احلق، درا�سة مقارنة، لعبدالكرمي العيوين، جملة 
ا؛ لأن ال�سرط اجلزائي ل يطبق يف  ا جزائياً الق�ساء املدين، العدد 6�ص: 49، والظاهر اأنه ل ُيعد �سرطاً

ابتداء العقد، وا�سرتاط تاأجيل انتقال امللكية يبداأ من ابتداء العقد. 
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حب�ص  ميلك  هل  البائع؛  يف  اختلفوا  الفقهاء  اأن  وذلك  املوؤجل)1(،  ثمنه  على  املبيع 
، اأو ل؟ ولهم يف ذلك قولن:  ال�سلعة على ثمنها اإذا كان موؤجالاً

القول الأول: اأن البائع ميلك اأن يحب�ص ال�سلعة على ثمنها املوؤجل، وهذا مذهب 
احلنفية)2(، واملالكية)3(، واملذهب عند احلنابلة)4(، واختيار ابن القيم)5(.

ومذهب  املالكية)6(،  بع�ص  قول  وهذا  ذلك،  ميلك  ل  البائع  اأن  الثاين:  القول 
ال�سافعية)7(، وامل�سهور عند احلنابلة)8(.

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »امل�سلمون على �سروطهم«)9(، فالأ�سل �سحة ال�سرط يف 

واأما اإذا كان الثمن حالًّ، فقد ذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية وال�سافعية اإلى اأن للبائع حق حب�ص   )1(
للكا�ساين 237/5،  ي�ستويف ثمنه، ينظر: بدائع ال�سنائع،  للم�سرتي حتى  ت�سليمه  املبيع والمتناع عن 

القوانني الفقهية، لبن جزي �ص: 164، نهاية املحتاج، للرملي 105/4. 
تبيني احلقائق، للزيلعي 67/6، البحر الرائق، لبن جنيم 331/5، حا�سية ابن عابدين 560/4.   )2(

البيان والتح�سيل، لبن ر�سد 145/4، الذخرية، للقرايف 90/8.   )3(
وا�ستثنوا  للبهوتي 189/3،  القناع،  ك�ساف  مفلح 189/6،  الفروع، لبن  قدامة 285/4،  املغني، لبن   )4(
املكيل واملوزون واملعدود واملذروع؛ اإذا رهن قبل القب�ص؛ لأنه ل يجوز بيعه اإّل بعد القب�ص، فال ي�سح 
رهنه، وال�سحيح اجلواز؛ لأن النهي عن بيع املبيع قبل قب�سه اإمنا هو على غري بائعه؛ لئال يربح فيما مل 
ا يغار منه البائع ويحاول ف�سخ البيع، فال�سحيح اأن هذا جائز، ينظر:  يدخل يف �سمانه، ولئاّل يربح ربحاً

ال�سرح املمتع، لبن عثيمني 131/9. 
اإعالم املوقعني، لبن القيم 26/4، قال ابن القيم: “ول فرق بني اأن يقب�سه اأو ل يقب�سه على اأ�سح القولني”.   )5(

الذخرية، للقرايف 90/8.   )6(
للرافعي  الوجيز،  ب�سرح  العزيز   ،100 �ص:  لل�سريازي  التنبيه،   ،188/6 للماوردي  الكبري،  احلاوي   )7(

198/8، اأ�سنى املطالب، لالأن�ساري 33/2، و�سرحوا ببطالن الرهن. 
املغني، لبن قدامة 285/4، اإعالم املوقعني، لبن القيم 27/4.   )8(

اأخرجه اأبوداود يف �سننه، من حديث اأبي هريرة، كتاب الأق�سية، باب يف ال�سلح، حديث رقم: 3594،   )9(
والرتمذي يف �سننه من حديث عمرو بن عوف، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن ر�سول اهلل يف ال�سلح 
 ، الألباين  �سححه  واحلديث  �سحيح،  ح�سن  حديث  وقال:   ،1352 رقم:  حديث  امل�سلمني،  بني 

ينظر: اإرواء الغليل 142/5، �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة 992/6. 
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تعامالت امل�سلم، ووجوب الوفاء به)1(.

الدليل الثاين: اأنه ي�سح رهن املبيع على غري ثمنه، ف�سح رهنه على ثمنه)2(.

الدليل الثالث: اأن البائع لو �سرط رهَن عنٍي اأخرى على الثمن جاز باتفاق، فال 
ميتنع جواز رهن املبيع على ثمنه)3(.

الدليل الرابع: اأن البائع ميلك المتناع عن ت�سليم املبيع قبل ت�سلم الثمن احلال 
من غري �سرط، فاأولى اأن ميلكه مع ال�سرط)4(.

اأدلة القول الثاين: 

ا له، حيث كان ال�سرط  الدليل الأول: اأن امل�سرتي حينما رهن املبيع مل يكن مالكاً
ا لغريه؛ ي�سرتيها  قبل العقد، فلم ي�سح الرهن، كما لو �سرط اأن يرهنه عيناً

ويرهنها)5(.

نوق�ص: باأنه �َسَرَط رهنه بعد ملكه، وفرق بني هذه امل�ساألة وبني ا�سرتاط ملك 
غريه؛ لأن ا�سرتاط ملك الغري قد ميكن وقد ل ميكن، فغرره ظاهر، بخالف 
ا، واإن مل يتم  ا�سرتاط رهن املبيع على ثمنه، فاإنه اإن مت العقُد �سار املبيُع رهناً

تبني اأنه ل ثمن يحب�ص عليه الرهن، فانتفى الغرر)6(. 

غري  من  الثمن  اإيفاء  يقت�سي  البيع  لأن  الرهن؛  ي�ساد  البيع  اأن  الثاين:  الدليل 
املبيع، والرهن يقت�سي الوفاء منه)7(.

ا،  نوق�ص: باأنه ل حمذور يف ذلك، وعقد البيع اإمنا يقت�سي وفاء الثمن مطلقاً

ينظر هذا ال�ستدلل يف ك�ساف القناع، للبهوتي 189/3.   )1(
املغني، لبن قدامة 285/4.   )2(

اإعالم املوقعني، لبن القيم 26/4.   )3(
اإعالم املوقعني، لبن القيم 27/4.   )4(

احلاوي الكبري، للماوردي 188/6، املغني، لبن قدامة 285/4، اإعالم املوقعني، لبن القيم 27/4.   )5(
املغني، لبن قدامة 285/4، اإعالم املوقعني، لبن القيم 27/4.   )6(

املغني، لبن قدامة 285/4.   )7(
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وللم�سرتي اأن يوؤديه من عني املبيع ومن غريه)1(. 

ل  اأن  يقت�سي  املبيع  ورهن   ، اأولاً املبيع  ت�سليم  يقت�سي  البيع  اأن  الثالث:  الدليل 
ي�سلمه حتى يقب�ص الثمن)2(.

نوق�ص من وجهني: 

الأول: باملنع، فاإن البيع ل يقت�سي ت�سليم املبيع قبل ت�سليم الثمن. 

الثاين: اإذا �ُسلِّم، فال ميتنع اأن يثبت بال�سرط خالفه، فاإن البيع يقت�سي وجوب 
امللك  ثبوت  ويقت�سي  جاز،  التاأجيل  �سرط  ولو  احلال،  يف  الثمن  ت�سليم 
يف املبيع، والتمكني من الت�سرف فيه، فاإذا ا�سرتط اخليار انتفى ذلك، 
واإذا ا�سرتط البائع انتفاعه باملبيع مدة معلومة انتفى وجوب الت�سليم يف 

احلال، فمتى كان للبائع يف �سرطه م�سلحة وغر�ص �سحيح؛ جاز)3(.

الدليل الرابع: اأن هذا يقت�سي تدافع موجب البيع والرهن، فاإن موجب الرهن اأن 
يكون تلفه من �سمان مالكه؛ لأنه اأمانة يف يد املرتهن، وموجب البيع اأن يكون 
تلفه -قبل التمكني من قب�سه- من �سمان البائع، فاإذا تلف هذا الرهن قبل 

التمكن من قب�سه، فمن �سمان اأيهما يكون؟)4(. 

يزيل هذا  البائع، ول  التمكن من قب�سه على  املبيع قبل  باأن �سمان  نوق�ص: 
ال�سمان اإل متكن امل�سرتي من القب�ص، وحب�سه اإياه على ثمنه ل يدخله يف 
ا له، كما لو حب�سه بغري �سرط، فلم ي�سمنه  �سمان امل�سرتي ويجعله مقبو�ساً
يتمكن  مل  ا  مبيعاً كونه  حيث  من  �سمنه  واإمنا  رهن،  هو  حيث  من  املرتهن 

م�سرتيه من قب�سه، فال يزال حق التوفية على البائع)5(.

املغني، لبن قدامة 285/4، اإعالم املوقعني، لبن القيم 27/4.   )1(
اأ�سنى املطالب، لالأن�ساري 33/2، املغني، لبن قدامة 285/4.   )2(
املغني، لبن قدامة 285/4، اإعالم املوقعني، لبن القيم 28/4.   )3(
املغني، لبن قدامة 285/4، اإعالم املوقعني، لبن القيم 29/4.   )4(

اإعالم املوقعني، لبن القيم 28/4.   )5(
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الرتجيح: 

اأن البائع ميلك ا�سرتاط حب�ص ال�سلعة  اأعلم- القول الأول، وهو  الراجح -واهلل 
ا عنده، ملا ياأتي:  على ثمنها املوؤجل، ويجعلها رهناً

: اأن اأدلة هذا القول اأقوى من اأدلة القول الثاين، كما اأن اأدلة القول الثاين  اأولاً
نوق�ست مبا اأرى اأنه ي�سعفها. 

ا، وهو اأن الأ�سل يف العقود  ا: اأن هذا القول يتوافق مع القاعدة املقررة �سرعاً ثانياً
وال�سروط ال�سحة واجلواز)1(، ما مل يثبت ناقل عن هذا الأ�سل، ول يظهر اأن 

اأدلة القول الثاين ت�ستقيم؛ لتنقل عن هذا الأ�سل.

وعليه، فاإننا نرى �سحة ما �سار عليه النظام، حيث جعل من �سمن اأنواع �سمان 
احلقوق بيع املال املنقول ب�سرط تاأجيل نقل ملكيته اإلى حني ا�ستيفاء الثمن؛ لأن املبيع 

ياأخذ حكم الرهن حينئذ.

القيم  لبن  املوقعني،  اإعالم   ،346/29 تيمية  لبن  الفتاوى،  جمموع   ،440/1 لل�ساطبي  املوافقات،   )1(
 .259/1
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املبحث اخلام�ض
ال�شمان بحوالة احلق

و�سخ�ص  دائن  بني  اتفاق  احلق:  بحوالة  بال�سمان  املراد  اأن  على  النظام  ن�ص 
اآخر، يقدم -بناء عليه- هذا ال�سخ�ص حقوَقه الثابتة لدى الغري �سمانة للوفاء بدينه 
ا، فيجعُل  جتاه الدائن)1(، ومثاله: اأن يكون لزيد ديٌن عند عمرو، قدره خم�سون األفاً
ا عند دائنه، باتفاق جديد، فُيحيل زيٌد  زيٌد هذه اخلم�سني -التي عند عمرو- رهناً

الدائَن اأو الدائنني على عمرو بق�سد اأن تكون اخلم�سون التي عند عمرو �سمانة. 

ا لدى الدائن،  والغر�ص من هذه احلوالة اأن يجعل احلق الذي عند املحال عليه رهناً
املَُحال  فيها  ي�ستحق  التي  احلوالة  حقيقة  الغر�ص  فلي�ص   ،)2( ابتداءاً ي�ستوفيه  اأن  ل 
حقوق املُحيل اإزاء املدين، وانقطاع العالقة بينهما، واإمنا الغر�ص جعل احلق الذي 
ا، وقد ن�ست بع�ص الأنظمة على �سحة رهن احلق بطريق احلوالة)3(. هو الدين رهناً

وقد تقدم معنا يف امل�ساألة الثالثة من املبحث الأول)4( ترجيح �سحة رهن الدين 
واحلقوق امل�ستقبلية؛ بعد ذكر اخلالف وال�ستدلل، وكان من مرجحات هذا الختيار 
اأن الأ�سل يف املعامالت ال�سحة ما مل يوجد دليل على الف�ساد، ول يوجد ما مينع من 
ا)5(، واأن املرتهن قد يتحقق له الأمن با�ستيفاء  رهن احلق، فاإنه ل �سرر فيه ول رباً

حقه من �ساحب الدين املرهون اإذا مل ُي�ستوف من الأ�سل. 

وعلى هذا نرى �سحة ال�سمان بحوالة احلق، وهو ما قرره النظام، واهلل اأعلم. 

نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 1.   )1(
حيث جاء يف النظام: املادة الرابعة: “ل ت�سري اأحكام النظام على املعاملتني الآتيتني -وذكر اأولهما-   )2(

حوالة احلق لغايات حت�سيل الديون...”. 
القانون املدين امل�سري مادة: 755، �ص: 195.   )3(

ينظر بحث امل�ساألة من هذا البحث.   )4(
ال�سرح املمتع، لبن عثيمني 119/9.   )5(
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املبحث ال�شاد�ض
بيع احلقوق يف الذمم املدينة

�سمان،  حق  اإن�ساء  تت�سمن  معاملة  اأي  ت�سمل  اأحكامه  اأن  النظام  قرر  حينما 
ف  َعرَّ وقد  املدينة)1(،  الذمم  يف  احلقوق  بيع  ومنها:  التعامالت،  من  ا  عدداً خ�ص 
الذمة املدينة باأنها: حق نقدي -غري م�سمون- للمدين على الغري �سواء اأكان حالًّ 
اأم موؤجال)2(، ون�ص على اأنه: “يجوز اأن تكون �سمانة اأي اأموال منقولة، �سواءاً اأكانت 
اأو م�ستقبلية... وي�سمل ذلك  ا حالية  اأو حقوقاً اأو م�ستقبلية،  اأو معنوية، حالية  مادية 
الذمة  فيها  مبا  موؤجلة،  اأو  حالَّة  اأكانت  �سواء  الغري،  لدى  احلقوق  خا�ص...  بوجه 

املدينة...”)3(. اإلخ املادة النظامية. 

وُيق�سد بح�سابات الذمم املدينة يف ال�سطالح املحا�سبي: احل�سابات التي تتعلق 
باملدينني، وُتعد الذمم املدينة من �سور الدين امل�ستحق لل�سركات والذي يحتاج اإلى 

حت�سيل)4(.

وظاهر هذا اأن املنظم اأراد اأن املدين يجعل حقه الذي يف ذمة غريه �سمانة لدى 
الدائن، ول يريد البيع حقيقة؛ لأنه بنّي يف الن�ص اآنف الذكر اأن الذمة املدينة يجوز 
اأن تكون �سمانة، ولأن اأحكام النظام غر�سها �سبط املعامالت التي تتم لغر�ص اإن�ساء 

نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 2.   )1(
نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 1.   )2(
نظام �سمان احلقوق بالأموال املنقولة، اململكة العربية ال�سعودية، مادة: 3.   )3(

مبادئ املحا�سبة والتقرير املايل، وليد حممد ال�سباين �ص: 366، ويظهر الفرق بني هذه املعاملة والتي   )4(
ا  قبلها باأنه يق�سد بال�سمان بحوالة احلق: ال�سمان الذي ماآله اإلى جعل احلقوق التي هي للمدين رهناً
و�سمانة لدينه بطريق احلوالة عليها، ويف معاملة بيع احلقوق يف الذمم املدينة: الأمر كذلك اإل اأنها 
تختلف يف اأمرين �سكليني: الأول: اأن الذمم املدينة م�سطلح يراد به الدين امل�ستحق لدى ال�سركات، 

والثاين: اأنه ل ين�ص يف التفاق على احلوالة. 
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حقوق ال�سمان، وعلى هذا فاإن تعبري املنظم بلفظ البيع م�سكل، وال�سواب اأن يعرب 
مبا يدل على ال�سمان، اأو التنازل الذي غر�سه ال�سمان. 

فاإذا تعاقد طرفان بعقد بيع يراد به اأن يكون احلق �سمانة بالدين اجلديد، فقد 
رهن  �سور  قبيل  من  املعاملة  فتكون  املق�سود)1(،  باملعنى  العربة  اأن  ترجيح  قدمت 

الدين، وقد قدمت -كذلك- اأنه رهن �سحيح على ما رجحنا)2(. واهلل اأعلم

ينظر بحث امل�ساألة من هذا البحث.   )1(
ينظر بحث امل�ساألة من هذا البحث.   )2(
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اخلامتة

اأحمد اهلل -تعالى- على اإف�ساله وجميل اإح�سانه، واأثني عليه بكل ما هو اأهله، 
وبعد: 

ر اأهم نتائجه، ثم اأذكر ما ميكن اأن يكون تو�سية  ففي خامتة هذا البحث اأُ�َسطِّ
للباحثني يف الفقه الإ�سالمي، فاأما عن النتائج فهي كما ياأتي: 

املال املنقول املراد يف النظام؛ ي�سمل ما هو اأو�سع من العني املادية التي ميكن . 1
نقلها؛ حتى يدخل فيه احلقوق املعنوية التي لها قيمة، والديون يف الذمم.

ا . 2 املنقول رهناً املال  اأن يكون  املنقولة؛  بالأموال  املراد بنظام �سمان احلقوق 
مالاً  �سامُنه  اأو  منهما  املديُن  يقدم  باأن  طرفان  يتفق  بحيث  حق،  ل�سمان 
بالتزام  للوفاء  ا  �سماناً عليه؛  يقع  عيني  حق  للدائن  ليكون  لدائنه؛  ا  حمدداً
معاملة  اأو  عقد  اأي  على  ت�سري  اأحكامه  اأن  على  النظام  ن�ص  وقد  معني، 
�ست  خا�ص  بوجه  ذلك  وي�سمل  ال�سمانة،  على  �سمان  حق  اإن�ساء  تت�سمن 
ا با�سرتداده اأو  معامالت: الرهن التجاري -بيع املال املنقول املت�سمن �سرطاً
املنقول  املال  -بيع  ال�سمان  لغر�ص  املنقول  املال  ملكية  نقل  �سرائه-  اإعادة 
الثمن -ال�سمان بحوالة احلق  ا�ستيفاء  اإلى حني  تاأجيل نقل ملكيته  ب�سرط 

-بيع احلقوق يف الذمم املدينة.

ا . 3 يق�سد بالرهن التجاري؛ عقد الرهن املكتوب الواقع على مال منقول �سماناً
لدين جتاري بالن�سبة اإلى املدين، اأي: دين يرتتب على �سخ�ص عند مزاولته 
اأمور ثالثة:  ا من  واحداً املرهون  يكون  اأن  الربح، وي�سح  اإلى  لن�ساط يهدف 
احلق   - م�ستقبالاً امتالكه  اأو  وجوده  يحتمل  -مال  العقد  حال  موجود  مال 

امل�ستقبلي، وهو الدين. 
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وجائز . 4 �سحيح  الرهن  فاإن  ا،  موجوداً منقولاً  مالاً  املرهونة  العني  كانت  اإذا 
باتفاق. 

دليل . 5 يوجد  ل  لأنه  ؛  م�ستقبالاً وجوده  ُيظن  الذي  املنقول  املال  رهن  ي�سح 
-ي�ستقيم- مينع من ال�سحة.

ا، اأو ُيحتمل الثبوت؛ لأنه . 6 ي�سح رهن احلق امل�ستقبلي )الدين( �سواءاً اأكان ثابتاً
ل يوجد ما مينع منه، ولأن فيه م�سلحة مرجوة ل تعار�سها مف�سدة. 

ما . 7 هذا  لأن  احليازة؛  على  لزومه  يتوقف  ول  العقد،  مبجرد  يلزم  الرهن 
يقت�سيه وجوب الوفاء بالعقد. 

الإ�سهار لي�ص له اأثر يف لزوم عقد الرهن، فاإنه اإذا مت التفاق انعقد العقد . 8
ا  حكماً وقرر  املنازعة،  باب  قطع  التجاري  الرهن  نظام  اأن  والظاهر  ولزم، 
اأن  ويبقى  بالت�سجيل،  يلزم  العقد  اأن  على  ن�ص  حينما  الق�سائي،  لالإلزام 

امل�سلم ُملزم ديانةاً باأن يفي بعقوده.

ا، واملبيع . 9 ا �سحيحاً بيع املال املنقول ب�سرط ا�سرتداده اأو اإعادة �سرائه؛ ُيعد رهناً
يف يد امل�سرتي كالرهن يف يد املرتهن، ل ميلكه، ول ينتفع به اإّل باإذن الراهن، 

اأو على الوجه ال�سرعي. 

نقل ملكية املال املنقول اإذا كان الغر�ص منه ال�سمان؛ ُيعد �سورة من �سور . 10
ا؛ لأن العربة يف العقود مبعانيها.  الرهن، ول ُيعد متليكاً

الثمن، . 11 ا�ستيفاء  اإلى حني  ملكيته  نقل  تاأجيل  ب�سرط  املنقول  املال  بيع  يجوز 
وُيعد هذا ال�سرط من قبيل الرهن ال�سحيح، حيث ُق�سد به ال�ستيثاق؛ لأنه 

يجوز رهن املبيع على ثمنه املوؤجل. 

دائن . 12 بني  يكون  الذي  التفاق  به:  واملراد  احلق،  بحوالة  ال�سمان  ي�سح 
و�سخ�ص اآخر؛ ليقدم هذا ال�سخ�ص حقوَقه الثابتة على غريه �سمانةاً للوفاء 
ا، وي�سح رهن الدين واحلقوق  بدينه جتاه الدائن، والغر�ص جعل احلق رهناً
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امل�ستقبلية على ما ترجح. 

املدين . 13 اأن  واملراد  و�سمانة،  ا  رهناً املدينة  الذمم  تكون احلقوق يف  اأن  ي�سح 
يجعل حقه الذي يف ذمة غريه �سمانة لدى الدائن، واملراد بالذمم املدينة 

ح�سابات املدينني. 

التو�سية: 

اأو�سي الباحثني يف الفقه الإ�سالمي اأن يكون لهم عناية خا�سة بالأنظمة امل�سنونة، 
ال�سريعة  قواعد  ثم  الن�ص،  مراعني  اأحكامها،  تقرير  فرياجعوا  �سنها،  يراد  والتي 
ومقا�سدها، حتى يتمكن املنظمون من درك احلكم ال�سرعي، فيقفوا عند حدود رب 
ال�سريعة ورحابتها، فال ي�سّيقوا على املكلفني،  العاملني، فال يعتدوها، ويعلموا �سعة 

واهلل الهادي اإلى �سواء ال�سبيل. 
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مطبعة احللبي، القاهرة، 1356ه�.
الألباين، . 3 الدين  نا�سر  حممد  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 

اإ�سراف: زهري ال�ساوي�ص، املكتب الإ�سالمي، بريوت، ط2، 1405ه�. 
اأبو يحيى زكريا بن حممد بن زكريا . 4 اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب، 
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الأ�سباه والنظائر، تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ال�سبكي، دار الكتب . 5

العلمية، بريوت، ط1، 1411ه�. 
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�سليمان بن اأحمد املرداوي، حتقيق: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، دار عامل 

الكتب، الريا�ص، 1432ه�. مطبوع مع ال�سرح الكبري. 
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 فائدة: من قوة علم �سيخ الإ�سالم 

باآية  مبطل  يحتج  ل  اأنه  »األتزم  تيمية:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال 
اأو حديث �سحيح على باطله، اإل ويف ذلك  الدليل ما يدل على 

نقي�ص قوله«، نقله عنه تلميذه ابن القيم يف حادي الأرواح.
 حادي الأرواح اإلى بالد الأفراح )�س: 293(، ولطائف الفوائد، 
الدكتور/ �سعد اخلثالن)�س: 25(.



أقوال غير الِملِّيِّين
في كتب أصول الفقه 

تسبيًبا وجمًعا

اإعداد: 
د. علي بن حممد بن علي ال�سهري

ع�سو هيئة التدري�س يف كلية ال�سريعة واأ�سول الدين
بجامعة جنران
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم، اأما 
بعد؛ 

الأخرى،  الأمم  لهما عند  بو�سع علمني ل نظري  الإ�سالم اخت�سوا  “فاإن علماء 
ا  األ وهما: علم اأ�سول الفقه، وعلم اأ�سول احلديث”)1(. ومل يكن و�سعهم لهما ترفاً
ا اأو مماحكة ثقافية؛ واإمنا كان ذلك �سرورة قائمة دعاهم اإليها حفظ ال�سريعة  فكرياً
وفهم ن�سو�سها، ويف علم اأ�سول الفقه بخ�سو�سه يقول القرايف: “لول اأ�سول الفقه 
مل يثبت من ال�سريعة قليل ول كثري، فاإن كل حكم �سرعي ل ُبدَّ له من �سبب مو�سوع، 
لنا  يبقى  فال  الأدلة،  األغينا  الفقه  اأ�سول  األغينا  فاإذا  �سببه،  وعلى  عليه  يدل  ودليل 
اأدلته و]قواعدها[)2( مبجرد الهوى خالف  ال�سرع بغري  اإثبات  حكم ول �سبب، فاإن 

الإجماع”)3(.

ملة  اأهل  اأقوال غري  كان ذكر  ا،  ا �سرفاً اإ�سالمياً ا  علماً الفقه  اأ�سول  كان علم  وملا 
الإ�سالم فيه مدعاة للنكارة؛ ومن -هنا- جاءت فكرة هذا البحث امل�سمى: )اأقوال 
ا( حيث وقفت على عدد غري قليل من  ا وجمعاً غري املليني يف كتب اأ�سول الفقه ت�سبيباً

امل�سائل يذكر فيها خالف غري اأهل ملة الإ�سالم.

اأ�سول الفقه الإ�سالمي، وهبة الزحيلي )�ص: 8(.  )1(
كذا يف املطبوع ورمبا كان �سوابها ]قواعده[.  )2(

نفائ�ص الأ�سول، القرايف )100/1(.  )3(
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اأهمية املو�سوع و�سبب اختياره

تنبع اأهمية املو�سوع من جهة م�سكلته، فاإن امل�سائل التي يتناولها البحث م�سائل 
اأ�سيلة يف الفن -اإ�سالمية يف علم اإ�سالمي �سرف- ومع ذلك ُيذكر فيها خالف غري 
امل�سلمني، ورمبا اأقيم الدليل على بطالن قولهم يف تلك امل�سائل بعينها. واإين مل اأقف 
اعرت�ص  حني  يف  ذاك،  ِنيَعُهم  �سَ لالأ�سوليني  ا  م�سوغاً اأقام  م�ستقل  علمي  عمل  على 
الفن  اإلى خلو  ودعوا  الأقوال،  تلك  اأورد  واملتاأخرين على من  املتقدمني  جماعة من 
الق�سية من  ال�سابقني يف هذه  الأ�سوليني  مواقف  لتتبع  قائمة  راأيت احلاجة  عنها. 
وجه، وجمع اأقوال غري اأهل ملة الإ�سالم يف امل�سائل الأ�سولية يف كتب اأ�سول الفقه 

من وجه اآخر.

الدرا�سات ال�سابقة

ا من املعا�سرين قد اأبدوا عدم موافقتهم لإيراد اأقوال غري اأهل ملة  مع اأن عدداً
الإ�سالم يف كتب اأ�سول الفقه؛ لكن ذلك كان على �سبيل الَعَر�ص اأو ال�ستطراد، دون 
اإفراد البحث ذاته بالدرا�سة)1(، وعلى هذا فيمكن القول: اإنني مل اأقف على من اأفرد 

املو�سوع بالدرا�سة والبحث على وجه ال�ستقالل. 

م�سكلة الدرا�سة

تربز م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ص التايل، ما اأقوال غري اأهل 
ال�سوؤال  هذا  عن  ويتفرع  الفقه؟  اأ�سول  كتب  يف  الأ�سولية  امل�سائل  يف  الإ�سالم  ملة 

ت�ساوؤلت عدة ُتعدُّ ت�ساوؤلٍت حتليلية وهي: 

ما معنى غري املليني؟ وما اأق�سامهم؟. 1

من الذين هم غري اأهل ملة الإ�سالم املذكورة اأقوالهم يف كتب اأ�سول الفقه؟. 2
اإلى ت�سفية  اأ�سول الفقه املقارن، عبدالكرمي النملة )548/2-549(، ال�سبيل  انظر: املهذب يف علم   )1(

علم الأ�سول من الدخيل، اأ�سامة عبدالعظيم )�ص: 223( -بحث حمكم-.
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ما موقف الأ�سوليني من ذكر اأقوالهم يف كتب اأ�سول الفقه؟. 3

ما امل�سائل التي تخالف فيها تلك الطوائف؟. 4

خطة البحث

وم�سرد  وخامتة،  مباحث،  وثالثة  ومتهيد،  مقدمة،  اإلى  ا  مق�سماً البحث  جعلت 
للمراجع.

فاملقدمة فيها: اأهمية املو�سوع، و�سبب اختياره، والدرا�سات ال�سابقة، وم�سكلة البحث 
وت�ساوؤلته، وخطة البحث ومنهجه.

متهيد: وفيه التعريف ب�)غري املليني( و)اأ�سول الفقه(، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: تعريف )املليني( ويقابلهم )غري املليني(.

املطلب الثاين: تعريف )اأ�سول الفقه(.

املبحث الأول: التعريف بغري اأهل ملة الإ�سالم من املليني وغريهم الواردة اأقوالهم يف 
كتب اأ�سول الفقه، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: امللّيون غري امل�سلمني الواردة اأقوالهم يف كتب اأ�سول الفقه.

املطلب الثاين: غري امللّيني الواردة اأقوالهم يف كتب اأ�سول الفقه.

كتب يف  الإ�سالم  مّلة  اأهل  غري  اأقوال  ذكر  من  الأ�سوليني  موقف  الثاين:   املبحث 
 اأ�سول الفقه، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: موقف العرتا�ص واملنع.

املطلب الثاين: موقف التعليل والت�سويغ. 

املبحث الثالث: اأقوال غري املليني يف امل�سائل الأ�سولية املذكورة يف كتب اأ�سول الفقه، 
وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: الأقوال املن�سوبة للملّيني غري امل�سلمني يف كتب اأ�سول الفقه.
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املطلب الثاين: الأقوال املن�سوبة لغري املليني يف كتب اأ�سول الفقه.

خامتة فيها اأهم النتائج، ُثمَّ اأعقبت ذلك مب�سرد للمراجع. 

منهج البحث: 

والتوثيق  ال�سياغة  البحوث من حيث  املتبع يف مثل هذه  العلمي  املنهج  التزمت 
ا لالخت�سار، ول�سهرتهم،  والأمانة العلمية، وغريها، واأهملت الرتجمة لالأعالم طلباً
الإعانة  اهلل  ن�ساأل  ا.  اأولياً ا  ق�سداً البحث  هذا  مثل  يف  معرفتهم  اإلى  الق�سد  ولعدم 

والتوفيق.
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متهيد

وفيه مطلبان:

املطلب االأول
تعريف )غري املليني(

فمن  )غري(  فاأما  و)املليني(،  )غري(  كلمتني  من  مرّكب  املليني(  )غري  قولنا: 

ِدْرَهٌم غرَي  ، مثل قولك: هذا  “)غري( يكون ا�ستثناءاً مادة )غ ي ر(؛ قال يف العني: 
ك، وهذا َغرْيُك”)1(. وعلى  ا، تقول: مررُت بَغرْيِ ا. ويكون ا�سماً اإل دانقاً دانٍق. معناه: 
كٍل فتاأتي )غري( مبعنى �سوى، واجلمع )اأغيار(. وهي كلمة ُيْو�سف بها وُي�ستثنى. فاإن 
و�سفت بها اأتبعتها ما قبلها. واإن ا�ستثنيت بها؛ اأعربتها بالإعراب الذي يجب لال�سم 

الواقع بعد اإل؛ وذلك اأن اأ�سل )غري( �سفة وال�ستثناء عار�ص)2(.

واأما )امللّيون( فمن�سوبون اإلى امللَّة، قال ابن فار�ص: “)م ل( امليم والالم اأ�سالن 

ال�سيء. فالأول  والآخر على غر�ص من  تقليب �سيء،  اأحدهما على  �سحيحان، يدل 
، وذلك تقليبك اإياها فيها. وامللَّة: الرماد اأو الرتاب  مللت اخلبزة يف النار اأمّلها مالًّ
: �سئمته. واأمللت القوم: �سققت عليهم  احلار...والباب الآخر مللته اأمّله ملالاً وماللةاً

حتى مّلوا؛ وكذا اأمللت عليهم”)3(. 

ا اإمالل الكتاب وتف�سري )ال�ِملَّة( فقد  وقد ا�ستدرك على هذا املو�سع؛ فقال: “فاأمَّ

العني، اخلليل بن اأحمد الفراهيدي )444/4(.  )1(
اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري )776/2(، ل�سان العرب، حممد بن مكرم  انظر: ال�سحاح تاج اللغة،   )2(
بيدي  الزَّ حمّمد  العرو�ص،  تاج   ،)459/2( الفيومي  اأحمد  املنري،  امل�سباح   ،)39/5( منظور  بن 

.)284/13(
مقايي�ص اللغة، ابن فار�ص )276-275/5(.  )3(
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ذكرتا يف امليم والالم واحلرف املعتل”)1(. ُثمَّ مل يذكرها بعد ذلك.

والـِملَّة -بالك�سر-: الِدْين. وجمعها ِمَلل -مثل �ِسْدرة و�ِسَدر-. وهي ا�سم ملا �سرعه 

اهلل لعباده يف كتبه وعلى األ�سنة ر�سله؛ فكانت امللَّة وال�سريعة �سواء، كملة الإ�سالم، 
والن�سرانية، واليهودية. قال الراغب الأ�سفهاين: “هي ا�سم ملا �سرع اهلل -تعالى- 
لوا به اإلى جوار اهلل”)2(. يقال: متلل وامتل دخل يف  لعباده على ل�سان الأنبياء ليتو�سّ
. وامللَّة ت�ستعمل يف جملة ال�سرائع ل يف اآحادها؛ فيقال ملَّة الإ�سالم  امللة وملَّ مُيلُّ مالاًّ

اأو ملَّة احلنفية، ول يقال ملَّة ال�سوم)3(.

“واأ�سل  اأبو هالل الع�سكري:  ، قال  واختلف يف ا�ستقاقها؛ فقيل: اأ�سلها من امللَّ
ا من العدو، ف�سميت امللَّة  ، وهو اأن يعدو الذئب على �سيء �سرباً امللَّة يف العربية من امللَّ

ملَّة ل�ستمرار اأهلها عليها”)4(.

وقال الراغب يف املفردات: “واأ�سل امللَّة من: اأمللت الكتاب، قال تعالى: )ڤ    
ڤ  ڤ  ڦ( ]البقرة: 282[”)5(.

اإذا مت هذا؛ فاملعنى املق�سود يف هذا البحث اأن امللة هي دين الإ�سالم، و)املليون( 
املليني  وغري  واليهود.  والن�سارى،  امل�سلمني،  كملة  ال�سماوية  الكتب  اأ�سحاب  هم 
اإجمالاً ونطق ال�سهادتني ولو  بخالفهم، ونق�سد بامل�سلمني كل من انت�سب لالإ�سالم 

رة)6(. كان له بدعة مكفِّ

املرجع ال�سابق )276/5(.  )1(
املفردات يف غريب القراآن، الراغب الأ�سفهاين )�ص: 773(.  )2(

انظر: العني )324/8(، املحكم واملحيط الأعظم، ابن �سيدة )379/10(، النهاية يف غريب احلديث   )3(
والأثر، جمد الدين ابن الأثري )360/4(، ل�سان العرب، ابن منظور )631/11(.

الفروق اللغوية، اأبو هالل الع�سكري )�ص: 220(.  )4(
املفردات يف غريب القراآن، الراغب الأ�سفهاين )�ص: 773(، امل�سباح املنري، الفيومي )580/2(.  )5(

النهاية يف غريب احلديث والأثر، جمد الدين ابن الأثري )360/4(، خمت�سر التحفة الثني  انظر:   )6(
ع�سرية، حممود �سكري الألو�سي )110/1(.
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املطلب الثاين
تعريف اأ�صول الفقه

ا باعتبار جزئي  للعلم املعروف، ونعرفه مركباً ا  اأ�سول الفقه باعتباره لقباً نعرف 
املركب لأجل اإ�سافته؛ قال يف البحر املحيط: “اختلف الأ�سوليون؛ فمنهم من عّرف 
وعليه  النوعني)2(”)3(.  بني  جمع  من  ومنهم  اللقبي)1(،  عّرف  من  ومنهم  الإ�سايف، 
ا على مزيد النك�ساف. ف�سنعرف بالعتبارين مراعاة ل�سرط من �سَرَط ذلك، وحر�ساً

امل�ساألة الأولى: التعريف الإ�سايف: 

)الأ�سول( لغًة :

وال�ساد  “الهمزة  فار�ص:  ابن  قال  ل(  �ص  )اأ  مادة  من  ماأخوذ  )اأ�سل(  جمع 
والالم، ثالثة اأ�سول متباعد بع�سها من بع�ص اأحدها اأ�سا�ص ال�سيء، والثاين احلية، 

والثالث: ما كان من النهار بعد الع�سي”)4(.

ويف تاج العرو�ص: “الأ�سول جمع اأ�سل، وهو: اأ�سفل ال�سيء، يقال: َقَعَد يف اأ�سل 
اجلبل، ُثمَّ كرث حتى قيل: اأ�سل كل �سيء ما ي�ستند وجود ذلك ال�سيء اإليه. واأ�سل كل 
�سيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة ارتفع بارتفاعها �سائره. وقيل: الأ�سل: ما يبنى 

عليه غريه”)5(.

انظر: الربهان يف اأ�سول الفقه، اإمام احلرمني اجلويني )8/1( فقرة )5(، منهاج الو�سول، القا�سي   )1(
نا�سر الدين البي�ساوي )�ص: 16(، جمع اجلوامع، ابن ال�سبكي )�ص: 13(. 

انظر: امل�ست�سفى، اأبو حامد الغزايل )5/1( الإحكام يف اأ�سول الأحكام، �سيف الدين الآمدي )6/1(،   )2(
خمت�سر منتهى ال�سوؤل والأمل جمال الدين ابن احلاجب مع �سرحه للع�سد الإيجي )63/1(، التحرير 

يف اأ�سول الفقه، الكمال بن الهمام )�ص: 4(.
البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، بدرالدين الزرك�سي )44/1(.  )3(

مقايي�ص اللغة، اأحمد بن فار�ص )109/1(.  )4(
تاج العرو�ص، حممد الزبيدي )447/27(، بت�سرف. وانظر: ل�سان العرب، جمال الدين ابن منظور   )5(

)16/11(، امل�سباح املنري، اأحمد الفيومي )�ص: 24(، القامو�ص املحيط، الفريوزبادي )�ص: 961(.
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هذا ويذكر الأ�سوليون يف كتبهم تعريفات لغوية لالأ�سل مل يذكرها اأهل املعاجم 
اللغوية بلفظها)1(؛ ورمبا كان امل�سّوغ: “اأن الأ�سوليني دّققوا يف فهم اأ�سياء من كالم 
العرب مل ي�سل اإليها النحاة ول اللغويون”)2(. واإن كان ميكن -هنا- القول: اإن ما 
ذكره الأ�سوليون ل يخرج -يف اجلملة- عما ذكره اأهل اللغة يف تعريف )الأ�سل(، وقد 
يكون غاية ما ذكروه؛ اإما حد بجزء من معنى الأ�سل، اأو التفات اإلى اأحد معانيه)3(. 
قولهم: )ما  ا  الأ�سول عموماً وبعلم  بحثنا  اللغوية مبو�سوع  املعاين  األيق  يكون  ُثمَّ قد 

يبنى عليه غريه( اإذ الفقه مبني على الأ�سول)4(.

)الأ�سول( ا�سطالًحا: 

ا- على اأمور:  يطلق )الأ�سل( يف ا�سطالح اأهل ال�سرع -عموماً

الدليل، كقولهم اأ�سل هذا احلكم الكتاب؛ اأي دليله)5(.. 1

خالف . 2 على  للم�سطر  امليتة  اإباحة  كقولهم  امل�ستمرة،  اأو  الكلية  القاعدة 
الأ�سل)6(.

انظر: العدة، القا�سي اأبو يعلى )70/1( املح�سول، الفخر الرازي )78/1( ك�سف الأ�سرار، الن�سفي   )1(
)9/1(، بيان املخت�سر، حممود الأ�سفهاين )17/1(، الإحكام يف اأ�سول الأحكام، الآمدي )23/1(، 
�سرح تنقيح الف�سول، القرايف )�ص: 15(، �سرح خمت�سر الرو�سة، �سليمان الطويف )124/1(، الإبهاج 

�سرح املنهاج، التقي ابن ال�سبكي وابنه )20/1( �سرح الكوكب املنري، ابن النجار )38/1(.
الإبهاج يف �سرح املنهاج، التقي ال�سبكي )7/1(.  )2(

انظر: الأ�سول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام املتعلقة بهما، �سعد ال�سرثي )�ص: 31(.  )3(
انظر: اأ�سول الفقه احلد واملو�سوع والغاية، يعقوب الباح�سني )�ص: 38( والأ�سول والفروع حقيقتهما   )4(

والفرق بينهما والأحكام املتعلقة بهما، �سعد ال�سرثي )�ص: 31(.
انظر: �سرح تنقيح الف�سول، ال�سهاب القرايف )�ص: 15(، نفائ�ص الأ�سول، ال�سهاب القرايف )86/1(،   )5(
ك�سف الأ�سرار، الن�سفي )9/1(، الإبهاج يف �سرح املنهاج، التقي ال�سبكي واأمّته ابنه التاج )21/1(، 
نهاية ال�سول، عبدالرحيم الإ�سنوي )8/1(، البحر املحيط، بدر الدين الزرك�سي )26/1(، التقرير 

والتحبري، ابن اأمري احلاج )17/1(، �سرح الكوكب املنري، ابن النجار الفتوحي )39/1(.
 ،)26/1( الزرك�سي  الدين  بدر  املحيط،  البحر   ،)8/1( الإ�سنوي  عبدالرحيم  ال�سول،  نهاية  انظر:   )6(
الكفوي )�ص: 87، فواحت  البقاء  اأبو  الكليات،  التهانوي )85/1(  الفنون، حممد  ك�ساف ا�سطالحات 

الرحموت، ابن نظام الدين اللكهنوي )8/1(، اإر�ساد الفحول، ال�سوكاين )3/1(.
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املقي�ص عليه، كقولهم اخلمر اأ�سل النبيذ يف احلرمة)1(. . 3

امل�ست�سحب، كقولهم الأ�سل يف املياه الطهارة)2(. . 4

الرجحان، كقولهم الأ�سل يف الكالم احلقيقة)3(. . 5

املبداأ يف الزمان، والعلة يف الوجود)4(.. 6

املحتاج اإليه)5(.. 7

اخلارج على خالف الأ�سل.. 8 بخروج  الطهارة  اإيجاب  كقولهم  “التعبد، 
الغالب يف ال�سرع، ول ميكن ذلك اإل با�ستقراء موارد ال�سرع. . 9

املخرج. كقول الفر�سيني: اأ�سل امل�ساألة من كذا”)6(. . 10

الظاهر على جهة ال�ستقالل)7(.. 11

ما هو اأولى)8(.. 12

انظر: �سرح تنقيح الف�سول، ال�سهاب القرايف )�ص: 16(، نفائ�ص الأ�سول، ال�سهاب القرايف )86/1(،   )1(
�سرح   ،)26/1( الزرك�سي  الدين  بدر  املحيط،  البحر   )8/1( الإ�سنوي  عبدالرحيم  ال�سول،  نهاية 

الكوكب املنري، ابن النجار الفتوحي )40/1(.
انظر: الإبهاج يف �سرح املنهاج، التقي ال�سبكي واأمته ابنه التاج )21/1(، البحر املحيط، بدر الدين   )2(
الزرك�سي )27/1(، فواحت الرحموت، ابن نظام الدين اللكهنوي )8/1(، اإر�ساد الفحول، ال�سوكاين 

.)3/1(
انظر: �سرح تنقيح الف�سول، ال�سهاب القرايف )�ص: 15(، نفائ�ص الأ�سول، ال�سهاب القرايف )86/1(،   )3(
�سرح   ،)27/1( الزرك�سي  الدين  بدر  املحيط،  البحر   )8/1( الإ�سنوي  عبدالرحيم  ال�سول،  نهاية 

الكوكب املنري، ابن النجار الفتوحي )39/1(، اإر�ساد الفحول، ال�سوكاين )3/1(.
انظر: املعجم الفل�سفي، جممع اللغة العربية )�ص: 15(.  )4(

انظر: الكليات، اأبو البقاء الكفوي )�ص: 87(.  )5(
البحر املحيط، بدر الدين الزرك�سي )27/1( بت�سرف.  )6(

انظر: القامو�ص الفقهي، �سعدي اأبو حبيب )�ص: 20(.  )7(
انظر: الكليات، اأبو البقاء الكفوي )�ص: 87(.  )8(
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الكثري)1(.. 13

من معاين الأ�سل عند احلنفية -الذات املقابلة للو�سف، كقولهم الفا�سد ما . 14
وافق الأمر ال�سرعي يف اأ�سله دون و�سفه)2(.

هذا -يف اجلملة- ما وقفت مما قيل اإنه معنى الأ�سل عند اأهل ال�سرع، وقد يكون 
الأوفق باملقام -هنا- جعلنا )الأ�سَل( مبعنى )الدليل()3(.

الفقه لغة: 

الفقه يف اللغة من مادة )ف ق ه�(، و“الفقه: العلم يف الدين. يقال: َفِقَه الرجل 
تعّلم  والتفقه:  له.  بّينت  واأفقهته:  َفِهم.  اإذا  ا  ِفْقهاً َيْفقه  وَفُقَه  َفِقيه.  فهو  ا  ِفْقهاً َيْفقه 

الفقه”)4(. 

قال يف مقايي�ص اللغة: “الفاء والقاف والهاء اأ�سٌل واحٌد �سحيٌح، يدل على اإدراك 
ال�سيء والعلم به. تقول: فقهت احلديث اأفقهه. وكل علم ب�سيء فهو فقه. يقولون: ل 
ال�سريعة، فقيل لكل عامل باحلالل واحلرام:  يفقه ول ينقه. ثم اخت�ص بذلك علم 

فقيه. واأفقهتك ال�سيء، اإذا بينته لك”)5(. 

 ويف القامو�س: “الِفقه -بالك�سر-: العلم بال�سيء، والفهم له، والِفطنة”)6(.

و قد قيل حا�سل “معنى الفقه بح�سب اللغة ثالثة اأقوال: اأحدها: مطلق الفهم، 
والثاين: فهم الأ�سياء الدقيقة، والثالث: فهم غر�ص املتكلم من كالمه”)7(. لكن قد 

انظر: ك�ساف ا�سطالحات العلوم والفنون، حممد التهانوي )85/1(.  )1(
فواحت الرحموت، ابن نظام الدين اللكهنوي )396/1(.  )2(

انظر: اإر�ساد الفحول، ال�سوكاين )�ص: 3(.   )3(
العني، اخلليل بن اأحمد )370/3(.   )4(

مقايي�ص اللغة، اأحمد بن فار�ص )442/4( وانظر: ال�سحاح، اإ�سماعيل اجلوهري )2243/6( وتهذيب   )5(
اللغة، الأزهري )263/5(، امل�سباح املنري، الفيومي )479/2(.

القامو�ص املحيط، الفريوزبادي )�ص: 1250(.  )6(
الإبهاج �سرح املنهاج، التقي ال�سبكي )28/1( وانظر: نهاية ال�سول، جمال الدين الإ�سنوي  )10-9/1( =  )7(
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يت اأقوال اأكرث من ذلك)1(.  اأُح�سِ

اإل اأن معنى الفقه “)الفهم( عند الأكرث؛ لأن العلم يكون عنه. قال اهلل تعالى: 
معنى  اإدراك  الفهم:  اأي  وهو   .]78 ]الن�ساء:  ىئ(  مئ   حئ    جئ      ی     ی   )ی  

الكالم؛ جلودة الذهن من جهة تهيئه لقتبا�ص ما يرد عليه من املطالب. و)الذهن(: 
قوة النف�ص امل�ستعدة لكت�ساب العلوم والآراء”)2(.

الفقه ا�سطالًحا: 

الفن،  قواعد هذا  على  يطلق  قد  العلوم  وعلم من  الفنون،  فن من  اأي  ا�سم  اإن 
اإدراك  على  ُيْطلق  وقد  مو�سوعه،  اأحوال  عن  فيها  يبحث  التي  الكلية  م�سائله  اأي: 
هذه القواعد نف�سها، اأي: معرفتها والت�سديق بها، وقد ُيْطلق على ملكة ال�ستح�سار 

احلا�سلة من مزاولة هذه القواعد نف�سها، والنا�سئة عن كرثة درا�ستها.

واملعّرف لأي فن له اأن يختار يف تعريفه اأي معنى من هذه املعاين الثالثة، ويعّرفه 
به، وكذلك فعل الأ�سوليون يف تعريفهم للفقه يف ال�سطالح)3(.

التي  امل�سطلحات  من  غريه  عن  الفقه  م�سطلح  به  يتمّيز  “مما  فاإن  كذلك 
ا�ستخدمت يف غري مو�سوعها الأ�سلي اأنه انتقل بفعل العرف امل�ستفي�ص، حتى اكت�سب 
النقل عن اخلليل ابن  للكلمة”)4(، و�سبق  الو�سع الأ�سلي  اأ�سالةاً كادت تعطيه �سفة 
ا فهو فقيه. وفقه  الرجل يفقه فقهاً الدين. يقال: فقه  العلم يف  “الفقه:  اأحمد قوله 
ا اإذا فهم. واأفقهته: بينت له. والتفقه: تعلم الفقه”)5( حتى قال ابن �سيده  يفقه فقهاً

القول  جعل  لكنه   ،)68 )�ص:  الدم�سقي  املوؤقت  املعيد،  الن�سيد  الدر  اخت�سار  يف  التليد  والعقد   =
الثالث: التو�سل اإلى علم غائب بعلم �ساهد. وممن قال بالقول الأول: ال�سيف الآمدي، الإحكام )7/1(، 

وبالثاين: اأبو اإ�سحاق ال�سريازي، �سرح اللمع )157/1(، وبالثالث: الرازي، املح�سول )92/1(.
انظر: التحبري �سرح التحرير، املرداوي )160-154/1(.  )1(

�سرح الكوكب املنري، حممد بن النجار )40/1(.  )2(
انظر: الأ�سول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام املتعلقة بهما، �سعد ال�سرثي )�ص: 45(.  )3(

القواعد الأ�سولية عند ابن تيمية، حممد الها�سمي )242/1(.  )4(
كتاب العني، اخلليل بن اأحمد )370/3(.  )5(
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يف املحكم: “الفقه: العلم بال�سيء، والفهم له، وغلب على علم الدين، ل�سيادته و�سرفه 
وف�سله على �سائر اأنواع العلم، كما غلب النجم على الرثيا، والعود على املندل”)1(.

�سروط  فيه  جتتمع  للفقه  حد  و�سع  من  والفقهاء  الأ�سوليني  مينع  مل  هذا  لكن 
املناطقة، ومن اأ�سهر ما نقل من التعاريف واأكرثها قبولاً عند العلماء قولهم: الفقه: 

بالأحكام ال�سرعية الفرعية من اأدلتها التف�سيلية بال�ستدلل”)2(. العلم  “هو 
ا اأخرى “وكل هذه احلدود ل تخلو عن موؤاخذاٍت واأجوبٍة  وذكر الأ�سوليون حدوداً

يطول الكتاب بذكرها من غري طائل” كما يقول ابن النجار الفتوحي)3(. 

امل�ساألة الثانية: اأ�سول الفقه لقًبا

ثالثة اجتاهات)4( اجته  العلمية  الفنون  تعريف  للعلماء يف  اأن  �سبق  فيما  علمنا 
اإلى  بع�سهم  اجته  حيث  منها؛  لجتاهني  الفقه  لأ�سول  تعريفاتهم  يف  الأ�سوليون 

التعريف بالإدراك، واجته بع�سهم الآخر اإلى التعريف بال�ُمْدرك)5(.

يف  حقائق  لها  الكلية  الأدلة  هذه  “اأن  )الإبهاج(:  يف  قال  كما  اخلالف  ووجه 
اأ�سول الفقه لتلك احلقائق يف  اأنف�سها من حيث دللتها وتعلق العلم بها فهل و�سع 

املحكم واملحيط الأعظم، ابن �سيده )128/4(.  )1(
هذا تعريف ابن احلاجب يف خمت�سر منتهى ال�سوؤل والأمل )201/1(. ونقله عنه الطويف يف خمت�سر   )2(
)الفرعية(  ا�ستبدل  لكنه   )17 )�ص:  املنهاج  يف  البي�ساوي  عند  منه  وقريٌب   ،)14 )�ص:  الرو�سة 
ب�)العملية(. وانظر: الإبهاج يف �سرح املنهاج، التقي ال�سبكي واأمّته ابنه التاج )28/1( جمع اجلوامع، 
تاج الدين عبدالوهاب ال�سبكي )�ص: 13(، نهاية ال�سول، عبدالرحيم الإ�سنوي )16/1-18( البحر 

املحيط، بدر الدين الزرك�سي، )34/1(. 
�سرح الكوكب املنري، ابن النجار )41/1(.  )3(

ثالثها: التعريف بامللكة احلا�سلة من اإدراك العلم. انظر: التقرير والتحبري، ابن اأمري احلاج )34/1-  )4(
العطار )45/1(، ك�ساف  املحلي على جمع اجلوامع، ح�سن  العطار على �سرح اجلالل  38(، حا�سية 
عبداهلل  ال�سعود،  مراقي  على  البنود  ن�سر   ،)2/1( التهانوي  حممد  والعلوم،  الفنون  ا�سطالحات 
ال�سنقيطي )11/1( اأ�سول الفقه ال�سالمي، وهبة الزحيلي )15/1-16(، الأ�سول والفروع حقيقتهما 

والفرق بينهما والأحكام املتعلقة بهما، �سعد ال�سرثي )�ص: 45(.
انظر: البحر املحيط، الزرك�سي )40/1( التحبري �سرح التحرير، عالء الدين املرداوي )178/1(.  )5(
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الأدلة  على  يتوقف  كما  الفقه  فاإن  وجه،  منهما  ولكل  قولن،  بها؟  للعلم  اأو  اأنف�سها 
يتوقف على العلم بها”)1(.

هو  الفقه  اأ�سول  قولهم:  بالإدراك  التعريف  الأول:  الجتاه  يف  التعريفات  فمن 
“العلم بالقواعد التي يتو�سل بها اإلى ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية الفرعية من اأدلتها 

احلاجب)2(. ابن  تعريف  وهذا  التف�سيلية”، 

دلئل  “معرفة  باأنها:  املنهاج  يف  والبي�ساوي  احلا�سل،  �ساحب  عّرفها  وكذلك 
، وكيفية ا�ستفادة الأحكام منها، وحال امل�ستفيد”)3(. الفقه اإجمالاً

اأ�سول  ال�سريازي  اإ�سحاق  اأبو  ف  يعرِّ باملدرك  التعريف  الثاين  الجتاه  ويف 
�سبيل  على  الأدلة  اإلى  به  ُيتو�سل  وما  الفقه،  عليها  ُيبنى  التي  “الأدلة  باأنها:  الفقه 

الإجمال”)4(.

ويرى الرازي اأنها “جمموع طرق الفقه، على �سبيل الإجمال، وكيفية ال�ستدلل 
بها، وكيفية حال امل�ستدل بها”)5(. وبتعريف ح�سن يقول ابن مفلح هي “القواعد التي 

ُيتو�سل بها اإلى ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية الفرعية”)6(.

الإبهاج يف �سرح املنهاج، التقي ال�سبكي وابنه تاج الدين )23/1(، وانظر: البحر احليط، الزرك�سي   )1(
.)40/1(

منتهى ال�سول والأمل، ابن احلاجب )�ص: 3( خمت�سر منتهى ال�سوؤل والأمل، ابن احلاجب )201/1(.   )2(
احلا�سل من املح�سول، تاج الدين الأرموي )21/2(، منهاج الو�سول، القا�سي البي�ساوي )�ص: 16(.  )3(

اللمع، اأبو اإ�سحاق ال�سريازي )�ص: 35(.   )4(
املح�سول، الفخر الرازي )80/1(.  )5(

اأ�سول الفقه، ابن مفلح )15/1(.  )6(
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املبحث االأول
التعريف بغري اأهل ملة االإ�صالم من امللّيني وغريهم الواردة 

اأقوالهم يف كتب اأ�صول الفقه

بتتبع ما ذكره الأ�سوليون من طوائف ميكن تق�سيم ما وقفت عليه ق�سمني: 

اإحداهما: امللّيون غري امل�سلمني

ا.  والأخرى: غري امللينّي، اأي الذين لي�ص لهم دين �سماوي راأ�ساً

املطلب االأول
امللّيون غري امل�صلمني الواردة اأقوالهم يف كتب اأ�صول الفقه

اأورد الأ�سوليون اخلالف عن ملتني من امللل ال�سماوية، اإحداهما اليهود، والثانية 
الن�سارى.

امللَّة الأولى: اليهود:

واملعروفني    اإبراهيم اهلل  نبي  من  املنحدرين  العربانيني  دين  وهي 
بكتابه  ا  موؤيداً   مو�سى  اإليهم  اهلل  اأر�سل  الذين  اإ�سرائيل  بني  من  بالأ�سباط 
اإليهم )التوراة( ليكون لهم نبيًّا. فاليهودية: ا�سم يطلق على الديانة الباطلة املحرفة 
عن الدين احلق الذي جاء به نبي اهلل مو�سى . ون�سبتها قد تكون اإلى يهود 
�سبيل  ال�سعب على  ُعممت على  ُثمَّ  يعقوب  اأبناء  اأحد  يهوذا  اإلى  تكون  وقد  ال�سعب، 
التغليب. ومن اأهم عقائدهم قولهم: اإنهم �سعب اهلل املختار، واإن اأرواح اليهود جزء 
من اهلل، ويوؤمنون بالهيكل الذي يعتقدون اأنه البناء الذي اأُِمَر به داود واأقامه �سليمان، 
اأ كذلك بداخله مكان يو�سع فيه  ُوهيَّ اأي: قد�ص الأقدا�ص  ُبِني بداخله املحراب  وقد 
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تابوت عهد الرب)1(.

ومن طوائف اليهود التي ُذِكَر لها قول يف كتب اأ�سول الفقه: 

حممد . 1 نبينا  بر�سالة  تعرتف  التي  الثالث  اليهود  فرق  اإحدى  )العي�سوية( 
ملسو هيلع هللا ىلص، ولكنهم يقولون: هي للعرب خا�سة. وتنت�سب هذه الفرقة اإلى اأبى عي�سى 
اأنه نبي، واأنه  اإ�سحاق بن يعقوب الأ�سفهاين، كان يف زمن املن�سور، وزعم 

ر�سول امل�سيح املنتظر، وزعم اأن اهلل كلَّمه، واأن امل�سيح اأف�سل ولد اآدم.

ومن . 2 اجلالوت،  راأ�ص  داود  بن  عنان  اإلى  الطائفة  هذه  وتنت�سب  )العنانية( 
هوؤلء من يزعم اأن نبي اهلل عي�سى  لي�ص نبّيا مر�سالاً واإمنا هو من 
لي�ص  والإجنيل    مو�سى  �سريعة  بتقرير  وجاء  املخل�سني،  اهلل  اأولياء 

ا له بل من جمع بع�ص تالمذته! كتاباً

ال�سديق، . 3 يعقوب  بن  �سمعون  اإلى  الطائفة  هذه  وتنت�سب  )ال�سمعونية( 
)الفري�سيون(  ا�سم  اإطالق  وا�ستهر  الإ�سكندر.  اأبي  قدوم  القد�ص عند  ويل 
بالعربية )فرو�سيم( على هذه الطائفة. ومعنى هذا ال�سم اأنهم املفروزون اأو 
املنعزلون الذين امتازوا عن العامة. وهم طائفة علماء ال�سريعة من الربانيني 
ا. ويطلقون على اأنف�سهم ا�سم )ح�سيدمي( اأي: الأتقياء و )حبريمي( اأي:  قدمياً
الزمالء. وهم من امل�سّبهة�، ويعتقدون اأن التوراة خملوقة منذ الأزل قبل اأن 
تنزل على مو�سى، ويعتقدون �سحة البعث والقيامة واملالئكة والعامل الآخر، 

واأكرثهم يعي�ص مظهر الزهد والت�سوف)2(.

انظر: الف�سل يف امللل والأهواء والنحل، ابن حزم الظاهري )82/1(، امللل والنحل، اأبو الفتح حممد   )1(
من  جمموعة  املعا�سرة،  والأحزاب  واملذاهب  الأديان  يف  املي�سرة  املو�سوعة   ،)15/2( ال�سهر�ستاين 

الباحثني )495/1(، درا�سات يف الأديان اليهودية والن�سرانية، �سعود اخللف )�ص: 41(.
ا: اعتقادات فرق امل�سلمني وامل�سركني، حممد بن عمر الرازي )�ص: 82- انظر يف هذه الطوائف جميعاً  )2(
83(، املواعظ والعتبار بذكر اخلطط والآثار، اأحمد املقريزي )385/4(، مقارنة الأديان: اليهودية، 

اأحمد �سلبي )�ص: 218(. 
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 امللَّة الثانية: الن�سارى:

وهي اإحدى امللل ال�سماوية -كما �سبق- لكنها انحرفت عن الر�سالة التي اأُنزلت 
اهلل  نبي  لر�سالة  لةاً  مكمِّ ب�)الإجنيل(  الن�سرانية  جاءت  حيث   ، عي�سى على 
بني  اإلى  موجهة  تعاليم  من  التوراة  ملا جاء يف  ومتممة   ، بن عمران  مو�سى 
ا عن اأ�سولها الأولى؛ لمتزاجها مبعتقدات وفل�سفات وثنية  اإ�سرائيل، ُثمَّ ابتعدت كثرياً
فة ومبدلة، ومن اأهم  فانتقلت من ر�سالة ُمنزلة من عند اهلل -تعالى- اإلى ديانة حُمرَّ

معتقداتهم القول بالتثليث والأقانيم الثالثة والتج�سد وال�سلب والفداء)1(.

املطلب الثاين
غري امللّيني الواردة اأقوالهم يف كتب اأ�صول الفقه

الفقه،  اأ�سول  كتب  اأقوالاً يف  اإليهم  الأ�سوليون  ن�سب  ثماين طوائف  على  وقفت 
ودونك ذكرهم والتعريف بهم باإيجاز -مرتبني على حروف املعجم-.

اإلى رجل منهم يقال له براهم. . 1 )الرباهمة(: طائفة من املجو�ص ينت�سبون 
من عقائدهم؛ قيل: يقولون بالتوحيد على نحو قول امل�سلمني ومع هذا يقولون 
يليق باحلكيم؛ لإغناء  الر�سل عبث ل  اإر�سال  اأنَّ  العامل!! ويزعمون  بحدوث 
ا عنده  ا للعقل ح�سناً العقل عن الر�سل؛ لأّن ما جاءت به الر�سل اإن كان موافقاً
ا فاإن احتاج اإليه فعله واإّل  ا قبيحاً فهو يفعله واإن مل تاأِت به، واإن كان خمالفاً
تركه. وهم اأ�سناف، فمنهم اأ�سحاب البددة، ومنهم اأ�سحاب الفكرة، ومنهم 

اأ�سحاب التنا�سخ، ولكل �سنف طرائق واأحوال)2(. 

الفتح  اأبو  والنحل،  امللل  الظاهري )47/1(،  والنحل، علي بن حزم  والأهواء  امللل  الف�سل يف  انظر:   )1(
حممد ال�سهر�ستاين )25/2(، املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�سرة، جمموعة 

من الباحثني )564/2(.
انظر: الف�سل يف امللل والأهواء والنحل، اأبو حممد ابن حزم )63/1(، التب�سري يف الدين، اأبو املظفر   )2(

ال�سفراييني )�ص: 150(، امللل والنحل، حممد ال�سهر�ستاين )95/3 - 100(.
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)التنا�سخية(: هم اأرباب القول بتنا�سخ الأرواح يف الأج�ساد، القائلون بوجوب . 2
بقاء الأنف�ص بعد مفارقة الأبدان، لكنهم زعموا اأنه ل قوام لها بعد مفارقة 
تتنا�سخها  فالأبدان  البدن؛  قبل  لها  اأنه ل وجود  كما  اآخر،  ببدن  اإل  بدنها 
ا يف اأحد  ا، وعلى ح�سب عملها يكون ما تنتقل اإليه، والإن�سان اأبداً ا �سرمداً اأبداً
اأمرين: اإما يف فعل، واإما يف جزاء. وما هو فيه فاإما مكافاأة على عمل قّدمه، 
اإن  واإما عمل ينتظر املكافاأة عليه. واجلنة والنار يف هذه الأبدان، فالروح 
عملت على مقت�سى جوهر النف�ص الناطقة انتقلت اإلى بدن نبّي اأو ويّل، واإن 
عملت على مقت�سى جوهر النف�ص احليوانية انتقلت اإلى بدن حيوان اآخر من 
اأو غريه، وهكذا ل تزال يف النتقال والرتفاع والنخفا�ص،  اأو حماٍر  فر�ٍص 
ولي�ص ثم ح�سر ول معاد ول جنة ول نار ول غري ذلك مما جاء به الر�سل؛ 
فاأعلى عليني درجة النبوة، واأ�سفل ال�سافلني: دركة احلية، فال وجود اأعلى 
بالتنا�سخ  والقائلون  احلية.  دركة  من  اأ�سفل  وجود  ول  الر�سالة،  درجة  من 
اأ�سناف، �سنف من الفال�سفة، و�سنف من ال�سمنية، وهذان ال�سنفان كانا 

قبل دولة الإ�سالم، ُثمَّ ظهر يف دولة ال�سالم �سنفان اآخران)1(.

يزعمون . 3 الأزليني.  الثنني  اأ�سحاب  “هم  ال�سهر�ستاين:  قال  )الثّنوية( 
بحدوث  قالوا  فاإنهم  املجو�ص،  بخالف  قدميان،  اأزليان  والظلمة  النور  اأن 
الظالم، وذكروا �سبب حدوثه. وهوؤلء قالوا بت�ساويهما يف القدم، واختالفهما 
والأبدان  والأجنا�ص،  واملكان،  واحليز،  والفعل،  والطبع،  اجلوهر،  يف 
والأرواح”)2(. وهم فرق: املانوية، الدي�سانية، املرقونية، املزدكي والكينوية، 
الثنوية  يدعون  املعتزلة  اأن  العلماء  بع�ص  وذكر  والتنا�سخية.  وال�سيامية، 

اأبو  والنحل،  والأهواء  امللل  يف  الف�سل   ،)253 )�ص:  البغدادي  عبدالقاهر  الفرق،  بني  الفرق  انظر:   )1(
امللل  الآمدي )�ص: 292(  الدين  �سيف  الكالم،  علم  املرام يف  غاية  ابن حزم )76/1(،  علي  حممد 

والنحل، حممد ال�سهر�ستاين )58/2(.
امللل والنحل، حممد ال�سهر�ستاين )49/2(.  )2(
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-على �سبيل املجاز-؛ لقولهم اخلري من اهلل، وال�سر من العبد)1(.

الدهر؛ . 4 من  م�ستّق  وم�سماهم  وت�سم-:  املهملة  الدال  -بفتح  )الَدْهرية( 
وذلك لعتقادهم اأن الدهر ال�سبب الأول للوجود واأّنه غري خملوق ول نهائي، 
وترى الدهرّية اأن املاّدة ل فناء لها؛ فيقولون بقدم الدهر وبقائه، ول يوؤمنون 
واإمّنا  تفيد،  ل  لأنها  ا  راأ�ساً العبادات  ترك  اإلى  ويذهبون  الأخرى،  باحلياة 
الدهر مبا يقت�سيه جمبول من حيث الفطرة على ما هو الواقع فيه، ونقل عن 
بع�سهم اأنهم يقولون: اإنه يف كل �ستة وثالثني األف �سنة يعود كل �سيء اإلى ما 

كان عليه، وزعموا اأن هذا قد تكرر مرات ل تتناهى)2(.

الدهرية  ما  بقدر  والطوائف  للفرق  املتعارف  باملعنى  طائفة  لي�سوا  وكاأنهم 
فكرة ومبداأ، ولهذا؛ فكلُّ من اعتقد باأنَّ الزمان قدمي اأو املادة والكون، واأنكر 

الألوهية واخلالقية والبعث واحل�ساب؛ فهو ملحد ودهري.

بلدة . 5 �ُسْوْمَنا  اأو  �ُسْوْمَنات  اإلى  ن�سبة  امليم-:  وفتح  ال�سني  -ب�سم  َمنّية(  )ال�سُّ
بالهند، وقيل: ن�سبة اإلى �سنم يعبدونه ا�سمه �ُسوْمنات، وهم فرقة من اأهل 
الّنظر  واإبطال  اْلَعامل  بقدم  القول  معتقداتهم  اأبرز  من  دهريون،  الهند، 
واأكرثهم  اخلم�ص.  احلوا�ص  ِجهة  من  اإل  َمْعُلوم  األ  َوَزْعمهم  واِل�ْسِتْدَلل 
ور  منكرون للمَعاِد والبعِث بعد املْوت، ومنهم من يقول بتنا�سخ الأرواح يِف ال�سُّ
امْلُْخَتلَفة، يجّوزون اأن تْنقل روح الإن�سان اإلى كلب والعك�ص)3(. قال عبدالقاهر 
يف الفرق بني الفرق: “ومن اأْعَجِب الأ�سياء َدْعَوى ال�سمنية يِف التنا�سخ الذي 

انظر: امللل والنحل، حممد ال�سهر�ستاين )49/2(، اعتقادات فرق امل�سلمني وامل�سركني، حممد بن عمر   )1(
الرازي )�ص: 88-89(، املواعظ والعتبار بذكر اخلطط والآثار، املقريزي )167/4(.

حممد  والعلوم،  الفنون  ا�سطالحات  ك�ساف   ،)79/3( ال�سهر�ستاين  حممد  والنحل،  امللل  انظر:   )2(
التهانوي )800/1(.

 ،)419 )�ص:  الندمي  لبن  الفهر�ست   ،)253 )�ص:  البغدادي  عبدالقاهر  الفرق،  بني  الفرق  انظر:   )3(
التب�سري يف الدين، اأبو املظفر ال�سفراييني )�ص: 149(.
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وا�ص(”)1(.  ل ُيْعلم باحلوا�ِص مع قولهم: )اإنه َل َمْعُلوم اإل من ِجَهة احْلَ

وقالوا . 6 والبديهيات.  احل�سّيات  ينكرون  طائفة  وهم  )ال�سوف�سطائية(: 
الواحد  يرى  كالأحول  ا  كثرياً يغلط  واحل�ّص  ح�سّيات،  بع�سها  ال�سروريات 
ا، وهكذا كثري؛ فال جزم مبن كان منهم  اثنني، وال�سفراوي يجد احللو مرًّ
على حق ومن منهم على باطل. وهم يف اجلملة على ثالثة اأ�سناف ف�سنف 
منهم نفى احلقائق جملة، و�سنف منهم �سكوا فيها، و�سنف منهم قالوا هي 

حق عند من هي عنده حق وهي باطل عند من هي عنده باطل)2(.

العامل . 7 اأن  “مذهبهم  اأحوالهم فيقول:  الرازي  الفخر  )الفال�سفة(: يلخ�ص 
قدمي، وعلته موؤثرة بالإيجاب ولي�ست فاعلة بالختيار. واأكرثهم ينكرون علم 
ا اأر�سطالي�ص وله كتب  اهلل تعالى وينكرون ح�سر الأج�ساد، وكان اأعظمهم قدراً
اأبو علي  الرئي�ص  ال�سيخ  نقله  اأح�سن مما  اأحٌد  الكتب  تلك  َيْنقل  كثرية. ومل 
ابن �سينا الذي كان يف زمن حممود بن �سبكتكني. وجميع الفال�سفة يعتقدون 
نتاج  على  تقوم  فالفل�سفة  كٍل  وعلى  عظيمة”)3(.  اعتقادات  الكتب  تلك  يف 
الكون،  وحقائق  ال�سرائع،  مبعرفة  ت�ستقل  فلن  بلغت  مهما  والعقول  العقوِل، 
و�سحة النظر بكل حال؛ ولهذا كان الختالف والفرتاق وال�سطراب داأب 

الفال�سفة)4(.

اإلى الإحلاد ولي�ص بينهم وبني الدهرية كبري فرق؛ فهم . 8 )املالحدة(: ن�سبة 
الذين ل يدينون بدين، ول يوؤمنون بخالق، اأو يتبعون مذاهب ت�ستلزم اإنكار 
على  يقوم  فل�سفي  مذهب  فالإحلاد  اجلملة  ويف   ، اخلالق  وجود 

الفرق بني الفرق، عبدالقاهر البغدادي )�ص: 253(.  )1(
ال�سهر�ستاين  والنحل،  امللل   ،)14/1( حزم  ابن  علي  اأبو  والنحل،  والأهواء  امللل  يف  الف�سل  انظر:   )2(

)62/2(، التعريفات )�ص: 118(. 
اعتقادات فرق امل�سلمني وامل�سركني، حممد بن عمر الرازي )�ص: 91(.  )3(

انظر: الف�سل يف امللل والأهواء والنحل، علي بن حزم )79/1(، اعتقادات فرق امل�سلمني وامل�سركني،   )4(
حممد بن عمر الرازي )�ص: 91(.
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اأتباع  وُيعدُّ  خالق،  بال  الكون  اأن  اإلى  ويذهب   ، اهلل  وجود  اإنكار 
العقالنية املوؤ�س�سني احلقيقيني لالإحلاد الذي ينكر احلياة الآخرة، ويرى اأن 
املادة اأزلية، واأنه ل يوجد �سيء ا�سمه معجزات الأنبياء؛ فذلك مما ل يقبله 
ول  اأخالقية  مفاهيم  باأي  ا  اأي�ساً يعرتفون  ل  الذين  امللحدين  زعم  يف  العلم 

بقيم احلق والعدل ول بفكرة الروح)1(. 

انظر: امللل والنحل، ال�سهر�ستاين )79/3(، الرد على الدهريني، جمال الدين الأفغاين )�ص: 6(.  )1(
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املبحث الثاين
موقف االأ�صوليني من ذكر اأقوال غري اأهل ملة االإ�صالم 

يف كتب اأ�صول الفقه

وفيه مطلبان:

املطلب االأول
موقف االعرتا�ص واملنع

الفقه  اأ�سول  امل�سلمني يف كتب  الأ�سوليني ذكر خالف غري  ا�ستنكر جماعة من 
ة  الدهريَّ خمالفة  “واأما  الربماوي:  قول  ذلك  فمن  غريهم،  اأو  ملّيني  اأكانوا  �سواءاً 
نة كما يحكيه عنهم بع�ص الأ�سوليني -كابن برهان اأول )الوجيز(  يف الكتاب وال�سُّ
�سيخ  �سيخنا  وكان   ، اأ�سالاً بهم  يْعَتد  ل  كفاٌر  فاإنهم  يذكر؛  اأْن  ينبغي  فال  وغرِيه- 
�ْسخ ونحو  الإ�سالم البلقيني يِعيب على ابن احلاجب وغريه ِذكَر ِخالف اليهود يف النَّ
ذلك يف اأ�سول الفقه؛ فاإنَّ مو�سوع اأ�سول الفقه ما يتعلق باأحكام امل�سلمني، بخالف 
ين، فاإنَّ مو�سوعه الردُّ على املْبطلني يف العقائد على اأيِّ  �ص لذلك يف اأُ�سول الدِّ التعرُّ

َوْجٍه كان”)1(. 

واأعاد نقله عن �سيخه البلقيني يف م�ساألة اقت�ساء الن�سخ البداء وحكاية اخلالف 
َيعيُب على  اأبو حف�ص الُبْلقيني  “كان �سيخنا �سيخ الإ�سالم  فيها عن اليهود؛ فقال: 
هو  فيما  الفقه  اأ�سول  )الكالم يف  ويقول:  �سخ  النَّ اليهود يف  الأ�سوليني ذكر خالف 
ُينا�ِسب  فاإمنا  الكفار  اأما خالف  الإ�سالمية،  الِفرق  الإ�سالم ويف اختالف  ر يف  ُمقرَّ

الفوائد ال�سنية يف �سرح الألفية، �سم�ص الدين حممد الربماوي )355/1(.  )1(
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ا-  -اأي�ساً العطار  نقله  البلقيني  وهذا احلرف عن  الدين”)1(.  اأ�سول  ُكتب  ِذكره يف 
لكنه اعتذر لالأ�سوليني يف نقلهم خالف اليهود)2(.

وعلى كٍل؛ فمقولة البلقيني هذه قد احتفل بها غري واحد من الأ�سوليني، وممن 
نقلها عنه -كذلك- واأيدها املرداوي يف التحبري حني قال: “كان �سيخ الإ�سالم �سراج 
الدين البلقيني يعيب على من يذكر ذلك يف اأ�سول الفقه، ويقول: )اإمنا حمل ذلك 

اأ�سول الدين(”)3(. وعّقب على هذا النقل بقوله: “وهو كما قال”)4(.

وقال ابن جنيم احلنفي: “ل حاجة اإلى ذكر خالف الكفار يف الكتب الإ�سالمية، 
ول اإلى ذكر دليلهم والرد عليهم”)5(. 

وقال الإمام ال�سوكاين قولته املعروفة يف م�ساألة الن�سخ: “مل ُيحك اخلالُف فيه 
ِل َم�ْساألٍة  اإل َعن اليهوِد، ولي�ص ِبنا اإلى َن�سِب اخِلالِف َبْيننا وَبْينهم حاجٌة، ول هذه باأوَّ
من  هذه  ولكن  امل�ساألِة،  هذِه  يف  ِخالُفهم  ُيذكَر  حتى  الإ�سالِم؛  اأحكاَم  فيها  خالفوا 

غرائب اأهل الأ�سول”)6(.

حكاية  اأن  اإلى  ا  اأخرياً “تو�سلت  فيقول:  ا  اأخرياً النملة  الدكتور  يذهب  هذا  واإلى 
خالف اليهود يف كتب اأ�سول الفقه ل يليق؛ لأن الكالم يف اأ�سول الفقه فيما هو مقرر 
يف الإ�سالم، ويف اختالف فرق الإ�سالم مما يوؤثر خالفهم يف عمل املكلف، اأما اأقوال 
الكفار فال ُيعتد بها يف الإ�سالم، ومو�سع حكاية خالف الكفار، و�سبههم والرد عليها 

هو اأ�سول الدين”)7(.

انظر: املرجع ال�سابق )1789/4(.  )1(
حا�سية العطار على �سرح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع )121/2(.  )2(

التحبري �سرح التحرير، املرداوي )129/1(.  )3(
املرجع ال�سابق.   )4(

فتح الغفار، زين الدين ابن جنيم )131/2(.  )5(
اإر�ساد الفحول، حممد بن علي ال�سوكاين )52/2(.  )6(

املهذب يف علم اأ�سول الفقه املقارن، عبدالكرمي النملة )549-548/2(.  )7(
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ويذهب غريه اإلى اأن من التجديد يف اأ�سول الفقه نفي خالف غري امل�سلمني)1(.

املطلب الثاين
موقف التعليل والت�صويغ

يجد الناظر يف كتابات الأ�سوليني تعليالٍت واعتذاراٍت خمتلفة حلكايِة اأقواِل غري 
ا اآخر، وهنا ميكن اأْن  ا، ويف طيات الكالم حيناً ا حيناً امل�سلمني؛ فتجد التعليل �سريحاً
َيْذكر الباحث ما وقف عليه من دوافع الأ�سوليني لنقل اأقوال اأتباع غري ملة الإ�سالم، 

كالتايل: 

التو�سع يف ا�ستقراء الأقوال جميعها يف امل�ساألة، ومثال ذلك ما �سنعه القا�سي . 1
اأبو بكر الرازي اجل�سا�ص يف م�ساألة اأ�سول الأخبار؛ فاإنه قال: “قد تكلم اأهل 
اأهل  من  �سذ  من  وعلى  امللة،  خمالفي  على  الأخبار  اأ�سول  يف  ا  قدمياً العلم 
ُثمَّ  الإ�سالم على جمهور الأمة ما يغني ويكفي، ونحن نذكر منه جمال”)2( 
ذكر اخلالف فيها وا�ستق�سى الأقوال حتى نقل عن اليهود نفيهم كل خرب 
ا، وا�سرتاطهم عدم الختالف يف اخلرب لقبوله،  فيه اختالف ولو كان متواتراً
ُثمَّ قال: “فهذه الأقاويل بع�سها خارج عن اأقاويل اأهل امللة، وبع�سها �سذوذ 

عن كافة الأمة”)3( فظاهر �سنيعه اأنه اأراد ذكر كل الأقوال يف امل�ساألة.

املتواتر،  باخلرب  العلم  ينكر ح�سول  قول من  التلخي�ص  وينقل اجلويني يف 
من  نطرد  مبا  نق�سد  ل  ا  اأنَّ اعلم  “ُثمَّ  فيقول:  لقولهم؛  اإيراده  �سبب  ويبني 
الكالم ن�سب الأدلة، فاإن امل�ساألة �سرورية. واإمنا مق�سدنا الإي�ساح وك�سف 
املذهب”)4(. فاملق�سد الأ�سا�سي من هذا هو الإي�ساح وك�سف مذاهب النا�ص.

انظر: ال�سبيل اإلى ت�سفية علم الأ�سول من الدخيل، اأ�سامة عبدالعظيم )�ص: 223( -بحث حمكم-.   )1(
الف�سول يف الأ�سول، اأبو بكر الرازي اجل�سا�ص )31/3(.  )2(

املرجع ال�سابق )32/3(.   )3(
التلخي�ص يف اأ�سول الفقه، اجلويني )282/2( فقرة )972(.  )4(
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قال:  ُثمَّ  العقلي،  القيا�ص  النا�ص يف م�ساألة  اأقوال  ال�سمرقندي  اأورد  وكذلك 
اإن �ساء اهلل تعالى”)1(. فلم  “وهذه امل�ساألة من م�سائل الكالم، وتعرف ثمة 

ينقل اإل لال�ستق�ساء فقط.

اأن تكون الق�سية عقلية ل يفرتق فيها م�سلٌم عن غريه؛ فُيْذكر فيها خالُف . 2
للعقالء،  اأو  العقالء  قول  باأنه  قوٍل  لتاأييد  اأو   ، ابتداءاً اآدم  بني  من  العقالِء 

ومعلوٌم اأنَّ الدليل العقلي يكون حجة يف جميع مظانه.

التي هي طبيعية لالإن�ساِن ِمن حيث  العقلّية  العلوُم  ا  “واأمَّ ابن خلدون:  قال 
ة مِبّلة؛ بل يوجد النظر فيها لأهِل امللل كلِّهم،  اإّنه ذو ِفكٍر فهي غري خمت�سّ
الإن�ساين منذ كان  الّنوع  وي�ستوون يف مداركها ومباحثها. وهي موجودة يف 

عمران اخلليقة”)2(.

ولهذا جند اأرباب كّل قول قول يف م�ساألة التح�سني والتقبيح العقليني ي�ستدلون 
باأن العقالء اأو ِمن العقالء َمن يقول بقوله؛ فمثالاً يورد الآمدي دليالاً للمعتزلة 
يقولون فيه: “الأول: اتفاق العقالء على ح�سن ال�سدق النافع وقبح الكذب 
النظر  قطع  مع  ذلك،  وغري  الكفران  وقبح  الإميان  ح�سن  وكذلك  املُ�سر، 
ا والعلم به  اأو غري ذلك، فكان ذاتياً اأو �سريعة  عن كل حالة تقدر من عرف 
�سروري”)3(. ويعرت�ص عليه الآمدي باأن املالحدة من العقالء وهم يخالفون 
يف امل�ساألة؛ فيقول: “وعن املعار�سة الأولى مبنع اإجماع العقالء على احل�سن 
العقالء من ل يعتقد ذلك، كبع�ص املالحدة،  فاإنَّ ِمن  والقبح فيما ذكروه؛ 
اإيالم البهائم من غري ُجرم ول غر�ص وهو  ا ل نوافق على قبح  اأي�ساً ونحن 
ا عليه بني العقالء؛ فال يلزم اأن يكون  من �سور النزاع، واإن كان ذلك متفقاً

ميزان الأ�سول، ال�سمرقندي )�ص: 556(.  )1(
مقدمة ابن خلدون )1006/3(.  )2(
الإحكام، علي الآمدي )85/1(.  )3(
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ا، واإل ملا خالف فيه اأكرث العقالء عادة”)1(. فاأنت ترى اأن  العلم به �سرورياً
ا- ما �سيق  ا�ستجالب قول املالحدة -واإن مل يكن يف امل�ساألة الأ�سولية اأ�سا�ساً

اإل لأجل اأن امل�ساألة عقلية.

يف  فيقول  العقليني  والتقبيح  بالتح�سني  القائلني  �سبه  قبله  الغزايل  ويورد 
اأدركوا احل�سن  ال�سرائع  ونفاة  الرباهمة  )اإن  قالوا:  اإنهم  “الثالثة:  ال�سبهة 

والقبح ول م�ستند لهم اإل حم�ص العقل(”)2(.

جهة . 3 من  اإما  املخالف،  على  الت�سنيع  اأو  املحاجة  باب  من  النقل  يكون  اأن 
الرازي  الإ�سالم مثلما فعل  اأهل  له عا�سد من  لي�ص  امل�ساألة  اأن املخالف يف 
اجل�سا�ص مع منكر الن�سخ حني قال: “اإمنا الق�سد الكالم يف اأ�سول الفقه 
ا َعَر�َص فيه القول بالن�سخ اأحببنا األ نخليه من جملة تدل عليه وعلى  اإل اأنه ل�مَّ
بطالن قول من اأبى ذلك من الفرقة التي تنتحل دين الإ�سالم، ثم �ساهت 
القول يف  تقدمة  بعد  فنقول  ال�سريعة.  ن�سخ  امتناعها من جتويز  اليهود يف 
جواز الن�سخ يف اجلملة اإن الفرقة املنكرة للن�سخ من اأهل ال�سالة قد خالفت 
ا فيما �سارت اإليه من  الكتاب والآثار املتواترة واتفاق ال�سلف واخللف جميعاً
اأبي احل�سني الب�سري  هذه املقالة”)3(. ومثل هذا الت�سنيع ُيفهم من عبارة 

بعد ذلك)4(.

واملعرت�ص خمالف  العقالء  كل  عليها  يتفق  امل�ساألة عقلية  اأن  واإما من جهة 
احللي  مطهر  ابن  ع  �سنَّ حني  ذلك  جند  امل�ستدل؛  راأي  بح�سب  لتفاقهم 
الراف�سي على الأ�ساعرة يف م�ساألة التح�سني والتقبيح العقليني واأنهم يخالفون 
“هذا  امل�ساألة:  يف  العتزال  مذهب  عن  فيقول  بزعمه)5(؛  العقالء  �سائر 

املرجع ال�سابق )86/1(.  )1(
املنخول، اأبو حامد الغزايل )�ص: 69(.  )2(

الف�سول يف الأ�سول، اأبو بكر الرازي اجل�سا�ص )217/2(.  )3(
انظر: املعتمد، اأبو احل�سني الب�سري )370/1(.  )4(

مذهب اأهل ال�سنة و�سط بني املذهبني؛ انظر: الفتاوى الكربى، ابن تيمية )83/1(، جمموع الفتاوى، =  )5(



د. علي بن حممد بن علي الشهري

العدد  السادس واخلمسون  385العدد  السادس واخلمسون 384

والثنوية  والرباهمة  واخلوارج  والكرامّية  الإمامّية  جميع  اإليه  �سار  املذهب 
وغريهم �سوى الأ�ساعرة. حّتى اإّن الفال�سفة حكموا بح�سن كثري من الأ�سياء 
العملي”)1(. ويزيد يف ت�سنيعه عليهم حال ال�ستدلل؛  بالعقل  وقبح بع�سها 
فيقول: “واإّن من كّلف الأعمى نقط امل�ساحف، والزمن الطريان يف الهواء، 
َحَكَم العقالُء كاّفة بقبح ذلك منه، واأوجبوا ذّمه، ول يتوّقف العقالء يف ذلك 
على �سرع، ولهذا حكم به منكر الأديان وال�سرائع؛ كالرباهمة”)2(. ويف ذلك 

اإ�سارة منه اإلى ُبْعِد مذهب الأ�ساعرة واأنه مل يوافقهم حتى الرباهمة!

عن  برهان  ابن  فقال  للمعتزلة؛  الدليل  هذا  الأ�سوليني  من  غريه  واأورد 
املنقول دون  ال�سمع  والتقبيح متلقني من  التح�سني  لو كان  “قالوا:  املعتزلة: 
الرباهمة  من  طوائف  نرى  ونحن  ال�سرائع،  منكر  جلحده  العقول  ق�سيات 
والدهرية متفقني على حت�سني بع�ص الأفعال وتقبيح البع�ص، وما تلقوا ذلك 

اإل من جهة العقل”)3(. 

قالوا:  “فاإن  فقال:  خمالفيهم  على  فرده  الت�سنيع  هذا  اجلويني  وفهم 
قلنا: )جهلوا كجهلكم؛  ال�سرائع قبحت وح�سنت(.  اإنكارهم  )الرباهمة مع 

فال ا�سرتواح اإلى مذهبهم(”)4(.

اإنكار . 4 م�ساألة  يف  كما  فيه،  الواقعة  ال�سبهة  ل�سدة  بقولهم  الإتيان  يكون  اأن 
الن�سخ؛ ل�ستلزامه البداء. قال ال�سفي الهندي: “ذهبت الرواف�ص واليهود: 

الرد  يف  املر�سلة  ال�سواعق  تيمية )22/8(،  ابن  والنقل،  العقل  تعار�ص  درء  تيمية )90/8(،  ابن   =
على اجلهمية واملعطلة، حممد ابن قيم اجلوزية )1493/4-1495(، موقف ابن تيمية من الأ�ساعرة، 
عبدالرحمن املحمود )1321/3(، امل�سائل امل�سرتكة بني اأ�سول الفقه واأ�سول الدين، حممد العرو�سي 

)�ص: 78(، التح�سني والتقبيح العقليان، عائ�ص ال�سهراين )403-402/1(.
نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول، ابن مطهر احللي )135-134/1(.  )1(

نهاية الو�سول اإلى علم الأ�سول، ابن مطهر احللي )137/1(.  )2(
الو�سول اإلى الأ�سول، ابن برهان )63/1(.   )3(

الربهان يف اأ�سول الفقه، اأبو املعايل اجلويني )11/1( فقرة )14(.  )4(
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وعدم  اجلواز  يف  بينهما  الت�سويُة  فلِزمهم  البداء؛  ي�ستلزُم  الَن�سَخ  اأنَّ  اإلى 
اجلواز؛ فذهبت اليهود اإلى عدم َجواِزهما، وقالوا: )ل يجوز الن�سخ ِمن اهلِل 
اإلى جواِزهما، وقالوا:  -تعالى- ل�ستحالِة البداِء عليه(. وذهبت الرواف�ُص 

بجواز البداء على اهلل -تعالى- جلواز الن�سخ منه”)1(. 

اإلى  ي  يوؤدِّ الَن�سِخ  باأنَّ جواَز  الن�سَخ  ز  ُيجوِّ َمْن مل  “تعلَّق  ال�سمعاين:  ابن  قال 
جواِز الَبداِء على اهلل”)2(.

وي�سّرح عالء الدين ال�سمرقندي باأنَّ �سبهة املنكرين للن�سخ واحدة، لي�ست 
، �ُسْبهُتهم واحدة،  اإل ظن ا�ستلزامه البداء؛ فيقول: “املنكرون ل�سرعيته َعْقالاً
وهو اأنَّ الن�سَخ ِمْن باِب الَبداِء والَغلِط”)3(. بل اإنَّ الغزايل والآمدي اعتذرا 
للراف�سة يف م�سريهم اإلى )البداء( بعدم تفريقهم بينه وبني الن�سخ؛ يقول 
الآمدي: “جّوزت الرواف�ُص )البداء( عليِه؛ لعتقاِدهم جواَز الن�سِخ على اهلِل 

-تعالى- مع تعّذِر الفرِق عليهم بني الن�سخ والبداء”)4(.

ا كما يف الفقرة ال�سابقة اأم . 5 اأن يكون ذكر قولهم للرد عليه �سواء اأكان ملتب�ساً
غري ملتب�ص، املهم اأن الدافع لإيراده هو الرد عليه، ويف هذا يقول ال�ساطبي: 
اليهود والن�سارى وغريهم ليو�سحوا ما فيها، وذلك يف علمي  باأقوال  “ اأتوا 

ا بني”)5(. الأ�سول معاً

وبعبارة مف�سلة يقول املرداوي عن تلك الأقوال: “قد يذكرها العلماء؛ لريدوا 
على قائلها وينفروا عنه، ويعلموا ما فيه من الد�سائ�ص، وقد ذكر الأ�سوليون 
ذلك حتى بالغوا؛ فذكروا بع�ص مذاهب اليهود والن�سارى وال�سوف�سطائية، 

حامد  اأبو  امل�ست�سفى،  انظر:   ،)2239/6( الهندي  الدين  �سفي  الأ�سول،  دراية  يف  الو�سول  نهاية   )1(
الغزايل )�ص: 88(، الإحكام، الآمدي )109/3(.

قواطع الأدلة، اأبو املظفر ال�سمعاين )419/1(.  )2(
ميزان الأ�سول، ال�سمرقندي )�ص: 703(.  )3(

)4(  الإحكام، الآمدي )109/3(، انظر: امل�ست�سفى، اأبو حامد الغزايل )�ص: 88(.
املوافقات، اإبراهيم ال�ساطبي )222/5(.  )5(
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يجّوزون  الذين ل  والرباهمة -وهم  الأ�سنام-،  وال�ُسّمنية -فرقة من عبدة 
على اهلل بعث الر�سل-، واملالحدة وغريهم”)1(.

ويذكر بع�ص املعا�سرين هذا التعليل بوجه اآخر حيث جعل ال�سراع العقدي 
هو ال�سبب؛ فيقول: “تنق�سم طبيعة ما ي�سوب در�ص الأ�سول اإلى اأمرين الأول: 
تاريخية  لأ�سباب  به  واإمنا حلق  لي�ص من �سميمه  العلم-  ما هو عارية -يف 
نتيجة ال�سراع العقدي بني امل�سلمني وغريهم، و بني كل من املعتزلة وال�سيعة 
واأهل ال�سنة. وتتحقق ت�سفية هذا النوع اأول: بنفي خالف غري امل�سلمني”)2(.

ا جلر تلك الأقوال اإلى كتب اأ�سول  وكيفما كان فاحلقيقة اأن هذا لي�ص عذراً
الأ�سوليني  من  اأن  اللطيف  ومن  والكالم،  العقائد  كتب  مكانها  فاإن  الفقه، 
من يحكي قول بع�ص اأولئك الكفار ُثمَّ ُيعر�ص عن حماججته كما فعل التاج 
ال�سبكي حني قال: “واعلم اأن الرباهمة لي�سوا م�سلمني، ول كالم معهم، واإمنا 

الكالم مع القدرية، ومن تبعهم؛ من الكّرامية واخلوارج”)3(.

تلك  بع�ص  �سيقت  فقد  ل؛  اأم  ا  كافياً العذر  هذا  اأكان  �سواءاً  حال،  اأي  وعلى 
الأقوال واعتذر عنها بهذا العذر. 

اأن يكون اإيراد قولهم من باب ال�ستطراد وغلبة الطبع، ويف هذا يقول الغزايل . 6
بعبارات ر�سيقة: “اجنر بهم ]احلديث[ اإلى اإقامة الدليل على اإثبات العلم على 
منكريه من ال�سوف�سطائية، واإقامة الدليل على النظر على منكري النظر ]من 
نية ونحوهم[، واإلى جملة من اأق�سام العلوم واأق�سام الأدلة. وذلك جماوزة  ال�ُسمَّ
حلد هذا العلم وخلط له بالكالم، واإمنا اأكرث فيه املتكلمون من الأ�سوليني لغلبة 

الكالم على طبائعهم؛ فحملهم حب �سناعتهم على خلطه بهذه ال�سنعة”)4(.

التحبري �سرح التحرير، املرداوي )129/1(.  )1(
ال�سبيل اإلى ت�سفية علم الأ�سول من الدخيل، اأ�سامة عبدالعظيم )�ص: 223( -بحث حمكم-.   )2(

رفع احلاجب، تاج الدين ال�سبكي )�ص: 454(.  )3(
امل�ست�سفى، اأبو حامد الغزايل )�ص: 9(.  )4(



أقوال غري املليّني يف كتب أصول الفقه - 

تسبيبًا ومجعًا

العدد  السادس واخلمسون  387العدد  السادس واخلمسون 386

الكالم على طبائعهم، ومن لطيف ما يذكر  العذر يف ذلك هو غلبة  فجعل 
-هنا- اأن من الأ�سوليني من التزم طريقة الفقهاء من غري زيغ عنها ول حيد 

ول ميل ومع ذلك مل يخل م�سنفه من ذكر اأقوال غري امل�سلمني)1(.

واعتذر  ق�سد  عن  مثله  �سنع  قد  فاإنه  اخللط؛  بهذا  اعرتافه  مع  والغزايل 
اأن  اإ�سرافهم يف هذا اخللط؛ فاإنا ل نرى  اأن عرفناك  “وبعد  لنف�سه فقال: 
نخلي هذا املجموع عن �سيء منه؛ لأن الفطام عن املاألوف �سديد، والنفو�ص 

عن الغريب نافرة”)2(. 

ويبني املرداوي �سبب اإيراده لكالم اأهل البدع وغري امل�سلمني باأنه ذكرها على 
�سبيل الإعالم والتبعية)3(.

اأن يكون ذكر اأقوالهم لإ�سافة علمية تهملها كتب الكالم فال جتد ما ذكره . 7
“نقت�سر  الأ�سوليون عند غريهم، ومبثل هذا اعتذر الغزايل لنف�سه فقال: 
تعريف  من  العلوم  جملة  يف  العموم  على  فائدته  تظهر  ما  على  ذلك  من 
وجه  على  النظريات  اإلى  ال�سروريات  من  تدرجها  وكيفية  العقول،  مدارك 
ا تخلو  ا بليغاً يتبني فيه حقيقة العلم والنظر والدليل واأق�سامها وحججها تبييناً

عنه م�سنفات الكالم”)4(.

انظر: قواطع الأدلة يف الأ�سول، اأبو املظفر ال�سمعاين )19/1، 327، 419(.  )1(
امل�ست�سفى، اأبو حامد الغزايل )�ص: 9(.  )2(

التحبري �سرح التحرير، املرداوي )128/1(.  )3(
امل�ست�سفى، اأبو حامد الغزايل )�ص: 9(.  )4(
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املبحث الثالث
اأقوال غري املليني يف امل�صائل االأ�صولية املذكورة 

يف كتب اأ�صول الفقه

وفيه مطلبان:

املطلب االأول
االأقوال املن�صوبة للملّيني غري امل�صلمني يف كتب اأ�صول الفقه

�سبق اأن الأ�سوليني ذكروا اأقوالاً لليهود وللن�سارى، ودونك امل�سائل التي نقل فيها 
خالفهم.

الفرع الأول: امل�سائل التي ُحكي اخلالف فيها عن اليهود

امل�ساألة الأولى: القول باإنكار الن�سخ

ون�سبة اخلالف اإلى اليهود يف هذه امل�ساألة يكاد تطبق عليه كل كتب الأ�سول التي 
ال�سيف  �سنع  كما  اليهود  قول  فف�سل  الأ�سوليني  بع�ص  وتربع  بل  امل�ساألة)1(،  ذكرت 

)�ص:  الدبو�سي  زيد  اأبو  الأدلة،  تقومي   ،)215/2( اجل�سا�ص  بكر  اأبو  الأ�سول،  يف  الف�سول  انظر:   )1(
228(، املعتمد، اأبو احل�سني الب�سري )370/1(، الإحكام، ابن حزم )67/4(، العدة يف اأ�سول الفقه، 
اأبو يعلى الفراء )769/3(، اإحكام الف�سول، اأبو الوليد الباجي )397/1( فقرة )386(، �سرح اللمع، 
اأبو اإ�سحاق ال�سريازي )482/1( فقرة )502(، اأ�سول ال�سرخ�سي، �سم�ص الأئمة ال�سرخ�سي )54/2(، 
قواطع الأدلة يف الأ�سول، اأبو املظفر ال�سمعاين )419/1(، املنخول، اأبو حامد الغزايل )�ص: 383(، 
عقيل  ابن  الفقه،  اأ�سول  يف  الوا�سح   ،)341/2( الكلوذاين  اخلطاب  اأبو  الفقه،  اأ�سول  يف  التمهيد 
)197/4(، الو�سول اإلى الأ�سول، ابن برهان )13/2(، بذل النظر، الأ�سمندي )�ص: 312(، ميزان 

الأ�سول، حممد ال�سمرقندي )�ص: 702(، املح�سول، الرازي )294/3(، املعامل يف اأ�سول الفقه، =
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الآمدي حيث قال: 

فرق:  ثالث  “انق�سموا 
ا. فذهبت ال�سمعنية اإلى امتناعه عقالاً و�سمعاً

. ا ل عقالاً وذهبت العنانية منهم اإلى امتناعه �سمعاً

ا، واعرتفوا بنبوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص لكن  ، ووقوعه �سمعاً وذهبت العي�سوية اإلى جوازه عقالاً
اإلى العرب خا�سة ل اإلى الأمم كافة”)1(.

لقبول  زادوا  اأنهم  اليهود  اإلى  الأ�سوليني  من  جماعة  ن�سب  الثانية:  امل�ساألة 
املتواتر �سروًطا 

وجممل ما ذكره الأ�سوليون عنهم ثالثة �سروط: 

ال�سرط الأول: اأن يكون النقلة يف دار ذلة حتت بذل جزية، واأما اأهل الختيار يف 
دار ]فاهية[)2( فال تقوم احلجة بنقلهم. وهذا ال�سرط كثرية ن�سبته اإليهم 

يف كتب الأ�سول)3(.

= الفخر الرازي )�ص: 101(، رو�سة الناظر، موفق الدين ابن قدامة )227/1(، الإحكام، الآمدي 
)115/3(، التح�سيل من املح�سول، �سراج الدين الأرموي )10/2(، �سرح تنقيح الف�سول، �سهاب 
الدين القرايف )�ص: 303(، بديع النظام، ابن ال�ساعاتي )82/3(، نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول، 
�سفي الدين الهندي )2244/6(، امل�سودة يف اأ�سول الفقه، اآل تيمية )�ص: 195(، ك�سف الأ�سرار �سرح 
اأ�سول البزدوي، عالء الدين البخاري )157/3(، �سرح املنهاج، حممود الأ�سفهاين )464/1(، �سرح 
لأ�سول  التقرير  ابن مفلح )1117/3(،  الفقه،  اأ�سول  الع�سد )699/2(  الأ�سويل،  املنتهى  خمت�سر 
فخر الإ�سالم البزدوي، اأكمل الدين البابرتي )124/5(، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، بدر الدين 
الزرك�سي )208/5(، ت�سنيف امل�سامع، بدر الدين الزرك�سي )885/2(، التقرير والتحبري، ابن اأمري 

احلاج )44/3(.
الدين  �سهاب  الأ�سول،  نفائ�ص  انظر:   ،)115/3( الآمدي  الدين  �سيف  الأحكام،  اأ�سول  يف  الإحكام   )1(
القرايف )2428/6(، �سرح خمت�سر الرو�سة، جنم الدين الطويف )266/2(، حتفة امل�سوؤول، يحيى 

الرهوين )375/3(.
كذا يف املطبوع من التلخي�ص يف اأ�سول الفقه لأبي املعايل )296/2( فقرة )987(.  )2(

اأ�سول  التلخي�ص يف  فقرة )514(،  املعايل اجلويني )222/1(  اأبو  الفقه،  اأ�سول  الربهان يف  انظر:   )3(
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ال�سرط الثاين: اأن ل يكونوا على دين واحد، وهذا ال�سرط ن�سبه الرازي ومن تبعه 
اإلى اليهود)1(، وذكره غريه بغري ن�سبة)2(.

ال�سرط الثالث: اأن ل يكذب به اأحد، وهذا ال�سرط ن�سبه لهم بع�ص الأ�سوليني، 
خا�سة احلنابلة)3(.

امل�ساألة الثالثة: التح�سني والتقبيح العقليان

َن�َسَب القرايُفّ القول بالتح�سني والتقييح العقليني اإلى اليهود والن�سارى، فقال: 
الدين: )اأكرث العقالء على مذهب اأ�سحابنا. ووافق املعتزلَة الكراميُة  �سيف  “قال 
يف  والن�سارى  لليهود  ذلك  اأنا  وراأيت  وغرُيهم()4(.  والثنويُة،  والرَباهمُة  واخلوارُج 

كتبهم ومعتقداتهم، وهو مذهبهم اأعني اليهود والن�سارى”)5(.

وكاأن الطويف ق�سد القرايف حني نقل عن ابن برهان ن�سبة هذا القول لكثري من 

اأبو املعايل اجلويني )296/2( فقرة )987(، الإحكام، �سيف الدين الآمدي )29/2(، �سرح  الفقه، 
املعامل يف اأ�سول الفقه، ال�سريف التلم�ساين )150/1(، امل�سودة يف اأ�سول الفقه، اآل تيمية )�ص: 234(، 
 ،)316/1( ال�ساعاتي  بن  اأحمد  النظام،  بديع   ،)2855/6( القرايف  الدين  �سهاب  الأ�سول،  نفائ�ص 
�سفي  الفقه،  اأ�سول  يف  الفائق   ،)2749/7( الهندي  الدين  �سفي  الأ�سول،  دراية  يف  الو�سول  نهاية 
الدين الهندي )155/2(، �سرح خمت�سر الرو�سة، جنم الدين الطويف )96/2(، املخت�سر يف اأ�سول 

الفقه، علي بن اللحام )�ص: 82(. 
انظر: املح�سول، الرازي )268/4(، احلا�سل من املح�سول، تاج الدين الأرموي )27/3(، التح�سيل   )1(
من املح�سول، �سراج الدين الأرموي )105/2( نفائ�ص الأ�سول، �سهاب الدين القرايف )2854/6(، 

نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول، �سفي الدين الهندي )2747/7(.
انظر: منتهى ال�سوؤل والأمل، ابن احلاجب )530/1(، بيان املخت�سر، حممود الأ�سفهاين )653/1(،   )2(
اأ�سول الفقه، ابن مفلح )485/2(، التحبري �سرح التحرير، عالء الدين املرداوي )1798/4(، �سرح 

الكوكب املنري، ابن النجار الفتوحي )341/2(.
يعلى  اأبو  الفقه،  اأ�سول  يف  العدة   ،)31/3( اجل�سا�ص  الرازي  بكر  اأبو  الأ�سول،  يف  الف�سول  انظر:   )3(
مفلح  ابن  الفقه،  اأ�سول   ،)234 )�ص:  تيمية  اآل  الفقه،  اأ�سول  يف  امل�سودة   ،)845 الفراء )769/3، 

)476/2(، التحبري �سرح التحرير، عالء الدين املرداوي )1768/4(.
الآمدي  الدين  �سيف  ال�سول،  منتهى   )80/1( الآمدي  الدين  �سيف  الأحكام،  اأ�سول  يف  الإحكام   )4(

)195/1(. والعبارة منقولة بت�سرف.
نفائ�ص الأ�سول، �سهاب الدين القرايف )350-348/1(.  )5(
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الطوائف)1( ُثمَّ قال: “زاد غرُيه: واليهود والن�سارى”)2(.

الفرع الثاين: امل�سائل التي ُحكي اخلالف فيها عن الن�سارى

وهي امل�ساألة ال�سابقة اأعني م�ساألة التح�سني والتقبيح العقليني)3(.

املطلب الثاين
االأقوال املن�صوبة لغري امللّيني يف كتب اأ�صول الفقه

الفرع الأول: امل�سائل التي ُحكي اخلالف فيها عن الرباهمة

امل�ساألة الأولى: التح�سني والتقبيح العقليان

من  عدد  اإلى  العقليني  والتقبيح  بالتح�سني  القوَل  الأ�سوليني  من  جماعٌة  َن�َسَب 
القول  هذا  ا  نا�سباً عليه  وقفت  من  اأقدم  ومن  الرباهمة)4(،  منها  والطوائف  الفرق 

للرباهمة القا�سي اأبو بكر الباقالين)5(. 

امل�ساألة الثانية: وقوع العلم باخلرب املتواتر

ينقل الأ�سوليون عن الرباهمة قولهم: )ل يقع العلم ب�سيء من الأخبار، واإمنا يقع 
العلم باملح�سو�سات وامل�ساهدات(، فينكرون وقوع العلم عن املتواترات)6(.

انظر: الو�سول اإلى الأ�سول، ابن برهان )56/1(.  )1(
درء القول القبيح بالتح�سني والتقبيح، جنم الدين الطويف )�ص: 79(  )2(

الدين  �سهاب  الأ�سول،  نفائ�ص   ،)80/1( الآمدي  الدين  �سيف  الأحكام،  اأ�سول  يف  الإحكام  انظر:   )3(
القرايف )348/1-350(، درء القول القبيح بالتح�سني والتقبيح، جنم الدين الطويف )�ص: 79(.

ال�سمرقندي  الدين  الأ�سول، عالء  الباقالين )84/2(، ميزان  والإر�ساد )ال�سغري(،  التقريب  انظر:   )4(
اأ�سول الأحكام،  الوفاء ابن عقيل )487/2(، الإحكام يف  اأبو  الفقه،  اأ�سول  الوا�سح يف  )�ص: 227(، 
�سيف الدين الآمدي )80/1( منتهى ال�سول، �سيف الدين الآمدي )195/1(، نفائ�ص الأ�سول، �سهاب 
الدين القرايف )348/1-350(، الفائق يف اأ�سول الفقه، �سفي الدين الهندي )170/1(، نهاية الو�سول 

يف دراية الأ�سول، �سفي الدين الهندي )705/2(، �سرح خمت�سر اأ�سول الفقه، اجلراعي )297/1(.
انظر: التقريب والإر�ساد )ال�سغري(، الباقالين )84/2(.  )5(

انظر: العدة يف اأ�سول الفقه، اأبو يعلى الفراء )841/3(، التب�سرة يف اأ�سول الفقه، اأبو اإ�سحاق =  )6(
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العلم.  اأهل  كافة  قول  وهو  القطعي،  العلم  يفيد  املتواتر  “اخلرب  امل�سودة:  ويف 
وحكي عن قوم من الأوائل -قيل: هم ال�ُسّمنية. وقيل: هم الرباهمة- اأنه ل يقع العلم 

به، واإمنا يقع العلم باملح�سو�سات وامل�ساهدات”)1(.

ي�سل  حتى  ال�سفات  من  الناظر  عليه  يكون  اأن  يجب  فيما  الثالثة:  امل�ساألة 
بنظره اإلى العلم

هذه امل�ساألة عقدها القا�سي الباقالين يف التقريب، وقال اإن قدر ما يلزم الناظر 
ا للمنتق�سني حتى ي�سح منه النظر، ولي�ص  من ال�سفات “اأن يكون كامل العقِل مفارقاً
عي  ِمن كمال عقله علمه بوجوب واجب يف العقل اأو ُح�ْسن َح�َسٍن وُقْبح قبيح فيه، مما يدَّ
القدرية واملجو�ص والرباهمة اأنه معلوم وجوبه وح�سنه وقبحه ب�سرورات العقول”)2(.

يف  الكالم  على  فيها  الكالم  َب  وَترتَّ الناظر،  �سرط  يف  اإذن  معقودة  فامل�ساألة 
التح�سني والتقبيح العقليني، فهما م�ساألتان ُبنيت اإحداهما على الأخرى.

وطريًقا  حجة  وجعله  العقلي  بالقيا�س  ال�ستدلل  �سحة  الرابعة:  امل�ساألة 
ملعرفة العقليات.

نقل ال�سمرقندي عن الرباهمة موافقتهم لعامة اأهل القبلة يف �سحة ال�ستدلل 
عامة  عند  العقليات  ملعرفة  وطريق  العقلي حجة  “القيا�ص  فقال:  العقلي؛  بالقيا�ص 
اأهل القبلة. وهو قول الرباهمة من الفال�سفة -املقرين بال�سانع املنكرين لالأنبياء 

.)3(”-

= ال�سريازي )�ص: 291(، اللمع يف اأ�سول الفقه لل�سريازي )�ص: 71(، قواطع الأدلة يف الأ�سول، اأبو 
املظفر ال�سمعاين )327/1(، التمهيد يف اأ�سول الفقه، اأبو اخلطاب الكلوذاين )15/3(، الوا�سح يف 
اأ�سول الفقه، اأبو الوفاء ابن عقيل )326/4( الإحكام، الآمدي )15/2(، امل�سودة يف اأ�سول الفقه، اآل 
تيمية )�ص: 233(، بديع النظام، ابن ال�ساعاتي )309/1(، نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول، �سفي 

الدين الهندي )2716/7(، ك�سف الأ�سرار، البخاري )362/2(، اأ�سول الفقه، ابن مفلح )473/2(.
امل�سودة يف اأ�سول الفقه، اآل تيمية )�ص: 233(.  )1(

التقريب والإر�ساد )ال�سغري(، الباقالين )220/1(.  )2(
ميزان الأ�سول، ال�سمرقندي )�ص: 555(.  )3(
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الفرع الثاين: امل�سائل التي ُحكي اخلالف فيها عن التنا�سخية

امل�ساألة الأولى: التح�سني والتقبيح العقليان

التنا�سخية؛  اإلى  العقليني  والتقبيح  بالتح�سني  القوَل  الأ�سوليني  من  نفر  َن�َسَب 
َفَعَل جنم الدين الطويف يف درء القول  فن�سبه لهم �سفي الدين الهندي)1(، وكذلك 

القبيح)2( نقالاً عن كتاب العت�سام لبن َبرهان)3(. 

امل�ساألة الثانية: القول باإنكار الن�سخ

التنا�سخية؛  الرواف�ص من  اإلى غالة  الن�سخ  باإنكار  القول  الإمام اجلويني  ن�سب 
التنا�سخية  من  الرواف�ص  ُغالُة  منعه  على  وتابعهم  الن�سَخ،  اليهود  “منعت  فقال: 
وغريهم”)4(. وعلى هذا فامل�ساألة املنقولة عن التنا�سخية قول لبع�ص من انت�سب مللة 

ا. ا وتبعاً الإ�سالم: الرواف�ص، واإمنا اأُْوِرَد -هنا- تتميماً

الفرع الثالث: امل�سائل التي ُحكي اخلالف فيها عن الثنوية

امل�ساألة الأولى: التح�سني والتقبيح العقليان

من  عدد  اإلى  العقليني  والتقبيح  بالتح�سني  القول  الأ�سوليني  ِمن  جماعٌة  َن�َسَب 
الفرق والطوائف منها الثنوية)5(. 

انظر: نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول، �سفي الدين الهندي )705/2(، الفائق يف اأ�سول الفقه، �سفي   )1(
الدين الهندي )170/1(.

درء القول القبيح بالتح�سني والتقبيح، جنم الدين الطويف )�ص: 79(.  )2(
قال حمقق كتاب درء القول القبيح بالتح�سني والتقبيح، جنم الدين الطويف )�ص: 17(: “مل اأجد له   )3(

ا يف مكان اآخر”. يعني عند غري الطويف. ذكراً
الربهان يف اأ�سول الفقه، اأبو املعايل اجلويني )250/2( فقرة )1423(.  )4(

انظر: التقريب والإر�ساد )ال�سغري(، الباقالين )84/2(، ميزان الأ�سول، عالء الدين ال�سمرقندي   )5(
)�ص: 227(، الوا�سح يف اأ�سول الفقه، اأبو الوفاء ابن عقيل )487/2(، الإحكام يف اأ�سول الأحكام، 
الدين  �سهاب  الأ�سول،  نفائ�ص   ،)195/1( الآمدي  ال�سول،  منتهى  الآمدي )80/1(  الدين  �سيف 
القرايف )348/1-350(، الفائق يف اأ�سول الفقه، �سفي الدين الهندي )170/1(، نهاية الو�سول يف 

دراية الأ�سول، �سفي الدين الهندي )705/2(، �سرح خمت�سر اأ�سول الفقه، اجلراعي )297/1(.
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امل�ساألة الثانية: تعريف ال�سفه والعبث

ا. وبنيَّ اأنَّ  ملا ذكر ال�سمرقندُي م�ساألة القبيح واأق�سامها، وذكر منه: ما قبح و�سعاً
ِمنه ال�سفه والعبث؛ ذكر تعريفه عند املوافق واملخالف له؛ فقال: “العقالء اختلفوا 
يف حد ال�سفه والعبث، وعند الثنوية: )هو الفعل الذي خال عن املنفعة للفاعل(”)1(.

امل�ساألة الثالثة: تكليف ما ل يطاق

م�سايق  من  وهو  يطاق،  ل  ما  تكليف  م�ساألة  يف  النزاع  حمل  الأ�سوليون  يحرر 
هذه امل�ساألة ومع�سالتها)2(، قال ابن ال�سبكي يف رفع احلاجب: “امل�ساألة من َعظاِئم 

ا”)3(.  ا ووقوعاً امل�سكالت، وقد كرث خو�ص اخلائ�سني فيها وت�ساجرهم جوازاً

وعلى اأي حال فقد حّرر الآمدي حمل النزاع فيها، ونقل اتفاق الأمم كلها على 
اأنه مل  ا، وذكر  اأنه ل يكون عقالاً مع وقوعه �سرعاً جواز ووقوع التكليف مبا علم اهلل 
يخالف يف هذه ال�سورة اإل الثنوية؛ فقال: “اأجمع الكل على جواز التكليف مبا علم 
ل  اأنه  اهلل  علم  ملن  بالإميان  كالتكليف  ا  �سرعاً وقوعه  وعلى   ، عقالاً يكون  ل  اأنه  اهلل 
ا لبع�ص الثنوية”)4(. وعلى اأي حال فقد نازعه غريه يف هذا  يوؤمن، كاأبي جهل. خالفاً

التحرير)5(. 

الفرع الرابع: امل�سائل التي ُحكي اخلالف فيها عن الدهرية كلهم

امل�ساألة الأولى: التح�سني والتقبيح العقليان

ذكر القا�سي الباقالين حترير حمل النزاع يف امل�ساألة، حتى و�سل اإلى اأن النزاع 

ميزان الأ�سول، عالء الدين ال�سمرقندي )�ص: 227(.  )1(
انظر حترير حمل النزاع يف: م�سكالت اأ�سول الفقه، علي ال�سهري )479/1(.  )2(

رفع احلاجب، تاج الدين ابن ال�سبكي )294/1(.   )3(
الإحكام، الآمدي )134/1(.  )4(

انظر: الفائق يف اأ�سول الفقه، �سفي الدين الهندي )232/1(، نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول، �سفي   )5(
الدين الهندي )1033/3(، �سرح خمت�سر الرو�سة، الطويف )226/1(، ت�سنيف امل�سامع، بدر الدين 

الزرك�سي )284/1(.
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الدهر من جهة  واأهل  والرباهمة  املجو�ص  واإخوانهم من  القدرية  واقع مع كثري من 
“ول�سنا  فقال:  -؛  يراه  ما  -بح�سب  اأخرى  جهة  من  الإ�سالمية  الأمة  وبقية 
الفعل ول قبحه،  اإنه ل يعلم ب�سرورته ول بدليله ح�سن  نعني -وفقكم اهلل- بقولنا 
اإنه ل يعلم به ح�سن نظم الكالم وقبحه، وح�سن رمي املوؤمن للكافر والكافر للموؤمن 
ذلك  وقبح  والأ�سوات  باحلوا�ص حب�ص احللق  يعلم  ل  اأنه  نريد  ول  واإ�سابته،  ودقته 
الذي تنفر عنه النفو�ص، واإمنا نريد اأنه ل يعلم وجوب الذم واملدح والثواب والعقاب 
على الأفعال، وكذلك فما نريد بذلك اأن العاقل احل�سا�ص ل ينفر من �سربه واإيالمه 
اإلى التذاذه واإطعامه واإ�سقائه ودفع ال�سرر واحلر  وجتريده للحر والربد، ول مييل 
والربد والآلم عنه، واأنه ل ياأمل ب�سرب ال�سيف والكي بالنار، ول مييل اإلى اأكل طيب 
الطعام و�سرب لذيذ ال�سراب، هذا جهل من راكبه، ولكن لي�ص يقول م�سلم: اإن الَعَلَم 
الطبِع  نفوُر  ُقْبحه  والَعَلَم على  به،  النفع  اإليه وعاجل  الطبِع  ال�سيء ميُل  على ح�سن 
الطباع  لأنَّ  وقبيح؛  ح�سن  باأنه  والقبيح  احل�سن  و�سف  معنى  هو  ذلك  اأنَّ  ول  عنه، 
متيل اإلى ترك النظر والبحث وال�سرت�سال اإلى الراحة، واإمراج النف�ص يف �سهواتها 
والتب�سط  اخلمر  و�سرب  واللواط  الزنا  اإلى  ومتيل  عنها،  وغريه  بالنظر  الأمل  ودفع 
اإليه، وعاجل النفع به، وكذلك فهي  يف اأمالك الغري، كل ذلك قبيح مع ميل الطبع 
اأيام  يف  ال�سيام  وعن  التوحيد،  اأدلة  يف  الفكر  بدقيق  القلب  وكدِّ  النظر  عن  تنفر 
القيظ وال�سالة، وعن احلج وال�سعي و�سائر العبادات. ولي�ص ذلك بدليل على قبحها، 

فامل�سلم ل ينب�سط لتحقيق معنى احل�سن والقبيح بهذا. 

يف  يرجعون  الدهر  واأهل  والرباهمة  املجو�ص  من  واإخوانهم  القدرية  من  وكثري 
معنى احل�سن والقبيح اإلى هذا، وهو خالف دين امل�سلمني”)1(.

اأن الباقالين ذكر حمل النزاع يف امل�ساألة، وح�سره يف ترتب وجوب  فاحلا�سل 
اإلى من ذكر مبن  فيه  ون�سب اخلالف  الأفعال،  على  والعقاب  والثواب  واملدح  الذم 

فيهم الدهرية، وهو ما يعنينا -هنا-.

التقريب والإر�ساد )ال�سغري(، الباقالين )1/ 285-284(.  )1(
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امل�ساألة الثانية: ال�ستدلل بال�ساهد على الغائب، من حيث ال�سورة

قيا�ص  وجعل  واملتكلمني،  الأ�سوليني  عند  القيا�ص  تق�سيمات  ال�سمرقندي  ذكر 
الغائب على ال�ساهد من حيث ال�سورة قولاً للدهرية وامل�سبهة!!

قال يف امليزان: “القيا�ص يف الأ�سل نوعان: عقلي و�سرعي. وكل واحد من النوعني 
ينق�سم اإلى اأق�سام.

اأما العقلي: فق�سم منه: ال�ستدلل بال�ساهد على الغائب بعّلة جامعة موؤثرة يف 
احلكم.

وق�سم بالتق�سيم و�سرب الأحوال، بالطرد والعك�ص. 

ويكون التق�سيم تارة يف العلة، وتارة يف احلكم -على ما يعرف يف م�سائل الكالم-.

وق�سم منه: ال�ستدلل بال�ساهد على الغائب، من حيث ال�سورة، وهو لي�ص ب�سحيح 
عند اأهل احلق)1(. وعند الدهرية وامل�سبهة)2( هو ا�ستدلل �سحيح، وي�سمونه ال�ستدلل 
باجلزء على الكل، كال�ستدلل بالنار احلا�سرة على النار الغائبة، للم�سابهة بينهما 

يف ال�سوء والإحراق؛ لأن النار احلا�سرة جزء من النار املطلقة وعلى �سورتها”)3(.

ا، فمرة يجعلون له �سوابط وجوامع وي�سّرحون  احلق اأن الأ�ساعرة ومثلهم املاتريدية اختلفوا فيه كثرياً  )1(
انظر:  ال�ساهد.  على  الغائب  قيا�ص  لأنه من  املخالف  قول  يردون  وتارة  العقلي،  كالدليل  با�ستخدامه 
املدخل اإلى درا�سة علم الكالم، ح�سن ال�سافعي )�ص: 168(، قيا�ص الغائب على ال�ساهد لدى الفال�سفة 
ا على �سوء منهج اأهل ال�سنة واجلماعة، كمال �سامل ال�سري�سري )�ص:  ا ونقداً واملتكلمني واآثاره عر�ساً

84( -ر�سالة للماج�ستري-.
ا، ومع ما يف هذه الت�سمية من غلط، ففي ن�سبة  ا وجوراً ا ما يطلق هذا على اأهل ال�سنة واحلديث ظلماً كثرياً  )2(
ا؛ قال ال�سيخ تقي الدين ابن تيمية: “فيه قاعدة جليلة جامعة وهو اأن يقال: ل  الأقوال غلط اآخر اأي�ساً
ا وتارة باطالاً وهذا متفق عليه بني العقالء، فاإنهم  ريب اأن قيا�ص الغائب على ال�ساهد يكون تارة حقًّ
متفقون على اأن الإن�سان لي�ص له اأن يجعل كل ما مل يح�سه مماثالاً ملا اأح�سه؛ اإذ من املوجودات اأمور 
كثرية مل يح�سها ومل يح�ص ما مياثلها من كل وجه بل من الأمور الغائبة عن ح�سه ما ل يعلمه اأو ما يعلمه 
باخلرب بح�سب ما ميكن تعريفه به، كما اأن منها ما يعلمه بالقيا�ص والعتبار على ما �سهده وهذا هو 

املعقول كما اأن الأول هو امل�سموع”. بيان تلبي�ص اجلهمية، ابن تيمية )2/ 326(.
ميزان الأ�سول، ال�سمرقندي )�ص: 572(. وانظر يف م�ساألة قيا�ص الغائب على ال�ساهد: القيا�ص بني =  )3(
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الفرع اخلام�س: امل�سائل التي ُحكي اخلالف فيها عن ال�ُسّمنية

امل�ساألة الأولى: وقوع العلم باخلرب املتواتر

ينقل كثري من الأ�سوليني عن ال�ُسّمنية قولهم: )ل يقع العلم ب�سيء من الأخبار، 
واإمنا يقع العلم باملح�سو�سات وامل�ساهدات(. فينكرون وقوع العلم عن املتواترات)1(.

للعلم مبخربه  التواتر مفيد  اأن خرب  الكل على  “اتفق  الإحكام:  الآمدي يف  قال 
ا لل�ُسّمنية والرباهمة يف قولهم: )ل علم يف غري ال�سروريات اإل باحلوا�ص دون  خالفاً

الأخبار وغريها(”)2(.

اإمام  اإل  الأ�سوليني،  القوم من  نقل مقالة  ُيْطبق عليه كلُّ من  يكاد  النقل  وهذا 
الأقاويل  يحوي  وجعله  ف�سالاً  عقد  فاإنه  الربهان  من  مو�سع  يف  اجلويني  احلرمني 
اأ�سحاب املقالت عن بع�ص الأوائل ح�سرهم  “حكى  يف مدارك العلوم، وقال فيه: 
مدارك العلوم يف احلوا�ص، وم�سريهم اإلى اأن ل معلوم اإل املح�سو�سات. ونقلوا عن 
طائفة ُيْعرفون بال�ُسّمنية اأنهم �سموا اإلى احلوا�ص اأخبار التواتر ونفوا ما عداها”)3(.

وكذلك نقل عنهم الغزايل يف املنخول)4(؛ وعليه فاجلويني ينقل حكاية اأ�سحاب 

على  الغائب  قيا�ص  حمكم-،  -بحث   )57 )�ص:  اجلديد  اأحممد  خمي�ص  واملتكلمني،  الأ�سوليني   =
ال�سنة واجلماعة، كمال  اأهل  ا على �سوء منهج  ا ونقداً واآثاره عر�ساً واملتكلمني  الفال�سفة  ال�ساهد لدى 
�سامل ال�سري�سري )�ص: 47( -ر�سالة للماج�ستري-، قيا�ص الغائب على ال�ساهد، زكريا اإمام )�ص: 

147( -بحث حمكم-. 
اإ�سحاق  اأبو  الفقه،  اأ�سول  يف  التب�سرة   ،)841/3( الفراء  يعلى  اأبو  الفقه،  اأ�سول  يف  العدة  انظر:   )1(
املظفر  اأبو  الأ�سول،  يف  الأدلة  قواطع   ،)71 )�ص:  ال�سريازي  اللمع،   ،)291 ال�سريازي )�ص: 
اأبو اخلطاب الكلوذاين )15/3(، الوا�سح يف اأ�سول  ال�سمعاين )327/1(، التمهيد يف اأ�سول الفقه، 
الفقه، اأبو الوفاء ابن عقيل )326/4( الإحكام، الآمدي )15/2(، امل�سودة يف اأ�سول الفقه، اآل تيمية 
)�ص: 233(، بديع النظام، ابن ال�ساعاتي )309/1(، نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول، �سفي الدين 

الهندي )2716/7(، ك�سف الأ�سرار، البخاري )362/2(، اأ�سول الفقه، ابن مفلح )473/2(.
الإحكام، الآمدي )15/2(.  )2(

الربهان يف اأ�سول الفقه، اأبو املعايل اجلويني )24/1( فقرة )45(.  )3(
انظر: املنخول، اأبو حامد الغزايل )�ص: 108(.  )4(
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املقالت اأن ال�ُسّمنية يقولون: )اإن التواتر مدرك من مدارك العلوم(. ُثمَّ رجع فذهب 
ا، وحمل  ملثل نقل الأكرثين يف م�ساألة اإفادة التواتر للعلم غري اأنه جعل اخلالف لفظياً
قول ال�ُسّمنية على حالة اإمكان التواطوؤ على الكذب؛ فقال: “ونقل النقلة عن ال�ُسّمنية 
اإلى العلم بال�سدق(. وهو حممول  اإلى منتهى يف�سي  اأنهم قالوا: )ل ينتهي اخلرب 
على اأن العدد واإن كرث فال يكتفى به حتى ين�سم اإليه ما يجري جمرى القرينة من 

انتفاء احلالت اجلامعة”)1(.

ويحكي الفخر الرازي عن غريه موقف ال�ُسّمنية من اخلرب املتواتر واأنهم ل ينكرون 
مطلق العلم به، لكنهم ينكرون ح�سول اليقني به فيقول: “ُحِكَى عن ال�ُسّمنية: اأنَّ خرب 
التواتر عن الأمور املوجودة يف زماننا ل يفيد العلم اليقيني األبتة، بل احلا�سل منه 
الظن الغالب القوي، ومنهم من �سلم اأن خرب التواتر عن الأمور املوجودة يف زماننا 
يفيد العلم لكن اخلرب عن الأمور املا�سية يف القرون احلالية ل يفيد العلم األبتة”)2(.

امل�ساألة الثانية: �سحة ال�ستدلل بالقيا�س العقلي وجعله حجة وطريًقا ملعرفة 
العقليات

ملعرفة  وطريق  العقلي حجة  القيا�ص  اأن  القبلة  اأهل  عامة  ال�سمرقندي عن  نقل 
العقليات، وذكر اأقوالاً يف امل�ساألة تخالف قول العامة منها قول ال�ُسّمنية حيث نفوا �سحة 
ال�ستدلل بالقيا�ص العقلي بناءاً على قولهم باإنكار كل و�سيلة للعلم اإل املح�سو�سات؛ 
فقال: “القيا�ص العقلي حجة وطريق ملعرفة العقليات عند عامة اأهل القبلة. وهو قول 

.- الرباهمة من الفال�سفة -املقرين بال�سانع املنكرين لالأنبياء

وقال ال�ُسّمنية من الدهرية: اإنه ل طريق ملعرفة الأ�سياء اإل احل�ص، واأنكرت كون 
اخلرب والعقل من اأ�سباب املعارف”)3(.

كذا الأ�سمندي من الأ�سوليني نقل عنهم، لكنا جند عند غري الأ�سوليني ال�سيخ 

الربهان يف اأ�سول الفقه، اأبو املعايل اجلويني )220/1( فقرة )508(.   )1(
املح�سول، الرازي )228/4(.  )2(

ميزان الأ�سول، ال�سمرقندي )�ص: 555(.  )3(
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تقي الدين ابن تيمية يحرر مذهبهم باأبني واأدق من هذا؛ فيقول: “بل الذي ُيقال: اإن 
ق الإن�سان  ا اإل اأن ميكن اإح�سا�سه، فال ُي�سدِّ القوم كانوا يقولون: ل يكون �سيء موجوداً
بوجود ما ل ميكن معرفته ب�سيء من احلوا�ص. ل يقولون: الإن�سان ال�ُمعنيَّ ل يعلم اإل 
ما اأح�سه هو بل ُينكر ما اأخربه جميع النا�ص من الأمور التي متاثل ما اأح�سه وُينكر 
ا وجود نظري ما اأح�سه اأو ل ميكنه العرتاف بذلك؛ فاإن هذا ل يت�سور اأن تقوله  اأي�ساً

طائفة مدنية”)1(.

الفرع ال�ساد�س: امل�سائل التي ُحكي اخلالف فيها عن ال�سوف�سطائية

نقل الأ�سوليون عن ال�سوف�سطائية م�ساألة واحدة هي: وقوع العلم باخلرب املتواتر، 
الأخبار(.  من  ب�سيء  العلم  يقع  )ل  قولهم:  ال�سوف�سطائية  عن  منهم  عدد  فاأورد 

فينكرون وقوع العلم عن املتواترات)2(.

قال اأبو الوليد ابن ر�سد يف ال�سروري: “وباجلملة فلم يقع خالف يف اأن التواتر 
يوقع اليقني اإل ممن ل يوؤبه به، وهم ال�سف�سطائيون”)3(.

بل وينقل بع�ص الأ�سوليني عنهم اأبعد من ذلك فيقول اإمام احلرمني: “قد جحد 
ا فال حقيقة له، واإمنا  املح�سو�سات ال�سف�سطائية، وزعموا اأن كل ما ي�سمى حم�سو�ساً

روؤيتنا له تخيل كحلم النائم”)4(. 

الفرع ال�سابع: امل�سائل التي ُحكي اخلالف فيها عن الفال�سفة

يحكي الأ�سوليون قول الفال�سفة يف م�سائل كثرية منها تعريفات وحدود وغريها، 

بيان تلبي�ص اجلهمية، ابن تيمية )2/ 332(.  )1(
املظفر  اأبو  الأ�سول،  يف  الأدلة  قواطع   ،)841/3( الفراء  يعلى  اأبو  الفقه،  اأ�سول  يف  العدة  انظر:   )2(
 ،)973( فقرة   )283/2( اجلويني  املعايل  اأبو  الفقه،  اأ�سول  يف  التلخي�ص  ال�سمعاين )327/1(، 
ال�سروري يف اأ�سول الفقه، ابن ر�سد )�ص: 69(، اأ�سول الفقه، ابن مفلح )473/2(، الإبهاج يف �سرح 

املنهاج، ابن ال�سبكي )285/2(
ال�سروري يف اأ�سول الفقه )�ص: 69(.  )3(

التلخي�ص يف اأ�سول الفقه، اأبو املعايل اجلويني )283/2( فقرة )973(.  )4(



د. علي بن حممد بن علي الشهري

العدد  السادس واخلمسون  401العدد  السادس واخلمسون 400

اإلى الفال�سفة -وقد اأفردوا بالدر�ص يف  ورمبا حكوا اأقوال بع�ص الطوائف املن�سوبة 
ا- ما حكى الأ�سوليون فيه اخلالف عن  الفروع ال�سابقة-، والذي يعنينا -هنا حتديداً

ا؛ ودونك ما وقفت عليه من م�سائل:  الفال�سفة عموماً

امل�ساألة الأولى: الكالم على العقل حقيقته ومكانه

ا؛  ق�سداً واإما  ا  عر�ساً ا  اإمَّ التكليف  عن  حديثهم  عند  )العقل(  الأ�سوليون  يذكر 
وتكاد تذكر غالب كتب احلنابلة -بالأخ�ص- قول الفال�سفة يف تعريف العقل ومكانه 
ونحو ذلك، ومن ذلك اأن القا�سي اأبا يعلى َعَقَد ف�سالاً ذكر فيه تعريف العقِل، وحكى 
اأقوال النا�ص فيه مبن فيهم الفال�سفة؛ فقال: “عن اأحمد اأنه قال: )العقل غريزة، 
واحلكمة فطنة، والعلم �سماع، والرغبة يف الدنيا هوى، والزهد فيها عفاف(. ومعنى 
ا ملا ُحِكَي عن  ، ولي�ص باكت�ساب للعبد. خالفاً قوله: غريزة، اأنه َخْلُق اهلل تعالى ابتداءاً

بع�ص الفال�سفة: اأنه اكت�ساب”)1(. 

ونقله عنه يف امل�سودة وغريه)2(.

ال�سيخ  “وكان  فقال:  العقل؛  حقيقة  يف  الفال�سفَة  الباجي  الوليد  اأبو  وخّطاأ 
اأبو عبد اهللَّ بن جماهد يذهب يف حده اإلى اأنه )مادة ُتْعرف بها حقائق الأ�سياء(. 
واأنكره اأكرث �سيوخنا البغداديني؛ لأنه اإن كان اأراد بقوله )مادة( اأنه من جن�ص الأج�سام 

واجلواهر على ما يذهب اإليه الفال�سفة من اأنه جوهر ب�سيط؛ فغري �سحيح”)3(. 

ا. فالباجي -هنا- اإمنا نقل قول الفال�سفة يف حقيقة العقل عر�ساً

الفال�سفة:  “وقالت  فقال:  للعقل  ا  حتديداً ا  قا�سداً عنهم  نقل  فقد  الغزايل  ا  واأمَّ
هو تهيوؤ الدماغ لفي�ص النف�ص عليه”)4(. ومل يتعقبه ب�سيء. وكذلك فعل املازري يف 

العدة يف اأ�سول الفقه، اأبو يعلى الفراء )85/1-86(. انظر: اأ�سول الفقه، ابن مفلح )41/1(.  )1(
انظر: امل�سودة، اآل تيمية )�ص: 557(، �سرح خمت�سر اأ�سول الفقه، اجلراعي )105/1(، التحبري �سرح   )2(

التحرير، عالء الدين املرداوي )256/1(.
احلدود يف الأ�سول، اأبو الوليد الباجي )�ص: 100(.  )3(

املنخول، اأبو حامد الغزايل )�ص: 103(.  )4(



أقوال غري املليّني يف كتب أصول الفقه - 

تسبيبًا ومجعًا

العدد  السادس واخلمسون  401العدد  السادس واخلمسون 400

�سرحه للربهان؛ فنقل تعريفاِت الفال�سفِة للعقِل واأورد م�سّوغ ذكر الفال�سفة مل�ساألة 
العقل يف كالمهم)1(.

يف حني جند اأبا اخلطاب الكلوذاين ينقل قول الفال�سفة يف مكان العقل؛ فيقول: 
القلب. وهو اختيار اأبي احل�سن التميمي  العقل عندنا يف  اإن  اأ�سحابنا:  “ف�سل: قال 

وابن الفراء و�سيخنا. وبه قال جماعة من الفال�سفة”)2(.

ِمن  العقل  “اأّن  زعمهم  الفال�سفة  بع�ص  عن  فنقل  الطويف  الدين  جنم  واأما 
اجلمادات الغنّية عن املحلِّ واملو�سوع؛ فهو ل داخل البدن ول خارجه، ول مّت�سٌل به 

ول منف�سٌل عنه”)3(. 

على  بناء  ممكنٌة  ده  جترُّ دعوى  اأنَّ  “واأعلم  فقال:  منهم؛  الزعم  هذا  وتعقب 
لأّن  معقوٍل؛  غري  فهو  وانف�ساله؛  واّت�ساله  وخروجه  دخوله  عدم  اأّما   . روحاينُّ اأّنه 

النقي�سني ل يرتفعان”)4(.

يف حني ينقل الزرك�سي قول الفال�سفة اإن العقل يف الدماغ فيقول: “اختلفوا يف 
عند  اأقوال،  ثالثة  فيه  امل�سهور  وعلى  ب�سيء-،  -ولي�ص  حمله  يعرف  ل  فقيل  حمله: 
وقالت  العلوم،  ل�سائر  حمل  لأنه  القلب؛  اأنه  وغريه  ال�سباغ  ابن  نقله  كما  اأ�سحابنا 

الفال�سفة واحلنفية: الدماغ... والثالث: اأنه م�سرتك بني الراأ�ص والقلب”)5(.

امل�ساألة الثانية: ت�سمية القيا�س املنطقي قيا�ًسا

ا، وكذلك  ا�ستد نكري اجلويني على الفال�سفة يف ت�سميتهم القيا�ص املنطقي قيا�ساً

انظر: اإي�ساح املح�سول )�ص: 84-83(.  )1(
التمهيد يف اأ�سول الفقه، اأبو اخلطاب الكلوذاين )48/1(.  )2(

اأ�سول  �سرح خمت�سر  انظر:   )71 الطويف )�ص:  الدين  والتقبيح، جنم  بالتح�سني  القبيح  القول  درء   )3(
الفقه، اجلراعي )106/1(.

درء القول القبيح بالتح�سني والتقبيح، جنم الدين الطويف )�ص: 71(.  )4(
البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، بدر الدين الزرك�سي )122/1( بت�سرف.  )5(



د. علي بن حممد بن علي الشهري

العدد  السادس واخلمسون  403العدد  السادس واخلمسون 402

القيا�ص  اأن  الفال�سفة  زعمت  “وقد  اجلويني:  قال  امل�ست�سفى)1(،  يف  الغزايل  فعل 
القيا�ص: كل حي قادر؛  اإذا قال:  باأن قالوا:  قرينتان مقدمتان ونتيجة. ومّثلوا ذلك 
فهذه مقدمة. فاإذا قال بعدها: وكل قادر فاعل؛ فهذه مقدمة اأخرى. واإذا قرن بينهما 
ا وكل قادر فاعل فكل  اأنه اإذا كان كل حي قادراً فهما قرينتان مقدمتان. ونتيجتهما 
حي فاعل. وهذا ما اأطلقه الفل�سفيون واملنطقيون”)2(. ُثمَّ اأخذ يف رد ت�سميتهم اإياه 

ا)3(. قيا�ساً

املقدمات  اإلى  يرجع  القيا�ص  اأن  اإلى  الفال�سفة  ذهب  “وقد  الأبياري:  وقال 
والنتائج. وهذا اأبعد ال�سطالحات يف القيا�ص”)4(.

والذي يعنينا -هنا- اأنَّه قد ُنِقل قول الفال�سفة يف هذه امل�ساألة. 

امل�ساألة الثالثة: تعريف العام

ا ون�سبه للفال�سفة،  ملا اأورد ال�سمرقندي اأقوال النا�ص يف تعريف العام ذكر تعريفاً
على  امل�ستمل  اللفظ  )هو  العام:  حد  يف  الفال�سفة  بع�ص  “قال  فقال:  و�سّححه؛ 
متفقة  اأ�سياء  اأو  اأفراد  على  )امل�ستمل  قلت:  �سئت  واإن  احلدود(.  متفقة  م�سمياٍت 

احلدود(. وهذا حد �سحيح”)5(.

امل�ساألة الرابعة: قبول العلم لالأ�سد والأ�سعف

قال التلم�ساين �سارح املعامل: “وزعمت الفال�سفة وبع�ص ال�سوفية اأن العلم يقبل 
الأ�سد والأ�سعف”)6( اأ.ه� وهي يف احلقيقة م�ساألة كالمية.

انظر: امل�ست�سفى، اأبو حامد الغزايل )�ص: 280(.  )1(
التلخي�ص يف اأ�سول الفقه، اأبو املعايل اجلويني )151/3( فقرة )1572(.  )2(

انظر: املرجع ال�سابق )152/3( فقرة )1573(.   )3(
التحقيق والبيان، الأبياري )16/3(.  )4(

ميزان الأ�سول، ال�سمرقندي )�ص: 260(.  )5(
�سرح املعامل يف اأ�سول الفقه، التلم�ساين )414/2(.  )6(



أقوال غري املليّني يف كتب أصول الفقه - 

تسبيبًا ومجعًا

العدد  السادس واخلمسون  403العدد  السادس واخلمسون 402

امل�ساألة اخلام�سة: التح�سني والتقبيح العقليان

ذكر جماعة من الأ�سوليني -ل �سيما احلنابلة)1(- اأن الفال�سفة قائلون بالتح�سني 
ق�سايا  يف  هل   ، اأ�سحابنا  “واختلف  التمهيد:  يف  قال  العقليني،  والتقبيح 
اأبو احل�سن التميمي: يف  اأم ل، فقال  العقل حظر واإباحة، واإيجاب وحت�سني وتقبيح 
ق�سايا العقل ذلك... واإلى هذا ذهب عامة اأهل العلم من الفقهاء واملتكلمني، وعامة 

الفال�سفة”)2(. 

امل�ساألة ال�ساد�سة: ح�سول املطلوب بعد النظر ال�سحيح

-اأعني:  الثالث  الفرق  “اختلفت  اجلوامع:  جمع  على  �سرحه  يف  الكوراين  قال 
الأ�ساعرة، واملعتزلة، والفال�سفة- يف ح�سول املطلوب بعد النظر ال�سحيح: هل هو 
واجب عقالاً ل يجوز تخلفه عن ترتيب املقدمتني على الوجه املعترب اأم ل؟”)3(. ُثمَّ 
وقول   ، ل عقالاً عادة  يجب  باأنه  الأ�ساعرة:  قول  فنقل  الثالث؛  الطوائف  اأقوال  نقل 
املعتزلة: باأن ح�سوله بالتوليد، وقول الفال�سفة فقال: “ذهبت الفال�سفة اإلى اللزوم 
العقلي، اأي: بعد ا�ستمال النظر على ال�سرائط املعتربة ل يجوز التخلف بوجه”)4(. 

ونقل املرداوي يف التحبري هذه امل�ساألة بحروفها عن الكوراين)5(.

امل�ساألة ال�سابعة: ا�سرتاط اأن يكون احلد مركًبا من جن�ض وف�سل

ا من جن�ص  قال الزرك�سي يف البحر: “زعمت الفال�سفة اأن احلد ل يكون اإل مركباً
وف�سل. وزعموا اأن ما اّطرد بو�سف واحد وانعك�ص فهو ر�سم ل حد، ولهذا قالوا: اإن 

انظر: التمهيد يف اأ�سول الفقه، اأبو اخلطاب الكلوذاين )295/4(، امل�سودة يف اأ�سول الفقه، اآل تيمية   )1(
)�ص: 473(، اأ�سول الفقه، ابن مفلح )153/1(، �سرح خمت�سر اأ�سول الفقه، اجلراعي )295/1(، 

التحبري �سرح التحرير، عالء الدين املرداوي )718/2(.
التمهيد يف اأ�سول الفقه، اأبو اخلطاب الكلوذاين )295/4(.  )2(

الدرر اللوامع يف �سرح جمع اجلوامع، �سهاب الدين الكوراين )294/1(.  )3(
املرجع ال�سابق )295-294/1(.  )4(

انظر: التحبري �سرح التحرير، عالء الدين املرداوي )206/1(.  )5(



د. علي بن حممد بن علي الشهري

العدد  السادس واخلمسون  405العدد  السادس واخلمسون 404

قولنا: الإن�سان هو ال�ساحك ر�سم، وقولهم: الإن�سان حي ناطق مائت حد؛ لأنه مركب 
من جن�ص وف�سل”)1(.

وهذه م�ساألة منطقية لكن الأ�سوليني قد اأدخلوها يف اأ�سول الفقه.

امل�ساألة الثامنة: اأن اللفظ مو�سوع للمعنى الذهني 

اأو  ُاْخُتِلف يف اأنَّ اللفظ مو�سوع للمعنى الذهني  “وقد  قال الزرك�سي يف البحر: 
اخلارجي اأو لالأعم منهما اأو للقدر امل�سرتك على مذاهب.

اأحدها: اأنه مل تو�سع الألفاظ للدللة على املوجودات اخلارجية بل و�سعت للدللة 
على املعاين الذهنية، وبوا�سطة ذلك تدل على املعنى اخلارجي، وهذا كاخلط فاإنه 
يدل على اللفظ، وبوا�سطة ذلك يدل على املعنى، فاإذا قلت: )العامل حادث( فال يدل 

ا، بل يدل على حكمك بحدوثه”)2(. على كونه حادثاً

وبعد ذكره الأقوال يف امل�ساألة قال: “ون�سب القا�سي �سم�ص الدين اخلويل القول 
اأو غريه”)3(. ومل  امل�سمى  ال�سم عني  اأن  واأ�سله اخلالف يف  قال:  للفال�سفة:  الأول 

اأقف على من ن�سب هذا القول للفال�سفة غريه.

امل�ساألة التا�سعة: عدم القدح بالنق�س يف العلل العقلية

اتفق الأ�سوليون على اأنه ل يجوز نق�ص ول تخ�سي�ص العلة العقلية؛ قال ابن 
اأَنّ  “اعلم  التلخي�ص:  يف  احلرمني  اإمام  قال  ذلك”)4(.  يف  خالف  “ل  الق�سار: 
ا جند الزرك�سي ينقل قولاً للفال�سفة  العقلية ل ي�سوغ تخ�سي�سها”)5(. لكنَّ العلل 
يف امل�ساألة يخالف التفاق؛ فيقول: “كما يجري اخلالف يف العلل ال�سرعية فكذلك 

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، بدر الدين الزرك�سي )146/1(.  )1(
املرجع ال�سابق )237/2(.  )2(
املرجع ال�سابق )238/2(.  )3(

املقدمة يف الأ�سول، ابن الق�سار )�ص: 180(.   )4(
التلخي�ص يف اأ�سول الفقه، اأبو املعايل اجلويني )271/3( فقرة )1723(.  )5(



أقوال غري املليّني يف كتب أصول الفقه - 

تسبيبًا ومجعًا

العدد  السادس واخلمسون  405العدد  السادس واخلمسون 404

ومنعه  الفال�سفة  فاأجازه  معلولها؛  عنها  يتخلف  واأنه  العقلية،  العلل  يف  يجري 
املتكلمون”)1(.

امل�ساألة العا�سرة: العلم بالعلة علة للعلم باملعلول

ذكر الفخر الرازي اتفاق اأكرث املتكلمني على �سحة القيا�ص يف العقليات، ومنه 
نوع ي�سمونه اإحلاق الغائب بال�ساهد، وقالوا لبد فيه من جامع عقلي وهو اأربعة: العلة 

واحلد وال�سرط والدليل.

ُثمَّ ملا ذكر اجلمع بطريق العلة قال: اإن املتكلمني يثبتونها بطرق منها: الدوران 
ا باملحال عرفنا قبحه واإن مل نعرف  الذهني، كقولهم متى عرفنا كون التكليف اأمراً
ا باملحال مل نعرف قبحه واإن عرفنا �سائر �سفاته؛  �سيئا اآخر، ومتى مل نعرف كونه اأمراً
فهذا  الذهن؛  يف  باملحال  بالتكليف  ا  اأمراً بكونه  العلم  مع  دائر  بالقبح  العلم  فاإذن 

ا بالتكليف)2(. الدوران الذهني يفيد اجلزم باأن املوؤثر يف القبح هو نف�ص كونه اأمراً

مبني  ا�ستدللهم  اأن  وراأى  دليلهم،  وناق�ص  ذلك،  يف  الرازي  الفخر  وتعقبهم 
على قول الفال�سفة فقال: “واعلم اأن الكالم يف تقرير هاتني املقدمتني ماأخوذ من 
الفال�سفة فاإنهم زعموا اأن العلم بالعلة علة للعلم باملعلول)3(؛ فعلى هذا كل ما كان 

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، بدر الدين الزرك�سي )338/7(.  )1(
انظر: املح�سول، الرازي )333/5(.  )2(

يقول بع�ص الفال�سفة اإن العلم بالعّلة يقع باعتبارات ثالثة:   )3(
الأّول: العلم مباهّية العّلة من حيث هي ذات وحقيقة ل باعتبار اآخر، وهذا ل ي�ستلزم العلم باملعلول ل 

ا بّينا للماهّية. على التمام ول على النق�سان اإل اإذا كان لزماً
ا  ا ناق�ساً الثاين: العلم بها من حيث اإّنها م�ستلزمة لذات اأخرى، وهو علم ناق�ص بالعّلة، في�ستلزم علماً
تعّقل  يكون  التي  املت�سايفات  واملعلولّية من  العّلّية  كون  للعّلة من جهة  اإّنه لزم  باملعلول من حيث 

ا لتعّقل الآخر ل من حيث ماهّيته. اأحدهما م�ستلزماً
الثالث: العلم بذاتها وماهّيتها ولوازمها وملزوماتها وعوار�سها ومعرو�ساتها وما لها يف ذاتها وما لها 
بالقيا�ص اإلى الغري، وهذا هو العلم التاّم بالعّلة، وهو ي�ستلزم العلم التاّم باملعلول؛ فاإّن ماهّية املعلول 
وحقيقته لزمة ملاهّية العّلة، وقد فر�ص تعّلق العلم بها من حيث ذاتها ولوازمها. انظر: الرباهني 

القاطعة يف �سرح جتريد العقائد ال�ساطعة، �سريعتمدار )426-425/1(.
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علة للقبح يلزم من العلم به العلم بالقبح”)1(. وتبع الفخر يف ذكر قول الفال�سفة 
والتخريج عليه بع�ص اأتباعه)2(.

والذي يعنينا -هنا- نقل قول الفال�سفة اإن العلم بالعلة علة للعلم باملعلول.

الفرع الثامن: امل�سائل التي ُحكي اخلالف فيها عن املجو�س

م�ساألة: التح�سني والتقبيح العقليان

مر معنا يف الأقوال املن�سوبة للدهرية حترير حمل النزاع يف امل�ساألة عند القا�سي 
الباقالين، واأنه ن�صَّ يف �سورة النزاع اأن اخلالف مع كثري من القدرية واإخوانهم من 
املجو�ص والرباهمة واأهل الدهر، فالباقالين ذكر حمل النزاع يف امل�ساألة، وح�سره يف 
ترتب وجوب الذم واملدح والثواب والعقاب على الأفعال، ون�سب اخلالف فيه لطوائف 

منهم املجو�ص)3(، وهو املق�سود -هنا-. 

الفرع التا�سع: امل�سائل التي ُحكي اخلالف فيها عن املالحدة

ينقل الأ�سوليون اأقوالاً ين�سبونها للمالحدة، ول ي�سّرح كثري منهم باملق�سود بهم 
على التحقيق اأهم من املنت�سبني لأهل القبلة اأم ل؛ فاإنَّ ِمن العلماء َمن ي�سف بع�ص 
املنت�سبني لالإ�سالم بامللحدة اأو املالحدة؛ ومن ذلك ما ذكره اأبو بكر اجل�سا�ص يف 
ن�سخ  عندنا  “وغري جائز  قال:  عنه غريه- حني  -ونقله  الن�سخ  م�ساألة  الف�سول يف 
اأن  الأمة  بني  ول خالف  ول حكمه،  ر�سمه  ل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وفاة  بعد  القراآن  من  �سيء 
َن�ْسخ القراآِن و�سائر الأحكام ل يكون بعد موت النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإل قوم ملحدة ي�ستهزئون 
النبي  موت  بعد  الأحكام  ن�سخ  بتجويز  ال�سريعة  اإف�ساد  ويق�سدون  الإ�سالم  باإظهار 

.)4(”

املح�سول، الرازي )338/5(.  )1(
انظر: نهاية الو�سول يف �سرح املح�سول، قا�سي الع�سكر )�ص: 188( -ر�سالة م�سلم اجلهني للدكتوراه-،   )2(

التح�سيل من املح�سول، �سراج الدين الأرموي )239/2(، نفائ�ص الأ�سول )3582/8(
انظر: التقريب والإر�ساد )ال�سغري(، الباقالين )285/1(.  )3(

الف�سول يف الأ�سول، اأبو بكر اجل�سا�ص )253/2(، انظر: ك�سف الأ�سرار، البخاري )188/3(.  )4(
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وعلى هذا فما ياأتي من م�سائل هي مما جردها الأ�سوليون عن ن�سبٍة لأهل القبلة، 
ا.  فقد يكون مرادهم باملالحدة املنت�سبني لالإ�سالم وقد يكون مطلقاً

امل�ساألة الأولى: اإنكار التوكيد 

يذكر جماعة من الأ�سوليني اإنكار املالحدة للتوكيد، واختلفوا يف حقيقة قولهم 
فمن الأ�سوليني من ينقل عنهم اإنكاره يف اللغة، ومنهم من يحكي عنهم منع وقوعه 

يف الكتاب وال�سنة)1(.

قال يف البحر املحيط: “التاأكيد واقع يف اللغة...وكذلك وقع يف القراآن وال�سنة. 
الأول  يف  خالفهم  اأن  وغريه  املح�سول  كالم  وظاهر  الثاين،  املالحدة  واأنكرت 

ا”)2(. اأي�ساً

ا ل�سابقه فعك�ص الكالم؛  ا مغايراً و�ساق بع�ص الأ�سوليني اخلالف يف امل�ساألة م�ساقاً
كذلك،  ولي�ص  اللغة،  يف  التاأكيد  منعوا  باأنهم  ي�سعر  الكالم  “ظاهر  القرايف:  قال 
النجار:  ابن  وقال  التاأكيد”)3(.  لأجل  -تعالى-  اهلل  كالم  القراآن  اأن  يف  نازعوا  بل 
“اأنكرت املالحدة كون القراآن كالم اهلل -تعالى-؛ ب�سبب وقوع التوكيد فيه؛ لزعمهم 
الق�سور عن تاأدية ما يف النف�ص، واهلل تعالى منزه عن ذلك”)4(. فجعل الكالم يف 

اإنكار القراآن، ل يف اإنكار التوكيد.

وهذا النقل عن املالحدة باإطالق �سنيع كثري من الأ�سوليني لكن املرداوي نقل 
عن ال�سيخ تقي الدين ابن تيمية تخ�سي�سه ببع�ص اأهل القبلة!)5(. ومل اأقف على هذا 

 ،)210/1( الأرموي  الدين  �سراج  املح�سول،  من  التح�سيل   ،)259/1( الرازي  املح�سول،  انظر:   )1(
نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول، �سفي الدين الهندي )209/1(، الفائق يف اأ�سول الفقه، �سفي الدين 
الهندي )69/1(، الإبهاج يف �سرح املنهاج، ابن ال�سبكي )246/1(، اأ�سول الفقه، ابن مفلح )68/1(، 

التحبري �سرح التحرير، املرداوي )376/1(.
البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، بدر الدين الزرك�سي )371/2(.  )2(

نفائ�ص الأ�سول، القرايف )708/2(.  )3(
�سرح الكوكب املنري، ابن النجار )145/1(.  )4(

التحبري �سرح التحرير، عالء الدين املرداوي )376/1(.  )5(
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لأهل  املنت�سبني  من  امل�ساألة  يف  املذكورين  املالحدة  اأنَّ  اأعني  تيمية،  ابن  عن  النقل 
القبلة.

امل�ساألة الثانية: التح�سني والتقبيح العقليان

التح�سني  م�ساألة  يف  يخالفون  وهم  العقالء،  ِمن  املالحدة  اإنَّ  الآمدي:  يقول 
والتقبيح العقليني؛ فيقول: “وعن املعار�سة الأولى: مبنع اإجماع العقالء على احل�سن 

والقبح فيما ذكروه؛ فاإنَّ ِمن العقالء من ل يعتقد ذلك، كبع�ص املالحدة”)1(.

امل�ساألة الثالثة: �سحة ال�ستدلل بالقيا�س العقلي وجعله حجة وطريًقا ملعرفة 
العقليات

ملعرفة  وطريق  العقلي حجة  القيا�ص  اأن  القبلة  اأهل  عامة  ال�سمرقندي عن  نقل 
العقليات، وذكر اأقوال النا�ص يف امل�ساألة فقال: “القيا�ص العقلي حجة وطريق ملعرفة 
العقليات عند عامة اأهل القبلة. وهو قول الرباهمة من الفال�سفة -املقرين بال�سانع 

.- املنكرين لالأنبياء

وقال ال�ُسّمنية من الدهرية: اإنه ل طريق ملعرفة الأ�سياء اإل احل�ص، واأنكرت كون 
اخلرب والعقل من اأ�سباب املعارف.

واخلوارج  احلنابلة)2(،  من  وامل�سبهة  الرواف�ص،  من  والإمامية  امللحدة،  وقالت 
اإل النجدات منهم: )اإن القيا�ص لي�ص بحجة يف العقليات(. ثم اختلفوا فيما بينهم: 

قالت امللحدة والإمامية: )احلجة هو قول الإمام املع�سوم(”)3(.

واإن كان يظهر اأن املراد بامللحدة -هنا- بع�ص املنت�سبني لأهل القبلة، لكن لفظ 
ال�سمرقندي عام.

ق�ساياه؛  لتناق�ص  بالعقل؛  العلم  والراف�سة  امللحدة  “واأنكر  مفلح:  ابن  قال 

الإحكام، الآمدي )1/ 85(.  )1(
كذا قال، رحمة اهلل وعفا عنا وعنه.  )2(

ميزان الأ�سول، ال�سمرقندي )�ص: 555(.  )3(
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لختالف لعقالء”)1(.

امل�ساألة الرابعة: اإفادة النظر للعلم

يفيد  “قال املالحدة: )النظر ل  الع�سد:  قال اجليزاوي يف حا�سيته على �سرح 
العلم مبعرفته بال معلم ير�سدنا اإلى معرفته ويدفع عنا ال�سبه(”)2(.

اأ�سول الفقه، ابن مفلح )476/2(، انظر: التحبري �سرح التحرير، عالء الدين املرداوي )1768/4(.  )1(
�سرح الع�سد ومعه حا�سية اجليزاوي )90/2(.  )2(
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اخلامتة

اأهم النتائج: 

التح�سني . 1 م�ساألة  امل�سلمني  غري  خالف  فيها  الأ�سوليون  نقل  م�ساألة  اأكرث 
والتقبيح العقليني.

)املالحدة( اأكرث من نقل الأ�سوليون قوله من غري امل�سلمني حيث نقلوه يف . 2
ع�سر م�سائل.

اختلفت اأ�سباب نقل الأ�سوليني لأقوال غري املليني، يف الوقت الذي مل يذكروا . 3
من  كثري  يف  النقل  لذلك  ا  �سريحاً ا  م�سّوغاً ول  عنهم،  نقلهم  م�سادر  فيه 

امل�سائل.

ُيعترب القا�سي اأبو بكر اجل�سا�ص اأقدم من وقفت عليه من الأ�سوليني ناقالاً . 4
قولاً لغري امل�سلمني يف كتب اأ�سول الفقه.

اليهود اأكرث من ُا�ستنكر نقل قولهم يف كتب اأ�سول الفقه، مع اأن غريهم اأبعد . 5
ديانة وقولاً ومع ذا مل ينل من النكارة ما نالوا!
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قائمة امل�صادر واملراجع

ابن الأثري، اأبو ال�سعادات جمد الدين املبارك بن حممد بن حممد ال�سيباين . 1
اجلزري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، ت: طاهر اأحمد الزاوي وحممود 

حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، ط1، 1399ه�/1979م.
ابن احلاجب، اأبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر، خمت�سر منتهى ال�سوؤل . 2

ابن حزم، بريوت.،  دار  نذير حمادو،  واجلدل، ت:  الأ�سول  علمي  والأمل يف 
ط1، 1427ه�/2006م. 

البزدوي . 3 النظام اجلامع بني  بديع  الدين،  العبا�ص مظفر  اأبو  ال�ساعاتي،  ابن 
والإحكام، ت: م�سطفى حممود وحممد الدمياطي، دار ابن القيم للن�سر والتوزيع 

ودار ابن عفان للن�سر والتوزيع، الريا�ص/القاهرة، ط1، 1435ه�/2014م.
يف . 4 اجلوامع  جمع  علي،  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  ن�سر  اأبو  ال�سبكي،  ابن 

اأ�سول الفقه، ت: عبداملنعم خليل اإبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 
1422ه�/2003م.

عن . 5 احلاجب  رفع  علي،  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  ن�سر،  اأبو  ال�سبكي،  ابن 
العلمية  الكتب  دار  خميمر،  عبدالرحمن  حممد  ت:  احلاجب،  ابن  خمت�سر 

توزيع عبا�ص الباز، بريوت/ مكة املكرمة، ط1، 1430ه�/2009م. 
حممد . 6 ت:  الأ�سول،  يف  املقدمة  حممد،  بن  علي  احل�سن  اأبو  الق�سار،  ابن 

احل�سني ال�سليماين، دار الغرب الإ�سالمي، تون�ص، ط2، 2014م.
ابن اللحام، اأبو احل�سن عالء الدين علي بن حممد، املخت�سر يف اأ�سول الفقه . 7

على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، ت: حممد مظهر بقا، مركز اإحياء الرتاث 
الإ�سالمي يف جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، ط2، 1422ه�/2001م.

ابن الندمي، اأبو الفرج حممد بن اإ�سحاق بن حممد الوراق البغدادي املعتزيل . 8
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ط2،  بريوت،  املعرفة،  دار  رم�ضان،  اإبراهيم  ت:  الفهر�ضت،  ال�ضيعي، 
1417هـ/1997م.

ابن الهمام، كمال الدين حممد بن عبدالواحد ال�ضيوا�ضي، التحرير يف اأ�ضول . 9
الفقه، م�ضطفى البابي احللبي، م�ضر، ط بدون، 1351هـ.

ابن اأمري حاج، �ضم�س الدين اأبو عبداهلل حممد بن حممد بن حممد، التقرير . 10
ط2،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الهمام،  بن  الكمال  حترير  على  والتحبري 

1403هـ/1983م. 
عبدال�ضالم . 11 بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  الدين  تقي  العبا�س  اأبو  تيمية،  ابن 

احلراين، بيان تلبي�س اجلهمية يف تاأ�ضي�س بدعهم الكالمية، ت: جمموعة من 
املحققني، جممع امللك فهد لطباعة امل�ضحف ال�ضريف، املدينة النبوية، ط1، 

1426هـ.
العقل . 12 تعار�س  درء  بن عبداحلليم،  اأحمد  الدين  تقي  العبا�س  اأبو  تيمية،  ابن 

الإ�ضالمية،  �ضعود  ابن  الإمام حممد  �ضامل، جامعة  ر�ضاد  والنقل، ت: حممد 
الريا�س، ط2، 1411هـ/1991م.

ابن حزم، اأبو حممد علي بن اأحمد بن �ضعيد، الإحكام يف اأ�ضول الأحكام، ت: . 13
اأحمد حممد �ضاكر، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، ط2، 1403م/ 1983هـ.

ابن . 14 مقدمة  حممد،  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  زيد  اأبو  خلدون،  ابن 
ط8،  القاهرة،  للن�ضر،  م�ضر  نه�ضة  دار  وايف،  عبدالواحد  علي  ت:  خلدون، 

2017م. 
ر�ضد . 15 بن  اأحمد  بن  بن حممد  اأحمد  بن  الوليد حممد  اأبو  احلفيد،  ر�ضد  ابن 

جمال  ت:  امل�ضت�ضفى(،  )خمت�ضر  اأو  الفقه  اأ�ضول  يف  ال�ضروري  القرطبي، 
الدين العلوي، دار الغرب الإ�ضالمي، تون�س، ط1، 1994م.

 ابن عقيل، اأبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد، الوا�ضح يف اأ�ضول الفقه، ت: . 16
عبداهلل الرتكي، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت، ط1، 1420هـ/1999م.
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تيمية، . 17 ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  ابن قا�سم، عبدالرحمن بن حممد، جمموع 
ط1، 1422ه�/2003م.

املقد�سي، . 18 حممد  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  الدين  موفق  حممد  اأبو  قدامة،  ابن 
الريان،  موؤ�س�سة  اإ�سماعيل،  حممد  �سعبان  ت:  املناظر،  وجنة  الناظر  رو�سة 

الريا�ص، ط1، 1419ه�/1998م. 
ابن قيم اجلوزية، �سم�ص الدين حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد، ال�سواعق . 19

املر�سلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة، ت: علي بن حممد الدخيل اهلل، دار 
العا�سمة، الريا�ص، ط1، 1408ه�.  

مكتبة . 20 ال�سدحان،  فهد  ت:  الفقه،  اأ�سول  حممد،  الدين  �سم�ص  مفلح،  ابن 
العبيكان، ط1، 1420ه�/1999م.

ابن منظور، اأبو الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم بن على، ل�سان العرب، . 21
دار �سادر، بريوت، ط3، 1414 ه�. 

ب�)م�سكاة . 22 املعروف  املنار  ب�سرح  الغفار  فتح  اإبراهيم،  الدين  زين  ابن جنيم، 
الأنوار يف اأ�سول املنار(، طبعة م�سورة بدون بيانات.

ا، دار الفكر، دم�سق، ط2، . 23 اأبو حبيب، �سعدي، القامو�ص الفقهي لغةاً وا�سطالحاً
1408ه�/1988م.

اأحمد بن . 24 اأ�سول الفقه، ت:  اأبي يعلى، القا�سي حممد بن احل�سني، العدة يف 
علي بن �سري املباركي، ط3، 1414ه�/1993م.
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 من الأخطاء ال�سائعة يف الو�سوء

من الأخطاء ال�سائعة عند بع�ص العامة يف الو�سوء: اأنه عند غ�سل 
وهذا  الكفني،  غ�سل  ويرتك  واملرفقني،  الدراعني  يغ�سل  اليدين 
الو�سوء غري �سحيح، ول ت�سح معه ال�سالة؛ لكونه قد ترك قدرااً 
اأع�ساء الو�سوء )وهما الكفان( بدون غ�سل، وغ�سله  كبريااً من 
لهما يف اأول الو�سوء )قبل امل�سم�سة( ل يجزئ عن غ�سلهما بعد 
غ�سل الوجه؛ لعدم حتقق الرتتيب الذي هو من فرو�ص الو�سوء.
  لطائف الفوائد، للدكتور/�سعد اخلثالن، )�س: 31(.
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املقدمة

نا  الم على اأ�سرف الأنبياء واملر�َسلني نبيِّ الة وال�سَّ احلمد هلل رب العاملني، وال�سَّ
ْحبه اأجمعني. حممد، وعلى اآله و�سَ

اأنَّ  اال�سرائع  �سائر  عن  الإ�سالمية  ال�سريعة  به  ت  اخت�سّ مما  فاإن  بعُد؛  ا  اأمَّ
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   )ڳ    : قال  اإذ  بنف�سه؛  حفظها  تولَّى    اهلل 
والتحريف،  العَبِث  اأيدي  تناُله  ل  بِحفظ اهلل،  فهو حمفوٌظ  ]احلجر: 9[،  ڱ   ڱ( 

ل اهلل حفظها اإلى غريه. بخالف غريه من الأديان التي وكَّ

ما  عَرفوا  عاملني،  علماء  له  قيَّ�ض  اأن  الدين  لهذا    اهلل  حفظ  ومن 
ا�ستغل  اأف�سل ما  بيانه وتو�سحيه، ومن  والنَّفي�ضَ يف  الغايلَ  عليهم من حق، فبذلوا 
دة، من اأعظهما نفًعا،  به العلماء علم الفقه، الذي حوى علوًما متنوعة، وفنوًنا متعدِّ
اإذ  الفقه؛  ن�سَف  الفقهية؛ حيث ميثِّل  الفروق  علُم  ا�ستنباًطا  ها  واأدقِّ قدًرا،  واأَجلِّها 
َلع على حقائق الفقه، ومداركه، وماآِخِذه، وُيدَرك ما بني  هو »جمع وفرق«)))، وبه ُيطَّ
فروعه وم�سائله، من وجوه التفاق والختالف، وبذلك ي�ستطيع الفقيُه اإعطاَء النوزال 

ات الأحكاَم املنا�سبَة لها، واإحلاَقها مبا ي�ساِبُها وي�سارُعها من م�سائل. واملُ�ستِجدَّ

ُر بع�ض املتبايعنَي  اَر يف ع�سرنا تاأخُّ وملَّا كان من اأهم امل�سكالت التي تواجُه التُّجَّ
�سات التِّجارية؛  َلع، وهي م�سكلة تعاين منها اأغلُب ال�سركات واملوؤ�سَّ يف ت�سليم ثمن ال�سِّ
اإلى  ي يف الغالب  ُيوؤدِّ د  فالتاأخري يف ت�سليم الثمن من ِقَبل امل�سرتي عن الوقت املحدَّ
ا ينعك�ض �سلًبا  تعرث البائع، ويجعله غرَي قادٍر على الوفاء بالتزاماته اأمام الغري؛ ممَّ

املنثور يف القواعد ))/69).  (((
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وقررت  باهلل  ا�ستعنت  فقد  ولهذا  َمْطله.  اأو  امل�سرتي،  فَل�ُص  عليه  يرتتب  مما  عليه، 
واأقوال  وال�سنة،  القراآن  من  الأدلة  على  اإعداده  اعتمدت يف  وقد  الباب،  الكتابة يف 

الفقهاء يف املذاهب الأربعة.

اأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره: 

اأن النظَر والبحَث يف علم الفروق الفقهية ُيظِهُر عظمَة اأحكام هذه ال�سريعة، . 1
العقوِل  َوْفق  على  جاءت  اأنها  ويقرر   ، ت�سادَّ ول  فيها،  تناق�َص  ل  اأنها  ُويبنيِّ 
ال�سليمِة، والِفَطِر امل�ستقيمة؛ حيث يبنُي هذا العلُم الفرَق، واملاآخَذ، والوجهَة، 
ُر ت�سابهها يف العلة اأو احلكم؛ مع  واملعنى املنا�سَب بني امل�سائل التي قد ُيَت�سوَّ
كونها خمتلفةاً يف ذلك، اأو بع�سه، ويف ذلك حمايٌة جَلناب ال�سريعة، فاإظهاُر 
يف  التاأليف  كان  لذا  العلم؛  طالب  بع�ص  يعرفه  ل  دقيٌق،  عمٌل  وبياُنه  ذلك 
لتجلية  ا،  فيها كثرياً املعامالت؛ حيث يظهر ذلك  وبالأخ�ص يف  ا،  ذلك مهمًّ

ى لالإفتاء اأو احلكم قي ق�ساياها. اأحكامها، وبخا�سة ملن ت�سدَّ

يف . 2 ال�سحيِح  القيا�ص  طريُق  امل�سائِل  بني  واجلمِع  الفرق  مبعرفة  يت�سح  اأنه 
ما  على  ات  واملُ�ستِجدَّ احلوادث  تنزيُل  ميكن  وبذلك  بالأ�سل،  الفرع  اإحلاق 

ينا�سبها من اأحكام.

العقود . 3 �سياغة  يتولى  ومن  واملفتني  للق�ساة  املو�سوع  هذا  م�سائل  تقريب 
التجارية.

الدرا�سات ال�سابقة: 

مل اأِقْف على �سيٍء بخ�سو�ص التاأليف يف هذا املو�سوع �سوى اأربع م�سائَل منه، جاء 
الفرعية يف كتابي  امل�سائل  الفقهية بني  بعنوان: )الفروق  ِذكُرها يف ر�سالة دكتوراه 
مقدمة  ال�ساعدي،  �سليمان  بن  فهد  للدكتور/   ، ودرا�سةاً ا  جمعاً واحلجر(،  الرهن 
املنورة، عام 1428ه�،  باملدينة  باجلامعة الإ�سالمية،  ال�سريعة،  بكلية  الفقه،  لق�سم 
توافقت مع م�سمون بع�ص املباحث يف درا�ستي، مع الختالف يف طريقة عر�ص هذه 
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امل�سائل، والرتجيح فيها، وقد عر�سها الباحث املذكور يف مطالَب، هي: )1( الفرق 
َواِرَث  َل  اأَْن  اأو  �ِسَواُهْم،  َلُه  َغِرمَي  َل  اأَْن  َنِة  الَبيِّ اإَِقاَمُة  والَوَرثة؛ من حيث  الُغَرماء  بني 
ياأخذها  فاإنه  املُفِل�ص،  عند  قائمةاً  ماله  عنَي  وَجَد  من  بني  والفرق   )2( �ِسَواُهْم.  َلُه 
ب�سرطه، وبني ما اإذا اأحاله باحلق الذي عليه له على رجٍل، فاأفَل�َص املُحاُل عليه؛ مل 
يرجع على املُحيل. )3( والفرق بني الإفال�ص واملوت؛ من حيث اأخُذ املتاع اإذا وجده. 
)4( والفرق بني اإقرار املفل�ص بَديٍن يف املجل�ص، اأو عن قرب زمان، وبني اإقراره بعد 

طول وقت؛ من حيث قبوُل الإقرار وعدُمه. 

خطة البحث: 

ا مل�سادر البحث. ا، ومبحثني، وخامتة، ثم فهر�ساً  وتت�سمن مقدمة، ومتهيداً

وخطة  ال�سابقة،  والدرا�سات  الختيار،  واأ�سباب  واأهميته  الفتتاحية  وفيها  املقدمة: 
البحث.

التمهيد: وفيه التعريُف مبفردات عنوان البحث، وفيه ثالثة مطالب: 

ا. املطلب الأول: يف املراد بالفروق لغةاً وا�سطالحاً

املطلب الثاين: ن�ساأة علم الفروق الفقهية

املطلب الثالث: تعريف الإفال�ص والإع�سار، والفرق بينهما.

املبحث الأول: يف الفروق الفقهية املتعلقة باملفل�ص، وفيه �سبعة مطالب: 

ين. املطلب الأول: الفرق بني موت املدين واإفال�سه؛ من حيث حلوُل الدَّ

املطلب الثاين: الفرق بني بيع املفل�ص، و�سدقته، وعِتقِه؛ من حيث اجلواُز، وعدمه.

املطلب الثالث: الفرق بني اإقرار املفل�ص بَديٍن يف املجل�ص، اأو عن قرب زمان، وبني 
اإقراره بعد طول زمان، من حيث قبوُل الإقرار، وعدمه.

قبل  اأقرَّ  اإذا  مباله  ين  الدَّ اأحاط  الذي  املدين  اإقرار  بني  الفرق  الرابع:  املطلب 
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احَلْجر عليه بدين ملن ل ُيتََّهم عليه، وبني اإقراره ملن ُيتََّهم عليه، كاأبيه، وابنه، 
وزوجته؛ من حيث قبوُل الإقرار وعدمه.

ا على رجل،  عى اأن له َديناً املطلب اخلام�ص: الفرق بني املحجور عليه بفَل�ٍص اإذا ادَّ
ا بحقه، وامتنع اأن يحلف مع �ساهده، وبني ما اإذا مات امَلدين،  واأقام �ساهداً
ا، وامتنع عن اأن يحلف مع  ا على رجل، واأقام �ساهداً وادعى وارثه اأن له ديناً

�ساهده، من حيث متكنُي الُغَرماء من اأداء اليمني.

املطلب ال�ساد�ص: الفرق بني ال�سانع املفل�ص يف تعيني ما بيده لأربابه، وبني غري 
ال�سانع يف تعيينه القرا�ص والوديعة؛ من حيث قبوُل اإقرارهم مبا يف اأيديهم.

َل  اأَْن  َنِة  الَبيِّ اإَِقاَمُة  وورثته؛ من حيث  املفل�ص  الفرق بني غرماء  ال�سابع:  املطلب 
َغِرمَي َلُه �ِسَواُهْم، اأو اأَْن َل َواِرَث َلُه �ِسَواُهْم.

املبحث الثاين: يف الفروق الفقهية املتعلقة بعني امَلبيع، وفيه خم�سة مطالب: 

ياأخذها  فاإنه  املفل�ص،  عند  قائمةاً  ماله  وَجَد عني  من  بني  الفرق  الأول:  املطلب 
اأحاله باحلقِّ الذي عليه له على رجٍل، فاأفَل�َص املُحاُل  اإذا  ب�سرطه، وبني ما 

عليه، مل يرجع على املُحيل.

املطلب الثاين: الفرق بني الإفال�ص واملوت؛ من حيث اأخُذ الَغرمِي املتاَع اإذا وجده.

املطلب الثالث: الفرق بني من وَجد عنَي متاعه عند رجل مفل�ص، ومل يتقا�َص من 
ُته يف الرجوع  ا، وبني من قَب�َص بع�َص �سلعِته؛ من حيث اأحقيَّ ثمن ال�سلعة �سيئاً

يف البيع، وا�سرتداد ال�سلعة.

املطلب الرابع: الفرق بني اأن يفل�ص امل�سرتي، فيزيد امَلبيُع عنده زيادةاً مت�سلةاً غري 
ا، فيزيد زيادةاً مت�سلة، ويطلقها  متميزة، وبني اأن ي�سدق الزوج زوجته عبداً

قبل الدخول؛ من حيث الرجوُع بالزيادة.

ُفلِّ�َص  ُثمَّ  ِكَراَءَها،  وَنَقَد   ، َنةاً ُمَعيَّ ةاً  َدابَّ اكرتى  َمِن  بني  الفرق  اخلام�ص:  املطلب 



الفروق الفقهية املتعلقة بالتفليس مجعًا ودراسة

العدد  السادس  واخلمسون  433العدد  السادس  واخلمسون 432

ِة يِفَ الَفَل�ِص؛ حتَّى َي�ْسَتْويِفَ منافعها من  ابَّ َي َيُكوُن اأََحقَّ ِبالدَّ ُمْكِريَها، َفاإِنَّ املُْكرَتِ
ةاً غري معيَّنة، وقب�ص املُْكِري اأجرَته، ثم اأفَل�َص؛  �سائر الُغرماِء، ولو اكرتى دابَّ

فاإن املكرتَي يكون اأُ�سوَة الُغرماِء.

اخلامتة: وفيها اأذكر اأهمَّ نتائج البحث.

الفهار�ص: وفيها فهر�ص امل�سادر واملراجع، وفهر�ص املو�سوعات.
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التمهيد
التعريُف مبفردات عنوان البحث

املطلب االأول
يف املراد بالفروق لغًة وا�صطالًحا

ا  َفْرقاً يفُرُق،  َفَرَق  الراء؛ م�سدُر:  باإ�سكان  َفْرٍق،  الفروق جمع  اللغة:  الفروق يف 

ا، ومن معانيه يف اللغة)1(:  وُفْرقاناً

اأحَدهما من الآخر؛ ومنه  َل وميَّز  ال�سيئني: ف�سَ َفَرق بني  ُيقال:  الف�سل والتمييز: 

]املائدة: 25[)2(، ومنه قوله تعالى عن  )ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ(  تعالى:  قوله 
املالئكة: )ڱ  ڱ( ]املر�سالت: 4[؛ لأنها تنزُل بالف�سِل والتمييز بني احلقِّ والباطل)3(.

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   )ڀ   تعالى:  قوله  ومنه  والبيان:  والتف�سيل 

اه)4(.  نَّ ٿ  ٿ( ]الإ�سراء: 106[؛ اأي: بيَّ
ْربني:  وياأتي الفعل )فرق( على �سَ

• ا، من باب )قَتَل(؛ 	 ا وُفْرقاناً ٍف: ومنه ُيقال: َفَرَق بني ال�سيئني َيْفُرق َفْرقاً خمفَّ

ڤ   )ڤ   املتواترة:  القراءة  وعليه  والأمر،  امل�سارع  يف  الراء  ب�سم  اأي: 
بك�سر  اأي:  )�سَرَب(؛  باب  من  لغة  ويف   ،]25 ]املائدة:  ڦ(  ڦ     ڦ  

الراء يف امل�سارع والأمر، وُقِرَئ يف الآية: )ڤ()5(.

ترتيب القامو�ص املحيط )3/ 479(، ل�سان العرب )169/11(، امل�سباح املنري )�ص/470(.  )1(
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )401/7(، )497/21(.  )2(

ترتيب القامو�ص املحيط )3/ 479(.  )3(
اجلامع لأحكام القراآن )186/13(.   )4(

اإليها �ساحُب  ٌة، عزاها ابن �ِسيَده لعبيد بن عمري اللَّْيثي. املحكم )234/6(، واأ�سار  وهي قراءة �ساذَّ  )5(
امل�سباح بقوله: “وقراأ بها بع�ُص التابعني” )�ص/470(.
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• ُة اأ�سحاِب املعاين على 	 ، وعامَّ ا وتفرقةاً ق ال�سيء تفريقاً ل: وفيه ُيقال: فرَّ ومثقَّ

ف  ى واحد، ول فرق بينهما يف ال�ستعمال، بيَد اأن الفعل امل�سعَّ اأن الفعلني مبعناً
ُي�ستعَمُل يف التكثري؛ اإذ “زيادُة املبنى تدلُّ على زيادة يف املعنى”)1(. 

فوه بتعريفاٍت متقاربة يف امل�سمون، واإن  اأما الفروُق الفقهيُة يف ال�سطالح: فعرَّ
اختلفت األفاظها: 

• ى، 	 ومعناً ا  ت�سويراً املتحدة  النظائر  بني  الفرُق  فيه  ُيذَكر  الذي  “الفنُّ  منها: 
.)2(” ا وِعلَّةاً املختلفة حكماً

• ، خمتلفتني 	 ومنها: “العلُم ببيان الفرق بني م�ساألتني فقهيتني مت�سابهتني �سورةاً
.)3(” ا وعلةاً حكماً

• الفقهية 	 امل�سائل  بني  الختالف  وجوه  عن  فيه  ُيبَحُث  الذي  “العلُم  ومنها: 
املت�سابهة يف ال�سورة، املختلفة يف احلكم، لعلٍة اأوجبت ذلك الختالف”)4(.

وهذا التعريف هو اأَْولى التعريفات؛ ل�سالمته مما اأُِخذ على غريه، وهو املختار.

باأنَّ الأول غرُي مانٍع من دخول غري الفروق  التعريفات  �ص على غريه من  واعرُتِ
الفقهية فيها؛ لعدم تقييده بامل�سائل الفقهية)5(، وكذا التعريف الثاين: باأنه اأدخل يف 
مادة التعريف األفاظَ املعرَّف، مما ينتج عنه الدور املمنوع، ولو اأبدل لفظ )الفرق( 

بغريه من الألفاظ؛ لزال العرتا�ُص)6(.

العني  كتاب  )�ص/470(  املنري  امل�سباح  بعدها،  وما   )169/11( العرب  ل�سان   ،)234  /6( املحكم   )1(
 .)147/5(

الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )54/1(.   )2(
مقدمة حتقيق اإي�ساح الدلئل )17/1(.  )3(

والنفقات  والر�ساعة  والعدد  والظهار  والإيالء  الرجعة  يف  الفرعية  امل�سائل  بني  الفقهية  الفروق   )  )4(
واحل�سانة. د / عبداملنعم بالل )52/1(

مقدمة حتقيق اإي�ساح الدلئل )19/1(، الفروق الفقهية والأ�سولية للدكتور الباح�سني )�ص/23(.  )5(
الفروق الفقهية والأ�سولية )�ص/25(.   )6(
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املطلب الثاين
ن�صاأة الفروق الفقهية

ا  ت�سويراً املتحدة  الفرعية  امل�سائل  يف  تتحقق  اإمنا  الفقهية  الفروُق  كانت  اإذا 
ن�ساأَة هذه  واكَبْت  وبدايتها  الفروق  ن�ساأة  اأن  ريَب  ؛ فال  وِعلةاً ا  املختلفة حكماً ى،  ومعناً

امل�سائل والأحكام.

ق ملسو هيلع هللا ىلص بنَي بوِل الغالم وبوِل اجلارية بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ُيغ�َسُل من بوِل اجلاريِة،  وقد فرَّ
امل�سائل  بني  قون  يفرِّ كانوا    َلف  ال�سَّ اأن  وثبت  الغالِم«)1(،  بوِل  من  ُح  وُين�سَ
ملسو هيلع هللا ىلص، قال يف ك�سف  اأ�سحاب النبي  املت�سابهة، وُنِقل ذلك يف وقائَع جرت يف جمامع 
عنا معظَم ما خا�ص فيه ال�سحابة  من امل�سائل، علمنا اأنَّهم  الأ�سرار: “ولو تتبَّ

قون ويجمعون”)2(. كانوا يفرِّ

وعندما بداأت حركُة التاأليف يف الفقه كانت فنون الفقه متداخلةاً فيما بينها من 
الفقهية  الكتب  الفقهيَة متناثرةاً يف  الفروَق  اإفراٍد لكل فنٍّ على حدة؛ لذا جتد  غري 
ال�سافعي  �ُسَريج  ابن  جاء  حتى  ومعامالت)3(،  عبادات  من  واأبوابها  م�سائلها  �سمَن 
القرن  )الفروق( يف  ى:  امل�سمَّ كتابه  الفروق يف  موؤلٍَّف يف  اأول  ابتكر  الذي   )4(



 ،)376( برقم   ،)279  /1( الثَّْوَب  يُب  ُي�سِ ِبيِّ  ال�سَّ َبْوِل  باُب:  الطهارة،  كتاب  �سننه  يف  داود  اأبو  اأخرجه   )1(
والن�سائي، كتاب الطهارة، باب ِذكِر ال�ستتار عند الغت�سال )1/ 126( برقم )244(، وابن ماجه يف ال�سنن 
ح بوِل ال�سبي الذي مل يطَعْم )184/1(، برقم ) 526(،  يف كتاب الطهارة و�سننها، باب: ما جاء يف َن�سْ
َثِني  واحلاكم يف كتاب الطهارة )�ص/129( رقم )604(. كلُّهم من طريق عبدالرحمن بن َمْهِديٍّ َقاَل: َحدَّ
ْمِح،  قال... فذكره. قلُت: رجاله ثقات،  َثِنى اأَُبو ال�سَّ لُّ ْبُن َخِليَفَة، َقاَل: َحدَّ َثِني حُمِ َيْحَيى ْبُن الَوِليِد، َقاَل: َحدَّ
فه ابن عبدالرب يف )التمهيد( )600/2(، وتبعه ابن عبداحلق، كما نقله  واإ�سناٌد قوي، ل باأ�ص به. وقد �سعَّ
“واحلق �سحته، كما قال ابن خزمية  ن:  ن يف )البدر املنري( )303/2-304(، ثمَّ قال ابن امللقِّ ابن امللقِّ
واحلاكم”، وكذا قال القرطبي يف �سرح م�سلم، اأو ح�سنه، كما قال البخاري، ويكفينا يف يحيى بن الوليد قول 
لِّ بِن َخليفَة قوُل ابن َمعنٍي واأبي حامت، وقد اأخرج له مع ذلك البخاري. اه�. ونقل  �سائي، وكذلك يف حُمِ النَّ

احلافظ ابن حجر يف )التلخي�ص احلبري( )37/1( عن البخاري اأنه قال: “حديث ح�سن”.
انظر: ك�سف الأ�سرار للبخاري )4/ 46- 47(.  )2(

انظر: مقدمة التحقيق يف اإي�ساح الدلئل )1/ 22-25( الفروق الفقهية والأ�سولية )�ص/61(.  )3(
اأبو العبا�ص اأحمُد بن ُعمَر بن �ُسَريٍج القا�سي البغدادي، فقيه اأ�سويل، �سيخ ال�سافعية يف ع�سره، =  )4(
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ثم  ال�سافعي،  َبريي)1(  للزُّ )املُ�ْسِكت(  كتاب  ذلك  بعد  جاء  ثم  الهجري،  الرابع 
)الفروق( ملحمد بن �سالح الَكَرابي�سي احلنفي)2(، ثم كرُثت املوؤلَّفات يف هذا الفن، 
ا لعلم  ا ذهبيًّ وحِظَي باهتمام العلماء واملوؤلفني، فكان القرن اخلام�ص الهجري ع�سراً
ا مل تبلغه يف اأيِّ ع�سٍر اآَخَر، ويليه يف ذلك  الفروق الفقهية؛ اإذ بلغت املوؤلَّفات فيه عدداً
القرنان ال�سابع والثامن، ثم اأخذ التاأليف يف الفروق الفقهية بالقلة والندرة، اإل ما 

نته بع�ُص كتب القواعد الفقهية، وكتب الأ�سباه والنظائر.  ت�سمَّ

ويف هذا الع�سر ظهر منهٌج جديٌد يف درا�سة الفروق الفقهية، وذلك بح�سر ما 
اأمكن منها يف باٍب اأو عدة اأبواب متقاربة من اأبواب الفقه، ومقارنة امل�سائل فيها بني 
املذاهب الأربعة، اأو با�ستخراج الفروق، وجمعها، ودرا�ستها من خالل كتاب فقهي، اأو 

)3(، وعملي هذا ينحو اإلى هذا النوع من الدرا�سة.  ٍ عدة كتب لعامِلٍ معنيَّ

املطلب الثالث
 يف معنى االإفال�ص واالإع�صار، والفرق بينهما 

وفيه ثالثة فروع.

الفرع الأول: يف معنى الإفال�س يف اللغة وال�سطالح.

الإفال�س يف اللغة: م�ستق من مادة )فل�ص(، وجمعه: فلو�ص ومفالي�ص، والفعل: اأفَل�َص، 

وحقيقته: النتقال من حال الُي�سر اإلى حال الُع�سر، وُيطَلق يف اللغة على ثالثة اأحوال: 
انظر:  306ه�.  �سنة    ُتويفِّ  داود،  ابن  على  والرد  واجلدل،  الأق�سام  منها:  موؤلفات،  عدة  له   =

طبقات ال�سافعية لل�سبكي )21/2(، �سذرات الذهب )432/2(.
َبرْيِ بن  ملسو هيلع هللا ىلص الزُّ َر�ُسْوِل اهلل  ِم بِن املُْنِذِر، اْبن حَواريِّ  اأَْحَمَد بِن �ُسَلْيَماَن بِن عبداهلل بِن َعا�سِ َبرْيُ بُن  الزُّ  )1(
الَكايف،  ِمْنَها:  ة،  َكِثرْيَ َفات  نَّ ُم�سَ َوَلُه  الأَعالم،  َقات  الثِّ ِمَن  َكاَن  عبداهلل،  اأَُبو  ة،  اِفِعيَّ ال�سَّ �َسْيُخ  اِم،  الَعوَّ
ة، َماَت �َسَنَة �سبَع ع�سَرَة َوَثاَلِث ماَئٍة، وقيل: �َسَنَة ِع�سِريَن َوَثالِث ماَئٍة. انظر: �سري اأعالم النبالء  يَّ والنِّ

)57/15(، طبقات ال�سافعية )3/ 295(.
فقيٌه  الثياب،  الَكرابي�ص؛ وهي  اإلى  ن�سبة  َمْرَقْندي،  ال�سَّ  ، الَكَرابي�سيُّ بُن �سالٍح  الف�سل حممُد  اأبو  هو:   )2(

ِركلي )6/ 162(، معجم املوؤلفني )85/10(. حنفي، ُتويفِّ �سنة 322ه�. انظر: الأعالم للزِّ
مقدمة حتقيق اإي�ساح الدلئل )25/1(، الفروق الفقهية والأ�سولية )�ص/ 74- 75.(  )3(
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ُيقال  اإلى حاٍل  اأو �سار  له ماٌل،  يبَق  اأَعَدَم، ومل  اإذا  الرجل  الأولى: على  احلالة 
فيها: لي�ص معه ما يفي به ديَنه، وهذا اأ�سهُر الإطالقات.

واحلالة الثانية: على الرجل اإذا �سار ذا فلو�ٍص بعد اأن كان ذا دراهَم ودنانرَي؛ لأن 
الَفْل�صَ اأخ�صُّ مال الرجل، فهو اأقلُّ �سنوف النقود.

ره  وُي�سهِّ بالإفال�ص،  القا�سي  الثالثة: على )التفلي�ص( حني يحكُم عليه  واحلالة 
بني النا�ص)1(. 

ا:  دت عبارة الفقهاء يف املراد بالإفال�ص ا�سطالحاً الإفال�س يف ال�سطالح: قد تعدَّ

• عند احلنفية: املفِل�ُص: هو َمن ل يقدر على وفاء َديِنه)2(. وقيل: املفِل�ُص: من 	
تزيد ديوُنه على موجوده)3(.

• يُن ماَل امَلدين، فال 	 عند املالكية: ُيطَلُق على معنيني: اأحدهما: اأن ي�ستغرَق الدَّ
يكوُن يف ماله وفاء بديونه. والثاين: األَّ يكوَن له ماٌل معلوم اأ�سال)4(.

• عند ال�سافعية: “الإفال�ص: اأن يكوَن ال�سخ�ُص بحالٍة ل يفي ماله بدينه”)5(.	

• عند احلنابلة: “َمن َديُنه اأكرَثُ من ماله، وَخْرُجه اأكرَثُ من َدْخِله”)6(.	

ف املفل�َص بحقيقته، وبع�سهم يعرفه بنتيجته،  هم يعرِّ وُيلَحظ مما �سبق اأن بع�سَ
واحلال التي يوؤول اإليها، وهي عدُم قدرِته على الوفاء، كما يقول احلنفية.

اأموال  كفاية  “عدم  وهو:  لالإفال�ص،  ا  �سابطاً الإ�سالمي  الفقه  و�سع جممع  وقد 

لإبراهيم  الو�سيط  املعجم  )�ص/647(،  للزخم�سري  البالغة،  اأ�سا�ص   ،)218/11( العرب،  )1( ل�سان 
م�سطفى واآخرين )700/2(.

حا�سية الطحاوي على مراقي الفالح �سرح نور الإي�ساح، اأحمد الطحطحاوي احلنفي )�ص/ 505(.  )2(
عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، للعيني )233/10(.  )3(

ْرير )1057/2(، جواهر الإكليل )173/2(. بداية املجتهد )270/2(. وانظر: ال�سرح الكبري للدَّ  )4(
مغني املحتاج )191/2(.  )5(

املغني )6/ 537(.  )6(
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امَلدين ل�َسداِد ما عليه من ُديوٍن، واملفِل�ُص من اتَّ�سَف بهذا الو�سف”)1(.

ه: )املُفِل�ُص: َمديٌن  فه يف )م/1(، ون�سُّ واأما )نظام الإفال�ص()2( ال�سعودي فعرَّ
ا�ستغرقت ديونُه جميعَ اأ�سولِه(، وهذا التعريف متنا�سٌق مع تعريفات الفقهاء الذين 
ينوطون الإفال�َص مببداأ ال�ستغراِق والإحاطة، على خالٍف بيَنهم يف بع�ِص ال�سروط 

والتعبريات.

الفرع الثاين: يف معنى الإع�سار يف اللغة وال�سطالح.

د منه الُع�ْسر،  الإع�سار يف اللغة: م�سدر لفعل ثالثي مزيد، وم�سدر الفعل املجرَّ

عوبة؛ ومنه قوُله  ب�سم العني و�سكون ال�سني، وهو �سد الُي�ْسر، وهو ال�سيُق وال�سدُة وال�سُّ
تعالى: )ڑ  ک  ک  ک  ک( ]الطالق: 7[، وقوله تعالى: )ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ( ]ال�سرح: 6[.

ا، فهو َع�ِسرٌي؛ اأي: ا�ستد  والُع�ْسُر هنا مبعنى: ال�سدة، وُيقاُل: ع�ُسَر الأمر، َيع�ُسُر ُع�ْسراً

ى واحٍد)3(. ا، فهو َع�ِسٌر، وَع�َسر الأمُر، كله مبعناً و�سُعَب، وع�ِسَر عليه الأمُر، َيع�َسُر َع�َسراً

واحلقوق،  الديون  اأداء  على  القدرة  وعدم  الفتقاُر،  ال�سطالح:  يف  والإع�ساُر 

كالنفقة، مباٍل ول ك�سٍب)4(. فاملع�سر عاجٌز عن اأداء الدين.

اأو  “هو عدُم القدرة على النفقة،  وقد جاء يف )املو�سوعة الفقهية( يف تعريفه: 
ب لل�سريازي(،  اأداء ما عليه، مباٍل ول ك�سٍب”)5(، وهذا التعريف ماأخوٌذ من )املهذَّ
ا -وهو الذي  فقد قال يف بيان قدر نفقة الزوجة على الزوج: “اإذا كان الزوج مو�سراً
ا -وهو ل  ان، واإن كان مع�سراً يقدُر على النفقة مباله اأو ك�سبه- لزمه يف كل يوم ُمدَّ

.)6(” يقدُر على النفقة ول ك�سب- لزمه يف كل يوم ُمدٌّ

قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم 186 )20/1( يف 1433ه� ب�ساأن اأحكام الإع�سار والإفال�ص.  )1(
وقد �سدر )نظام الإفال�ص( ال�سعودي، بالأمر ال�سامي رقم )52( بتاريخ 28 / 5 / 1439ه�.  )2(

معجم مقايي�ص اللغة، ابن فار�ص )266/2(، ل�سان العرب )144/10(، القامو�ص املحيط )600/2(.  )3(
�َسفي )135/1(، املطلع على اأبواب املطلع )�ص/305(. طلبة الطلبة، للنَّ  )4(

)املو�سوعة الفقهية( لوزارة الأوقاف بالكويت )246/5(.  )5(
املهذب )248/3(.  )6(
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ا لالإع�سار الذي يوجُب الإنظار،  وقد و�سع جممع الفقه الإ�سالمي الدويل �سابطاً
يكون  بال�سخ�ص،  يلحق  الإنظاَر هو: و�سٌف عار�ُص،  الذي يوجب  “الإع�ساُر  فقالوا: 
ا عن القيام بنفقاته الواجبة، و�َسداد ديونه، واملع�ِسُر هو من حلق به هذا  معه عاجزاً

الو�سف”)1(. 

الفرع الثالث: الفرق بني الإفال�س والإع�سار

َغ للتفريق  ا، ويرى اأنه ل م�سوِّ ي املفل�َص معَدماً ق بع�ُص الفقهاء بينهما، في�سمِّ ل يفرِّ
من  واملفل�ص:  َديِنه،  ق�ساُء  عليه  ُر  يتع�سَّ من  املع�ِسَر  لأن  وال�سطالح؛  اللغة  يف  بينهما 
حِدان، ويرجعان معناًى ل�سيءٍ واحد)2(. اأفلَ�صَ من ق�ساء دَينِه، فهما من هذا اجلانبان متَّ

املع�سَر  باأن  ا؛  ا�سطالحاً بينهما  التفريق  من  الفقهاء  اأغلب  عليه  ما  والراجح: 
من لي�ص له ماٌل معلوٌم فا�سل عن حاجته ال�سرورية. واأما املفل�ُص فهو ذو ماٍل؛ لكن 
يف  ماله  �سرف  اإذا  الإع�سار  اإلى  يوؤوُل  وقد  ب�َسدادها،  يفي  فال  الديون،  ت�ستغرقه 
عموٌم  فبينهما  ا،  مع�سراً املفل�ص  ت�سمية  يف  البع�ص  لدى  التجوز  �سبب  وهو  �سدادها، 

وخ�سو�ص)3(.

ومن اأهم الفروق بينهما: 

جهة . 1 من  الذي  الدين  يف  اإلَّ  ُي�ستعَمل  ول  ين،  الدَّ عن  ينفكُّ  ل  الإفال�ص  اأن 
ا يف باب العجز  العباد من قر�ٍص، وَثمن اأجرة، واأما الإع�سار فال ُي�ستعَمل غالباً
ين الذي من جهة العباد، واإذا ا�سُتعِمَل يف باب العجز عن الدين؛ فاإنه  عن الدَّ

قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم: 186 )20/1( يف عام 1433ه� ب�ساأن اأحكام الإع�سار والإفال�ص.  )1(
وكاين يف ال�سيل اجلرار )�ص/ 802(: “هذا الفرق بني املع�سر واملفل�ص، وُجِعل كلُّ واحٍد منهما  قال ال�سَّ  )2(
ر عليه ق�ساء  : هو من يتع�سَّ له مفهوم م�ستقل، ل يرجع اإلى �سرع ول لغة...، ول �سك اأن معنى املع�سر لغةاً
اأفل�ص عن ق�ساء َديِنه. فهما من هذه احليثية متحدان، ولي�ص املراد من هذا  دينه. واملفل�ص: هو من 
الباب اإل بيان ما يجب عليهما للغري، ل بيان اأنهما يف اأنف�سهما مت�سفان باإع�سار اأو اإفال�ص، فاإن ذلك 

ل فائدة فيه”. وانظر كذلك: بداية املجتهد )270/2(.
مواهب اجلليل )448/6(، حترير األفاظ التنبيه للنووي )1/ 195(، الفروع لبن ُمْفِلح )452/6(.  )3(
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يكون مبعنى العدم، واأما الإفال�ص لدى الفقهاء فال يعني العدم؛ بل املفل�ص 
ين الذي عليه)1(. ؛ لكنه اأقل من الدَّ ميلك مالاً

يغلب ا�ستعمال لفظ الإع�سار لدى الفقهاء يف العجز عن احلقوق املالية التي . 2
ين الذي من جهة العباد. اأوجبها، بينما الإفال�ص ُي�ستعَمل يف العجز عن الدَّ

اأن املفل�ص ُيحَجر عليه، ومُيَنع من الت�سرف يف ماله، واأما املع�سر فال يجوُز . 3
احلجر عليه؛ لأنه عاجز، ول ُي�ستفاُد من احلجر عليه بعد ثبوت اإع�ساره يف 

الوفاء ب�سيٍء من الدين الذي عليه، واإمنا يجب اإنظاُره اإلى َمْي�سرٍة)2(.

ره الفقهاء،  والعمل الق�سائي جاٍر على التفريق بني املفِل�ص واملع�ِسر على نحو ما قرَّ
ُة فيها بني الُغَرماء، بخالف من  ا ُحِجر على اأمواله، واأُجِريت املحا�سَّ فاإذا كان مفل�ساً
يثبت اإع�ساره، فاإنه يُنَظر ويفرج عنه؛ حتى تثبت مالءته بدعوى م�ستقلة بعد ذلك اإن 

وُجِد له مال)3(. 

الفقه  يف  الإع�سار  اأحكام  اإقالة(،  )اإ�سراف   )300  ،246/5( الكويتية،  الفقهية  املو�سوعة  انظر:   )1(
القانون  جملة  �سالح،  حممد  د.  التفلي�ص،  من  الواقي  ال�سلح  عثمان،  الرحيم  ف�سل  د.  الإ�سالمي 

والقت�ساد، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، العدد 11، مطبعة نوري، م�سر، 1359ه� )�ص/25(.
امل�سادر ال�سابقة.   )2(

وقد �سدرت عدة اأحكام، ظهر فيها التفريق بني املفِل�ِص واملع�ِسِر غري التاجر، وهي من�سورة يف املدونات   )3(
الق�سائية ال�سادرة عن وزارة العدل.
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 املبحث االأول
يف الفروق الفقهية املتعلقة باملفل�ص

املطلب االأول
 الفرق بني موت املدين واإفال�صه؛ من حيث حلوُل الدين

يُن مبوته، عند احلنفية)1(، واملالكية)2(،  الدَّ ل؛ حلَّ  َديٌن موؤجَّ اإذا مات من عليه 
وال�سافعية)3(، وهو روايٌة عند اأحمد)4(.

احلنفية)5(،  عند  بالَفَل�ص،  يحل  ل  فاإنه  ل،  موؤجَّ ديٌن  وعليه  الرجل  اأفل�ص  واإذا 
وال�سافعية يف امل�سهور يف املذهب)6(، واحلنابلة)7(.

الاً على �سخ�صٍ  ا موؤجَّ اجلامع بني امل�ساألتني: اأن الدين يف كال امل�ساألتني اأ�سبح ديناً

ُته.  خِربت ِذمَّ

َّة بعد املوت خرِبت خراباًا ل يُرجَى اأن تُعمَر بعده،  م الفرق بني امل�ساألتني: اأنَّ الذِّ

ةُ قائمٌة، وُترَجى عمارُتها بعد ذلك،  ولهذا فاإن الدين يحلُّ باملوت، ويف التفلي�ص الذمَّ
بدليل اأنه لو باع وا�سرتى يف ذمته، جاز ذلك، فدل ذلك على الفرق بينهما)8(.

ا�ص )�ص/176(، اجلوهرة النرية )1/ 211(. بدائع ال�سنائع )213/5(، �سرح خمت�سر الطحاوي للَج�سَّ  )1(
اخلر�سي  حا�سية   )11/12( الأمهات  جامع  �سرح   )722/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )2(

)184/6(، بلغة ال�سالك )273/3(.
)3(  رو�سة الطالبني )128/4(، نهاية املطلب )401/6(، البيان )201/6(، مغني املحتاج )192/2(. 

ال�سرح الكبري مع املقنع )326/13(، املحرر )6/2(، الفروع وت�سحيح الفروع )473/6(، الإن�ساف   )4(
 .)327/13(

يم )�ص/357( جممع الأنهر )443/2(.  حا�سية ابن عابدين )152/6(، الأ�سباه والنظائر لبن جُنَ  )5(
رو�سة الطالبني )128/4(، البيان )151/6(، نهاية املطلب )402/6(، مغني املحتاج )192/2(.  )6(

�سرح منتهى الإرادات )468/3(، �سرح ك�ساف القناع )366/8(، غاية املنتهى )136/2(.  )7(
واملختلطة  املدونة  كتب  على  امل�ستنبطة  التنبيهات   ،)501/2( امل�سائل  فروق  يف  الو�سائل  انظر:   )8(

)2231/4(، �سرح جامع الأمهات )11/12(.
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درا�سة م�ساألَتِي الفرق: 

ين باملوت: امل�ساألة الأولى: حلول الدَّ

اختلف الفقهاء  فيها على قولني: 

من اأكرَثَ  ين  الدَّ كان  �سواء  ا،  مطلقاً امَلدين  مبوت  يحلُّ  ين  الدَّ اأن  الأول:   القول 
ا؛ وبه قال احلنفية)1(،  ا، اأو بعيداً ، و�سواء اأكان الأجل قريباً   ماله، اأو مثَله، اأو اأقلَّ

واملالكية)2(، وال�سافعية)3(، وهو روايٌة عند احلنابلة)4(.

القول الثاين: اأن الدَّين ل يحل اإذا وثق الَوَرثة برهٍن، اأو كفيل مليء، فاإن تعذر 
؛ وبه قال احلنابلة يف امل�سهور يف املذهب)5(. التوثق حلَّ

ُة القول الأول:  اأدلَّ

املوؤِمِن  »َنْف�ُص  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  قال:    هريرة  اأبي  عن  الأول:  الدليل 
ى َعْنُه«)6(. ُمعلَّقٌة بَديِنِه؛ َحتَّى ُيْق�سَ

ا�ص )�ص/176(، اجلوهرة النرية )1/ 211(. بدائع ال�سنائع )213/5(، �سرح خمت�سر الطحاوي للَج�سَّ  )1(
التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )722/4( �سرح جامع الأمهات )11/12(، عقد اجلواهر لبن   )2(

�سا�ص )607/2(، حا�سية اخلر�سي )184/6(، بلغة ال�سالك )273/3(، جواهر الإكليل )175/2(.
رو�سة الطالبني )128/4(، نهاية املطلب )401/6(، البيان )201/6(، مغني املحتاج )192/2(.  )3(

ال�سرح الكبري مع املقنع )326/13(، املحرر )6/2(، الفروع وت�سحيح الفروع )473/6(، الإن�ساف   )4(
.)327/13(

�سرح منتهى الإرادات )468/3(، �سرح ك�ساف القناع )366/8(، غاية املنتهى )136/2(.  )5(
اأخرجه اأحمد يف م�سنده )225/15( رقم )9679( والدارمي رقم )2792( يف كتاب البيوع، باب: ما   )6(
جاء يف الت�سديد يف الدين )�ص/621(، كالهما من طريق �ُسْفَياَن الثوري، َعْن �َسْعِد ْبِن اإِْبَراِهيَم، َعْن 

ِبيِه، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة. ُعَمَر ْبِن اأَِبي �َسَلَمَة، َعْن اأَ
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  وقد اخُتِلف يف اإ�سناده، فرواه الرتمذي، يف اأبواب اجلنائز، رقم )1079(، َباُب: َما َجاَء َعِن النَّ
باب:  ال�سداقات،  كتاب  رقم )2413(  ماجه  وابن  ِبَدْيِنِه« )375/2(.  ُمَعلََّقٌة  املُوؤِْمِن  »َنْف�ُص  َقاَل:  ُه  اأَنَّ
ين )91/3(، كالهما من طريق اإبراهيَم بن �سعٍد، عن اأبيه، عن عمر بن اأبي �َسَلمة،  الت�سديد يف الدَّ

ا. عن اأبي هريرة به مرفوعاً
وذكر الدارقطني يف )العلل( )303/9( ما ورد يف اإ�سناده من اختالف، ورواه الرتمذي رقم )1087(، 

)375/2(. واحلاكم )2266( كتاب البيوع رقم )2264( )�ص/443(، باب: من مات وهو بريٌء =
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لها  اأُِعدَّ  ما  َنْيِل  عن  امليت حمبو�سٌة  َة  ذمَّ اأن  على  دالٌّ  اأنه  منه:  ال�ستدلل  وجُه 
الاً فيه اإ�سراٌر بامليت،  ى عنه ديُنه، وبقاء الدين موؤجَّ من الثواب والنعيم؛ حتى ُيق�سَ

فوجب القول بحلوله)1(.

ِباأَنَّ  َلُهْم  َوالإِْخَباُر  ِت،  امَليِّ َدْيِن  اِء  َق�سَ َعَلى  ِلْلَوَرَثِة  “ِفيِه احَلثُّ  ْوكاين)2(:  ال�سَّ قال 
ى َعْنُه”)3(. َنْف�َسُه ُمَعلََّقٌة ِبَدْيِنِه؛ َحتَّى ُيْق�سَ

الدليل الثاين: ما ُرِوي َعِن اْبِن ُعَمَر  اأنه َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإَِذا 
، َوالَِّذي َلُه اإَِلى  ُجُل َوَعَلْيِه َدْيٌن اإَِلى اأََجٍل، َوَلُه َدْيٌن اإَِلى اأََجٍل َفالَِّذي َعَلْيِه َحالٌّ َماَت الرَّ

اأََجِلِه«)4(.

ْبِن  �َسَلَمَة  اأَِبي  َعْن  اإِْبَراِهيَم،  ْبِن  �َسْعِد  طريق  من  اجلنة،  دخل  ين،  والدَّ  ، والُغُلوِّ الِكرْب،  ثالث:  من   =
،  َومَلْ  ْيَخنْيِ ِحيٌح، َعَلى �َسْرِط ال�سَّ ا. وقال احلاكم: “َهَذا َحِديٌث �سَ ْحَمِن، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة مرفوعاً عبدالرَّ
النووي يف املجموع )78/5(:  اه�. وقال  “هذا حديث ح�سن”.  ِمذي )375/2(:  ْ الرتِّ َجاُه”، قال  ُيَخرِّ
وكاين يف نيل الأوطار )25/5(:  “رواه الرتمذي وابن ماجه باإ�سناٍد �سحيٍح اأو ح�سن...”. اه�. وقال ال�سَّ

ُدوٌق ُيْخِطُئ”. ْحَمِن، َوُهَو �سَ “احَلِديُث ِرَجاُل اإ�ْسَناِدِه ِثَقاٌت؛ اإلَّ ُعَمَر ْبَن اأَِبي �َسَلَمَة ْبِن عبدالرَّ
الزهري املدين،  �َسَلمة بن عبدالرحمن بن عوف  اأبي  اإ�سناده عمَر بن  ِمذي؛ لأن يف  ْ الرتِّ نه  قلت: ح�سَّ
الكمال  تهذيب  انظر:  وغريهم.  والن�سائي،  َمعنٍي،  وابن  امَلديني،  وابن  مهدي،  وابن  �سعبة،  فه  �سعَّ

)375/21(، تقريب التهذيب )�ص/353(.
البيان للعمراين )201/6(.  )1(

ْوكاين، من علماء اليمن، من اأهل �سنعاء، ُوِلد �سنة )1173ه�(  حممُد بُن عليِّ بِن حممِد بن عبداهلل ال�سَّ  )2(
اأ�سرار  من  الأوطار  نيل  له:  ق�ساءها،  وويل  ب�سنعاء.  ون�ساأ  باليمن،  بالد خولن،  �َسْوكان من  بهجرة 
منتقى الأخبار، والبدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع، وفتح القدير، وغري ذلك، ُتويفِّ �سنة 

1250ه� ب�سنعاء. انظر: الأعالم )298/6(.
نيل الأوطار )25/5(.  )3(

اأخرجه الدارقطني يف �سننه يف كتاب الأق�سية والأحكام رقم )4554( )415/5(، وقد تفرد بروايته   )4(
الدارقطني، والقاعدة يف هذا ما قاله ابن تيمية يف الرد على البكري )78/1(: “والدارقطني �سنَّف 
ا يف  �ُسَنَنه ليذكر فيها غرائب ال�سنن، وهو يف الغالب يبنيِّ حاَل ما رواه، واأعلم النا�ص بذلك”. وقال اأي�ساً
الفتاوى الكربى )616/6(: “واأبو احل�سن )الدارقطني( مع اإمتام اإمامته يف احلديث فاإنه اإمنا �سنَّف 
هذه ال�سنن كي يذكَر فيها الأحاديَث امل�ستغربة يف الفقه، وَيجَمع ُطُرَقها، فاإنها هي التي يحتاج فيها 
ْيَلعي يف ن�سب الراية )356/1( عن �سنن الدارقطني: “جممع الأحاديث املعلولة،  اإلى مثله”. وقال الزَّ

ومنبع الأحاديث الغريبة”. 
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ل يحل باملوت. ين املوؤجَّ وجه ال�ستدلل: اأنَّ فيه دللةاً �سريحة على اأن الدَّ

وُنوِق�ص: باأنه �سعيٌف، فال حجة فيه، كما ظهر يف تخريجه.

ِنِه ِمَن  كُّ اأِْجيِل َمَع مَتَ َي ِبالتَّ ا َر�سِ َ ْيِن اإِمنَّ َة َخِرَبْت، َوَربَّ الدَّ مَّ الدليل الثالث: اأنَّ الذِّ
امَلاِل، َوَقْد َزاَلِت املُْكَنُة باملوت)1(.  

من  نوا  مُيكَّ اأن  اإما  فالَوَرثة  الغرمي،  مبوت  يُن  الدَّ يحلَّ  مل  لو  اأنه  الرابع:  الدليل 
نوا، والأول باطٌل؛ لقوله تعالى: )ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   كة، اأو ل مُيكَّ ِ ق�سمة الرتَّ
كة من  ِ ۇئ( ]الن�ساء: 11[، والثاين كذلك، ملا يلحق اجلميَع من ال�سرر ب�سبب وقف الرتَّ

غري فائدة)2(.

ُة القول الثاين:  اأدلَّ

اأبي  حلديث  حقوقه؛  كبقية  عنه  فُيوَرث  للميِّت،  حقٌّ  التاأجيل  اأن  الأول:  الدليل 
ا اأو مالاً فلَوَرثِته«)3(، وك�سائر  هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن تَرَك حقًّ

ين اإلى اأجله، ول يحلُّ مبوت املدين. حقوقه)4(. وعلى هذا يبقى هذا الدَّ

يف  جاء  الذي  لكن  ا«؛  »حقًّ لفظ  ثبت  لو  النزاع،  حمل  يف  حجٌة  باأنه  وُنوق�ص: 
ا« يف كتب احلديث،  ال�سحيحني وغريهما: »من تَرَك مالاً فلَوَرثِته«، ومل ترد زيادة »حقًّ
ولعلها من زيادات الفقهاء)5(، ولو ثبتت الزيادُة فاإن املراد باحلق: ما ُينتَفع به، ويكون 

الذخرية )172/8(.  )1(
اجلامع مل�سائل املدونة واملختلطة )525/5(، التو�سيح )722/4( �سرح جامع الأمهات )12/12(.  )2(

الة  اأخرجه البخاري رقم )2398( يف كتاب ال�ستقرا�ص واأداء الديون واحلجر والتفلي�ص؛ باب: ال�سَّ  )3(
 )1619( رقم  مالاً  ترك  من  باب:  الفرائ�ص؛  كتاب  يف  وم�سلم  )�ص/410(،  ا  َديناً ترك  من  على 

ا«. )�ص/760(؛ لكن دون لفظة: »حقًّ
�سرح الزرك�سي )77/4(.  )4(

قال ال�سيخ د. عبداهلل بن جربين يف حتقيقه على �سرح خمت�سر الزرك�سي )77/4(: “يذكر الفقهاُء   )5(
ا« على بقاء الأجل بعد املوت؛ فاإن الأَجَل حق للميِّت  هذا اللفظ لهذا احلديث لال�ستدلل بقوله »حقًّ
ل مبوت الغرمي، هكذا ا�ستدل ال�سارح هنا، وقبله  ين املوؤجَّ تركه بعد موته، فيكون لورثته، فال يحل الدَّ
اأبو حممد يف املغني )486/4( والرافعي يف فتح العزيز )358/10( وغريهم، ولكني مل اأقف على =
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له فيه م�سلحٌة بعد وفاته، كالِق�سا�ص، واملطالبة بحد الَقْذف، وغري ذلك، بخالف 
ِته ُمرَتَهنةاً  ُر بذلك لبقاء ذمَّ الأجل، فاإنه ا�ستغنى عنه مبوته، ول ينتفع ببقائه؛ بل يت�سرَّ

به)1(.

بيِد  يبقى  املاَل  فاإن  مات،  اإذا  امل�ساربة  العامل يف  على  القيا�ُص  الثاين:  الدليل 
َوَرثِته، يعملون فيه اإن كانوا اأَُمناء، اأو اأََتوا باأمنٍي)2(.

ٌف على اإذن  وُنوِق�ص: باأنه قيا�ٌص مع الفارق؛ لأن اإمتاَم امل�ساربة من الورثة متوقِّ
رب املال، فهو يف حقيقته ابتداء عقٍد جديٍد مع الورثة)3(.

للِخالَفِة،  ِميقاٌت  هو  ا  واإمنَّ للُحُقوِق،  ُجِعَل ُمْبطالاً  ما  امَلْوَت  اأنَّ  الثالث:  الدليل 
كة  ِ ين يف ذمة امليِّت كما كان، ويتعلق بالرتَّ وَعالمٌة على الوراثِة، فعلى هذا يبقى الدَّ

كتعلق اأَْر�ِص اجلناية برقبة اجلاين)4(.

القول املختار:

ين باملوت؛ وذلك لقوة ما ا�ستدل به اأ�سحاُب  القول الأول؛ وهو القول بحلول الدَّ
هذا القول من اأدلة، و�سالمتها من املناق�سة عليها.

ُة اأكَثَ  ل بالفلَ�ِس، باأن كانت الديون احلالَّ امل�ساألة الثانية: حلول الدين املوؤجَّ
من مال املدين، فُحِجر عليه.

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

احلبري  تلخي�ص  يف  حجر  ابن  وقال  اه�.  امل�سندة...”.  احلديث  طرق  من  �سيٍء  يف  اللفظة  هذه   =
)137/3(: “ومل اأَرُه كذلك؛ اأي: بهذا اللفظ، والأجل حق، ولي�ص مبال”. 

اإفال�ص ال�سركات واأثره يف الفقه والنظام )189/1(.   )1(
�سرح جامع الأمهات )11/12(.  )2(

التاج والإكليل )7/  ْردير )1264/2(،  للدَّ الكبري  ال�سرح  الورثة يف:  اإمتام امل�ساربة من  انظر م�ساألة   )3(
462(، ال�سرح الكبري )131/14(، �سرح منتهى الإرادات )585/3(.

ال�سرح الكبري )329/13(.  )4(



الفروق الفقهية املتعلقة بالتفليس مجعًا ودراسة

العدد  السادس  واخلمسون  447العدد  السادس  واخلمسون 446

احلنفية)1(،  قال  وبه  ِبالَفَل�ِص؛  لُّ  حَتِ َل  اآَجاِلَها،  َعَلى  الديوَن  الأول:  اأن  القول 
وال�سافعية)2(، واحلنابلة)3(.

ين يحل بالفَل�َص؛ وبه قال املالكية)4(. القول الثاين: اأن الدَّ

اأدلَّة القول الأول: 

الدليل الأول: اأنَّ الأَجَل َحقٌّ للُمفِل�ِص، فال َي�سُقُط بَفَل�ِسه، ك�ساِئِر ُحُقوِقه)5(.

الدليل الثاين: اأنَّ اإفال�سه ل ُيوِجُب ُحُلوَل ما له من الديون على الغري، فال ُيوِجُب 
ا، كاجُلُنوِن والإِْغماء)6(. ُحُلوَل ما عليه من الديون اأي�ساً

الدليل الثالث: قيا�ُص الأجل على �سائر حقوق امَلدين يف عدم ال�سقوط بالتفلي�ص، 
بجامع اأن كالًّ منها حقٌّ للَمدين)7(.

اأدلَّة القول الثاين: 

ٍة �سليمة من الدين،  ين اإمنا ر�سي بذمَّ ة َخِربت، ورُب الدَّ مَّ الدليل الأول: اأن الذِّ
تعجيُل  وَجَب  عليه،  كاحَلْجِر  املداينة،  به عند  ير�َص  ِة عيٌب مل  الذمَّ فاإذا طراأ على 

ه)8(. حقِّ

ا كليًّا، والأجل حقٌّ له، فال ي�سقط بغري موجب  َة مل تخُرب خراباً وُنوق�ص: باأنَّ الذمَّ
�سرعي لل�سقوط.

يم )�ص/357( جممع الأنهر )443/2(. حا�سية ابن عابدين )152/6(، الأ�سباه والنظائر لبن جُنَ  )1(
احلاوي )333/6(، نهاية املطلب )401/6(، رو�سة الطالبني )128/4(، مغني املحتاج )192/2(.  )2(

�سرح منتهى الإرادات )468/3(، �سرح ك�ساف القناع )366/8(، غاية املنتهى )136/2(.  )3(
ال�سالك  بلغة   ،)184/6( اخلر�سي  حا�سية   ،)11/12( الأمهات  جامع  �سرح   )722/4( التو�سيح   )4(

.)273/3(
ال�سرح الكبري )326/13(، �سرح منتهى الإرادات )467/3(.  )5(
ال�سرح الكبري )326/13(، �سرح منتهى الإرادات )467/3(.  )6(
ال�سرح الكبري )326/13(، �سرح منتهى الإرادات )467/3(.  )7(

اجلامع مل�سائل املدونة واملختلطة )525/5(، الذخرية )172/8(.  )8(



د. فهد بن عبدالعزيز اخلضري

العدد  السادس  واخلمسون  449العدد  السادس  واخلمسون 448

الدليل الثاين: اأنَّ الإفال�َص يتعلق به الدين باملال، فاأ�سقط الأجل كاملوت)1(.

ين يحل باملوت، واإن �ُسلِّم فالفرُق بينهما اأن ذمته  ونوق�ص: بعدم الت�سليم باأن الدَّ
خِربت وبطلت، بخالف املفل�ص، فاإن ذمته مل تخُرب بالكلية)2(.

الراأي املختار:

اإنها  ثم  الأدلة،  لقوة  بالفل�ص؛ وذلك  الدين  بعدم حلول  القائل:  الأول  القول  هو 
، فاإذا مل يحلَّ هذا الأجل مل يجب  ط يف وجوب ق�سائها حلوُل اأَجٍل معنيَّ ديون ا�سرُتِ
على الَغرمي ق�ساء، ول ينبغي مطالبته بذلك؛ لأن امل�سلمني على �سروطهم، وقيا�ص 

، فال ُيقا�ص احليُّ على امليت. التفلي�ص على املوت فيه نظر؛ لأن املفِل�َص حيٌّ

درجة الفرق: بناءاً على ترجيح مذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية وال�سافعية 

بحلول الدين باملوت)3(، وترجيح مذهب اجلمهور من احلنفية وال�سافعية واحلنابلة 
لُّ ِبالَفَل�ِص)4(؛ تبنيَّ قوُة الفرق بني امل�ساألتني. واهلل اأعلم. لة َل حَتِ اأن الديون املوؤجَّ

ال�سرح الكبري )325/13(.  )1(

ال�سرح الكبري )325/13(.  )2(
كة،  ِ ، ت�ساووا يف الرتَّ ل، وبع�سها حالٌّ اإذا مات مفل�ص وله ُغَرماء بع�ص ديونهم موؤجَّ وعلى هذا القول:   )3(
َركاء يف ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة فاإنه ل يحل ديُن ال�سركة  فاقت�سموها على قدر ديوِنهم، واأما ال�سُّ
مبوت اأحد من ال�سركاء؛ لأن حقيقة الديون يف مثل هذه ال�سركات لي�ست على ال�سركاء، ولكنها على 
، فال عالقة بني ديون ال�سركة وال�سركاء. انطر: اإفال�ص ال�سركات  ال�سركة ب�سفتها �سخ�سيةاً معنويةاً

واأثره يف الفقه والنظام )199-198/1(.
لة، ولكن  لة، وُحِكم عليها بالإفال�ص، فال حتل الديون املوؤجَّ وعلى هذا القول: فلو كان على ال�سركة ديون موؤجَّ  )4(
قد ي�سعب تطبيُق هذا احلكم على جميع اأنواع ال�سركات احلديثة، فال بد من التف�سيل، فاإذا كانت ال�سركة 
يت ال�سركة؛ لأن  فِّ ين عند حلوله؛ ولو �سُ ت�سامنية مل حتلَّ الديون باإفال�سها، وُيطاَلب ال�سركاء فيها بالدَّ
كلَّ �سريك فيها م�سوؤول م�سوؤولية مطلقة عن ديون ال�سركة يف اأمواله اخلا�سة، اأما اإذا كانت ال�سركة ذات 
ة  ل، ويدخل جميع ال�سركاء يف املحا�سَّ ين املوؤجَّ م�سوؤولية حمدودة اأو م�ساهمة، فيتعني القوُل فيها بحلول الدَّ
اأُ�ْسوة الغرماء؛ خ�سيَة �سياع حقوق بقية الدائنني الذين مل يحلَّ اأجل دينهم بت�سفية ال�سركة، ولأن ال�سركة 
بعينه لريد  ُيطاَلب فيها �سخ�ٌص  باإفال�سها وت�سفيتها ل  وامل�ساهمة بعد احلكم  امل�سوؤولية املحدودة  ذات 
ل، واإمنا هي �سركات ذات �سخ�سية اعتبارية، تنتهي بانتهاء ت�سفيتها، ول ُي�ساأَُل فيها ال�سركاء  يَن املوؤجَّ الدَّ
�سهم من راأ�ص املال. انطر: اإفال�ص ال�سركات واأثره يف الفقه والنظام )187/1- عن الديون اإل بقدر ِح�سَ

188(، )نظام الإفال�ص( ال�سعودي، ال�سادر بالأمر ال�سامي رقم )52( بتاريخ 28 / 5 / 1439ه�.
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املطلب الثاين
 الفرق بني بيع املفل�ص، و�صدقته، وعتقه؛ 

من حيث اجلواُز وعدمه

ف املفل�ُص بعد احَلْجر عليه ببيٍع، اأو �سدقة، فاإن ت�سرفه ل ينفذ عند  اإذا ت�سرَّ
احلنفية)1(، واملالكية)2(، وال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(.

اأبي  عند  وينُفُذ؛  ي�سحُّ  عتَقه  فاإن  ا؛  عبداً عليه  احَلْجر  بعد  املفل�ُص  اأعَتق  واإذا   
حنفية)5(، وروايٌة عند احلنابلة)6(.

اجلامع بني امل�ساألتني: اأن كال امل�ساألتني ت�سرٌف مايلٌّ من مفِل�ٍص قد ُحِجر عليه. 

و�سدقة،  بيع،  املايل من  الت�سرف  املفل�َص ممنوٌع من  اأن  امل�ساألتني:  الفرق بني 

َفه ل ينفذ؛ لتعلِق حقِّ الُغَرماء مباله، ولو مل  ف فاإن ت�سرُّ وخالف ذلك، واأنه اإذا ت�سرَّ
يكن كذلك ملا كان يف احلجر فائدٌة، ويف العتق ينُفُذ ت�سرفه، لت�َسوُِّف ال�سارع للعتق، 

، ولهذا ي�سري اإلى ملك الغري، وي�سري وقفه)7(. ا و�سرايةاً ولأن للعتِق تغليباً

درا�سة م�ساألَتِي الفرق: 

امل�ساألة الأولى: حكم الت�سرف املايل للمَحْجور عليه من بيٍع و�سدقة.

ف على قولني:  اختلف الفقهاء  يف ذلك الت�سرُّ

تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )199/5(، بدائع ال�سنائع )174/7(، فتح القدير )281/9(.  )1(
التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )725/4(، �سرح جامع الأمهات )16/12(، حا�سية اخلر�سي   )2(

)183/6(، بلغة ال�سالك )271/3(، جواهر الإكليل )173/2(.
البيان )143/6(، نهاية املطلب )395/6(، رو�سة الطالبني )130/4(، مغني املحتاج )193/2(.  )3(

�سرح منتهى الإرادات )448/3(، �سرح ك�ساف القناع )339/8(، غاية املنتهى )132/2(.  )4(
َرْخ�سي )163/24(، تبني احلقائق �سرح كنز الدقائق )199/5(. املب�سوط لل�سَّ  )5(

ْرَك�سي )80/4(، الإن�ساف )250/13(. روؤو�ص امل�سائل يف اخلالف )514/1(، �سرح الزَّ  )6(
ال�سرح الكبري )250/13(.  )7(
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واملالكية)2(،  ينفذ؛ وهو قول احلنفية)1(،  فه ل ي�سح، ول  اأن ت�سرُّ الأول:  القول 
وال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(. 

القول الثاين: ي�سحُّ ت�سرفه وينفذ؛ وهو قوُل اأبي حنيفَة)5(. 

ُة القول الأول:  اأدلَّ

ُفه فيها،  رُّ حَّ َت�سَ الدليل الأول: “اأنَّ ُحُقوَق الُغَرماء َتَعلََّقْت باأْعياِن ماِله، فلم َي�سِ
كالرهِن ل ي�سحُّ ت�سرف الراهن به”)6(.

على  ا  قيا�ساً ُفه  رُّ َت�سَ حَّ  َي�سِ فلم  حاِكٍم،  بُحْكِم  عليه  ُجوٌر  حَمْ اأنه  الثاين:  الدليل 
ال�سفيه)7(.

دليل القول الثاين: 

الدليل الأول: اأنه ر�سيٌد من اأهل الت�سرف، فت�سرفه جائٌز ونافذ، ومن ذلك بيعه 
و�سرائه.

َرٌر َعِظيٌم،  اَقُه ِبالَبَهاِئِم، َوَذِلَك �سَ ِتِه، َواإِحْلَ الدليل الثاين: اأن يف احَلْجِر اإْهَداَر اأَْهِليَّ

تبني احلقائق �سرح كنز الدقائق )199/5(، بدائع ال�سنائع )174/7(، فتح القدير )281/9(.  )1(
التب�سرة )3153/7-3154(، التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )725/4(، �سرح جامع الأمهات   )2(

)16/12(، حا�سية اخلر�سي )183/6(، بلغة ال�سالك )271/3(، جواهر الإكليل )173/2(.
البيان )144/6(، نهاية املطلب )395/6(، رو�سة الطالبني )130/4(، مغني املحتاج )193/2(.  )3(

�سرح منتهى الإرادات )448/3(، �سرح ك�ساف القناع )339/8(، غاية املنتهى )132/2(.  )4(
املب�سوط )163/24(، تبني احلقائق )199/5(، العناية �سرح الهداية )271/9(، وذلك بناء على راأيه   )5(
يُن مباله ل يفل�ص، ول ُيحَجر عليه، ولو طلب غرماوؤه ذلك؛ لأن اأ�سباب احلجر  اأن املفِل�َص الذي اأحاط الدَّ
عند اأبي حنيفة ثالثة: اجلنون، وال�سبا، والرق. وعليه: فلي�ص للحاكم اأن يحجر على املفل�ص، ول يبيع 
ماله؛ بل يحب�سه؛ حتى يوؤدَي اأو ميوَت يف ال�سجن، قال يف تبني احلقائق )1995/5(: “َل ُيْحَجُر َعَلْيِه 
اَقُه  ِتِه، َواإِحْلَ بِ�سَبَبِ دَيْنٍ، وَلَوْ طَلَبَ غُرَمَاوؤُهُ احلَجْرَ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَ اأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ يِف احَلْجِر اإْهَداَر اأَْهِليَّ

”. اه�. َرٍر َخا�صٍّ اُقُه ِبِه؛ ِلَدْفِع �سَ َرٌر َعِظيٌم، َفاَل َيُجوُز اإحْلَ ِبالَبَهاِئِم، َوَذِلَك �سَ
رو�سة الطالبني )130/4(، ال�سرح الكبري )247/13(.  )6(

ال�سرح الكبري )247/13(.  )7(
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.)1( َرٍر َخا�صٍّ اُقُه ِبِه؛ ِلَدْفِع �سَ َفاَل َيُجوُز اإحْلَ

ماله  يف  الت�سرف  من  امَلدين  منع  باأنَّ  الت�سليم  بعدم  الدليالن:  هذان  وُنوِق�ص 
َته؛ لأنه بهذا احلجر مُيَنع من الت�سرف مباله؛ لتعلق حقِّ الُغَرماء به، اأما  ُيهِدر اأهليَّ

ا منه. ِته اأو ت�سرفه يف غري املال، فلي�ص ممنوعاً ُف املايل يف ذمَّ الت�سرُّ

الراأي املختار:

بيع  من  املالية  والت�سرفات  التربعات  من  املفِل�ِص  مبنع  القائل  الأول  القوُل  هو 
ا بامَلدين، وذلك خارٌج  ا حلق الدائن، ولأن يف الت�سرف اإ�سراراً و�سراء؛ وذلك حفظاً

عن املق�سود من احَلْجِر عليه من احلفاظ على ماله من ال�سياع.

ف املفل�س املَْحجور عليه يف ماله بالعتق. امل�ساألة الثانية: ت�سرُّ

اختلف الفقهاُء على قولني: 

، ول ينفد؛ وهو مذهُب املالكية)2(، وال�سحيُح من  القول الأول: اأن عتَقه ل ي�سحُّ
مذهب ال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(.

القول الثاين: اأن عتَقه ي�سحُّ وينفذ؛ وهو قوُل ال�ساحبنِي عنَد احلنفية)5(، وروايٌة 
عند احلنابلة )6(.

اأدلة القول الأول: 

ٍع، وهو ممنوٌع من التربع حلق  �ُص تربُّ الدليل الأول: اأن العتَق ت�سرٌف مايلٌّ وحَمْ

َرْخ�سي )163/24(، تبني احلقائق �سرح كنز الدقائق )199/5(، العناية �سرح الهداية  املب�سوط لل�سَّ  )1(
 ،)271/9(

التب�سرة )3154/7(، حا�سية اخلر�سي )178/6(، )183/6(، جواهر الإكليل )173/2(.  )2(
البيان )144/6(، نهاية املطلب )395/6(، رو�سة الطالبني )130/4(، مغني املحتاج )193/2(.  )3(

ال�سرح الكبري )247/13(، �سرح منتهى الإرادات )448/3( �سرح ك�ساف القناع )339/8(.  )4(
البناية �سرح الهداية )121/11(، تبني احلقائق �سرح كنز الدقائق )196/5(.  )5(

روؤو�ص امل�سائل يف اخلالف )514/1(، امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )374/1(، �سرح   )6(
ْرَك�سي )80/4(، الإن�ساف )250/13(. الزَّ
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الُغَرماء، فلم ينفذ عتقه، كاملري�ص الذي ي�ستغرق َديُنه ماَله؛ حيث ل ي�سح �سدقته، 
ول هبته)1(.

فيه)2(. الدليل الثاين: اأنَّ املفل�َص حَمجوٌر عليه بحكم احلاكم، فلم ينفذ عتقه، كال�سَّ

دليل القول الثاين:

اأنه عتٌق من مالٍك ر�سيد، فنفذ كما قبل احلجر، ويفارق �سائر الت�سرفات؛ لأنَّ 
، ولهذا ي�سري اإلى ملك الغري، وي�سري واقفه، بخالف غريه)3(. ا و�ِسرايةاً للعتق تغليباً

ا، ُيوؤَخُذ منه ِقيَمُة  وُنوِق�ص: باأن �ِسرايَته اإلى ملك الغري من �سْرِطه اأن َيُكوَن ُمو�ِسراً
ياَنةاً حَلقِّ  ا مل َيْنُفْذ ِعْتُقه اإلَّ يف ِمْلِكه؛ �سِ ُر، ولو كان ُمْع�ِسراً رَّ يِب �َسِريِكه، ول َيَت�سَ َن�سِ

ياِع)4(. الغريِ، وحِفْظاًا له من ال�سَّ

الراأي اخلتار: 

وقع وهو  لأنه  بعد احلجر؛  واإم�سائه  العتق  بعدم �سحة  القائل:  الأول  القول  هو 
ممنوٌع من الت�سرف املايل.

درجة الفرق: بناءاً على ترجيح مذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية وال�سافعية مبنع 

املفل�ص من التربعات والت�سرفات املالية، وترجيح مذهب املالكية وال�سافعية واحلنابلة 
اأن عتق املفل�ص ل ي�سح ول ينفد؛ يتبني �سعفُ الفرق بني امل�ساألتني. واهلل اأعلم)5(.

ال�سرح الكبري )250/13(.  )1(

ال�سرح الكبري )247/13(.  )2(
البناية �سرح الهداية )121/11(.  )3(

ال�سرح الكبري )250/13(.  )4(
باملفل�ص  ويلحق  اأعتق،  اأو  اأو وهب،  باع،  ويُردُّ حميع ما  باطٌل،  فاإن ت�سرفه  املفل�ص؛  لو ت�سرف  ولهذا   )5(
ا كان، اأو  هنا ال�سركات التجارية؛ فاإن ال�سركات بعد احلكم بتفلي�سها ل ي�سح لها كل ت�سرف، تربعاً
ا، ولو مل ي�سرَّ بالغرماء؛ لأن راأ�َص مال ال�سركة اأ�سبح بعد التفلي�ص م�سغولاً بحقوق الغرماء، ف�سار  عقداً
كالراهن يبيُع الرهن، وبيع الرهن غرُي �سحيح، واإذا وقع �سيٌء من ذلك فاإنها ُتَعد باطلةاً على القول 

الراحج. انطر: اإفال�ص ال�سركات واأثره يف الفقه والنظام )535/2(.
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املطلب الثالث
الفرق بني اإقرار املفل�ص بَديٍن يف املجل�ص)1(، اأو عن قرِب زماٍن، وبني 

اإقراره بعد طول وقت؛ من حيث قبوُل االإقرار، وعدمه

اأو بعده  ُفلِّ�ص فيه،  اأو مبعني يف املجل�ص الذي  اإقراُر املفل�ص بديٍن يف ذمته  ُيقَبل 
ا ِلُغَرَماِئِه، عند املالكية)2(، وال�سافعية)3(، ول ُيقَبل اإقراُر  بقرٍب، ويكون املَُقرُّ َلُه ُم�َساِركاً
املفِل�ِص بديٍن بعد املجل�ص بزمٍن بعيد، ول ي�سارك املَُقرُّ له الغرماء؛ عند احلنفية)4(، 

واملالكية)5(، واحلنابلة)6(، وهو قولٌ لل�سافعية)7(.

اجلامع بني امل�ساألتني: اأن كال امل�ساألتني اإقراٌر من مفل�ص قد ُحِجر عليه. 

الفرق بني امل�ساألتني: اأنَّ الغالب يف حق من يعامل النا�ص اأنه ل ي�ستح�سر جميَع ما 

عليه يف وقٍت واحد اإل بتفكر، ولأن اإقراره بالبعيد يكون من باب الفرار ببع�ص املال 
اأو التواطاأ مع الغري، فقُبِل الزمُن القريب دون البعيد)8(.

املق�سود باملجل�ص: “اإذا اجتمع راأي الغرماء على تفلي�ص املدين”؛ اأي: بامل�ساورة فيه. وقيل: “اإذا رفعوه   )1(
للقا�سي. وقيل: بجعله بال�سجن”. انظر: املنتقى �سرح موطاأ مالك )431/6(، التو�سيح �سرح خمت�سر 
ابن احلاجب )728/4(. وقال ابن ر�سد اجلد يف البيان )531/10(: “واأما حدُّ التفلي�ص الذي مينع 
قبوَل اإقراره، فهو اأن يقوَم عليه غرماوؤه في�سجنوه، اأو يقوموا عليه، فيت�سرتَّ عنهم، فال يجدوه”. انظر: 

امل�سادر ال�سابقة.
التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )728/4(، �سرح جامع الأمهات )20/12(، حا�سية اخلر�سي   )2(

ْردير )1061/2(، بلغة ال�سالك )274/3(. )186/6(، جواهر الإكليل )176/2(، ال�سرح الكبري للدَّ
احلاوي )321/6(، البيان )147/6(، رو�سة الطالبني )132/4(، مغني املحتاج )194/2(.  )3(

الهداية )3/ 282(، العناية �سرح الهداية )276/9(، اللباب )73/2( )99/2(، البناية �سرح الهداية   )4(
ا، وقد �سبقت الإ�سارُة اإلى اأنه يرى عدَم  )120/11(، اأما اأبو حنيفة فاإنه يرى قبوَل الإقرار منه مطلقاً

. جواز احلجر على املفل�ص اأ�سالاً
التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )729/4(، �سرح جامع الأمهات )21/12(، حا�سية اخلر�سي   )5(

)186/6(، جواهر الإكليل )176/2(، ال�سرح الكبري للدردير )1061/2(، بلغة ال�سالك )274/3(.
�سرح منتهى الإرادات )448/3( �سرح ك�ساف القناع )338/9(، غاية املنتهى )132/2(.  )6(

احلاوي )321/6(، البيان )147/6(، رو�سة الطالبني )132/4(، مغني املحتاج )194/2(.  )7(
عدة الربوق )�ص/ 571(، التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )728/4(.  )8(
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درا�سة م�ساألَتِي الفرق: 

تتطلب دار�سُة الفرق بني م�ساألتي الفرق دار�سَة حكِم اإقرار املفل�ص بعد احلجر 
عليه من حيث الأ�سل، وهي م�ساألٌة للفقهاء فيها قولن: 

يثبت  لكن  ماله؛  عنِي  يف  عليه  احَلْجر  بعد  املفل�ص  اإقراُر  ُيقَبل  ل  الأول:  القول 
امل�سهور)1(،  يف  احلنفية  قال  وبه  عليه،  احلجر  بعد  به  وُيطاَلُب  ذمته،  يف 

واملالكية)2(، وهو اأحد القولني يف مذهب ال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(.

ا  ُم�َساِركاً َلُه  املَُقرُّ  ويُكوُن  عليه،  احَلْجِر  بعد  املفل�ص  اإقراُر  ُيقَبل  الثاين:  القول 
لِغُرَمَائِهِ؛ واإن اأ�سرَّ بالغرماء، وهو اأظهُر القولني يف مذهب ال�سافعية)5(.

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: اأن مال املفل�ص تعلَّق به حقُّ الغري، فلم ُيقَبل اإقراُر َمن عليه احلقُّ يف 
ذلك املال، كالراهن اإذا اأقرَّ بَديٍن لزمه، ومل يبطل به حق املرتهن)6(.

فيه،  عليه  ُحِجر  فيما  اإقراُره   َّ يَ�ِسح فلم  عليه،  حمَْجُورٌ  اأنَّه  الثاين:  الدليل 
ِفيِه)7(. كال�سَّ

بالدين؛  له  ُيقّر  من  يواطَئ  اأن  ُيوؤَمن  فال  اإقراره،  يف  متََّهٌم  اأنَّه  الثالث:  الدليل 
لي�سارَك الُغَرماء، ثم ي�سلِّمه اإلى املفِل�ِص)8(.

الهداية  �سرح  البناية   ،)99/2( الختيار   ،)276/9( الهداية  �سرح  العناية   ،)282/3( الهداية   )1(
.)120/11(

ال�سالك  بلغة   ،)186/6( اخلر�سي  حا�سية   ،)21/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)729/4( التو�سيح   )2(
.)274/3(

احلاوي )321/6(، البيان )147/6(، رو�سة الطالبني )132/4(.  )3(
�سرح منتهى الإرادات )448/3(، �سرح ك�ساف القناع )338/9(، غاية املنتهى )132/2(.  )4(

احلاوي )321/6(، البيان للعمراين )147/6(، رو�سة الطالبني )132/4(، مغني املحتاج )194/2(.  )5(
البيان )147/6(.  )6(

ال�سرح الكبري )247/13(.  )7(
البيان للعمراين )147/6(.  )8(



الفروق الفقهية املتعلقة بالتفليس مجعًا ودراسة

العدد  السادس  واخلمسون  455العدد  السادس  واخلمسون 454

اأدلة القول الثاين: 

الدليل الأول: اأنه حقٌّ يثبت ب�سبب من�سوٍب اإلى ما قبل احَلْجر، فوجب اأن ي�سارك 
نة)1(. ه بالبيِّ �ساحب احلقِّ بحقه الغرماء، كما لو ثبت حقُّ

ٌة بعد احلجر، فرمبا واطاأ املَُقرُّ له؛  ونُوقِ�ص: اأنه قيا�ٌص مع الفارق؛ لأنَّ التهمَة قويَّ
ها)2(. نِة؛ فاإنَّه ل ُتْهَمَة يف َحقِّ لياأخَذ ما اأقرَّ به، ويرده عليه، بخالف الَبيِّ

ا باأحد الغرماء، وال�سَرُر ُيزال، واملَقرُّ له َغرمي،  الدليل الثاين: اأن يف ذلك اإ�سراراً
ِته. فلم مُيَنع من الدخول يف املال بح�سَّ

الراأي املختار:

القول الأول، وهو: عدم قبول اإقرار املفِل�ِص بعد احلجر عليه؛ لأن مقت�سى احلجر 
عليه ومنعه من الت�سرف يف ماله يتطلب األَّ ُيقَبَل اإقراُره بديٍن؛ لأنه نوٌع من الت�سرف، 

وقد يتخذه حيلةاً لإخفاء ماله.

وبعد بيان قويَلْ اأهل العلم، واأدلة كلِّ قوٍل يف م�ساألة اإقرار املفل�ص بعد احَلْجِر عليه 
ق بني م�ساألَتِي الفرِق  من حيث الأ�سُل، والنظر يف امل�سادر والبحث؛ يتبنيَّ اأنه مل يفرِّ
من املذاهب الأربعة اإل املالكية عند حديثهم عن اإقرار املفل�ص، فعندهم اأنَّ امَلديَن 
بعد تفلي�سه التفلي�َص الأخ�ص، اإذا اأقرَّ يف جمل�ص التفلي�ص، اأو بقربه بديٍن يف ذمته 
يُن الذي ُحِجر عليه فيه ثبت باإقراره، واأما  ملن ل ُيتََّهم عليه، ُيقَبل ب�سرط اأن يكون الدَّ
ا بالن�سبة اإلى املال  اإن ثبت بالبينة ال�سرعية؛ فاإن اإقراره باملجل�ص وقربه ل يفيد �سيئاً
الذي يف يده، وعلَّلوا تقييده باملجل�ص وقربه: باأن الغالَب يف حق من يعامل النا�َص اأنه ل 
ي�ستح�سر جميَع ما عليه اإل بتفكري)3(، ولأنَّ ما قارَب ال�سيَء ُيعَطى حكَمه)4(، والأقرُب 

البيان للعمراين )147/6(، رو�سة الطالبني )132/4(.  )1(
ال�سرح الكبري )248/13(.  )2(

عدة الربوق )�ص/ 571(، التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )728/4(.  )3(
الذخرية )366/5(.  )4(
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عدُم التفريق بني الزمن البعيد والقريب؛ ل�ستوائهما يف اأن كالًّ منهما حا�سٌل بعد 
�سدور احلكم باحلجر عليه. 

ا للمالكية- يف عدم قبول  درجة الفرق: بناءاً على ترجيح مذهب اجلمهور -خالفاً

الغرماء،  له  املَقرِّ  م�ساركة  وعدم  بقرٍب،  بعده  اأو  املجل�ص،  يف  بدين  املفل�ص  اإقرار 
بعد  بَديٍن  املفل�ص  اإقرار  قبول  عدم  يف  لل�سافعية،  ا  خالفاً اجلمهور  مذهب  وترجيح 
ِّ له الغرماء؛ تبنيَّ �سعف الفرق بني امل�ساألتني.  املجل�ص بزمنٍ بعيد، وعدم م�ساركة املقَر

واهلل تعالى اأعلم.

املطلب الرابع
يُن مباله اإذا اأقرَّ قبل احَلْجر  الفرق بني اإقرار املدين الذي اأحاط الدَّ

َّهَم عليه، كاأبيه، وابنه،  َّهَمُ عليه، وبني اإقراره ملن يُت عليه بدَينٍ ملن ال يُت
وزوجته؛ من حيث قبوُل االإقرار، وعدمه

اإقرار املِدْيان الذي اأحاط الدَّيُن مباله قبل احلجر ملن ل يتهم عليه جائٌز ومقبول، 
ُيتََّهم  ملن  بدين  واإقراره  واحلنابلة)4(،  وال�سافعية)3(،  واملالكية)2(،  احلنفية)1(،  عند 

عليه، كاأبيه، وابنه، واأخيه، وزوجته، غرُي جائٍر وغري مقبول عند املالكية )5(.

يُن مباله للغري. اجلامع بني امل�ساألتني: اأن كال امل�ساألتني اإقراٌر �سادر من اأحاط الدَّ

الفرق بني امل�ساألتني: اأن اإقراره لالأب اأو البن اأو الزوجة حملُّ ُتْهمٍة، فرمبا واطاأ 

تبني احلقائق )5/ 199(، بدائع ال�سنائع )169/7(، العناية )9/ 274(، البناية �سرح الهداية )11/ 115(.  )1(
التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )728/4(، �سرح جامع الأمهات )20/12(، حا�سية اخلر�سي   )2(

ردير )1061/2(. )186/6(، جواهر الإكليل )176/2(، ال�سرح الكبري للدَّ
احلاوي )321/6(، البيان )147/6(، رو�سة الطالبني )132/4(، مغني املحتاج )194/2(.  )3(

املنتهى  غاية   ،)338/9( القناع  ك�ساف  �سرح   ،)248/13( الإن�ساف   ،)246/13( الكبري  ال�سرح   )4(
.)131/2(

ردير  التب�سرة )3155/7(، حا�سية اخلر�سي )180/6(، جواهر الإكليل )173/2(، ال�سرح الكبري للدَّ  )5(
)1057/2(، بلغة ال�سالك )268/3(.
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املَقرَّ له؛ لياأخذ ما اأقر به، ويرده عليه، بخالف غريهم؛ فاإنه مل جتِر العادة اأن ُيِقرَّ 
، فُقِبل قوُله ل�سعف التُّهمة، فبان الفرق بينهما)1(. امَلديُن اإل مل�ستحقٍّ

درا�سة م�ساألَتِي الفرق: 

يُن مباله قبل احَلْجِر ملن ال ُيتََّهم  امل�ساألة االأولى: اإقرار املِْديان الذي اأحاط الدَّ
عليه.

اتَّفق الفقهاء من احلنفية)2(، واملالكية)3(، وال�سافعية)4(، واحلنابلة)5( اأنَّ اإقراَر 
يُن مباله قبل احلجر ملن ل ُيتََّهم عليه جائٌز ومقبول. امِلْديان الذي اأحاط الدَّ

يُن مباله قبل احلجر ملن ُيتََّهم  امل�ساألة الثانية: اإقرار املِْديان الذي اأحاط الدَّ
عليه، كاأبيه، وابنه، وزوجته؛ من حيث قبوُل الإقرار وعدمه.

اختلف الفقهاُء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

اأو  هبٍة،  اأو  بيٍع،  من  عليه  احلاكم  َحْجِر  قبل  املفِل�ُص  يفعله  ما  اأنَّ  الأول:  القول 
اإقراٍر، اأو ق�ساء بع�ص الغرماء، اأو غري ذلك، جائٌز، وعليه: فاإن ذلك يكوُن 

ا؛ وبه قال احلنفية)6(، وال�سافعية)7(، واحلنابلة)8(. ا �سحيحاً اإقراراً

يُن مباله اإذا اأقرَّ بدين ملن ُيتََّهم عليه،  القول الثاين: اأن امِلْديان الذي اأحاط الدَّ

ردير )1057/2(. حا�سية اخلر�سي )180/6(، ال�سرح الكبري للدَّ  )1(
الهداية  �سرح  البناية   ،)274/9( العناية   ،)169/7( ال�سنائع  بدائع   ،)199/5( احلقائق  تبني   )2(

.)115/11(
ال�سالك  بلغة   ،)1057/2( ْردير  للدَّ الكبري  ال�سرح   ،)180/6( اخلر�سي  حا�سية   ،)3155/7( التب�سرة   )3(

.)268/3(
احلاوي )321/6(، البيان للعمراين )147/6(، رو�سة الطالبني )132/4(، مغني املحتاج )194/2(.  )4(
ال�سرح الكبري )246/13(، الإن�ساف )248/13(، �سرح ك�ساف القناع )338/9(، غاية املنتهى )131/2(.  )5(
الهداية  �سرح  البناية   ،)274/9( العناية   ،)169/7( ال�سنائع  بدائع   ،)199/5( احلقائق  تبني   )6(

.)115/11(
احلاوي )321/6(، البيان للعمراين )147/6(، رو�سة الطالبني )132/4(، مغني املحتاج )194/2(.  )7(
ال�سرح الكبري )246/13(، الإن�ساف )248/13(، �سرح ك�ساف القناع )338/9(، غاية املنتهى )131/2(.  )8(
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كاأبيه، وابنه، واأخيه، وزوجته؛ فاإنه مُيَنع من ذلك، وُيَرد اإقراره، �سواءاً كان 
ذلك قبل احلجر عليه، اأم بعده، وبه قال املالكية)1(.

اأدلة القول الأول: 

ُفه، كَغرِيه)2(. رُّ ُجوٍر عليه، فَنَفَذ َت�سَ الدليل الأول: اأنه َر�ِسيٌد غرُي حَمْ

ُم �َسَبَبه)3(. الدليل الثاين: اأنَّ �َسَبَب امَلْنِع احَلْجُر، فال َيَتَقدَّ

ِف ومل ُيْحَجْر عليه، اأ�ْسَبَه امَلِلَئ)4(. رُّ الدليل الثالث: اأنه ِمن اأْهِل التَّ�سَ

دليل القول الثاين:

اأنه اإقراٌر لالأب، اأو البن، اأو الزوجة، فلم يُجْز؛ لأنَّ التُّهمَة قويٌة يف حقهم، فرمبا 
واطاأ املَقرَّ له؛ لياأُخَذ ما اأقرَّ به، ويرده عليه)5(. 

الراأي املختار:

َق  هو القوُل الأوُل؛ لكْن لو ارتاَب القا�سي يف اأمره بعد رفِعه اإليه، كان له اأن يحقِّ
َف الغرماء، وميَنَع الظلَم، وُيحِبَط على  يف مدى �سحة هذا الإقرار من عدمه؛ لُين�سِ

املُحتال احتياَله، ويو�سل احلقوَق لأ�سحابها. 

اأحاط  اإقرار املدين الذي  اأنَّ  اتَّفق عليه الفقهاء من  درجة الفرق: بناءاً على ما 

يُن مباله قبل احلجر ملن ل ُيتََّهم عليه جائٌز ومقبول، وترجيح مذهب اجلمهور من  الدَّ
يُن مباله اإذا اأقر بدين  احلنفية، وال�سافعية، واحلنابلة، من اأن امَلدين الذي اأحاط الدَّ

يتبني جائزٌ؛  اإقراره  اأن  احلجر،  قبلَ  وغريهما،  والأخ،  كالأب  اأقربائه  لأحد 
الفرق بني امل�ساألتني.

حا�سية اخلر�سي )180/6(، ال�سرح الكبري للدردير )1057/2(، بلغة ال�سالك )268/3(.  )1(
ال�سرح الكبري )246/13(.  )2(
ال�سرح الكبري )246/13(.  )3(
ال�سرح الكبري )246/13(.  )4(

التب�سرة )3155/7(.   )5(
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 املطلب اخلام�ص
عى اأنَّ له ديًنا على رجل، واأقام   الفرق بني املَْحجوِر عليه بفَل�ٍص اإذا ادَّ

�صاهًدا بحقه، وامتنع اأن يحلف مع �صاهده، وبني ما اإذا مات املَدين، 
وادَّعى وارثُه اأن له ديًنا على رجل، واأقام �صاهًدا، وامتنع عن اأن يحلف 

مع �صاهده؛ من حيث متكنُي الُغَرماء من اأداء اليمني)1(

ثم  واحد،  �ساهٌد  بدينه  له  َو�َسِهَد  ْنَكَرُه،  َواأَ �َسْخ�صٍ  َعَلى  اٍل  مِبَ املُْفِل�ُص  َعى  اإذا ادَّ
اأحد  اأن يحلفوا عند املالكية)2(، وهو  لغُرَمائه  اأن يحلفَ مع �ساهده، جاز  امتنع من 
ا على رجل،  قويَلِ ال�سافعية)3(، ولو مات �سخ�ٌص وعليه دين، وادعى وَرَثُته اأن له ديناً
واأقاموا �ساهداًا واحداًا على ذلك، ثم امتنعوا من اأن يحلفوا مع �ساهدهم، فاإنه لي�ص 

لُغَرمائه اأن يحلفوا عند ال�سافعية يف امل�سهور من املذهب)4(، واحلنابلة )5(.

اجلامع بني امل�ساألتني: اأن كال امل�ساألتني يف اأَمْياٍن ُتوؤَخذ من الُغَرماء، قد ياأخذون 

ا�ستحقاقهم منه. 

ا  الفرق بني امل�ساألتني: اأنَّ ُغَرماء املُفِل�ِص حني يحلفون فاإنهم يثبتون باأميانهم حقًّ

لهم؛ لأن حقوَقهم قد تعلَّقت مبال املفل�ص، فلهذا حلفوا، ولي�ص كذلك غرماء امليِّت؛ 
ا لغريهم، وهم الوَرَثة، فلهذا ل يحلفون؛ لأن املوت قد نقل  لأنهم يثبتون باأميانهم حقًّ

يَن واملرياَث اإلى الورثة، فبان الفرق بينهما)6(. الدَّ

تنويه: احلنفية ل يدخلون يف هذه امل�ساألة؛ لعدم جتويزهم اأ�سالاً الق�ساء باليمني مع ال�ساهد. انظر:   )1(
َرْخ�سي )30/17(، البناية �سرح الهداية )326/9(. بدائع ال�سنائع )224/6(، املب�سوط لل�سَّ

التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )731/4(، �سرح جامع الأمهات )24/12(، حا�سية اخلر�سي   )2(
ردير )1060/2(، بلغة ال�سالك )273/3(. )185/6(، جواهر الإكليل )176/2(، ال�سرح الكبري للدَّ

احلاوي )329/6(، البيان للعمراين )150/6(، رو�سة الطالبني )135/4(، نهاية املطلب )336/6،   )3(
و413(

احلاوي )82/17، و83(، املهذب )193/2(، البيان للعمراين )150/6(، رو�سة الطالبني )135/4(،   )4(
نهاية املطلب )336/6، و413(.

املغني )214/14(، �سرح ك�ساف القناع )373/9(، غاية املنتهى )137/2(، مطالب اأويل النهى )399/3(.  )5(
الو�سائل يف فروق امل�سائل )502/2(.  )6(
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درا�سة م�ساألَتِي الفرق: 

امل�ساألة الأولى:

ا، ومل يحلف معه،  اإذا ادَّعى املحجورُ عليه بفلَ�صٍ ديناًا له على رجل، واأقام �ساهداً
فهل للُغَرماء اأن يحلفوا باأن ما �سهد به ال�ساهد هو احلق، اأو ل)1(؟

اختلف الفقهاء  يف هذه امل�ساألة على قولني: 

يف  امل�سهور  يف  ال�سافعية  قال  وبه  َيْحِلُفوا؛  اأْن  للُغَرماء  يَجُوزُ  لَ  الأول:  القول 
املذهب)2(، واحلنابلة)3(.

، فاإذا حلفوا  القول الثاين: للُغَرماء اأَْن َيْحِلُفوا، باأن ما �سهد به ال�ساهُد هو احلقُّ
ةَ له  ا�ستحقوا املحا�سَّةَ يف ذلك املال مع الورثة، ومن نكَلَ منهم فال حما�سَّ
مع من حلف من الغرماء، ومن حلف اأخذ جميع حقه من هذا الديِن ل مقدار 
ما يقع منه لو حلف اأ�سحابه؛ وبه قال املالكية)4(، وهو قوٌل عند ال�سافعية)5(.

اأدلة القول الأول: 

ا يِف حق املفِل�ِص،  ُه َلْو َتِلَف َكاَن َتاِلفاً ِلُكُه املُْفِل�ُص؛ بدليل اأَنَّ الدليل الأول:  اأَنَّ امَلاَل مَيْ

اأي: مبعنى اأن امَلدين املفل�ص اإذا كان له حق دين على غريه، ومعه �ساهٌد به، وحلف معه، ثبت املال،   )1(
وتعلقت به حقوق الغرماء، فاإن اأبى املفل�ص اأن يحلف مع ال�ساهد؛ )اأي: نكل( فهل حُتاُل اليمني على 

الغرماء، اأم ل؟ فيه خالف.
 ،)135/4( الطالبني  رو�سة   ،)150/6( للعمراين  البيان   ،)192/2( املهذب   ،)329  /6( احلاوي   )2(

نهاية املطلب )336/6، و413(.
ال�سرح الكبري )345/13(، الإن�ساف )345/13(، �سرح ك�ساف القناع )373/9(، غاية املنتهى )137/2(.  )3(
التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )731/4(، �سرح جامع الأمهات )24/12(، حا�سية اخلر�سي   )4(
)185/6(، جواهر الإكليل )176/2(، ال�سرح الكبري للدردير )1060/2(، بلغة ال�سالك )273/3(. 
قال خليل املالكي يف التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )731/4(: “وكان القيا�ُص األَّ ميكنوا من 
بنكوله  يكون ق�سد  اأن  الغرمي  اتَّهَموا  ولكنهم  اأنه ماله،  ثبت  اإذا  ثبت يف ماله  اإمنا  لأن حقه  احللف؛ 
اإلى  من�سوٌب  وهل هو  ب�ساهٍد ومينٍي،  اأخذ احلق  اإذا  اختلف  وقد  �سيما  ول  الغرماء،  املال عن  اإخراَج 

ال�ساهد فقط، واليمني كال�ستظهار، اأو اليمني ك�ساهد ثان”. اه�. 
احلاوي )6/ 329(، البيان )150/6(، رو�سة الطالبني )135/4(، نهاية املطلب )336/6، و413(.  )5(
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يِف  َياَبُة  َوالنِّ اِن،  الأَمْيَ يِف  ِنَياَبةاً  َتُكوُن  َها  ِلأَنَّ ِه؛  َغرْيِ ِبَيِمنِي  َمالاً  اأََحٌد  ِلَك  مَيْ اأَْن  َيُجوُز  َوَل 
.)1( حُّ الَيِمنِي َل َت�سِ

ْعَوى َعْنُه،  اإِْثَباِت َدْعَوى املُْفِل�ِص َكالَيِمنِي يِف َنْفِي الدَّ اأَنَّ الَيِمنَي يِف  الدليل الثاين: 
اأَْن  َيُجْز  مَلْ  َوَنَكَل،  اأَْنَكَر  اإَِذا  َعَلْيِه  َعى  ادَّ َما  َنْفِي  يِف  َيْحِلُفوا  اأَْن  ِلْلُغَرَماِء  َيُجْز  مَلْ  ا  َفَلمَّ

اَرِت الَيِمنُي َلُه َفَنَكَل)2(. َعاُه اإَِذا �سَ َيْحِلُفوا يِف اإِْثَباِت َما ادَّ

الدليل الثالث: اأن امتناع �ساحب احلق عن اليمني فيه ُتْهَمٌة للغرماء اإذا حلفوا، 
باأنهم اأرادوا بهذه اليمني احل�سوَل على املال)3(.

حقِّ  يف  كذلك  موجودٌة  التُّهمَة  باأن  هذا  عن  النف�سال  ميكن  باأنه  ونوق�ص: 
املفل�ص، باأن يكون ق�سد بُنكوِله اإخراَج املال عن الغرماء)4(.

اأدلة القول الثاين: 

ا  ِت اإَِلى َوَرَثِتِه، َفَلمَّ رُي َماُل امَليِّ اِئٌر اإَِلْيِهْم، َكَما َي�سِ الدليل الأول:  اأَنَّ َماَل املُْفِل�ِص �سَ
ِت َجاَز ِلْلُغَرَماِء اأَْن َيْحِلُفوا َعَلى َماِل املُْفِل�ِص)5(. َجاَز ِلْلَوَرَثِة اأَْن َيْحِلُفوا َعَلى َماِل امَليِّ

وُنوِق�ص: باأنه قيا�ٌص مع الفارق؛ فاإن الَوَرثة هنا يحلفون لإثبات ملكهم له، بخالف 
امليت،  ميني  من  اأِي�ُسوا  امليِّت  َوَرثة  ولأن  لغريهم)6(،  ا  ملكاً ُيثِبتون  فاإنهم  الغرماء؛ 
فجاز لهم اأن يحلفوا، بخالف ُغَرماء امليِّت؛ فاإنهم مل يياأ�سوا من مينِي املفِل�ِص، فلم 

يحلفوا)7(.

ِل،  الدليل الثاين: اأَنَّ َحقَّ الُغَرَماِء يِف َماِل املُْفِل�ِص اأَْثَبُت ِمْن َحقِّ الَوِكيِل يِف َماِل املَُوكِّ

احلاوي )6/ 329(.  )1(

احلاوي )6/ 329(.  )2(
نهاية املطلب )336/6(.  )3(

التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )731/4(.  )4(
احلاوي )6/ 329(.  )5(

العدة �سرح العمدة )�ص/ 270(.  )6(
املهذب )193/2(.  )7(
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َثَمِن  َوالَباِئُع يِف  اإَِذا اْخَتَلَف الَوِكيُل  ِل  ِمْلِك املَُوكِّ اإِْثَباِت  َيْحِلَف يِف  اأَْن  ِلْلَوِكيِل  ا َجاَز  َفَلمَّ
ِلُثُبوِت  الُغَرَماِء  اإِْحاَلُف  َيُجوَز  اأَْن  َفاأَْوَلى  ِل،  املَُوكِّ َماِل  يِف  َحقٌّ  َلُهْم  َيْثُبُت  َوَلْي�َص  امَلِبيِع، 

ُحُقوِقِهْم يِف َماِل املُْفِل�ِص)1(.

وميكن مناق�سته: باأن الوكيَل اإمنا َيْحِلُف هنا َعَلى ِفْعِل َنْف�ِسِه، بخالف الَغرمِي، فهو 
ِه الَِّذي َل ِفْعَل َلُه ِفيِه)2(. يحلف َعَلى َدْيِن َغرْيِ

الراأي املختار: 

عني، واليمنُي  هو القولُ الأولُ القائل باأنَّهُ لَ يَجُوزُ للغُرَماء اأَنْ يَحْلِفُوا؛ لأنهم غري مدَّ
ِعي«)3(، واليمنُي  نُة على املُدَّ ا هي على املدعي )املالك( مع �ساهده؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الَبيِّ اإمنَّ

ل تدُخُلها النيابة)4(.

امل�ساألة الثانية:

ا،  ا واحداً ا له على رجل، واأقاموا �ساهداً من مات وعليه َديٌن، وادعى ورثُته اأن له ديناً
وامتنع الورثة اأن يحلفوا مع �ساهدهم، فهل للغرماء اأن يحلفوا، اأم ل؟

اختلف الفقهاء  يف هذه امل�ساألة على قولني: 

احلاوي )6/ 329(.  )1(
املغني )215/14(.  )2(

َعَلى  َوالَيِمنُي  ِعي،  املُدَّ َعَلى  َنُة  الَبيِّ َباُب:  َناِت،  َوالَبيِّ ْعَوى  الدَّ ِكَتاُب  الكربى،  ال�سنن  البيهقي يف  اأخرجه   )3(
ا. قال ابن عبدالهادي يف  َعى َعَلْيِه )427/10( رقم )21201( من حديث ابن عبا�ص  مرفوعاً املُدَّ
ا، واإمنا هو من قول ابن عبا�ٍص، وزعمه  املحرر )�ص/452(: “وزعم بع�ص املتاأخرين اأنه ل ي�سح مرفوعاً
ح الألباين هذا احلديث مبجموع طرقه كما يف الإرواء )307/8(، وي�سهد له قوله  مردود”، وقد �سحَّ
َعى َنا�ٌص ِدَماَء ِرَجاٍل َواأَْمَواَلُهْم، َوَلِكنَّ  ا�ُص ِبَدْعَواُهْم، َلدَّ ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه ابن عبا�ص : »َلْو ُيْعَطى النَّ

َعى َعَلْيِه«. اأخرجه البخاري يف كتاب �ُسوَرِة اآِل ِعْمَراَن، َباُب: )ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   الَيِمنَي َعَلى املُدَّ
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ( )�ص/793( رقم )4550( وم�سلم، كتاب الأق�سية، َباُب: الَيِمنُي 

َعى َعَلْيِه )818/2( رقم )1711(. َعَلى املُدَّ
رك�سي )76/4(. �سرح الزَّ  )4(
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القول الأول: َل َيُجوُز للغرماء اأَْن َيْحِلُفوا؛ وهو قوُل ال�سافعية يف م�سهور مذهبهم)1(، 
واحلنابلة)2(.

القول الثاين: َيُجوُز َلُهْم اأَْن َيْحِلُفوا؛ فاإذا حلفوا ا�ستحقوا املاَل، وبه قال املالكية)3(، 
وهو قوٌل عند ال�سافعية)4(.

اأدلة القول الأول: 

يْنِ، َلَرَجَع  ِّتَ مِنْ الدَّ َّ اأبروؤوا املَي الدليل الأول: اأنَّ الغرماء لَوْ حَلَفَوا مَعَ ال�سَّاهِدِ، ثُم
يْنُ اإَلى الَوَرَثِة، َوَلْو َكاَن َقْد َثَبَت َلُهم ِبَيِميِنِه، مَلْ َيْرِجْع اإَلْيِهْم)5(.  الدَّ

عن  بدلاً  ُعوُه  َيدَّ اأَْن  مَلََلُكوا  َعَلْيِه،  َيْحِلُفوا  اأَْن  َمَلُكوا  َلْو  الغرماء  اأن  الثاين:  الدليل 
اُنُهْم)6(. ، َفَكَذِلَك اأَمْيَ الَوَرثة، َوَدْعَواُهْم َمْرُدوَدٌة ابتداءاً

َقُه الُغَرَماُء، مَلْ َيُكْن ِلْلُغَرَماِء اأَْن  دَّ اِهَد، َو�سَ الدليل الثالث: اأن الَوَرثَة َلْو اأَْكَذُبوا ال�سَّ
َبُه الُغَرَماُء، َكاَن ِلْلَوَرَثِة اأَْن َيْحِلُفوا َمَعُه، َفَدلَّ َعَلى  َقُه الَوَرَثُة، َوَكذَّ دَّ َيْحِلُفوا َمَعُه، َوَلْو �سَ

ْيِن امَلْحُلوِف َعَلْيِه ِلْلَوَرَثِة ُدوَن الُغَرَماِء)7(. اأَنَّ ِمْلَك الدَّ

اأدلة القول الثاين: 

الدليل الأول: اأنَّ امليِّت ل ُيرَجى اأن يحلف، فحلف غرماوؤُه، بخالف املفل�ص؛ فاإنه 
ُيرَجى اأن يحِلَف)8(.

احلاوي )82/17، و83( البيان )150/6(، رو�سة الطالبني )135/4(، نهاية املطلب )336/6، و413(.  )1(
املغني )214/14(، �سرح ك�ساف القناع )373/9(، غاية املنتهى )137/2(، مطالب اأويل النهى )3/ 399(.  )2(
نكت اخلالف  على  الإ�سراف  ر�سد اجلد )10/ 454(،  لبن  البيان  املوطاأ )203/7(،  �سرح  املنتقى   )3(

)106/5(، مواهب اجلليل )458/6(، �سرح الزرقاين )480/5(.
املطلب )336/6،  نهاية  الطالبني )135/4(،  رو�سة  للعمراين )150/6(،  البيان  احلاوي )6/ 329(،   )4(

و413(.
املغني )215/14(.  )5(
احلاوي )83/17(.  )6(
احلاوي )83/17(.  )7(
البيان )150/6(.   )8(
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وُنوِق�ص: باأنه �سبق باأن اليمنَي ل تدُخُلها النيابة.

َم حقُّ الغرماء . 4 ُه َلْو َثَبَت امَلاُل، ُقدِّ ُهم ُمَتَعلٌِّق ِبِه، ِبَدِليِل اأَنَّ الدليل الثاين: اأَنَّ َحقَّ
َعَلى الَوَرَثِة، فَكاَنْت َلهُم الَيِمنُي َكالَواِرِث)1(.

الراأي املختار: 

هو القوُل الأول القائل باأنه َل َيُجوُز للُغَرماء اأَْن َيْحِلُفوا مع �ساهد الَوَرثة؛ وذلك 
لقوة ما ا�ستدلوا به.

َيُجوُز  َل  اأنه  من  واحلنابلة  ال�سافعية  مذهب  ترجيح  على  بناءاً  الفرق:  درجة 
للغرماء اأَْن َيْحِلُفوا مع �ساهد املفل�ص اإذا امتنع عن اليمني، وترجيح مذهب ال�سافعية 
�سعُف  يتبنيَّ  �ساهد الورثة؛  مع  يَحْلِفُوا  اأَنْ  امليِّت  لغرماء  يَجُوزُ  لَ  اأنه  واحلنابلة من 

الفرق بني امل�ساألتني)2(.

املطلب ال�صاد�ص
 الفرقُ بني ال�صانع املفلِ�صِ يف تعيني ما بيده الأربابه، وبني غري ال�صانع يف 

تعيينه الِقرا�ص، والَوديعة، والعاريَّة؛ من حيث قبوُل اإقراِرهم مبا يف اأيديهم

نٍة، مع ميني املَقرِّ له عند  ُيقَبل قوُل ال�سانع املفل�ص يف تعيني ما بيده لأربابه بال بيِّ
اأو  املالكية)3(، وال�سافعية)4(، ول ُيقَبل قوُل املفل�ص غري ال�سانع يف تعيينه القرا�ص، 

املغني )215/14(، احلاوي )83/17(، وانظر: الإ�سراف على نكت اخلالف )106/5(.  )1(
دلَّ كالُم الفقهاء ال�سابق على اأن املفل�ص له حقُّ الرتافع اأمام الق�ساء؛ لأن احلِلَف والنُّكوَل اإمنا يكون   )2(
اأمام القا�سي، اأما ال�سركات التجارية احلديثة فاإنها ممنوعٌة من التقا�سي ب�ساأن اأموالها بعد احلكم 
الق�ساء.  اأمام  ا عنها  نائباً التفلي�سة  اأمني  َعى عليها، ويقوم  اأو مدَّ ٍع،  اأكانت ب�سفة مدَّ باإفال�سها، �سواءاً 
انظر: املادة الثامنة واخلم�سني وما بعدها من مواد )نظام الإفال�ص( ال�سعودي، ال�سادر بالأمر ال�سامي 

رقم )52( بتاريخ 28 / 5 / 1439ه�.
�سرح الزرقاين )482/5(، حا�سية اخلر�سي )187/6(، جواهر الإكليل )176/2(، بلغة ال�سالك )275/3(.  )3(
ا  بناءاً على امل�سهور يف املذهب يف قبول قول اإقرار املفل�ص بعد احَلْجِر عليه، وعليه: يكون اإقراُره لزماً  )4(
ِّ له، مِن غرَيِْ اأَنْ يُ�َسارِكَهُ الغُرَمَاءُ فِيهَا. انظر: احلاوي )322/6(، البيان  مُ العنيُ اإلى املقَر ِّنَةِ، فتُ�سلَّ كَالبَي

)148/6(، رو�سة الطالبني )132/4(، مغني املحتاج )194/2(.
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الوديعة، عند احلنفية)1(، واملالكية)2(، واحلنابلة)3(.

اأ�سياَء  يف  اأمناء  من  �سادٍر  اإقراٍر  يف  امل�ساألتني  كال  اأنَّ  امل�ساألتني:  بني  اجلامع 

باأيديهم.

بيده  ما  تعيني  ال�سانع يف  اإقرار  قبول  التهمَة يف عدم  اأنَّ  امل�ساألتني:  الفرق بني 
هذا  ملثِل  منت�سبون  لأنهم  �سعيفة؛  له  املَقرِّ  ميني  مع  لفالٍن،  ال�سلعة  كهذه  لأربابه 
اأرباب  ي�سهد  اأن  العادة على  ا�ِص، ومل جتر  النَّ اأَْمِتَعُة  ِبَيِدِه  َما  اأَنَّ  اأَْن  ولأنَّ ال�سَّ العمل، 
ِّهِ، بخالف غري ال�سانع، كاملوَدع،  َّ بِهِ لِغَريِْ رَب العمل عند الدفع لل�سناع، فَيَبْتَعِدُ اأَنْ يُقِر
احلجر  بعد  اإقرارهم  ُيقَبُل  ل  اأنهم  يف  الأ�سل  على  يبقون  فاإنهم  الِقرا�ص،  وعامل 

عليهم؛ لأن التهمَة ل َتزاُل قائمةاً يف اإقرارهم)4(.

درا�سة م�ساألَتِي الفرق: 

امل�ساألة الأولى: قبول قول ال�سانع املفل�ص يف تعيني ما بيده لأربابه.

تعيينهم  الِقرا�ص، يف  وعامل  كاملوَدع،  ال�سانع،  قول غري  قبول  الثانية:  امل�ساألة 

القِرا�ص والوديعة؛ من حيث قبولُ اإقرارهم مبا يف اأيديهم.

ار)5(،  يت�سح حكُم هاتني امل�ساألتني بدرا�سة م�ساألة قبوِل قول ال�سانع املفل�ص، كالَق�سَّ
َعوا  ال ياأخذ الثوب، ومن يف حكمهم، كاملوَدع وعامل الِقرا�ص اإذا ادَّ واحلائك، والَغ�سَّ

هو ظاهر املذهب؛ بناءاً على عدم �سحة اإقرار املفل�ص بعد احلجر عليه. انظر: الهداية يف �سرح بداية   )1(
املبتدي )3/ 282(، العناية )276/9(، اللباب )2/ 73(، الختيار لتعليل املختار )99/2(، البناية 

�سرح الهداية )120/11(.
الزرقاين )481/5(، حا�سية اخلر�سي  �سرح  الأمهات )22/12(،  �سرح جامع  التو�سيح )729/4(،   )2(

ردير )1061/2(، بلغة ال�سالك )274/3(. )186/6(، جواهر الإكليل )176/2(، ال�سرح الكبري للدَّ
ار، واحلائك يف يده متاع، فاأقرَّ به لأربابه مل  ا، كالَق�سَّ وا على اأنه لوكان املفل�ص �سانعاً لأن احلنابلة ن�سُّ  )3(
يُقبَل اإقراره، فالظاهر اأن عدم قبول اإقرار غري ال�سانع عندهم اأَوْلى. انظر: ال�سرح الكبري )249/13(، 

�سرح منتهى الإرادات )448/3( �سرح ك�ساف القناع )340/9(.
اجلامع مل�سائل املدونة واملختلطة )531/5(، بلغة ال�سالك )274/3(.   )4(

ار: من يدق الثوَب، ويبي�سها. انظر: معجم منت اللغة )101/5(. الَق�سَّ  )5(
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كذبه  اإذا  اأمانٍة)1(،  يُد  عليها  َيَدهم  واأنَّ  اأيديهم من ممتلكات ل تخ�سهم،  ما يف  اأن 
الُغَرماء، اأو ل يكذبونه، ول ي�سدقونه.

اختلف الفقهاء فيها على ثالثة اأقوال: 

نٍة، وُيكتَفى  القول الأول: قبوُل قوِل ال�سانع املفل�ص يف تعينِي ما بيده لأربابه بال بيِّ
بيكة، اأو هذا الَغْزُل لفالن”، مع ميني املَقرِّ له، ول ُيقَبُل قوُل  بقوله: “هذه ال�سَّ
نٍة ت�سهد ب�سدق  املفل�ص غري ال�سانع يف تعيينه الِقرا�ص، اأو الوديعة، اإل ببيِّ
اإقراره، ففي هذه احلال ُيقَبُل اإقراُره، ويكون املَقرُّ له اأحقَّ بها، ول يكون اأُ�ْسوَة 

الغرماِء، وبه قال املالكية)2(.

ا، وغري  بيِده لأربابه مطلقاً اإقرار ال�سانع يف تعيني ما  الثاين: عدُم قبوِل  القول 
ال�سانع من باب اأَوْلى، وهو ظاهرُ مذهب احلنفية)3(، واحلنابلة)4(.

القول الثالث: قبول اإقرارهم؛ وبه قال ال�سافعية يف امل�سهور من املذهب)5(، وبه 
قال اللَّْخمي)6( )7(.

دليل القول الأول: 

اأنهم منت�سبون ملثل هذا العمل، ومل جتِر العادُة على اأن ي�سهَد اأرباُب العمل عند 
وهذه امل�ساألة من ثمرات اخلالف يف قبول اإقرار املفل�ص بعد احلجر عليه، الذي �سبقت الإ�سارة اإليه.  )1(

الكبري  ال�سرح   ،)176/2( الإكليل  جواهر   ،)187/6( اخلر�سي  حا�سية   ،)482/5( الزرقاين  �سرح   )2(
ردير )1061/2(، بلغة ال�سالك )275/3(. للدَّ

الهداية يف �سرح بداية املبتدي )3/ 282(، العناية �سرح الهداية )276/9(، الختيار لتعليل املختار   )3(
)99/2(، البناية �سرح الهداية )120/11(.

ال�سرح الكبري )249/13(، �سرح منتهى الإرادات )448/3(، �سرح ك�ساف القناع )340/9(.  )4(
انظر: احلاوي )322/6(، البيان )148/6(، رو�سة الطالبني )132/4(، مغني املحتاج )194/2(.  )5(

َبعي، اللَّْخمي الَقرْيواين، ُوِلد يف مدينة الَقرْيوان، واأخذ الفقَه  اأبو احل�سن عليُّ بُن حممِد بن علي الرَّ  )6(
: �سنة  من اأبي الطيب عبداملنعم الكندي، واأبي اإ�سحاق ابراهيم التون�سي وغريهما، له: التب�سرة، ُتويفِّ

ثمانية و�سبعني واأربع مائة. انظر: الديباج )104/2(، �سجرة النور )173/1(.
عاه  ع ذلك املَقرَّ به اأحٌد من القائمني عليه، فاإن ادَّ التب�سرة )7/ 3158(؛ لكن قال: “هذا اإذا مل يدَّ  )7(

وقال: بل اأنا دفعته حلف املَقرُّ له، وكان له”. اه�.
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اع، ول يُعلَمُ ذلك اإل من قولهم، فقُبِل قولُُهم ل�سعف التُّْهمة؛ ولعدم وجود  الدفع لل�سنَّ
ق دعواهم  نٍة ت�سدِّ ، بخالف غريهم، فاإنه ل ُيقَبل قولهم اإل بوجود بيِّ الإ�سهاد اأ�سالاً

يف تعيني ما يف اأيديهم؛ لأن التُّهمَة يف ذلك قائمة)1(.

اأدلة القول الثاين: 

ِفيِه،  اأو  حَّ اإْقراُره فيما ُحِجر عليه فيه، كال�سَّ ُجوٌر عليه، فلم َي�سِ الدليل الأول: اأنَّه حَمْ
كالراهن ُيقّر على الرهن)2(.

الدليل الثاين: اأنه ُمتََّهٌم يف اإْقراِره، فهو كالإقرار على غريه)3(. 

، ولكن باعتبار  وُنوِق�ص: اأن قوَله ُقِبَل ل باعتبار قبوِل اإقراره؛ فاإنَّ يف اإقراره ُتْهمةاً
اأن املَقرَّ له )رب العني( اإذا كان يدعيها اأَْولى واأحق بها من غريه.

دليل القول الثالث: 

ميكن اأن ُي�ستَدلَّ باأن ال�سانع وغريه كاملوَدع ُيقَبل قوُلهم فيما عندهم من الأمتعة 
نةٍ؛ لأنهم اأُمَناء على الأ�سياء التي باأيديهم، ولأنَّ النا�َص يف الغالب ُيعريون ول  بال بيِّ
ي�سهدون، فاإذا قال املوِدُع املفِل�ُص هذه ال�سلعة وديعٌة لفالن، مل يحتج قوُله اإلى بينٍة 

لعدم التهمة.

القول الراجح:

الأول  القول  هو  الراجح  اأنَّ  يتبنيَّ  قول؛  كل  واأدلة  ال�سابقة،  الأقوال  اإلى  بالنظر 
بيده  ما  تعيني  يف  الثوب،  ياأخذ  ال  الَغ�سَّ ومثُله  املفِل�ِص،  ال�سانع  قوِل  بقبوِل  القائل 
لأربابه، وعدم قبول قول غري ال�سانع يف تعيينه الِقرا�َص والوديعة؛ لقوة ما ا�ستدلوا 
به؛ لأن ال�سانع ل يخلو يف الغالب من اأمتعٍة للنا�ص، وهم يدفعونها له يف العادة من 

اجلامع مل�سائل املدونة واملختلطة )531/5(، التب�سرة )7/ 3158(.  )1(
ال�سرح الكبري )249/13(.  )2(

ال�سرح الكبري )249/13(، �سرح ك�ساف القناع )340/9(.  )3(
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ى ذلك اإلى  غري اإ�سهاٍد، فلو منعنا قبوَل قوله يف تعيني ما بيده من هذه املمتلكات اأدَّ
اأن يكوَن  �سياع حقوق الذين يتعاملوَن معه، وياأتونه بهذه الأواين ملعاجلتها، فوجب 

قوُله مقبولاً يف ذلك؛ �سيانةاً حلقوق اجلميع، بخالف غريهم، فيبقون على الأ�سل.

درجة الفرق: بناءاً على ترجيح مذهب املالكية القائلني بالفرق بني ال�سانع وغري 
ال�سانع؛ يتبني قوُة الفرق بني امل�ساألتني. واهلل اأعلم)1(.

املطلب ال�صابع
َنِة اأَْن اَل َغِرمَي   الفرق بني غرماء املفل�ص وورثته؛ من حيث اإَِقاَمُة الَبيِّ

َلُه �ِصَواُهْم، اأو اأَْن اَل َواِرَث َلُه �ِصَواُهْم

اإذا طلب ُغَرماء املفل�ص ق�سمَة مال املفل�ص، فاإن احلاكَم ل ُيكلِّفهم اإقامَة البينة 
على اأنه ل غارَم �سواهم، وبه قال املالكية)2(، وال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(، بينما اإذا 
له  وارَث  ل  اأنه  على  البينة  اإقامةَ  فونَ  يُكلَّ فاإنهم  ِّثهم،  مُوَر تَرِكة  ق�سمةَ  الوَرَثة  طلب 

�سواهم، عند احلنفية)5(، واملالكية)6(، وال�سافعية)7(، واحلنابلة)8(. 

اجلامع بني امل�ساألتني: اأن كال امل�ساألتني يف ق�سمة ماِل الغري مل�ستحق. 

ت ال�سركة بعد �سهر اإفال�سها باأعياٍن واأ�سوٍل يف يدها لغريها، كالأدوات، اأو  ا على ذلك: فاإذا اأقرَّ وتطبيقاً  )1(
الآلت، اأو املعدات، اأو غري ذلك، فالأ�سُل اأنه ل ُيقَبُل اإقراُر اإدارة ال�سركة، واأما املقر فعليه البينة التي 
ه، واإمنا مل ُيقَبل اإقراُرها ابتداءاً بال بينة؛ لقوة التهمة يف هذا الزمن الذي توجب فيه الأنظمة  ُتثِبت حقَّ

تدويَن كل التعامالت واحلقوق.
الزرقاين  �سرح   ،)29/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)734/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )2(

)488/5(، حا�سية اخلر�سي )195/6(، بلغة ال�سالك )278/3(.
احلاوي )6/ 312(، رو�سة الطالبني )143/4(، نهاية املطلب )392/6(، مغني املحتاج )198/2(.  )3(

�سرح منتهى الإرادات )466/3(، �سرح ك�ساف القناع )365/9(، غاية املنتهى )136/2(.  )4(
بدائع ال�سنائع )23/7(، اللباب يف �سرح الكتاب )93/4(، البناية �سرح الهداية )407/11(.  )5(

الزرقاين  �سرح   ،)29/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)734/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )6(
)488/5(، حا�سية اخلر�سي )195/6(، بلغة ال�سالك )278/3(.

رو�سة الطالبني )143/4(، مغني املحتاج )198/2(.  )7(
�سرح منتهى الإرادات )466/3( �سرح ك�ساف القناع )365/9(.  )8(
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الفرق بني امل�ساألتني من ثالثة اأوجه: 

اأكرَثَ منه،  ياأُخُذ  اأو دونه، ول  ه،  َوْفق حقِّ ياأخذ كلُّ واحٍد منهم  اأنَّ الغرماء   : اأولاً
بخالف الوَرَثة، فاإن كالًّ منهم ياأخذ َوفَق حقه بتقدير عدم وارث اآَخَر، فاإذا 
مل يثبتوا ذلك مل ُيوؤَمْن اأن ياأخذ اأحدهم اأكرث من حقه، فافتقر اإلى الثبوت 

لذلك)1(.

ا: اأن عدد الورثة معلوٌم للجريان، والأ�سدقاء، واأهل البلد، وغريهم، بخالف  ثانياً
كتمانه،  اإلى  النا�ص  يق�سد  ما  ا  وكثرياً عليه،  الطالع  يع�ُسُر  فاإنه  يِن؛  الدَّ

والتخفي به)2(.

ِت َواِرٌث �ِسَواُه، َفَلْم َيُجْز  َكِة اإِلَّ اأَلَّ َيُكوَن ِلْلَميِّ ِ ا: اأَنَّ الَواِرَث َل َي�ْسَتِحقُّ َجِميَع الرتَّ ثالثاً
َوالَغِرمُي  ِميِعِه،  جِلَ ِبا�ْسِتْحَقاِقِه  َنَة  الَبيِّ ُيِقيَم  اأَْن  اإِلَّ  امَلاِل  ِبَجِميِع  َلُه  َيْحُكَم  اأَْن 
َنُة  ا مَلْ َتُقِم الَبيِّ ا �ِسَواُه، َفَلمَّ َنُة ِباأَنَّ َلُه َغِرمياً ِميِع َدْيِنِه اإِلَّ اأَْن َتُقوَم الَبيِّ ُم�ْسَتِحقٌّ جِلَ

َجاَز احُلْكُم َلُه ِبِه)3(.

درا�سة م�ساألَتِي الفرق: 

امل�ساألة الأولى:

له  َغرمَي  ل  اأنه  يثبتوا  مل  واإن  ُغَرمائه،  بني  بفَل�ٍص  عليه  امَلْحجور  مال  ق�سمة  يف 
�سواهم)4(.

اإي�ساح الدلئل يف الفرق بني امل�سائل )1/ 287(.   )1(
التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )734/4(، �سرح جامع الأمهات )29/12(.  )2(

احلاوي )6/ 312(.  )3(
موافقُتهم  كالمهم  من  ُيفَهم  لكن  احلنفية؛  عند  عليها  اأِقْف  مل  طويل  بحث  بعد  بعينها  امل�ساألة  هذه   )4(
املفل�ص  يبيَع مال  اأن  للحاكم  اأن  ا لأبي حنيفة-  العلماء؛ فامل�سهور يف مذهب احلنفية -خالفاً جلمهور 
، ومل ين�سوا على اأنه يلزم اإثبات ح�سر لُغَرماء  �صِ اإن اْمَتَنَع ِمْن َبْيِعِه، واأن يق�سمه َبنْيَ ُغَرَماِئِه ِباحِل�سَ

املفل�ص. انظر: البناية )117/11(، العناية )275/9(.
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ي  الَقا�سِ ُيَكلُِّف  َل  اأنه  على  واحلنابلة)3(  وال�سافعية)2(،  املالكية)1(،  فقهاء  اتفق 
ُهْم. ولهم يف ذلك اأدلٌة، منها:  ُه َل َغِرمَي َغرْيُ ُغَرَماَء املُفِل�ِص اإِْثَباَت اأَنَّ

الدليل الأول: اأنه اإذا حجر القا�سي، و�َسَهر َحْجَره، واأ�ساعه يف النا�ص، كفى ذلك 
يف ح�سول الغلبة على الظن باأنه ل َغرمَي له �سوى هوؤلء؛ اإذ لو كانوا لظهروا)4(.

ِه؛ لأن الظاهَر عدُم وجود  الدليل الثاين: اأنه يبعد اأَْن َيْقِب�َص اأحد الُغرماء فوق َحقِّ
ِه، فالحتياُط  ُه َيْحَتِمُل اأَْخَذُه ِمْلَك َغرْيِ غرميٍ اآخَرَ؛ بل هو الأ�سل، بخِالَفِ الوَارِثِ؛ فَاإِنَّ

يف حقه زيادُة ا�ْسِتْظَهاٍر)5(.

ا ما  الدليل الثالث: اأن الديوَن، ومقاديَرها، وملن هي، يع�ُسُر الطالع عليها، وكثرياً
ة واحلَرِج)6(. يق�سد النا�ُص اإلى كتمانها، وعليه: فال يلزم اإثباتها للم�سقَّ

الدليل الرابع: اأن الأ�سل اأن ُيق�َسَم املاُل بني الغرماء متى ما توفر؛ اإذ الأ�سُل عدُم 
التاأخري يف اإي�سال احلقوق، والتحقق من عدم احتمال وجود غرماء غري معروفني 
ا؛ بل هو ذريعٌة لتاأخري احلقوق؛ لأنه ل ين�سبط، فلم  بعد الق�سمة بعيٌد، ول ي�سُلُح �سبباً

يكن حملَّ اعتبار.

امل�ساألة الثانية:

كة بني الَوَرثة اإذا مل ُيثِبتوا اأنه ل وارَث له �سواهم. ِ يف ق�سمة الرتَّ

الزرقاين  �سرح   ،)29/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)734/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )1(
)488/5(. حا�سية اخلر�سي )195/6(، جواهر الإكليل )176/2(، بلغة ال�سالك )278/3(.

رو�سة الطالبني )143/4(، نهاية املطلب )392/6(، مغني املحتاج )198/2(.  )2(
�سرح منتهى الإرادات )664/3( �سرح ك�ساف القناع )365/8(.  )3(

نهاية املطلب )392/6(. وانظر: رو�سة الطالبني )143/4(.  )4(
�سرح منتهى الإرادات )466/3(  )5(

التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )734/4(، �سرح جامع الأمهات )29/12(.  )6(
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اتفق فقهاء احلنفية)1(، واملالكية)2(، وال�سافعية)3(، واحلنابلة)4( على اأنه اإذا طلب 
نِة على اأْن ل وارَث له �سواهم.  ثهم، وجب تكليفهم اإقامَة البيِّ الَوَرثة ق�سمَة مال ُمورِّ

وا�ستدلوا على ذلك بالآتي: 

الدليل الأول: اأن عَدَدهم معلوٌم للجريان، واأهل البلد، فال كلفَة يف اإثباته)5(.

الدليل الثاين: اأنه َيحتِمُل اأخُذه ملَك غريه، فاحِتيَط بزيادة ا�ستظهار)6(. 

درجة الفرق: بناءاً على اتفاق الفقهاء يف جواز ق�سمة ماِل امَلحجور عليه بفَل�ٍص بني 

كة بني الَوَرثة  ِ ُغَرمائه، واإن مل يثبتوا اأنه ل غرمَي له �سواهم، ويف عدم جواز ق�سمِة الرتَّ
حتى يثبتوا اأنه ل وارَث له �سواهم؛ يتبنيَّ قوُة الفرق املذكور بني امل�ساألتني. 

بدائع ال�سنائع )23/7(، اللباب يف �سرح الكتاب )93/4(، البناية �سرح الهداية )407/11(.  )1(
الزرقاين  �سرح   ،)29/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)734/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )2(

)488/5(، حا�سية اخلر�سي )195/6(، بلغة ال�سالك )278/3(.
رو�سة الطالبني )143/4(، نهاية املطلب )393/6(، مغني املحتاج )198/2(.  )3(

�سرح منتهى الإرادات )466/3(، �سرح ك�ساف القناع )365/9(.  )4(
التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )734/4(، �سرح جامع الأمهات )29/12(.  )5(

�سرح ك�ساف القناع )365/8(.  )6(
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املبحث الثاين
الفروق الفقهية املتعلقة بعني املَبيع

املطلب االأول
 الفرق بني من وَجَد عني ماله قائمًة عند املفل�ص، فاإنه ياأخذها 

ب�صرطه، وبني ما اإذا اأحاله باحلقِّ الذي عليه له على رجٍل، فاأفَل�َص 
املُحالُ عليه)1(، مل يرجع على املُحيل

وجد  َمن  فكلُّ  ماله،  باأعياِن  الغرماِء  حقوُق  تعلَّقت  املفل�ِص،  على  ُحِجر  اإذا 
وال�سافعية)3(،  املالكية)2(،  عند  بها،  الرجوُع  له  كان  قائمةاً،  ماله  عنيَ  منهم 

واحلنابلة)4(.

بينما اإذا اأحاله باحلقِّ الذي عليه على رجٍل، فاأفَل�َص املُحاُل عليه، مل يكن للُمحاِل 

اأ�سٌل واحد، وهو  “احلاء والواو والالم  احلوالة يف اللغة قال ابن فار�ص يف مقاي�ص اللغة )347/1(:   )1(
حترك يف دور”، ويف املطلع )�ص/299(: “قال �ساحب امل�ستوعب: احلوالة م�ستقة من التحويل؛ لأنها 

تنقل احلقَّ من ذمة املُحيل اإلى ذمة املُحال عليه”.
ة املُحال عليه”. انظر: ال�سرح الكبري  فت باأنها: “نقل احلق من ذمة املُحيل اإلى ذمَّ ويف ال�سطالح ُعرِّ
)90/13(، الإقناع )359/2(. وللحوالة اأركان؛ هي: املُحيل، وهو: من عليه َديٌن. واملُحال، وهو: من له 
َديٌن. واملُحال عليه، وهو: من عليه َديٌن للُمحيل. وحُماٌل به، وهو: احلق الذي يكون للمحال على املحيل. 

انظر: بلغة ال�سالك )327/3(، رو�سة الطالبني )461/3(، مغني املحتاج )251/2(.
الزرقاين  �سرح   ،)68/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)756/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )2(
الإكليل )185/2(،  ْردير )1072/2(، جواهر  للدَّ الكبري  ال�سرح  �سرح خليل )213/6(،   ،)504/5(

بلغة ال�سالك )288/3(.
املهذب )195/2(، احلاوي )266/6(، رو�سة الطالبني )147/4(، البيان )162/6( نهاية املطلب   )3(

)306/6(، مغني املحتاج )205/2(.
الإن�ساف )253/13(، �سرح منتهى الإرادات )450/3( �سرح ك�ساف القناع )341/8(، غاية املنتهى   )4(

.)132/2(
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الرُّجوعُ على املُحيل، عند املالكية)1(، وال�سافعية)2(، واحلنابلة)3(.

ه بيد رجٍل مفِل�ٍص.  اجلامع بني امل�ساألتني: يف كال امل�ساألتني وجد �ساحب احلق حقَّ

الفرق بني امل�ساألتني: اأن احلوالَة جتري جَمرى القب�ص، فاإذا اأحَاله كان مبنزلِة 

ه، فلهذا مل َيكْن له الرجوُع باإفال�ِسه، بخالف املفل�ص؛ فاإن حقَّ البائع  ما لو قب�ص حقَّ
ة امل�سرتي، فاإذا خِربْت بالإفال�ص، كان له الرجوُع اإلى عني  انتقل من عني املال اإلى ذمَّ

ماله؛ لأنه مل يح�سل له ِعَو�ٌص عنها)4(.

درا�سة م�ساألتَيِ الفرق: 

امل�ساألة الأولى:

يف اأخذِ الغرميِ -وهو )البائع(- عنيَ ماله اإن وجده بيد من اأفل�ص؛ وهو )امل�سرتي(، 
بعد اإقبا�سه اإياه. اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة، ولهم فيها قولن: 

القول الأول: اأن من باع �سلعة، فاأفَل�َص امل�سرتي قبل قب�ص البائع الثمن، فوجد البائع 
�سلعته بعينها، كان اأحقَّ بها؛ وبه قال املالكية)5(، وال�سافعية)6(، واحلنابلة)7(.

الأمهات  جامع  �سرح   ،)58/5( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   ،)5661/12( التب�سرة   )1(
ْردير )1107/2(. )210/12(، �سرح الزرقاين )36/6(، �سرح اخلر�سي )294/6(، ال�سرح الكبري للدَّ

احلاوي )421/6(، رو�سة الطالبني )232/4(، نهاية املطلب )517/6(، مغني املحتاج )254/2(.  )2(
املنتهى  غاية   )401/3( الإرادات  منتهى  �سرح   ،)106/13( الإن�ساف   ،)106/13( الكبري  ال�سرح   )3(

.)115/2(
الو�سائل يف فروق امل�سائل )499/2(، وانظر: اإي�ساح الدلئل يف الفرق بني امل�سائل )1/ 288(.  )4(

الزرقاين  �سرح   ،)68/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)756/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )5(
الإكليل )185/2(،  ْردير )1072/2(، جواهر  للدَّ الكبري  ال�سرح  �سرح خليل )213/6(،   ،)504/5(

بلغة ال�سالك )288/3(.
مغني   ،)306/6( املطلب  نهاية   )162/6( البيان   ،)147/4( الطالبني  رو�سة   ،)266/6( احلاوي   )6(

املحتاج )205/2(.
الإن�ساف )253/13(، �سرح منتهى الإرادات )450/3( �سرح ك�ساف القناع )341/8(، غاية املنتهى   )7(

.)132/2(
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القول الثاين: اأنه ل يكون اأحقَّ بها، واأن الغرماء كلهم مت�ساوون اأمام هذه العني، 
ولي�ص لأحد حق فيها دون غريه، وبه قال احلنفية)1(. 

اأدلة القول الأول: 

اأَْدَرَك  ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن  َر�ُسوُل اهلل  َقاَل  ، قال:  اأبو هريرة  الدليل الأول: ما رواه 
ِه«)2(. َماَلُه ِبَعْيِنِه ِعْنَد َرُجٍل -اأَْو اإِْن�َساٍن- َقْد اأَْفَل�َص؛ َفُهَو اأََحقُّ ِبِه ِمْن َغرْيِ

ٌة  ُجوع يِف حال الَفَل�ِص، َوَدَلَلُتُه َقِويَّ وجه ال�ستدلل: اأنه َدِليٌل �سريٌح َعَلى اأحقيته الرُّ
ُه َل َتاأِْويَل َلُه)3(. ا؛  َحتَّى قيَل: اإنَّ ِجدًّ

 ومعنى هذا: له اأن يف�َسَخ العقد، وي�سرتدَّ امَلبيع.

ِة،  مَّ الدليل الثاين: من حيث املعنى: وهو اأَنَّ َعْقَد الَبْيِع َقْد َمَلَك ِبِه الَباِئُع الثََّمَن يِف الذِّ
َي َي�ْسَتِحقُّ الَف�ْسَخ ِبُوُجوِد الَعْيِب يِف  ي الَعنْيَ امَلِبيَعَة، ُثمَّ َثَبَت اأَنَّ املُ�ْسرَتِ َكَما َمَلَك ِبِه املُ�ْسرَتِ

الَعنْيِ امَلِبيَعِة، َفَوَجَب اأَْن َي�ْسَتِحقَّ الَباِئُع الَف�ْسَخ ِبُحُدوِث الَعْيِب يِف الَعنْيِ امَلبيعة)4(.

امل�سرتي،  اأفل�ص  اإذا  الثمن  وا�سرتداد  العقد  ف�سخ  �سحة  قيا�ص  الثالث:  الدليل 
َلم عند تعذره؛ بجامع �سحة الإقالة فيهما، فعقد املفل�ص ي�سح ف�سخه  على ف�سخ ال�سَّ

بالإقالة، في�سح ف�سخه عند تعذر الثمن، كاملُ�سَلِم فيه اإذا تعذر)5(.

الدليل الرابع: اأن ت�سليَم الثمن للبائع وت�سليم امَلبيع للم�سرتي هو مقت�سى البيع 
و�سرطه، ولو مل ُين�صَّ عليه، وهنا مل يتحقق �سرط البائع؛ وهو ت�سلمه للثمن، فلم يكن 
ْرَخ�سي )13/ 197(، العناية �سرح الهداية )9/ 278(، حا�سية ابن عابدين )564/4(،  )1( املب�سوط لل�سَّ

البناية �سرح الهداية )11/ 422(.
اأخرجه البخاري رقم )2402( يف كتاب ال�ستقرا�ص واأداء الديون واحلجر والتفلي�ص، َباٌب: اإَِذا َوَجَد   )2(
َماَلُه ِعْنَد ُمْفِل�ٍص يِف الَبْيِع، َوالَقْر�ِص، َوالَوِديَعِة، َفُهَو اأََحقُّ ِبِه )�ص/410(، وم�سلم رقم )1559( يف كتاب 

ُجوُع ِفيِه )�ص/733(. ي َوَقْد اأَْفَل�َص؛ َفَلُه الرُّ امل�ساقاة؛ َباُب: َمْن اأَْدَرَك َما َباَعُه ِعْنَد املُ�ْسرَتِ
َطْخِريُّ -ِمْن  ا كذلك: “َوَقاَل الإِ�سْ العدة على اإحكام الأحكام )121/4( واأ�ساف ابن دقيق العيد اأي�ساً  )3(

ي ِبِخاَلِفِه ُنِق�َص ُحْكُمُه”. ى الَقا�سِ -: َلْو َق�سَ اِفِعيِّ َحاِب ال�سَّ اأَ�سْ
احلاوي )6/ 268(.  )4(

الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف )27/3(.  )5(
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البيع لزماًا؛ وعليه: فلو وجد �سلعتَه بعينِها عند امل�سرتي له اأخذها.

اأدلة القول الثاين: 

َرُجٍل  ا  َ »اأَميُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َر�ُسوُل اهلل  َقاَل  ، قال:  اأبو هريرة  الدليل الأول: ما رواه 
ا، َفُهَو اأُ�ْسَوُة الُغَرَماِء«)1(. اأَْفَل�َص َوِعْنَدُه َماُل اْمِرٍئ ِبَعْيِنِه مَلْ َيْقَت�ِص ِمْنُه �َسْيئاً

ووجه ال�ستدلل منه:  اأنه َن�صٌّ �سريٌح، يف اأنه لي�ص للبائع الرجوع اإلى �سلعته عند 
اإفال�ص امل�سرتي.

ب: باأنَّه حديث �سعيف، كما تبني من تخريجه. وُتُعقِّ

فلما  الثمن،  بقب�ص  حتى  �سلعته؛  اإم�ساك  حق  له  كان  البائع  اأن  الثاين:  الدليل 
�سلَّمها للم�سرتي اأ�سقط حقه يف الإم�ساك، فلم يكن له حق الرجوع بالإفال�ص؛ مثله: 

املرتهن، اإذا �سلَّم الرهن اإلى الراهن)2(.

وُنوق�ص: باأن قيا�ص البيع على الرهن فيه نظر؛ لأن البيع يفارق الرهن؛ اإذ الرهن 
اإم�ساك جمرد على �سبيل التوثقة، ولي�ص ببدل، والثمن ههنا بدل على العني، فاإذا 

تعذر ا�ستيفاوؤه رجع اإلى الأ�سل)3(. وفوق ذلك فاإنه قيا�ص مقابل الن�ص؛ فال ي�سح.

القول املختار:

القول الأول القائل: اإن للبائع احلقَّ على بقية الغرماء الدائنني، باأن يف�سخ العقد، 
لقوة  بعينها؛  باقية  دامت  ما  الغرماء،  بني  فيه  ة  املحا�سَّ دون  ماله،  ويرجع يف عني 
ل�سرر  ا  دفعاً ماله  وا�سرتداد عني  الف�سخ  البائع حق  اإعطاء  ولأن يف  به،  ا�ستدلوا  ما 

املخا�سمة واملرافعة)4(.

رقم   )411/5( ال�سفعة  َباُب:  ذلك،  وغري  والأحكام  الأق�سية  ِكَتاُب  �سننه،  يف  الدارقطني  اأخرجه   )1(
ا�ٍص �سعيفان”. ، واإ�سماعيل بن عيَّ )4548(، وقال بعدما اأخرجه: “الَيمان بن َعِديٍّ

اخلالفات املالية وطرق حلها )�ص/74-75( وانظر: املب�سوط )198/13(، بدائع ال�سنائع )252/5(.  )2(
اخلالفات املالية وطرق حلها )�ص/76(  )3(

القانونيون مينعون ف�سخ ال�سلعة املبيعة اإذا دخلت يف حيازة ال�سركة امل�سرتية وقت �سدور حكم �سهر =  )4(
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امل�ساألة الثانية: 

ا، اأيكون له حقُّ  من اأحال الغرمي بدَينه الذي عليه على رجل ظنه مليًّا، فبان مفل�ساً
الرجوع على املُحيل، اأم ل؟

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة، اإذا مل يح�سل غَرٌر من املُحيل على قولني: 

القول الأول: لي�ص له حقُّ الرجوع على من اأحاله، وبه قال املالكية)1(، وال�سافعية)2(، 
واحلنابلة)3(.

ا، وبه قال  القول الثاين: يحقُّ له الرجوُع على من اأحاله اإذا بان املُحال عليه مفل�ساً
احلنفية يف امل�سهور)4(.

الثمن  ال�سركة مباله من  تفلي�سة  اأن يدخل يف  اإل  للبائع حينئٍذ  : ل يكون  َثمَّ ال�سركة، ومن  اإفال�ص   =
ا عاديًّا يخ�سع لق�سمة الغرماء. وعلة هذا احلكم ترجع اإلى فكرة حماية الأو�ساع الظاهرة؛  بو�سفه دائناً
رعايةاً ل�ستقرار التعامل؛ اإذ اإن الب�ساعة منى دخلت يف حيازة امل�سرتي اأ�سبحت عن�سر ائتمان ظاهر، 
يعتمد عليه الدائنون عند تعاملهم مع ال�سركة، مما يربر الت�سحية مب�سلحة البائع يف �سبيل مقت�سيات 
د.  ال�سركات  اإفال�ص  )�ص/521-521(،  طه  كمال  م�سطفى  د.  التجاري  القانون  انظر:  الئتمان. 

عبداملحيد املن�سور )592/2(.
ا   وقد خال نظام الإفال�ص ال�سعودي من خالل الطالع عليه من الن�ص على حق ف�سخ العقد باعتباره اأثراً

من اآثار اإفال�ص ال�سركة على الأطراف املتعاقدة.
الأمهات  جامع  �سرح   ،)58/5( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   ،)5661/12( التب�سرة   )1(
ْردير  للدَّ الكبري  ال�سرح   ،)294/6( اخلر�سي  �سرح   ،)36/6( الزرقاين  �سرح   ،)210/12(

.)1107/2(
احلاوي )421/6(، رو�سة الطالبني )232/4(، نهاية املطلب )517/6(، مغني املحتاج )254/2(.  )2(

املنتهى  غاية   )401/3( الإرادات  منتهى  �سرح   ،)106/13( الإن�ساف   ،)106/13( الكبري  ال�سرح   )3(
.)115/2(

الختيار لتعليل املختار )3/ 4(، العناية �سرح الهداية )7/ 246(، النهر الفائق )3/ 589(، جممع   )4(
اأبا حنيفة يرى  الأنهر )148/2(، حا�سية ابن عابدين )6/ 18(، اجلوهرة النرية )1/ 317(؛ لكن 
اأبي حنيفة:  التوى، والتوى عند  اإل بعد  املُحيل يرباأ باحلوالة، ول يرجع عليه  القول؛ لأن  خالَف هذا 
نة للُمحيل ول املُحال له عليه، اأو ميوت املُحال عليه  هو اأن يجَحَد املُحال عليه احلوالة، ويحلف، ول بيِّ
يق�سَي،  اأن  له  عندهم:  فامل�سهور  املدين؟  باإفال�ص  يق�سَي  اأن  للقا�سي  هل  اخلالف:  و�سبب  ا.  مفل�ساً

وعنده: ل يق�سي؛ لأن مال اهلل غاٍد ورائٌح.
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اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: ما رواه اأبو هريرة  قال: َقاَل َر�ُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مْطُل الَغِنيِّ 
ظُلْمٌ، وَاإِذَا اأُتْبِعَ اأَحَدُكُمْ عَلَى مَِليٍء َفْلَيْتَبْع«)1(.

ال�ستدلل من وجهني: 

اِط  ُجوُع مَلَا َكاَن ِل�ْسرِتَ ُه َلْو َكاَن َلُه الرُّ الأول: يظهر من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَلى َمِلْيٍء«؛ فاإِنَّ
اإذ  ِبِه؛  َلُه  ُرُجوَع  َل  اْنِتَقالاً  ِبَها  اْنَتَقَل  َقِد  احَلقَّ  اأَنَّ  ُعِلم  َفاِئَدٌة؛ حيث  املالءِة 
فائدُة التقييد باملالءة اأن يحتاط املُحال لنف�سه؛ حتى ل يقبل احلوالة اإل على 

مليٍء؛ اإذ لو حدث فل�ص مل يرجع على املُحيل)2(.

د، فدلَّ بعمومه على  اأطَلَق، ومل يقيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفْلَيْتَبْع«؛ حيث  الثاين: يظهر من قوله 
ا، اأَْفَل�َص، اأَْو مَلْ ُيْفِل�ْص )3(. َباع املَُحاِل َعَلْيِه اأََبداً اتِّ

ن العرتاف ب�سروطها،  الدليل الثاين: اأنَّ احلوالَة مبنزلة القب�ص، وقبولها مت�سمِّ
فال اأثر لتبني اإفال�ص املُحال عليه، اأو فقِره)4(.

َي برتك حقه، فلم  الدليل الثالث: اأنَّ املُحال ح�سل منه التحول بر�ساه، وقد ر�سِ
يكن له الرجوع على املُحيل)5(.

اأدلة القول الثاين: 

املُحال. وعليه: فريجع عليه  املُحيل مقيَّدة ب�سالمة حق  اأن براءة  الأول:  الدليل 
عند عدم ال�سالمة)6(.

اأخرجه البخاري رقم )2287( يف كتاب احلوالت؛ باب: يف احلوالة؛ وهل يرجع يف احلوالة )�ص/389(،   )1(
ِة احَلَواَلِة، َوا�ْسِتْحَباِب َقُبوِلَها اإَِذا اأُِحيَل َعَلى  حَّ ، َو�سِ ِرمِي َمْطِل الَغِنيِّ وم�سلم يف كتاب امل�ساقاة؛ باب: حَتْ

َمِليٍّ )�ص/736(.
احلاوي )421/6(، �سرح جامع الأمهات )210/12(.  )2(

احلاوي )421/6(.  )3(
الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف )56/3(، ال�سرح الكبري )106/13(.  )4(

ْردير )1107/2(. ال�سرح الكبري للدَّ  )5(
الختيار لتعليل املختار )3/ 4(، جممع الأنهر )148/2(.  )6(
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ا َيُظنُّه  ى �سيئاً الدليل الثاين: اأن الفَل�َص عيُب يف املُحال عليه، فاأ�ْسَبَه ما لو ا�ْسرَتَ
ا)1(. ا، فبان َمِعيباً �َسِليماً

الراأي املختار:

فر�سي  مليًّا،  ه  ظنَّ َمن  على  بحقه  اأُحيل  من  رجوُع  يحقُّ  ل  باأنَّه  قال  َمن  قوُل 
بفَل�ِسه؛  املُحيُل  عِلَم  فاإن  وعليه:  الَغَرر.  ب�سرط عدِم ح�سول  ا  فبان مفل�ساً باحلوالة، 
ه، والظن  اأي: املُحال عليه، دون املحال، فريجع املُحاُل حينئٍذ على املُحيل؛ لأنه غرَّ
ا، وكذا  القوي كالعلم فيما يظهر، ومثل علمه باإفال�سه علمه بلَدِده، واإن مل يكن مفل�ساً

�سيئ الق�ساء.

درجة الفرق: بناءاً على ترجيح مذهب اجلمهور من املالكية وال�سافعية واحلنابلة 

عني  يف  ويرجَع  العقَد،  يف�سخ  باأن  الدائنني،  الُغَرماء  بقية  على  احلقَّ  للبائع  اأن  يف 
ماله، وترجيح مذهب املالكية وال�سافعية واحلنابلة يف اأنه لي�ص له حقُّ الرجوع على 
ا ب�سرط عدم ح�سول  من اأحاله فيما لو اأُحيلَ بحقِّه على رجل ظنه مليًّا، فبان مفل�ساً

الغرر؛ يتبني قوة الفرق بني امل�ساألتني.

املطلب الثاين
 الفرق بني االإفال�ص واملوت؛ من حيث اأخُذ الغرمي املتاع اإذا وجده

ملك  بعينها  عنده  باعه  التي  �سلعته  البائعُ  فوجد  املفل�ِص،  على  حُجِر  اإذا 
الف�سخ،  واأخذ �سلعته، وهو اأحقُّ بها، عند اجلمهور من ال�م�الكية)2(، وال�سافعية)3(، 

ال�سرح الكبري )106/13(، وانظر: الختيار لتعليل املختار )3/ 4(.  )1(
الزرقاين  �سرح   ،)68/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)756/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )2(
الإكليل )185/2(،  ْردير )1072/2(، جواهر  للدَّ الكبري  ال�سرح  �سرح خليل )213/6(،   ،)505/5(

بلغة ال�سالك )288/3(.
املهذب )195/2(، احلاوي )266/6(، رو�سة الطالبني )147/4(، البيان )162/6( نهاية املطلب   )3(

)306/6(، مغني املحتاج )205/2(.
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واحلنابلة)1(، واأما يف حال املوت فال يكون بائعها اأحقَّ بها من الغرماء؛ بل هو اأُ�سوُتهم 
فيها، عند احلنفية)2(، واملالكية)3(، واحلنابلة)4(.

لكن خرابها  ةٍ خَرِبة؛  اإلى ذمَّ اآلَ احلقُّ  امل�ساألتني  امل�ساألتني: يف كال  اجلامع بني 

يتفاوت بني املوت واحلياة. 

ق بني هاتني امل�ساألتني من وجهني:  ُيفرَّ

ة يف احلياة موجودٌة يف اجلملة، وَدين الغرماء متعلق بها،  الوجه الأول: اأن الذمَّ
اأُ�سوُتهم  بل هو  الغرماء؛  بها من  اأحقَّ  بائعها  يكون  املوت فال  واأما يف حالة 

َة قد خِربت بالكلية)5(. فيها؛ لأن الذمَّ

لعة يف احلياة للمفِل�ِص، وملكها يف املوت لَوَرثِته)6(. الوجه الثاين: اأن ُملك ال�سِّ

درا�سة م�ساألتي الفرق: 

امل�ساألة الأولى:

ُة اأخِذه وعدمها. من وجد عني ماله عند رجل قد اأفل�ص؛ من حيث اأحقيَّ

�سبقت درا�سةُ هذه امل�ساألة، وذِكر ما فيها من اخلالف، والأدلة، والرتجيح، يف 
املطلب الأول من هذا املبحث مبا يغني عن اإعادته هنا. 

الإن�ساف )253/13(، �سرح منتهى الإرادات )450/3( �سرح ك�ساف القناع )341/8(، غاية املنتهى   )1(
.)132/2(

التجريد للقدوري )2869/6(، بدائع ال�سنائع )252/5(، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )202/5(،   )2(
حا�سية ابن عابدين )564/4(.

الزرقاين  �سرح   ،)68/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)756/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )3(
الإكليل )185/2(،  ْردير )1072/2(، جواهر  للدَّ الكبري  ال�سرح  �سرح خليل )213/6(،   ،)505/5(

بلغة ال�سالك )288/3(.
الإن�ساف )254/13(، �سرح منتهى الإرادات )452/3( �سرح ك�ساف القناع )344/8(، غاية املنتهى   )4(

.)133/2(
�سرح الزرقاين )505/5(، �سرح خليل )213/6(، ال�سرح الكبري )265/13(.  )5(

ال�سرح الكبري )265/13(.  )6(
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امل�ساألة الثانية:

اإذا مات املفل�ص، ووجد البائُع عني ماله عند وَرَثِته؛ من حيث اأحقيُة اأخذه وعدمها.

للفقهاء يف هذه امل�ساألِة قولن: 

املالكية)1(،  عند  بالغرماء؛  اأُ�سوٌة  هذه-  -واحلال  البائَع  اأن  الأول:   القول 
 وال�سافعية)2(، واحلنابلة)3(.

القول الثاين: اأنَّ للبائع الرجوَع يف عني ماله؛ وبه قال ال�سافعية)4(.

اأدلة القول الأول: 

ا،  َباَع َمَتاعاً َرُجٍل  ا  َ »اأَميُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  قال:    ُهَريرة  اأبو  رواه  ما  الأول:  الدليل 
َفُهَو  ِبَعْيِنِه؛  َفَوَجَدُه  ا،  َثَمِنِه �َسْيئاً َباَعُه ِمْن  َيْقِب�ِص الَِّذي  َومَلْ  َفاأَْفَل�َص الَِّذي اْبَتاَعُه ِمْنُه، 
ْن  اِحُب امَلَتاِع ِفيِه اأُ�ْسَوُة الُغَرَماِء«. ويف رواية: »َواإِ اأََحقُّ ِبِه، َواإِْن َماَت الَِّذي اْبَتاَعُه َف�سَ

�ْسَوُة الُغَرَماِء«)5(. ا َفُهَو اأُ َكاَن َقَب�َص ِمْن َثَمِنَها �َسْيئاً

الزرقاين  �سرح   ،)68/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)756/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )1(
الإكليل )185/2(،  ْردير )1072/2(، جواهر  للدَّ الكبري  ال�سرح  �سرح خليل )213/6(،   ،)504/5(

بلغة ال�سالك )288/3(.
املهذب )195/2(، احلاوي )266/6(، رو�سة الطالبني )147/4(، البيان )162/6( نهاية املطلب   )2(

)306/6(، مغني املحتاج )205/2(.
ك�ساف  �سرح   )452/3( الإرادات  منتهى  �سرح   ،)253/13( الإن�ساف   ،)253/13( الكبري  ال�سرح   )3(

القناع )344/8(.
احلاوي )6/ 273(، نهاية املطلب )6/ 310(، البيان )202/6(، نهاية املحتاج )4/ 336(.  )4(

اأخرجه مالك يف املوطاأ، كتاب البيع، باب: ما جاء يف اإفال�ص الغرمي )�ص/678(، ومن طريقه اأخرجه   )5(
ِعْنَدُه  ِبَعْيِنِه  َمَتاَعُه  ُجُل  الرَّ َفَيِجُد  ُيْفِل�ُص  ُجِل  الرَّ يِف  باٌب:  التجارة،  اأبواب  يف  البيوع،  كتاب  داود،  اأبو 
ُيفِل�ص،  )380/5( رقم )3520( ورقم )3521(، وعبدالرزاق يف م�سنفه كتاب البيوع، باب: الرجل 
ْبِن  َبْكِر  ِبي  اأَ َعْن  �ِسَهاٍب،  اْبِن  َعِن   )15158( ورقم   )15157( رقم   )263  /8( بعينها  �سلعته  فيجد 

. ْحَمِن ْبِن احَلاِرِث ْبِن ِه�َساٍم، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص... هكذا مر�َسالاً عبدالرَّ
، وقد اأُ�سِند من وجٍه غري  وقد قال ابن عبدالهادي يف املحرر )�ص/322(: “رواه مالك هكذا مر�سالاً

قوي”. اه�.
ُجُل َمَتاَعُه ِبَعْيِنِه = ُجِل ُيْفِل�ُص َفَيِجُد الرَّ وقد رواه اأبو داود، كتاب البيوع، يف اأبواب التجارة، باٌب: يِف الرَّ
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وجه ال�ستدلل: اأنه ن�صٌّ يف الفرق بني املوت والفَل�ِص، وهو قاطٌع ملو�سع اخلالف)1(.

َة فيه، كما ظهر يف تخريجه. ونوق�ص: باأنه مر�َسٌل، وعليه فال حجَّ

م يف تخريجه. واأجيب: باأنه ثبت مو�سولاً من عدة طرق، كما تقدَّ

ُتْنَزع منهم  لورثته، فال  املُفِل�ِص  انتقلت ملكيُتها مبوت  لعَة  ال�سِّ اأن  الثاين:  الدليل 
ثهم، كما لو انتقلت لغرِيهم ببيٍع ونحوه)2(. بفَل�ِص ُمَورِّ

واأما يف  اإليها،  الغرماء  باقيٌة مل تخَرْب، فريجع  املفِل�ِص  ة  اأن ذمَّ الثالث:  الدليل 
ا ل عمار بعده، في�سقط الرجوُع اإليها)3(. حال املوت فقد خِربت َخراباً

اأدلة القول الثاين: 

بق�ساِء  فيكم  »لأق�سنيَّ  قال:  اأنه    هريرة  اأبي  عن  جاء  ما  الأول:  الدليل 
ر�سوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من اأفَل�َص اأو مات، فوجد رجٌل متاَعه بعينه فهو اأحقُّ به«)4(.

= ِعْنَدُه )380/5( رقم )3520( والبيهقي )78/6( من طريق حممد بن الوليد اأبي الهذيل احِلْم�سي، 
عن الزهري، عن اأبي بكر بن عبدالرحمن، عن اأبي هريرة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنحوه، قال اأبو داود: حديث 
ا، )383/5(  اأي�ساً داود  اأبو  ورواه  املو�سول.  يعني:  اه�؛  “ل ي�سح”.  البيهقي:  وقال  اه�.  اأ�سح.  مالك 
رقم )2235( والدارقطني، كتاب الأق�سية والأحكام، باب ال�سفعة )411/5( رقم )4548( كلهم من 
طريق عبداهلل بن عبداجلبار اخلبائري، حدثنا اإ�سماعيُل بن عيَّا�ص، عن الزبيدي، عن اأبي بكر بن 

ا. عبدالرحمن، عن اأبي هريرة مرفوعاً
قلت: ظاهر اإ�سناده ال�سحة؛ لأن اإ�سماعيَل بن عيَّا�ص �سحيُح احلديث يف روايته عن ال�ساميني، و�سيخه 
الزبيدي �سامي. قال عبداخلالق الإ�سبيلي يف )الأحكام الو�سطى( )346/3(: “واإ�سماعيل بن عيَّا�ص 
حديثه عن ال�ساميني �سحيح، ذكره يحيى وغريه، والزبيدي هو حممد بن الوليد �سامي ِحْم�سي”. اه�.

التمهيد )305/17(، املعونة )2/ 169(.   )1(
ال�سرح الكبري )13/ 264(.  )2(

املعونة )2/ 169(.  )3(
ُجُل َمَتاَعُه )383/5(  ُجِل ُيْفِل�ُص َفَيِجُد الرَّ اأخرجه اأبو داود، كتاب البيوع، يف اأبواب التجارة، باٌب: يِف الرَّ  )4(
رقم )3520( وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب: من وجد متاَعه بعينه عند رجل اأفل�ص )74/3( رقم 
َعْمِرو  بِن  املُْعَتِمِر  اأَِبي  َعْن  ِذْئٍب،  اأَِبي  ابن  طريق  من  )�ص/460(  البيوع  كتاب  واحلاكم،   ،)2360(
َقْد  َلَنا  اِحٍب  �سَ يِف  ُهَرْيَرَة  اأََبا  ِبامَلِديَنِة- َقاَل:  ِجْئَنا  ا  ياً َقا�سِ َوَكاَن   - َرِقيِّ الزُّ َخْلَدَة  اْبِن  َعِن  َراِفٍع،  بِن 

اأَْفَل�َص،  َفَقاَل: لأق�سنيَّ فيكم... احلديَث. ويف اإ�سناده اأبو املُعَتِمِر بُن عمرو بن رافٍع املدين،  قال =
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قد  من  عند  متاعه  عنَي  وجد  من  اأنَّ  على  ن�صٌّ  الأثر  هذا  يف  ال�ستدلل:  وجه 
اأفل�ص، اأو مات فهو اأحقُّ به)1(.

وُنوِق�ص: باأنه اأثٌر �سعيف، ل ُيحَتجُّ به، كما تبني ذلك من تخريجه.

الدليل الثاين: قيا�ُص الرجوع يف حال موت امل�سرتي على الرجوع يف حال اإفال�سه؛ 
ة والإيا�ص. ا خلراب الذمَّ لأنَّ الرجوَع يف املوت اأَْولى نظراً

وُنوِق�ص: باأنه قيا�ٌص مع الفرق، كما تقدم بياُنه يف اأدلة القول الأول.

الراأي املختار:

ِته  بعد النظر يف القولني، واأدلة كل قول؛ تبنيَّ قوة القول الأول القائل: بعدم اأحقيَّ
الواردة  املناق�سة  اأدلته من  لقوته و�سالمة  الُغَرماء؛  اأُ�سوَة  الرجوع، وعليه فيكون  يف 

عليها.

ا للحنفية- يف اأن للغرمي  درجة الفرق: بناءاً على ترجيح مذهب اجلمهور -خالفاً

ا  اأخذَ عنيِ ماله اإن وجده بيد املفل�ص يف حال احلياة، وترجيح مذهب اجلمهور -خالفاً
لل�سافعية- يف اأنه ل يحق له الرجوع يف حال املوت؛ يتبني قوة الفرق بني امل�ساألتني. 

واهلل اأعلم.

املطلب الثالث
 الفرق بني من وجد عنَي متاِعه عند مفل�ٍص، ومل يتقا�َص من ثمن 

ُته يف  ال�صلعة �صيًئا، وبني من قب�ص بع�َص ثمن �صلعِته؛ من حيث اأحقيَّ
الرجوع يف البيع، وا�صرتداد ال�صلعة

اإذا ُحِجر على املفل�ِص، فوجد البائُع �سلعَته عنده، فهو اأحقُّ بها، ول ي�سقط حقه 

الإرواء  يف  الألباين  به  وتعقَّ اه�.  احلال”.  “جمهول  )�ص/594(:  التقريب  يف  حجر  ابن  احلافظ   =
)272/5( قال: “بل جمهول العني؛ لأنه مل يرِو اأحٌد عنه غري ابن اأبي ذئب”. اه�.

البيان للعمراين )202/6(.  )1(
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يف الرجوع يف البيع، وا�سرتداد ال�سلعة، عند اجلمهور من املالكية)1(، وال�سافعية)2(، 
واحلنابلة)3(.

اأُ�ْسوُة  فيه  وهو  بامَلبيع،  الرجوِع  يف  ه  حقُّ �سقط  فقد  َثمِنها  من  قَب�َص  اإذا  ا  واأمَّ
الُغَرماء، عند احلنفية)4(، واملالكية)5(، واحلنابلة)6(.

يقب�ص  مل  التي  �سلعَته  البائُع  وجد  امل�ساألتني  كال  يف  اأنه  امل�ساألتني:  بني  اجلامع 
كامَل َثمِنها عند امل�سرتي املفل�ص. 

الفرق بني امل�ساألتني: اأنَّه يف امل�سالة الأولى وجَد البائُع عنَي �سلعِته، ومل يقِب�ْص من 
ا، ويف الثانية قب�ص البائُع بع�َص الثمن، وفات عند امل�سرتي بع�ص امَلبيع. ثمنها �سيئاً

درا�سة م�ساألتي الفرق: 

امل�ساألة الأولى: 

ُته يف ا�سرتادها. من وجد عنَي �سلعِته عند رجٍل قد اأفل�ص؛ من حيث اأحقيَّ

�سبقت درا�سُة هذه امل�ساألة يف املطلب الأول من هذا املبحث مبا ُيغني عن اإعادته 
هنا.

الزرقاين  �سرح   ،)68/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)756/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )1(
الإكليل )185/2(،  ْردير )1072/2(، جواهر  للدَّ الكبري  ال�سرح  �سرح خليل )213/6(،   ،)505/5(

بلغة ال�سالك )288/3(.
احلاوي )266/6(، رو�سة الطالبني )147/4(، نهاية املطلب )306/6(، مغني املحتاج )205/2(.  )2(

الإن�ساف )253/13(، �سرح منتهى الإرادات )450/3(، �سرح ك�ساف القناع )341/8(، غاية املنتهى   )3(
.)132/2(

بدائع ال�سنائع )5/ 252(، البناية �سرح الهداية )127/11(، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )5/   )4(
.)202

الزرقاين  �سرح   ،)71/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)758/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )5(
الإكليل )187/2(،  ْردير )1075/2(، جواهر  للدَّ الكبري  ال�سرح  �سرح خليل )220/6(،   ،)511/5(

بلغة ال�سالك )290/3(. وهذا يف حالة اإذا اختار عدم ردِّ ما قب�سه من الثمن.
القناع )346/8(، غاية  الإرادات )452/3(، �سرح ك�ساف  الكبري )265/13(، �سرح منتهى  ال�سرح   )6(

املنتهى )133/2(.
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امل�ساألة الثانية: 

حقه  بقاء  ففي  ثمنها،  بع�َص  قب�ص  وقد  اأفل�ص،  رجٍل  عند  �سلعَته  وجد  فيمن 
بالرجوع فيها خالٌف بني الفقهاء.

الثمن  من  البائُع  فقب�ص  مبائة،  عينني  اأو  مبائة،  ا  عيناً يبيَع  اأن  امل�ساألة:  و�سورة 

اأو  اأو العينان باقيتاِن، �سواٌء كانت قيمتهما خمتلفة،  امَلبيعة باقيٌة،  خم�سنَي، والعنُي 
، فهل للبائع اأن يرجَع بكامل امَلبيع، اأو بقدر ما بِقَي من الثمن، اأو ل حقَّ له  مت�ساويةاً

يف الرجوع؟

اختلفوا يف هذه امل�ساألة على ثالثة اأقوال: 

ه يف ف�سخ عقد البيع،  القول الأول: اأن البائَع اأُ�ْسوة بالغرماء. وعليه: فقد �سقط حقُّ
وا�سرتداد ال�سلعة؛ وبه قال احلنفية)1(، واحلنابلة)2(.

القول الثاين: اأن البائَع خُمريَّ بني اأمرين: اأحدهما: اأن يبقى على حقه وطلبه، ثم 
ُيحا�صُّ الغرماء مبا بِقَي له من الثمن. والثاين: اأن يُردَّ ما قب�ص من الثمن، 

وياأخذ �سلعته؛ وبه قال املالكية)3(.

َوَيُكوَن  َثَمِنِه،  ِمْن  َلُه  َبِقَي  َما  ِبِق�ْسِط  امَلِبيِع  ِمَن  ُخَذ  َياأْ اأَْن  ِلْلَباِئِع  اأَنَّ  الثالث:  القول 
بَاقِي املَبِيعِ لِلْمُفْلِ�ِص، يُبَاعُ يفِ حَقِّ غَُرَماِئِه؛ وهو قوُل ال�سافعيِّ يف اجلديد)4(.

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: ما ورد يف بع�ص األفاظ حديث اأَِبي ُهَرْيَرَة ، ومنها قوُله ملسو هيلع هللا ىلص: 

الدقائق  كنز  �سرح  احلقائق  تبيني   ،)127/11( الهداية  �سرح  البناية   ،)252/5( ال�سنائع  بدائع   )1(
.)202/5(

ال�سرح الكبري )265/13(، �سرح منتهى الإرادات )452/3( �سرح ك�ساف القناع )346/8(.  )2(
الزرقاين  �سرح   ،)71/12( الأمهات  جامع  �سرح   ،)758/4( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  التو�سيح   )3(
الإكليل  جواهر   ،)1075/2( ْردير  للدَّ الكبري  ال�سرح   ،)220/6( اخلر�سي  حا�سية   ،)511/5(

)188/2(، بلغة ال�سالك )290/3(. 
احلاوي )6/ 294(، رو�سة الطالبني )158/4(، البيان )164/6(، مغني املحتاج )210/2(.  )4(
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�ْسَوُة  اأُ َفُهَو  ا  �َسْيئاً َثَمِنَها  ِمْن  َقَب�َص  َكاَن  ْن  َواإِ َلُه،  َفِهَي  ا  �َسْيئاً َثَمِنَها  ِمْن  َقَب�َص  َيُكْن  »َومَلْ 
الُغَرَماِء«)1(.

ا فهو  وجه ال�ستدلل: اأنَّ فيه دللةاً على اأن البائَع اإذا قب�ص من ثمن ال�سلعة �سيئاً
اأُ�ْسوُة الغرماء اإذا اأفل�ص امل�سرتي.

ق  َة فيه، ثم اإن الألفاظ الأخرى التي مل تفرِّ وُنوِق�ص: باأنه مر�َسٌل، وعليه فال حجَّ
بني قب�ص الثمن وعدمه، مع اجلمع فيها بني املوت والإفال�ص، اأَْولى من هذا اللفظ.

. وعليه:  ةاً واأجيب على هذا النقا�ص: باأنه ثبت مو�سولاً من عدة ُطُرٍق، ف�سار حجَّ
فالزيادة الواردُة فيه ل تعار�ص ما �سبق، فيجب العمل بها )2(.

ْفقة على امل�سرتي،  ا لل�سَّ بِقَي تبعي�ساً اأنَّ يف الرجوِع يف ق�سط ما  الثاين:  الدليل 
ا به، ولي�ص ذلك للبائع)3(. واإ�سراراً

وُنوِق�ص: باأنَّه لي�ص فيه �سَرٌر؛ لأن ماَل املفِل�ِص يباُع، ول يبقى له، فيزول عنه ال�سرر)4(.
ا مبثل ما ُيرَغب  �ساً ٌق مع البيع، فاإنَّه ل ُيرَغُب فيه ُم�َسقَّ واأُجيب: اأنَّ ال�سرَر متحقِّ

، فينق�ص ثمنه، فيت�سرر املفِل�ص والغرماء)5(. �صٍ فيه غرَي ُم�َسقَّ

دليل القول الثاين:

ه، لريتكَب  َ اأن القوَل بالتخيري مبنيٌّ على مراعاة ال�سرر الذي يلحق البائع، فخريَّ
اأخفَّ الأمرين)6(.

�سبق تخريجه.  )1(
قال ابن ُر�سٍد احلفيُد يف بداية املجتهد )274/2(: “َوُهَو َحِديٌث، َواإِْن اأَْر�َسَلُه َماِلٌك؛ َفَقْد اأَ�ْسَنَدُه َعْبُد   )2(
، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، ِفيِه ِزَياَدُة َبَياٍن، َوُهَو َقْوُلُه ِفيِه: »َفاإِْن َكاَن َقَب�َص  ْهِريِّ اِق، َوَقْد ُرِوَي ِمْن َطِريِق الزُّ زَّ الرَّ

َجُه”. اه�. ا َفُهَو اأُ�ْسَوُة الُغَرَماِء«. َذَكَرُه اأَُبو ُعَبْيٍد يِف ِكَتاِبِه يِف الِفْقِه، َوَخرَّ ِمْن َثَمِنِه �َسْيئاً
ال�سرح الكبري )265/13(، املمتع يف �سرح املقنع )2/ 632(، �سرح ك�ساف القناع )346/8(.  )3(

املمتع يف �سرح املقنع )2/ 632(.  )4(
املمتع يف �سرح املقنع )2/ 632(.   )5(

�سرح جامع الأمهات )68/12(.  )6(
ا َفُهَو  ولعلهم قالوا بهذا القول -اأي: القول بالتخيري- لأنه مل ترد لفظة »َواإِْن َكاَن َقَب�َص ِمْن َثَمِنَها �َسْيئاً

اأُ�ْسَوُة الُغَرَماِء« يف موطاأ مالك.
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دليل القول الثالث:

اأنه �سبَبٌ يرجع به العاقدُ اإلى جميع العني، فجاز اأن يرجع به اإلى بع�سها)1(.

ة الغرماء فيما  ته، وجعل له حما�سَّ وُنوِق�ص: باأنه وجيٌه؛ لول الن�صُّ الذي ثبت حجيَّ
بقي، ومل يثبت له حقُّ الرجوع.

الراأي املختار:

اأُ�ْسوَة  يكون  باأنه  القول  قوة  تبنيَّ  قول؛  كل  واأدلة  ال�سابقة  الأقوال  اإلى  بالنظر 
ق بني القب�ص وعدمه،  الغرماء؛ لقوة اأدلتهم، و�سالمتها من املناق�سة، ولأن الن�صَّ فرَّ

فوجب الوقوف عليه.

درجة الفرق: بناءاً على ترجيح مذهب اجلمهور يف اأن للغرمي اأخَذ عنِي ماله اإن 

وجده بيد املفل�ص، وترجيح مذهب احلنفية، واحلنابلة اأنه ل يحقُّ الرجوُع اإلى عني 
ا؛ يتبني قوة الفرق بني امل�ساألتني. واهلل اأعلم. ماله اإن قب�ص من الثمن �سيئاً

املطلب الرابع
الفرق بني اأن يفل�َص امل�صرتي، فيزيد املَبيع زيادًة مت�صلة غري متميزة، وبني 
اأن يُ�صدِقَ الزوجُ زوجتَه عبدًا؛ فيزيد زيادًة مت�صلة، ويطلقها قبل الدخول؛ 

من حيث الرجوُع بالزيادة

اإذا اأفل�ص امل�سرتي، ووجد البائُع عنَي ماله قد تغريت بالزيادة، وكانت هذه الزيادة 
نعٍة، ونحوهما، كان للبائع اأخُذه بزيادته عند  مِن، َوتعلم �سَ مت�سلةاً غري متميزة كال�سَّ
زيادة  فزاد  ا،  عبداً اأ�سَدَقها  ولو  احلنابلة)4(،  عند  ورواية  وال�سافعية)3(،  املالكية)2(، 

البيان )164/6(.  )1(
القوانني الفقهية )483/1(، الذخرية )8/ 179(.  )2(

 ،)173/6( البيان   )159/4( الطالبني  رو�سة   ،)318/6( املطلب  نهاية   ،)279  ،280/6( احلاوي   )3(
حتفة املحتاج )5/ 151(، مغني املحتاج )210/2(.

املحرر )5/2(، الإن�ساف )271/13(.   )4(
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مت�سلة؛ كال�سَّمنِ، وَتعلم �سَنعٍة، ونحوهما، ثم طلَّق قبل الدخول؛ مل يرجع بن�سفه 
ا اإل بر�ساها، فاإن اأَبْت لزمها ن�سُف قيمته عند العقد، وهو مذهب احلنفية)1(،  زائداً

وال�سافعية)2(، واحلنابلة)3(.

ا قد  ِعَو�ساً بذله  امل�ساألتني وجد �ساحُب احلقِّ ما  اأن كال  امل�ساألتني:  اجلامع بني 
تغريَّ بالزيادة.

ق بني هاتني امل�ساألتني من خم�سة اأوجه:  ُيفرَّ

الوجه الأول: اأنَّ البائَع يرجُع يف عني ماله بَف�ْسِخ البيع، فكان الف�سُخ يف معنى رفع 
العقد من اأ�سله، فلهذا رجع فيه بزيادته، بخالف ال�سداق؛ فاإنَّ الطالَق ل 
يرفع العقَد من اأ�سله، واإمنا يقطع العقَد يف احلال، فلو قلنا: يرجع بالزيادة 

جلعلنا له الرجوَع يف ملك الزوجة، وذلك ل يجوز)4(.

ِبِه  َفَيْحُدُث  ِمْلِكِه،  يِف  ْوِج  الزَّ ِجَهِة  ِمْن  ٍف  رُّ َت�سَ اإْن�َساُء  اَلَق  الطَّ اأنَّ  الثاين:  الوجه 
؛  الَعنْيِ ِف  ِن�سْ يِف  ُجوُع  الرُّ ِكْنُه  مُيْ َومَلْ  الَعْقِد،  يِف  اُه  �َسمَّ َما  ِف  ِن�سْ َعَلى  امِلْلُك 
ى، َفاْنَتَقَل اإَلى الَبَدِل، َويِف َم�ْساأََلِتَنا: )َف�ْسُخ( الَعْقِد  ِف املُ�َسمَّ ُه اأَْكرَثُ ِمْن ِن�سْ ِلأَنَّ
نَّ الَعْقَد مَلْ َيُكْن،  ا، َوُجِعَل َكاأَ ى َظَهَر ِمْن َبْعُد، َفا�ْسَتَنَد اإَلى َحاِل الَعْقِد ُحْكماً مِلَْعناً

َكالَواِهِب َيْرِجُع يِف الِهَبِة، َوالَباِئُع َيُردُّ الَعنْيَ ِبالَعْيِب)5(.

َة املُفِل�ِص قد َخِربت، والبائَع مل يح�سل له �سيٌء، فلهذا رجع  الوجه الثالث: اأنَّ ِذمَّ
ه  ر البائع، ولي�ص كذلك الزوُج؛ لأنه قد �سقط حقُّ اإلى ماله، وبغري ذلك يت�سرَّ

املب�سوط )73/5(، بدائع ال�سنائع )299/2(، البحر الرائق )155/3(، املحيط الربهاين )116/3(،   )1(
الفتاوى الهندية )314/1(.

املحتاج  مغني   )409/9( البيان   ،)48/13( املطلب  نهاية   ،)427/9(  )280  ،279/6( احلاوي   )2(
.)311/3(

�سرح ك�ساف القناع )476/11(، �سرح منتهى الإرادات )256/5(، غاية املنتهى )66/3(.  )3(
اإي�ساح الدلئل )�ص/451(.  )4(

املنثور يف القواعد، للزرك�سي )183/2(.   )5(
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من ال�سداِق يوَم العقِد، والطالُق قبل الدخوِل ابتداُء �سبٍب حل�سول امللك 
ه تعلق بالقيمِة، فلهذا افرتقا)1(. ا؛ لأن حقَّ له، فلهذا مل يرجع له زائداً

خوِل لأجل زيادِة الأ�سل،  الوجه الرابع: اأنَّ الزوَج ُمتََّهٌم يف اإيقاعه الطالَق قبل الدُّ
َهٍم؛ لأن  فلهذا مل يكن الرجوُع بن�سفه، ولي�ص كذلك ههنا، فاإنَّ البائَع غرُي ُمتَّ

اإفال�َص امل�سرتي مل يكن باختياره، فلهذا رَجع يف عني ماله بزيادتها)2(.

ا اإَِلى  الوجه اخلام�ص: اأنه مَلَّا َكاَن ِلْلَباِئِع اأَْن َيْعِدَل َعْن َعنْيِ َماِلِه اإَِذا َكاَن َمْوُجوداً
ُحُدوِث  َمَع  مَالِِه،  َعنْيَ  َياأُْخذَ  اأَنْ  َلهُ  كَانَ  القِيَمةِ-  عَافَ  اأَ�سْ كَانَ  -َواإِنْ  الثََّمنِ 
ا، مَلْ َيُكْن  َداِق اإَِذا َكاَن َمْوُجوداً ْوِج اأَْن َيْعِدَل َعِن ال�سَّ َياَدِة، َومَلَّا مَلْ َيُكْن ِللزَّ الزِّ

ا)3(. َلهُ فِيهِ َحقٌّ اإَِذا كان زائداً

درا�سة م�ساألتي الفرق: 

امل�ساألة الأولى:

ْت،  لو اأفَل�َص امل�سرتي بالثمن، وزاد امَلبيُع زيادةاً مت�سلة غري متميزة، ك�سجرة كرِبَ
ة �سِمَنْت، ونحو ذلك. ودابَّ

وقد اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

القول الأول: للبائع اأخُذ امَلبيع بزيادته، وبه قال املالكية)4(، وال�سافعية)5(، وروايٌة 
عند احلنابلة)6(.

الو�سائل يف فروق امل�سائل )2/ 500(.  )1(
الو�سائل يف فروق امل�سائل )2/ 500(، وانظر: احلاوي )280/6(.  )2(

احلاوي )280/6(.  )3(
القوانني الفقهية )483/1(، الذخرية )8/ 179(.  )4(

 ،)173/6( البيان   )159/4( الطالبني  رو�سة   ،)318/6( املطلب  نهاية   ،)280  ،279/6( احلاوي   )5(
حتفة املحتاج )5/ 151(، مغني املحتاج )210/2(.

املحرر )5/2(، الإن�ساف )271/13(.  )6(
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القول الثاين: متنع هذه الزيادُة رجوَع البائع، وبه قال احلنفية)1(، واحلنابلة)2(.

اأدلة القول الأول: 

ا، َفاأَْفَل�َص الَِّذي اْبَتاَعُه ِمْنُه، َومَلْ  ا َرُجٍل َباَع َمَتاعاً َ الدليل الأول: عموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اأمَيُّ
يَقْبِ�ِص الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ �سَيْئاًا، َفَوَجَدُه ِبَعْيِنِه َفُهَو اأََحقُّ ِبِه«)3(.

وجه ال�ستدلل: اأنَّ الزيادَة املت�سلَة غرَي املتميزِة داخلٌة يف هذا العموم.

حق  لتعلق  بزائد؛  لي�ص  �سفِته  على  متاَعه  وجد  من  على  حمموٌل  باأنَّه  وُنوِق�ص: 
الغرماء بالزيادة)4(.

واأُِجيب: باأنها زيادٌة مت�سلٌة مع بقاء العني، فال متنع ا�سرتدادها، كما لو نق�ست 
اأن  كما  كاملنف�سلة،  ال�سرتداد،  متنع  زيادٍة  كلُّ  ولي�ست  عيِنه،  بقاء  مع  امَلبيع  �سفُة 
البائَع الواجَد لعني ماله اأَْولى، و�سببه اأقوى، فحقه متعلٌق بعني املال، و�سائر الغرماء 

ة املفِل�ِص. هم متعلق بذمَّ حقُّ

دِّ  َلُة، كالرَّ َنِع املُتَّ�سِ َلُة، فلم مَتْ ياَدُة املُْنَف�سِ َنُع منه الزِّ ه َف�ْسٌخ، ل مَتْ الدليل الثاين: اأنَّ
بالَعيِب)5(.

وُنوِق�ص من وجهني: 

باإ�ْسقاِط  ي، فهو را�ٍص  املُ�ْسرَتِ الَف�ْسَخ فيه )اأي: الرد بالعيب( ِمن  اأنَّ  اأَحُدهما:   
ياَدِة، وَتْرِكها للباِئِع، بِخالِف م�ساألِتنا. ه ِمن الزِّ َحقِّ

ى قاَرَن الَعْقَد، وهو الَعيُب الَقِدمُي، والَف�ْسُخ ههنا ب�َسَبٍب حاِدٍث،   الثاين: اأنَّ الَف�ْسَخ مَلْعناً
اِئَدِة)6(. جاَع الَعنِي الزَّ َكاِح الَّذي ل َي�ْسَتِحقُّ به ا�ْسرِتْ فهو اأ�ْسَبُه بَف�ْسِخ النِّ

بدائع ال�سنائع )5/ 270(.  )1(
�سرح ك�ساف القناع )349/8(، �سرح منتهى الإرادات )454/3(، غاية املنتهى )133/2(.  )2(

�سبق تخريجه.  )3(
ال�سرح الكبري )276/13(.  )4(

ال�سرح الكبري )276/13(، وانظر: الذخرية )179/8(.  )5(
ال�سرح الكبري )276/13(.  )6(
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والبائع  العيب،  امل�سرتي يف حال  لكلٍّ من  رع  بال�سَّ ثبت  الف�سخ  باأن حقَّ  واأُِجيَب: 
ا فال فرق، والزيادة  عند اإفال�ص امل�سرتي، والف�سخ لالإفال�ص هنا ب�سبب العقد اأي�ساً
املت�سلة غري املف�سلة، “فالفرق وا�سٌح، فاإنَّ املت�سلَة تتبُع يف الف�سوخ والردِّ بالعيب، 

بخالِف املنف�سلة”)1(.

اأدلة القول الثاين: 

ا، ثم طلَّقها قبل  داق، فاإنه لو اأ�سدَق امراأته عبداً الدليل الأول: القيا�ص على ال�سَّ
ا،  َداُق زيادةاً غري ُمتميزٍة، مل يُكن للزوِج اأن يرجَع بن�سفه زائداً الدخوِل، وقد زاَد ال�سَّ

فكذلك هنا)2(.

وُنوِق�ص: باأنه قيا�ٌص مع الفارق، فاإنَّ الزيادَة املت�سلة غري املتميزة ل عربَة لها يف 
ُه مَلْ َيُكْن َلُه َحقٌّ  َداِق؛ ِلأَنَّ الف�سوخ اإل ال�سداق، فاإن الزوَج هنا مَلْ َيْرِجِع ِبِزَياَدِة ال�سَّ
َياَدِة،  اَلِق َبْعَد ُحُدوِث الزِّ ا ا�ْسُتْحِدَث احَلقُّ ِبالطَّ َ َداِق، َواإِمنَّ اَلِق، َوَل َتَعلََّق ِبال�سَّ َقْبَل الطَّ
ا َعَلى الَفَل�ِص، َوَكاَن  ماً َياَدِة، َويِف الَفَل�ِص مَلَّا َكاَن َحقُّ البائِع ُمَتَقدِّ َفَلْم َيُكْن َلُه َحقٌّ يِف الزِّ

َياَدِة)3(. َياَدِة، َجاَز اأَْن َيْرِجَع ِبامَلِبيِع َبْعَد ُحُدوِث الزِّ َلُه َتَعلٌُّق ِبامَلِبيِع َقْبَل الزِّ

َّ البائِعُ اأخْذَها، كاملُنْفَ�سَِلِة  الدليل الثاين: اأنها زِيادَةٌ يف مِلْكِ املُفْلِ�صِ، فلم يَ�سْتَحِق
ِل بِفْعِله)4(. وكاحلا�سِ

وُنوِق�ص: بالفرق بينهما، كما تقدم.

ْل اإليه ِمن الباِئِع، فلم َي�ْسَتِحقَّ اأْخَذه منه، كغرِيه  ماَء مل َي�سِ الدليل الثالث: اأنَّ النَّ
ِمن اأْمواِله)5(.

ال�سرح الكبري )278/13(.  )1(
�سرح ك�ساف القناع )349/8(، �سرح منتهى الإرادات )454/3(.  )2(

احلاوي )279/6 - 289(.  )3(
ال�سرح الكبري )13/ 276(.  )4(
ال�سرح الكبري )13/ 276(.  )5(
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الراأي املختار:

بالنظر اإلى القولني ال�سابقني واأدلتهم؛ يتبنيَّ اأنَّ اأقَرَب القولني واأقواهما الأول، 
واأنَّ للبائع اأخَذ امَلبيع بزيادته املت�سلة غري متميزة.

امل�ساألة الثانية:

ا، فزاد عندها زيادةاً مت�سلة، وطلَّقها قبل الدخول. لو اأ�سَدَقها عبداً

وقد اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

ا، وبني اأن تعطَيه  القول الأول: الزوجُة باخليار بني اأن تعطَي الزوج الن�سَف زائداً
املالكية)2(،  عند  قوٌل  وهو  احلنفية)1(،  قال  وبه  العقد؛  يوم  قيمته  ن�سف 

ومذهب ال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(.

عند  امل�سهور  القوُل  وهو  ا؛  زائداً ال�سداق  ن�سَف  ياأُخَذ  اأن  للزوج  الثاين:  القول 
املالكية)5(، وبه قال حممد بن احل�سن من احلنفية)6(.

املب�سوط )73/5(، بدائع ال�سنائع )299/2(، البحر الرائق )155/3(، املحيط الربهاين )116/3(،   )1(
الفتاوى الهندية )314/1(.

التب�سرة )1966/4(، عقد احلواهر )118/2(، �سرح الأمهات )472/7(، التاج والإكليل )5/ 206(.  )2(
املحتاج  نهاية   )409/9( البيان   ،)48/13( املطلب  نهاية   ،)427/9(  ،)280  ،279/6( احلاوي   )3(

)408/7(، مغني املحتاج )311/3(.
منتهى  �سرح   ،)476/11( القناع  ك�ساف  �سرح   ،)176/21( الإن�ساف   ،)176/21( الكبري  ال�سرح   )4(

الإرادات )256/5(، غاية املنتهى )66/3(.
داق قد ت�سّطر قبل الدخول، فيت�سطر كل  وتكون الزيادة بينهما على القول امل�سهور؛ لأنه ما دام ال�سَّ  )5(
حا�سية   ،)469/7( الأمهات  �سرح   ،)118/2( اجلواهر  عقد   ،)1966/4( التب�سرة  انظر:  �سيء. 
التاج والإكليل )5/ 206(. قال حممد بن عبدال�سالم الهواري يف  اخلر�سي )349/4(، )351/4(، 
�سرح جامع الأمهات )470/7(: “وُن�ِسب هذا القول للم�سهور، وباجلملة فقد ا�سطرب املذهب يف هذه 

ا يع�ُسُر معه متييز امل�سهور”. اه�. امل�ساألة ا�سطراباً
َياَدِة”. اه�. ُل َمَع الزِّ ُف الأَ�سْ َنُع، َوَيَتَن�سَّ ٌد:  َل مَتْ مَّ ففي بدائع ال�سنائع )299/2(: “َوَقاَل حُمَ  )6(
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اأدلة القول الأول: 

ِحيٍح َتامٍّ َلَها، َفَيُكوُن �َسامِلاًا َلَها  الدليل الأول: اأنَّ هذه الزيادَة َحَدَثْت ِمْن ِمْلٍك �سَ
َلِة)1(. َياَدِة املُْنَف�سِ ِبُكلِّ َحاٍل، َكالزِّ

ِل بُدوِنها،  ِكُنها َدْفُع الأ�سْ َيْلَزُمها َبْذُلها، ول مُيْ الدليل الثاين: اأنَّ الزيادة لها، ل 
ا، فَيْلَزُمه َقُبوُله؛ لأنَّها  َفه زائداً ِف الِقيَمِة، واإن �ساَءْت َدَفَعْت اإليه ِن�سْ ْرنا اإلى ِن�سْ ف�سِ

ا عليها)2(. ُجوراً ُز، ما مل تكن حَمْ ، ول َتَتَميَّ رُّ ، ل َت�سُ ه وزياَدةاً َدَفَعْت اإليه َحقَّ

اأدلة القول الثاين: 

)ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ(  َتَعاَلى:  َقْوله  الأول:  الدليل 
]الن�ساء: 24[.

َف امَلْفُرو�ِص،  ُخوِل ِن�سْ اَلِق َقْبَل الدُّ وجه ال�ستدلل: اأنَّ اهلل  جعل يِف الطَّ
ِل  �سْ اأَ يُف  َتْن�سِ َوَجَب  َواإَِذا   ، النَّ�صَّ َخاَلَف  َفَقْد  امَلْفُرو�ِص  ِقيَمِة  َف  ِن�سْ ِفيِه  َجَعَل  َفَمْن 
.)3( ُروَرةاً َياَدِة �سَ يُف الزِّ َياَدِة، َفَيِجُب َتْن�سِ يِف الزِّ يُفُه اإلَّ ِبَتْن�سِ ِكُن َتْن�سِ امَلْفُرو�ِص، َوَل مُيْ

ِرُف اإَلى  وُنوِق�ص: ال�ستدلُل بالآية على الدعوى فيه نَظٌر؛ ِلأَنَّ ُمْطَلَق امَلْفُرو�ِص َيْن�سَ
اَن)4(. َياَدَة َوالنُّْق�سَ َتِمُل الزِّ َلِع، َوالأَْثَماُن َل حَتْ امَلْفُرو�ِص املَُتَعاَرِف، َوُهَو الأَْثَماُن ُدوَن ال�سِّ

جوُع فيها؛ لأنَّها  ْوِج الرُّ ، فللزَّ الدليل الثاين: اأنَّ الزيادَة غري املتميزة َتاِبعٌة للَعنْيِ
وِق)5(. َتْتَبُع يف الُف�ُسوِخ، فاأ�ْسَبَهت زيادَة ال�سُّ

ُل  َها َقاِئَمٌة ِبِه، َوالأَ�سْ ِل ِمْن ُكلِّ َوْجٍه؛ ِلأَنَّ الدليل الثالث: اأنَّ هذه الزيادَة َتاِبَعٌة ِلاْلأَ�سْ
َياَدُة)6(. َمْهٌر َفَكَذا الزِّ

املب�سوط )73/5(.  )1(
ال�سرح الكبري )176/21(.  )2(
بدائع ال�سنائع )299/2(.  )3(
بدائع ال�سنائع )300/2(.  )4(
ال�سرح الكبري )179/21(.  )5(
بدائع ال�سنائع )300/2(.  )6(
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الراأي املختار:

وِق، فلي�ست ِمْلَكها، وفاَرق مَناء امَلِبيِع؛  ا زيادُة ال�سُّ الأول؛ لقوة ما ا�ستدلوا به، اأمَّ
الُق، وهو  يِف امَلْهِر الطَّ لأَنَّ �سَبَب الف�سِخ الَعْيُب، وهو �سابٌق على الزيادِة، و�سَبَب َتْن�سِ
، ولهذا لو َوَجَدها  ِف امَلْفُرو�ِص دوَن الَعنْيِ ه يف ِن�سْ ْوَج َيْثُبُت حقُّ حاِدٌث بعَدها، ولأَنَّ الزَّ
امَلِعيِب، واملْفرو�ُص مل يُكْن  امَلِبيِع  َبَدِلها، بِخالِف  ِف  اإلى ِن�سْ جوُع  ةاً كان له الرُّ ناِق�سَ

ُّه بعيْنِه، فتَبِعَه ثَمنُه)1(. َّقَ حَق �سَمِيناًا، فلم يكُنْ له اأخْذُه، واملَبِيعُ تَعَل

درجة الفرق: بناءاً على ترجيح مذهب املالكية وال�سافعية يف اأن للبائع اأخَذ امَلبيِع 

ا للمالكية- يف اأن الزوجَة باخليار بني اأن  بزيادته، وترجيح مذهب اجلمهور -خالفاً
ا، وبني اأن تعطَيه ن�سَف قيمته يوم العقد؛ تبني قوة الفرق  ُتعطَي الزوَج الن�سف زائداً

بني امل�ساألتني. واهلل اأعلم.

املطلب ال�صاد�ص
َنًة، َوَنَقَد ِكَراَءَها، ُثمَّ ُفلِّ�َص ُمْكِريَها، َفاإِنَّ  ًة ُمَعيَّ الفرق بني مِن اكرتى َدابَّ
ِة يِف َالَفَل�ِص؛ َحتَّى َي�ْصَتْويِفَ منافعها من �صائر  ابَّ َي َيُكوُن اأََحقَّ ِبالدَّ املُْكرَتِ
ًة غرَي معيَّنة، وقب�ص املُْكِري اأجرَته، ثم اأفَل�َص  الُغرماِء، ولو اكرتى دابَّ

فاإن املكرتَي يكون اأُ�صوَة الُغرماِء

ةاً بعينها، َوَنَقَد ِكَراَءَها، ُثمَّ ُفلِّ�َص ُمْكِريَها )املوؤجر(؛  اأن من اكرتى )ا�ستاأَجَر( َدابَّ
اَها؛ عند  َي�ْسَتْويِفَ امَلَناِفَع الَِّتي ا�ْسرَتَ ِة يِف الَفَل�ِص؛ َحتَّى  ابَّ اأََحقَّ ِبالدَّ َيُكوُن  َي  َفاإِنَّ املُْكرَتِ

املالكية)2(، وال�سافعية)3(، واحلنابلة)4( )5(.
ال�سرح الكبري )21/ 180(.  )1(

التب�سرة )3186/7(، عقد اجلواهر )623/2(، التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )776/4(،   )2(
جواهر   ،)224/6( اخلر�سي  حا�سية   ،)515/5( الزرقاين  �سرح   ،)100/12( الأمهات  جامع  �سرح 

الإكليل )189/2(.
الو�سيط يف املذهب )23/4(، نهاية املطلب )386/6(، رو�سة الطالبني )153/4(، البيان )199/6(.  )3(

الكايف )233/3(، ال�سرح الكبري )13/ 321(، �سرح ك�ساف القناع )363/8(.  )4(
هذه امل�ساألة بعينها والتي تليها فاإنه بعد بحث طويل مل اأِقْف عليها عند احلنفية.  )5(
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فاأفل�ص  اأجرتها،  نقد  ثم  معيَّنة،  غري  ته  ذمَّ يف  ةاً  دابَّ املكري  من  اكرتى  من  اأما 
املكري بعد اأن قب�ص الأجرة، فاإن املكرتَي ي�سرُب مع الغرماء بقيمة املنفعة اإن كان 
مل ي�ستوفِ �سيئاًا منها، اأو بقيمة ما بقِيَ منها اإن ا�ستوفى بع�سها عند ال�سافعية)1(، 

واحلنابلة)2(.

ة بعد اأن قب�ص  اجلامع بني امل�ساألتني: اأنه يف كال امل�ساألتني قد اأفَل�َص مكري الدابَّ

اأجرَته من املكرتي.

الفرق بني امل�ساألتني: اأن املكرتَي )امل�ستاأجر( اأحقُّ باملعينة من �سائر الُغَرماِء؛ لأنَّ 

ِة،  مَّ ةاً يف الذِّ ى )ا�ستاأجر( دابَّ ه تعلَّق بعينها، فهو كالغرمي، وُيفِارُق هذا اإذا اكرَتَ حقَّ
ة، ل  بالذمَّ تعلَّق  ه  الُغرماِء؛ لأنَّ حقَّ �سوَة  اأُ يكوُن  فاإن املكرتَي )املُ�ستاأِجَر(  اأَفَل�َص،  ثم 

بالعني)3(.

درا�سة م�ساألتي الفرق: 

امل�ساألة الأولى:

ُة  ، وقب�ص املكري اأجرَته، ثم ُفلِّ�ص؛ من حيث اأحقيَّ نةاً ةاً معيَّ حكم ما اإذا اكرتى دابَّ
ُته للغرماء. ة اأو حما�سَّ املكرتي للدابَّ

اتَّفَق الفقهاء من املالكية)4(، وال�سافعية)5(، واحلنابلة)6(: اأنَّ من اكرتى )ا�ستاأجر( 
َفاإِنَّ  ُمْكِريَها )املوؤجر(،  ُفلِّ�َص  ُثمَّ  ِكَراَءَها،  َوَنَقَد  َة-  الدابَّ باأن عنيَّ  بعينها -اأي:  ةاً  َدابَّ

الو�سيط يف املذهب )23/4(، نهاية املطلب )386/6(، رو�سة الطالبني )154/6(، البيان )200/9(.  )1(
الكايف )234/3(، ال�سرح الكبري )13/ 321(، �سرح ك�ساف القناع )364/8(.  )2(

كتاب الو�سائل يف فروق امل�سائل )5002/2(.  )3(
التب�سرة )3186/7(، عقد اجلواهر )623/2(، التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )776/4(،   )4(
جواهر   ،)224/6( اخلر�سي  حا�سية   ،)515/5( الزرقاين  �سرح   ،)100/12( الأمهات  جامع  �سرح 

الإكليل )189/2(.
الو�سيط يف املذهب )23/4(، نهاية املطلب )386/6(، رو�سة الطالبني )153/6(، البيان )199/9(.  )5(

الكايف )233/3(، ال�سرح الكبري )13/ 321(، �سرح ك�ساف القناع )363/8(.  )6(
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اَها، ول يحقُّ  ا�ْسرَتَ الَِّتي  امَلَناِفَع  َي�ْسَتْويِفَ  َحتَّى  الَفَل�ِص؛  يِف  ِة  ابَّ ِبالدَّ اأََحقَّ  َيُكوُن  َي  املُْكرَتِ
للمكرتي )امل�ستاأجر( طلُب الف�سخ، ولو اأراد مل يكن له ذلك.

ودليلهم على ذلك ما يلي: 

ِة، فكان اأحقَّ بها،  ُلوَكٌة له يف هذه املُدَّ ه ُمَتَعلٌِّق بَعنِي املاِل، وامَلْنَفَعُة مَمْ : اأنَّ َحقَّ اأولاً
ا)1(. ى منه �سيئاً كما لو ا�ْسرَتَ

ا: اأن الف�سخ اإمنا يكون يف املو�سع الذي يدخل عليه �سرٌر، ول يح�سل كمال  ثانياً
حقه، وههنا ي�سل اإلى كمال حقه، فلم يكن له الف�سُخ)2( )3(.

امل�ساألة الثانية:

ةاً غري معيَّنة يف الذمة، ونقد اأجرتها، وقب�سها، ثم ُفلِّ�ص  حكم ما اإذا اكرتى دابَّ
ُة الغرماء. ُة املكرتي لها، اأو حما�سَّ مكريها؛ من حيث اأحقيَّ

اختلف الفقهاءُ فيها على قولني: 

ةاً غري معيَّنة، وقب�ص مكريها الأجرة، ثم ُفلِّ�ص، فهو  القول الأول: اأنَّ من اكرتى دابَّ
اأحق بكل دابَّة مما ميلكه املفل�ص؛ حتى ي�ستويَف املنافَع التي ا�سرتاها، وبه قال 

املالكية)4(.

الدابة(، ونقد  اأنَّ من اكرتى من املكري دابَّة يف ذمته )مل يعنيِّ  الثاين:  القول 
اأجرتها، ثم اأفَل�َص املُكري، فاإنَّ املكرتَي ي�سرُب مع الغرماء بقيمة املنفعة اإن 

كتاب الو�سائل يف فروق امل�سائل )5002/2(، ال�سرح الكبري )13/ 321(.  )1(
تكملة املجموع للمطيعي )373/12(.  )2(

وعليه: فاإنَّ اإفال�َص ال�سركة املوؤجرة يف الإجارة الواردة على عنٍي معينة بعد قب�ص الإجارة امل�ستاأجر ل   )3(
ا، فال ينف�سخ العقُد مبجرد اإفال�سها، ويكون للم�ستاأجر احلقُّ يف ا�ستيفاء  يوؤثر على عقد الإجارة فقهاً

م على �سائر الدائنني يف ذلك؛ حتى تنق�سَي املدة. حقه من العني املوؤجرة، وُيقدَّ
التب�سرة )3186/7(، عقد اجلواهر )623/2(، التو�سيح �سرح خمت�سر ابن احلاجب )776/4(،   )4(
�سرح جامع الأمهات )100/12(، حا�سية اخلر�سي )225/6(، ال�سرح الكبري للدردير )1077/2(، 

جواهر الإكليل )189/2(.
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ا منها، اأو بقيمة ما بقي منها اإن ا�ستوفى بع�سها، وبه قال  كان مل ي�ستوِف �سيئاً
ال�سافعية)1(، واحلنابلة)2(، وهو ظاهُر مذهب احلنفية)3(.

دليل القول الأول:

ٌة، فاأفل�ص  ى غري معيَّنة، ثم �ُسلِّمت اإليه دابَّ اأنَّ القب�َص ُي�سِبه التعيني، فمتى اكرَتَ
مبجرد  �سار  لأنه  حقه؛  ي�ستويفَِ  حتى  غرمائه؛  بقية  من  بها  الأحق  كان  �ساحبها، 

قب�سه والنتفاع به كاملعني)4(.

 دليل القول الثاين:

ا بثمٍن يف ذمته)5(. ه متعلٌق بالعني، فهو كما لو باعه عيناً لأنَّ حقَّ

الراأي املختار:

ةاً غري معينة، ونقد اأجرتها، ثم ُفلِّ�ص ربُّها، فهو اأحقُّ بكل  الأول؛ لأن من اكرتى دابَّ
دابَّة مما ميلكه املفل�ص؛ حتى ي�ستويَف املنافع منافعها؛ لقوة دليلهم؛ لأنهم ملا اتفقوا 
اة معينة لكان املكرتي اأحقَّ بها من �سائر الغرماء، كان  ُة املكرَتَ على اأنه لو كانت الدابَّ
ينبغي اأن يكون كذلك يف غري املعينة اإذا مت ت�سليم الأجرة؛ لأنه بالت�سليم ي�سبُه الِكراَء 

على معيَّنة)6(.

الو�سيط يف املذهب )4/ 23(، نهاية املطلب )6/ 386(، رو�سة الطالبني )154/6(، البيان )200/6(.  )1(
الكايف )234/3(، ال�سرح الكبري )13/ 321(، �سرح ك�ساف القناع )364/8(.  )2(

لقولهم: من اأفل�ص وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه، ف�ساحب املتاع اأُ�ْسوُة الُغَرماء. و�سورته: رجٌل   )3(
ا، وقب�سه، فلم يوؤدِّ ثمنه؛ حتى اأفل�ص، ولي�ص له غرُي هذا ال�سيء، فادعى البائُع باأنه  ا�سرتى من رجل �سيئاً
اأحق من �سائر الغرماء، وادعى الغرماء الت�سويَة يف ثمنه، فاإنه ُيباع وُيق�َسم الثمن بينهم باحل�س�ص. 

انظر: الفتاوى الهندية )5/ا64(، العناية )9/ 278(.
�سرح جامع الأمهات )100/12(.  )4(

البيان )200/6(، ال�سرح الكبري )13/ 321(.  )5(
وعليه: فلو مَتَّ التعاقُد مع اإحدى �سركات تاأجري ال�سيارات مثالاً باأن توفر للم�ستاأجر خالل ال�سنة ع�سر   )6(
�سيارات من نوع لكز�ص موديل 2020م، دون حتديد لرقم الهيكل، ورقم اللوحات، ثم اأفل�ست ال�سركُة 

املوؤجرة بعد قب�ص الأجرة من امل�ستاأجر، فاإن املوؤِجَر يكون اأحقُّ بكل �سيارة متلكها ال�سركة من هذا =
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درجة الفرق: بناءاً على ترجيح مذهب املالكية وال�سافعية واحلنابلة، يف اأنه اإذا 

بها، وترجيح مذهب  اأحقُّ  ُفلِّ�ص، فهو  اأجرته، ثم  املُكري  ةاً معينة، وقب�ص  دابَّ اكرتى 
بكل  اأحق  فهو  ربُّها،  ُفلِّ�ص  ثم  وقب�سها،  معينة،  غري  دابةاً  اكرتى  من  اأن  يف  املالكية 
دابَّةٍ مما ميلكه املفلِ�ُص؛ حتى ي�ستويَف املنافَع التي ا�سرتاها؛ يتبني �سعُف الفرق بني 

امل�ساألتني. واهلل اأعلم.

= النوع من ال�سيارات؛ حتى يتم ا�ستيفاء املنفعة؛ لأن اإفال�َص املوؤِجِر على ال�سحيح يف الإجارة الواردة 
ُم على الغرماء يف ا�ستيفاء حقه،  ا. وعليه: فُيقدَّ ة من غري تعني، ل يوؤثر على عقد الإجارة فقهاً يف الذمَّ

ا للجمهور القائلني باأنه اأُ�ْسوُة الغرماء. خالفاً
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اخلامتة

احلمد هلل على بلوغ التمام، وال�سالة وال�سالم على خري الأنام.

َعم، وبعُد: فبعد ت�سويِد  احلمُد هلل الذي بحمِده تتمُّ ال�ساحلات، وب�سكره تدوم النِّ
هذه الَوَرقات، كان من النتائج التي وقفنا عليها ما يلي: 

اأنَّ الفرَق لغةاً مبعنى الف�سل بني ال�سيئني والتمييز بينهما، وفعله -�سواءاً كان . 1
ا عند اأكرث اأهل اللغة،  ى واحداً ق(- يوؤدي معناً ا )فرَّ داً ا )َفَرَق(، اأم م�سدَّ خمففاً

والت�سديد فيه للمبالغة، وهو املوافُق لظاهر القراآن الكرمي.

الفقهية . 2 امل�سائل  بني  الختالف  وجوه  ببيان  العلُم  هي:  َة  الفقهيَّ الفروَق  اأنَّ 
ا، لعلٍة اأوجبت ذلك الختالف. ى، املختلفة حكماً املت�سابهة �سورةاً اأو معناً

اأنَّ بواكرَي هذا العلم ظهرت مع بزوغ الفجر الإ�سالمي؛ حيث وردت ن�سو�ُص . 3
، وتدل على اعتباره. ال�سريعة ت�سرُي اإلى هذا الفنِّ

يظهَر . 4 اأن  قبَل  الأ�سيلة  الفقه  م�سادر  يف  متناثرٌة  َة  الفقهيَّ الفروَق  هذه  اأنَّ 
من  الغالب-  -يف  منها  م�سدٌر  يخلو  يكاُد  ل  اإذ  م�ستقلة؛  كُتٍب  يف  تدويُنها 
التنبيه على هذه الفروق بني امل�سائل التي يظَهُر اأنها مت�سابهٌة يف ال�سورة، 

وخمتلفة يف احلكم.

نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري ُيَعدُّ النواَة الأولى للتاأليف . 5
 ، امل�ستقل يف الفروق الفقهية؛ غري اأنَّ امللحوَظ على هذا التاأليف اأنَّه مذهبيٌّ
والتي  اأتباعه،  اأو  الإمام،  عليها  ن�صَّ  التي  امل�سائل  بني  الفروِق  باإبراز  يهتم 
، �سواء كانت من باٍب فقهيٍّ  ا خمتلفةاً ظاهرها الت�ساُبُه، وقد اأُعِطيْت اأحكاماً
يكون مبنيًّا على  ا  اأحياناً اأنَّ الفرَق  لهذا جند  اأبوابٍ خمتلفة،  اأم من  واحدٍ، 

قوٍل، اأو وجه مرجوٍح، اأو روايٍة مرجوحة يف املذهب.
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ى اآَخَر؛ حيث جاءت درا�ستها . 6 اأخذ التاأليُف يف الفروق الفقهية يف ع�سرنا منحاً
مقارنةاً بني املذاهب الفقهية الأربعة.

ا من . 7 ا ظاهراً ا �سريحاً اأن مبنى الفرق بني امل�ساألتني املت�سابهتني قد يكون ن�سًّ
الكتاب وال�سنة، كالتفريق بني من وجد عنَي متاعه عند مفل�ٍص، ومل يتقا�َص 
ا، وبني من قب�ص بع�ص ثمنه؛ من حيث احلقُّ يف الرجوع  من ثمن ال�سلعة �سيئاً
ى ُم�ستنَبٍط، اأو قاعدة  اإلى امَلبيع، وا�سرتداد ال�سلعة، وقد يكون مبنيًّا على معناً

فقهية، اأو اأ�سولية.

ا من فقه املعامالت، . 8 باب التفلي�ص الذي قمُت ببحث فروقه الفقهية ميثُل جانباً
من  فكم  للق�ساء،  يت�سدى  من  ة  وخا�سَّ معرفته،  اإلى  احلاجة  مت�صُّ  التي 
وعند  ا متماثلة،  اأحكاماً فُتعَطى  وهلٍة متاثلها،  اأول  ُيَظنُّ من  واألفاٍظ  م�سائَل 

التدقيق يظهُر بينهما فروٌق توجب افرتاَق اأحكامها.

منها . 9 التفلي�ص  باب  يف  در�ستها  التي  الفروَق  اأن  ظَهَر  والنظر  الدار�سة  بعد 
القوي، ومنها ال�سعيف، ومنها ما يتعلق باملفل�ص، ومنها ما يتعلق بال�سلعة.

واحلمُد هلل  اأجمعني،  واأ�سحابه  اآله،  وعلى  نا حممد،  نبيِّ و�سلَّم على  اهلُل  و�سلَّى 
الذي بنعمته َتِتمُّ ال�ساحلاُت.
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قائمة امل�صادر واملراجع

فوؤاد . 1 ودرا�سة:  حتقيق  املنذر،  بن  اإبراهيم  بن  حممد  تاأليف:  »الإجماع«، 
عبداملنعم اأحمد، الطبعة الأولى 1425ه�/ 2004م - ن�سر: دار امل�سلم للن�سر 

والتوزيع- الريا�ص.
»الختيار لتعليل املختار«، تاأليف: املو�سلي احلنفي، ن�سر: مطبعة احللبي- القاهرة . 2

)و�سورتها دار الكتب العلمية - بريوت، وغريها(، �سنة 1356ه�/ 1937م. 
�سنة . 3 الثانية  الطبعة  الألباين،  الدين  نا�سر  بن  تاأليف: حممد  الغليل«،  »اإرواء 

1405ه�، ن�سر: املكتب الإ�سالمي- بريوت.
حتقيق: . 4 القرطبي،  عبدالرَبِّ  بن  عبداهلل  بن  يو�سف  تاأليف:  »ال�ستذكار«، 

للبحوث  َهَجر  مركز  ن�سر:  2005م،  �سنة  الأولى  الطبعة  الرتكي،  عبداهلل  د. 
والدرا�سات - القاهرة.

حتقيق: . 5 ال�سيوطي،  بكر  اأبي  بن  عبدالرحمن  تاأليف:  والنظائر«،  »الأ�سباه 
حممد حممد تامر، الطبعة الأولى �سنة 1418ه�/ 1998م، ن�سر: دار ال�سالم- 

القاهرة. 
بن . 6 الدين  زين  تاأليف:  النعمان«،  حنيفة  اأبي  مذهب  على  والنظائر  »الأ�سباه 
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الطبعة الأولى �سنة 1432ه�/ 2011م، ن�سر: دار ال�سحوة للن�سر والتوزيع.
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متى يجزئ الغ�سل عن الو�سوء

اأما غ�سل  الو�سوء،  نوى  اإذا  الو�سوء  »غ�سل اجلنابة يجزئ عن 
الو�سوء؛  عن  يجزئ  ل  اجلمعة  غ�سل  وكذا  يجزئ،  فال  التربد 
كانت  اإذا  يرتفع  اإمنا  واحلدث  حدث،  عن  يكن  مل  لأنه  وذلك 
الطهارة عن حدث، واإذا مل يرتفع احلدث بغ�سل اجلمعة و�سلى 

الإن�سان اجلمعة بغري و�سوء، فاإنه يعيدها ظهرااً«.
  اللقاء ال�سهري لل�سيخ حممد ابن عثيمني )69/2(.
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امللخص

يهتم هذا البحث بدرا�سة ق�سمة الوالد اأمواله قبل املوت على اأولده بنية املرياث، 
ويهدف اإلى: تو�سيح التكييف ال�سحيح لهذه الق�سمة، وبيان احلكم ال�سرعي واأقوال 
الفقهاء، والوقوف على الآثار املرتتبة والأحكام ذات ال�سلة ملثل هذه الق�سمة، وقد 
�سلكت املنهج ال�ستقرائي واملنهج الو�سفي التحليلي، وخل�ست من هذا البحث اإلى 
والهبات،  العطايا  باب  من  ُيعد  الق�سمة  لهذه  ال�سحيح  التكييف  منها:  نتائج  عدة 
ال�ستعجال بق�سمة الوالد ماله بني ورثته املحتملني جائزة اإذا ترّجحت له م�سلحة 
الراجح يف  القول  التق�سيم، وتكون مكروهة يف حال عدم وجود مربر وحاجة،  هذا 
تق�سيم الوالد ماله بني اأولده كق�سمة املرياث، للذكر مثل حظ الأنثيني، يف حال وجود 
ورثة م�ستجدين بعد الق�سمة يجوز رجوع الوالد فيما وهبه لأولده حال حياته، ويف حال 
وفاة الوالد يندب للورثة اإعادة الق�سمة من اأجل اإن�ساف بقية الورثة امل�ستجدين، ومن 
اأمالكهم بنية املرياث،  الآباء بعدم ا�ستعجال تق�سيم  اأهم تو�سيات البحث: تو�سية 

وترك ذلك ملا بعد املوت.

الكلمات املفتاحية: ق�سمة، اأموال، تركة، الهبة، العطية. 
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Abstract

This research is concerned with the study of the father’s division 
of his wealth before death among his children with the intention of 
inheritance, and aims to: 

Clarifying the correct adaptation of this division, explaining the 
legal ruling and the sayings of the jurists, and stating the implications 
and related provisions such as this division, and I have followed the 
inductive approach and deductive approach, and I concluded from 
this research with several results, including: Correct adaptation of 
this division is a matter of gifts and gifts, urgency to divide A father’s 
money among his potential heirs is permissible if the interest of this 
division is more likely to him, and it is disliked in the absence of 
a justification and need, the most correct saying about the father’s 
division of his money between his children is like dividing the 
inheritance, for the male is like the luck of two females. For his 
children during his life, and in the event of the father’s death, the 
heirs have the right to re-divide in order to do justice to the rest of 
the new heirs.

Among the most important recommendations of the research: 

We recommend that fathers rush to divide their property with the 
intention of inheritance and leave that for after death.

Key words: apportionment, money, legacy, gift.
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املقدمة

اآله  احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني وعلى 
و�سحبه اأجمعني، اأما بعد: 

َتفّرد  واأعطى كل ذي حٍق حقه، حيث  الكرمي،  كتابه  املواريث يف  قّدر اهلل  فقد 
 بق�سمة الرتكة عليهم، بنظام دقيق فريد؛ ملا يعلمه من طبيعة الإن�سان، 
له  ملا  الآخر،  البع�ص  وحرمان  الورثة،  لبع�ص  للمحاباة  ا  جتنباً وذلك  للمال،  وحبه 
من اآثار �سلبية يف اإيغار ال�سدور، وتقطيع الأوا�سر والعالقات بني الأهل والأقارب، 
فتوزع  اأموال منقولة وغري منقولة،  موته من  بعد  الإن�سان  ما يرتكه  واملواريث هي: 
وُتق�ّسم على الورثة، ح�سب نظام املواريث املعلوم يف كتاب اهلل، لكن قد يلجاأ بع�ص 
م ح�سب نظام  النا�ص، اإلى تق�سيم اأموالهم على الورثة املحتملني قبل املوت، فهل ُتق�سَّ
الو�سية،  باب  اأنها من  اأم  والهبات،  الأعطيات  ينطبق عليها حكم  اأنه  اأم  املواريث، 

فمن اأجل ا�ستجالء الأحكام املتعلقة بذلك كان هذا البحث.

م�سكلة البحث: 

تكمن م�سكلة البحث يف الإجابة على ال�سوؤال الرئي�سي: 

ما الأحكام املتعلقة بق�سمة الوالد اأمواله على اأولده يف حياته بنية املرياث؟

والذي تتفرع منه الأ�سئلة التالية: 

ما هو التكييف ال�سرعي ال�سحيح، لتق�سيم الإن�سان ماله على الورثة املحتملني . 1
قبل موته ؟

ما احلكم ال�سرعي يف تق�سيم الإن�سان لأمواله يف حياته على اأولده ؟. 2

هل ُتق�سم الأموال ح�سب تق�سيم ال�سريعة للمرياث، اأم ُي�سرتط الت�ساوي بني . 3
الأبناء الذكور والإناث ؟
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كيف تتم معاجلة الق�سمة، يف حال حدوث طارئ جديد بعد تق�سيم املال على . 4
الورثة املحتملني ؟

اأهداف البحث: 

 تو�سيح التكييف ال�سرعي ال�سحيح، لتق�سيم الإن�سان ما ميلك يف حياته على . 1
الورثة املحتملني.

بيان احلكم ال�سرعي يف تق�سيم الوالد ملا ميلك يف حياته على اأولده.. 2

بيان الأحكام ذات ال�سلة مع تق�سيم الإن�سان ملا ميلك يف حياته.. 3

بيان كيفية معاجلة الق�سمة يف حال حدوث طارئ جديد بعد تق�سيم املال على . 4
الورثة املحتملني.

اأهمية البحث: 

حياة  يف  اململوكة  الرثوة  بتوزيع  يتعلق  مو�سوعه  كون  يف  البحث:  اأهمية  تكمن 
اأو  ع،  اأولده، ومدى الت�سرف بهذه الأمالك بعد تق�سيمها من قبل املوزِّ املالك على 
الآباء  ت�سرفات  ت�سبط  التي  الأحكام  ا من  الإ�سالم عدداً �سرع  ع عليهم، حيث  املوزَّ
الجتماعية،  احلياة  ا�ستقرار  على  تنعك�ص  اآثار  من  لها  ملا  والهبات؛  الأعطيات  يف 

والقت�سادية. 

الدرا�سات ال�سابقة: 

بحث بعنوان: ق�سمة الرتكة قبل املوت، د. عبداهلل بن فهد احليد، من�سور يف . 1
جملة البحوث الفقهية املعا�سرة، العدد 85.

حذيفة . 2 بن  �سلطان  د.  احلياة،  يف  الورثة  بني  املال  ق�سمة  بعنوان:  بحث 
الطوالبة، جملة اجلمعية العلمية الق�سائية ال�سعودية، العدد 9، 2017م.

بحث بعنوان: الت�سرف يف املال قبل املوت واأحكامه ال�سرعية، قتيبة ر�سوان . 3
املومني، جملة جامعة احل�سني بن طالل للبحوث، ملحق )2(، 2019م.
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الإ�سافة التي يقدمها هذا البحث تتمثل يف: 

التكييف الفقهي لق�سمة الإن�سان ماله يف حياته على الورثة املحتملني.. 1

اأقوال اأهل العلم يف الق�سمة قبل املوت، مع ذكر الأدلة ومناق�ستها.. 2

اآلية الت�سوية املطلوبة بني الأولد يف العطايا والهبات بنية املرياث.. 3

اآلية معاجلة املفا�سلة وعدم العدالة، �سواءاً يف حياة الأب اأو بعد موته.. 4

حدود البحث: 

بنية  و�سحته  حياته  اأولده، يف  على  املنقولة  وغري  املنقولة  اأمواله  الوالد  ق�سمة 
اإلى  يتطرق  اأن  دون  الأولد،  على  املال  ق�سمة  على  البحث  اقت�سر  حيث  املرياث، 

�سواهم، ومت تناول البحث من الناحية الفقهية فقط.

املنهجية املتبعة:

وقد �سلكت يف هذا البحث املنهج ال�ستقرائي واملنهج الو�سفي التحليلي، وذلك 
من خالل: 

اأقوال  وا�ستقراء  حياته،  يف  اأولده  على  الوالد  من  املال  ق�سمة  حقيقة  و�سف 
الفقهاء حول مو�سوع البحث من كتبهم املعتربة، واملقارنة واملوازنة بني الن�سو�ص 

، ومن الإجراءات املتبعة لتحقيق ذلك:  والآراء، لنتقاء اأ�سحها، واأقواها دليالاً

جتميع الن�سو�ص، والأقوال الالزمة للبحث من م�سادرها القدمية واحلديثة، . 1
وال�ستنتاج منها.

تو�سيح �سور امل�سائل، وحترير حمل النزاع، اإذا كان يف امل�ساألة حمل اتفاق . 2
واختالف.

الظاهري، . 3 املذهب  اإلى  والإ�سارة  الأربعة،  الفقهية  املذاهب  على  القت�سار 
واأقوال ال�سلف.

بيان موا�سع عزو الآيات، بذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية. . 4
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تخريج الأحاديث النبوية والآثار الواردة يف البحث، واحلكم عليها. . 5

اخلامتة والتي حتوي اأهم النتائج والتو�سيات.. 6

خطة البحث: 

الدرا�سات  اأهميته،  اأهدافه،  البحث،  م�سكلة  حتوي:  والتي  املقدمة  من  تتكون 
ال�سابقة، منهجية البحث وخطته، وثالثة مباحث، واخلامتة والتو�سيات.

املبحث الأول: ق�سمة الوالد ماله قبل موته على اأولده بنية املرياث، تعريف وتكييف

ا. املطلب الأول: تعريف الق�سمة لغة وا�سطالحاً

اأثناء حياته بنية  اأولده  التكييف الفقهي لق�سمة الأب ماله على  الثاين:  املطلب 
املرياث.

املطلب الثالث: اأقوال الفقهاء يف تق�سيم الأب ماله، حال حياته على اأولده بنية 
املرياث.

املبحث الثاين: الأحكام املتعلقة بعطية الأولد من قبل اآبائهم.

ا. املطلب الأول: مفهوم العطية لغة وا�سطالحاً

بنية  الأولد  بني  الت�سوية  حيث  من  بالعطية  املتعلقة  الأحكام  الثاين:  املطلب 
املرياث. 

املطلب الثالث: اآلية الت�سوية املطلوبة بني الأولد يف العطايا والهبات بنية املرياث.

املبحث الثالث: معاجلة املفا�سلة وعدم العدالة يف ق�سمة الأب.

املطلب الأول: معاجلة الق�سمة يف حال حياة الأب. 

املطلب الثاين: معاجلة الق�سمة بعد وفاة الأب.
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املبحث االأول
ق�صمة الوالد ماله قبل موته على اأوالده بنية املرياث، 

تعريف وتكييف

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
تعريف الق�صمة واملال لغة وا�صطالًحا

اأوًل: الق�سمة: 

ا فانق�سم، وق�ّسمه: جزاأه، وهي  لغة: الق�سمة: م�سدر َق�َسَم ال�سيء َيق�ِسمه ق�سماً
الق�سمة)1(.

ِق�ْسم  والن�سيب  ا،  ال�سيء ق�سماً الق�سم: م�سدر ق�سمت  املقايي�س  وجاء يف معجم 
بك�سر القاف)2(.

ا�سطالًحا: متييز احلقوق واإفراز الأن�سباء)3(، وقيل: متييز بني احلقوق ال�سائعة 
بني املتقا�سمني)4(.

ثانًيا: املال: 

، ومال  لغة: من مول: امليم والواو والالم كلمة واحدة، هي متول الرجل: اتخذ مالاً
ميال: كرث ماله)5(، ومال الرجل ميول وميال مولاً وموؤولاً اإذا �سار ذا مال)6(.

ابن منظور، ل�سان العرب، 478/12.  )1(
ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، 86/5.  )2(

اجلرجاين، التعريفات، )175/1(، اأبو حبيب، القامو�ص الفقهي، )1، 303(.  )3(
القونوي، اأني�ص الفقهاء، )101/1(؛ انظر: الربتكي، التعريفات الفقهية، )174/1(.  )4(

ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، )285/5(.  )5(
ابن منظور، ل�سان العرب، )636/11(.  )6(
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يجوز  ما  كل  باأنه:  الفقهاء  جمهور  عند  املال  تعريف  اإجمال  ميكن  ا�سطالًحا: 

، �سواءاً كان مما ميكن ادخاره  ا كان اأو قليالاً ا، ويباح اقتناوؤه، كثرياً النتفاع به مطلقاً
اأو ل)1(. 

وعليه يكون املق�سود بق�سمة الوالد ماله بني اأولده قبل موته: “اأن يق�سم الوالد 
ماله بني اأولده يف حياته ومُيّلكهم اإّياه”)2(.

املطلب الثاين
التكييف الفقهي لق�صمة الوالد ماله على اأوالده 

اأثناء حياته بنية املرياث

الإن�سان له حق الت�سرف مباله كيفما �ساء، �سمن القواعد وال�سوابط ال�سرعية، 
التي حددها ال�سرع)3(، فاإذا اأراد اإن�سان اأن يق�سم ماله يف حياته على الورثة املحتملني، 

فالتكييف الفقهي لتق�سيم هذا املال على الورثة املحتملني يحتمل ال�سور التالية: 

التكييف الأول: يعترب من باب الرتكة، وينطبق عليه اأحكام املواريث متاًما:

وجه هذا التكييف: اأن هذا التق�سيم هو ا�ستعجال ملا بعد املوت، فالأ�سل اأن تنطبق 
ا.  عليه اأحكام الرتكات واملواريث متاماً

وهذا التكييف، ل ي�سح ملا يلي: 

اأن تق�سيم املال يف احلياة حتت م�سمى تركة ل ي�سح؛ لأّن ت�سمية تركة ماأخوذة . 1
ا لقوله تعالى: )ڻ   مما يرتكه الإن�سان من اأموال بعد املوت، وذلك م�سداقاً
ڻ  ۀ  ۀ( ]الن�ساء: 11[، وقوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( ]الن�ساء: 12[، 

؛  )222/3( الفقهية،  القواعد  يف  املنثور  الزرك�سي،  )281/2(؛  الدواين،  الفواكه  النفراوي،  انظر:   )1(
البهوتي، �سرح منتهى الإرادات، )7/2(

انظر: التغلبي، نيل املاآرب ب�سرح دليل الطالب، )34/2(.  )2(
ا من الأمرا�ص املخوفة.  باأن يكون جائز الت�سرف، �سليماً  )3(
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وقوله تعالى: )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]الن�ساء: 12[، ولفظ الرتك ل يكون 
اإل بعد املوت)1(، وهي التي تنطبق عليها اأحكام املرياث. 

اأو . 2 ث، حقيقة)2(،  املورِّ بد من حتقق موت  ل  تركة،  الأموال  ُتعترب هذه  حتى 
ا)3(. حكماً

ث . 3 املورِّ من  كل  ير�ص  مل  ولو  املوت،  مبجرد  يح�سل  الإرث  يف  التمليك  اأن 
ُي�سرتط  ومتليكه،  املال  هذا  تق�سيم  يف  بينما  جربي)4(،  فاملرياث  ث،  واملورَّ

فيها ر�سا طريف العقد، ول ي�سرتط الر�سا يف الإرث.

ا؛ . 4 ل ميكن اإطالق تق�سيم الإن�سان ملاله على ورثته املحتملني، تركة اأو مرياثاً
لأن هذا التق�سيم والتوزيع من املالك، ي�ستدعي وجود ُمعٍط ذو اأهلية للتمليك، 

وهي منتفية عن امليت.

التكييف الثاين: يعترب من باب الو�سية: 

باأن تق�سم الأموال عليهم �سمن وثيقة يكتبها املعطي، وتوقيعهم على  و�سورتها 
ذلك مبا يفيد ر�ساهم عليها، دون متكينهم من الت�سرف بها اإل بعد موت املعطي.

وهذا التكييف ل ي�سح ملا يلي: 

اأن الو�سية هي تربع بحق م�ساف ملا بعد موت املو�سي)5(، اأما ق�سمة املال: . 1

الربكتي، التعريفات الفقهية، )�ص 56(؛ اأبو حبيب، القامو�ص الفقهي، )�ص49(.  )1(
انعدام احلياة باملعاينة، اأو بالبينة، وهو مفارقة الروح للج�سد وخروحها منه، انظر: ابن القيم، الروح،   )2(

)�ص34(؛ قلعجي، معجم لغة الفقهاء، )�ص468(.
اأنظر:  فيه؛  النتظار  انتهت مدة  الذي  احتمالية حياته، كاملفقود  القا�سي، مع  بق�ساء  باملوت  احلكم   )3(

البابرتي، العناية �سرح الهداية، 148/6؛ البهوتي، ك�ساف القناع، 423/5.
الرائق،  البحر  جنيم،  ابن  236(؛  )�ص  211/3؛  م�سلم،  تلخي�ص  من  اأ�سكل  ملا  املُفهم  القرطبي،   )4(
373/4؛ ابن عابدين، حا�سية ابن عابدين، 473/3؛ اخلر�سي، �سرح خمت�سر خليل، 96/4؛ الالحم، 

املطلع على دقائق زاد امل�ستقنع، 540/3.
انظر: ابن عابدين، حا�سية ابن عابدين، 648/6؛ ابن عرفة، حا�سية الد�سوقي، 422/4 الرملي، نهاية   )5(

املحتاج، 6/ 40؛ البهوتي، الرو�ص املربع، )468(.
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وميلكهم  حياته،  يف  املحتملني  ورثته  بني  ماله  الإن�سان  يق�سم  اأن  فهي: 
اإّياه)1(.

ّيَة لواِرٍث«)2(.. 2 كما اأن الو�سية ل ت�سح لوارث، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل َو�سِ
التكييف الثالث: يعترب من باب العطية والهبة)3(

وتوزيعها  منقولة،  منقولة وغري  اأموال  ملا ميلك من  الإن�سان  ق�سمة  تكون  وعليه 
اأثناء حياته: من باب العطايا والهبات وتطبق عليها اأحكامها كما يلي: 

اإذا كان الورثة املحتملني منح�سرين على الأولد فقط، يكون هذا الت�سرف . 1
والتق�سيم، من باب العطايا وُتطّبق عليها اأحكامها.

 اأما اإذا كان الورثة املحتملني، من غري اأولده، فيكون ت�سرفه هبة خال�سة.. 2

فيكون هذا . 3 وفاته،  ا يف حالة  �سرعاً يرثون  اأولد وغريهم، ممن  له  كان  واإن 
الت�سرف من قبيل العطية يف حق الأولد، والهبة يف حق غريهم. 

التكييف الراجح: 

اأحكامها،  عليها  وتنطبق  والهبات،  العطايا  باب  من  التق�سيم  هذا  اعتبار 
التف�سيلية.

املتعلقة  الأحكام  خالل  من  البحث،  هذا  مو�سوعات  درا�سة  من  بد  ل  وعليه 
بالعطايا والهبات.

التغلبي، نيل املاآرب ب�سرح دليل الطالب، )34/2(.  )1(
الن�سائي، �سنن الن�سائي، كتاب، باب اإبطال الو�سية للوارث، حديث رقم )3641(، 247/6؛ ابن ماجة،   )2(
�سنن ابن ماجة، كتاب الو�سايا، باب ل و�سية لوارث، حديث رقم )2714(، 906/2؛ البيهقي، ال�سنن 
الكربى، باب ن�سخ الو�سية للوالدين والأقربني، حديث رقم )12540(، 433/6؛ حديث �سحيح، انظر: 

الألباين، اإرواء الغليل، 87/6.
العطية: “متليك العني يف احلياة بغري عو�ص”، وهو نف�ص املعنى للهدية، انظر: ال�سرخ�سي، املب�سوط،   )3(

.95/12
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املطلب الثالث
اأقوال الفقهاء يف تق�صيم الوالد ماله بني اأوالده 

يف حياته بنية املرياث

بعد البحث يف امل�ساألة، مل اأقف على اأقوال تف�سيلية للفقهاء القدامى فيما يخ�ص 
هذا التق�سيم، اإل اإ�سارات من ذلك يف بع�ص املراجع الفقهية القدمية، وجمموعة من 

الفتاوى لأهل العلم املعا�سرين. 

اإلى قولني  اأولده يف حياته  الوالد ماله على  الأقوال حول تق�سيم  وميكن ح�سر 
كما يلي: 

القول الأول: ق�سمة الوالد ماله بني اأولده يف حياته جائزة دون كراهة، ذهب اإلى 
ذلك بع�ص املالكية)1(، والراجح من مذهب احلنابلة)2(. 

حيث قال النفراوي يف الفواكه الدواين: “كما ل يكره ق�سمته بينهم على اأن 
للذكر مثل حظ الأنثيني”)3(.

نقله  اأولده،  بني  ماله  حي  ق�سم  ُيكره  “ول  الفروع:  يف  مفلح  ابن  وقال 
الأكرث”)4(.

ت�ستحب،  ول  مكروهة  حياته،  يف  اأولده  بني  ماله  الوالد  ق�سمة  الثاين:  القول 
ذهب اإلى ذلك الإمام اأحمد فيما ُنقل عنه)5(، وقال به جمموعة من العلماء 

انظر: النفراوي، الفواكه الدواين على ر�سالة اأبي زيد القريواين، )159/2(؛ اأبو احل�ص املالكي، كفاية   )1(
الطالب مع حا�سية العدوي، 262/2.

اأويل  مطالب  الرحيباين،  311/4؛  القناع،  ك�ساف  البهوتي،  )414/7(؛  الفروع،  مفلح،  ابن  انظر:   )2(
النهى، 4/ 403.

النفراوي، الفواكه الدواين على ر�سالة اأبي زيد القريواين، )159/2(.  )3(
ابن مفلح، الفروع، )414/7(.  )4(

انظر: ابن قدامة، املغني، 61/6؛ ابن قدامة، ال�سرح الكبري على منت املقنع، 274/6.  )5(
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املعا�سرين منهم: ابن باز)1(، حممد بن عيثمني)2(، عبدالكرمي اخل�سري)3(، 
اأحمد احلجي الكردي)4(، دائرة الإفتاء الردنية)5(.

قال ابن قدامة يف املغني: “قال اأحمد: اأُحّب اأن ل يق�سم ماله، ويدعه على 
فرائ�ص اهلل تعالى، لعله اأن يولد له، فاإن اأعطى ولده ماله، ثم ولد له ولد، 

فاأعجُب اإيّل اأن يرجع في�سوي بينهم”)6(.

اأدلة اأ�سحاب القول الأول القائلني باجلواز دون كراهة: 

اتفاق الفقهاء)7( على جواز هبة الإن�سان جميع ماله لالأجنبي، فمن باب اأولى . 1
جوازه لأولده.

اأنَّ �َسعد بن ُعبادة َق�سم َماله َبنْيَ بنيه يف َحياته فُولد له بعد ما مات، فلقي . 2
عمر اأَبا َبكٍر فقال له: ما مِنُت الليلة من اأجل ابن �َسعد، هذا املولود مل ُيرتك 
اأَبو بكر: واأنا واهلل، فاْنَطِلق بنا اإلى َقي�ٍص بن �َسعد ُنكلمه يِف  له �َسيٌء، َفقال 
ا، ولكْن  اه �َسعٌد فال اأَُرّده اأَبداً تياُه َفكّلماه، َفقال َقي�ص: اأّما �َسيء اأَْم�سَ اأَخيه، َفاأَ

ْيبي َله)8(. اأُ�سِهدكما اأنَّ َن�سِ

انظر: فتوى حول املو�سوع يف املوقع الر�سمي لل�سيخ عبدالعزيز بن باز )حكم تق�سيم الرتكة والن�سان   )1(
https: //binbaz.org.sa/ )على قيد احلياة

http://binothaimeen.net/con- ،انظر: فتوى حول املو�سوع يف املوقع الر�سمي لل�سيخ حممد بن عيثمني  )2(
tent/8206

)3(  اأنظر فتوى بعنوان ق�سمة ال�سخ�ص اأمواله بني ورثته حال حياته، املوقع الر�سمي للدكتور عبدالكرمي 
https://shkhudheir.com/fatawa/1383779376 ،)8886(احل�سري، رقم الفتوى

)4(  مقابلة تلفزيونية، عرب برنامج، البيوت ال�سعيدة، نقالاً عن �سبكة الفتاوى ال�سرعية،
http://www.islamic-fatwa.com/library/article/757 

https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3282#. ،فتوى حول حكم توزيع الأب اأمالكه يف حياته  )5(
Xo1Xzf3XLcc

ابن قدامة، املغني، )61/6(.  )6(
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، )369/7(؛ النفراوي، الفواكه الدواين، )155/2(؛ ابن عبدالرب، التمهيد،   )7(
)230/7(؛ ابن عبدالرب، الجماع، 226؛ النووي، املجموع، )372/15(؛ ابن مفلح، املبدع، )372/5(.

الطرباين، املعجم الكبري، باب من اأخبار قي�ص، حديث رقم )883(، 347/18، �سعيد بن من�سور =  )8(
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وجه الدللة: اإقدام �سعد بن عبادة على ق�سمة ماله بني بنيه يف حياته، وهو 
من ال�سحابة، دليل على جوازه وعدم كراهته، وعدم الإنكار على هذا الأمر 

من ِقبل اأبي بكر وعمر  دليل على اإقرار هذا التق�سيم، وجوازه.

اأن هذه الق�سمة، لها اأ�سل من ال�سنة النبوية، وتدخل �سمن اأحكام العطايا . 3
والهبات.

وُي�ستدل من املعقول على جواز ذلك وعدم كراهته، مبا يحقق هذا التق�سيم من 
خري يعود على اأولده، من ذلك: 

• قطع ملا قد يقع من اختالف الورثة، يف تق�سيم وتوزيع الرتكة فيما بينهم 	
ا يف القطيعة، والفرتاق. بعد وفاة مورثهم، والذي يكون �سبباً

• فيوؤدي 	 ال�سحيح،  التثمني  والأرا�سي،  الأمالك  تثمني  على  املقدرة  عدم 
اإلى ظلم البع�ص.

• يفعل 	 كما  الرتكة،  من  حرمانهن  وعدم  البنات  اإن�ساف  على  احلر�ص 
بع�ص الورثة.

وتناق�ص هذه الأدلة مبا يلي: 

اأن الفقهاء اأجازوا هبة املال لغري الولد، وذلك من باب ال�سدقة، وامل�ساألة . 1
خمتلف فيها من حيث كراهة جميع ماله)1(.

عدم . 2 على  يدلل  عبادة،  بن  �سعد  ق�سمة  من    وعمر  بكر  اأبي  موقف 
ا�ستحباب مثل هذه الق�سمة؛ لأن الت�سوية بني الأولد يف العطية واجبة)2(، ولذا 

م�سنف  ال�سنعاين،   ،119/1  ،)292( رقم  حديث  اهلل،  فر�سه  ا  مرياثاً قطع  من  باب  �سننه،  يف   =
رجال  رجاله   .98  /9  ،)16498( حديث  النحل،  يف  التف�سيل  يف  باب  الو�سايا،  كتاب  عبدالرزاق، 

ال�سحيح اإل اأنه مر�سل، انظر: الهيثمي، جممع الزوائد، 225/4.
الكبري،  احلاوي  املاوردي،  288/6؛  الذخرية،  القرايف،  357/2؛  عابدين،  ابن  حا�سية  عابدين،  ابن   )1(

391/3؛ ابن مفلح، الفروع، 414/7.
ابن جزي، القوانني الفقهية، )�ص 241(؛ ابن قدامة، املغني، 52/6؛ ابن حزم، املحلى، 95/8.  )2(
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، وطالبا قي�ص بن �سعد، باإن�ساف  اأبا بكر وعمر  كان الأمر قد اأهم 
املولود اجلديد، ووجه الكراهة ملا قد يح�سل بعد الق�سمة، من وجود وارث مل 
ا كاأن يرزق الوالد بولد جديد، اأو يتزوج زوجة اأخرى، مما يوؤدي  يكن موجوداً
اإلى حرمانهم من اأمواله، وهذا فيه من الظلم، وعدم الإن�ساف والعدل)1(، 

. ا منه وفعل �سعد بن عبادة كان اجتهاداً

مثل هذه الق�سمة مل تكن من هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ول من حثه، وتوجيهه.. 3

اأما الأدلة من املعقول والتي ُعلِّلت بامل�سلحة، فهذه تخوفات غري متحققة، ول . 4
ينبني عليها حكم، وباملقابل قد يح�سل �سرر لالأب بعد تق�سيمه لأمواله بني 
ا يتذلل لأولده من اأجل ق�ساء حاجاته، مما  ورثته املحتملني، وي�سبح معوزاً

ا لعدم الرب به وهجرانه. ُيعد حمالاً ثقيالاً على اأولده، وقد يكون �سبباً

اأدلة اأ�سحاب القول الثاين القائلني باجلواز مع الكراهة واأنه خالف الأولى)2(: 

ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يرغب فيه، ولي�ص من هدي . 1 اأن هذا التق�سيم لي�ص من �سنة النبي 
ال�سحابة الكرام.

اأن هذا التق�سيم فيه خمالفة ل�سروط الرتكة، والتي من �سمنها موت املورث . 2
ا)3(. حقيقة، اأو حكماً

ا؛ كاأن ُيرزق الوالد بولد . 3 قد يح�سل بعد الق�سمة، وجود وارث مل يكن موجوداً

ابن قدامة، املغني، 61/6.  )1(
بن  عبدالعزيز  لل�سيخ  الر�سمي  املوقع  يف  املو�سوع  حول  فتوى   : 61/6؛  املغني،  قدامة،  ابن  انظر:   )2(
لل�سيخ  الر�سمي  املوقع  /https://binbaz.org.sa؛  احلياة(  قيد  على  والن�سان  الرتكة  تق�سيم  باز)حكم 
حممد بن عيثمني، http //binothaimeen.net/content/8206؛ اله�سابي، مقال من�سور مبوقع الت�سفية 
http://tasfiatarbia. ،والرتبية ال�سلفية، حتت عنوان هل يجوز ق�سمة املرياث على الورثة يف حياة املوّرث

com/vb/showthread.php?s=8de2cd9dc44290dbdda496db17a11802&t=20640 ؛ 

انظر: فتوى بعنوان ق�سمة ال�سخ�ص اأمواله بني ورثته حال حياته، املوقع الر�سمي للدكتور عبدالكرمي 
https://shkhudheir.com/fatawa/1383779376 ،)8886(احل�سري، رقم الفتوى

النفراوي، الفواكه الدواين، 712/4؛ الهيتمي، حتفة املحتاج، 387/6.  )3(
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جديد، اأو يتزوج زوجة اأخرى؛ مما يوؤدي اإلى حرمانهم من اأمواله، وهذا فيه 
من الظلم، وعدم الإن�ساف والعدل.

توزيع وتق�سيم املال على ورثته املحتملني، قد ي�سر بالأب ويجعله عالة على . 4
اأولده، ويفتح عليه اأبواب العوز واحلاجة.

ا.. 5  يحتمل اأن ميوت بع�ص ورثته قبله، فينقلب الوارث مورثاً

وتناق�ص هذه الأدلة مبا يلي: 

والتي . 1 والعطايا،  بالهبات  املتعلقة  الأحكام  �سمن  تدخل  الق�سمة  هذه  اأن 
نظمتها ال�سنة النبوية، ول يوجد ن�ص من ال�سنة املطهرة مينع هذا التق�سيم.

ق�سمة الإن�سان ماله يف حياته، ل تندرج حتت املرياث ول تطبق عليها اأحكام . 2
الرتكات، بل هي مندرجة حتت الأحكام املتعلقة بالهبات والعطايا.

واإن حدث وارث جديد، فيمكن تعديل الق�سمة، كما حدث يف ق�سة �سعد بن . 3
عبادة، عندما ق�سم ماله بني بنيه يف حياته، فولد له مولود بعد ما مات.

نفقة الأب جتب على اأولده، يف حال عوزه وحاجته، وهذه لي�ست ِمّنة بل حق . 4
جمهور  قول  على  لولده  وعطيته  هبته  يف  يرجع  اأن  لالأب  ميكن  ثم  واجب، 

الفقهاء)1(.

موت الآخذ قبل املعطي، ميكن حدوثه، وهذا ل ي�سر بالعطية والهبة، وقد . 5
حتققت اأركانها و�سروطها.

ثم اإن القول باملنع اأو الكراهة يحتاج اإلى دليل، ول دليل يف ذلك، فيبقى الأمر . 6
على الإباحة.

انظر: احلطاب، مواهب اجلليل، 63/6؛ النووي، رو�سة الطالبني، 379/5؛ ابن قدامة، املغني، 65/6؛   )1(
ابن حزم، املحلى، 71/8.
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الرتجيح: 

اجلمع بني القولني هو الأولى؛ وذلك باأن عدم الق�سمة وتركها ملا بعد املوت هو 
الأ�سل، وهو الذي ُنرّجحه فتكون مكروهة اإذا مل يكن ثمة حاجة وم�سلحة معتربة، 
وا�ستعجال الق�سمة اإن كان ل�سبب ظاهر، اأو لدفع مف�سدة ُمرّجحة الوقوع، فيجوز دون 

كراهة واهلل اأعلم.



األحكام املتعلقة بقسمة الوالد أمواله على أوالده 

يف حياته بنية املرياث ومعاجلة آثارها - دراسة فقهية

العدد  السادس واخلمسون  535العدد  السادس واخلمسون 534

املبحث الثاين
االأحكام املتعلقة يف عطية االأوالد من قبل اآبائهم

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
 تعريف العطية لغة وا�صطالًحا

العطية لغة: العطاء والعطية: ا�سم ملا ُيعطى، واجلمع عطايا واأُعطية، واأُعطيات 

جمع اجلمع. ويقال: اإنه جلزيل العطاء، وهو ا�سم جامع، فاإذا اأُفرد قيل العطية)1(.

وقال الأزهري يف تهذيب اللغة: “العطية مبعنى: الهبة والنحلة”)2(.

العطية ا�سطالًحا: يدور تعريف الفقهاء للعطية حول: “متليك العني يف احلياة 

بغري عو�ص”)3(، وهو نف�ص املعنى للهبة. 

حيث ُعرفت الهبة لغة باأنها: “العطية اخلالية عن الأعوا�ص والأغرا�ص”)4(.

ا”)5(. الهبة ا�سطالًحا: “التمليك لعني بال عو�ص، يف حال احلياة تطوعاً

بهذا التعريف خرج كل مال ُيتملك كالعارية والوقف، وكل ما لي�ص بعني كاملنفعة، 
وكونه يف احلياة خرجت الو�سية، وبغري عو�ص، خرج كل ما فيه عو�ص كالبيع.

ابن منظور، ل�سان العرب، 69/15.  )1(
الأزهري، تهذيب اللغة، 43/5.  )2(

49/6؛  خليل،  خمت�سر  �سرح  على  اجلليل  مواهب  احلطاب،  95/12؛  املب�سوط،  ال�سرخ�سي،  انظر:   )3(
النووي، املجموع �سرح املهذب، 370/15؛ ابن قدامة، املغني، 41/6.

ابن منظور، ل�سان العرب، 803/1.  )4(
مواهب  احلطاب،  687؛   /5 املختار،  الدر  عابدين،  ابن  انظر:  559/3؛  املحتاج،  مغني  ال�سربيني،   )5(

اجلليل على �سرح خمت�سر خليل، 49/6؛ ابن قدامة، املغني، 41/6.
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وعليه يكون التمليك بغري عو�ص ثالثة اأنواع: )الهبة، والهدية، و�سدقة التطوع(، 
ا لثوابه  وللتفريق بينها: تكون �سدقة: اإن كان هذا التمليك للمحتاج طاعة هلل، وطلباً
تعالى ومر�ساته، واإن كان للتودد والإكرام واملكافاأة فهدية، واإن مل يكن من اأجل اأي 

من ذلك كانت عطية وهي الهبة، واأحكام كل منها جتري يف البقية)1(.

املطلب الثاين
االأحكام املتعلقة بعطية االآباء الأوالدهم من حيث الت�صوية بينهم

�سورة امل�ساألة:

وهل  اإخوانه؟  بقية  من  اأكرث  اأحدهم  اأو  اأولده،  بع�ص  يعطي  اأن  لالأب  يحق  هل 
الت�سوية بني الأولد على ال�ستحباب اأم على الوجوب ؟

حترير حمل النزاع:

وقع  ولكن  لالأبناء،  العطية  يف  الت�سوية  هو  الأ�سل  اأن  على  متفقون)2(  الفقهاء 
اخلالف على اأن الت�سوية واجبة اأم م�ستحبة: 

اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

القول الأول: جتب الت�سوية بني الأولد، واإليه ذهب اأحمد بن حنبل يف امل�سهور 
بن  وعطاء  طاوو�ص،  قول  وهو  والظاهرية)5(،  املالكية)4(،  وبع�ص  عنه)3(، 

انظر: النووي، رو�سة الطالبني، 364/5؛ ال�سربيني، مغني املحتاج، 559/3؛ البهوتي، ك�ساف القناع   )1(
.330/4

378/5؛  الطالبني،  رو�سة  النووي،   ،227 الإجماع،  عبدالرب،  ابن  234/7؛  التمهيد،  عبدالرب،  ابن   )2(
الدمريي، النجم الوهاج يف �سرح املنهاج، 554/5؛ ابن قدامة، املغني، 53/6.

قائد،  ابن  القناع، 309/4؛  البهوتي، ك�ساف  املبدع، 199/5؛  ابن مفلح،  املغني، 52/6؛  ابن قدامة،   )3(
حا�سية ابن قائد على منتهى الإرادات، 406/3.

ابن عبدالرب، التمهيد، 227/7؛ ابن جزي، القوانني الفقهية، 241.  )4(
ابن حزم، املحلى، 95/8.  )5(
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ابن  ورّجحه  تيمية)2(،  وابن  وال�سعبي)1(،  والنخعي،  واإ�سحاق،  رباح،  اأبي 
حجر)3(.

ا يف العطية، وُيكره التفا�سل  ا واإناثاً القول الثاين: ُت�ستحب الت�سوية بني الأولد، ذكوراً
بينهم، وهذا ما ذهب اإليه كل من اأبي يو�سف من احلنفية)4(، واملالكية)5(، 

وال�سافعية)6(، وما ذهب اليه الليث، والثوري، والقا�سي �سريح)7(.

اأدلة اأ�سحاب القول الأول القائلني بوجوب الت�سوية بني الأولد: 

قال: . 1   ب�سري  بن  النعمان  حديث  من  وغريهما،  ال�سيخان  رواه  ما 
ُت�ْسِهَد َر�ُسوَل  ى َحتَّى  اأَْر�سَ َرَواَحَة: َل  ِبْنُت  َفَقاَلْت َعْمَرُة   ، ةاً اأَِبي َعِطيَّ اأَْعَطايِن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفاأََتى َر�ُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: اإِينِّ اأَْعَطْيُت اْبِني ِمْن َعْمَرَة ِبْنِت َرَواَحَة 
، َفاأََمَرْتِني اأَْن اأُ�ْسِهَدَك َيا َر�ُسوَل اهلل، َقاَل: »اأَْعَطْيَت �َساِئَر َوَلِدَك ِمْثَل  ةاً َعِطيَّ
َفَردَّ  َفَرَجَع  َقاَل:  اأَْوَلِدُكْم،  َبنْيَ  َواْعِدُلوا  اهلل  ُقوا  »َفاتَّ َقاَل:  َل،  َقاَل:  َهَذا؟«، 

َتُه«)8(. َعِطيَّ

ويف رواية اأخرى اأنه قال ملسو هيلع هللا ىلص له: »اأَكلَّ َوَلِدَك َنحْلَت ِمْثَل َهَذا ؟«، قال ل، فقال 
ا، َفاإِينِّ َل  ملسو هيلع هللا ىلص: »َفارِجْعُه«)9(، ويف رواية اأخرى قال له ملسو هيلع هللا ىلص: »َفال ُت�ْسهديِن اإذاً

ابن عبدالرب، التمهيد، 227/7؛ ابن قدامة، املغني، 52/65.  )1(
ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 297-296/31.  )2(

ابن حجر، فتح الباري، 214/5.  )3(
انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 127/6؛ ابن جنيم، البحر الرائق، 288/7؛ ابن عابدين، حا�سية رد   )4(

املحتار، 696/5.
القوانني  جزي،  ابن  226/7؛  ال�ستذكار،  عبدالرب،  ابن  113/4؛  املجتهد؛  بداية  ر�سد،  ابن  انظر:   )5(

الفقهية، )241(؛ النفراوي، الفواكه الدواين، 159/2؛ الك�سناوي، اأ�سهل املدارك، 95/3.
النووي، املجموع، 371/15؛ ال�سريازي، املهذب، 333/2؛ انظر: ال�سربيني، مغني املحتاج، 567/3.  )6(

انظر: ابن قدامة، املغني، 52/6.  )7(
البخاري، �سحيح البخاري، كتاب الهبات، باب الإ�سهاد يف الهبة، حديث رقم )2587(، 185/3.   )8(

م�سلم، �سحيح م�سلم، كتاب الهبات، باب تف�سيل بع�ص الأولد يف الهبة، حديث رقم )1623(، 1242/3.  )9(
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حل َكما حُتبوَن اأَْن  اأَ�ْسَهُد َعَلى َجْوٍر«)1(. ويف رواية: »اعِدلوا َبنْيَ اأَْولِدُكم، يِف النِّ
، والُلطف«)2(. َيْعِدُلوا َبيْنُكم يف الرِبِ

وجه الدللة: اأن احلديث باألفاظه املختلفة يدل على وجوب العدل، ومن ذلك 
اأَ�ْسَهُد  قوله )َفارِجْعُه( ويف لفظ)فاْرُدده()3(، والأمر للوجوب، ويف لفظ »َل 
َعَلى َجْوٍر«، واجلور منهي عنه وهو حرام، فدل على وجوب العدل والت�سوية 

يف العطية)4(.

ا لآثرُت . 2 ا اأحداً اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�َساووا َبنَي اأَْولِدكم يِف الَعطّية، ولو كنُت ُموؤِثراً
َجاِل«)5(، ويف رواية: »�َسووا َبنْيَ اأَْولِدكم يف الَعطّية، فلو كنُت  �ساَء على الرِّ النِّ

�ساء«)6(. لُت النِّ ا لَف�سَّ الاً اأحداً ُمَف�سِّ

وجه الدللة: دللة احلديث ظاهرة يف وجوب الت�سوية، وحرمة التف�سيل بني 
الأولد، يف العطايا والهبات)7(.

ما روي من خرب: “اأنَّ �َسعد بن ُعبادة َق�سم َماله َبنْيَ بنيه يف َحياته فُولد له . 3
بعد ما مات، فلقي عمر اأَبا َبكٍر فقال له: ما مِنُت الليلة من اأجل ابن �َسعد، 
هذا املولود مل ُيرتك له �َسيٌء، َفقال اأَبو بكر: واأنا واهلل، فاْنَطِلق بنا اإلى َقي�ٍص 
اه �َسعٌد فال  تياُه َفكّلماه، َفقال َقي�ص: اأّما �َسيء اأَْم�سَ بن �َسعد ُنكلمه يِف اأَخيه، َفاأَ

ْيبي َله”)8(. �سِهدكما اأنَّ َن�سِ ا، ولكْن اأُ اأَُرّده اأَبداً
م�سلم، �سحيح م�سلم، كتاب الهبات، باب تف�سيل بع�ص الأولد يف الهبة، حديث رقم )1623(، 1243/3.  )1(
رقم  حديث  حيف،  الهبات  يف  الأولد  بني  الإيثار  باب  الهبات،  كتاب  حبان،  ابن  �سحيح  حبان،  ابن   )2(

)5104(، 503/11، وقد �سححه الألباين، يف ال�سل�سلة ال�سحيحة، برقم )3098(.
م�سلم، �سحيح م�سلم، كتاب الهبات، باب تف�سيل بع�ص الأولد يف الهبة، حديث رقم )1623(، 1242/3  )3(

ابن قدامة، املغني، 52/6.  )4(
ا فر�سه اهلل، حديث رقم )293(، 1/ 119.  �سعي�د بن من�سور يف �سننه، كتاب الفرائ�ص، باب من قطع مرياثاً  )5(
البيهقي، ال�سنن الكربى، كتاب الهبات، باب ما ي�ستدل على اأن اأمره بالت�سوية، حديث رقم )12126(،   )6(

324/12؛ وقد ح�ّسنه ابن حجر يف فتح الباري، 214/5 وح�ّسنه ال�سنعاين يف �سبل ال�سالم، 130/2.
ابن قدامة، املغني، 53/6؛ ابن حجر، فتح الباري، 214/5.  )7(

�سبق تخريجه.  )8(
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وجه الدللة: اأن الت�سوية بني الأبناء يف العطية واجبة، ولذا كان الأمر قد اأََهمَّ 
اأبا بكر وعمر ، وطالبا قي�ص بن �سعد، باإن�ساف املولود اجلديد)1(.

َبْكٍر . 4 اأََبا  اإِنَّ  قالت:  اأنها  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  زوج  عائ�سة  عن  الزبري،  بن  عروة  عن 
َرْتُه  َح�سَ ا  َفَلمَّ ِباْلَغاَبِة،  َماِلِه  ِمْن  ا)2(  َو�ْسقاً ِع�ْسِريَن  َجادَّ  َنَحَلَها  َكاَن  يَق  دِّ ال�سِّ
ى َبْعِدي ِمْنِك، َوَل  ا�ِص اأََحٌد اأََحبُّ اإِيَلَّ ِغناً ُة َما ِمَن النَّ اْلَوَفاُة َقاَل: »َواهلل َيا ُبَنيَّ
َفَلْو ُكْنِت  ا،  َنَحْلُتِك َجادَّ ِع�ْسِريَن َو�ْسقاً َواإِينِّ ُكْنُت  ا َبْعِدي ِمْنِك،  اأََعزُّ َعَليَّ َفْقراً
ا ُهَما اأََخَواِك،  َ ا ُهَو اْلَيْوَم َماُل َواِرٍث، َواإِمنَّ َ َجَدْدِتيِه)3(، َواْحَتْزِتيِه َكاَن َلِك. َواإِمنَّ
َواأُْخَتاِك، َفاْقَت�ِسُموُه َعَلى ِكَتاِب اهلل، َقاَلْت َعاِئ�َسُة، َفُقْلُت: َيا اأََبِت، َواهلل َلْو َكاَن 
ا ِهَي اأَ�ْسَماُء، َفَمِن اْلأُْخَرى؟ َفَقاَل اأَُبو َبْكٍر: ُذو َبْطِن ِبْنِت  َ ْكُتُه، اإِمنَّ َكَذا َوَكَذا َلرَتَ

.)4(» َخاِرَجَة، اأَُراَها َجاِرَيةاً

وجه الدللة: يدل اخلرب على وجوب الت�سوية، ولو مل تكن واجبة، ملا طلب اأبو 
بكر ال�سديق من ابنته ال�سيدة عائ�سة ، اأن ترد عطيته.

اِغُر . 5 ٍت)6( اأَ�سَ ما َورد َعن ُمَعاِوية بن َحْيَدة)5( اأَنَّ اأََباُه َحْيَدَة َكاَن َلُه َبُنوَن ِلَعالَّ
َوَلِدِه، َوَكاَن َلُه َماٌل َكِثرٌي َفَجَعَلُه ِلَبِني َعلٍَّة َواِحَدٍة، َفَخَرَج اْبُنُه ُمَعاِوَيُة َحتَّى 
اأَْن  َبنْيَ  ْيَخ  ال�سَّ ُعْثَماُن   َ َفَخريَّ ِبَذِلَك،  ُه  َفاأَْخرَبَ اَن  َعفَّ ْبِن  ُعْثَماَن  َعَلى  َقِدَم 

انظر: ابن حزم، املحلى، 96/8.  )1(
معناه وهبها ثمرة نخل يجّد منها ع�سرون َو�ْسقَا، اأنظر: الباجي الأندل�سي، املنتقى �سرح املوطاأ، 94/6.  )2(

املوطاأ،  �سرح  املنتقى  الأندل�سي،  الباجي  اأنظر:  قطعتيه،  الثانية،  واإ�سكان  الأولى  والدال  بفتح اجليم   )3(
.94/6

مالك، موطاأ مالك، باب ما ل يجوز من النحل، رقم )40(، 752/2، حتقيق عبدالباقي؛ ال�سنعاين،   )4(
م�سنف عبدالرزاق، باب النحل، رقم )16507(، 101/9؛ وقد �سّححه الألباين يف اإرواء الغليل، انظر 

حديث رقم )1619(، 61/6
ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  معاوية بن حيدة بن معاوية بن ق�سري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن �سع�سعة وفد على   )5(
فاأ�سلم و�سحبه، و�ساأله عن اأ�سياء، وروى عنه اأحاديث، وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، 

انظر: ابن �سعد، الطبقات الكربى، 35/7.
بنو عالت: “اأولد الرجل من ن�سوة �ستى”، انظر: الرازي، خمتار ال�سحاح، �ص 216.  )6(
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ا َماَت َتَرَكُه اْلأََكاِبُر  َعُه َبْيَنُهْم؟ َفاْرَتدَّ َماُلُه، َفَلمَّ َيُردَّ اإَلْيِه َماَلُه َوَبنْيَ اأَْن ُيَوزِّ
ِلإِْخَوِتِهْم)1(.

وجه الدللة: حكم عثمان  يف رده اأو توزيعه بينهم يدلل على وجوب 
الت�سوية بني الأبناء)2(.

الإجماع على وجوب الت�سمية كما نقله ابن حزم يف قوله: “فهوؤلء اأبو بكر، . 6
ال�سحابة  بح�سرة  املوؤمنني  اأم  وعائ�سة  �سعد،  بن  وقي�ص  وعثمان،  وعمر، 

 ل ُيعرف لهم منهم خمالف”)3(.

اإلى . 7 يوؤدي  الأعطيات  يف  بع�ص  على  بع�سهم  الأولد  تف�سيل  لأن  املعقول، 
القطيعة، ويورث البغ�ساء والعداوة، وقطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، وكل 
من العقوق وقطيعة الرحم حُمّرمة، فما يوؤدي اإلى حمرم فهو حمرم، كتزويج 

املراأة على عمتها اأو خالتها)4(.

وقد نوق�ست هذه الأدلة من قبل القائلني با�ستحباب الت�سوية وعدم وجوبها مبا 
يلي: 

التي جاءت يف . 1 فيه  اللفظ  بع�ص  بتوجيه  ال�سابق،  ب�سري  بن  النعمان  حديث 
بع�ص الروايات املختلفة ومن ذلك: 

• �سحيحة، 	 وقعت  الهبة  اأن  على  دللة  فيه  هذا  و»ارجعه«  »اردده«،  رواية 
ونافذة، فلو مل تكن كذلك ملا ُطلب منه الرجوع عنها)5(.

• هذه 	 قال  ملا  وباطالاً  ا  حراماً كان  فلو  ي«؛  َغرْيِ َعَلْيه  »اأَ�ْسِهد  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله 
ابن حزم، املحلى، 96/8؛ ابن �سبة، تاريخ املدينة، 969/3  )1(

ابن حزم، املحلى، 96/8.  )2(

ابن حزم، املحلى، 97/8.  )3(
ابن قدامة، املغني 52/6؛ ابن حجر، فتح الباري، 5/ 214.  )4(

النووي، املجموع، 371/15.  )5(
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فيها  الرجوع  دون  بتاأكيدها  اأمره  ولكنه  عليها،  ولعرت�ص  العبارة)1(، 
ملسو هيلع هللا ىلص عن ال�سهادة، وذلك  باإ�سهاد غريه عليها)2(. وقالوا يف امتناع النبي 

ا والإمام ل يتحمل ال�سهادة)3(. كونه اإماماً

• وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »قاِربوا َبنَي اأولِدُكم«)4(، واملقاربة هنا تفيد وجود التفاوت، ول 	
تعني امل�ساواة)5(.

• والت�سوية بالرب لي�ست واجبة، فال ُت�سرتط الت�سوية يف بر الأولد باأبيهم، 	
اأن يرب كل ولد باأبيه، ولو مل ي�ساِو بقية اأخوته، فدل على اأن  بل الواجب 

الت�سوية بينهم يف العطية غري واجبة)6(.

اأما اأثر �سعد بن عبادة ، فرُيد عليه، باأنه لي�ص فيه دللة على وجوب . 2
الت�سوية يف العطية، بل كان طلب من اأبي بكر وعمر، لقي�ص من باب ال�سفاعة 
ا ملا قال قي�ص  وذلك على وجه الر�سد والن�سيحة، ولو كان فعل �سعد حمرماً
ا”، وملا �سكت عنه اأبو  لأبي بكر وعمر: “اأما �سيء اأم�ساه �سعد فال اأرده اأبداً

بكر وعمر ولأمرا برده. 

واأما اأثر اأبي بكر ال�سديق ، فلي�ص فيه دللة على قولهم، ودليل ذلك . 3
اأنه خ�سها بتلك الهبة دون �سائر اإخوتها، فلو قب�ست ما وهب لها لكانت الهبة 
لزمة، ولكونها مل تقب�سه، فاإنها تبقى يف ملك اأبي بكر ال�سديق، فري�سدها 

اإلى اأداء هذا احلق لإخوتها بعد وفاته)7(.

كونه حاكم، . 4 عثمان،  ت�سرف من  فاإنه   ، عفان  بن  عثمان  اأثر  اأما 
النووي، �سرح �سحيح م�سلم، 66/11؛ النووي، املجموع، 372/15.  )1(

ابن عبدالرب، التمهيد، 7/ 226.  )2(
انظر: النووي، املجموع، 372/15؛ الرملي، نهاية املحتاج، 415/5.  )3(

م�سلم، �سحيح م�سلم، كتاب الهبات، باب تف�سيل بع�ص الأولد يف الهبة، حديث رقم )1623(، 1243/3  )4(
انظر: النووي، �سرح �سحيح م�سلم، 66/11، ابن حجر، فتح الباري، 215/5.  )5(

انظر: النووي، املجموع، 372/15.  )6(
انظر: النووي، املجموع، 15/ 377؛ �سعد، الت�سوية بني الأولد والأقارب يف العطايا والهبات، �ص 130.  )7(
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تقييد  وله  ورفعه،  ال�سرر  منع  وللحاكم  �سرر،  وقوع  ذلك  يف  اأّن  له  تبني 
املباح، عند وجود م�سلحة معتربة، ول �سيما كون الرجوع يف الهبة من قبل 

الأب جائزة. 

ثبت . 5 حيث  مردودة،  دعوى  فهذه  الت�سوية،  وجوب  على  الإجماع  دعوى  اأما 
ل عمر ابنه عا�سم ب�سيء  تف�سيل اأبي بكر لعائ�سة ، دون اإخوتها، وف�سّ

ل عبدالرحمن بن عوف ولد اأم كلثوم)1(. اأعطاه اإياه، وف�سّ

اأدلة القول الثاين القائل با�ستحباب الت�سوية، وكراهة التفا�سل بينهم: 

التي جاءت يف . 1 الألفاظ فيه  ال�سابق بتوجيه بع�ص  النعمان بن ب�سري  حديث 
بع�ص الروايات املختلفة، ومن ذلك: 

• �سحيحة، 	 وقعت  الهبة  اأن  على  دللة  فيه  هذا  و»ارجعه«  »اردده«،  رواية 
ونافذة، فلو مل تكن كذلك ملا ُطلب منه الرجوع عنها)2(.

• هذه 	 قال  ملا  وباطالاً  ا  حراماً كان  فلو  َغريي«؛  َعَلْيه  »اأَ�ْسِهد  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله 
فيها  الرجوع  دون  بتاأكيدها  اأمره  ولكنه  عليها،  ولعرت�ص  العبارة)3(، 
ملسو هيلع هللا ىلص عن ال�سهادة، وذلك  باإ�سهاد غريه عليها)4(. وقالوا يف امتناع النبي 

ا والإمام ل يتحمل ال�سهادة )5(. كونه اإماماً

• اأَْولِدُكم«، واملقاربة هنا تفيد وجود التفاوت و ل 	 َبنْيَ  ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاِربوا  وقوله 
تعني امل�ساواة)6(. 

اأمره بالت�سوية، برقم )12131(،  اأن  ُي�ستدل به على  البيهقي، ال�سنن الكربى، كتاب الهبات، باب ما   )1(
327/12، انظر: الزيلعي، ن�سب الراية، 123/3.

النووي، �سرح �سحيح م�سلم، 66/11؛ النووي، املجموع، 372/15.  )2(

النووي، �سرح �سحيح م�سلم، 66/11؛ النووي، املجموع، 372/15.  )3(
ابن عبدالرب، التمهيد، 7/ 226.  )4(

انظر: النووي، املجموع، 372/15.  )5(
انظر: النووي، �سرح �سحيح م�سلم، 66/11، ابن حجر، فتح الباري، 215/5.  )6(
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• قال ابن عبدالرب يف اختالف الروايات: “اأكرث الفقهاء على اأن معنى هذا 	
اأن  ا  اأن ذلك واجب فر�ساً اإلى اخلري، والرب والف�سل، ل  احلديث الندب 
ل يعطي الرجل بع�ص ولده دون بع�ص، على ما ذهب اإليه اأهل الظاهر، 
والدليل على اأنه للندب ل على الإيجاب، مما احتج به ال�سافعي، وغريه، 
يف  روي  فقد  ولده...  لغري  ماله  الرجل  عطية  جواز  على  العلماء  اإجماع 
على  ل  الندب  على  ذلك  اأن  على  تدل  اأكرثها  خمتلفة،  األفاظ  حديثه 

الإيجاب”)1(.

عن عمر بن املنكدر)2(، اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُكّل ِذي ماٍل اأَحّق مِباِله«)3(. . 2

وجه الدللة: اأن كل اإن�سان له احلرية يف الت�سرف مباله مامل مينع من ذلك 
مانع)4(.

وردت بع�ص الآثار عن كبار ال�سحابة ، يف اأعطياتهم لبع�ص اأولدهم . 3
منها: 

• ا 	 تف�سيل اأبي بكر ال�سديق لعائ�سة ، فقد نحلها جاد ع�سرين و�سقاً
من ماله دون اإخوتها.

• تف�سيل عمر بن اخلطاب  ابنه عا�سم ب�سيء اأعطاه اإياه على �سائر 	
ولده)5(.

الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، )369/7(؛ النفراوي، الفواكه الدواين، )155/2(؛ ابن عبدالرب، التمهيد،   )1(
)230/7(؛ النووي، املجموع، )372/15(؛ ابن مفلح، املبدع، )372/5(.

هو: ابن عبداهلل بن الهدير بن عبدالعزى بن عامر بن احلارث بن حارثة بن �سعد بن تيم بن مرة، واأمه   )2(
اأم ولد، وهي اأم حممد بن املنكدر، ومل يكن لعمر ولد، وكان من العباد املجتهدين، انظر: ابن �سعد، 

الطبقات الكربى، 361/5.
اأمره بالت�سوية، برقم )12135(،  اأن  ُي�ستدل به على  البيهقي، ال�سنن الكربى، كتاب الهبات، باب ما   )3(

328/12. وقد �سّعفه الألباين، انظر: �سعيف اجلامع ال�سغري وزيادته، حديث رقم )4228(
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 6/ 127.  )4(

الزيلعي، ن�سب الراية، 123/3.  )5(
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• ل 	 وف�سَّ اإياه،  اأعطاه  ب�سيء  عا�سم  ابنه  عمر  ل  “وف�سَّ ال�سافعي:  قال 
عبدالرحمن بن عوف ولد اأم كلثوم”)1(.

• ا نحلها لبنه واقد دون اإخوته لأنه م�سكني)2(.	 ما روي عن ابن عمر اأنه ا�سرتى اأر�ساً

يف  التف�سيل  هذا  اأن  الكرام:  ال�سحابة  عن  الآثار  هذه  من  الدللة  وجه 
الأعطيات منهم لأبنائهم، ُيدلل على اأن الت�سوية للندب ولي�ست للوجوب.

اأن الإجماع قد انعقد على جواز اإعطاء الرجل ماله لغري ولده، فاإذا جاز اأن . 4
يخرج جميع ولده، فمن باب اأولى جواز اإخراج بع�سهم)3(. 

وقد نوق�ست هذه الأدلة من قبل القائلني بوجوب الت�سوية مبا يلي: 

اأما ال�ستدلل بروايات حديث النعمان فريد عليها مبا يلي: . 1

• عدم 	 يف  �سريحة  ال�سيغة  هذه  )اردده(،  )ارجعه(،  بقوله:  ا�ستدللهم 
واإرجاعها،  بردها  فاأمره  ال�سرع،  يخالف  نحو  على  وقعت  وقد  اجلواز، 
والأمر يفيد الوجوب، ول يلزم من ردها تقدم �سحة الهبة، والرد ظاهر 

يف الف�سخ)4(.

• قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اأ�سهد عليه غريي«، هذه ال�سيغة لي�ست لالإذن بالإ�سهاد، واإمنا 	
للتهديد والتوبيخ، كقوله تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ( ]ف�سلت: 40[، وقوله تعالى: 
يوؤيد  ا  وت�سمية ذلك جوراً ]الكهف: 29[،  )ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ( 

هذا املعنى)5(.
اأمره بالت�سوية، برقم )12131(،  اأن  ُي�ستدل به على  البيهقي، ال�سنن الكربى، كتاب الهبات، باب ما   )1(

327/12، انظر: الزيلعي، ن�سب الراية، 123/3.
اأمره بالت�سوية، برقم )12133(،  اأن  ُي�ستدل به على  البيهقي، ال�سنن الكربى، كتاب الهبات، باب ما   )2(

328/12.، �سحيح انظر: الباك�ستاين، ما �سح من اآثار ال�سحابة يف الفقه، 2/ 960.
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، )369/7(؛ النفراوي، الفواكه الدواين، )155/2(؛ ابن عبدالرب، التمهيد،   )3(

)230/7(؛ النووي، املجموع، )372/15(؛ ابن مفلح، املبدع، )372/5(.
انظر: ابن حجر، فتح الباري، )214/5(؛ القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، )6/ 215(.  )4(

انظر: ابن حجر، فتح الباري، )214/5(.  )5(
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• ل يلزم كونه اإمام امل�سلمني، من عدم حتمل ال�سهادة، اإذا تعينت عليه، بل 	
يجب على الإمام حتمل ال�سهادة، لأنه واحد من الأمة وقوله تعالى: )ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ( ]البقرة: 282[ هذا عام وي�سمل الإمام)1(.
• ل 	 عليكم  حجة  فاحلديث  اأولدكم«،  بني  »قاربوا  بقوله:  ا�ستدللهم  اأما 

اإلى  لكم؛ فاإنكم ل توجبون املقاربة كما ل توجبون الت�سوية، وهذا يوؤدي 
التناق�ص)2(.

اأما ال�ستدلل بحديث: »كل ذي مال اأحق مباله«؛ فاإن هذا احلديث �سعيف ول . 2
ي�ستدل به، وعلى فر�ص �سحته، فاإنه ا�ستدلل باملت�سابه يف مقابل املحكم)3(، 

�ص باحلديث، وهو حديث النعمان بن ب�سري)4(. وهو اأ�سل عام قد ُخ�سّ

اأما ال�ستدلل باأثر اأبي بكر ال�سديق ، فيحتمل)5(: . 3

• اأّن اأبا بكر خ�ّص عائ�سة ، بعطية حلاجتها وعجزها عن التك�سب، 	
مع ف�سلها وكونها اأم املوؤمنني وزوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويحتمل اأنه نحلها ونحل 

غريها من اأولده. 

• اأو اأنه نحلها ويريد اأن ينحل غريها، فاأدركه املوت قبل ذلك.	

وال�ستدلل باآثار ال�سحابة: يرد عليه كما قال ابن مفلح: “وظاهره اأنه خ�ص . 4
بع�سهم باإذن الباقي، اأو ملعنى كَزماَنة، اأو عمى، اأو طلب علم”)6(.

اأما ال�ستدلل بالقيا�ص، فال ي�سح، لأنه قيا�ص مع وجود الن�ص.. 5
انظر: ابن حجر، فتح الباري، )214/5(؛ ابن حزم، املحلى، )101/8(.  )1(

انظر: ابن حزم، املحلى، 102/8.  )2(
ابن القيم، اإعالم املوقعني، )236/2(.  )3(

انظر: القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، 215/6.  )4(
ابن حجر، فتح الباري، )215/5(؛ ابن قدامة، املغني، )52/6(.  )5(

ابن مفلح، املبدع، 201/5.  )6(
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الرتجيح: 

اجلمع بني القولني كما يلي: 

وحترم . 1 الت�سوية  جتب  وعليه  الأبناء،  بني  العطية  يف  الت�سوية  الأ�سل  اأن 
املفا�سلة، اإن كانت من غري �سبب م�سروع، اأو كانت من باب املحاباة، املوؤدية 
ببع�ص  الإ�سرار  لأجل  اأو  الأبناء،  بني  والعداوة  وال�سحناء،  البغ�ساء،  اإلى 

الأبناء دون مربر م�سروع، وذلك عمالاً بالأحاديث الآمرة بالت�سوية.

اأو . 2 مر�ص،  اأو  فقر،  اأو  كحاجة،  �سرعي،  ملربر  الأولد  بني  املفا�سلة  وجتوز 
عجز، اأو حتفيز ل�ستغاله بعلم، اأو تفوقه واإبداعه، ويجوز املنع لبع�ص اأولده 
ب�سبب ف�سقه، اأو ا�ستعانته بهذه العطية على مع�سية اهلل، كما اأنها جتوز باإذن 

البقية.

املطلب الثالث
اآلية الت�صوية املطلوبة بني االأوالد يف العطايا والهبات بنية املرياث

�سورة امل�ساألة:

ُيعطى  باأن  تكون  الت�سوية  الق�سمة، فهل  اأولده يف  ي�سوي بني  اأن  الوالد  اأراد  اإذا 
الذكر مثل الأنثى، اأم تكون باإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيني كق�سمة املرياث بينهم؟

حترير حمل النزاع:

الفقهاء متفقون)1( على اأن الأ�سل هو الت�سوية يف العطية لالأولد، وعدم الت�سوية 
يدور بني الكراهة والتحرمي على اخلالف الذي بحثناه يف املطلب ال�سابق، اأما عن 
كيفية الت�سوية يف العطايا بني الأولد، فقد انق�سم الفقهاء يف ذلك على قولني كما 

يلي: 
الطالبني،  رو�سة  النووي،  )�ص227(،  الإجماع،  عبدالرب،  ابن  234/7؛  التمهيد،  عبدالرب،  ابن   )1(

الدمريي، النجم الوهاج يف �سرح املنهاج، 554/5؛ 378/5؛ ابن قدامة، املغني، 53/6.
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�لقول �لأول: �لت�سوية تكون ب�أن ُيعطى �لذكر مثل �لأنثى، ذهب �إلى ذلك جمهور 
عن  ورو�ية  �ل�س�فعية)))،  عند  �لر�جح  و�لقول  و�مل�لكية)))،  �حلنفية)))، 

�أحمد)))، وهو مذهب �لظ�هرية)))، وهو قول �بن �ملب�رك)))، و�لثوري))). 

�لقول �لث�ين: �أن �لت�سوية تكون ب�إعط�ء �لذكر مثل حظ �لأنثيني كق�سمة �ملري�ث 
بينهم، ذهب �إلى ذلك: حممد بن �حل�سن من �حلنفية)))، وبع�ض �مل�لكية)))، 
عط�ء  قول  وهو  �حلن�بلة))))،  قويل  من  و�لر�جح  �ل�س�فعية)1))،  عند  وقول 

و�سريح و�إ�سح�ق بن ر�هويه)))).

اأدلة القول الأول الق�ئل ب�أن الت�سوية تكون ب�أن ُيعطى الذكر مثل الأنثى: 

وذلك . ) َبْيَنُهم«،  »�َسّو  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  قول  ب�سري،  بن  �لنعم�ن  حديث  يف  ج�ء  م� 
ب�سوؤ�له ملسو هيلع هللا ىلص: »هل لك ولد غريه«، ق�ل نعم. ق�ل: »َف�َسّو َبْيَنُهم«))))، ومل ي�ستف�سر 

�بن ع�بدين، ح��سية �بن ع�بدين، )/)))؛ �لك��س�ين، بد�ئع �ل�سن�ئع، )/))).  (((
ب  لأقر �ل�س�لك  بلغة  �ل�س�وي،  )/)))؛  �لعدوي،  ح��سية  �لعدوي،  )))؛   /( �لتمهيد،  عبد�لرب،  �بن   (((

�مل�س�لك، )/))).
�لنووي، رو�سة �لط�لبني، )/)))؛ �ل�سربيني، مغني �ملحت�ج، )/))).   (((

�ملرد�وي، �لإن�س�ف، )/)))؛ �بن مفلح، �لفروع، )/))).  (((
�بن حزم، �ملحلى، )/)1).  (((
�بن قد�مة، �ملغني، )/)).  (((

�بن عبد�لرب، �لتمهيد، )/))).  (((
�نظر: �لك��س�ين، بد�ئع �ل�سن�ئع، )/)))؛ �جل�س��ض، �سرح خمت�سر �لطح�وي، )/)).  (((

�ل�س�وي، بلغة �ل�س�لك لأقرب �مل�س�لك، )/)))  (((
)1)) �لنووي، رو�سة �لط�لبني، )/))).

)))) �بن قد�مة، �ملغني، )/))؛ �ملرد�وي، �لن�س�ف، )/))).
)))) �بن قد�مة، �ملغني، )/)).

ذكر  ب�ب  �لنحل،  كت�ب  �لن�س�ئي،  �سنن  �لن�س�ئي،  1)/)1)؛  رقم)))))))،  حديث  �مل�سند،  )))) �أحمد، 
�ختالف �ألف�ظ �لن�قلني خلرب �لنعم�ن، حديث رقم ))))))، )/)))؛ �بن حب�ن، �سحيح �بن حب�ن، 
كت�ب �لهبة، ب�ب يف �أحك�م �لهبة، حديث رقم )))1))، ))/)))؛ ق�ل عنه �لألب�ين ح�سن �سحيح، 

�نظر: �لتعليق�ت �حل�س�ن على تعليق �بن حب�ن، )/1)).
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ملسو هيلع هللا ىلص، عن اأولده اأذكور هم اأم اإناث، مما يدلل على اأن الأعطية يت�ساوى فيها 
ا،  ا اأم اإناثاً الذكور والإناث؛ وذلك كونه يريد الرب من اأولده �سواءاً اأكانوا ذكوراً

كانت العطية لهم منه �سواء.

وهذا املعنى ين�سوي حتت قاعدة: “ترك ال�ستف�سال يف وقائع الأحوال مع 
قيام الحتمال، ُيَنّزل منزلة العموم يف املقال”)1(.

ا على ذلك: “وذلك ل يكون اإل وحكم الأنثى فيه  حيث يقول الطحاوي معلقاً
كحكم الّذكر، ولول ذلك ملا ذكر الت�سوية اإل بعد علمه اأنهم ذكور كلهم، فلما 

اأم�سك عن البحث عن ذلك ثبت ا�ستواء حكمهم يف ذلك عنده”)2(.

عن ابن عبا�ص  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�َسووا بني اأولدكم يف الَعطّية، فلو . 2
لُت الن�ساء«)3(. ا لَف�سَّ ال اأحداً كنُت ُمَف�سِّ

وجه الدللة: اأنه ن�ص يف حمل النزاع بوجوب الت�سوية فال ُيعدل عنه)4(. 

يف احلياة، فا�ستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والك�سوة”)5(.. 3 عطية  “لأنها 
وقد ناق�ص ابن قدامة اأدلة القائلني بالت�سوية مبا يلي)6(: 

اأما حديث ب�سري: “فهو ق�سية يف عني، وحكاية حال ل عموم لها، واإمنا ثبت . 1
حكمها فيما ماثلها، ول نعلم حال اأولد ب�سري، هل كان فيهم اأنثى اأو ل ؟ ولعل 
العطار، حا�سية العطار على �سرح جمع اجلوامع، 2/ 24. )ومعنى القاعدة: اأن ترك ال�ستف�سال يف   )1(
ا، اإذا عر�ست على ال�سارع، فرتكه لال�ستف�سال فيها دليل  ق�سايا الأعيان التي حتتمل وجهني اأو وجوهاً
على اأن احلكم فيها متحد وينزل منزلة العموم يف املقال، دون النظر اإلى احتمال التخ�سي�ص(، انظر: 

فتاوى ال�سبكي، 318/2
الطحاوي، �سرح معاين الآثار، 88/4.   )2(

البيهقي، ال�سنن الكربى، كتاب الهبات، باب ما ي�ستدل على اأن اأمره بالت�سوية، حديث رقم )12126(،   )3(
324/12؛ وقد ح�ّسنه ابن حجر يف فتح الباري، 214/5 وح�ّسنه ال�سنعاين يف �سبل ال�سالم، 130/2.

التهانوي، اإعالء ال�سنن، 103/16.  )4(
ابن قدامة، املغني، 6/ 53.  )5(
ابن قدامة، املغني، 54/6.  )6(
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد علم اأنه لي�ص له اإل ولد ذكر”)1(. 

اأما حديث ابن عبا�ص: فهو حديث مر�سل)2(.. 2

ويحتمل اأنه اأراد الت�سوية يف اأ�سل العطاء، ل يف �سفته، فاإن الق�سمة ل تقت�سي . 3
الت�سوية من كل وجه.

 حتمل الت�سوية على الق�سمة على كتاب اهلل تعالى، ودليل ذلك قول عطاء: ما . 4
كانوا يق�سمون اإل على كتاب اهلل تعالى)3(، وهذا خرب عن جميعهم.

اأدلة القول الثاين القائل باأن الت�سوية تكون باإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيني: 

من املعقول: 

وهي . 1 ح�سبه،  على  تكون  اأن  فالأ�سل  املوت،  بعد  يكون  ملا  ا�ستعجال  العطية 
اإحدى حالتي العطية، كحالة املرياث)4(.

الذكر اأحوج من الأنثى لوجوب النفقة عليه، فكان اأولى بالزيادة لذلك، “وقد . 2
ا بهذا املعنى فُتُعلِّل به، ويتعدى  ق�سم اهلل تعالى املرياث، فف�سل الذكر مقروناً

ذلك اإلى العطية يف احلياة”)5(.

�سفة، . 3 على  تكون  للحاجة  وجوبها  قبل  الزكاة  دفع  يف  التعجيل  على  ا  قيا�ساً
دفعها واأدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات املعجلة)6(.

ابن قدامة، املغني، 54/6.  )1(

ابن قدامة، املغني، 54/6.  )2(
ال�سنعاين، م�سنف عبدالرزاق، كتاب الو�سايا، باب يف التف�سيل يف النحل، رقم )16499(، 98/9؛   )3(
قال عنه الألباين: واإ�سناده �سحيح عن عطاء، انظر: التحجيل يف تخريج ما مل ُيخّرج من الأحاديث 

والآثار يف اإرواء الغليل )264(.
ابن قدامة، املغني، 53/6.  )4(
ابن قدامة، املغني، 53/6.  )5(

ابن قدامة، املغني، 53/6.   )6(
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وقد نوق�ست هذه الأدلة من قبل القائلني بالت�سوية مبا يلي)1(: 

تعالى، . 1 اهلل  فر�سها  والتي  املرياث  وهي  املوت،  بعد  الق�سمة  بني  ما  فرق 
والعطية يف احلياة، ومن ذلك: 

• ث 	 اأن التمليك يف الإرث يح�سل مبجرد املوت، ولو مل ير�َص كل من املورِّ
ث. واملورَّ

• العطية والهبة ُي�سرتط فيها ر�سا طريف العقد، ول ي�سرتط الر�سا يف الإرث.	

• وجود 	 ت�ستدعي  العطية  لأن  الإرث،  على  العطية  م�سمى  اإطالق  ميكن  ل 
ُمعٍط ذي اأهلية للتمليك، وهي منتفية عن امليت.

وقولهم اإن العطية ا�ستعجال ملا بعد املوت، ل ي�سح؛ لأنه ل يعلم من ميوت قبل . 2
الآخر، ول من �سريث من.

وقولهم اأن الذكر اأحوج من الأنثى، ميكن دفعه باأن يقال: “اإن تف�سيل الذكر . 3
على الأنثى يف املرياث معدول به عن �سنن القيا�ص، ومن �سروط حكم الأ�سل 

اأن ل يكون معدولاً به عن �سنن القيا�ص، واإل فال يقا�ص عليه”)2(.

املعنى . 4 معقول  غري  يكون  اأن  اإما  املرياث،  يف  والأنثى  الذكر  بني  والتف�سيل 
كمقادير احلدود، وعدد الركعات، وغري معقول املعنى ل علة له فُيقا�ص عليه، 

اأو اأن يكون معقول املعنى لكن مل يتعد اإلى حمل اآخر كرخ�ص ال�سفر)3(.

اأن املعنى املذكور يف تف�سيل الذكر عن الأنثى يف املرياث ِحكمة ل علة، . 5 “كما 
واحلكمة ل يلزم اطرادها، ول ي�سر تخلفها”)4(.

ال�سنن،  اإعالء  التهانوي،  567/3؛  املحتاج،  مغني  ال�سربيني،  482/2؛  املطالب،  اأ�سنى  الأن�ساري،   )1(
102/16؛ ابن حزم، املحلى، 105/8

الغزايل، امل�ست�سفى، 325؛ �سعد، الت�سوية بني الأولد والأقارب يف العطايا والهبات، 135.  )2(
العطار، حا�سية العطار، 259/2.  )3(

�سعد، الت�سوية بني الأولد والأقارب يف العطايا والهبات، 135.  )4(
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والأقي�سة التي ُذكرت فا�سدة؛ لأنها يف مقابلة الن�سو�ص الدالة على ا�ستواء . 6
العطية للذكور والإناث.

الرتجيح: 

اإذا كانت الأعطية جلزء من املال على �سبيل الهبة، فال بد من الت�سوية بني الأولد 
ا؛ لأن الت�سوية تقت�سي ذلك، ومل تكن هذه الأعطية من الأب  ا اأو اإناثاً �سواء اأكانوا ذكوراً

بنية الق�سمة ال�سرعية ملا بعد املوت، فال تنطبق عليها اأحكامها.

اإذا كانت الأعطية جلميع املال، وكانت نية الأب يف تق�سيمه، ا�ستعجال ما  اأما 
بعد املوت من ق�سمة املرياث، فاإنه يق�سمه كق�سمة املرياث، للذكر مثل حظ الأنثيني، 
وهذا التف�سيل فيه من العدالة التي حتققت يف تق�سيم املرياث؛ لأنه ينظر يف تقرير 
الأموال يف احلال،  ُتق�سم هذه  فلو مل  الوقت،  نف�ص  واملاآل يف  اإلى احلال  الأحكام، 
فاإنها �ستوؤول اإلى تركة، وتق�سم كاملرياث، فاإنها تعطى كاحلالة التي لها يف املاآل وهي 

بعد املوت. 
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املبحث الثالث

معاجلة املفا�صلة وعدم العدالة يف ق�صمة االأب

هذه املعاجلة قد تقع يف حياة الأب، وقد تقع بعد وفاته: وقد ق�سمت املبحث اإلى 
مطلبني: 

املطلب االأول
 املعاجلة يف حال حياة االأب

�سورة امل�ساألة:

ما اإذا قام الأب بتق�سيم اأمواله بني اأولده يف حياته، ثم بدا له اأن يرجع عن هذه 
الق�سمة، كاأن يظهر لالأب م�سلحة يف الرد ولو مل يح�سل مفا�سلة، وقد يكون ب�سبب 
وجود وارث جديد كولد يولد يف حياة الأب، اأو زوجة اأخرى، وقد يكون ب�سبب املفا�سلة 
لبع�ص الورثة من غري مربر �سرعي، فهل يجوز له الرجوع عن هذا التق�سيم، وهذه 

الأعطيات، بعد متام القب�ص ؟

اختلف الفقهاء يف جواز رجوع الأب يف هبته لأبنائه بعد متام القب�ص على قولني: 

من:  الفقهاء  جمهور  اإليه  ذهب  ما  وهذا  ذلك،  يف  الرجوع  جواز  الأول:  القول 
املالكية)1(، وال�سافعية)2(، واحلنابلة)3(، والظاهرية)4(.

انظر: ابن عبدالرب، التمهيد، 226/7؛ احلطاب، مواهب اجلليل، 63/6  )1(
انظر: النووي، رو�سة الطالبني، 379/5؛ الأن�ساري، اأ�سنى املطالب، 484/2؛ الرملي، نهاية املحتاج،   )2(

.416/5
انظر: املرداوي، الإن�ساف، 145/7؛ ابن قدامة، املغني، 65/6؛ ابن مفلح، الفروع، 413/7.  )3(

ابن حزم، املحلى، 71/8.  )4(
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اليه  ذهب  ما  وهذا  لبنه،  وهبه  فيما  الرجوع  لالأب  يجوز  ل  الثاين:  القول 
احلنفية)1(، وقول لأحمد بن حنبل)2(.

الأدلة: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول، القائلني بجواز رجوع الوالد يف هبته لولده مبا يلي: 

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل َيِحّل للّرجِل اأاًن ُيعِطي الَعِطَيَة، اأو َيهَب الِهبَة، َفريجُع فيها، اإل . 1
ِجَع ِفيها، َكَمَثِل الَكْلب،  الواِلد ِفيما ُيْعطي َوَلَده، َوَمَثُل الِذي ُيْعطي الَعِطّيَة، َفرَيْ

اأََكَل َحتى اإذا �َسِبَع َقاء، ُثّم َرَجَع يِف َقْيِئه«)3(.

وجه الدللة: احلديث �سريح يف ا�ستثاء رجوع الأب عن هبته لبنه.

قوله ملسو هيلع هللا ىلص لب�سري بن �سعد يف هبته لولده »فاأرجعه«)4(.. 2

وجه الدللة: اأن رجوع الأب يف هبته لولده جائز فيما وهبه، وذلك لأمره ملسو هيلع هللا ىلص 
ب�سري باإرجاع هبة ابنه، ولو كان الرجوع غري جائز ملا اأمره بذلك. 

الوالد ل ُيتهم برجوعه؛ لأنه ليرجع اإل ل�سرورة، ول�سدة حاجة اإليها)5(.. 3

وقد ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين، القائلني بعدم جواز الرجوع يف الهبة مبا يلي: 

عن اأبي هريرة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الواِهُب اأََحّق ِبِهَبِته َمامَلْ ُيِثْب . 1
َعلْيها«)6(.

انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 6/ 123؛ ال�سمرقندي، حتفة الفقهاء، 3/ 167؛ البابرتي، العناية   )1(
�سرح الهداية، 9/ 39.

انظر: املرداوي، الإن�ساف، 145/7؛ ابن قدامة، املغني، 65/6.  )2(
اأبو داود، �سنن ابي داود، كتاب البيوع، باب الرجوع يف الهبة، حديث رقم )3539(، 397/5؛ اأحمد،   )3(
امل�سند، حديث رقم )2119( )4810(، ابن جارود، املنتقى، باب ما جاء يف النحل والهبات، حديث 

رقم )994(، حديث �سحيح، انظر: الألباين، اإرواء الغليل، حديث)1622(، 62/6.
�سيق تخريجه.  )4(

الرملي، نهاية املحتاج، )416/5(؛ ابن قدامة، املغني، 64/6.  )5(
الدارقطني، �سنن الدارقطني، كتاب البيوع، حديث رقم )2971(، 461/3، =  )6(
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الهبة  عن  عو�ص  فاإذا  يعو�ص،  مامل  بالهبة،  اأحق  الواهب  اأن  الدللة:  وجه 
وقب�سها مل ي�سح له الرجوع عنها، والرحم هنا عو�ص معنى؛ وهو اأقوى من 

املال، لأنه �سبب التنا�سر والتعاون)1(.

مَلْ . 2 ّرم  حُمَ َرِحٍم  ِلذْي  اِلَهبُة  َكاَنت  »اإِذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  قال:    �سمرة)2(  عن 
َيْرِجع ِفْيَها«)3(. 

وجه الدللة: اأن احلديث �سريح يف عدم جواز الرجوع يف الهبة اإذا كانت 
الهبة  برجوع  والقول  الرحم،  �سلة  منها  املق�سود  لأن  حمرم؛  رحم  لذي 
الرجوع غري  الرحم، فيكون  اإلى قطيعة  يوؤدي  املق�سود منها،  بعد ح�سول 

جائز)4(.

ما ورد عن عمر بن اخلطاب  اأنه قال: “َمْن َوهَب ِهبةاً ِل�سَلِة َرِحٍم اأَْو . 3
نه ل َيْرِجُع ِفيها”)5(. دقٍة َفاإِ على َوجه �سَ

وجه الدللة من هذا الأثر: اأنه ل رجوع يف الهبة اإذا كانت على وجه ال�سلة 
اأو ال�سدقة.

= وقال عنه الزيلعي يف ن�سب الراية، اإنه �سعيف، انظر الزيلعي، ن�سب الراية، 125/4.
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 6/ 132.  )1(

�سمرة بن جندب بن هالل بن غطفان الفزاري، يكنى اأبا �سعيد وقيل: اأبو عبدالرحمن، غزا مع النبي   )2(
ملسو هيلع هللا ىلص غري غزوة، و�سكن الب�سرة، تويف �سنة ت�سع وخم�سني، وقيل �سنة ثمان وخم�سني، انظر: ابن الأثري 

اأ�سد الغابة، 554/2.
احلاكم، امل�ستدرك على ال�سحيحني، حديث رقم )2324(، 60/2، وقال �سحيح على �سرط البخاري؛   )3(
البيهقي، ال�سنن الكربى، كتاب الهبات، باب املكافاأة يف الهبة، حديث رقم )12026(، 300/6؛ وقال 
عنه الزيلعي يف ن�سب الراية، حديث منكر، انظر: الزيلعي، ن�سب الراية، 127/4؛ و�سعفه ابن حجر 
يف التلخي�ص احلبري، 160/3؛ وقال عنه الألباين انه �سعيف، انظر: الألباين، �سعيف اجلامع ال�سغري، 

حديث)645( �ص 92.
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 130/6.  )4(

الغليل رقم  اإرواء  انظر:  الألباين �سحيح موقوف،  قال عنه  املوطاأ، رقم )2790(، 1091/4؛  مالك،   )5(
.55/6 ،)1613(
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املناق�سة: 

ناق�ص اأ�سحاب القول الثاين، القائلني بعدم جواز الرجوع يف الهبة من قبل . 1
الوالد لولده، اأ�سحاب القول الأول مبا يلي: 

اأما قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل َيِحّل للّرجِل اأاًن ُيعطي الَعِطَيَة، اأو َيهَب الِهبَة، َفريجُع فيها، 
َكَمَثِل  ِفيها،  ِجَع  َفرَيْ الَعِطّيَة،  ُيْعطي  الِذي  َوَمَثُل  َوَلَده،  ُيْعطي  ِفيما  الواِلد  اإل 

الَكْلب، اأََكَل َحتى اإذا �َسِبَع َقاء، ُثّم َرَجَع يِف َقْيِئه«)1(: 

ا بل رجوع ظاهري؛ كون الوالد  ا حقيقياً الرجوع الوارد يف احلديث لي�ص رجوعاً
اأخذ ما ي�ساء دون حكم ور�سا)2(، و ال�ستثناء  ابنه فله  اإلى مال  اإذا احتاج 
اإثبات، فكلمة )اإل( تذكر مبعنى )ول( في�سري املعنى ول الوالد  من النفي 
فيما يهب لولده، كقوله تعالى: )ہ   ھ  ھ   ھ( ]البقرة: 150[؛ اأي ول 

الذين ظلموا منهم)3(.

ا، لأن الأ�سل يف  ويرد على هذا القول: باأن الرجوع هنا حقيقي ولي�ص ظاهرياً
الألفاظ احلقيقة)4(، ول يوجد داٍع لي�سار اإلى املجاز دون احلقيقة هنا، واأن 

ال�ستثناء هنا �سريح، فيجب اأن يكون الرجوع على اإطالقه.

اأما حديث النعمان بن ب�سري، فالهبة والعطية مل يتم قب�سها ومل تنجز، والهبة . 2
قبل القب�ص يجوز الرجوع فيها)5(.

القب�ص  متام  على  تدلل  املختلفة  احلديث  روايات  باأن  ذلك:  على  ويرد 
والتنجيز، ولذلك اأمره بالإرجاع والرد، ولو مل يكن كذلك ملا اأمره بالإرجاع. 

�سبق تخريجه.  )1(
ال�سرخ�سي، املب�سوط 12/ 55.  )2(

ال�سرخ�سي، املب�سوط، 12/ 55.  )3(
ال�سيوطي، الأ�سباه والنظائر، 63؛ احل�سني، القواعد، 393/1.   )4(

ال�سرخ�سي، املب�سوط، 56/12.  )5(
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الرتجيح: 

يرتجح القول الأول، وهو قول جمهور الفقهاء، القائل بجواز رجوع الوالد فيما 
وهبه لبنه، ما مل مينع من ذلك مانع �سرعي، لقوة اأدلتهم ووجاهتها. 

وي�سرتط جلواز رجوع الوالد فيما وهبه ابنه ما يلي: 

عدم خروج الهبة من ملك البن، وذلك ب�سبب بيع اأو هبة مقبو�سة، اأو وقف، . 1
اأو اإرث؛ لأنه اإبطال مللك الغري)1(.

بقاء العني املوهوبة يف ت�سرف الولد، بحيث ميكنه الت�سرف يف رقبتها، فاإذا . 2
رهن العني املوهوبة، اأو حجر عليه ب�سبب الإفال�ص، مل ميلك الأب الإرجاع؛ 

لأن يف ذلك اإبطالاً حلق الغري، فاإذا زال املانع جاز له الرجوع)2(.

عدم حدوث تعامل مايل مبني على الهبة، كالرغبة يف مداينته، اأو مناكحته . 3
ب�سبب الهبة؛ لأنه تعلق بالهبة حق للغري، ويف الرجوع فيه اإ�سرار بالغري)3(.

املطلب الثاين
معاجلة الق�شمة بعد وفاة االأب

�سورة امل�ساألة:

اإذا احتاجت الق�سمة للمعاجلة بعد موت الأب، وذلك كون الق�سمة فيها حماباة 
لبع�ص الأبناء، فهل يحق الطعن يف الق�سمة، واإعادة الق�سمة مرة اأخرى؟ اأو حدوث 
ا، كاأن يرزق الوالد بولد جديد بعد  طارئ جديد وذلك كوجود وارث مل يكن موجوداً

وفاته.
النووي، رو�سة الطالبني، 5/ 382؛ ال�سربيني، مغني املحتاج، 568/3؛ املرداوي، الإن�ساف، 146/7.  )1(

ابن قدامة، املغني، 57/6؛ البهوتي، ك�ساف القناع، 314/4.  )2(
ابن عبدالرب، التمهيد، 235/7؛ ابن جزي، القوانني الفقهية 242؛ ابن ر�سد، بداية املجتهد، 4/ 117؛   )3(

ابن قدامة، املغني، 6/ 58.
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احلالة الأولى: اإمكانية الطعن يف الق�سمة بالإبطال: 

فقد اختلف الفقهاء يف �سحة العطية، اإذا كان فيها تف�سيل بني الأولد، هل تكون 
�سحيحة اأم باطلة: على قولني: 

العطية  وتلزم  اأحكامها،  عليها  وترتتب  �سحيحة  تقع  العطية  اأن  الأول:  القول 
واملالكية)2(،  احلنفية)1(،  من  الفقهاء،  جمهور  اإليه  ذهب  ما  هذا  باملوت، 

وال�سافعية)3(، وقول عند احلنابلة)4(.

الق�سمة،  عن  والرجوع  اإبطالها،  وللورثة  ت�سح،  ل  العطية  اأن  الثاين:  القول 
حزم  وابن  اأحمد)6(،  الإمام  عند  وقول  املالكية)5(،  بع�ص  بذلك  قال  وممن 

الظاهري)7(.

اأدلة القول الأول: 

ما جاء يف حديث النعمان يف رواية »اردده«)8(، و »ارجعه«)9( هذا فيه دللة على 
اأن الهبة وقعت �سحيحة، ونافذة، فلو مل تكن كذلك ملا طلب منه الرجوع عنها.

ما جاء يف قول اأبي بكر ال�سديق لعائ�سة : “َفَلْو ُكْنِت َجَدْدِتيِه َواْحَتْزِتيِه 
َكاَن َلِك”.

الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 127/6؛ ابن جنيم، البحر الرائق، 188/7.  )1(
الفقهية،  القوانني  ابن ر�سد، بداية املجتهد، 112/4؛ ابن جزي،  ابن عبدالرب، ال�ستذكار، 227/7؛   )2(

.241/1
ال�سريازي، املهذب، 333/2؛ النووي، رو�سة الطالبني، 378/5.  )3(

البهوتي، ك�ساف القناع، 310/4، ابن قدامة، املغني، 60/6؛ ابن مفلح، املبدع، 201/5.  )4(
ابن جزي، القوانني الفقهية، 241/1.  )5(

املرداوي، الإن�ساف، 141/7، ابن قدامة، املغني، 60/6، ابن مفلح، املبدع، 201/5  )6(
ابن حزم، املحلى، 95/8.  )7(

�سبق تخريجه.  )8(

�سبق تخريجه.  )9(
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فدل على اأنها لو حازته وقب�سته كان لها، ومل يكن له الرجوع)1(.

لأن العطية تلزم باملوت)2(.

ا لعدم عدله. لأنه ت�سرف يف ملكه، فت�سرفه �سحيح من حيث كونه اآثماً

اأدلة القول الثاين: 

ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  ل،  قال  ؟«  َهَذا  ِمْثَل  َنحْلَت  َوَلِدَك  »اأَكلَّ  ب�سري:  بن  للنعمان  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله 
»َفارِجْعُه«)3(، ويف رواية اأخرى قال له ملسو هيلع هللا ىلص: »َفاإِينِّ َل اأَ�ْسَهُد َعَلى َجْوٍر«)4(.

وجه الدللة: اأن العطية مل تنفذ، ولذلك اأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص ردها، ورف�ص النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ال�سهادة على العطية وتعليلها باأنها جور، يدلل على اأنها مردودة)5(.

ولأن اأبا بكر وعمر اأمرا قي�ص بن �سعد، اأن يرد ق�سمة اأبيه حني ولد له ولد، ومل 
ا، وكان ذلك بعد موت �سعد)6(. يكن علم به، ول اأعطاه �سيئاً

وميكن مناق�سة اأدلة هذا القول مبا يلي: 

1. ما جاء يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص للنعمان بن ب�سري: »ارجعه« هذا فيه دللة على اأن الهبة 
وقعت �سحيحة، ونافذة، فلو مل تكن كذلك ملا طلب منه الرجوع عنها)7(.

انتفاء  باعتبار ما فيه من  ا  وت�سميته جوراً اأ�سهد على جور«،  »فاإين ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله 
ا  حراماً كان  فلو  غريي«؛  عليه  »اأ�سهد  اأخرى:  رواية  يف  جاء  حيث  املطلوب،  العدل 
وباطالاً ملا قال هذه العبارة)8(، ولعرت�ص عليها، ولكنه اأمره بتاأكيدها دون الرجوع 

ابن قدامة، املغني، 61/6.  )1(

ابن قدامة، املغني، 61/6.  )2(
�سبق تخريجه.  )3(
�سبق تخريجه.  )4(

ابن قدامة، املغني، 60/6.  )5(

ابن قدامة، املغني، 60/6.  )6(
النووي، املجموع، 371/15.  )7(

النووي، �سرح �سحيح م�سلم، 66/11؛ النووي، املجموع، 372/15.  )8(
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كونه  وذلك  ال�سهادة،  ملسو هيلع هللا ىلص عن  النبي  امتناع  وقالوا يف  عليها)1(.  باإ�سهاد غريه  فيها 
ا والإمام ل يتحمل ال�سهادة)2(. اإماماً

باأنه لي�ص فيه دللة على عدم نفاذ  ، فريد عليه  اأثر �سعد بن عبادة  اأما 
ا من اأبي بكر وعمر، لقي�ص من باب ال�سفاعة وذلك على  العطية و�سحتها، بل كان طلباً
ا ملا قال قي�ص لأبي بكر وعمر: “اأما  وجه الر�سد والن�سيحة، ولو كان فعل �سعد حمرماً

ا”، وملا �سكت عنه اأبو بكر وعمر ولأمرا برده.  �سيء اأم�ساه �سعد فال اأرده اأبداً

والراجح: اأن العطية تنفذ باملوت وهي لزمة، لأنها لو كانت باطلة ملا اأمر النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ح بطالنها. باإرجاعها، ولو�سّ

ل، اأو الأخوة املف�سلني. احلالة الثانية: اإعادة التق�سيم من قبل الأخ املَف�سَّ

الأخوة،  بقية  مع  الق�سمة  ُيعيدوا  اأن  املف�سلني،  الأخوة  اأو  الأخ،  ُيندب من  حيث 
احلق،  اإحقاق  باب  من  وهذا  ن�سيبه،  يف  اإنقا�ص  اأو  لأحدهم،  حرمان  يقع  ل  حتى 
واإقامة العدل، وقطع دابر العداوة واملقاطعة بني الأخوة، وعالج ملا ت�سرف به الأب 

يف حياته)3(. 

كما وقع يف �سفاعة اأبي بكر ال�سديق وعمر ، يف ق�سمة �سعد بن عبادة)4(.

ابن عبدالرب، التمهيد، 7/ 226.  )1(
انظر: النووي، املجموع، 372/15.  )2(

ابن قدامة، املغني، 61/6؛ البهوتي، ك�ساف القناع، 312/4؛ الرحيباين، مطالب اأويل النهى، 403/4؛   )3(
ابن تيمية، الفتاوى الكربى، 436/5.

انظر الرواية كاملة مع التخريج: )�ص 12(.  )4(
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اخلامتة

احلمد هلل على متام ف�سله ووا�سع نعمائه، واأ�سلى واأ�سلم على نبي الرحمة   
البحث  هذا  نتائج  اأهم  �سياغة  ميكن  اأجمعني،   و�سحبه  اآله  وعلى  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد 

وخال�سته يف النقاط التالية: 

التكييف الفقهي ال�سحيح لق�سمة الإن�سان ملا ميلك من اأموال منقولة وغري . 1
منقولة، وتوزيعها اأثناء حياته، هو من باب العطايا والهبات.

له . 2 ترّجحت  اإذا  جائزة،  املحتملني  ورثته  بني  ماله  بق�سمة  الوالد  ا�ستعجال 
م�سلحة هذا التق�سيم، وتكون مكروهة اإذا كانت من غري مربر وحاجة.

يكره التف�سيل بني الأولد يف الأعطيات، من غري م�سوغ م�سروع، ويحرم اإذا . 3
كان بق�سد ال�سرر واحلرمان، ويباح اإذا كان ملربر �سرعي، كمر�ص ونحوه.

القول الراجح يف الق�سمة تكون كق�سمة املرياث، للذكر مثل حظ الأنثيني.. 4

اأن العطية اإذا كان فيها تف�سيل بني الأولد، على القول الراجح اأنها تقع �سحيحة، . 5
وترتتب عليها اأحكامها، وتلزم باملوت، اإذا مت قب�سها يف حياة املعطي.

ملعاجلة الق�سمة بوجود مربر جديد، يجوز رجوع الوالد فيما وهبه لأولده حال . 6
حياته، ويف حال وفاة الوالد ُيندب للورثة اإعادة الق�سمة؛ من اأجل اإن�ساف 

بقية الورثة امل�ستجدين. 

التو�سيات

 نو�سي الآباء بعدم ا�ستعجال تق�سيم اأمالكهم بنية املرياث، وترك ذلك ملا بعد 
املوت.
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قائمة امل�صادر واملراجع

فوؤاد . 1 وترتيب:  جمع  عبداهلل.  بن  يو�سف  عمر  اأبو  عبدالرب،  ابن  الإجماع. 
ال�سلهوب. )د. ط(. الريا�ص: دار القا�سم للن�سر، )د. ت(.

الدين.. 2 نا�سر  الألباين، حممد  ال�سبيل.  منار  اأحاديث  تخريج  الغليل يف  اإرواء 
)ط: 2(.بريوت: املكتب الإ�سالمي، )1405ه�/ 1985م(.

الكرم. . 3 اأبي  بن  اأبو احل�سن علي  الأثري،  ابن  ال�سحابة.  الغابة يف معرفة  اأ�سد 
حتقيق: علي معو�ص وعادل عبداملوجود. )ط: 1(.)د. م(: دار الكتب العلمية، 

)1415ه�، 1994م(.
ال�ستذكار. ابن عبدالرب، اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل. حتقيق: �سامل عطا. )ط: . 4

1(. بريوت: دار الكتب العلمية، )1421ه�/2000م(.
اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب. ال�سنيكي، زكريا بن حممد الأن�ساري. . 5

)د. ط(. )د. م(: دار الكتاب الإ�سالمي، )د. ت(.
دار . 6 2(.بريوت:  )ط:  عبداهلل.  ح�سن  بن  بكر  اأبو  الك�سناوي،  املدارك.  اأ�سهل 

الفكر، )د. ت(.
الأ�سباه والنظائر. ال�سيوطي، عبدالرحمن بن اأبي بكر. )ط: 1(. )د. م(: دار . 7

الكتب العلمية، )1411ه�/ 1990م(.
�سطا . 8 بن  بكر حممد  اأبو  البكري،  املعني.  فتح  األفاظ  الطالبني على حل  اإعانة 

الدمياطي. )ط: 1(. )د. م(: دار الفكر للطباعة والن�سر، )1418ه�(.
اإعالء ال�سنن. التهانوي، ظفر اأحمد العثماين. )ط: 3(.باك�ستان: اإدراة القراآن . 9

والعلوم الإ�سالمية، )1415ه�(.
اأبو احل�سن . 10 الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف. املرداوي، عالء الدين 

علي بن �سليمان. )ط: 2(. )د. م(: دار اإحياء الرتاث العربي، )د. ت(.
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قا�سم . 11 القونوي،  الفقهاء.  بني  املتداولة  الألفاظ  تعريفات  يف  الفقهاء  اأني�ص 
اأمري علي. حتقيق: يحيى مراد. )د. ط(.)د. م(: دار الكتب  بن عبداهلل بن 

العلمية، )1424ه�/ 2004م(.
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق. ابن جنيم، زين الدين بن اإبراهيم بن حممد. . 12

)ط: 2(. دار الكتب الإ�سالمي، )د. ت(.
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد. ابن ر�سد، اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد . 13

بن اأحمد. )د. ط(. القاهرة: دار احلديث، )1425ه�/ 2004 م(.
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع. الكا�ساين، عالء الدين، اأبو بكر بن م�سعود . 14

بن اأحمد. )الطبعةالثانية(. )د. م(: دار الكتب العلمية، )1406ه�/ 1986م(.
تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص. الزبيدي، حممد بن حممد بن عبدالرزاق . 15

احل�سيني. )د. ط(. )د. م(: دار الهداية، )د. ت(.
بن . 16 القا�سم  اأبي  بن  يو�سف  بن  حممد  املواق،  خليل.  ملخت�سر  والإكليل  التاج 

1(. )د. م(: دار الكتب العلمية، )1416ه�/  يو�سف العبدري الغرناطي.)ط: 
1994م(.

دار . 17 م(:  1(.)د.  )ط:  الإح�سان.  عميم  حممد  الربتكي،  الفقهية.  التعريفات 
الكتب العلمية، )1424ه�/ 2003م(.

التعريفات. اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين ال�سريف. )ط: 1(.بريوت: . 18
دار الكتب العلمية )1403ه�/ 1983م(.

عمر . 19 بن  ا�سماعيل  الفداء  اأبو  كثري،  ابن  كثري(.  )ابن  العظيم  القراآن  تف�سري 
الكتب  دار  1(.بريوت:  )ط:  الدين.  �سم�ص  ح�سني  حممد  حتقيق:  القر�سي. 

العلمية، )1419ه�(.
التمهيد. ابن عبدالرب، اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل. حتقيق: م�سطفى العلوي. . 20

)د. ط(. املغرب: وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، )1387ه�(.
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اأحمد . 21 بن  حممد  بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو  حجر،  ابن  التهذيب.  تهذيب 
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العربي، )2001م(.
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حتقيق: . 25 اأحمد.  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  القرطبي،  القراآن.  لأحكام  اجلامع 
امل�سرية،  الكتب  دار  القاهرة:   .)2 )ط:  اأطفي�ص،  واإبراهيم  الربدوين  اأحمد 

)1384ه�/ 1964م(.
اأحمد . 26 بن  عثمان  قائد،  ابن  الإرادات.  منتهى  على  النجدي  قائد  ابن  حا�سية 

الر�سالة،  موؤ�س�سة  م(:  )د.   .)1 )ط:  الرتكي.  عبداهلل  حتقيق:  النجدي. 
)1419ه�/ 1999م(.

حا�سية العدوي. العدوي، اأبو احل�سن علي بن احمد بن مكرم. حتقيق: يو�سف . 27
ال�سيخ البقاعي، )د. ط(. بريوت: دار الفكر، )1414ه�(.

حا�سية العطار على �سرح جمع اجلوامع. العطار، ح�سن بن حممد بن حممود.. 28
)د. ط(. )د. م(: دار الكتب العلمية، )د. ط(، )د. ت(.
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 حكم م�س كتب التف�سري من غري طهارة

»كتب التف�سري يجوز م�سها من غري طهارة؛ لأنها تعترب تف�سريااً، 
والآيات التي فيها اأقل من التف�سري، وي�ستدل لهذا بكتابة النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم الكتب للكفار، وفيها اآيات من القراآن، فدل 
هذا على اأن احلكم لالأغلب، اأما اإذا ت�ساوى التف�سري والقراآن، 
فاإنه اإذا اجتمع مبيح وحاظر، ومل يتميز اأحدهما، يغلب جانب 
احلظر، فيعطى احلكم للقراآن، واإن كان التف�سري اأكرث ولو بقليل 

اأعطي حكم التف�سري«.
  ال�سرح املمتع لبن عثيمني )323/1(، ولطائف الفوائد، للدكتور/
�سعد اخلثالن، )�س: 37(.
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امللخص

احلمد هلل، وال�سالة على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه و�سلم، اأما بعد: 

فقد تكلمت يف هذا البحث عن التقا�سي عن بعد، وجعلته يف مقدمة، ومتهيد، 
وت�سعة مباحث، وخامتة، تكلمت يف التمهيد عن مفهوم التقا�سي عن بعد، ويف املبحث 
التقا�سي  ميزات  عن  الثاين  املبحث  ويف  بعد،  عن  التقا�سي  خ�سائ�ص  عن  الأول 
الرابع عن  املبحث  بعد، ويف  التقا�سي عن  الثالث عن عيوب  املبحث  بعد، ويف  عن 
ويف  بعد،  عن  التقا�سي  اأ�سا�ص  عن  اخلام�ص  املبحث  ويف  بعد،  عن  التقا�سي  اآثار 
ال�سابع عن  املبحث  بعد، ويف  للتقا�سي عن  ال�سرعي  التاأ�سيل  ال�ساد�ص عن  املبحث 
اأداء ال�سهادة يف التقا�سي عن بعد، ويف املبحث الثامن عن اأداء اليمني يف التقا�سي 
عن بعد، ويف املبحث التا�سع يف ما يقبل فيه التقا�سي عن بعد، وحمله، ثم تكلمت 
واملراجع  امل�سادر  لأهم  ا  فهر�ساً ثم جعلت  البحث،  نتائج هذا  اأهم  يف اخلامتة عن 

واملو�سوعات. 

واحلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

 

الكلمات الدالة )املفتاحية(: تقا�سي - عن بعد - حكم - اإلكرتوين.
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Abstract

Praise be to God, and may blessings and peace be upon our 
Prophet Muhammad, his family and companions,

In this research, I talked about distance litigation, and made it 
of an introduction, a preamble, nine chapters, and a conclusion. In 
the preamble, I talked about the concept of distance litigation, in the 
first chapter, I talked about the characteristics of distance litigation, 
in the second chapter, the advantages of distance litigation, in the 
third chapter about the disadvantages of distance litigation, in the 
fourth chapter about the effects of distance litigation, in the fifth 
chapter on the basis of distance litigation, in the sixth chapter about 
legal rooting for distance litigation, in the seventh chapter about 
the testimony in distance litigation, in the eighth chapter about the 
swearing in distance litigation, and in the ninth chapter about what is 
accepted as distance litigation, and its place, then, in the conclusion, 
I talked about the most important results of this research, then I made 
an index for the most important sources, references and topics.

Praise be to God, and may blessings and peace be upon our 
Prophet Muhammad, his family and companions.

Keywords: Litigation - Distance - Judgment- Electronic
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املقدمة

من  تبعه  ومن  الأمني،  النبي  على  و�سلم  اهلل  و�سلى  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
ا دائمني، اإلى يوم الدين، اأما بعد:  اأ�سحابه، والتابعني، �سالة و�سالماً

فاإن اأقدار اهلل الكونية التي تخالف هوى العبد، وتقع بغري اختياٍر منه ي�ستحب 
الر�سا بها، وهو من مقامات اأهل الإميان، وقد اختلف يف وجوب ذلك عند اأهل العلم.

انت�سار  العام 1441ه�،  العامل يف هذا  التي حلَّت يف  الكونية  اأقدار اهلل  واإن من 
ووهان  مبدينة  ظهر  والذي  )كوفيد-19(،  ي�سمى  ما  اأو  )كورونا(  فريو�ص  جائحة 
ال�سينية يف اأواخر العام امليالدي 2019 م. وقد م�صَّ هذا الوباء جلَّ العامل باأ�سره، 
كبرية  ا  باأ�سرها جهوداً الدول  بذلت  وقد  والوفيات،  امل�سابني  من  ا  كثرياً خلَّف  حيث 
حل�سر هذا الوباء، وحماولة التخفيف من اآثاره، حمانا اهلل وامل�سلمني منه، و�سفى 

اهلل مر�ساهم، ورحم اهلل ميتهم. 

واإن من جملة التدابري ال�سحية والوقائية التي اتخذت يف عدد من الدول فر�ص 
ا من تف�سي املر�ص  ا، وتعليق احل�سور اإلى مقرات العمل خوفاً ا اأو كلياً حظر التجول جزئياً
العربية  اململكة  الدول  هذه  ومن  لهم،  وحماية  لالأرواح،  ا  حفظاً النا�ص؛  عموم  لدى 
ال�سعودية، وكان ذلك ابتداءاً من تاريخ 1441/7/21ه�، املوافق 2020/3/16م)1(. 

وقد مت متديده عدة مرات. 

وقام املجل�ص الأعلى للق�ساء اإثر ذلك باإ�سدار قراره رقم 41/17/649 وتاريخ 

 .www.spa.gov.sa موقع وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�ص( على ال�سبكة العاملية  )1(
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الق�سايا املنظورة لدى جميع  تاأجيل جميع جل�سات جميع  1441/7/20ه� املت�سمن 
املحاكم، وحتى اإ�سعار اآخر. 

1441/10/5ه�،  17388وتاريخ  رقم  للق�ساء  الأعلى  املجل�ص  قرار  �سدر  حتى 
واملُبلَّغ بالتعميم 1505 وتاريخ 1441/10/5ه�، واملت�سمن املوافقة على ا�ستئناف عقد 

اجلل�سات يف املحاكم بطريق التقا�سي عن بعد. 

ا جِلدة املو�سوع، واحلاجة امللحة لتاأ�سيل بع�ص ق�ساياه ال�سرعية، والتعريف  ونظراً
به، واإظهار ميزاته، وخ�سائ�سه، وعيوبه، واآثاره، واأ�سا�سه، واآليته، رغبت امل�ساركة 

يف ذلك، ومن اهلل اأ�ستمد العون والتوفيق وال�سداد.

اأهمية البحث: 

بعد،  عن  التقا�سي  حكم  عن  يتحدث  فاإنه  مو�سوعه،  من  البحث  اأهمية  تاأتي 
والتاأ�سيل ال�سرعي لذلك، والتعريف باأهم ما يتعلق بالتقا�سي عن بعد من تعريف 
به، وذكٍر ملزاياه، وخ�سائ�سه، واآثاره، واأ�سا�سه، وما �سوى ذلك مما هو مذكور يف 

خطة البحث. 

اإ�سكالية البحث: 

م�سكلة البحث تدور حول الت�ساوؤلت التالية: 

: ما تعريف التقا�سي عن بعد؟ اأولاً
ا: ما خ�سائ�سه؟  ثانياً

ثالثاًا: ما مزاياه؟ وما عيوبه؟ 
ا: ما اآثاره؟  رابعاً

ا: ما اأ�س�سه التي يبنى عليها؟  خام�ساً
ا: ما حكم التقا�سي عن بعد؟  �ساد�ساً

ا: ما حكم اأداء ال�سهادة عن بعد؟  �سابعاً
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ا: ما حكم اأداء اليمني عن بعد؟.  ثامناً
ا: ما حدود التقا�سي عن بعد، وحمله؟.  تا�سعاً

الدرا�سات ال�سابقة: 

لقد وقفت من خالل بحثي على عدة درا�سات �سابقة لهذا املو�سوع: 

يف . 1 للق�ساء،  العايل  املعهد  يف  دكتوراه  ر�سالة  الإلكرتوين،  التقا�سي  اأحكام 
العمر،  عبداهلل  بن  طارق  الدكتور:  ف�سيلة  تاأليف  من  املقارن،  الفقه  ق�سم 
ر�سالة  وهي  العام اجلامعي 1430-1431ه�، غري مطبوعة،  مت يف  قدِّ وقد 
جملة  مة،  القيِّ الر�سالة  هذه  على  البحث  هذا  اأ�سافه  ومما  حافلة،  علمية 
من املباحث: وهي: عيوب التقا�سي عن بعد، اآثار التقا�سي عن بعد، اأ�سا�ص 
التقا�سي عن بعد، اإبراز التاأ�سيل ال�سرعي للتقا�سي عن بعد، وتف�سيل ذلك، 
اأداء اليمني يف التقا�سي عن بعد، وما ُيقبل فيه التقا�سي عن بعد وحمله، مع 

الإ�سارة اإلى بع�ص املواد النظامية التي تعار�ص التقا�سي عن بعد.

درا�سة مقارنة، . 2 التطبيق،  واآلية  اللكرتوين  التقا�سي  بعنوان:   بحث حُمّكم 
من تاأليف �سعادة الدكتور: عمر لطيف كرمي العبيدي، وهو من�سور يف جملة 
جامعة تكريت للحقوق، ال�سنة )1(، املجلد )1(، العدد)3(، اجلزء )1(، 

اآذار 2017م / رجب 1438ه�.

بحث تكميلي بعنوان: التقا�سي عن بعد )درا�سة مقارنة(، من تاأليف الأ�ستاذ: . 3
ن�سيف الكرعاوي، وهو بحث لإكمال متطلبات نيل �سهادة املاج�ستري، جامعة 

بابل، كلية القانون، الق�سم اخلا�ص، رم�سان 1435ه�، متوز 2014م.

�سعادة . 4 تاأليف  قانونية، من  بعد: درا�سة  التقا�سي عن  بعنوان:  بحث حمكم 
القانونية  للعلوم  الكوفة  جملة  يف  من�سور  وهو  فا�سل،  اأ�سعد  الدكتور: 

وال�سيا�سية، العدد )21(، املجلد )7(، عام 2014م.

لت للتقا�سي عن بعد من ناحية نظامية )قانونية( فقط،  وهذه البحوث اأ�سَّ
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ومل تذكر التاأ�سيل ال�سرعي للتقا�سي عن بعد، ومل ُت�ِسر اإلى اأداء ال�سهادة اأو 
اليمني يف التقا�سي عن بعد، اأو حمل قبول التقا�سي عن بعد، وهو مما اأ�سافه 
هذا البحث، مع اأن هذا البحث قد عالج بع�ص ما يتعار�ص مع التقا�سي عن 
الأنظمة  عن  تختلف  قد  وهي  ال�سعودية،  الأنظمة  يف  نظامية  مواد  من  بعد 

املعمول بها يف البلد الذي كتبت البحوث فيه. 

عبداهلل . 5 ال�سيخ:  ف�سيلة  تاأليف  من  بعد،  عن  املرافعة  بعنوان:  علمية  ورقة 
العلمية  اجلمعية  اإ�سدار  من  حُمّررة،  علمية  ورقة  وهي  بن حممد اخلنني، 
ل ملو�سوع التقا�سي عن بعد من الناحية ال�سرعية،  الق�سائية ال�سعودية، اأ�سَّ
وذكٍر لبع�ص ال�سوابط فيه، واأنواع التقا�سي عن بعد. وقد اأ�ساف هذا البحث 

جملة من املباحث كما هو موجود يف اخلطة. 

لت لهذا املو�سوع  وقد حاولت ال�سري يف بحثي هذا على ترتيب منطقي ت�سل�سلي، اأ�سَّ
لت لهذا املو�سوع من  قت به، كما اأ�سَّ من ناحية نظامية، برتتيب اآمل اأن اأكون قد وفِّ
التاأ�سيل  بني  فيه  جمعت  قد  اأكون  اأن  تعالى  اهلل  من  اأرجو  مما  ال�سرعية،  الناحية 
ال�سرعي والنظامي، وقدمت عدة اقرتاحات يف تعديل اأو مراجعة لبع�ص الأنظمة التي 

تعار�ص التقا�سي عن بعد، واهلل املوفق. 

منهج البحث: 

�ساأتبع يف هذا البحث منهج ال�ستقراء وال�ستنباط، و�ساأ�سري فيه على ما يلي: 

• التفاق 	 موا�سع  بيان  مع  احلاجة،  دعت  اإذا  امل�ساألة  ت�سوير  على  احلر�ص 
والختالف فيها اإن وجدت. 

• املناق�سات 	 مع  اخلالف  موا�سع  يف  واأدلتها  بها  قال  ومن  الأقوال  ذكر 
والرتجيح. 

• ا�ستق�ساء الأدلة قدر الإمكان لالأحكام، ومنها ال�ستدلل لالأقوال عند ورودها 	
مع عزو الآيات، وتخريج الأحاديث والآثار، واحلكم عليها عند ورودها يف غري 
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ال�سحيحني اأو اأحدهما، واحلر�ص على التوثيق من مظانه يف عموم البحث 
عند اإمكانه. 

• وفهر�ص 	 بخامتة  البحث  واإتباع  الر�سم،  وم�سطلحات  العربية  باللغة  العناية 
للم�سادر واملراجع. 

خطة البحث: 

يتاألف البحث من: مقدمة، ومتهيد، وت�سعة مباحث، وخامتة، بيانها كالتايل: 

التمهيد: يف تعريف التقا�سي عن بعد. 
املبحث الأول: خ�سائ�ص التقا�سي عن بعد. 

املبحث الثاين: ميزات التقا�سي عن بعد. 
املبحث الثالث: عيوب التقا�سي عن بعد. 

املبحث الرابع: اآثار التقا�سي عن بعد.
املبحث اخلام�ص: اأ�سا�ص التقا�سي عن بعد.

املبحث ال�ساد�ص: التاأ�سيل ال�سرعي للتقا�سي عن بعد. 
املبحث ال�سابع: اأداء ال�سهادة يف التقا�سي عن بعد. 

املبحث الثامن: اأداء اليمني يف التقا�سي عن بعد. 
املبحث التا�سع: ما ُيقبل فيه التقا�سي عن بعد، وحمله.

اخلامتة: وفيها خال�سة البحث، واأهم نتائجه. 
فهر�ص امل�سادر واملراجع واملو�سوعات. 

واآخر  والعمل،  القول  يف  والإخال�ص  والإعانة  التوفيق  تعالى  اهلل  اأ�ساأل  ا  وختاماً
دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.



د. الوليد بن عيسى بن حممد احلميد

العدد  السادس واخلمسون  583العدد  السادس واخلمسون 582

التمهيد
يف تعريف التقا�صي عن ُبْعٍد

ف هذا امل�سطلح بعدة تعريفات منها:  لقد ُعرِّ

املعرو�ص . 1 بالنزاع  ا  الكرتونياً للف�سل  املتخ�س�سة  الق�سائية  املحكمة  �سلطة 
اأنظمة  اأمامها من خالل �سبكة الربط الدولية )الإنرتنت( وبالعتماد على 
الكرتونية واآليات تقنية فائقة احلداثة، بهدف �سرعة الف�سل باخل�سومات 

والت�سهيل على املتخا�سمني)1(. 

عن . 2 كافة  التقا�سي  اإجراءات  تطبيق  مبوجبه  يتم  معلوماتي،  ق�سائي  نظام 
ب�سبكة  املرتبطة  احلا�سوب  اأجهزة  بو�ساطة  الإلكرتونية  املحكمة  طريق 
الإنرتنت وعرب الربيد الإلكرتوين، لغر�ص �سرعة الف�سل يف الدعوى وت�سهيل 

ا)2(.  اإجراءاتها على املتقا�سني وتنفيذ الأحكام الكرتونياً

متفرقون يف . 3 واجلميع  املرافعات  قواعد  وفق  القا�سي  اإلى  الأطراف  حتاكم 
املكان)3(. 

التقا�سي  اأنواع  لكل  و�سموله  لخت�ساره،  اأن�سبها؛  هو  الأخري  التعريف  ولعلَّ 
الإلكرتوين، واملرئي. 

العدد  وال�سيا�سية،  القانونية  للعلوم  الكوفة  جملة  فا�سل،  اأ�سعد  قانونية،  درا�سة  بعد:  عن  التقا�سي   )1(
)21(، املجلد )7(، عام 2014م. 

التقا�سي عن بعد )درا�سة مقارنة (، ن�سيف الكرعاوي، بحث لإكمال متطلبات نيل �سهادة املاج�ستري،   )2(
جامعة بابل، كلية القانون، الق�سم اخلا�ص، رم�سان 1435ه�، متوز 2014م، )9(. 

املرافعة عن بعد، عبداهلل اخلنني، اجلمعية العلمية الق�سائية ال�سعودية )3(.   )3(
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املبحث االأول
خ�صائ�ص التقا�صي عن ُبْعٍد

التقا�سي عن بعد له عدة خ�سائ�ص تتمثل ببع�ص ما يلي: 

متيز التقا�سي عن بعد ب�سرعة الت�سالت و�سهولتها واإمكانية اإر�سال الوثائق . 1
والوقت  اجلهد  توفري  اإلى  يوؤدي  مما  املتعددة  الأطراف  بني  وامل�ستندات 

والكلفة)1(. 

خالل . 2 الإليكرتونية  للخدمات  وتقدميه  ال�سبكة،  على  املوقع  وجود  ا�ستمرار 
اأمكن ذلك، مع ما يحتاجه ذلك من وجود كوادر مهنية،  اليوم ما  �ساعات 
والعديد من  قوية،  اإيجاد خوادم  يتطلبه من  ما  للطاقة، مع  وتوفر م�سادر 

و�سائل الت�سال التي ميكنها اإدارة املوقع)2(. 

اعتماده وب�سكل اأ�سا�سي على �سبكات الت�سالت واملعلومات التي من اأهمها . 3
التقا�سي  طريف  بني  الإليكرتوين  الو�سيط  احلا�سوب  جهاز  وُيعد  الإنرتنت، 
تقوم  والتي  الدولية،  الت�سالت  ب�سبكة  مت�سالاً  اجلهاز  هذا  يكون  اأن  على 
اللحظة ذاتها،  املتقا�سيني يف  الطرفني  وال�سورة لكل من  بال�سوت  بالنقل 

ا)3(.  على الرغم من انف�سالهما مكانياً

ا، كاختيار ا�سم . 4 �سهولة الو�سول للموقع با�ستخدام املقايي�ص املتفق عليها عاملياً
ا ل�سم اجلهة باللغة الإجنليزية،  نطاق �سهل، والذي يف الغالب يكون اخت�ساراً
وكذلك ا�ستخدام عالمات و�سف البيانات املتوافرة بلغة )HTML( بحيث 

التقا�سي عن بعد )درا�سة مقارنة (، ن�سيف الكرعاوي )10(.   )1(
اأحكام التقا�سي الإلكرتوين، ر�سالة دكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر )73(.   )2(

التقا�سي عن بعد )درا�سة مقارنة (، ن�سيف الكرعاوي )10(.  )3(
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اإعالمها بوجود  يتم  التي  البحث،  بوا�سطة حمركات  للموقع  الو�سول  ي�سهل 
املوقع)1(. 

للمحافظة . 5 والخرتاق،  التدمري  من  للموقع  الالزمة  الأمنية  احلماية  توفري 
على �سرية وخ�سو�سية املوقع وحمتواه، مع ال�ستمرار يف التحديثات الأمنية 

واإيجاد جدار ناري للموقع )Firewall(، وحماية �سد الفريو�سات)2(. 

الإلكرتوين، والتوقيع . 6 امل�ستند  اأ�سا�سي على  التقا�سي عن بعد ب�سكل  اعتماد 
عليه  اتفق  ما  على  للوقوف  املرجع  هو  الإليكرتوين  فامل�ستند  الإلكرتوين، 
الطرفان وحتديد الواجبات العقدية، والتوقيع الإليكرتوين هو الذي ي�سفي 

حجيةاً على هذا امل�ستند)3(. 

التي حتفظ يف . 7 واملعلومات  الوثائق  على  للحفاظ  الالزمة  الحتياطات  اأخذ 
املوقع، ويف اأر�سيفه، وذلك بعمل ن�سخ احتياطية للموقع واأر�سيفه يف اأكرث من 

خادم )server(، لتاليف الأعطال املحتملة)4(. 

اأحكام التقا�سي الإلكرتوين، ر�سالة دكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر )73(.  )1(
اأحكام التقا�سي الإليكرتوين، ر�سالة دكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر )75(.  )2(

التقا�سي عن بعد )درا�سة مقارنة (، ن�سيف الكرعاوي )12(.  )3(
اأحكام التقا�سي الإليكرتوين، ر�سالة دكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر )75(.  )4(



التقاضي عن بعد

العدد  السادس واخلمسون  585العدد  السادس واخلمسون 584

املبحث الثاين
ميزات التقا�صي عن ُبْعٍد

ميكن اإجمال مميزات التقا�سي عن بعد يف بع�ص مما يلي: 

يف . 1 حاجة  هناك  فلي�ص  الوقت،  واخت�سار  التقا�سي،  اإجراءات  ب�ساطة 
تقليل  فيه من م�سلحة  ما  مع  املرافعة،  للمحاكم حل�سور جل�سات  الذهاب 
افتعال الأعذار يف التخلف عن اجلل�سات الق�سائية، وعدم الغياب عنها بال 
عذر، وتقليل تكد�ص الق�سايا، وتخفيف احلدة والحتقان املوجود عند بع�ص 

اخل�سوم يف بع�ص الق�سايا املنظورة)1(. 

انعدام . 2 الدول ل يعني  الق�ساء يف بع�ص  التقا�سي، فمجانية  تخفي�ص تكلفة 
يخفى احلاجة يف  فال  الدعوى،  نظر  اأثناء  على اخل�سوم يف  املالية  الكلفة 
املدعي،  اإقامة  بلد  خارج  منظورة  كانت  اإن  اإليها  وال�سفر  الق�سايا،  متابعة 
ا اإلى اإقامة حماٍم للتوكيل يف بع�سها، وما ي�سحب ذلك من  واحلاجة اأحياناً

تكلفة مادية، واأتعاب �سخ�سية يف التنقل من مكان اإلى مكان)2(. 

�ستى . 3 يف  وذلك  كبري،  ب�سكل  عليها  احل�سول  �سهولة  مع  املعلومات  وفرة 
املجالت، �سواءاً اأكان ذلك للقا�سي، اأو للمتقا�سيني، مع توفري ال�سرية التامة 
التي  الأ�سرار  على  واملحافظة  الق�سائية،  الدعوى  يف  املعلومات  تداول  يف 

يخ�سى اأطراف الدعوى من اطالع العامة عليها)3(. 

التقا�سي عن بعد: درا�سة قانونية، اأ�سعد فا�سل )108(، اأحكام التقا�سي الإليكرتوين، ر�سالة دكتوراه   )1(
يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر )79(.

اأحكام التقا�سي الإليكرتوين، ر�سالة دكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر )80(.  )2(
اأحكام التقا�سي الإليكرتوين، ر�سالة دكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر )78(، التقا�سي   )3(

عن بعد: درا�سة قانونية، اأ�سعد فا�سل )108(. 
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عدم التقيد باأوقات الدوام الر�سمي، وتوفره على مدى الوقت، والتن�سيق مع . 4
اجلل�سات  عقد  فيمكن  لهم،  املتاحة  الظروف  ح�سب  ذلك  يف  املتخا�سمني 
اجلهة  من  الإذن  على  احل�سول  بعد  امل�سائية  الفرتة  خالل  الق�سائية 

املخت�سة)1(. 

وقد جاء يف الدليل الإجرائي خلدمة التقا�سي عن ُبْعد ال�سادر من وزارة العدل، حتديد ذلك باأوقات   )1(
معينة، فقد جاء يف الإ�سدار الأول اإمكان انعقاد اجلل�سات الق�سائية خارج اأوقات الدوام الر�سمي بعد 
للدليل  الثاين  الإ�سدار  ثم يف  ا،  م�ساءاً الثامنة  ال�ساعة  يتجاوز  ل  للق�ساء مبا  الأعلى  املجل�ص  موافقة 
بعد  ا  م�ساءاً اخلام�سة  ال�ساعة  يتجاوز  ل  ما  اإلى  ذلك  تعديل  بعد، مت  التقا�سي عن  الإجرائي خلدمة 
ال�سادر من  الإليكرتوين،  التقا�سي  الإجرائي خلدمة  الدليل  للق�ساء. ينظر:  الأعلى  املجل�ص  موافقة 

وزارة العدل، )الإ�سدار الأول، الإ�سدار الثاين(، ) �ص 7(. 
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املبحث الثالث
عيوب التقا�صي عن ُبْعٍد

على  للرتافع  وت�سهيل  وح�سنات  مزايا  من  يحمله  ما  مع  بعد  عن  التقا�سي  اإن 
بع�سها  اإجمال  وميكن  واملالحظات،  العيوب  بع�ص  تعرت�سه  واأن  بد  ل  املتقا�سيني، 

فيما يلي: 

ي�سلم . 1 ل  قد  هذا  ومع  والحتياطية،  الرئي�سة  الطاقة  م�سادر  على  اعتماده 
الإنرتنت  توفر  عدم  ب�سبب  النقطاع  يكون  وقد  ما،  عطل  اأو  انقطاع،  من 
انقطاع  اأثناء  �سنوات  عدة  قبل  هذا  ح�سل  وقد  ما،  مكان  يف  قطعه  ب�سبب 
الإنرتنت يف اأحد الكيابل البحرية، مما اأدى اإلى انقطاع الإنرتنت يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط ودول اخلليج وم�سر والهند، ملدة اأ�سبوعني)1(، ول يخفى اأن 

التقا�سي عن بعد يعتمد ب�سكل اأ�سا�ص على وجود ال�سبكة العاملية. 

كل . 2 اإتالف  اإلى  يوؤدي  قد  مما  الإلكرتونية  الأجهزة  يف  الفريو�سات  انت�سار 
حمتويات برامج احلا�سوب)2(. 

تلك . 3 خرق  وحماولت  احلا�سوب،  اأجهزة  على  القر�سنة  اأعمال  ظهور 
الأجهزة)3(. 

عدم مالحظة انفعالت اخل�سوم ب�سكل دقيق للقا�سي من خالل التقا�سي . 4
والنقل،  الت�سوير  يف  اجلودة  من  ا  قدراً وتتطلب  بالغة  ب�سعوبة  اإل  بعد  عن 
حيث ُت�ستحب مراقبة اأحوال اخل�سوم عند الإدلء باحلجج، ودعوى احلقوق 

جريدة الريا�ص يف يوم الثالثاء 5 �سفر 1429ه� -12 فرباير 2008م - العدد 14477.   )1(
التقا�سي عن بعد: درا�سة قانونية، اأ�سعد فا�سل )107(.   )2(

التقا�سي عن بعد: درا�سة قانونية، اأ�سعد فا�سل )107(، املرافعة عن بعد، عبداهلل اخلنني، )6(.  )3(
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بغية الو�سول اإلى احلق)1(، قال الطرابل�سي يف معني احلكام: “اأنه ي�ستحب 
احلقوق،  ودعوى  باحلجج  الأداء  عند  اخل�سوم  اأحوال  يراقب  اأن  للقا�سي 
اإل  الباطل  اتهمه بدعوى  اأو  �سبهة  اأبطن  اأنه  اأحد اخل�سمني  تو�سم يف  فاإن 
دعواه  لظاهر  موافق  بيده  الذي  احلق  وكتاب  متجهة  الظاهر  اأن حجته يف 
فليتلطف القا�سي يف الفح�ص والبحث عن حقيقة ما توهم فيه، فاإن النا�ص 
يف  يقدح  ما  له  ينك�سف  مل  فاإن  اأمانتهم،  واتهمت  خمادعتهم  كرثت  اليوم 
اهلل  ويخوفه  ا،  وجهاً لذلك  راأى  اإن  باملوعظة  اإليه  يتقدم  اأن  فح�سن  دعواه 

ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   )ڱ   تعالى:  قوله  ويذكره   ،
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ( ]البقرة: 188[؛ 
فاإن اأناب واإل اأم�سى احلكم على ظاهره، واإن تزايدت عنده ب�سبب الفح�ص 
ل يف  عن ذلك �سبهة فليقف ويوايل الك�سف ويردده الأيام ونحوها، ول ُيعجِّ
احلكم مع قوة ال�سبهة، وليجتهد يف ذلك بح�سب قدرته حتى تتبني له حقيقة 

الأمر يف تلك الدعوى اأو تنتفي عنه ال�سبهة”)2(. 

اختفاء مظاهر اخل�سومة احلية، واملحاكمة بح�سور اخل�سوم وال�سهود يف . 5
مكان واحد، ومواجهة بع�سهم البع�ص بالدليل والربهان، وهذا مما ل يتاأتى 

ا، وفرق بني الأمرين.  يف املرافعة عن بعد اإل حكماً

اأحكام التقا�سي الإليكرتوين، ر�سالة دكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر )132(.  )1(
معني احلكام للطرابل�سي ) 23، 22(.   )2(
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املبحث الرابع
اآثار التقا�صي عن ُبْعٍد

كما تبني فيما �سبق ما للتقا�سي عن بعد من خ�سائ�ص، ومزايا، وعيوب، فاإن له 
ا وهي:  كذلك اآثاراً

الأ�سل يف الق�ساء هو عالنية اجلل�سات، وقد ن�ست املادة الرابعة وال�ستون . 1
مبا  ذلك  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سرعية  املرافعات  نظام  من 
ن�سه: )تكون املرافعة علنية، اإل اإذا راأى القا�سي - من تلقاء نف�سه اأو بناءاً 
اأو مراعاة  ا حمافظة على النظام،  على طلب اأحد اخل�سوم- اإجراءها �سرًّ
لالآداب العامة، اأو حلرمة الأ�سرة.(، كما اأنَّ نظام الإجراءات اجلزائية قد 
اأخذ بهذا املبداأ كما ن�سْت عليه املادة الرابعة واخلم�سون بعد املائة: “جل�سات 
املحاكم علنية، ويجوز للمحكمة -ا�ستثناء- اأن تنظر الدعوى كلها اأو بع�سها 
يف جل�سات �سرية، اأو متنع فئات معينة من احل�سور فيها؛ مراعاة لالأمن، اأو 
ا لإظهار احلقيقة”. وهذا  حمافظة على الآداب العامة، اأو كان ذلك �سرورياً

املبداأ قد ن�ست الأدلة ال�سرعية على م�سروعيته)1(. 

وهذا يتنافى مع التقا�سي عن بعد، فعالنية جل�سات املرافعة تعني اأن اأبواب 
قاعة املحكمة مفتوحة اأمام اجلميع، ليح�سر املرافعة من �ساء من الأ�سخا�ص 
اأحوال  يف  اإل  الق�سائية،  ال�سلطة  اأعمال  على  ا  رقيباً ويكون  متييز،  دون 

من�سو�سة اأجاز النظام انعقادها �سرية ل�سبب ما؛ كما ُن�صَّ عليه اأعاله. 

م لالقرتاح يف هذا:  لذا ل بد من حلول لهذا التعار�ص، ومما ُيقدَّ

: بحث )عالنية جل�سات التقا�سي(، د/ نا�سر اجلوفان، بحث من�سور يف جملة وزارة العدل،  ينظر مثالاً  )1(
العدد اخلام�ص. 
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وزارة  -موقع  العاملية  ال�سبكة  مواقع  على  حيةاً  الق�سائية  اجلل�سة  نقل  اأ- 
العدل- ولكن ي�سكل على هذا: كون هذا النقل عر�سة للت�سجيل واحلفظ 
اآثار غري مر�سية لأي من  ا من  من اآحاد النا�ص، وما يرتتب عليه اأحياناً
املتخا�سمني ل �سيما اإن كان اأحدهما ل ير�سى بذلك، اأو ا�ستغالله ب�سكل 
غري منا�سب بحيث تعر�سه مثالاً للتغيري واإخراجه ب�سكل غري لئق، مع ما 

فيه من ت�سييع لهيبة الق�ساء، وانتهاك حلرمته)1(. 

اإلى املوقع اخلا�ص بالهيئة ال�سعودية للمحامني؛  ب- نقل اجلل�سة الق�سائية 
وتزويد الراغبني يف م�ساهدة اجلل�سة الق�سائية برابط خا�ص للمحامني 
اأو املتدربني من خالل الرقم ال�سري اخلا�ص بكل واحد منهم، فُيعرف 
كل من �ساهد اجلل�سة الق�سائية من اأ�سحاب الخت�سا�ص اأو من غريهم 
لغر�ص التدريب والطالع وال�ستفادة باإذٍن من هذه الهيئة، فنكون بذلك 
حققنا مبداأ عالنية اجلل�سات، و�سمانات العدالة للجميع، وحفظ هيبة 
عن  م�سوؤول  هو  من  اإل  ي�ساهدها  ل  اجلل�سة  هذه  اأن  و�سمنا  الق�ساء، 

ت�سرفاته واأعماله، فال ت�ستغل فيما ل يليق. 

اأن الدعوى ُتقام يف بلد املدعى عليه . 2 اإلغاء الخت�سا�ص املكاين، فال يخفى 
ال�ساد�سة  املادة  النظام)2(، فقد ن�ست  اأحوال من�سو�سة ن�صَّ عليها  اإل يف 

)1(  التقا�سي عن بعد: درا�سة قانونية، اأ�سعد فا�سل )107(، اأحكام التقا�سي الإليكرتوين، ر�سالة دكتوراه 
يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر )155(.

املادة  من  “ي�ستثنى  اأنه:  على  ال�سرعية  املرافعات  نظام  من  والثالثون  التا�سعة  املادة  ن�ست  حيث   )2(
)ال�ساد�سة والثالثني( من هذا النظام ما ياأتي: 

1 - يكون للمدعي بالنفقة اخليار يف اإقامة الدعوى يف املحكمة التي يقع يف نطاق اخت�سا�سها مكان 
اإقامة املدعى عليه اأو املدعي. 

2 - للمراأة -يف امل�سائل الزوجية واحل�سانة والزيارة ومن ع�سلها اأولياوؤها- اخليار يف اإقامة دعواها 
يف بلدها اأو بلد املدعى عليه. وعلى املحكمة اإذا �سمعت الدعوى يف بلد املدعية ا�ستخالف حمكمة 
اإلى  باحل�سور  عليه  املدعى  اأُبلغ  الدعوى  توجهت  فاإذا  دعواها.  عن  لالإجابة  عليه  املدعى  بلد 
ا، واإذا مل تتوجه الدعوى ردتها املحكمة دون  مكان اإقامتها لل�سري فيها، فاإن امتنع �ُسمعت غيابياً

اإح�ساره.
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الخت�سا�ص  “يكون  يلي:  ما  على  ال�سرعية  املرافعات  نظام  من  والثالثون 
اإقامة املدعى عليه، فاإن مل  التي يقع يف نطاق اخت�سا�سها مكان  للمحكمة 
يكن له مكان اإقامة يف اململكة فيكون الخت�سا�ص للمحكمة التي يقع يف نطاق 
اخت�سا�سها مكان اإقامة املدعي”. ويف التقا�سي عن بعد ينح�سر هذا املبداأ 

مما ي�سكل اإ�سكالاً يف تطبيق املادة اآنفة الذكر، ومما يقرتح يف هذا: 

اإعادة النظر يف املادة )36(، واملادة )39( من نظام املرافعات ال�سرعية،  اأ- 
اأو ا�ستثناء التقا�سي عن بعد منها.

وحماولة  الق�سايا،  تكد�ص  مل�سكلة  حالاً  بعد  عن  التقا�سي  خيار  ب- جعل 
ال�سرعة يف اإنهائها، اأو يف احلالت ال�ستثنائية. 

والذي  الق�سائية،  التكاليف  نظام  من  بعد،  عن  التقا�سي  ا�ستثناء  ج- 
املوافق  1441/10/26ه�،  بتاريخ  ال�سعودي  ال�سورى  جمل�ص  عليه  وافق 
اأوقات  ر�سوم، وخارج  بدون  بعد  التقا�سي عن  فيكون  2020/6/3م)1(. 
التقا�سي املبا�سر بالر�سوم املقررة يف النظام،  الدوام الر�سمي، ويكون 

ا للمتخا�سمني يف التعامل بهذه ال�سورة من �سور التقا�سي.  ت�سجيعاً

3 - يكون للمدعي يف الدعاوى النا�سئة عن حوادث ال�سري التي تقع يف بلد غري بلد املدعى عليه اخليار 
يف اإقامة الدعوى يف املحكمة التي يقع يف نطاق اخت�سا�سها مكان وقوع احلادث اأو مكان اإقامة 

املدعى عليه”.
ح�ساب جمل�ص ال�سورى ال�سعودي الر�سمي، على موقع التوا�سل ) تويرت (.   )1(
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املبحث اخلام�ض
اأ�صا�ص التقا�صي عن ُبْعٍد

وعند التاأمل، ميكن جعل اأ�سا�ص التقا�سي عن بعد فيما يلي: 

امل�ستند الإلكرتوين: 

وهو �سجل اأو م�ستند يتم اإن�ساوؤه اأو تخزينه اأو ا�سرتجاعه اأو ن�سخه اأو اإر�ساله اأو 
اإلكرتوين  و�سيط  اأو على  ملمو�ص  و�سيط  اإلكرتونية على  بو�سيلة  ا�ستالمه  اأو  اإبالغه 

اآخر، ويكون قابالاً لال�سرتجاع ب�سكل ميكن فهمه)1(. 

د على حجية التوقيع الإلكرتوين  وقد اأ�سار املنظم يف اململكة العربية ال�سعودية واأكَّ
امللزم حيث ن�ص على ما يلي: )يكون التعامالت وال�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية 
ا  ا اأو جزئياً �سحتها ملزمة ول يجوز نفي �سحتها اأو قابليتها للتنفيذ ب�سبب اأنها متت كلياً
اأن تتم تلك التعامالت وال�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية  ب�سكل اليكرتوين ب�سرط 

بح�سب ال�سروط املن�سو�ص عليها يف هذا النظام()2(. 

وقد اأ�سار النظام اإلى قبول التوقيع الإلكرتوين باعتباره دليل اإثبات قد يقبل به 
القا�سي اأو ل، فقد جاء فيه: “يقبل التعامل الإلكرتوين اأو التوقيع الإلكرتوين دليالاً 
يف الإثبات اإذا ا�ستوفى �سجله الإلكرتوين متطلبات حكم املادة )الثامنة ( من هذا 

النظام”)3(. 

وهذا تعريفه كما ورد يف املادة الثانية من قانون التعامالت والتجارة الإليكرتونية رقم )2( لإمارة دبي   )1(
لعام 2002م. 

املادة )1/5( من نظام املعامالت الإلكرتونية ال�سعودي، وال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/18، بتاريخ   )2(
1428/3/8ه�. 

بتاريخ  امللكي رقم م/18،  باملر�سوم  ال�سعودي، وال�سادر  الإلكرتونية  املادة )9( من نظام املعامالت   )3(
1428/3/8ه�. 
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كما بنيَّ النظام �سروط الإثبات يف التوقيع الإلكرتوين، و�ساوى بينه وبني التوقيع 
اخلطي )العادي( حيث ن�ص على ما يلي: “اإذا ا�سرتط وجود توقيع خطي على م�ستند 
ا  ُيعّد م�ستوفياً ا لهذا النظام  التوقيع اللكرتوين الذي يتم وفقاً اأو نحوه، فاإن  اأو عقد 
لهذا ال�سرط، وُيعّد التوقيع الإلكرتوين مبثابة التوقيع اخلطي، وله الآثار نف�سها”)1(. 

الكتابة الإلكرتونية: 

“البيانات  فقال:  الإلكرتوين  بال�سجل  الإلكرتونية  التعامالت  نظام  عّرفها  وقد 
التي ُتن�سئ اأو ُتر�سل اأو ُتبث اأو حتفظ بو�سيلة اإلكرتونية، وتكون قابلة لال�سرتجاع، اأو 

احل�سول عليها ب�سكل ميكن فهمها”)2(. 

اأ�سلها،  حالة  يف  قانوين  اأثر  ذات  الإلكرتوين  ال�سجل  هذا  يف  املعلومات  وتكون 
بحيث ي�ستخدم يف هذا و�سائل و�سروط فنية للتاأكد من �سالمتها ودقة املعلومات التي 

اأن�سئت ب�سكلها النهائي)3(. 

الت�سجيالت الرقمية )امل�سموعة واملرئية(:

وهي على عدة اأنواع: 

الت�سجيل ال�سوتي: وهو حتويل املوجات ال�سوتية بنربتها، وخوا�سها الذاتية . 1
اإلى اإ�سارات كهربائية، عرب جهاز لقط )امليكرفون( يلتقط متوجات الهواء 
كهربائية،  اإ�سارات  اإلى  بتحويلها  ويقوم  ال�سوت،  توؤلف  التي  الت�ساغطية، 
اإلى راأ�ص الت�سجيل، وعرب عملية تقنية، وبعد املعاجلة  ومن ثم يقوم بنقلها 

يقوم اجلهاز باإعادة نف�ص ال�سوت بنرباته وخوا�سه)4(. 
املادة )14( من نظام املعامالت الإلكرتونية ال�سعودي، وال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/18، بتاريخ   )1(

1428/3/8ه�.
م/18،  رقم  امللكي  باملر�سوم  وال�سادر  ال�سعودي،  الإلكرتونية  املعامالت  نظام  من   )13/1( املادة   )2(

بتاريخ 1428/3/8ه�.
بتاريخ  امللكي رقم م/18،  باملر�سوم  ال�سعودي، وال�سادر  الإلكرتونية  املادة )8( من نظام املعامالت   )3(

1428/3/8ه�.
اأحكام التقا�سي الإليكرتوين، ر�سالة دكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر )515( بت�سرف.  )4(
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الت�سوير الثابت: ويتم من خالل تركيز ال�سوء املنعك�ص عن اجل�سم املراد . 2
ت�سويره عرب عد�سة موجودة يف اأحد جانبي اآلة الت�سوير)1(. 

فكرة  بنف�ص  تعمل  فهي  الرقمية(  )الكامريات  الرقمية  الت�سوير  اآلة  اأما 
ت�سمى  �سريحة  فيها  يوجد  الفيلم  عن  ا  عو�ساً اأنه  اإل  العادية،  الت�سوير  اآلة 
)CCD( بحيث تقوم بتحويل ال�سورة عرب عملية تقنية اإلى �سورة رقمية)2(. 

الت�سجيل . 3 طريقة  بنف�ص  يعمل  فهو  ال�سوتي  الت�سجيل  اأو  املرئي:  الت�سوير 
ال�سوتي اإل اأنه يتم يف الت�سوير املرئي التقليدي ت�سجيل ال�سوت وال�سورة 
على �سريط مغناطي�سي على �سكل اإ�سارات كهربائية تناظرية ميكن اإعادتها 

وبثها من جديد)3(. 

الإليكرتوين،  للتعامل  ا  اأ�س�ساً هذه  كون  من  املنظم  قّرره  ما  اإلى  النظر  وعند 
جند اأن املادة )1/ 11( من نظام التعامالت الإلكرتونية ن�ست على اأن البيانات 
اأو رموز  اإلكرتونية يف �سكل ن�سو�ص  “بيانات ذات خ�سائ�ص  اللكرتونية ت�سمل: 
اأو  جمتمعة  الإلكرتونية  ال�سيغ  من  ذلك  غري  اأو  اأ�سوات  اأو  ر�سوم  اأو  �سور  اأو 
ا من اأ�س�ص  متفرقة”)4(. فعليه تكون الت�سالت املرئية داخلة يف ذلك وتكون اأ�سا�ساً

التقا�سي عن بعد. 

مع اأن املنظم يف مادته الثالثة قرر ما ن�سه: “ي�سري هذا النظام على التعامالت 
والتوقيعات الإلكرتونية، وي�ستثنى من اأحكامه ما يلي: 

التعامالت املتعلقة بالأحوال ال�سخ�سية. . 1

اإ�سدار ال�سكوك املتعلقة بالت�سرفات الواردة على العقار. . 2

املو�سوعة العلمية املي�سرة )215-214(.   )1(
اأحكام التقا�سي الإليكرتوين، ر�سالة دكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر )518( بت�سرف.  )2(

املو�سوعة العلمية املي�سرة )237(.  )3(
املادة )9/1( من نظام املعامالت الإلكرتونية ال�سعودي، وال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/18، بتاريخ   )4(

1428/3/8ه�.
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وذلك ما مل ي�سدر من اجلهة امل�سوؤولة عن هذه التعامالت ما ي�سمح باإجرائها 
ا، وفق �سوابط ت�سعها تلك اجلهة بالتفاق مع الوزارة”)1(.  الكرتونياً

وقد قّرر املجل�ص الأعلى للق�ساء املوافقة على ا�ستئناف عقد اجلل�سات يف املحاكم 
بالت�سرفات  يتعلق  ما  فيها  مبا  املعامالت  جميع  يف  بعد)2(،  عن  التقا�سي  بطريق 
الواردة على العقار، واملعامالت املتعلقة بالأحوال ال�سخ�سية، وجعلت �سوابط لذلك 

كما يف الدليل الإجرائي خلدمة التقا�سي عن بعد. 

فاإن قيل: اإن املادة ا�ستثنت الت�سرفات الواردة على العقار، واملعامالت املتعلقة 
بالأحوال ال�سخ�سية من التقا�سي عن بعد؟. 

ا عن ذلك:   فيقال جواباً

اإن تاريخ �سدور نظام املعامالت الإلكرتونية هو قبل �سدور نظام املرافعات . 1
ال�سرعية، فاإن نظام املرافعات ال�سرعية لحق له، وبالتايل فهو نا�سخ له. 

اإنه قد جاء يف عجز املادة )3( من نظام املعامالت الإلكرتونية ما يفيد يف . 2
جعل الأمر لوزارة العدل بالتفاق مع هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات، ذلك 
ل وزير العدل باإ�سدار اللوائح التنفيذية، ومل  اأن نظام املرافعات ال�سرعية خوَّ
باأعمالها كما جاء يف  يتعلق  فيما  الداخلية  وزارة  �سوى  ي�ستثن من اجلهات 
املادة )240( من النظام، بل ويف من�سو�ص نظام املرافعات ن�ص بجعل الأمر 
ا فيما يتعلق بالأعمال الق�سائية، فن�ص نظام  للجهة -وزارة العدل- �سريحاً
املرافعات ال�سرعية يف املادة )72( على “ اأنه: يجوز تدوين بيانات �سحف 

بتاريخ  امللكي رقم م/18،  باملر�سوم  ال�سعودي، وال�سادر  الإلكرتونية  املادة )3( من نظام املعامالت   )1(
1428/3/8ه�.

قرار ف�سيلة رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�ساء رقم 17388وتاريخ 1441/10/5ه�، واملبلغ بالتعميم 1505   )2(
وتاريخ 1441/10/5ه�، واملت�سمن املوافقة على ا�ستئناف عقد اجلل�سات يف املحاكم بطريق التقا�سي 
13/ت/8135  رقم  بالتعميم  واملبلغ  1441/10/5ه�  وتاريخ   8056 رقم  العدل  وزير  وقرار  بعد،  عن 
الإجرائي  الدليل  على  واملوافقة  بعد  عن  التقا�سي  خدمة  اإطالق  املت�سمن  1441/10/5ه�  وتاريخ 

خلدمة التقا�سي عن بعد )التقا�سي الإلكرتوين(. 
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ا،  اإلكرتونياً ذلك  وغري  والإنهاءات  الدعاوى  وحما�سر  والتبليغات  الدعاوى 
الإلكرتونية”،  التعامالت  لنظام  ا  وفقاً املكتوبة،  املحررات  حكم  لها  ويكون 
املذكرة  و�سدرت  العدل،  وزير  بقرار  الق�سائية  الوثائق  لئحة  �سدرت  وقد 
جهة  من  الوثائق  هذه  �سدور  اأن  معه  ُيفهم  الذي  الأمر  لها،  الإي�ساحية 
الخت�سا�ص وفق الأداة النظامية الالحقة واملخولة، يجعلها مكت�سبة لل�سفة 
الوثائق  على  العتماد  يف  الآن  بعد  عن  التقا�سي  يف  مت  ما  وهو  التنفيذية، 

الإلكرتونية يف التقا�سي عن بعد يف جميع اأنواع الق�سايا)1(.

1439/4/21ه� . 3 وتاريخ   39/6/219 رقم  للق�ساء  الأعلى  املجل�ص  قرار  اأن 
املبني على الأمر امللكي الكرمي رقم 14388 وتاريخ 1439/3/25ه� املت�سمن 
وهذا  الق�سائية،  التبليغات  يف  الإلكرتونية  الو�سائل  ا�ستعمال  على  املوافقة 

مما ي�ستند عليه يف جواز التقا�سي عن بعد يف جميع اأنواع املعامالت)2(.

)1(  اجلواب م�ستفاد من ف�سيلة القا�سي / حممد العوي�ص، القا�سي يف املحكمة اجلزائية يف حائل. 
)2(  اجلواب م�ستفاد من ف�سيلة القا�سي الدكتور / عمر احلمد، القا�سي يف حمكمة ال�ستئناف يف جازان. 
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املبحث ال�شاد�ض
التاأ�صيل ال�صرعي للتقا�صي عن ُبْعٍد

ت يف هذا  اإن م�ساألة التقا�سي عن بعد من النوازل يف الفقه الإ�سالمي، وقد جدَّ
الع�سر، فكان التاأ�سيل ال�سرعي لها من الأهمية مبكان. 

ول يخفى اأن تخريج النوازل الفقهية على الأدلة ال�سرعية واأقوال املذاهب الأربعة 
املعتربة، هو الطريق ال�سحيح للو�سول اإلى احلكم ال�سرعي لهذه النازلة، فبناءاً على 
ما تقدم، اأقول -وباهلل التوفيق- ميكن تخريج م�سروعية التقا�سي عن بعد، على ما 

يلي: 

اأوًل: تخريج م�سروعية التقا�سي عن بعد على الأدلة ال�سرعية: 

ڤ  . 1 ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   )ٺ    تعالى:  قوله 
ڤ  ڤ  ڦ( ]البقرة: 282[. 

وجه الدللة من الآية: هذه الآية دلت على م�سروعية كتابة الديون، وتوثيقها، 
واإذا كانت الكتابة و�سيلة لإثبات الديون لعموم النا�ص من اآحاد النا�ص، فاأولى 
من ذلك اأن يقال مب�سروعية التقا�سي عن بعد من خالل الو�سائل احلديثة يف 
ما هو اأهم من ذلك وهو الق�ساء بينهم، ل �سيما اإن كان من يتولى ذلك هو 
القا�سي ال�سرعي، فالقيا�ص هنا قيا�ص اأولوي، وبذلك يوؤخذ من الآية جواز 

التقا�سي عن بعد من خالل الو�سائل احلديثة، واهلل اأعلم. 

قوله تعالى: )ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  . 2
ې  ې  ې( ]الن�ساء: 58[. 

النا�ص يف جميع  بالعدل بني  اأمرت باحلكم  الآية  اأن  الآية:  الدللة من  وجه 
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الأمور؛ وهذا قول جماعة من ال�سلف، ووقع اخلالف بينهم هل هي لالأمراء 
خا�سة، اأو هي لهم ولغريهم)1(، فاإذا كان الواجب من احلكم اإقامة العدل 
بني النا�ص، فاإن التقا�سي عن بعد ل يخرج عن هذا، فهو و�سيلة اإليه، ومن 
هذا  حتقيق  اإلى  الو�سيلة  فتكون  املقا�سد)2(،  اأحكام  لها  الو�سائل  اأن  املقرر 

ا، واهلل اأعلم.  املق�سد واجبة، فيكون داخالاً بالذي اأُِمر به �سرعاً

ما اأخرجه ال�سيخان من حديث �سهل بن اأبي حثمة  من كتاب النبي . 3
ملسو هيلع هللا ىلص اإلى اليهود يف ق�سة عبداهلل بن �سهل وحميِّ�سة ملا خرجا اإلى خيرب من 
واإما  يدوا �ساحبكم،  اأن  »اإما  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�سول اهلل  “فقال  وفيه:  اأ�سابهم،  جهد 
ما  واهلل  فكتبوا:  ذلك،  يف  اإليهم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  فكتب  بحرب«،  ُيوؤِذنوا  اأن 

قتلناه...”)3(. 

وجه الدللة من احلديث: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كتب لليهود يف دعوى القتل، وكتبوا 
اإليه بنفي ذلك، فدل على م�سروعية كتابة احلاكم اإلى اخل�سوم، وكتابتهم 
اإليه يف الدعوى والإجابة، وهذا مما يدل على جواز املرافعة عن بعد، بحيث 
يكتب اخل�سم بدعواه للقا�سي، ويبعث ن�سخة منها للخ�سم الآخر، ويجيب 

عليها، وهكذا تنتهي املرافعة، ثم يحكم القا�سي ويبلغهم باحلكم)4(. 

بن . 4 اأن عمر  امل�سيب،  بن  �سعيد  اأحمد وغريه، من حديث  الإمام  اأخرجه  ما 
فهل  يعقلون عنه،  لأنهم  للع�سبة،  اإل  الدية  اأرى  ما  قال:   ، اخلطاب 
�سمع اأحد منكم من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك �سيئا؟ فقال ال�سحاك بن �سفيان 
الكالبي -وكان ا�ستعمله ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على الأعراب- كتب اإيلَّ ر�سول اهلل 

تف�سري الطربي )168/7(، تف�سري ابن كثري )341/2(، تف�سري ابن عطية )71/2(.   )1(
الذخرية )29/1(، القواعد ال�سغرى للعز بن عبدال�سالم )43(، ك�ساف القناع )197/1(.   )2(

احلديث اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الأحكام، باب: كتاب احلاكم اإلى عماله، والقا�سي اإلى   )3(
والديات،  والق�سا�ص  واملحاربني  الق�سامة  كتاب  وم�سلم يف �سحيحه،  رقم )7192(،  اأمنائه، حديث 

باب: الق�سامة، حديث رقم )1669(. 
املرافعة عن بعد، عبداهلل اخلنني، اجلمعية العلمية الق�سائية ال�سعودية )4(.  )4(
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رث امراأة اأ�سيم ال�سبابي من دية زوجها «، فاأخذ بذلك عمر بن  ملسو هيلع هللا ىلص: »اأن اأوِّ
 .)1(

 اخلطاب

وجه الدللة من احلديث: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كتب اإلى قا�سيه يف الأعراب ال�سحاك 
لبيان  الكتابة  ملسو هيلع هللا ىلص على  النبي  املراأة، فقد اعتمد  بتوريث    بن �سفيان 
ا، وهذا من الق�ساء، فدل على م�سروعية ال�ستعانة  فر�ص املراأة املقدر �سرعاً
الكتابة،  على  اأ�سا�ٍص  ب�سكل  يعتمد  بعد  والتقا�سي عن  الق�ساء،  بالكتابة يف 

فدل ذلك على م�سروعيته، واهلل اأعلم. 

الإجماع: فقد اأجمع اأهل العلم على م�سروعية كتابة القا�سي اإلى القا�سي)2(، . 5
فاإن  القا�سي،  اإلى  القا�سي  كتاب  م�سروعية  على  العلم  اأهل  اأجمع  فالإن 
القيا�ص امل�ساوي يقت�سي اأن يقال مب�سروعية التقا�سي عن بعد، بل ولو قيل اأن 
ا، لأن مظنة التغيري والتزوير وال�سياع  القيا�ص هنا قيا�ص اأولوي، مل يكن بعيداً
برقم  بعد، لرتباطه  التقا�سي عن  اأكرث يف  القا�سي  اإلى  القا�سي  كتاب  يف 

بن  ال�سحاك  حديث   ،)15745( رقم  حديث   ،)22/25  ( امل�سند  يف  اأحمد  الإمام  اأخرجه  احلديث   )1(
�سفيان ، واأبو داوود يف ال�سنن، كتاب الفرائ�ص، باب: يف املراأة ترث من دية زوجها، حديث رقم 
)2927(، والرتمذي يف جامعه، اأبواب الديات، باب: ما جاء يف املراأة هل ترث من دية زوجها ؟، حديث 
رقم ) 1415(، وقال عقبه: “ هذا حديث ح�سن �سحيح، والعمل على هذا عند اأهل العلم”، وابن ماجه 
يف ال�سنن، اأبواب الديات، باب املرياث من الدية، حديث رقم )2642(، كلهم من طريق الزهري، عن 

�سعيد بن امل�سيب، عن عمر ، به.
قال الزيلعي: “و�سحح عبداحلق يف اأحكامه هذا احلديث، وتعقبه ابن القطان يف كتابه وقال: اإن ابن 
امل�سيب مل ي�سمع من عمر اإل نعيه النعمان بن مقرن، ومن النا�ص من اأنكر �سماعه منه البتة” ن�سب 

الراية )4/ 352(.
قلت: ويبقى اخلالف يف �سماع �سعيد بن امل�سيِّب من عمر ، فاإن مل ي�سح، فاإن مرا�سيل �سعيد بن 
امل�سيب مقبولة عند العلماء، قال ابن القيم يف تهذيب ال�سنن: )151/5(: “ اإن ابن امل�سيب اإذا قال: 
قال ر�سول اهلل، فهو حجة، قال الإمام احمد: اذا مل ُيقبل �سعيد، عن عمر، فمن ُيقبل ؟”، ينظر يف هذه 
امل�ساألة: املرا�سيل لبن اأبي حامت )247(، �سرح علل الرتمذي )310/1(، اجلرح والتعديل ) 16/4(. 
الإجماع لبن املنذر ) 28(، مراتب الإجماع لبن حزم ) 59 (، الإف�ساح عن معاين ال�سحاح لبن   )2(
هبرية )201(، فتح القدير )258/7(، البيان )109/13(، املغني )14/ 74(، مو�سوعة الإجماع يف 

الفقه الإ�سالمي )84/7(. 
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�سري، ورابط خا�ص باجلل�سة الق�سائية، مع ما فيه من التحقق من �سخ�سية 
مبا�سرة  اجلل�سة  هذه  ونقل  ال�سخ�سية،  الب�سمة  طريق  عن  املتخا�سمني، 
على الهواء، وعليه فاإن القول مب�سروعية التقا�سي عن بعد اأولى، من القول 

مب�سروعية كتاب القا�سي اإلى القا�سي، واهلل اأعلم. 

القا�سي . 6 لو مل يقبل كتاب  اأنه  العلماء  اإلى ذلك، فقد قّرر  الداعية  احلاجة 
الإن�سان ل يقدر على  فاإن  امل�سهود عليه،  تلف احلق  اإلى  القا�سي لأدى  اإلى 
اأن يجمع بني �سهوده واملدعى عليه، باأن يكونا يف بلدين، وقد ل يكون هناك 
من يعرفهم بالعدالة، فلم يبق اإل �سهادتهم يف املو�سع الذي هم فيه، وكتاب 
القا�سي الذي ي�سهدون عنده اإلى القا�سي الذي يحتاج اإليه يف اإقامة ال�سهادة 

عنده)1(. 

تقل عن  ل  بعد  التقا�سي عن  القول مب�سروعية  اإلى  احلاجة  اإن  اأقول:  وعليه 
ذلك، فال يخفى اأن التقا�سي عن بعد ا�ستحدث بعد ما حلَّ يف العامل كله من وجود 
فريو�ص كورونا -حفظنا اهلل وامل�سلمني من كل بالء ووباء- وقد قررت الدول باأ�سرها 
تعليق العمل يف جميع الأعمال احلكومية واخلا�سة، اإل با�ستثناءات حمددة، وفق 
اإجراءات �سحية احرتازية منها عدم املخالطة، اأو تقليلها بن�سبة ُمقّدرة، ومن هذه 
فيه م�سلحة وحفظ  كان  فيها  العمل  تعليق  اأن  �سك  ول  املحاكم،  اأعمال  الأعمال 
اآثار  يتعلق يف  فيما  الق�سايا  الأعمال، وكرثة  تراكم  اإلى  اأدى  النا�ص، مما  لأرواح 
هذا الوباء، وتاأخري ق�سايا ال�سجناء، فيكون القول مب�سروعية التقا�سي عن بعد 
بالتقا�سي  الق�سايا  النظر يف هذه  يت�سنى  الأعمال حتى  تعليق  اأولى من  وجوازه، 
احلي، لأن فيه اإجناز لالأعمال، وف�سل يف اخل�سومات العاجلة، واإي�سال للحقوق 
كتاب  بقبول  قولهم  من  الفقهاء  ذكره  مما  اأ�سد  احلاجة  وهذه  م�ستحقيها،  اإلى 

القا�سي اإلى القا�سي. 

املب�سوط )95/16(، الختيار )91/2(، فتح القدير )268/7(، املعونة )454/2(، املهذب )401/3(،   )1(
املغني )74/14(. 
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الفقهية  املــذاهــب  على  بعد  عن  التقا�سي  مب�سروعية  القول  تخريج  ثانًيا: 
الأربعة: 

القا�سي،  اإلى  القا�سي  كتاب  م�سروعية  الأربعة  الفقهية  املذاهب  فقهاء  قرر 
ا للعلماء يف هذا:  و�سوف اأنقل ن�سو�ساً

املذهب احلنفي: 

به  �سهد  اإذا  احلقوق  يف  القا�سي  اإلى  القا�سي  كتاب  “ويقبل  الهداية:  يف  قال 
عنده؛ للحاجة”)1(.

وقال يف الختيار: “ُيقبل كتاب القا�سي اإلى القا�سي يف كل حق ل ي�سقط بال�سبهة؛ 
للحاجة اإلى ذلك، وهو العجز عن اجلمع بني اخل�سوم وال�سهود، بخالف ما ي�سقط 
يقوم  الكتاب  اأن  اجلواز  يف  والأ�سل  البدلية؛  ل�سبهة  والق�سا�ص  كاحلدود  بال�سبهة 
مقام عبارة املكتوب عنه وخطابه، بدللة اأن كتاب اهلل تعالى اإلى ر�سوله قام مقام 
خطابه له يف الأمر والنهي وغريهما؛ وكذلك كتب ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص اإلى ملك الفر�ص والروم 
واإلى نوابه يف البالد قامت مقام خطابه لهم، حتى وجب عليهم ما اأمرهم به يف كتبه 
كما وجب بخطابه؛ واإذا ثبت هذا فنقول: كتاب القا�سي اإلى القا�سي كخطابه له، ولو 

خاطبه بذلك واأعلمه �سح، فكذلك كتابه...”)2(. 

فاحلنفية يقررون م�سروعية العمل بكتابة القا�سي اإلى القا�سي، واإمنا اخلالف 
لديهم يف حمل قبول هذه الكتابة هل هي يف كل �سيء اأو يف اأ�سياء حمددة؟. 

“والعمل بكتاب  ا باأن القيا�ص لديهم عدم قبولها، لذا قال يف فتح القدير:  علماً
القا�سي اإلى القا�سي على خالف القيا�ص؛ لأنه ل يزيد على اإخباره بنف�سه، والقا�سي 
لو اأخرب قا�سي البلد الأخرى باأنه ثبت عنده ببينة قبلها حق فالن على فالن الكائن 
يف بلد القا�سي الآخر، مل يجز العمل به؛ لأن اإخبار القا�سي ل يثبت حجة يف غري 

الهداية مع فتح القدير ) 258/7(.   )1(
الختيار )91/2(.   )2(
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حمل وليته، فكتابه اأولى اأن ل يعمل به، لكنه جاز باإجماع ال�سحابة والتابعني حلاجة 
النا�ص اإلى ذلك...”)1(. 

ا، وهو قيا�ص الكتاب على امل�سافهة، مع  ا خا�ساً واملق�سود بذلك هو ق�سدهم قيا�ساً
اأن القيا�ص هنا قيا�ص مع الفارق؛ وذلك لأن العمل بامل�سافهة فيها تعر�ص للتهمة مثل 

ق�ساء القا�سي بعلمه، بخالف الكتاب فهو وثيقة قائمة)2(. 

املذهب املالكي: 

قال يف حا�سية الد�سوقي: “قال ابن املنا�سف: اتفق اأهل ع�سرنا على قبول كتب 
الق�ساة يف احلقوق والأحكام مبجرد معرفة خط القا�سي دون اإ�سهاد على ذلك ول 
خامت معروف ل�سرورة رفع م�سقة جميء البينة مع الكتاب، ل �سيما مع انت�سار اخلطة 
وبعد امل�سافة، فاإذا ثبت وجه العمل بذلك باأن ثبت خط القا�سي ببينة عادلة عارفة 

باخلطوط وجب العمل به واإن مل تقم بينة بذلك”)3(. 

املذهب ال�سافعي: 

“يجوز للقا�سي اأن يكتب اإلى القا�سي فيما حكم به وفيما ثبت  قال يف البيان: 
عنده. وكذلك: يجوز لالإمام اأن يكتب اإلى القا�سي، وللقا�سي اأن يكتب اإلى الإمام، 

ويجوز للمكتوب اإليه اأن يعمل مبا كتب اإليه به”)4(. 

تنفيذ  يف  والأمراء  الق�ساة  اإلى  الق�ساة  كتب  “اأما  الكبري:  احلاوي  يف  وقال 
الأحكام، وا�ستيفاء احلقوق فمحكوم بها ومعمول عليها”)5(.

فتح القدير )7/ 268(.   )1(
خماطبات الق�ساة يف الفقه الإ�سالمي )48(.   )2(

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري )160/4(.   )3(
البيان للعمراين )109/13(.   )4(

احلاوي الكبري )279/20(.   )5(
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املذهب احلنبلي: 

قال يف الفروع: “كتاب القا�سي اإلى القا�سي ُيقبل يف كل حق اآدمي، ونقل جماعة 
حتى يف قود، ن�سره القا�سي واأ�سحابه، وجزم به يف الرو�سة وغريها”)1(. 

اإلى  القا�سي  كتاب  م�سروعية  تثبت  الفقهية  املذاهب  من  املتقدمة  فالن�سو�ص 
القا�سي على �سبيل الإجمال، واإمنا وقع الختالف بينهم يف وجوبها على القا�سي اإذا 

طلب منه ذلك اأحد املتخا�سمني. 

باأن التقا�سي عن بعد هو مبثابة  اأ�ستطيع القول  ا على هذه الن�سو�ص،  فتاأ�سي�ساً
اإلى احلق،  الو�سول  هو  منهما  والهدف  اأ�سا�ص،  ب�سكل  الكتابة  على  ذلك؛ لعتماده 
ما يف مثل هذه الظروف الطارئة، فال يجد الإن�سان  واحلاجة داعية اإلى ذلك، ل �سيِّ
�سبق من  ملا  ا  انطالقاً ال�سريعة،  بعد هو م�سروع يف  التقا�سي عن  باأن  القول  اأن  من 
الن�سو�ص من الكتاب وال�سنة، وما قّرره الفقهاء الأربعة فيما ماثله من �سورة، واهلل 

اأعلم. 

الفروع )227/11(.   )1(
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املبحث ال�صابع
اأداء ال�صهادة يف التقا�صي عن ُبْعٍد

ل يخفى اأن ال�سهادة اأهم و�سائل الإثبات يف الق�ساء، ويف التقا�سي عن بعد يكون 
اأداء ال�سهادة خارج املجل�ص الق�سائي، فهل ُيقال بجواز العمل بهذه ال�سهادة؟. 

ذلك  على  فهي  ق�سائي،  بحكم  اإل  ملزمة  حجة  تكون  األ  ال�سهادة  يف  الأ�سل 
يخت�ص اأداوؤها يف جمل�ص الق�ساء، ويكون اأداوؤها اأمام القا�سي، وعلى ذلك لو كان 
اأو �سهد عند القا�سي خارج جمل�ص الق�ساء، فال  اأداء ال�سهادة عند غري القا�سي، 
ُتعد هذه ال�سهادة حجة �سرعية، ول عمل بها، ولو اجتمع فيها بقية ال�سروط املذكورة 

عند الفقهاء)1(. 

وتعليل ذلك عند الفقهاء لأمرين: 

لأنه جعل وليته مق�سورة على من ورد اإلى داره اأو م�سجده، وهم ل يتعينون . 1
ا)2(.  اإل بالورود اإليهما؛ فلذلك �سار حكمه فيهما �سرطاً

ولأن ال�سماع بغريه ل يح�سل به مق�سود ال�سهادة)3(. . 2

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   )ں   تعالى:  قوله  من  العلم  اأهل  بع�ص  ا�ستنبط  فلهذا 
ۀ( ]البقرة: 282[ اأن ال�ساهد هو الذي مي�سي اإلى احلاكم، وهذا اأمر انبنى عليه 
ال�سرع، وُعمل به يف كل زمن، وفهمته كل اأمة، ومن اأمثال العرب: “يف بيته يوؤتى 

ك�ساف   ،)292/8( املحتاج  نهاية  على  الر�سيدي  حا�سية   ،)13/4( املدونة   ،)461/5( املحتار  رد   )1(
القناع )405/6(، اأحكام التقا�سي الإلكرتوين، ر�سالة دكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر 

.)329(
الأحكام ال�سلطانية للماوردي )92(.   )2(

مطالب اأويل النهى )593/6(.   )3(
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وهي  القا�سي،  عند  كانت  ما  هي  بها  املحتج  ال�سهادة  فتكون  وعليه  احلكم”)1(. 
خمت�سة مبجل�سه. 

جمل�ص  غري  يف  توؤدى  اأنها  وجدنا  بعد،  عن  التقا�سي  يف  ال�سهادة  تاأملنا  واإذا 
ا هي يف جمل�سه، فحيث اأجزنا التقا�سي عن بعد، فهذا  ، لكنها حكماً القا�سي حقيقةاً
يوؤدي اإلى اعتبار ال�سهادة احلكمية التي يوؤدي فيها ال�ساهد �سهادته لدى القا�سي عرب 
اأنه ل فرق بني ال�سهادة احلقيقية وال�سهادة  و�سائل الت�سال احلديثة، ودليل ذلك 
احلكمية اإل من حيث املكان، والفرق بينهما فرق طردي غري معترب، ول موؤثر، لأنه ل 
ما واأن الفقهاء قد اأجازوا كتاب القا�سي اإلى القا�سي،  ُيخل مبق�سود ال�سهادة، ل �سيِّ

وفيه عمل ب�سهادة على غائب اأو ق�سي به عليه، دون ح�سوره.

كما اتفق الفقهاء على قبول ال�سهادة على ال�سهادة من حيث اجلملة، لأن احلاجة 
داعية اإلى ذلك)2(. 

�سه الإمام اأن ي�ستخلف من ي�سمع �سهادة  كما اأن الفقهاء اأجازوا للقا�سي اإذا فوَّ
ال�سهود، ويعدلهم، ويكتب له بذلك، فيق�سي به وينفذه، مع اأنه مل ي�سمع البينة التي 

حكم بها)3(. 

فاإذا اأجاز الفقهاء هذه ال�سور، فاأولى من ذلك قبول ال�سهادة عن بعد عن طريق 
و�سائل الت�سال احلديثة، لوجود احلاجة لذلك، وملا قدمته قبل من اأنه ل فرق بني 
ال�سهادة احلقيقية وال�سهادة احلكمية، والفرق بينهما فرق طردي غري موؤثر. واهلل 

اأعلم. 

اأحكام القراآن لبن العربي )339/1(.   )1(
الكبري  احلاوي   ،)290/4( ال�سغري  ال�سرح  على  ال�ساوي  حا�سية   ،)185/9( الهداية  �سرح  البناية   )2(

)238/21(، �سرح الزرك�سي )361/7(. 
التقا�سي  اأحكام   ،)294/6( القناع  ك�ساف   ،)286/4( املطالب  اأ�سنى   ،)61/1( احلكام  تب�سرة   )3(

الإليكرتوين، ر�سالة دكتوراه يف املعهد العايل للق�ساء، طارق العمر )331(.
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املبحث الثامن
اأداء اليمني يف التقا�صي عن ُبْعٍد

ل يخفى اأن اليمني من طرق الإثبات، والق�ساء منوط باحلاكم اأو نائبه، وعليه 
فقد قرر الفقهاء اأن اليمني ل توؤدى اإل اأمام احلاكم اأو نائبه، ول عربة باليمني اإذا 

ا)1(.  ا ول اإثباتاً اأديت خارج جمل�ص الق�ساء، ول يرتتب عليها اأي حق ل نفياً

وقد ن�ست املادة )1744( من جملة الأحكام العدلية على اأنه )ل تكون اليمني 
اإل يف ح�سور احلاكم اأو نائبه، ول عربة بالنكول عن اليمني يف ح�سور غريهما()2(. 

وم�ستند الفقهاء على ذلك ما يلي: 

ما روي: اأن ركانة بن عبد يزيد قال: يا ر�سول اهلل، اإين طلقت امراأتي �سهيمة . 1
البتة، واهلل: ما اأردت اإل واحدة، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »واهلل ما اأردت اإل واحدة«، 

فقال: واهلل ما اأردت اإل واحدة)3(. 

وجه الدللة من احلديث: اأن ركانة حلف قبل اأن ي�ستحلفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلم يعتد 

رد املحتار )4 /423(، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )237/7(، البيان للعمراين )259/13(، املبدع   )1(
 .)186/8(

درر احلكام �سرح جملة الأحكام )495/4(.   )2(
اأخرجه اأبو داوود يف �سننه، كتاب الطالق، باب يف البتة، حديث رقم )2208(، والرتمذي يف جامعه،   )3(
اأبواب الطالق واللعان، باب ما جاء يف الرجل يطلق، حديث رقم )1177(، وابن ماجه يف �سننه، اأبواب 
بن  الزبري  بن حازم، عن  كلهم من طريق جرير  رقم )2051(،  البتة، حديث  باب: طالق  الطالق، 

�سعيد، عن عبداهلل بن علي بن يزيد بن ركانة، عن اأبيه، عن جده، به. 
حديثه.  ي�سح  مل  اأبيه:  عن  القر�سي،  ركانة  بن  يزيد  بن  علي  البخاري:  قال  �سعيٌف؛  واإِ�سناده  قلت: 
هذا  عن  البخاري،  اإ�سماعيل  ابن  يعني  ا،  حممداً �ساألُت  ِمذي:  الرتِّ وقال   ،)301/6 الكبري  )التاريخ 
ِمذي الكبري298(. وينظر: البدر املنري  احلديث، فقال: هذا حديث فيه ا�سطراب. )ترتيب علل الرتِّ

 .)106/8(
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ا)1(.  النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيمينه، بل ا�ستدعى منه اليمني ثانياً

اأن اليمني تقع على نية احلاكم حتى ل ميكن احلالف اأن يتاأول فيها فيخرج . 2
يحلف  اأن  يوؤمن  ي�ستحلفه احلاكم، مل  اأن  قبل  ت�سح ميينه  قلنا:  فلو  منها، 

وينوي ما ل يحنث به)2(.

اأنه اأتى بها يف غري وقتها، فاإذا �ساأله املدعي اأعادها له؛ لأن الأولى مل تكن . 3
ميينه)3(. 

 اأن اليمني املعتربة القاطعة للخ�سومة هي التي حت�سل يف ح�سور القا�سي، . 4
اأما اليمني التي ل تكون يف ح�سور القا�سي فلي�ست بقاطعة للخ�سومة)4(. 

حقيقة،  القا�سي  عند  تكون  ل  اليمني  فاإن  بعد،  عن  التقا�سي  م�ساألة  يف  اأما 
من  الفقهاء  ذكره  وملا  بعد،  عن  التقا�سي  م�سروعية  من  تقدم  ما  على  ا  فتاأ�سي�ساً
م�سروعية كتاب القا�سي اإلى القا�سي، والعمل به، ول فرق هنا بني اليمني احلقيقية 
واليمني احلكمية، والفرق بينهما فرق طردي غري موؤثر. لذا يقال بجواز اأداء اليمني 

عن بعد فيما يجوز به التقا�سي عن بعد، واهلل اأعلم.

لأداء  �سوابط  العدل  وزارة  تعليمات  يف  جاء  فقد  واليمني  لل�سهادة  ا  واحتياطاً
ال�سهادة واليمني والتلفظ باخللع والطالق يف التقا�سي عن بعد، وهي: 

: يكون التلفظ باخللع والطالق و�سماع اليمني وال�سهادة وا�ستجواب ال�سهود  اأولاً
نظر  عند  احلدود-  غري  ويف  دونها  ما  اأو  النف�ص  يف  الق�سا�ص  غري  -يف 
بوا�سطة  املرئي(  )الت�سال  بعد  عن  اجلل�سة  خالل  من  بعد  عن  الق�سية 

الأنظمة الإليكرتونية املعتمدة يف الوزارة. 

البيان للعمراين )259/13(.  )1(
البيان للعمراين )259/13(.   )2(

املبدع )186/8(.   )3(
فتح القدير )180/8(.   )4(
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اأو اخللع عن بعد  اأو الطالق  اليمني  اأو  ال�سهادة  الدائرة يف �سماع  ا: تراعي  ثانياً
التحقق من هويتهم قبل �سماعها، وعدم وجود ما يوؤثر عليه، واإذا ظهر لها 
اأثناء ال�سماع ما يخل بذلك، اأو ما يخل بحق املواجهة مع ال�ساهد، فال يجوز 
لها حينئٍذ ال�ستمرار يف �سماعها عن بعد، ويف هذه احلالة يتعني ل�سماعها 
اإلى  اأو اخللع ب�سخ�سه  اأو املتلفظ بالطالق  اأو موؤدي اليمني  ح�سور ال�ساهد 

املحكمة. 

ا: اإذا كانت ال�سهادة يف دعوى ق�سا�ص يف النف�ص، اأو ما فيما دونها، اأو يف  ثالثاً
للمحكمة  ال�سخ�سي  ح�سوره  ال�ساهد  �سهادة  ل�سماع  فيتعني  بحد؛  دعوى 
للدائرة �سماع  ال�ساهد يقيم يف نطاق اخت�سا�سها املكاين، ويجوز  اإذا كان 
ال�سهادة فيها عن بعد اإذا كان ال�ساهد يقيم خارج نطاق اخت�سا�سها املكاين، 
ا  من خالل اجلل�سة عن بعد )الت�سال املرئي( يف مقر املحكمة املخت�سة نوعاً
التي يقيم ال�ساهد يف نطاق اخت�سا�سها، وتوؤدى ال�سهادة يف اإحدى قاعات 

املحكمة. 

ا: يجب اأن يكون نظر ال�ساهد وموؤدي اليمني واملتلفظ باخللع والطالق عند  رابعاً
اجلل�سة  اأحد خارج  مع  يتحدث  واأل  الكامريا،  باجتاه عد�سة  اإليه  ال�ستماع 

حتى انتهائها. 

ا: على الدائرة اأن تتثبت عند ا�ستماعها اإلى �سهادة ال�ساهد اأو موؤدي اليمني  خام�ساً
اأو املتلفظ باخللع اأو الطالق من عدم وجود موؤثرات على اإرادته، وكونه يف 

مكان اآمن. 

ا بالوقائع كاملة، ول يحتج بال�سهادة اأو اليمني  ا كتابياً ا: تثبت الدائرة حم�سراً �ساد�ساً
يف الق�سية اإل بعد م�سادقة ال�ساهد اأو احلالف على حم�سر الق�سية)1(. 

وكالة  اإ�سدارات  من  بعد،  التقا�سي عن  والطالق يف  باخللع  والتلفظ  واليمني  ال�سهادة  اأداء  �سوابط   )1(
ال�سوؤون الق�سائية، وزارة العدل ال�سعودية، �سوال 1441ه�. 
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وبعد تاأمل هذه ال�سوابط املحققة للعدالة باإذن اهلل، مع ما فيها من الحتياط 
وعدم الت�ساهل يف اأداء احلقوق، جعلت للقا�سي م�سلحة تقديرية له يف حال اأنه اإذا 
ال�سهود  �سماع  اأو  اليمني،  اأداء  اأو جل�سة  اأو بع�ص جل�ساتها،  الدعوى  اقت�ست طبيعة 
طلب  للقا�سي  كما  ذلك،  فيتعنيِّ  القا�سي  لدى  مبا�سرة  وال�سهود  الأطراف  ح�سور 

ح�سور الأطراف يف اأي مرحلة عند قيام املقت�سي)1(. 

املرافعة عن بعد، عبداهلل اخلنني، اجلمعية العلمية الق�سائية ال�سعودية )7(.   )1(
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املبحث التا�صع
ما ُيقبل فيه التقا�صي عن ُبْعٍد، وحمله

بع�سها دون  اأو يف  يكون يف كل احلقوق؟،  بعد فهل  التقا�سي عن  اأجزنا  فحيث 
بع�ص؟

ت يف هذا الع�سر، وحيث قد جّوزنا التقا�سي عن  ا لكون هذه النازلة قد جدَّ فنظراً
ا على كتاب القا�سي على القا�سي، فهنا باإمكاننا تخريج حمل التقا�سي  بعد تخريجاً
عن بعد على ما ذكره الفقهاء يف حمل جواز كتاب القا�سي اإلى القا�سي، واهلل اأعلم. 

اإلى  بعد  التقا�سي عن  تق�سم احلقوق يف حمل  اأن  التوفيق: ميكن  وباهلل  فاأقول 
اأربعة اأق�سام: 

الق�سم الأول:

احلقوق املالية، اأو التي توؤول اإلى املال، والأعيان التي تتعني دون الإ�سارة اإليها: 

يكاد يتفق فقهاء الع�سر على جواز التقا�سي عن بعد يف احلقوق املالية كالقر�ص 
كاجلناية  املال  اإلى  توؤول  التي  احلقوق  ويف  والو�سية،  وامل�ساربة  والإجارة  والبيع 

املوجبة للمال، ويف الأعيان غري املنقولة كالدور والأر�سني و�سائر العقارات. 

من  طاعته  الواجبة  الإمام  اأمره  من  اأن  على  “واتفقوا   : حزم  ابن  قال 
احلكام، بقبول كتاب حاكم اآخر اإليه من بلد بعيد، اأو مبخاطبة غريه من الولة، اأن 
للحاكم اأن يقبل الكتاب واأن يكتب ويحكم مبا ورد فيه، مما يوجب احلكم، ويحكم 
ا، كذلك اإذا �سهد مبا يف ن�ص الكتاب عدلن، وكان الكتاب  بكتابه من اأمر بقبوله اأي�ساً
ا، وكان اإلى هذا الذي و�سل اإليه، وكان الذي كتبه حيًّا، غري معزول يف حني  خمتوماً
و�سول الكتاب الذي كتب به اإليه، هذا يف غري احلدود والق�سا�ص، ويف غري كتابه من 
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البلد القريب”)1(. 

من  القا�سي  اإلى  القا�سي  كتاب  اأن  على  “واتفقوا   : هبرية  ابن  وقال 
املال، جائز  منه  املق�سود  كان  ما  اأو  املال،  التي هي  ر، يف احلقوق  ِم�سْ اإلى  ر  ِم�سْ

مقبول”)2( )3(. 

كما يكاد اأن يتفقوا على جواز التقا�سي عن بعد يف الأعيان غري املنقولة كالدور، 
بالو�سف  ُتعرف  فهي  الذمة،  تقبلها  مل  واإن  لأنها  العقارات)4(،  و�سائر  والأر�سني، 

والتحديد، ول ُيحتاج يف معرفتها اإلى م�ساهدتها والإ�سارة اإلى اأعيانها)5(. 

املرئي يف  الت�سال  بطريقة  بعد  التقا�سي عن  جواز  على  يتفقوا  اأن  يكاد  كما   
الأعيان التي ل تتعني دون الإ�سارة اإليها يف الدعوى وال�سهادة واحلكم كاملنقولت من 

احليوان واللبا�ص واملتاع وال�سلع؛ لأنه ميكن الإ�سارة اإليها يف الت�سال املرئي. 

الق�سم الثاين:

الأعيان التي ل تتعني دون الإ�سارة اإليها يف الدعوى وال�سهادة واحلكم، كاملنقولت 
من احليوان واللبا�ص واملتاع وال�سلع، فهذه ل تقبلها الذمم، وُيحتاج يف معرفة اأعيانها 
اإذا كانت  اإليها، فهذه اختلف الفقهاء يف قبول التقا�سي عن بعد فيها  اإلى الإ�سارة 
على  املكتوبة،  املذكرات  تبادل  على  ا  معتمداً كان  اإذا  اللكرتوين  التقا�سي  بطريقة 

ثالثة اأقوال: 

ا. القول الأول: ل ُيقبل فيها التقا�سي عن بعد مطلقاً

مراتب الجماع )59(.  )1(
الإف�ساح عن معاين ال�سحاح ) 234/4(.  )2(

وينظر: بدائع ال�سنائع )7/7(، املدونة )259/6-260(، مغني املحتاج )415/4(، املغني )74/14(.   )3(
رو�سة الق�ساة )333/1(، تنبيه احلكام )154(، اأدب القا�سي للماوردي )104/2(، ك�ساف القناع   )4(

 .)361/6(
خماطبات الق�ساة )239(.   )5(
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وهو قول عند احلنفية)1(، وال�سافعية)2(، واحلنابلة)3(. 

القول الثاين: يقبل التقا�سي عن بعد يف العبدالذكر، دون غريه من املنقولت. 

وهو قول عند احلنفية)4(. 

ا.  القول الثالث: يقبل التقا�سي عن بعد فيها مطلقاً

ال�سافعية)7(،  عند  وقول  املالكية)6(،  مذهب  وهو  احلنفية)5(،  عند  قول  وهو 
وقول عند احلنابلة �سححه املرداوي)8(. 

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

اأنها ل ميكن تعيينها يف التقا�سي عن بعد من غري الإ�سارة اإلى اأعيانها يف ال�سهادة 
واحلكم، ول ميكن ذلك يف حق الغائب)9(. 

وميكن اأن ُيناق�ص: باأن ذلك غري لزم؛ فالإ�سارة غري متعينة للتعيني، فقد يح�سل 
تعيني  ميكن  مل  الإ�سارة  تعينت  ولو  ال�سرتاك،  من  املانعة  الأو�ساف  بذكر  التعيني 
القا�سي واخل�سمني وال�سهود دون الإ�سارة، فال فرق بني الأعيان املنقولة والأعيان 

املنتقلة، فلهذا اأدخلوا العبيد يف عموم الأعيان املنقولة)10(. 

بدائع ال�سنائع )7/7(.   )1(
اأدب القا�سي للماوردي )104/2(.   )2(

املغني )74/14(.  )3(
بدائع ال�سنائع )8/7(.  )4(

البحر الرائق )2/7(.  )5(
املدونة )260-259/6(.   )6(
نهاية املحتاج )275/8(.   )7(

الإن�ساف مع املقنع وال�سرح الكبري )24/29(.   )8(
الق�ساة  خماطبات   ،)74/14( املغني   ،)104/2( للماوردي  القا�سي  اأدب   ،)7/7( ال�سنائع  بدائع   )9(

.)240(
)10( ينظر: خماطبات الق�ساة )241(.
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دليل القول الثاين: 

التفريق بني العبدالذكر وبني غريه، احلاجة اإلى ذلك؛ لكرثة الإباق من العبيد، 
فلو مل يقبل فيه التقا�سي عن بعد ل�ساعت حقوق الأ�سياد، اأما دليل نفيه يف غريه من 

املنقولت فهو ما تقدم من دليل القول الأول)1(. 

وميكن اأن ُيناق�ص: باأن التقا�سي عن بعد مل ُي�سرع اأ�سالاً اإل للحاجة. 

دليل القول الثالث: 

اأفرادها منه تخ�سي�ص  اأحد  التقا�سي عن بعد، فاإخراج  اأدلة م�سروعية  عموم 
بال خم�س�ص)2(. 

الرتجيح: 

الذي يظهر -واهلل اأعلم- اأن القول الثالث هو الأظهر؛ لأن م�سروعية التقا�سي 
وجيه،  غري  دليل  غري  من  وحق  حق  بني  فالتفريق  احلاجة،  م�ستنده  كان  بعد  عن 

ول�سالمة دليل القول الثالث من املناق�سة، واهلل اأعلم. 

من�ساأ اخلالف: 

اأن التقا�سي عن بعد ما �ُسرع اإل للحاجة، وعليه فمن راأى هذا الراأي اأجازه يف 
ق بني الأ�سياء التي  جميع احلقوق، ومن راأى اأنه اأجيز للحاجة لكنها تقدر بقدرها ففرَّ
كالعبدالذكر  بالإ�سارة  تتعني  التي  فاأجازه يف احلقوق  وبني غريها،  بالإ�سارة  تتعني 
دون الأنثى، مل�سي�ص احلاجة وكرثة الإباق من الذكور دون الإناث؛ ملالزمتهن البيوت 
ا. ومن راأى اأنه ل يقبل التقا�سي عن بعد يف جميع هذه احلقوق؛ فالأنها ل تتعني  غالباً

دون الإ�سارة اإلى اأعيانها، فعليه ل ُيقبل فيها التقا�سي عن بعد)3(. 

بدائع ال�سنائع )8/7(، خماطبات الق�ساة )240(.  )1(
البحر الرائق )2/7(، املدونة )259/6-260(، نهاية املحتاج )275/8(، الإن�ساف مع املقنع وال�سرح   )2(

الكبري )24/29(، خماطبات الق�ساة )241(.
بدائع ال�سنائع )7/7(، املدونة )259/6-260(، اأدب القا�سي للماوردي )104/2(، املغني )74/14(.   )3(
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الق�سم الثالث:

احلقوق غري املالية التي تثبت مع ال�سبهة كالنكاح، والطالق، واخللع، والتوكيل، 
والو�سية، والن�سب، والعتق، والكتابة، والتدبري، وال�ستيالد، ونحوها. 

فقد اختلف الفقهاء يف قبول التقا�سي عن بعد فيها على قولني: 

القول الأول: قبول التقا�سي عن بعد يف مثل هذه احلقوق. 

وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، وال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(. 

القول الثاين: ل ُيقبل التقا�سي عن بعد يف مثل هذه احلقوق. 

ا اإلى جمهور العلماء غري  وهو رواية عند احلنابلة)5(، ون�سبه ابن هبرية اتفاقاً
املالكية)6(. 

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

القيا�ص على احلقوق املالية، فكما اأنها تثبت بال�سبهة، فهي مثلها)7(. 

دليل القول الثاين: 

القيا�ص على احلدود، فكما اأن احلدود ل تثبت اإل ب�ساهدين، فهي مثلها)8(. 

تبيني احلقائق )183/4(.   )1(
التاج والإكليل )150/8(.   )2(

الأم )212/6(.   )3(
الإن�ساف مع املقنع وال�سرح الكبري )9/29(.   )4(

الإن�ساف مع املقنع وال�سرح الكبري )10/29(.   )5(
الإف�ساح عن معاين ال�سحاح ) 233/4(.   )6(

البحر الرائق )2/7(، الإتقان والإحكام )41/1(، نهاية املحتاج )259/8(، الرو�ص املربع مع حا�سية   )7(
ابن قا�سم )559/7(. 

املبدع )215/8(.   )8(



التقاضي عن بعد

العدد  السادس واخلمسون  615العدد  السادس واخلمسون 614

الرتجيح: 

فكما يظهر -واهلل اأعلم- اأن كال القولني ا�ستندا على قيا�ص ال�سبه فتعار�سا، والقول 
بالعموم هو الأولى؛ ملوافقته مقت�سى احلاجة يف جواز اأ�سل هذه املعاملة، واهلل اأعلم.

من�ساأ اخلالف: 

فيها،  املال  وجوب  بجامع  املالية،  احلقوق  ت�سبه  احلقوق  هذه  اأن  اإلى  نظر  من 
فاأحلقها بها من حيث جواز التقا�سي عن بعد فيها. 

ومن نظر اإلى اأن هذه احلقوق ت�سبه احلدود من حيث اأنها ل تثبت اإل ب�ساهدين، 
اأحلقها بها من حيث عدم جواز التقا�سي عن بعد فيها)1(. 

الق�سم الرابع: 

ثالثة  على  والق�سا�ص،  بعد يف احلدود  التقا�سي عن  قبول  الفقهاء يف  اختلف 
اأقوال: 

ا.  القول الأول: عدم قبول التقا�سي عن بعد يف احلدود والق�سا�ص مطلقاً

وهو مذهب احلنفية)2(، ورواية عند احلنابلة)3(. 

القذف، وعدم قبوله  الق�سا�ص وحد  التقا�سي عن بعد يف  الثاين: قبول  القول 
فيما �سواهما. 

وهو مذهب ال�سافعية)4(، واحلنابلة)5(. 

الإتقان والإحكام )41/1(، التاج والإكليل )150/8(، اأدب القا�سي للماوردي )104/2(، الإن�ساف   )1(
مع املقنع وال�سرح الكبري )9/29(. 

بدائع ال�سنائع )8/7(، البناية �سرح الهداية )35/9(.   )2(
املبدع )215/8(، الإن�ساف مع املقنع وال�سرح الكبري )9/29(.  )3(

اأ�سنى املطالب  احلاوي الكبري )238/21(، البيان للعمراين )366/13(، مغني املحتاج )453/4(،   )4(
 .)318/4(

ك�ساف القناع )361/6(، الإن�ساف مع املقنع وال�سرح الكبري )9/29(.  )5(
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ا.  القول الثالث: قبول التقا�سي عن بعد يف احلدود والق�سا�ص مطلقاً

وهو مذهب املالكية)1(، وقول عند ال�سافعية)2(، ورواية عند احلنابلة)3(.

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

والتقا�سي عن بعد ل يخلو من �سبهة؛  بال�سبهات،  ُتدراأ  والق�سا�ص  اأن احلدود 
واحتمالية  فيها،  الت�سنع  واإمكانية  القا�سي  عن  احلقيقي  ولبعده  اخلطاأ،  لحتمال 
ا والتدلي�ص فيها، فلهذا ل  تغيري الأدلة اأو التلبي�ص بها على القا�سي، اأو تغيريها اأ�سا�ساً

ُيقبل التقا�سي عن بعد يف احلدود والق�سا�ص)4(. 

وميكن اأن يناق�ص: باأن ال�سبه ال�سعيفة ل ميكن اعتبارها والعمل بها، واإل ملا ثبتت 
احلدود بال�سهادة الظنية، والإقرار؛ لحتمال الكذب، واخلطاأ، وتغري العقل. 

دليل القول الثاين: 

الق�سا�ص وحد القذف من حقوق الآدميني، اأما بقية احلدود فهي من حقوق اهلل 
تعالى، فيقبل التقا�سي عن بعد يف حقوق الآدميني؛ لأنها مبنية على امل�ساحة، وهم 
فلم  امل�ساحمة؛ ل�ستغنائه عنها،  مبنية على  تعالى  اأما حقوق اهلل  اإليها،  حمتاجون 

يقبل فيها التقا�سي عن بعد)5(. 

اإل  ُت�سرع  مل  تعالى-  اهلل  حقوق  �ُسّميت  -واإن  احلدود  باأن  ُيناق�ص:  اأن  وميكن 
مل�سلحة الآدميني، وهم يف حاجة اإليها؛ ملا فيها من م�سالح الزجر والتاأديب والتهذيب 

املدونة )146/5(، التاج والإكليل )150/8(.   )1(
الأم )53/7(، البيان للعمراين )366/13(، احلاوي الكبري )169/14(، اأدب القا�سي لبن القا�ص   )2(

 .)323/1(
املبدع )215/8(، الإن�ساف مع املقنع وال�سرح الكبري )9/29(.  )3(

تبيني احلقائق )182/4(، املبدع )215/8(.   )4(
مغني املحتاج )453/4(، املغني )199/14(، خماطبات الق�ساة )246(.   )5(
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واملحافظة على الفرد واملجتمع. 

دليل القول الثالث: 

  ما �سبق يف احلديث الذي رواه ال�سيخان من حديث �سهل بن اأبي حثمة
من كتاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلى اليهود يف ق�سة عبداهلل بن �سهل وحميِّ�سة...، وفيه: فقال 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإما اأن يدوا �ساحبكم، واإما اأن ُيوؤِذنوا بحرب«، فكتب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

اإليهم يف ذلك، فكتبوا: واهلل ما قتلناه.....)1(. 

فهذا دليل على اإثبات الق�سا�ص بالكتاب، ومل ُيقّيد بكونه من قا�ٍص اإلى قا�ٍص، 
والتقا�سي عن بعد داخل يف ذلك، وميكن اعتبار الق�ساء باحلدود والق�سا�ص عن 

بعد. 

الق�سا�ص،  ذكر  يت�سمن  اليهود مل  اإلى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كتاب  اأن  ُيناق�ص:  اأن  وميكن 
واإمنا ت�سمن ذكر الدية، فلهذا ل ُيقبل التقا�سي عن بعد يف احلدود والق�سا�ص. 

الرتجيح:

الذي يظهر -واهلل اأعلم- اأن القول الثالث هو الأظهر؛ لأن احلدود والق�سا�ص 
ل  فهي  بعد،  التقا�سي عن  بها من خالل  وتاأمل يف احلكم  كانت حمل خطر  واإن 
التقا�سي عن بعد  الفقهاء على قبول  اتفق  التي  تقل خطورة من احلقوق الأخرى 
فيها، فاإن راأى القا�سي اأن ق�سية احلد عنده اأو الق�سا�ص ُيحتاج معها اإلى ح�سور 
اخل�سمني حقيقة يف جمل�ص الق�ساء، فله ذلك، وهي من امل�سلحة التقديرية التي 
اأما  ومناق�ستهما،  و�سوؤالهما،  لديه،  اخل�سمني  ح�سور  من  مانع  فال  له،  �ست  فوِّ
الآدميني،  التفريق بني حقوق اهلل وحقوق  اأو  الق�سا�ص واحلدود  القول برّدها يف 
فهو غري وجيه؛ لأنها ما �ُسرعت اإل للحاجة، واحتمال ورود اخلطاأ عليها اأو تغيريها، 
جاءت  هذا  ومع  ال�سريعة،  قررتها  التي  الإثبات  طرق  كامل  على  يرد  احتمال  هو 

�سبق تخريجه.   )1(
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ا ُيبنى عليه احلكم الق�سائي)1(،  ال�سريعة باعتمادها والتاأ�سي�ص عليها دليالاً �سرعياً
واهلل اأعلم.

من�ساأ اخلالف: 

 من راأى عدم قبول التقا�سي عن بعد يف هذه احلقوق، فالأنها ت�سبه ال�سهادة على 
ال�سهادة؛ وال�سهادة على ال�سهادة ل تثبت يف احلدود والق�سا�ص. 

ومن راأى قبولها يف الق�سا�ص وحد القذف دون بقية احلدود؛ فالأنها من حقوق 
الآدميني، واحلاجة ت�ستدعي ذلك. 

ومن راأى قبول التقا�سي عن بعد يف جميع هذه احلقوق؛ فالأن التقا�سي عن بعد 
فيها  اأجازه يف جميع احلقوق مبا  الراأي  راأى هذا  وعليه فمن  للحاجة،  اإل  �ُسرع  ما 

احلدود والق�سا�ص)2(. 

�سدر تعميم رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�ساء رقم 17388 وتاريخ 1441/10/5ه��، املت�سمن اأن املحاكم   )1(
هو  الأ�سل  اأن  منه  فُيفهم  املحاكم،  جميع  لدى  املنظورة  الق�سايا  جميع  يف  بعد  عن  جل�ساتها  تعقد 
اإذا ا�سرتاب القا�سي، وهو ما  اإل  التقا�سي عن بعد يف جميع الق�سايا مبا فيها احلدود والإتالفات، 
ا مع ال�سوابط التي قررتها الوزارة، والتي جرى ذكرها يف املبحث  اأ�سرت اإليه يف الرتجيح، فيكون مت�سقاً

الثامن. 
بدائع ال�سنائع )8/7(، التاج والإكليل )150/8(، احلاوي الكبري )238/21(، الإن�ساف مع املقنع   )2(

وال�سرح الكبري )11/29(.
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اخلامتة

بعد عر�ص هذا البحث، ا�ستخل�ص منه اأهم نتائجه وهي: 

• قواعد 	 وفق  القا�سي  اإلى  الأطراف  حتاكم  هو  بعد:  عن  التقا�سي  مفهوم 
املرافعات واجلميع متفرقون يف املكان. 

• الت�سالت 	 ب�سرعة  متيزه  اأهمها،  من  خ�سائ�ص  بعد  عن  للتقا�سي  اأن 
املتعددة، مما  الأطراف  وامل�ستندات بني  الوثائق  اإر�سال  واإمكانية  و�سهولتها 

يوؤدي اإلى توفري اجلهد والوقت والكلفة. 

• الثاين: 	 املبحث  يف  ُذكر  ما  اأهمها  من  مزايا  بعدة  بعد  عن  التقا�سي  متيز 
يف  حاجة  هناك  فلي�ست  الوقت،  واخت�سار  التقا�سي،  اإجراءات  ب�ساطة  من 
تقليل  م�سلحة  من  فيه  ما  مع  املرافعة،  جل�سات  حل�سور  للمحاكم  الذهاب 
افتعال الأعذار يف التخلف عن اجلل�سات الق�سائية، وعدم الغياب عنها بال 
عذر، وتقليل تكد�ص الق�سايا، وتخفيف احلدة والحتقان املوجود عند بع�ص 

اخل�سوم يف بع�ص الق�سايا املنظورة. 

• اإن التقا�سي عن بعد مع ما يحمله من مزايا وح�سنات وت�سهيل للرتافع على 	
اعتماده  ومنها  واملالحظات،  العيوب  بع�ص  تعرت�سه  واأن  بد  ل  املتقا�سيني، 
على م�سادر الطاقة الرئي�سة والحتياطية، ومع هذا قد ل ي�سلم من انقطاع، 
اأو عطل ما، وقد يكون النقطاع ب�سبب عدم توفر الإنرتنت ب�سبب قطعه يف 
اأحد  الإنرتنت يف  انقطاع  اأثناء  �سنوات  قبل عدة  وقد ح�سل هذا  ما،  مكان 
الكيابل البحرية، مما اأدى اإلى انقطاع الإنرتنت يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
ودول اخلليج وم�سر والهند، ملدة اأ�سبوعني، ول يخفى اأن التقا�سي عن بعد 

يعتمد ب�سكل اأ�سا�ص على وجود ال�سبكة العاملية. 
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• اأما اآثار التقا�سي عن بعد فقد متثل بعدة اأمور منها: تعار�سه مع مبداأ عالنية 	
اجلل�سات، وهذا يتنافى مع التقا�سي عن بعد، فعالنية جل�سات املرافعة تعني 
اأن اأبواب قاعة املحكمة مفتوحة اأمام اجلميع، ليح�سر املرافعة من �ساء من 
يف  اإل  الق�سائية،  ال�سلطة  اأعمال  على  ا  رقيباً ويكون  متييز،  دون  الأ�سخا�ص 
اأحوال من�سو�سة اأجاز النظام انعقادها �سرية ل�سبب ما؛ وهذا غري متحقق 

يف التقا�سي عن بعد. 

• يعتمد التقا�سي عن بعد على ثالثة اأ�س�ص، هي: امل�ستند الإلكرتوين، والكتابة 	
الإلكرتونية، والت�سجيالت الرقمية )امل�سموعة واملرئية(. 

• الأدلة 	 على  ا  تاأ�سي�ساً بعد  عن  التقا�سي  م�سروعية  على  ال�سرعية  الأدلة  دّلت 
ال�سرعية. 

• تخريج التقا�سي عن بعد على كتاب القا�سي اإلى القا�سي. 	

• يوؤدي 	 فهذا  بعد،  عن  التقا�سي  اأجزنا  فحيث  بعد،  عن  ال�سهادة  اأداء  جواز 
اإلى اعتبار ال�سهادة احلكمية التي يوؤدي فيها ال�ساهد �سهادته لدى القا�سي 
عرب و�سائل الت�سال احلديثة، ودليل ذلك اأنه ل فرق بني ال�سهادة احلقيقية 
وال�سهادة احلكمية اإل من حيث املكان، والفرق بينهما فرق طردي غري معترب، 
ما واأن الفقهاء قد اأجازوا كتاب  ول موؤثر، لأنه ل يخل مبق�سود ال�سهادة، ل �سيِّ
القا�سي اإلى القا�سي، وفيه عمل ب�سهادة على غائب اأو ق�سي به عليه، دون 

ح�سوره.

• ا على ما تقدم من م�سروعية التقا�سي عن 	 يجوز اأداء اليمني عن بعد؛ تاأ�سي�ساً
بعد، وملا ذكره الفقهاء من م�سروعية كتاب القا�سي اإلى القا�سي، والعمل به، 
ول فرق هنا بني اليمني احلقيقية واليمني احلكمية، والفرق بينهما فرق طردي 
غري موؤثر. لذا ُيقال بجواز اأداء اليمني عن بعد فيما يجوز به التقا�سي عن بعد. 

• يكون اأداء ال�سهادة واليمني ح�سب ال�سوابط املذكورة يف البحث، وال�سادرة 	
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من اجلهة املخت�سة. 

• اأن يتفق فقهاء الع�سر على جواز التقا�سي عن بعد يف احلقوق املالية 	 يكاد 
اإلى  توؤول  التي  احلقوق  ويف  والو�سية،  وامل�ساربة  والإجارة  والبيع  كالقر�ص 
والأر�سني  كالدور  املنقولة  غري  الأعيان  ويف  للمال،  املوجبة  كاجلناية  املال 

و�سائر العقارات.

• التقا�سي عن بعد بطريقة الت�سال 	 اأن يتفق فقهاء الع�سر على جواز  يكاد 
وال�سهادة  الدعوى  يف  اإليها  الإ�سارة  دون  تتعني  ل  التي  الأعيان  يف  املرئي 
واحلكم كاملنقولت من احليوان واللبا�ص واملتاع وال�سلع؛ لأنه ميكن الإ�سارة 

اإليها يف الت�سال املرئي. 

• واحلكم 	 وال�سهادة  الدعوى  يف  اإليها  الإ�سارة  دون  تتعني  ل  التي  الأعيان 
كاملنقولت من احليوان واللبا�ص واملتاع وال�سلع، فهذه ل تقبلها الذمم، وُيحتاج 
يف معرفة اأعيانها اإلى الإ�سارة اإليها، فهذه اختلف الفقهاء يف قبول التقا�سي 
على  ا  معتمداً كان  اإذا  الإلكرتوين  التقا�سي  بطريقة  كانت  اإذا  فيها  بعد  عن 

تبادل املذكرات املكتوبة، على ثالثة اأقوال. 

• احلقوق غري املالية التي تثبت مع ال�سبهة كالنكاح، والطالق، واخللع، والتوكيل، 	
والو�سية، والن�سب، والعتق، والكتابة، والتدبري، وال�ستيالد، ونحوها، اختلف 

الفقهاء يف قبول التقا�سي عن بعد فيها على قولني. 

• اختلف الفقهاء يف قبول التقا�سي عن بعد يف احلدود والق�سا�ص على ثالثة 	
اأقوال. 

واهلل امل�سوؤول واملن�سود اأن ينفع بهذا البحث �ساحبه وجمتمعه واأمته، واأن يرزقنا 
العلم النافع والعمل ال�سالح، واحلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا 

حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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املالحق

ملحق رقم )1( 
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ملحق رقم )3()1(

اليوم.....  ففيها هذا  وبعد  بعده  نبي  ل  وال�سالم على من  وال�سالة  احلمد هلل 
املوافق...... افتتح اجلل�سة...... وفيها ح�سر املدعي العام واملدعى عليه/.......، 
جائحة  ب�سبب  الحرتازية،  الإجراءات  �سمن  بعد،  عن  املحاكمة  طريق  عن  وذلك 
العامة  النيابة  فرع  على  ا  عاماً ا  مدعياً )ب�سفتي  الدعوى  لئحة  ون�ص  كورونا، 
التحقيق من توجيه التهام  اإليه  انتهى  اأعاله مبا  اأدعي على املذكور  مبنطقة حائل 
للحدث/...... بال�سرتاك عن طريق التفاق وامل�ساعدة يف �سرقة خم�سة روؤو�ص من 

ا، وذلك لالأدلة والقرائن التالية:  الأغنام مع املتهمني الآخرين، املجرم �سرعاً

اإقراره  املت�سمن  وا�ستجوابه  اأقوال  �سماع  مبح�سري  عليه/......  املدعى  اإقرار 
بال�سفحة  عنه  املنوه  املدعيان  �سبكي  من  اأغنام  روؤو�ص  ب�سرقة خم�سة  قيامهم  عن 

رقم )39/3(.

يوم  من   12:00 ال�ساعة  متام  يف  باأنه   ).....( رقم  املواطن  ب�سهادة  ورد  ما   
اأغنامهم الواقع �سمال جبه  اخلمي�ص �ساهد �سوء �سيارة متوقفة بالقرب من �سبك 
وات�سل باأخيه ماجد واأبلغه بذلك واجته نحوهم ولكن �سيارته تعطلت ومل ي�سل لهم 
وحتركت �سيارتهم، ومل ُي�ساهد الأ�سخا�ص ول نوع ال�سيارة املنوه عنه بال�سفحة رقم 

 .)46(

ا  ما ورد مبح�سر القب�ص على املتهمني املت�سمن باأنه يف ال�ساعة الواحدة �سباحاً
من يوم اخلمي�ص املوافق 26/ 06/ 1441ه�، وردهم ات�سال من املدعي/...... باأنه 
وتابعه  الفرار  وارتكب  اأغنامه،  �سبك  عند  متوقفة  هايلوك�ص  نوع  من  �سيارة  �ساهد 
بعد  ا�ستيقافه  ومت  لوحات  بدون  ال�سيارة  و�سوهدت  للموقع  الدورية  توجيه  وجرى 

تطبيق للتقا�سي عن بعد يف ق�سية جزائية نظرت يف املحكمة اجلزائية يف حائل و�سدر بها القرار رقم:   )1(
تقدمي  دون  من  املدة  القطعية مب�سي  احلكم  اكت�سب  وقد   ، بتاريخ: 1441/10/18ه�   ،411356157

اعرتا�ص من النيابة اأو املدعى عليه. 
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حماولة الهرب، وات�سح اأنها بقيادة...... وبرفقته كل من/..... وب�سندوق ال�سيارة 
عدد خم�سة روؤو�ص اأغنام، املنوه عنه بال�سفحة رقم )20(.

 ما ورد مبح�سري تعرف املدعيان/...... على اأغنامهما التي متت �سرقتها من 
قبل املتهمني والتي تعرفوا عليها واأنها عائدة لهما املنوه عنه بال�سفحة رقم )4-3(.

 ما ورد مبح�سر النتقال واملعاينة باأنه بالنتقال ملوقع اأغنام املدعي/..... ات�سح 
راٍع  بالقرب من منزله ول يوجد  باأر�ص ف�ساء  باأنه �سبك حديدي يقع �سمال...... 
لالأغنام، وبالنتقال ملوقع �سبك املدعي/..... ات�سح باأنه �سبك حديدي ل يوجد به 
راٍع، ومن خالل املعاينة مل ي�ساهد اآثار ال�سيارة واآثار اأقدامهم عند التحميل، املنوه 

عنه بال�سفحة رقم )17(. اإجراءات اأخرى.

الالئحة  من   22 رقم  باملادة  الواردة  النظامية  بحقوقه  عليه  املدعى  اإبالغ  مت 
التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية امل�سار اإليه املت�سمنة اإبالغه باأ�سباب القب�ص 
وحقه  واملحاكمة،  التحقيق  مرحلتي  يف  وحمامي  بوكيل  بال�ستعانة  وحقه  عليه 

بالت�سال مبن يرى اإبالغه بالقب�ص عليه واإيقافه.

مت فرز الأوراق امل�سار لرقمها اأعاله للحدث...... لختالف جهة التقا�سي كونه 
ا ومطالب بحقه عقوبة تعزيزية، و�سدرت الق�سية الأ�سا�سية للمحكمة اجلزائية  حدثاً
بحائل بخطاب الفرع رقم )22304( وتاريخ 1441/8/26ه�، وحيث اإن ما اأقدم عليه 
لذا  ا-،  �سرعاً عليه  ومعاقب  حُمّرم  -فعل  ا  �سرعاً املعتربة  اأهليته  بكامل  وهو  املذكور 
اأطلب اإثبات اإدانته مبا ن�سب اإليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيزية تردعه وتزجر غريه 
اأن احلق اخلا�ص انتهى بالتنازل( وباهلل التوفيق( هكذا  ا  اإليه )علماً اأ�سند  لقاء ما 

ادعى.

الإجابة: وبعر�ص دعوى املدعي العام على املدعي عليه..... بعد اأن جرى اإفهامه 
اأجاب قائالاً )ما جاء بدعوى  له وباأن له احلق بتوكيل حمام عنه  بالتهمة املن�سوبة 
املدعي العلم من اتهامي بال�سرتاك عن طريق التفاق وامل�ساعدة يف �سرقة خم�سة 



د. الوليد بن عيسى بن حممد احلميد

العدد  السادس واخلمسون  627العدد  السادس واخلمسون 626

خم�سة  وجدنا  اأننا  وال�سحيح  �سحيح  غري  اآخرين،  متهمني  مع  الأغنام  من  روؤو�ص 
اأغنام )همل( يف النفود وقمنا باأخذها اإلى �سبك خا�ص بالأغنام الهمل حتى يجدها 

�ساحبها. 

دعواي  يف  ذكرته  ما  ال�سحيح   : قائالاً اأجاب  العام  املدعي  على  ذلك  وبعر�ص 
وبينتي مر�سودة فيها واأطلب عر�سها على املدعي عليه هكذا اأجاب.

وا�ستجوابه  عليه  املدعى  اأقوال  �سماع  مبح�سري  جاء  ما  وبعر�ص  املرافعة: 
املت�سمن اإقراره عن قيامه ب�سرقة خم�سة روؤو�ص اأغنام من �سبكي املدعيان املنوه عنه 
بال�سفحة رقم )39/3(. اأجاب بقوله: اعرتايف �سحيح ولكن كان ذلك بعد اأن قال 
اأجاب وب�سوؤال  بال�سرقة. هكذا  اإذا اعرتفتم  اأخرجكم  اأنني �سوف  العام  لنا املدعي 
فاأجاب  التحقيق  جهات  اأو  العام  املدعي  من  باإكراه  اعرتافه  كان  هل  عليه  املدعى 
املواطن/.....  ب�سهادة  ورد  ما  وبعر�ص  العرتاف،  على  اأحد  يكرهني  مل  ل   : قائالاً
-�سعودي اجلن�سية- مبوجب الهوية الوطنية رقم ).....( باأنه يف متام ال�ساعة.... 
من يوم..... �ساهد �سوء �سيارة متوقفة بالقرب من �سبك اأغنامهم الواقع �سمال.... 
�سيارته تعطلت ومل ي�سل لهم  واأبلغه بذلك واجته نحوهم ولكن  باأخيه....  وات�سل 
بال�سفحة  عنه  املنوه  ال�سيارة،  نوع  ول  الأ�سخا�ص  ي�ساهد  ومل  �سيارتهم،  وحتركت 
رقم )46(. اأجاب بقوله: مل اأقم بال�سرقة ول اأعرف ال�ساهد و�سهادته غري �سحيحة 
وب�سوؤال املدعي العام عليه هل لديهما زيادة على ما قدما اأجابا بقولهما: نكتفي مبا 

مت تقدميه، لذا قررت الدائرة قفل باب املرافعة: 

الأ�سباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار املدعى عليه بال�سرقة 
ا واإنكاره ال�سرقة اأثناء املحاكمة ولكون امل�سروقات مل تكن يف حرز مينعها من  حتقيقاً
ال�سرقة اأثناء املحاكمة، ولكون امل�سروقات مل تكن يف حرز مينعها من ال�سرقة ويقام 
فيه احلد ملا اأ�سار املدعي العام يف دعواه من اأنه ل يوجد راٍع ول توجد اآثار تك�سري يف 
ال�سبك واإمنا مت فتحها واإغالقها دون حرز، ولإقرار املدعى عليه باأنه مل يكره على 

اإقراره بالعرتاف بال�سرقة اأثناء التحقيق، ولذلك كله قررت الدائرة ما يلي: 
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طريق  عن  بال�سرتاك  عليه.....  املدعى  اإدانة  الدائرة  لدى  ثبت   : اأولاً احلكم: 
اخلا�ص  الأغنام  �سبك  من  الأغنام  من  روؤو�ص  خم�سة  ب�سرقة  وامل�ساعدة  التفاق 

باملدعي اخلا�ص مع املتهمني الآخرين.

ا: تعزير املدعى عليه...... باإيقافه بدار املالحظة الجتماعية ملدة اأحد ع�سر  ثانياً
ا حت�سب منها مدة اإيقافه ال�سابقة على ذمة هذه الق�سية، هذا ما ظهر للدائرة  �سهراً
وبه حكمت، وجرى اإعالن احلكم واإفهام املدعي العام واملدعى عليه بطرق العرتا�ص 
امل�سار اإليها يف املادة اخلام�سة وال�ستني بعد املائة من نظام املرافعات ال�سرعية واملادة 
الثانية والت�سعني بعد املائة من نظام الإجراءات اجلزائية، ويكون التوقيع على �سبط 
ح�سور اجلل�سة وما مت فيها وا�ستالم ن�سخة من احلكم بعد هذه اجلل�سة، ومت الإفهام 
ا من اليوم التايل  ا اعتباراً بتقدمي الالئحة العرتا�سية على احلكم خالل ثالثني يوماً
لهذا اليوم، واإن مل يقدما اعرتا�سهما خالل هذه املدة فاإن حقهما يف طلب التدقيق 
ا ويكت�سب احلكم ال�سفة القطعية بناءاً على املادة الرابعة والت�سعني بعد  يعترب �ساقطاً
املائة من نظام الإجراءات اجلزائية واملادة التا�سعة والثالثني بعد املائة من الالئحة 

التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية، وباهلل التوفيق.

املدة  م�ست  وقد  املرافعة:  1441/11/21ه�  اليوم  هذا  ففي  وحده،  هلل  احلمد 
ا ومل يقدم كل من املدعي العام واملدعى عليه اعرتا�سهما على  النظامية ثالثني يوماً
احلكم، وبناءاً على املادة الرابعة والت�سعني بعد املائة من نظام الإجراءات اجلزائية، 
فقد �سقط حقهما يف طلب ال�ستئناف، وبناءاً على املادة العا�سرة بعد املائتني من ذات 

النظام، فقد اكت�سب احلكم ال�سفة القطعية وباهلل التوفيق.
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مكتبة م�سطفى البابي احللبي، م�سر، الطبعة الثالثة، 1375ه�/1956م.
ت: . 19 الطالبني،  منهاج  على  املحلي  الدين  جالل  �سرح  على  قليوبي  حا�سية   
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حكم جهر امل�سبوق عند ق�ساء ما فاته

»عند ق�ساء ما فاته يف ال�سالة اجلهرية، فهو خمري بني اجلهر 
والإ�سرار، وقد اأخرج مالك يف املوطاأ عن نافع عن ابن عمر ر�سي 
اهلل عنهما اأنه كان يجهر بالقراءة اإذا فاته �سيء من ال�سالة، 
وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة لالإفتاء)9810( )برئا�سة ال�سيخ 
يجوز  هل  الفجر،  �سالة  من  ركعة  فاتتني  اإذا  �ص:  باز(:  ابن 
تي�سر من  وما  الفاحتة  تقراأ  ج:  الأخرية؟  الركعة  يل اجلهر يف 
القراآن جهرااً ل ي�سو�ص من حولك من امل�سلني يف ق�ساء الركعة 

التي فاتتك مع الإمام«. 
  لطائف الفوائد للدكتور/�سعد اخلثالن، )�س: 42(.
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املقدمة

اإن احلمد هلل، نحمده ون�ستعينه، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي 
ا عبده ور�سوله، اأما بعد: له، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممداً

تظافرت  وقد  اأطيب اخل�سال،  ومن  الأعمال،  اأف�سل  الدين من  التفقه يف  فاإن 
الن�سو�ص من الكتاب وال�سنة على ف�سله، واحلث عليه. 

قال  عظيم؛  وثواب  اأجر  باب  ال�سرعية  الأحكام  ا�ستظهار  يف  والجتهاد  والفقه 
ُثمَّ  َفاْجَتَهَد  َواإَِذا َحَكَم  اأَْجَراِن،  َفَلُه  اَب  اأَ�سَ ُثمَّ  َفاْجَتَهَد  ملسو هيلع هللا ىلص »اإَِذا َحَكَم احَلاِكُم  النبي 
املح�ص،  العقلي  ال�ستح�سان  هو  لي�ص  عليه  املاأجور  والجتهاد  ْجٌر«)1(،  اأَ َفَلُه  اأَْخَطاأَ 
وا�ستنباط  الفكر،  واإعمال  النظر،  هو  بل  املجرد؛  والراأي  بالهوى  القول  هو  ولي�ص 
العلل لإحلاق غري املن�سو�ص باملن�سو�ص عليه، فالعلماء جممعون على اأن الن�سو�ص 

ال�سرعية متناهية، واأفعال املكلفني وحوادثهم غري متناهية.

العلل  ا�ستنباط  باأن  ي�سلم  اأن  اإل  ميلك  ل  الفقهي  الرتاث  ل�سفحات  املقّلب  اإن 
ل  اأنه  كما  ال�سرعية،  الأحكام  عن  الك�سف  يف  الجتهاد  جماري  اأعظم  هو  الفقهية 
واإمنا  والتحّكم،  ب�سرب من اخلر�ص  مل�ساألة فقهية  العلماء علة  اأظهره  يوجد معنى 
اإثباتهم لعلية ذلك املعنى جاٍر وفق �سنن ثابتة مقررة، ومنتزعة من اأدلة �سرعية مبا 

يفيد القطع اأو الظن الغالب.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ، كتاب العت�سام بالكتاب وال�سنة، باب اأجر احلاكم اإذا اجتهد فاأ�ساب   )1(
اأو اأخطاأ، برقم )7352 (، )9/ 108(. وم�سلم يف �سحيحه، كتاب الأق�سية، باب بيان اأجر احلاكم اإذا 

اجتهد فاأ�ساب اأو اأخطاأ، بر قم )1716(، )1342/3(. 
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ا وحديثاًا؛ �سواءاً عند تقريرهم حلكم  وهكذا اعتنى الفقهاء بالعلل الفقهية قدمياً
نازلة، اأو ترجيحهم لقول، اأو تخريجهم ملذهب، و�سواءاً اأكان ذلك يف جمال الدر�ص اأو 

املناظرة، اأو الفتيا، اأو يف ال�سروح اأو يف املتون.

ا باأن ُيكتب يف هذا العلم )علم العلل الفقهية( على وجه ال�ستقالل  فكان جديراً
ون�ساأته  ومباحثه  ومو�سوعه،  حدوده،  وتبيني  وتوؤ�سله،  ركائزه  تقّيم  نظرية  درا�سة 

وثمرته واملوؤلفات فيه)1(.

من هنا قدمت هذه الدرا�سة النظرية لعلم العلل الفقهية ب�سكل خمت�سر، تاركة 
املجال للتو�سع ملن ُتتاح له الفر�سة.

اأهمية املو�سوع: 

• علم العلل الفقهية ينمي ملكة الجتهاد، فالجتهاد: ملكة وقدرة ي�ستطيع بها 	
املجتهد اأن ي�ستنبط الأحكام العملية من الأدلة التف�سيلية، فاإذا ُعرفت العلة؛ 

متكن املجتهد من ا�ست�سحابها يف م�سائل ووقائع اأخرى.

• مبعرفة العلل الفقهية يعي�ص امل�سلم وفق مراد اهلل، ووفق املعاين التي اأرادها 	
جميع  يف  من�سبطة  مت�سقة  احلياة  ت�سري  وهكذا  ا،  تركاً اأو  فعالاً   ، اهلل 

املجالت: التعبدية، وال�سخ�سية، واملالية، وغريها.

• علم العلل الفقهية ي�ساعد على �سبط الفروع الفقهية الكثرية يف م�سلك واحد؛ 	
مما ي�ساعد على حفظها وفهمها.

• معرفة العلل الفقهية ي�ساعد على فهم اأ�سرار ال�سريعة ومقا�سدها.	

هدف البحث: 

• خدمة علم العلل الفقهية من خالل ر�سم حدوده، وحترير اإطالقاته، واإبرازه، 	
وكان ف�سيلة الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل اآل �سيف اأ�ستاذ الفقه بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية   )1(
هو اأول -ح�سب علمي- من دعا اإلى و�سع درا�سة علمية حول تاأ�سيل علم العلل الفقهية، وكتب فيه فكرة 

بحثية ن�سرها يف موقعه ال�سخ�سي، ويف موقع الألوكة، على ال�سبكة العنكبوتية.
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والتنبيه على اأهميته، و�سرورة العتناء به.

• خدمة امل�ستغلني فيه بتو�سيح روؤو�ص مبادئه؛ لي�سرعوا فيه على ب�سرية.	

�سبب اختياره: 

• افتقار املو�سوع لالهتمام الذي ي�ستحقه؛ اإذ اأن اإبراز العلل املوؤثرة يف الأحكام 	
له دور كبري يف فهم ال�سريعة، والإبحار ب�سفينة الجتهاد لرب الأمان والرحمة 

والإحكام.

الدرا�سات ال�سابقة:  

مل اأجد يف حدود اطالعي ونطاق البحث والتق�سي درا�سة نظرية فقهية، تتناول 
هذا العلم ب�سكل م�ستقل، وتربزه وتبني معامله، ومبادئه، ون�ساأته واملوؤلفات فيه منذ 

الن�ساأة اإلى الع�سر احلا�سر. 

الفقهية يف  العلل  ال�سوء على  بع�ص مباحثها-  الدرا�سات -يف  بع�ص  األقت  وقد 
ن�سو�ص الكتاب وال�سنة والآثار؛ مثل: 

• تعليل الأحكام عر�ص وحتليل طريقة التعليل وتطوراتها يف ع�سور الجتهاد 	
والتقليد، موؤلفه حممد م�سطفى �سلبي، ن�سرته دار النه�سة العربية للطباعة 

والن�سر، بريوت. 

• حممد 	 بن  اأحمد  د.  اأ.  موؤلفه  ا،  وتطبيقاً درا�سة  ال�سرعية  الأحكام  تعليل 
العنقري، ن�سرته دار التحبري للن�سر والتوزيع.

واقت�سر نوع اآخر من املوؤلفات التي كتبت يف هذا العلم على اجلانب التطبيقي، 
وذلك من خالل جمع العلل الفقهية يف باب معني من اأبواب الفقه، اأو يف كتاب معني، 
اأو عند عامل معني، اأو علة فقهية واحدة جمع حتتها عدد من الفروع. اأذكر منها على 

�سبيل املثال: 

• بن 	 خالد  الدكتور  موؤلفه  املحرمة،  املالية  للمعامالت  الأ�سا�سية  العلل 
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عبدالعزيز اآل �سليمان، ن�سرته دار التحبري للن�سر والتوزيع، وقد ح�سر العلل 
الفقهية الأ�سا�سية للمعامالت املالية املحرمة يف خم�ص علل، ا�ستدل لها، وبنّي 
�سوابطها، ووّجه ت�سعب العلل الأَخَر منها، وتطبيق هذه العلل على طائفة من 

املعامالت املالية املحّرمة املعا�سرة. 

• دوا�ص 	 عاي�ص  للباحث:  للنووي،  املهذب  �سرح  املجموع  يف  الفقهية  العلل 
ال�سريعة  العلوم،  دار  كلية  املنيا،  جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  الر�سيدي،  باتل 

الإ�سالمية.

• دحمان 	 اإ�سماعيل،  �ساهدي  للباحثني  املالكية،  عند  البيوع  عن  النهي  علل 
والجتماعية،  الإن�سانية  العلوم  كلية  دراية،  اأحمد  جامعة  عبداحلفيظ، 

اجلزائر.

• العلل الفقهية عند الإمام القرايف يف العبادات، للباحث حممد قليف�ص مزيد، 	
ر�سالة ماج�ستري، جامعة املنيا، كلية دار العلوم، ق�سم ال�سريعة الإ�سالمية.

• بن 	 حمود  للباحث  املعا�سرة،  وتطبيقاته  �سوابطه  اهلل  خلق  بتغيري  التعليل 
عبداهلل احلب�سي، ر�سالة ماج�ستري، جامعة ال�سلطان قابو�ص، كلية الرتبية، 

عمان.

منهج البحث: 

اأ�سري يف هذا البحث على املنهج التايل: 

اأعتمد على اأمهات امل�سادر واملراجع الأ�سيلة يف التحرير والتوثيق واجلمع.. 1

يف . 2 كانت  واإن  بهما،  اكتفيت  ال�سحيحني  يف  كانت  فاإن  الأحاديث،  اأُخّرج 
غريهما خّرجتها، وذكرت حكم اأهل العلم عليها.

العناية بقواعد اللغة والإمالء وعالمات الرتقيم. . 3

اأختم البحث بخامتة ت�ستمل ملخ�ص البحث واأهم النتائج. . 4
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اأحلق البحث بفهر�ص امل�سادر واملراجع.. 5

خطة البحث: 

ي�ستمل هذا البحث على مقدمة، ومبحثني وخامتة.

املقدمة وت�ستمل على اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره.

املبحث الأول: مبادئ علم العلل الفقهية، وفيه ع�سرة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف علم العلل الفقهية، وامل�سطلحات ذات العالقة، وفيه �ستة 
فروع: 

ا. ا و�سفياً الفرع الأول: تعريف العلل الفقهية باعتبارها مركباً

ا. الفرع الثاين: تعريف العلل الفقهية باعتبارها لقباً

الفرع الثالث: تعريف علم العلل الفقهية.

الفرع الرابع: يف بيان معنى املاآخذ واملدارك وعالقتها بالعلل الفقهية.

الفرع اخلام�ص: يف بيان معنى الفروق الفقهية وعالقتها بالعلل الفقهية.

الفرع ال�ساد�ص: يف بيان معنى القواعد الفقهية وعالقتها بالعلل الفقهية.

املطلب الثاين: مو�سوع علم العلل الفقهية.

املطلب الثالث: مباحث علم العلل الفقهية.

املطلب الرابع: ا�ستمداد علم العلل الفقهية.

املطلب اخلام�ص: غاية وثمرة علم العلل الفقهية.

املطلب ال�ساد�ص: وا�سع علم العلل الفقهية.

املطلب ال�سابع: ن�سبة علم العلل الفقهية.

املطلب الثامن: حكم علم العلل الفقهية.
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املطلب التا�سع: ف�سل علم العلل الفقهية.

املطلب العا�سر: ا�سم علم العلل الفقهية.

املبحث الثاين: ن�ساأة علم العلل الفقهية: وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: اأ�سماء العلة.

املطلب الثاين: ا�ستعمالت م�سطلح العلة عند الفقهاء والأ�سوليني.

املطلب الثالث: �سور الجتهاد يف العلة.

املطلب الرابع: ن�ساأة علم العلل الفقهية، والتاأليف فيه.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.

نبينا  على  واأ�سلم  واأ�سلي  والر�ساد،  والتوفيق  وال�سداد،  الهدى  اهلل  واأ�ساأل  هذا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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املبحث االأول
مبادئ علم العلل الفقهية

متهيد

اإن لعلم العلل الفقهية تعريفه الذي يعني على ت�سوره وال�سروع فيه على ب�سرية، 
طلبه  على  تبعث  التي  ثمرته  وله  العلوم،  من  غريه  عن  ميّيزه  الذي  مو�سوعه  وله 
وله  لها،  ينتمي  التي  للعلوم  ن�سبته  وله  منه،  ينبثق  الذي  ا�ستمداده  وله  وحت�سيله، 
حكمه الذي يبنّي موقف املكلف منه، وله ف�سله الذي يرفع من �سرف من يتعلمه، وله 

ا�سمه الذي ي�ستقل به.

 اإن هذه املبادئ تزيد من متييز هذا العلم ومن الب�سرية فيه)1(.

املطلب االأول
تعريف علم العلل الفقهية، وامل�صطلحات ذات العالقة

الفقهية نف�سها وما هو  العلل  الفقهية متوقف على معرفة  العلل  اإن تعريف علم 
معترب منها، وما لي�ص مبعترب، ولهذا �سنعر�ص تعريف العلل الفقهية بتعريف جزئيها 
ا لعلم معني، اإذ املعنى اللقبي ل ينفك  الذين تركبت منهما، ثم نعرفها باعتبارها لقباً

عن معانيه املركبة.

وذكر العلماء ثمانية مبادئ للعلوم ومنهم ذكرها ع�سرة، وقد نظمها اأكرث من واحد، منهم ابن ذكري   )1(
يف حت�سيل املقا�سد فقال: 

فاأول الأبواب يف املبادي... وتلك ع�سرة على املراد
احلد واملو�سوع ثم الوا�سع... وال�سم وا�ستمداد حكم ال�سارع

ت�سور امل�سائل الف�سيلة... ون�سبة فائدة جليلة 
الدر املختار وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار( )36/1(.
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الفرع الأول: تعريف العلل الفقهية باعتبارها مركًبا و�سفًيا

اأوًل: تعريفها يف اللغة: 

العلل جمع علة -بك�سر العني وت�سديد الالم- والعلة: معنى يحل باملحل فيتغري به 
حال املحل)1(، ول يبتعد هذا املعنى عن معاٍن اأخرى للعلة يف اللغة، ومنها)2(:

• املر�ص: يقال: عل يعل واعتل اأي مر�ص، فهو عليل، واأعّله اهلل، ول اأعلك اهلل 	
اأي ل اأ�سابك بعلة.

• لكل معتل 	 يقال هذا  تعدم خرقاء علة،  املثل: ل  ي�سغل �ساحبه، ويف  احلدث 
ومعتذر وهو يقدر.

• ال�سبب، ويقال هذا علة لهذا اأي �سبب، وهذه علته اأي �سببه.	

ولعل املعنى اجلامع لهذه املعاين: هو التغيري والتاأثري فاملر�ص يوؤثر يف املري�ص، 
واحلدث يوؤثر وي�سغل �ساحبه، وال�سبب يتغري ويتاأثر به احلال، ومن هنا جاء املعنى 

ال�سطالحي لكون العلة توؤثر يف احلكم؛ فهي مناط له يوجد بوجودها.

ثانًيا: تعريفها يف الإ�سالح: 

اأهم  على  منبهة  اأبرزها  و�ساأذكر  العلة،  تعريف  يف  وتعددت  العبارات  كرثت 
العبارات  تلك  من  لالرتقاء  وذلك  األفاظها؛  اإلى  الركون  دون  ومعانيها  مداركها 
ا كثرية اإلى املعاين املق�سودة واحلدود املعلومة من  ا، واملرتادفة اأحياناً املتباينة اأحياناً

فت به العلة ما يلي:  تلك العبارات.. فمما ُعرِّ

هي املعرف للحكم.. 1

تاج العرو�ص )47/30(  )1(
ينظر: ال�سحاح )1773/5(، ول�سان العرب )471/11(، والقامو�ص املحيط )1035(.  )2(
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وه���ذا ق���ول ال���رازي)1( والبي�س���اوي)2(، واب���ن ال�سبك���ي)3(، واحلنفي���ة)4(، 
واحلنابلة)5(. 

ف حلكم الفرع، اأما  واملق�سود باحلكم هنا: حكم الفرع، اأي اأن العلة هي املُعرِّ
حكم الأ�سل فقد ثبت بالن�ص، و)األ( للعهد الذهني، فاملعهود يف الذهن هو 

حكم الفرع لأنه هو الثمرة من القيا�ص)6(.

فالعلل ال�سرعية عالمات واأمارات مظهرة لالأحكام، فاإذا وجد املعنى وجد 
موجبة  ولكنها  بذواتها؛  موجبة  غري  اأنها  مبعنى  اأمارات  وقولهم  احلكم، 

للحكم بجعل ال�سرع اإياها موجبة العمل بها)7(.

ا لالأحكام.. 2 هي املوجب، ل لذاته بل بجعل ال�سارع اإياه موجباً

ون�سب للغزايل)8(، وقال به �سفي الدين الهندي)9(.

ا، باأن  فالعلة ال�سرعية كالعلة العقلية يف الإيجاب، اإل اأن اإيجابها ُعرف �سرعاً
العلة وجد احلكم على  اأنها متى حتققت  اإياها موجبة، مبعنى  ال�سرع  جعل 

وجه الرتباط العادي)10(.

ينظر: املح�سول )110/2(.  )1(
ينظر: منهاج الو�سول )98(.  )2(

ينظر: الإبهاج )39/3(.  )3(
ينظر: الف�سول يف الأ�سول )138/4(، واأ�سول ال�سرخ�سي )178/2(.  )4(

ينظر: التحبري �سرح التحرير )3177/7(.  )5(
ينظر: نهاية ال�سول )319(، والإبهاج )40/3(.  )6(

ينظر: اأ�سول ال�سرخ�سي )179/2(، واإر�ساد الفحول )110/2(.  )7(
ن�سبه اإليه ابن ال�سبكي يف الإبهاج )39/3( والإ�سنوي يف نهاية ال�سول )319( مع العلم اأن الغزايل اأطلق   )8(
على العلة: املعرف والأمارة، وتارة الباعث لل�سارع على احلكم، وتارة املوجب للحكم ل بذاته بل باإيجاب 

اهلل تعالى، ينظر: امل�ست�سفى )281، 305( و�سفاء الغليل )21، 47(.
نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول )3259/8(.  )9(

)10( ينظر: حا�سية العطار )274/2(.



د. ابتهال بنت عبد العزيز بن عبد الرمحن املربد

العدد  السادس  واخلمسون  647العدد  السادس واخلمسون 646

وزاد . 3 احلاجب)2(،  وابن  الآمدي)1(  اختيار  وهو  احلكم.  على  الباعث  هي 
ا فقال: الباعث على احلكم ل على �سبيل الإيجاب)3(. بع�سهم قيداً

ر الباعث با�ستمال املعنى على حكمة �ساحلة اأن تكون مق�سودة لل�سارع  وُف�سِّ
اأنه على وفق ما جعله اهلل  اأو  من �سرع احلكم، تبعث املكلف على المتثال؛ 
اهلل  على  ا  وجوباً ل  لهم  ا  واإح�ساناً عليهم  تف�سالاً  للعباد  م�سلحة   

تعالى)4(.

هي املوؤثر يف احلكم بذاته. ون�سب للمعتزلة)5(. . 4

واختلف يف تف�سري ما ذهب اإليه املعتزلة على وجهني: 

بذواتها،  موؤثرة  العقلية؛  كالعلل  ال�سرعية  العلل  املعتزلة  جعل  الأول:  الوجه 
فكما اأن النار علة لالحرتاق عندهم بالذات بال خلق اهلل تعالى الحرتاق؛ 
، اأي اأن العقل  ا عقالاً فاإن القتل العمد بغري حق علة لوجوب الق�سا�ص اأي�ساً
على  توقف  العدوان من غري  العمد  القتل  الق�سا�ص مبجرد  بوجوب  يحكم 

اإيجاب من موجب)6(.

الوجه الثاين: اأن العقل يدرك احلكم الثابت يف نف�ص الأمر عند وجود العلة؛ 
ل اأن العقل يحكم بالوجوب على اهلل ، فالعقل اأدرك الإيجاب والتحرمي، 

ل اأنه اأوجب وحّرم)7(.

ينظر: الإحكام )202/3(.  )1(
ينظر: منتهى الو�سول )174(.  )2(

ينظر: �سرح التلويح على التو�سيح )125/2(.  )3(
ينظر: الإحكام )202/3(، وك�سف الأ�سرار �سرح اأ�سول البزدوي )171/4(، والتحبري �سرح التحرير   )4(

.)3186/7(
ن�سبه الإ�سنوي يف نهاية ال�سول )319( وابن ال�سبكي يف الإبهاج )40/3( والزرك�سي يف البحر املحيط   )5(

.)144/7(
ينظر: �سرح التلويح على التو�سيح )125/2(، واإر�ساد الفحول )110/2(.  )6(

اإن تعريف املعتزلة للعلة مبني على مذهبهم يف التح�سني والتقبيح العقليني؛ وهي م�ساألة اختلف فيها   )7(
اأهل ال�سنة واجلماعة مع املعتزلة والفرق الأخرى، واختلف يف تف�سري مذهب املعتزلة يف هذه امل�ساألة؛ =
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ف لْلحكم. ذكره املرداوي)1(.. 5 هي و�سف َظاهر من�سبط معرِّ

ليكون  للحكم؛  مناط  الو�سف  هذا  اأن  على  دّل  قد  الدليل  اأن  بع�سهم  وزاد 
ا للحكم)2(. التعريف: و�سف ظاهر من�سبط دّل الدليل على كونه مناطاً

ثالًثا: التعريف املختار: 

انتقاء  يف  العلة  عّرف  من  اجتهاد  يالحظ  الفقه  اأ�سول  كتب  على  املطلع  اإن 
العبارات مبا يتوافق مع مذهبه الكالمي؛ فتلك التعريفات واإن تقاربت يف معناها)3( 
ا ملذاهب اأ�سحابها وعدم اخلروج عنها يف م�ساألة تعليل  اإل اأن األفاظها تباينت احرتازاً
اأحكام اهلل تعالى؛ ومن ثم اأثر العلة يف احلكم ال�سرعي. وقد �سرد الباحثون يف تعريف 

العلة اأطراف هذه امل�ساألة وت�سعبوا فيها بكالم ل يخلو من تطويل ول يخلو من كدر.

يثبتون  املعتزلة  فاإن  الفقه؛  اأ�سول  علم  اإلى  الكالم  علم  من  ُنقل  خالف  وهو 
الأ�سباب ويجعلونها موؤثرة بنف�سها، اأو ي�سندون التاأثري اإليها، والأ�سعرية ينكرون اأثر 
الأ�سباب ويجعلون املوؤثر هو اهلل وحده، والأ�سباب والعلل عندهم لي�ست اإل عالمات 

على اأن اهلل اأراد وجود امل�سبب.

 والقول الأليق مبا عليه ال�سلف: اأن العلة لها اأثر يف احلكم، ولكن لي�ست موؤثرة 
بذاتها، بل اهلل تعالى هو من جعلها موؤثرة)4(.

ولعل اأرجح التعريفات اأن العلة هي: 

ا للحكم. معنى ظاهر من�سبط دل الدليل على كونه مناطاً

= يراجع غاية املرام، الآمدي )233(، وامل�سامرة يف �سرح امل�سايرة للكمال بن الهمام )43/2(، و�سرح 
الكوكب املنري )303/1(.

ذكره املرداوي يف التحبري �سرح التحرير )3177/7(.   )1(
اأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله )146(.  )2(

قال ابن عقيل: )العلة هي التي ثبت احلكم لأجلها، يف الفرع والأ�سل، وقيل املوجبة للحكم، وقيل: اأمارة   )3(
احلكم ودللته، وقيل: املعنى اجلالب للحكم، واجلميع متقارب( اجلدل )11(.

ينظر: اأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله )147(.  )4(
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العلة  عن  التعبري  ولكون  العلة،  تاأثري  حيث  من  املختلفة،  املذاهب  ي�سمل  لكونه 
بلفظ املعنى هو املنقول عن ال�سلف، وهو ال�سائد عند املتقدمني، وهو الأ�سمل ملعنى 

العلة يف باب القيا�ص وباب الجتهاد ب�سكل عام)1(.

ثالًثا: تعريف الفقهية: 

الفقهية قيد يف العلل، لإخراج ما لي�ص بعلة فقهية، كالعلل العقلية والعلل النحوية، 
وعلل احلديث وغريها.

وو�سفت العلل بالفقهية ن�سبة اإلى الفقه، والفقه لغة هو الفهم)2(.

ا: العلم بالأحكام ال�سرعية العملية، املكت�سب  واأ�سهر ما قيل يف تعريفه ا�سطالحاً
من اأدلتها التف�سيلية)3(.

الفرع الثاين: تعريف العلل الفقهية باعتبارها لقًبا

ا للعلل الفقهية على وجه اخل�سو�ص، وما �سبق  مل اأجد فيما اطلعت عليه تعريفاً
ذكره من تعريف للعلة: باأنها معنى ظاهر من�سبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم 
ا، وعند احلديث عن  اإمنا هو التعريف الذي يذكره الأ�سوليون يف باب القيا�ص حتديداً

ركنه الأهم وهو العلة.

الأحكام  علل  من  غريها  عن  الفقهية  العلة  مييز  ل  تعريف  احلقيقة  يف  ولكنه 
ال�سرعية، لذا كان من املقرتح تعريف العلل الفقهية مبا مييزها عن غريها كالآتي: 

العلل الفقهية: هي املعاين الظاهرة املن�سبطة التي دل الدليل ال�سرعي التف�سيلي 
ا لالأحكام ال�سرعية العملية. على كونها مناطاً

قال عبدالعزيز البخاري: )وكان ال�سلف ل ي�ستعملون لفظ العلة، واإمنا ي�ستعملون لفظ املعنى( ك�سف   )1(
الأ�سرار �سرح اأ�سول البزدوي )12/1(.

خمتار ال�سحاح )242(، امل�سباح املنري )479/2(.  )2(
وهذا تعريف البي�ساوي يف كتابه منهاج الو�سول )17(.  )3(
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الفرع الثالث: تعريف علم العلل الفقهية

ا لهذا العلم، بل اقت�سر حديث الأ�سوليني عن  مل اأجد فيما اطلعت عليه تعريفاً
ا�ستغالهم  الفقهية عند  بالعلل  الفقهاء  وا�ستغل  القيا�ص،  العلة وتعريفها يف مباحث 
بالفروع الفقهية، فك�سفوا عن املعاين املبثوثة يف الأدلة واأنزلوها على الوقائع تنزيالاً 
ا، باذلني يف ذلك غاية الو�سع واجلهد يف جميع جماري الجتهاد من حتقيق  من�سبطاً
املناط اأو تنقيحه اأو تخريجه، واجتهدوا يف حتقيق العلة املنتزعة من الأ�سل يف الفرع؛ 
ا  ا لختيارات فقهية، اأو حتقيقاً ا حلكم وقائع م�ستجدة، اأو اإبرازاً �سواءاً اأكان ذلك تقريراً

ا لقول على اآخر داخل املذهب. مل�سائل مذهبية، اأو ترجيحاً

ولبيان املق�سود من هذا العلم؛ ميكن اأن نعرفه اأو ن�سوره بالآتي: 

علم العلل الفقهية هو: العلم الذي يبحث املعاين الظاهرة املن�سبطة من حيث 
تعلق احلكم ال�سرعي العملي بها، وا�ستنباطها اإن مل تكن من�سو�سة، وبيان معناها 

و�سروطها وم�سالكها واأدلتها التف�سيلية، وما يتعلق بذلك من م�سائل.

الفرع الرابع: يف بيان معنى املاآخذ واملدارك وعالقتها بالعلل الفقهية

بالفروع  ال�ستغال  اأثناء  الفقهاء  األ�سنة  على  ترددت  التي  امل�سطلحات  ومن 
الفقهية: املاآخذ واملدارك، ولبيان عالقتها بالعلل الفقهية لبد من بيان معانيها.

اأوًل: املدارك لغة:

جاء يف معجم مقايي�ص اللغة )الدال والراء والكاف اأ�سل واحد، وهو حلوق ال�سيء 
بال�سيء وو�سوله اإليه()1(.

و)كذا الإدراك الِعْلمي: اإم�ساٌك اأو حلاق باملعنى()2(.

-املدارك يف ال�سطالح: 

معجم مقايي�ص اللغة )269/2(  )1(
املعجم ال�ستقاقي املوؤ�سل )650/2(.  )2(
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جاء يف امل�سباح املنري )ومدارك ال�سرع: موا�سع طلب الأحكام وهي حيث ي�ستدل 
بالن�سو�ص والجتهاد من مدارك ال�سرع()1(.

واملتتبع لهذا امل�سطلح عند اأهل ال�سطالح يجد اأنهم يطلقون املدارك على اأدلة 
الأحكام)2(، اأو على املناطات والعلل واملعاين التي تعلقت بها الأحكام)3(.

يدرك احلكم عند  فاملجتهد  وترادفها،  العلل  مع  تتفق  الثاين  باملعنى  فاملدارك 
العلة املوؤثرة، واملعنى الذي نيط به احلكم وتعلق به.

واملدرك �سواءاً اأكان مبعنى الدليل، اأو مبعنى علة احلكم واملعنى الذي تعلق به، له 
�سلة وا�سحة باملعنى اللغوي، فاملجتهد حني يطلب احلكم يدركه، ويلحق به وي�سل 

اإليه عند مدركه وهو الدليل اأو العلة.

ثانًيا: معنى املاآخذ لغة:

الهمزة واخلاء والذال اأ�سل واحد تتفرع منه فروع متقاربة يف املعنى. منها: حوز 
ْيء م�سادره()5(. ال�سيء وجبيه وجمعه)4(، )وماآخذ ال�سَّ

ا: ل يبعد ا�ستعمال الأ�سوليني والفقهاء لهذا اللفظ عن  معنى املاآخذ ا�سطالحاً
معناه اللغوي، فماآخذ الأحكام مبعنى م�سادرها: �سواءاً اأكانت تلك امل�سادر اأدلة اأو 

علالاً تعلقت بها الأحكام)6(.

 الفرع اخلام�س: يف بيان معنى الفروق الفقهية وعالقتها بالعلل الفقهية

الفروق جمع فرق، والفرق والفارق يكرث ذكره يف نف�ص موا�سع ذكر العلة �سواءاً 
عند الفقهاء اأو الأ�سوليني، ولأجل فهم العالقة بني امل�سطلحني: العلل والفروق؛ لبد 

امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري )192/1(.  )1(
ينظر على �سبيل املثال: امل�ست�سفى )166(.  )2(

ينظر على �سبيل املثال: قواطع الأدلة يف الأ�سول )248/2( وامل�ست�سفى )166(، والأ�سباه والنظائر   )3(
)11/1(، والبحر املحيط يف اأ�سول الفقه )135/8(.

معجم مقايي�ص اللغة )68/1(.  )4(
املعجم الو�سيط )8/1(.  )5(

ينظر على �سبيل املثال: الأ�سباه والنظائر )254/2(، )308/2(.  )6(
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من تبيني معنى الفروق.

اأوًل: معنى الفروق لغة: 

والقاف  والراء  الفاء  الكلمة:  ومادة  والفرق خالف اجلمع،  فرق،  الفروق جمع 
اأ�سل �سحيح يدل على متييز وتزييل بني �سيئني)1(.

فالفرق هو ما مييز بني �سيئني، واأُخذ من هذا املعنى اللغوي املعنى ال�سطالحي.

ثانًيا: معناها يف ال�سطالح: 

الفقهية، رغم كرثة ذكرهم  للفروق  ا  تعريفاً املتقدمني  الفقهاء  اأجد يف كتب  مل 
للفرق والفارق)2(.

ا يف مباحث القيا�ص، فالفرق من  اأما عند الأ�سوليني فقد جاء ذكر الفرق كثرياً
قوادح العلة التي متنع جريان حكمها يف الفرع، واختلفت عباراتهم يف تعريف الفرق، 
وكلها تلتقي عند معنى واحد وهو: كل ما مينع من اإحلاق الفرع بالأ�سل يف احلكم 
اإحدى  يف  منا�سب  معنى  لوجود  �سواءاً  علة)3(؛  املدعى  امل�سرتك  الو�سف  وجود  مع 
و�سف  لوجود  اأو  مانع،  والفرع  علة،  الأ�سل  لتعني  اأو  الأخرى،  مفقود يف  ال�سورتني 
اأو وجود و�سف خمت�ص بالفرع هو  خمت�ص بالأ�سل هو �سرط ومل يوجد يف الفرع، 

مانع)4(. 

ولعل اأ�سمل تعريف للفرق الفقهي وقفت عليه هو: 

ا)5(.  الفرق الفقهي: وجه اختالف موؤثر بني م�سائل فقهية مت�سابهة ظاهراً

ينظر: معجم مقايي�ص اللغة )493/4(، ول�سان العرب )299/10(.   )1(
ينظر على �سبيل املثال: التاج والإكليل )487/4( واحلاوي الكبري )182/6(، الو�سيط )248/2(.  )2(

ينظر: الفروق الفقهية )16(.  )3(
ينظر تلك التعريفات يف: �سرح تنقيح الف�سول )359/2( نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول )3469/8( =  )4(

= �سرح الع�سد على خمت�سر املنتهى )359(.
التعليل بالفروق الفقهية واأثره يف بحث الق�سايا املعا�سرة )13(.  )5(
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واملق�سود بوجه اختالف موؤثر: اأي و�سف موؤثر يف اختالف احلكم بني امل�ساألتني 
املت�سابهتني ظاهرياًّا يف ال�سورة.

العلل يف  ت�سرتك مع  الفروق  اأن  الفقهية جند  الفروق  التعرف على  ومن خالل 
كونها معنى اأّثر يف احلكم، وتعلق احلكم به. جاء يف ك�سف الأ�سرار )واإمنا يراعى يف 

اجلمع والفرق الو�سف الذي يتعلق به احلكم دون ما عداه()1(.

بني  اجلمع  غايتها  فالعلة  والغاية؛  الثمرة  يف  العلل  عن  تختلف  الفروق  اأن  اإل 
م�ساألتني يف احلكم؛ ولذا �سميت العلة باجلامع.

بينهما)2(.  والتفريق  احلكم،  يف  امل�ساألتني  بني  اجلمع  مناق�سة  غايته  والفرق 
ولذلك قيل )الفقه: جمع وفرق()3(.

الفرع ال�ساد�س: يف بيان معنى القواعد الفقهية وعالقتها بالعلل الفقهية

اإن القواعد الفقهية ذات عالقة وطيدة بالعلل الفقهية، تتبني تلك العالقة بعد 
التعريف بالقواعد الفقهية: 

اأوًل: القواعد لغة:

جمع قاعدة، وجاء يف معنى القاعدة معاٍن كثرية، واملعنى الذي يت�سل باملعنى 
ال�سطالحي هو: الأ�سا�ص، فقواعد البناء اأ�سا�سه)4(.

ثانًيا: القواعد الفقهية ا�سطالًحا: 

ا بتعريفات كثرية، ولعل اأقربها واأ�سلمها  ُعّرفت القاعدة الفقهية باعتبارها علماً
هو: ق�سية �سرعية عملية كلية يتعرف منها اأحكام جزئياتها)5(.

ك�سف الأ�سرار )376/2(.  )1(
ينظر: الربهان 141/2.  )2(

اجلمع والفرق، اجلويني، مقدمة املحقق )3/2(.  )3(
ينظر: معجم مقايي�ص اللغة )109/5( واملعجم الو�سيط )748/2(.  )4(

املجموع املذهب، مقدمة املحقق حممد ال�سريف )38/1(.  )5(
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�سلك  يف  وتنظمها  املنت�سرة،  الفروع  ت�سبط  الفقهية  القواعد  اأن  املعلوم  ومن 
ن من اإدراك الروابط بني اجلزئيات املتفرقة، وتزود املتفقه بت�سور  واحد، مما ميِكّ

�سامل �سليم يدرك به ال�سفات اجلامعة بني هذه اجلزئيات.

ولقد تعددت م�سادر القواعد الفقهية)1(:

اإليها  تو�سل  وبع�سها  ال�سارع،  من�سو�ص  من  تكونت  الفقهية  القواعد  فبع�ص 
ا من الن�سو�ص عن طريق التعليل والقيا�ص،  بطرق ال�ستنباط، �سواءاً اأكان ا�ستنباطاً

اأو ا�ستقراءاً للن�سو�ص واإدراك املعاين امل�سرتكة.

وبع�سها تكونت من تتبع ن�سو�ص العلماء، وتلم�ص ما بينها من روابط وما فيها 
من علل.

فيها،  راأي  لالإمام  التي  اجلزئيات  اأحكام  وتتبع  با�ستقراء  جت  خرِّ وبع�سها 
ثم  م�سرتكة،  معان  من  بينها  وما  واأدلتها،  عللها  يف  والنظر  خُمّرج،  اأو  من�سو�ص 

�سياغة الق�سية الكلية.

جت اأثناء عمل املجتهدين بالقيا�ص للتعرف على اأحكام النوازل غري  وبع�سها خرِّ
املن�سو�سة، فاإذا ما وجدوا حالة ت�سبه حالة اأخرى يف حكمها، اأحلقوها بها وكّونوا 

من ذلك قاعدة جديدة.

من خالل ما �سبق، تبني اأن القواعد الفقهية كانت نتيجة لزمة للعلل الفقهية؛ 
فتكوين القاعدة الفقهية ي�سبقه النظر يف العلل واملعاين املوؤثرة.

املطلب الثاين
مو�صوع علم العلل الفقهية

بيان  العلوم  من  املق�سود  )لأن  مو�سوعاتها،  بتمايز  هو  اإمنا  العلوم  متايز  اإن 
متعلقة  والأحكام  الأحوال  من  طائفة  كانت  فاإذا  اأحكامها،  ومعرفة  الأ�سياء  اأحوال 

ينظر القواعد الفقهية )191 فما بعدها(.  )1(
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اأ�سياء  اأو  اآخر،  اأخرى منها متعلقة ب�سيء  باأ�سياء متنا�سبة، وطائفة  اأو  ب�سيء واحد 
ا براأ�سها ممتازة عن �ساحبتها()1(. متنا�سبة اأخرى كان كل واحدة منهما ِعلماً

املن�سبطة من  الظاهرة  املعاين  الفقهية هو:  العلل  فاإن مو�سوع علم  وعلى هذا 
حيث تعلق احلكم ال�سرعي العملي بها، وبيان معناها وم�سالكها ودليل تعلق احلكم 

بها، واأحوالها من حيث بيان �سحتها اأو بيان ما ينق�سها، وما يتعلق بذلك من اأمور.

املطلب الثالث
مباحث وم�صائل علم العلل الفقهية 

اإن مباحث علم العلل الفقهية وم�سائله ذات �سلة وثيقة مبو�سوعه، واإن مل تكن 
داخلة يف حقيقة مو�سوعه؛ بل ما يعر�ص له من اأحوال، وتقا�سيم واأنواع، فاإذا كان 
مو�سوع علم العلل الفقهية هو املعاين الظاهرة املن�سبطة، فمباحث هذا العلم هو ما 
يعر�ص لها من اأحوال من حيث كيفية ا�ستنباطها والتعرف عليها، واأدلة تعلق احلكم 
ال�سور  اآحاد  يف  وحتققها  وجودها  ومعرفة  و�سروطها،  و�سوابطها  وقوادحها،  بها، 

وامل�سائل، واخلالف يف عليتها اأو التفاق عليه.

املطلب الرابع
العلوم التي ي�صتمد منها علم العلل الفقهية

 لقد تعددت وتنوعت امل�سادر التي ا�ستمد منها هذا العلم، ونذكر منها ما يلي: 

اأو . 1 الفقهية  العلل  على  ن�ست  التي  امل�سادر  اأهم  من  وهما  وال�سنة،  الكتاب 
اأوماأت لها اأو نبهت عليها.

اآثار ال�سحابة  والتابعني ، وما �سّرحت به األ�سنتهم من علل . 2
ا. فقهية علقوا عليها اأحكام النوازل وجوَدا وعدماً

حترير القواعد املنطقية )6(.  )1(
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علم اأ�سول الفقه: وهو من اأهم العلوم التي ا�ستمد منه علم العلل الفقهية، . 3
فهو مبثابة التقعيد والتنظري له، وحتديد جمالته وجماريه، وتبيني طرائقه 

وم�سالكه.

علم الفقه: واإن كان الفقه ثمرة من ثمار العلم بالعلل اإل اأنه با�ستقراء الفروع . 4
الفقهية الكثرية ميكن ا�ستخراج العلل التي ُبنيت عليها الأحكام.

علم اخلالف: من املعلوم اأن غاية علم اخلالف بيان ماآخذ العلماء ومواقع . 5
مثارات  اأبرز  من  الفقهية  العلل  كانت  وقد  اختالفهم،  ومثارات  اجتهادهم 

الختالف ومواقع الجتهاد. 

املطلب اخلام�ص
غاية وثمرة علم العلل الفقهية

 اإن الغاية الأ�سا�سية من هذا العلم هي: الك�سف عن املعاين الظاهرة املن�سبطة 
التي دلت الأدلة ال�سرعية التف�سيلية على تعليق الأحكام ال�سرعية العملية بها، وثمرته 
وفائدته العظمى هي: ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية العملية يف احلوادث والنوازل غري 

املن�سو�سة.

ومن فوائده املتعددة للمجتهد وملن دونه ما يلي: 

اأنيطت بها الأحكام ميّكن العامل من . 1 اإن ك�سف هذا العلم عن العلل التي 
ترجيح الأقوال، واختيار اأقواها.

اإن هذا العلم ي�ساعد على معرفة العالقات القائمة بني الفروع الفقهية، . 2
مما ميّكن من الفهم ال�سليم و�سبط الفروع املت�سابهة يف نظم واحد، مما 

ي�سّهل حفظها و�سبطها.

الفقهاء، . 3 اختالف  اأ�سباب  من  كبري  جانب  عن  يك�سف  العلم  هذا  اإن   
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�سباق  م�سمار  كانت  بل  وتخبط؛  تيه  عن  تكن  مل  الفقهاء  فاختالفات 
ا. ا وعدماً واجتهاد يف ا�ستنباط املعاين املوؤثرة يف الأحكام وجوداً

الت�سريع . 4 اأ�سرار  املجتهد  وغري  للمجتهد  يظهر  الفقهية  العلل  علم  اإن 
ومقا�سده، في�سهل عليه حينئذ فهم ال�سريعة، وا�ستيعابها، ومن ثم النقياد 
لها. ) اإذا كان احلكم معقول املعنى كان اأقرب واأدعى اإلى القبول والنقياد 

له()1(.

الفقهية؛ منو . 5 العلل  ا�ستظهار  ُبذل يف  الذي  الكبري  ثمرات اجلهد  اإن من 
اأدلته؛  واإثراء  التي �ساعدت يف �سبط الجتهاد و�سحته؛  العلوم  كثري من 

مثل: علم القواعد الفقهية وعلم الفروق الفقهية وامل�سالح املر�سلة.

وحكمتها . 6 الإ�سالمية  ال�سريعة  حما�سن  للعامَل  ُيظهر  الفقهية  العلل  علم 
ورحمتها ومرونتها وقدرتها على ا�ستيعاب تبدل الأحوال وتغري الأزمان.

الأ�سماء . 7 تغريت  فمهما  املتلونني؛  زيف  يك�سف  الفقهية  العلل  علم 
وامل�سطلحات وال�سور، فالعربة باملعاين ل بالألفاظ واملباين.

املطلب ال�صاد�ص
وا�صع علم العلل الفقهية

وا�سعو علم العلل الفقهية هم الأئمة املجتهدون من اأ�سحاب املذاهب الفقهية.

، وبروز علماء متخ�س�سني فيه  ا م�ستقالاً فمع ن�سوء علم الفقه والتدوين فيه علماً
برعوا واجتهدوا، ظهر العتناء بالعلل الفقهية يف مباحث م�ستقلة، وال�ستدلل لها، 
والجتهاد يف جماريها وم�سالكها؛ ويربز ذلك عند مناق�سة اأمهات امل�سائل التي كرث 
وعلة  رم�سان،  يف  الفطر  وعلة  وجمعها،  ال�سالة،  ق�سر  علة  مثل:  فيها،  اخلالف 

الربا، ...اإلخ. 

�سرح الكوكب املنري )173/4(.  )1(
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املطلب ال�صابع
ن�صبة علم العلل الفقهية

علم العلل الفقهية ينت�سب اإلى العلوم ال�سرعية.

املطلب الثامن
حكم العلم بالعلل الفقهية

كان  فاإن  الجتهاد؛  يف  ورتبته  املكلف  بح�سب  الفقهية  بالعلل  العلم  حكم  يتنوع 
ا فيجب عليه تعّلم العلل الفقهية؛ اإذ اأن العلة هي الركن الأكرب يف  ا اأو مفتياً جمتهداً
على  والقدرة  والفرق،  واجلمع  القيا�ص  على  القدرة  املجتهد  �سروط  ومن  القيا�ص؛ 

حتقيق املناط، وهو التحقق من وجود العلة يف اآحاد ال�سور وامل�سائل)1(.

العلوم  من  اإذ هي  جائز؛  الفقهية  العلل  فتعلم  الجتهاد  رتبة  دون  هو  من  واأما 
ال�سرعية احلقة.

املطلب التا�صع
ف�صل و�صرف علم العلل الفقهية

 اإن من ف�سل علم العلل الفقهية -فوق ما للعلوم ال�سرعية من ف�سل ب�سكل عام- 
اأَنَّ  ال�سنة  ثبت من  بدليل ما  ال�سرعية ومعرفتها،  الأحكام  اإظهار  ب�سرف  يتميز  اأنه 
ي اإَِذا َعَر�َص َلَك  ا اإَِلى اْلَيَمِن َقاَل: »َكْيَف َتْق�سِ َر�ُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مَلَّا اأََراَد اأَْن َيْبَعَث ُمَعاذاً
ِة  َفِب�ُسنَّ َقاَل:  ِكَتاِب اهلل؟«،  ْد يِف  جَتِ مَلْ  ْن  »َفاإِ َقاَل:  ِبِكَتاِب اهلل،  ي  اأَْق�سِ َقاَل:  اٌء؟«،  َق�سَ
ِة َر�ُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَل يِف ِكَتاِب اهلل؟« َقاَل:  ْد يِف �ُسنَّ َر�ُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »َفاإِْن مَلْ جَتِ
َق  َوفَّ الَِّذي  ْمُد هلل  »احْلَ َوَقاَل:  ْدَرُه،  �سَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َر�ُسوُل  َرَب  َف�سَ اآُلو،  َوَل  ِيي،  َراأْ اأَْجَتِهُد 

ينظر: رو�سة الناظر )334/2( و�سرح الكوكب املنري )460/4(.  )1(
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الجتهاد  على    اأقره  فقد  اهلل«)1(.  َر�ُسوَل  ي  ُيْر�سِ مِلَا  اهلل  َر�ُسوِل  َر�ُسوَل 
عن  يك�سف  فيما  هو  اإمنا  والجتهاد  وال�سنة،  بالكتاب  ن�ص  له  يظهر  مال  براأيه يف 

الأحكام ال�سرعية من معاٍن ترتبط بها.

ال�سريعة من الأحداث والق�سايا والوقائع ما ل يتناهى، ولذلك  تتناول   وبذلك 
يقول الإمام اأحمد : “ل ي�ستغني اأحد عن القيا�ص”)2(.

ا�ستعملوا  يومنا  اإلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  ع�سر  من  “الفقهاء   : املزين  وقال 
اأمر دينهم”)3(. والعلة الفقهية هي الركن  املقايي�ص يف الفقه يف جميع الأحكام يف 

الأهم يف باب القيا�ص.

املطلب العا�صر
ا�صم علم العلل الفقهية

من خالل ما دّون فيه من موؤلفات فاإن ا�سمه: العلل الفقهية، اأو علل الفقه.

اأخرجه اأبو داوود يف �سننه، كتاب الأق�سية، باب اجتهاد الراأي يف الق�ساء، برقم )3592(، )303/3(،   )1(
والبيهقي يف �سننه ال�سغري، كتاب اآداب القا�سي، باب ما يحكم به احلاكم، برقم )3250(، )132/4(، 
الراية  بالقبول، ينظر: ن�سب  الفقه والجتهاد  اأئمة  تلقاه  ا  واإن كان معناه �سحيحاً العلم،  اأهل  �سّعفه 

)63/4(، والبدر املنري)534/9( والتلخي�ص احلبري )445/4(.
العدة يف اأ�سول الفقه 1280/4.  )2(

اإعالم املوقعني )184/1(.  )3(
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املبحث الثاين
ن�صاأة علم العلل الفقهية

متهيد

منذ ن�سوء الفقه الإ�سالمي لزالت العلة -والتي هي مو�سوع علم العلل الفقهية- 
متثل �سطر ماآخذ الأحكام ال�سرعية العملية؛ فماآخذ الأحكام اإما لفظ واإما معنى.

 ولتتبع ن�ساأة علم العلل الفقهية لبد من ت�سليط ال�سوء على م�سطلح العلة على 
األ�سنة العلماء حتى نتمكن من الو�سول لنظرة تاريخية تك�سف عن ن�سوء هذا العلم 

بتنوع م�سطلحاته واإطالقاته، و�سوره، ومن ثم الكتابة والتاأليف فيه. 

املطلب االأول
اأ�شماء العلة

والداعي،  والأمارة،  ال�سبب،  وهي:  ال�سطالح،  اأهل  عند  اأ�سماء  عدة  للعلة   
وامل�ستدعي، والباعث، واحلامل، واملناط، والدليل، واملقت�سي، واملوجب، واملوؤثر.

ا؛ لأنها طريق اإلى معرفة احلكم، وهو يثبت عند وجودها؛ واملثبت   ف�سميت �سبباً
لها هو ال�سارع.

 و�ُسّميت اأمارة؛ لأن الأمارة -بفتح الهمزة- العالمة، والعلة ال�سرعية عالمة على 
ثبوت احلكم.

ا؛ فالأنها تدعو ال�سارع اإلى و�سع احلكم عند وجودها،  ا وم�ستدعياً  و�سميت داعياً
وت�ستدعي ذلك مل�سلحة املكلف يف معا�سه ومعاده، وكذلك هي الباعث له واحلامل 

على ذلك.
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ا؛ لأن احلكم ُيناط بها اأي: يعلق. يت مناطاً  و�ُسمِّ

، لأنها اإذا وجدت يف حمل، دلت على ثبوت احلكم املعلق عليها فيه،   و�سميت دليالاً
كالإ�سكار يف النبيذ، والكيل يف الأرز.

ا؛ لأنها توجب معرفة ثبوت احلكم، وتوؤثر يف معرفته؛ مع  ا وموؤثراً  و�سميت موجباً
القطع باأن املوجب له واملوؤثر اإمنا هو ال�سارع)1(.

املطلب الثاين
ا�صتعماالت م�صطلح العلة عند الفقهاء واالأ�صوليني

 ل اختالف بني الفقهاء والأ�سوليني يف ا�ستعمالت لفظ العلة؛ فالعلة عند الفقهاء 
والأ�سوليني لفظ م�سرتك يطلق على عدة معاٍن، وهي: 

-الو�سف الظاهر املن�سبط الذي ُعلِّق عليه احلكم.

-احلكمة وهي ما يرتتب على الفعل من نفع اأو �سر.

-امل�سلحة اأو املق�سد الت�سريعي وهو ما يرتتب على الت�سريع من جلب منفعة اأو 
دفع م�سرة.

ال�سرع  اأ�ساف  اأي: ما  للحكم،  ا  تلتقي يف كونها مناطاً الثالثة  املعاين   وكل هذه 
احلكم اإليه، وناطه به، ون�سبه عالمة عليه. 

هذه  اأحد  وفق  العلة  لفظ  با�ستعمال  مليئة  الأ�سوليني  ومباحث  الفقهاء  وكتب   
املعاين الثالثة، مع مالحظة اتفاقهم على املعنى الأول واختالفهم يف املعنى الثاين 

والثالث)2(.

ينظر: البحر املحيط )147/7( و�سرح خمت�سر الرو�سة )316/3(.  )1(
 )49/2( والربهان   ،)107( اللمع   ،)315( الفقه  اأ�سول  يف  الأدلة  تقومي  املثال:  �سبيل  على  ينظر   )2(
واملوافقات )411/1( واملعيار املعرب )349/1( وتعليل الأحكام )13(، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي 
)62/5(، )93/5(، و�سرح التلقني )311/1(، )489/1(، و�سرح الزرقاين )49/3( وعقد اجلواهر =
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 ويبقى الفرق بني العلة الأ�سولية والعلة الفقهية كما هو الفرق بني الأ�سول والفقه؛ 
الفقهية،  الفروع  بحث  عند  علل  من  الفقهاء  عليه  ن�ص  فيما  تتمثل  الفقهية  فالعلة 
وا�ستدللتهم على عليتها بالأدلة ال�سرعية التف�سيلية، وما ُيناط بها من حكم �سرعي 
عملي يف م�ساألة فرعية؛ مثل: علل البيوع املحرمة، علة الربا، علة ق�سر ال�سالة، اأو 
ما ن�ص عليه الفقهاء من علل فقهية جتمع حتتها العديد من الفروع الفقهية، مثل: 
علة تغيري خلق اهلل، علة ف�ساد الزمان وال�ستدلل لها، وبيان �سوابطها، والفروع التي 

حتقق وجود تلك العلة فيها.

 والعلة الأ�سولية: هي العلة املجردة وما يتعلق بها من تنظري وتقعيد.

 وهو اختالف يف الت�سمية وا�ستقالل يف املو�سوع واملباحث والثمرة.

املطلب الثالث
�صور االجتهاد يف العلة

 لقد عرفنا اأن العلة هي مناط احلكم، اأي ما تعلق به احلكم ونيط به.

اإما اأن يكون يف حتقيق مناط   والبحث يف العلة والجتهاد فيها له ثالث �سور: 
احلكم، اأو يف تنقيح مناط احلكم، اأو يف تخريج مناط احلكم، وا�ستنباطه)1(:

 ال�سورة االأولى: االجتهاد يف حتقيق مناط احلكم: 

 وهو: اإثبات العلة يف اآحاد �سورها.

فاإن  ال�سيد،  املثل يف جزاء  وطلب  القرابات،  نفقة  الكفايات يف  تقدير  مثاله:   
الرُب  املّد من  اأن  اأما  بالن�ص،  الكفاية، وذلك معلوم  القريب  نفقة  مناط احلكم يف 

= الثمينة )732/2( واحلاوي الكبري )379/2(، وحتفة املحتاج )392/4(، حا�سيتا قليوبي وعمرية 
)300/1( واإعانة الطالبني )223/4( واملغني )469/2( والإن�ساف )122/12(.

�سرح  والتحبري   ،)237/3( الرو�سة  خمت�سر  و�سرح   ،)281( امل�ست�سفى  املبحث:  هذا  يف  ينظر:   )1(
التحرير )3454/7(. 
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كفاية لهذا ال�سخ�ص اأم ل)1(؛ فيدرك بالجتهاد، والتخمني، وينتظم هذا الجتهاد 
باأ�سلني: اأحدهما: اأنه ل بد من الكفاية، والثاين: اأن املُد من الرُب قدر الكفاية، فيلزم 

منه اأنه الواجب على القريب.

 اأما الأ�سل الأول فمعلوم بالن�ص، والإجماع، واأما الثاين فمعلوم بالظن.

 وكذلك القول يف جزاء ال�سيد: يجب يف حمار الوح�ص بقرة لقوله تعالى: )ې  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ( ]املائدة: 95[؛ فاملثلية هي مناط احلكم، وهي معلومة بالن�ص، اأما 

حتقق املثلية يف البقرة فمعلوم بنوع من املقاي�سة، والجتهاد)2(.

 وهذا ل خالف فيه بني الأمة، وهو نوع اجتهاد.

ال�سورة الثانية: تنقيح املناط: 

وهو: اإ�سافة العلية اإلى بع�ص الأو�ساف املقارنة للحكم عند �سدوره من ال�سارع، 
واإلغاء ما عداها عن درجة العتبار.

مثاله: اإيجاب العتق على الأعرابي حيث اأفطر يف رم�سان بالوقاع مع اأهله، فاإنا 
ا اآخر بالإجماع على اأن التكليف يعم الأ�سخا�ص، ونلحق الأعجمي به؛  ُنلحق به اأعرابياً
لأنا نعلم اأن مناط احلكم وقاع مكلف ل وقاع اأعرابي. ونلحق به من اأفطر يف رم�سان 

اآخر؛ لأنا نعلم اأن املناط هتك حرمة رم�سان ل حرمة ذلك الرم�سان.

ولو وطئ اأمته اأوجبنا عليه الكفارة؛ لأنا نعلم اأن كون املوطوءة منكوحة ل مدخل 
له يف هذا احلكم. هذه احلالت املعلومة تنبئ عن تنقيح مناط احلكم بحذف ما علم 

بعادة ال�سرع يف موارده، وم�سادره، ويف اأحكامه اأنه ل مدخل له يف التاأثري.

ا، فينقدح اخلالف فيه، كاإيجاب الكفارة  وقد يكون حذف بع�ص الأو�ساف مظنوناً

راجع امل�ساألة على �سبيل املثال يف احلاوي الكبري)424/11(.  )1(
تراجع امل�ساألة على �سبيل املثال: يف بدائع ال�سنائع )199/2( والذخرية )333/3( وخمت�سر املزين   )2(

)168/8( واملغني )441/3( والإن�ساف )536/3(.
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ا لل�سوم املحرتم)1(. بالأكل، وال�سرب؛ اإذ ميكن اأن يقال: مناط الكفارة كونه مف�سداً

واأكرث منكري القيا�ص ا�ستعملوا هذا النوع من الجتهاد يف العلة ال�سرعية.

ال�سورة الثالثة: تخريج املناط: 

من ال�ستخراج وال�ستنباط، وهو اإ�سافة حكم مل يتعر�ص ال�سرع لعلته اإلى و�سف 
منا�سب.

احلكم،  اإل  يذكر  ول  الرب،  يف  والربا  اخلمر،  �سرب  بتحرمي  يحكم  اأن  مثاله: 
واملحل، ول يتعر�ص ملناط احلكم، وعلته، في�ستنبط املجتهد املناط بالراأي، والنظر، 
ا، وهو العلة، ونقي�ص عليه النبيذ)2(، وحّرم الربا يف الرب  فيقول: حّرمه لكونه م�سكراً

ا)3(، ونقي�ص عليه الأرز، والزبيب. لكونه مطعوماً

فهذا هو الجتهاد القيا�سي الذي عظم اخلالف فيه، واأنكره اأهل الظاهر وطائفة 
من املعتزلة.

املعتربة يف  الطرق  باأحد  ُتعلم  بل  بها،  التحكم  يجوز  ل  ا  اأي�ساً امل�ستنبطة  والعلة 
ا�ستنباط العلة.

وحا�سل الفرق بني ال�سور الثالث: 

اأن حتقيق املناط: اأن يجيء اإلى و�سف دّل على عّليته ن�ص اأو اإجماع اأو غريهما 
من الطرق، ولكن يقع الختالف يف وجوده يف �سورة النزاع فيحقق وجودها فيه.

وتنقيحه: اأن يبقي من الأو�ساف ما ي�سلح ويلغي بالدليل ما ل ي�سلح.

وتخريجه: ا�ستخراج و�سف منا�سب يحكم عليه باأنه علة ذلك احلكم.

تراجع امل�ساألة على �سبيل املثال يف تبيني احلقائق )328/1( واملجموع �سرح املهذب )330/6(.  )1(
يراجع على �سبيل املثال: التب�سرة )1613/4(.  )2(

يراجع على �سبيل املثال: الختيار لتعليل املختار )30/2(، واملهذب )26/2(.  )3(
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املطلب الرابع
ن�صاأة علم العلل الفقهية، والتاأليف فيه

فيها؛  البحث  و�سور  واإطالقاتها،  الفقهية،  العلل  اأ�سماء  على  تعرفنا  اأن  بعد 
ن�ستطيع القول باأن علم العلل الفقهية ن�ساأ منذ ن�ساأة الأحكام ال�سرعية نف�سها، اأي اأن 
العلل الفقهية كانت مع بدء نزول الت�سريع على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقد كانت مبثوثة يف 
ن�سو�ص الكتاب وال�سنة متفاوتة من حيث الت�سريح بها، اأو الإمياء، والتنبيه عليها، 
مما يثري انتباه الفقيه ويحّفزه على البحث فيما تتحقق فيه من �سور، وفيما هو منها 

مبعترب وغري معترب.

له  ا  لقبياً ا  علماً يجعلها  م�ستوى  على  وتظهر  تربز  مل  الفقهية  العلل  اأن  غري 
وماآخذه،  ال�سارع  ن�سو�ص  من  منتزعة  معان  كانت  بل  ومو�سوعاته،  ا�سطالحاته 
الدر�ص  جمال  يف  يظهرونها  اأو  واأق�سيتهم،  اجتهاداتهم  يف  ال�سلف  ي�ستح�سرها 

واملناظرات؛ ويتو�سلون بذلك اإلى معرفة اأحكام الفروع التي ا�ستملت تلك املعاين.

• متنوعة؛ 	 وباأ�ساليب  بكرثة  الفقهية  الأحكام  علل  وردت  الكرمي  القراآن  ففي 
نذكر منها على �سبيل املثال: 

 )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  . 1
ٺ( ]الن�ساء: 34[؛ فقوله )ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  
الن�ساء-  للرجال على  القوامة  اإثبات  ڀ  ٺ( علة احلكم هنا -وهو 

ب�سبب تف�سيل اهلل الرجال على الن�ساء، وب�سبب ما اأنفقوا من اأموالهم.

گ   . 2 گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ    )ڈ    
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ( ]البقرة: 
282[؛ فقوله: )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ( ]املائدة: 95[ علة 

لعتبار العدد يف �سهادة الن�ساء.

ڀ  . 3 ڀ   پڀ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ    
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ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ  
ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  
)ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ(  فقوله:  ]الطالق: 1[؛  چ  چ  چ  ڇ( 
حت�سى  واأن  العدة،  يف  الطالق  يكون  باأن  ال�سابق  ال�سرعي  للحكم  علة 
ا بقلب قلبه  العدة، واأن ل تخرج من بيتها زمن العدة؛ لعل اهلل يحدث اأمراً

من بغ�سها اإلى حمبتها ومن عزمية الطالق اإلى مراجعتها.

• الفقهية، 	 بالعلل  الكثرية  الأحاديث  جاءت  النبوية؛  ال�سنة  يف  ال�ساأن  كذلك 
م�سرية اإلى تعلق الأحكام بها، ومن ثم تعدية الأحكام يف جميع ال�سور التي 
تتحقق فيها العلة، دون ال�سور التي ل تتحقق فيها، ونذكر على �سبيل املثال: 

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، . 1 َلَع َرُجٌل ِمْن ُجْحٍر يِف ُحَجِر النَّ َعْن �َسْهِل ْبِن �َسْعٍد ، َقاَل: اطَّ
َك َتْنُظُر، َلَطَعْنُت  ى َيُحكُّ ِبِه َراأْ�َسُه، َفَقاَل: »َلْو اأَْعَلُم اأَنَّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْدراً َوَمَع النَّ

ِر«)1(. ا ُجِعَل اِل�ْسِتْئَذاُن ِمْن اأَْجِل الَب�سَ َ ِبِه يِف َعْيِنَك، اإِمنَّ

فاحلكم -وهو م�سروعية ال�ستئذان- علته: من اأجل الب�سر؛ اأي لئال يقع 
الب�سر على عورة.

َحى . 2 َرَة اْلأَ�سْ ْهِل اْلَباِدَيِة َح�سْ عن َعاِئ�َسَة  َتُقوُل: َدفَّ اأَْهُل اأَْبَياٍت ِمْن اأَ
ُقوا  دَّ ا، ُثمَّ َت�سَ َثاَلثاً ِخُروا  ملسو هيلع هللا ىلص: »ادَّ َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلص،  َزَمَن َر�ُسوِل اهلِل 
َيتَِّخُذوَن  ا�َص  النَّ اإِنَّ  اهلِل،  َر�ُسوَل  َيا  َقاُلوا:  َذِلَك،  َبْعَد  َكاَن  ا  َفَلمَّ َبِقَي،  ا  مِبَ
َحاَياُهْم، َوَيْجُمُلوَن ِمْنَها اْلَوَدَك، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: َوَما  اْلأَ�ْسِقَيَة ِمْن �سَ
ا َنَهْيُتُكْم  َ َحاَيا َبْعَد َثاَلٍث، َفَقاَل: اإِمنَّ وُم ال�سَّ َكَل حُلُ َذاَك؟ َقاُلوا: َنَهْيَت اأَْن ُتوؤْ

ُقوا«)2(. دَّ ِخُروا َوَت�سَ ْت، َفُكُلوا َوادَّ ِتي َدفَّ ِة الَّ افَّ ِمْن اأَْجِل الدَّ

برقم  الب�سر،  اأجل  من  ال�ستئذان  باب  ال�ستئذان،  كتاب  له،  واللفظ  �سحيحه  يف  البخاري  اأخرجه   )1(
برقم  غريه،  بيت  يف  النظر  حترمي  باب  الآداب،  كتاب  �سحيحه،  يف  وم�سلم   ،)54/8(  ،)6241(

.)1698/3( ،)2156(
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الأ�ساحي، باب بيان ما كان من النهي عن اأكل حلوم الأ�ساحي بعد   )2(
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فحكم النهي عن ادخار حلوم الأ�ساحي فوق ثالث، علته: من اأجل الدافة 
كي ياأكلوا من حلومها.

ِمْن . 3 اأََحُدُكْم  ا�ْسَتْيَقَظ  »اإَِذا  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيَّ  النَّ اأَنَّ   ، ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َعْن 
ُه َل َيْدِري اأَْيَن َباَتْت  ا، َفاإِنَّ َنْوِمِه، َفاَل َيْغِم�ْص َيَدُه يِف اْلإَِناِء َحتَّى َيْغ�ِسَلَها َثاَلثاً

َيُدُه«)1(.

فحكم النهي عن غم�ص اليد يف الإناء بعد النوم، علته: ال�سك يف جنا�ستها.

• اأف�سل 	 عليه  نبيهم  من  ورثوه  فيما  النظر  ممعنني    ال�سحابة  وياأتي 
وفتاويهم  اأق�سيتهم  يف  الأحكام  يثبتون  زالوا  فال  الت�سليم؛  واأمت  ال�سالة 
اإلى مقا�سد الت�سريع وغاياته، ففقهوا  متتبعني العلل الفقهية؛ متو�سلني بها 

بذلك تنزيل الن�سو�ص على الوقائع واحلوادث؛ ونذكر على �سبيل املثال: 

�َساُء . 1 النِّ اأَْحَدَث  َما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َر�ُسوُل  اأَْدَرَك  »َلْو  َقاَلْت:   ، َعاِئ�َسَة  َعْن 
مَلََنَعُهنَّ َكَما ُمِنَعْت ِن�َساُء َبِني اإِ�ْسَراِئيَل، ُقْلُت ِلَعْمَرَة: اأََو ُمِنْعَن؟ َقاَلْت: َنَعْم«)2(.

ُعَمر  اْبِن  َعِن  امل�ساجد  من  الن�ساء  منع  عن  ينهى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  وقد 
َنُعوا اإَِماَء اهلِل َم�َساِجَد اهلِل«)3(.  ، اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َل مَتْ

لقد ت�سمن قول عائ�سة  علة احلكم ال�سرعي الوارد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يف  مف�سدة  تعار�سها  ل  مل�سلحة  كان  اخلروج  كون  وهي  لهن؛  الإذن  يف 
ا لذلك. زمنه، اأما وقد تغريت احلال وظهر الف�ساد، فاإنه يتغري احلكم تبعاً

ثالث يف اأول الإ�سالم، برقم )1971(، )1561/3(.
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الطهارة، باب كراهة غم�ص املتو�سئ وغريه يد امل�سكوك يف جنا�ستها   )1(

يف الإناء قبل غ�سلها برقم )278(، )233/1(.
برقم  والغل�ص،  بالليل  امل�ساجد  اإلى  الن�ساء  خروج  باب  الأذان،  كتاب  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   )2(
)869(، )173/1(، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب ال�سالة، باب خروج الن�ساء اإلى امل�ساجد اإذا مل يرتتب 

عليه فتنة، برقم )445(، )328/1(.
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب ال�سالة، باب خروج الن�ساء اإلى امل�ساجد اإذا مل يرتتب عليه فتنة،   )3(

برقم )442(، )327/1(.
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ى ُعَمُر  يِف ِدَيِة امْلَُجو�ِسيِّ َثَماِن ِمَئِة ِدْرَهٍم، َوَقاَل: “َلْي�َص ِمْن اأَْهِل . 2 ق�سَ
ا ُهَو َعْبٌد”)1(. َ اْلِكَتاِب، اإِمنَّ

باأهل  ولي�ص  فلي�ص هو م�سلم،  ا،  املجو�سي عبداً بكون   ق�ساءه  عّلل 
كتاب، فتقدر ديته بدية من ي�سابهه وهو العبد.

َّلُهُ اإِذَا جَلَ�َص . 3 دَاءُ يَوْمَ اجلُمُعَةِ اأَو ائِبِ بْنِ يَزِيدَ  قَالَ: »كَانَ النِّ عَنِ ال�سَّ
ا َكاَن  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َواأَِبي َبْكٍر، َوُعَمَر ، َفَلمَّ الإَِماُم َعَلى امِلْنرَبِ َعَلى َعْهِد النَّ

ْوَراِء«)2(. َداَء الثَّاِلَث َعَلى الزَّ ا�ُص َزاَد النِّ ُعْثَماُن ، َوَكرُثَ النَّ

التي  امل�سلحة  حتقيق  لعلة  الأذان؛  زيادة  يف  اجتهد    فعثمان 
اإلى وقت لال�ستعداد  النا�ص واحتاجوا  النا�ص، فقد كرث  اأحوال  اقت�ستها 
ل�سالة اجلمعة؛ فاقت�ست حاجتهم اإلى اأن يعلموا بقرب ال�سالة، فزاد 

عثمان  ما ُيعرف اليوم بالأذان الأول.

 ثم م�سى قرن ال�سحابة  تاركني املنارات امل�سيئة والرباهني ال�ساطعة، 
الطريق  يحيدون عن  ل  و�ساروا خلفهم  وتابعيهم؛  التابعني  من  يلونهم  الذين  فاأتى 
امل�ستقيم يف تنزيل الأحكام وفق اأماراتها من العلل بعد الجتهاد وغلبة الظن، نذكر 

من ذلك على �سبيل املثال: 

عن �سريح  يف رجل وهب لمراأته هبة، ووهبت له هبة، َقاَل: “اأقيلها . 1
فيما وهبت اإن رجعت، ول اأقيله فيما وهب اإن رجع لأنهن يخدعن”)3(.

فهنا اأثبت حكم اجلواز للزوجة اأن ترجع يف هبتها، لعلة: اأنها تخدع.

َها َدْيٌن َفاَل . 2 ُة، ِلأَنَّ يَّ ُب للزكاة النِّ ما حكي عن الأوزاعي  اأنه قال: “َل جَتِ

اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه، برقم )10214 (، )126/6(.  )1(
الزوراء مو�سع بال�سوق باملدينة، اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب اجلمعة، باب الأذان يوم اجلمعة،   )2(

برقم )912(، )8/2(. 
اأخبار الق�ساة )230/2(.  )3(
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ْلَطاُن  ُيوِن، َوِلَهَذا ُيْخِرُجَها َويِلُّ اْلَيِتيِم، َوَياأُْخُذَها ال�سُّ ُة، َك�َساِئِر الدُّ يَّ ُب َلَها النِّ جَتِ
ِمْن امْلُْمَتِنِع”)1(.

و�سائر  دين،  الزكاة  اأن  لعلة:  نية،  بال  الزكاة  اإخراج  بجواز  احلكم  فاأثبت 
الديون ل ُت�سرتط لها النية.

ومثل ذلك ينقل عن �سائر الأئمة ممن مل نذكرهم، والأمثلة على ذلك كثرية، 
ج لهم. �سواءاً اأكانت من من�سو�سات الأئمة، اأو مما ُخرِّ

بها  تزخر  التي  النقولت  تلك  ح�سر  املبحث  هذا  عقد  من  املق�سود  يكن  ومل 
اأ�سول  وتتبعها يف  الفقهية،  العلل  تاأ�سيل  املق�سود  كان  واإمنا  الفقهية،  الفروع  كتب 
ال�سرعية  الأحكام  نابعة من  بل هي  الفقهاء؛  ا من �سنيع  بدعاً تكن  اإذ مل  ال�سريعة؛ 
املن�سو�ص عليها يف الكتاب وال�سنة، وكان دور الفقهاء اإبراز تلك العلل وال�ستفادة 
جمال  اأو  الفتيا  اأو  الق�ساء  يف  �سواءاً  املن�سو�سة؛  غري  الأحكام  ا�ستنباط  يف  منها 

الدر�ص واملناظرات)2(.

اهتمام  برز  تفريعاته،  وكرثة  الفقه  ومنو  الفقه،  يف  التدوين  حركة  ن�ساط  ومع 
الفقهاء با�ستخراج العلل والتفريع عليها، فكلما تكثفت الفروع كرثت العلل اجلامعة 

لتلك الفروع.

ا بعلم العلل الفقهية، وهو علم اخلالف؛  اإلى ذلك ما يت�سل ات�سالاً قوياًّ اأ�سف 
فقد اأدى ظهور هذا العلم اإلى التحديق اأكرث يف العلل الفقهية و�سبطها، وما اأذكته 

تلك املناظرات بني اأتباع الأئمة.

الفقهية  املوؤلفات  وت�سعبت عروقها يف  الفقهية،  العلل  وانت�سرت  اطردت  وهكذا 
ا منذ بداية ع�سر تدوين الفقه. ا ومتوناً �سروحاً

املغني )476/2(.  )1(
ينظر على �سبيل املثال: مناظرة بني اأبي احل�سني القدوري من احلنفية، والقا�سي اأبي الطيب الطربي   )2(
الطالق  بقي من عدد  ما  يلحقها  اأن  لكونها معتدة من طالق؛ فجاز  اَلق  الطَّ يْلحقَها  اأَنه  املختلعة  يف 

كالرجعية، طبقات ال�سافعية الكربى، ال�سبكي )36/5(.
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ولكن نريد التحدث عن التدوين يف العلل الفقهية على اأنها َعَلم على ِعلم خا�ص، 
. وعلى التدوين يف ذلك ا�ستقاللاً

عند  علل  من  اأظهروه  وما  الفقهية،  العلل  لعلم  مزاولةاً  اأكرث  الفقهاء  كان  واإن 
التنظريي  الإجمايل  التناول  اأن  اإل  الفقه،  ُتعد خال�سة  الفقهية  بالفروع  ا�ستغالهم 
لعلم العلل الفقهية بداأ عند الأ�سوليني؛ فحققوا م�سطلحاته وجّردوا اأ�س�سه، وجمعوا 

دللته.

ا بالعلة، فالعلة هي الركن الأهم  ا اإل وعقد مبحثاًا خا�ساً ا اأ�سولياً فال نكاد جند كتاباً
يف القيا�ص، والقيا�ص من اأدلة الأحكام الإجمالية؛ التي هي مو�سوع علم اأ�سول الفقه.

ولعلنا ن�سرد املوؤلفات يف علم العلل الفقهية مما اطلعت على م�سمونه؛ ومما مل 
ا ملن يتي�سر  اأّطلع اإل على عنوانه وو�سفه ون�سبته اإلى موؤلفه يف كتب الرتاجم؛ متهيداً
له البحث عنها والطالع على م�سمونها؛ اإذ احلكم على الكتاب من جمرد عنوانه 

ا يف ت�سنيفه �سمن اأٍيّ من العلوم. وو�سفه العام قد ل يكون دقيقاً

، دون املوؤلفات التي   ولنقت�سر على املوؤلفات التي اأُلِّفت يف العلل الفقهية ا�ستقاللاً
ا �سواء كتب فقه، اأو كتب قواعد فقهية،  تتناول العلل �سمن مباحثها، فهي كثرية جداً

اأو كتب فتاوى.

اأوًل: موؤلفات العلل الفقهية يف الع�سور املتقدمة: 

اأبو . 1 احلنفي،  البغدادي،  )220ه�(  اأبان  بن  عي�سى  موؤلفه:  الفقه:  يف  العلل 
ا،  ا ول مطبوعاً اأعرث على هذا الكتاب خمطوطاً اأ�سويل)1(. ومل  مو�سى فقيه، 

واإمنا ن�سبه اأهل الرتاجم ملوؤلفه.

اإثبات العلل: موؤلفه: احلكيم الرتمذي )318ه�()2( وهو كتاب مطبوع، ن�سرته . 2

ينظر: هداية العارفني )806/1(، معجم املوؤلفني )18/8(.  )1(
هو حممد بن على بن احل�سن بن ب�سر املحدث الزاهد ال�سويف اأبو عبداهلل احلكيم الرتمذي، وا�سطرب =  )2(
= موؤرخوه يف تاريخ وفاته، فمنهم من قال �سنة 255 و�سنة 285ه�، وينق�ص الأول اأن ال�سبكي يذكر اأنه 
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ذكر  يف  اأغلبه  كان  واإن  والكتاب  بالرباط،  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية 
العلل الكلية العامة لطائفة من الأحكام ال�سرعية باأ�سلوب ذوقي يبتعد عن 

الن�سباط يف كثري من املوا�سع، اإل اأنه قد ذكر جملة من العلل الفقهية.

الإبانة عن علل الديانة، موؤلفه: اأحمد بن �سهل، اأبو زيد البلخي )322ه�()1( . 3
عليه  اأعرث  ومل  ال�سرعية،  والنواهي  الأوامر  وجوه احلكمة يف  كتاب يف  وهو 

ا. ا ول مطبوعاً خمطوطاً

م�سائل الرتباط، موؤلفه: اأبو ا�سحاق اإبراهيم بن علي ال�سريازي )476ه�( . 4
وقد ذكره ابن ال�سبكي يف كتابه الأ�سباه والنظائر، وو�سفه باأنه خمت�سر ذكر 
ا جلمع امل�سرتكات يف قدر م�سرتك،  فيه العلل التي ي�سرتك فيها اأحكام طلباً
ا، ومثالاً اآخر لعلة ي�سرتك  وذكر منه مثالاً  لعلة يتعلق بها واحد وع�سرون حكماً

فيها �سبع م�سائل)2(.

�سفاء الغليل يف بيان ال�سبه واملخيل وم�سالك التعليل، موؤلفه: اأبو حامد الغزايل . 5
)505ه�( وهو مطبوع، بتحقيق: د.حمد الكبي�سي، ن�سرته مطبعة الإر�ساد.

�سفى  فقد  العلة؛  املتقدمني يف ق�سايا  كتب  عليه من  اطلعت  ما  اأف�سل  وهو 
يف  �سل�سة؛  وفكرة  �سهلة،  بعبارة  قواعده،  وك�سف  العلم  هذا  بتنظري  الغليل 
للعلة  بالتمثيل  غنَيا  والإبهام،  التعقيد  عن  ا  بعيداً م�سرت�سلة.  وافية  مباحث 

الفقهية، معنٍت بتحرير معاقد الكالم. 

اأبو احل�سن علي بن عبدالكايف . 6 ورد العلل يف فهم العلل، موؤلفه: تقي الدين 

حّدث بني�سابور �سنة 285 كما ينق�ص الثاين قول ابن حجر: اإن الأنباري �سمع منه �سنة 318. 
من موؤلفاته: نوادر الأ�سول يف اأحاديث الر�سول، والفروق، والعلل ال�سرعية، وغر�ص املوحدين، وال�سالة 
ومقا�سدها. ينظر: طبقات ال�سافعية الكربى )245/2(، ول�سان امليزان )386/7(، والأعالم )272/6(.
كثرية يف  ت�سانيف  وله  وبلغائه،  وف�سحائه  الإ�سالم  كان من حكماء  البلخي  زيد  اأبو  �سهل  بن  اأحمد   )1(
كل فن، منها كتاب الأمد الأق�سى، وكتاب الإبانة عن علل الديانة، وكتاب ال�سيا�سة الكبري وال�سغري، 

والعلم والتعليم. ينظر: تتمة �سوان احلكمة، )6 ترقيم اآيل(، ومعجم املوؤلفني )240/1(.
ينظر: الأ�سباه والنظائر )308/2(.  )2(
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املكتبة  من  عليه  اطلعت  فيما  معدودة  �سفحات  يف  خمطوط  وهو  ال�سبكي. 
الوطنية الفرن�سية برقم )5316(، حتدث فيه عن معنى العلة ومّثل له بفروع 

فقهية ي�سرية.

ثانًيا: موؤلفات العلل الفقهية يف الع�سر احلا�سر: 

تناوله  ومت  وا�سح،  باهتمام  احلا�سر  الع�سر  يف  الفقهية  العلل  علم  حظي  لقد 
بطريقة تربز اأهميته؛ حيث اجته من املنحى الأ�سويل التقعيدي اإلى املنحى الفقهي 

التطبيقي، ب�سكل اأو�سح من موؤلفات الع�سور املتقدمة.

 واأول من نظر اإلى العلل الفقهية -بح�سب ما اطلعت عليه-كعلم م�ستقل ودعا اإلى 
التاأليف يف هذا العلم وبني اأهميته، واحلاجة اإليه، هو ف�سيلة ال�سيخ د. عبداهلل بن 

مبارك اآل �سيف اأ�ستاذ الفقه بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية)1(.

، فيما   وفيما يلي عر�ص لأهم املوؤلفات التي اأ�سفت على هذا العلم مناءاً وزكاءاً
اطلعت عليه: 

تعليل الأحكام عر�ص وحتليل طريقة التعليل وتطوراتها يف ع�سور الجتهاد . 1
والتقليد، موؤلفه حممد م�سطفى �سلبي، ن�سرته دار النه�سة العربية للطباعة 
بيان  مقدمته-  يف  ذكر  -كما  بالتعليل  املوؤلف  مراد  وكان  بريوت.  والن�سر، 
العلل وكيفية ا�ستخراجها، وقد برع املوؤلف يف ثلثه الأول من الكتاب يف تتبع 

. العلل الفقهية يف ع�سور الجتهاد وقبل ع�سر التاأليف؛ ا�ستقراءاً وحتليالاً

حممد . 2 بن  اأحمد  د.  اأ.  موؤلفه  ا،  وتطبيقاً درا�سة  ال�سرعية  الأحكام  تعليل 
العنقري، ن�سرته دار التحبري للن�سر والتوزيع، وقد اأ�سهب املوؤلف يف ا�ستقراء 
ا موؤ�سالاً  ا وا�سحاً العلل الفقهية يف الكتاب وال�سنة والآثار؛ مما يعطي ت�سوراً

ملفهوم العلة الفقهية.

البحث يف  للتدريب على  الدورات  العديد من  باإقامة  العلم  اإثراء هذا  موؤثر يف  دور  لف�سيلته  كان  كما   )1(
ا. ا، وكتابياً م�سائله، واقرتاح العديد من امل�ساريع والأفكار البحثية املتعلقة به، ون�سر ذلك الكرتونَيا؛ مرئياً
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العلل الأ�سا�سية للمعامالت املالية املحرمة، موؤلفه الدكتور خالد بن عبدالعزيز . 3
الفقهية  العلل  ح�سر  وقد  والتوزيع،  للن�سر  التحبري  دار  ن�سرته  �سليمان،  اآل 
الأ�سا�سية للمعامالت املالية املحرمة يف خم�ص علل، ا�ستدل لها، وبني �سوابطها، 
املعامالت  على طائفة من  العلل  وتطبيق هذه  منها،  الأَخَر  العلل  ت�سعب  ووّجه 

املالية املحرمة املعا�سرة.

البخاري، . 4 �سحيح  املعامالت من خالل  اأحكام  واأثرها يف  املن�سو�سة  العلل 
الكرمي،  القراآن  جامعة  دكتوراه،  ر�سالة  م�سلح،  عبداهلل  غالب  الباحث: 

والعلوم الإ�سالمية، ال�سودان.

الأحكام الفقهية املعّللة �سيا�سة درا�سة فقهية مقارنة، ر�سالة دكتوراه، للباحث . 5
حممد �سليمان قطب الكربيجي، كلية العلوم، ماليزيا.

العلل الفقهية واأثرها يف املعامالت املالية، للباحث خالد عبداجلليل ال�سيد، . 6
ر�سالة ماج�ستري، جامعة املنوفية، كلية الآداب ق�سم اللغة العربية.

ا�ستقرائية . 7 )درا�سة  املباحة  ال�سرعية  وا�ستثناءاتها  املحّرمة  البيوع  علل 
اأ�سولية فقهية مقارنة( للباحث جهاد بدر ح�سني الطفي، ر�سالة ماج�ستري، 

جامعة الإميان، كلية الآداب ق�سم اللغة العربية.

دوا�ص . 8 عاي�ص  للباحث:  للنووي،  املهذب  �سرح  املجموع  يف  الفقهية  العلل 
ال�سريعة  العلوم،  دار  كلية  املنيا،  جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  الر�سيدي،  باتل 

الإ�سالمية.

دحمان . 9 اإ�سماعيل،  �ساهدي  للباحثني  املالكية،  عند  البيوع  عن  النهي  علل 
عبداحلفيظ، جامعة اأحمد دراية، كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية، اجلزائر.

العلل الفقهية يف الذخرية للقرايف كتاب اجلنايات، للباحث خالد حمد طلق . 10
زيد العتيبي، ر�سالة ماج�ستري، جامعة املنيا، كلية دار العلوم، ق�سم ال�سريعة 

الإ�سالمية.
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العلل الفقهية عند الإمام القرايف يف العبادات، للباحث حممد قليف�ص مزيد، . 11
ر�سالة ماج�ستري، جامعة املنيا، كلية دار العلوم، ق�سم ال�سريعة الإ�سالمية.

بن . 12 حمود  للباحث  املعا�سرة،  وتطبيقاته  �سوابطه  اهلل  خلق  بتغيري  التعليل 
الرتبية،  ال�سلطان قابو�ص، كلية  عبداهلل احلب�سي، ر�سالة ماج�ستري جامعة 

عمان.

بكر . 13 للباحث  املعا�سرة،  وتطبيقاتها  احلنفية  عند  املالية  املعاو�سات  علل 
ماجد، ر�سالة ماج�ستري، جامعة موؤته، الأردن.

ال�سدفان، . 14 يو�سف  عزيزة  للباحثة  تطبيقية،  اأ�سولية  درا�سة  بال�سم  التعليل 
ر�سالة ماج�ستري، كلية ال�سريعة، جامعة اآل البيت، الأردن.

تعليل الأحكام ال�سرعية عند �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف العبادات واملعامالت . 15
ا، للباحث مهند عبداجلبار احلياين، ر�سالة  كتاب جمموع الفتاوى اأمنوذجاً

ماج�ستري، كلية الإمام الأعظم، جمهورية العراق.

وامل�ساريع  العلمية،  املجالت  يف  املن�سورة  الأبحاث  من  العديد  اإلى  بالإ�سافة 
امل�سجلة يف اجلامعات، مما تناولت العلل الفقهية عند عامل معني، اأو يف كتاب معني، 

اأو يف باب معني، اأو بحث يف علة فقهية واحدة معينة.
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اخلامتة

ويف اخلتام ل ي�سعني اإل احلمد والثناء هلل جل �ساأنه وعظم �سلطانه على ما �سّهل، 
وي�سر وذلل اإمتام هذا البحث الذي خرجت منه بنتائج من اأهمها: 

• من 	 املن�سبطة  الظاهرة  املعاين  يبحث  الذي  العلم  هو:  الفقهية  العلل  علم 
حيث تعلق احلكم ال�سرعي العملي بها وبيان معناها، وا�ستنباطها اإن مل تكن 
من  بذلك  يتعلق  وما  التف�سيلية،  واأدلتها  وم�سالكها  و�سروطها  من�سو�سة، 

م�سائل.

• وا�ستنباط 	 الجتهاد  يف  الكربى  الأهمية  له  املعنى  بهذا  الفقهية  العلل  علم 
الأحكام، وترجيح الأقوال، وتخريج املذاهب.

• عند 	 تلتقي  جميعها  متنوعة؛  واإطالقات  عديدة  ت�سميات  لها  الفقهية  العلل 
معنى واحد هو: املعنى الذي نيط به احلكم.

• وهو 	 وثمرته،  وت�سميته،  ومو�سوعه  حده  يف  م�ستقل  علم  الفقهية  العلل  علم 
جدير بالهتمام والإفراد بالتاأليف والدرا�سة.

• علم العلل الفقهية علم له اأ�سوله وجذوره املت�سلة بنزول الت�سريع.	

• الفقه، 	 التاأليف يف  الأئمة املجتهدون منذ بدء  الفقهية هم  العلل  وا�سع علم 
باإفراده يف مباحث م�ستقلة.

• فيه، 	 التاأليف  بكرثة  احلديث  الع�سر  يف  ا  ازدهاراً الفقهية  العلل  علم  �سهد 
وامل�ساريع البحثية امل�سجلة، والأبحاث املن�سورة فيه.

هذا و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.



علم العلل الفقهية - دراسة نظرية

العدد  السادس  واخلمسون  675العدد  السادس واخلمسون 674

قائمة امل�صادر واملراجع

اأخبار الق�ساة، لأبي بكر حممد بن خلف البغدادي، امللقب ب�)وكيع( ت 306ه�، . 1
الكربى،  التجارية  املكتبة  النا�سر:  املراغي،  م�سطفى  عبدالعزيز  حتقيق: 

الطبعة: 1، 1366ه�/1947م
اإلى حتقيق احلق من علم الأ�سول، ملحمد بن علي بن حممد . 2 اإر�ساد الفحول 

ابن عبداهلل ال�سوكاين اليمني ت 1250ه�، املحقق: ال�سيخ اأحمد عزو عناية، 
النا�سر: دار الكتاب العربي، الطبعة 1، 1419ه�/1999م

دار . 3 النا�سر:  ال�سرخ�سي،  �سهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  ملحمد  ال�سرخ�سي،  اأ�سول 
املعرفة، بريوت. 

ال�سلمي، . 4 وُل الفقه الذي ل ي�سُع الفقيه جهلُه، لعيا�ص بن نامي بن عو�ص  اأ�سُ
 ،1 الطبعة  ال�سعودية،  العربية  اململكة   - الريا�ص  التدمرية،  دار  النا�سر: 

1426ه�/2005م.
اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني، لأبي بكر )امل�سهور بالبكري( عثمان . 5

ابن حممد �سطا الدمياطي ال�سافعي، ت1310ه�، النا�سر: دار الفكر للطباعة 
والن�سر والتوزيع، الطبعة 1، 1418ه�/1997م.

القيم . 6 ابن  بكر  اأبي  بن  حممد  الدين  �سم�ص  عبداهلل  لأبي  املوقعني،  اإعالم 
اجلوزية، النا�سر: دار الكتب العلمية - يريوت، الطبعة: 1، 1411ه�/1991م.

الإبهاج يف �سرح املنهاج، لتقي الدين اأبي احل�سن علي بن عبدالكايف بن علي . 7
ابن متام بن حامد بن يحيي ال�سبكي وولده تاج الدين اأبو ن�سر عبدالوهاب، 

النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت، عام الن�سر: 1416ه�/1995م.
الإحكام يف اأ�سول الأحكام، لأبي احل�سن �سيد الدين علي بن اأبي علي بن حممد . 8

النا�سر:  عفيفي،  عبدالرزاق  حتقيق:  631ه�،  ت  الآمدي  الثعلبي  �سامل  ابن 
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املكتب الإ�سالمي، بريوت- دم�سق- لبنان.
الختيار لتعليل املختار، لعبداهلل بن حممود بن مودود املو�سلي، جمد الدين . 9

اأبو الف�سل احلنفي ت 683ه�، النا�سر: مطبعة احللبي - القاهرة، 1356ه�.
ال�سبكي، . 10 الدين  تقي  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  تاأليف:  والنظائر،  الأ�سباه 

النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة 1، 1411ه�/1991م. 
اأبي احل�سن علي بن . 11 الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين 

�سليمان املرداوي الدم�سقي ال�ساحلي احلنبلي ت 885ه�، النا�سر: دار اإحياء 
الرتاث العربي، الطبعة 2.

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، لبدر الدين حممد بن بهادر الزرك�سي، حتقيق . 12
حممد حممد تامر، النا�سر: دار الكتبي، الطبعة الأولى، 1414ه�/1994م. 

الربهان يف اأ�سول الفقه، لعبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف اجلويني، اأبو املعايل، . 13
امللقب باإمام احلرمني ت 478ه�، حتقيق: �سالح بن حممد بن عوي�سة، النا�سر: 

دار الكتب العلمية بريوت - لبنان، الطبعة 1، 1418ه�/1997م.
يو�سف . 14 بن  القا�سم  اأبي  بن  يو�سف  بن  ملحمد  خليل،  ملخت�سر  والإكليل  التاج 

العبدري الغرناطي، اأبي عبداهلل املواق املالكي ت 897ه�، النا�سر: دار الكتب 
العلمية، الطبعة 1، 1416ه�/1994م.

التب�سرة، لعلي بن حممد الربعي، اأبي احل�سن، املعروف باللخمي ت 478ه�، . 15
وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  النا�سر:  جنيب،  عبدالكرمي  اأحمد  الدكتور  حتقيق: 

الإ�سالمية، قطر، الطبعة 1، 1432ه�/2011م.
بن . 16 علي  احل�سن  اأبي  الدين  لعالء  الفقه،  اأ�سول  يف  التحرير  �سرح  التحبري 

عو�ص  د.  اجلربين،  عبدالرحمن  د.  حتقيق:  885ه�،  ت  املرداوي  �سليمان 
ال�سعودية/الريا�ص،   - الر�سد  مكتبة  النا�سر:  ال�سراح،  اأحمد  د.  القرين، 

الطبعة 1، 1421ه�/2000م.
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التعليل بالفروق الفقيهة واأثره يف الق�سايا املعا�سرة، ر�سالة دكتوراه، للباحث: . 17
حممد بومدين بطاهر، جامعة اجلزائر، كلية العلوم الإ�سالمية، ق�سم ال�سريعة 

والقانون.
ملسو هيلع هللا ىلص و�سننه واأيامه = . 18 اأمور ر�سول اهلل  اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من 

�سحيح البخاري، ملحمد بن اإ�سماعيل اأبي عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق: 
حممد زهري بن نا�سر النا�سر، النا�سر: دار طوق النجاة، الطبعة: 1، 1422ه�.

حتقيق: . 19 438ه�،  ت  اجلويني  يو�سف  بن  عبداهلل  حممد  لأبي  والفرق،  اجلمع 
للن�سر  اجليل  دار  النا�سر:  املزيني،  عبداهلل  بن  �سالمة  بن  عبدالرحمن 

والطباعة والتوزيع - بريوت، الطبعة 1، 1424ه�/2004م.
النا�سر: . 20 513ه�،  ت  عقيل  بن  على  الوفاء  لأبي  الفقهاء،  طريقة  على  اجلدل 

مكتبة الثقافة الدينية، م�سر.
لأبي احل�سن علي بن حممد . 21 ال�سافعي،  الإمام  الكبري يف فقه مذهب  احلاوي 

بن حممد بن حبيب الب�سري البغدادي، ال�سهري باملاوردي ت450ه�، حتقيق: 
ال�سيخ علي حممد معو�ص، وال�سيخ عادل اأحمد عبداملوجود، النا�سر: دار الكتب 

العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة 1، 1419ه�/1999م.
للبيهقي، لأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخلرا�ساين، . 22 ال�سغري  ال�سنن 

اأبي بكر البيهقي ت458ه�، حتقيق: عبداملعطي اأمني قلعجي، النا�سر: جامعة 
الدرا�سات الإ�سالمية، باك�ستان، الطبعة 1، 1410ه�/1989م.

ال�سحاح )تاج اللغة و�سحاح العربية(، لإ�سماعيل بن حّماد اجلوهري، حتقيق، . 23
اأحمد عبدالغفور عطار، النا�سر: دار العلم للماليني، الطبعة: الرابعة 1407ه� .

النا�سر: . 24 املباركي،  اأحمد  حتقيق،  يعلى،  اأبي  للقا�سي  الفقه  اأ�سول  يف  العدة 
موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة 2، 1410ه�/1990م.

الف�سول يف الأ�سول، لأحمد بن علي الرازي اجل�سا�ص، النا�سر: وزارة الأوقاف . 25
الكويتية، الطبعة 2، 1414ه�/1994م.
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الريا�ص، . 26 الر�سد،  مكتبة  النا�سر:  باح�سني،  يعقوب  للدكتور  الفقهية،  الفروق 
الطبعة 1، 1427ه�، 2006م.

الريا�ص، . 27 الر�سد،  النا�سر: مكتبة  للدكتور يعقوب باح�سني،  الفقهية،  القواعد 
الطبعة 7، 1436ه�/2015م.

الفريوزاآبادى ت . 28 يعقوب  اأبي طاهر حممد بن  الدين  القامو�ص املحيط، ملجد 
موؤ�س�سة  النا�سر:  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الرتاث يف  817ه�، حتقيق: مكتب حتقيق 
الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان، الطبعة 8، 1426ه�/2005م.

476ه�، . 29 ت  ال�سريازي  علي  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  الفقه،  اأ�سول  يف  اللمع 
النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 2003م/1424ه�.

املوافقات، لإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�سهري بال�ساطبي . 30
ت790ه�، حتقيق: اأبي عبيدة م�سهور اآل �سلمان، النا�سر: دار ابن عفان، الطبعة 

1، 1417ه�/1997م.
الدين . 31 حميي  لزكريا  واملطيعي-،  ال�سبكي  تكملة  -مع  املهذب  �سرح  املجموع 

يحيى بن �سرف النووي ت 676ه�، النا�سر: دار الفكر.
املح�سول، لأبي عبداهلل حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني التيمي الرازي . 32

امللقب بفخر الدين الرازي ت606ه�، حتقيق: الدكتور طه جابر فيا�ص العلواين، 
النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة 3، 1418ه�/1997م.

املجموع املذهب يف قواعد املذهب، خليل ابن كيكلدي ت761ه�، حتقيق حممد . 33
بن عبدالغفار ال�سريف، الطبعة 1، 1414ه�.

املغني، لأبي حممد موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن قدامة، ال�سهري بابن قدامة . 34
املقد�سي ت 620ه�، النا�سر: مكتبة القاهرة، عام الن�سر: 1388ه�/1968م.

قا�سم . 35 ال�سيخ  الهمام،  بن  �سريف  اأبي  بن  للكمال  امل�سايرة  �سرح  امل�سامرة يف 
احلنفي )878ه�(، النا�سر: املكتبة الأزهرية للرتاث، الطبعة 2، 1347ه�.
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ملسو هيلع هللا ىلص، مل�سلم . 36 اإلى ر�سول اهلل  امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل 
بن احلجاج اأبي احل�سن الق�سريي الني�سابوري ت261ه�، حتقيق: حممد فوؤاد 

عبدالباقي، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.
امل�ست�سفى، لأبي حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي ت505ه�، حتقيق: . 37

 ،1 الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النا�سر:  عبدال�سايف،  عبدال�سالم  حممد 
1413ه�/1993م.

املكتبة . 38 النا�سر:  الفيومي،  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  للعالمة  املنري،  امل�سباح 
العلمية - بريوت. 

 امل�سنف، لأبي بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع احلمريي اليماين ال�سنعاين . 39
ت211ه�، حتقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، النا�سر: املجل�ص العلمي- الهند، 

الطبعة 2، 1403ه�.
املعجم الو�سيط، للدكتور اإبراهيم م�سطفى، اأحمد الزيات، حامد عبدالقادر، . 40

حممد النجار، النا�سر: دار الدعوة. 
املعجم ال�ستقاقي املوؤ�سل لألفاظ القراآن الكرمي، للدكتور حممد ح�سن ح�سن . 41

جبل، النا�سر: مكتبة الآداب - القاهرة، الطبعة 1، 2010م.
وال�سوؤون . 42 الأوقاف  وزارة  النا�سر:  الون�سري�سي،  العبا�ص  اأبو  املعرب،  املعيار 

الإ�سالمية، للمملكة املغربية، 1401ه�.
يو�سف . 43 بن  علي  بن  اإبراهيم  ا�سحاق  لأبي  ال�سافعي،  الإمام  فقة  يف  املهذب 

ال�سريازي ت 476ه�، النا�سر: دار الكتب العلمية.
الو�سيط يف املذهب، لأبي حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي ت 505ه�، . 44

 - ال�سالم  دار  النا�سر:  تامر،  اإبراهيم، حممد حممد  اأحمد حممود  حتقيق: 
القاهرة، الطبعة 1، 1417ه�.

بن . 45 م�سعود  بن  بكر  اأبي  الدين  لعالء  ال�سرائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع 
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 ،2 الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النا�سر:  ت587ه�،  احلنفي  الكا�ساين  اأحمد 
1406ه�/1986م.

، لعثمان بن علي بن حمجن . 46 ْلِبيِّ تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ
بولق،   - الأمريية  الكربى  املطبعة  النا�سر:  ت743ه�،  الزيلعي  البارعي، 

القاهرة، الطبعة 1، 1313ه�.
تاج العرو�ص، حممد مرت�سى احل�سيني الزبيدي، جمموعة من املحققني، دار . 47

الهداية. 
تتمة �سوان احلكمة، لأبي احل�سن ظهري الدين علي بن زيد البيهقي، ال�سهري . 48

بابن فندمه، ت565ه�.
حترير القواعد املنطقية، قطب الدين الرازي ت)766ه�(، مطبعة م�سطفى . 49

البابي احللبي، الطبعة 2، 1367ه�.
حتفة املحتاج اإلى اأدلة املنهاج، لبن امللقن �سراج الدين اأبي حف�ص عمر بن علي . 50

اللحياين،  ال�سافعي امل�سري ت804ه�، حتقيق: عبداهلل بن �سعاف  اأحمد  بن 
النا�سر: دار حراء - مكة املكرمة، الطبعة 1، 1406ه�.

الجتهاد . 51 ع�سور  يف  وتطوراتها  التعليل  طريقة  وحتليل  عر�ص  الأحكام  تعليل 
للطباعة  العربية  النه�سة  دار  النا�سر:  �سلبي،  م�سطفى  ملحمد  والتقليد، 

والن�سر، بريوت.
تقومي الأدلة يف اأ�سول الفقه، لأبي زيد عبيد اهلل بن عمر الدبو�سي، حتقيق، . 52

خليل املي�ص، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 1، 1421ه�.
حا�سية العطار على �سرح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع، ح�سن بن حممد . 53

بن حممود العطار ال�سافعي ت 1250ه�، النا�سر: دار الكتب العلمية.
عمرية، . 54 الربل�سي  واأحمد  القليوبي  �سالمة  اأحمد  وعمرية،  قليوبي  حا�سيتا 

النا�سر: دار الفكر - بريوت، الطبعة 1415ه�. 
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رد املحتار على الدر املختار، لبن عابدين، حممد اأمني بن عمر بن عبدالعزيز . 55
 ،2 الطبعة  الفكر-بريوت،  دار  1252ه�،  ت  احلنفي  الدم�سقي  عابدين 

1412ه�/1992م.
النا�سر: . 56 )ت620ه�(،  املقد�سي  قدامة  بن  اأحمد  بن  لعبداهلل  الناظر  رو�سة 

موؤ�س�سة الرّيان للطباعة والن�سر والتوزيع، الطبعة الثانية 1423ه�/2002م.
 �سنن اأبي داود، لأبي داود �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن . 57

ِج�ْستاين ت 275ه�، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد،  عمرو الأزدي ال�سِّ
النا�سر: املكتبة الع�سرية، �سيدا - بريوت.

�سرح التلويح على التو�سيح، ل�سعد الدين م�سعود بن عمر التفتازاين ت 793ه�، . 58
النا�سر: مكتبة �سبيح مب�سر.

�سرح الكوكب املنري، لبن النجار، حتقيق، د، حممد الزحيلي و د، نزيه حماد، . 59
الن�سر: مكتبة العبيكان، الريا�ص، 1418ه�. 

املالكي . 60 اإدري�ص  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  العبا�ص  لأبي  الف�سول،  تنقيح  �سرح 
�سركة  النا�سر:  �سعد،  عبدالروؤوف  طه  حتقيق:  684ه�،  ت  بالقرايف  ال�سهري 

الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة 1، 1393ه�/1973م 
عبداهلل . 61 د،  حتقيق،  الطويف،  عبدالقوي  بن  ل�سليمان  الرو�سة  خمت�سر  �سرح 

الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الأولى 1409ه�.
الكتب . 62 دار  النا�سر:  ت756ه�  الأيجي  الدين  ع�سد  املنتهى،  خمت�سر  �سرح 

العلمية، الطبعة 1، 1421ه�/2000م.
�سرح خمت�سر خليل للخر�سي، ملحمد بن عبداهلل اخلر�سي املالكي اأبي عبداهلل . 63

ت1101ه�، النا�سر: دار الفكر للطباعة - بريوت
�سرح التلقني، لأبي عبداهلل حممد بن علي بن عمر التَِّميمي املازري املالكي ت . 64

الغرب  النا�سر: دار  ال�ّسالمي،  د املختار  ال�سيخ حممَّ 536ه�، حتقيق: �سماحة 
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من قام من الت�سهد الأول نا�سياً هل يرجع؟ 

»الأقرب اأنه اإذا قام من الت�سهد الأول نا�سيااً، ومل يذكر اإل بعد 
املغرية:  حلديث  القراءة؛  يف  ي�سرع  مل  ولو  يرجع  ل  اأنه  قيامه، 
»..فاإذا ا�ستتم قائمااً فال يجل�ص«، ومل يقل: اإذا �سرع يف القراءة، 
وكذلك  فنقول:  مق�سود(  ركن  )القراءة  الفقهاء:  بع�ص  وقول 
القيام ركن مق�سود؛ ولأن بقية الواجبات اإذا مل يذكرها اإل بعد 
و�سوله اإلى الركن الذي بعدها، فاإنها ت�سقط ول يعود اإلى ركنها 

لياأتي بها«.
  املختارات اجللية، لل�سعدي)�س: 35(، ولطائف الفوائد للدكتور/
�سعد اخلثالن، )�س: 43(.



مسائل أحال فيها اإلمام مالك على 
النساء من خالل كتاب »المدونة«

دراسة فقهية مقارنة

اإعداد: 
د. جراح نايف الف�سلي

الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الفقه واأ�سوله 
يف كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية - جامعة الكويت
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امللخص 

يطلع  ل  التي  بالن�ساء  املتعلقة  ال�سرعية  الأحكام  بع�ص  بيان  اإلى  البحث  ي�سعى 
عليها يف الغالب غريهن ودرا�ستها، وهي بع�ٌص مما اأحاله الإمام مالك عليهن عندما 
اأمهات  ثاين  الكربى  املدونة  كتاب  وُيعدُّ  »املدونة«،  كتاب:  خالل  من  وذلك  �سئل، 
امل�سادر بعد كتاب املوطاأ، اإذ تعترب الأ�سل الثاين يف الفقه املالكي، ولي�ص يف املذهب 
املدونة  -اأو  مالك  الإمام  مدونة  نالته  ما  والتقدير  الهتمام  من  نال  كتاب  املالكي 
برواية �سحنون- �سواءاً على األ�سنة املتقدمني اأو املتاأخرين، وقد قمت بدرا�سة بع�ص 

هذه الإحالت درا�سة فقهية مقارنة باملذاهب الأربعة، وبيان الراجح منها.

وقد انتظمت هذه الدرا�سة وفق مقدمة، ومبحثني، وخامتة: -

اأما املقدمة: فقد ذكرت فيها اأهمية البحث و�سبب اختياره، واأهدافه، وحدوده، 
خطة  عليه  ا�ستملت  وما  فيه،  ومنهجيتي  البحث،  ومنهج  ال�سابقة،  والدرا�سات 

الدرا�سة.

ا لكتاب  واأما املبحث الأول، فقد ذكرت فيه ترجمة موجزة لالإمام مالك، وتعريفاً
)املدونة الكربى(.

واأما املبحث الثاين، فقد ذكرت فيه اإحالت الإمام مالك يف ثالث م�سائل فقط، 
ثم قارنتها باملذاهب الأخرى، ثم بينت الراجح بعد ذلك.

اإليها يف  التي تو�سلت  النتائج والتو�سيات  اأهم  ا�ستملت على  واأما اخلامتة فقد 
هذه الدرا�سة. 
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Abstract
The research seeks to clarify and study some of the Sharia pro-

visions related to women that are not often seen or studied by oth-
ers, and it is from what Imam Malik referred to them when he was 
asked, through the book: “Al-Mudawwanah”. The second principle 
is in Maliki jurisprudence. There is no book in the Maliki School of 
Thought that has received attention and appreciation of what Imam 
Malik’s Mudawwanah - or the Mudawwanah in the narration of 
Sahnoun - has obtained, whether on the tongues of earlier or later 
scholars.

This study was organized according to an introduction, two chap-
ters, and a conclusion: 

As for the introduction: I mentioned the research’s importance, 
the reason for choosing it, its objectives, its limits, previous studies, 
the research methodology, my methodology in it, and what was in-
cluded in the study plan.

As for the first chapter: I mentioned a brief presenting of Imam 
Malik, and an introduction of the book “The Great Mudawwanah”.

As for the second merit: I mentioned the transferences of Imam 
Malik, in some issues related to women, then compared them with 
other Schools of Thought, then explained the most correct after that.

As for the conclusion: it included the most important results that 
I reached in this study.
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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: 

ال�سرعية، وقد وهب  ُتعرف الأحكام  به  اإذ  العلوم،  اأجل  الدين من  الفقه يف  اإن 
اهلل اأمة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص علماء اأجالء ربانيني، كانوا يف الأر�ص مبنزلة النجوم يف ال�سماء، 
ا يهتدي به احلريان يف الليلة الظلماء، ومن هوؤلء الإمام مالك،  جعلهم اهلل م�سلكاً
�ساحب املذهب، وقد �سئل من اأتباعه واأ�سحابه يف م�سائل فقهية فاأجاب عنها، فجمع 
له اأتباعه ممن �ساأله هذه الأقوال يف مدونة فقهية، ت�سمى: )املدونة الكربى(، جمعها 
الإمام  �سمعه عن  القا�سم، مما  بن  �سحنون عن عبدالرحمن  ثم  الفرات،  بن  اأ�سد 
ا، لذلك عزمت على درا�سة جانب من  ا نافعاً ا، مفيداً ا ماتعاً ا جامعاً مالك، فكان كتاباً
ا  جوانبه، وهو ما يتعلق بامل�سائل التي اأحالها الإمام مالك على الن�ساء، و�ساأبحث بع�ساً
ا ب�: )م�سائل اأحال فيها الإمام مالك على  منها ولي�ص جميعها، فجاء البحث مو�سوماً

الن�ساء من خالل كتابه املدونة - درا�سة فقهية مقارنة(. 

اأهمية البحث و�سبب اختياره: 

من . 1 ا  واحداً باعتباره  رفيعة،  ومنزلة  عظيمة،  علمية  مكانة  ذو  مالك  الإمام 
ُز على  فِّ اأ�سحاب املذاهب الإ�سالمية املعتربة، وهو من اأهم الأ�سباب التي حُتَ

الكتابة يف هذا املو�سوع.

عظيم، . 2 �سفر  فهو  املالكية،  عند  املهمة  الكتب  من  )املدونة(  كتاب  يعترب 
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اإحالت  جمع  يف  للمدونة  خدمة  الدرا�سة  هذه  يف  ولعل  فقهية،  ومو�سوعة 
الإمام.

اأن البحث يف اأبواب امل�سائل الفقهية املتعلقة بالن�ساء يعترب من اأهم الأبواب، . 3
ا ول يتم اإل من خاللهن، ولهذا كانت هذه الدرا�سة  لكون الطالع عليها �سعباً

لطرق بع�ص ق�ساياهن املهمة، على �سبيل املثال ل احل�سر.

مل اأجد بعد البحث وال�ستق�ساء من در�ص اإحالت الإمام مالك على الن�ساء . 4
ا منها اأو كلها- من كتاب املدونة، اأو غري املدونة، درا�سة علمية مقارنة. -بع�ساً

اأهداف البحث: 

كتاب: . 1 الن�ساء، من خالل  مالك على  الإمام  اأحاله  م�سائل مما  جمع ثالث 
)املدونة(.

درا�سة هذه امل�سائل ومناق�ستها مناق�سة علمية فقهية مقارنة.. 2

حدود البحث: 

ثالث  اأدر�ص  و�سوف  املدونة،  كتاب  يف  مالك  الإمام  اإحالت  يف  البحث  �سيكون 
م�سائل يف هذا الباب، كان الإمام مالك قد اأحالها على الن�ساء، يف كتاب )املدونة(، 

وهي:

اأكرث مدة النفا�ص، ]153/1[.. 1

عودة الدم اإلى الآي�سة بعد انقطاعه، ]237/2[، ]368/2[. . 2

انقطاع احلي�ص عن الآي�سة ثم عودته اإليها. ]9/2[.. 3

كاملة  الن�ساء  على  مالك  الإمام  اأحالها  التي  امل�سائل  درا�سة  اأن  ارتاأيت  ولقد 
�سيطيل البحث، ويخرجه عن ماألوِفه، كما هو مت�سور يف البحوث العلمية املحكمة، 
ا ملن اأراد التو�سع يف درا�سة جميع اإحالته، كي تنتظم  ولعلَّ يف طرق امل�سائل الثالث باباً

يف ِعقٍد واحد.
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الدرا�سات ال�سابقة: 

مل اأجد من كتب اأو در�ص -بعد البحث وال�ستق�ساء- يف الإحالت التي اأحالها 
الإمام مالك على الن�ساء، �سواءاً من املدونة اأو غريها.

منهجي يف البحث: 

، ووقفت على جميع اإحالت الإمام مالك ، والتي  قراأت كتاب املدونة كامالاً
هذه  لدرا�سة  ا  اأمنوذجاً م�سائل  ثالث  اخرتت  ثم  الن�ساء(،  )ي�ساأل  بقوله:  ذكرها 

الإحالت، وقد �سرت يف البحث وفق الطريقة التالية:

من . 1 مالك،  الإمام  اأحالها  التي  الفقهية  امل�سائل  بتتبع  ال�ستقرائي:  املنهج 
كتاب )املدونة(.

املنهج التاريخي: بالتمهيد لرتجمة موجزة عن الإمام مالك وكتاب »املدونة«.. 2

املنهج املقارن: مبقابلة اأقوال املذاهب برواياتها ووجوهها، ثم الرتجيح فيما . 3
بينها.

املنهج التحليلي النقدي: بتحليل هذه الرتجيحات، وربطها باأ�سولها، واأدلتها . 4
ال�سرعية، وقواعدها.

ت�سمن البحث:

اأوًل: عر�س امل�سائل: 

اخرتت بع�ص اإحالت الإمام مالك من كتاب املدونة ودر�ستها.. 1

ا لكل م�ساألة.. 2 و�سعت عنواناً

�سّدرت امل�ساألة باإحالة الإمام مالك، كما ورد يف كتاب »املدونة«.. 3

قّدمت بني يدي كل م�ساألة مقدمة موجزة ت�سمل بع�ص جوانب امل�ساألة، مما . 4
مت الإجماع عليه، اأو اتفاق الأمة، ثم ذكرت اخلالف الوارد فيها.
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لها، ل يف . 5 ترتيب  امل�ساألة دون  الأقوال يف  فيه  ا ذكرت  ا جانبياً و�سعت عنواناً
القوة ول يف ال�سعف، ول يف الراجح اأو املرجوح.

رتبت اأدلة الأقوال حتت كل قول، حيث اأُتِبُع القول باأدلته مبا�سرة.. 6

رتبت ذكر املذاهب ح�سب الرتتيب الزمني.. 7

ذكرت اأدلة كل قول، ووجه ال�ستدلل - اإن وجد-، ول اأذكره يف بع�ص الأحيان . 8
ه. ا للعيان، وا�سح الدللة يف ن�سِّ كونه ظاهراً

اإليه من قوة الأدلة، . 9 قمت ببيان الراجح من الأقوال، على �سوء ما تو�سلت 
وكالم العلماء، وقد اأبني �سبب ترجيحي واأعلله باإيجاز وهو الغالب.

ثانًيا: عزو الآيات وتخريج الأحاديث: 

عزوت الآيات اإلى كتاب اهلل، بذكر ال�سورة، ورقم الآية.. 1

خرجت الأحاديث، فاإن كان يف ال�سحيحني اأو اأحدهما، فاإين اأكتفي بهما اأو . 2
باأحدهما، واإن كان يف غريهما فاإين اأخّرجه بح�سب مو�سعه من كتب ال�سنة 

الأخرى، ثم اأورد حكمه اإن كان للعلماء قول فيه.

خطة البحث: 

جاء البحث يف مقدمة، ومبحثني، وخامتة.

ذكرت يف املقدمة: 

ا للبحث.. 1 ملخ�ساً

اأهمية البحث و�سبب اختياره.. 2

اأهداف البحث.. 3

حدود البحث.. 4
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الدرا�سات ال�سابقة.. 5

منهجي يف البحث.. 6

خطة البحث.. 7

اأما املبحث الأول، جاء بعنوان: الإمام مالك وكتاب املدونة، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: التعريف بالإمام مالك.

املطلب الثاين: التعريف بكتاب املدونة.

اأما املبحث الثاين، جاء بعنوان: اإحالت الإمام مالك يف كتاب املدونة، وفيه ثالثة 
مطالب: 

املطلب الأول: اأكرث مدة النفا�ص.

املطلب الثاين: دعوى انق�ساء العدة.

املطلب الثالث: انقطاع احلي�ص عن الآي�سة ثم عودته اإليها.

واأما اخلامتة فقد ا�ستملت على اأهم نتائج البحث.

يرزقنا  واأن  الكرمي،  لوجهه  ا  خال�ساً العمل  هذا  يجعل  اأن    اهلل  اأ�ساأل 
العلم والعمل، اإنه �سميع قريب جميب للدعاء.
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املبحث االأول
االإمام مالك وكتاب املدونة

وفيه مطلبان:

املطلب االأول
تعريف موجز باالإمام مالك)1(

اأبي عامر بن عمرو بن احلارث، يكنى  اأن�ص بن مالك بن  هو: الإمام مالك بن 
باأبي عبداهلل، ينتهي ن�سبه اإلى يعرب بن ي�سجب بن قحطان الأ�سبحي، جده اأبو عامر 
�سنة 93ه�، عام  النبوية يف  باملدينة  ولد  املوطاأ)3(،  �سحابي جليل)2(، �ساحب كتاب 

موت اأن�ص بن مالك؛ خادم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 ن�ساأ الإمام مالك يف بيت ا�ستغل بعلم الأثر، ويف بيئة �سّخرت ُجلَّ وقتها للحديث 
اخلطاب،  بن  عمر  عن  روى  التابعني،  كبار  من  عامر  اأبي  بن  مالك  ُه  فجدُّ والأثر، 
وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيداهلل، وعائ�سة اأم املوؤمنني، وقد روى عنه بنوه اأن�ص 
ا مل يكن  اأن�ساً اأباه  اأن  باأبي �سهيل؛ ولكن يبدو  اأبو مالك الإمام، وربيع، ونافع املكنى 

تهذيب  247؛  �ص:  الندمي،  لبن  الفهر�ست،  53/1؛  املوطاأ،  على  الزرقاين  �سرح  ترجمته:  م�سادر   )1(
الأ�سماء واللغات، للنووي، 75/2؛ منازل الأئمة الأربعة اأبي حنيفة ومالك وال�سافعي واأحمد، لل�سلماين، 
�ص: 181؛ الثقات؛ للعجلي، �ص: 417؛ �سري اأعالم النبالء؛ للذهبي: 7/ 150؛ الكا�سف، للذهبي: 2/ 
اأعيان  234؛ ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك؛ للقا�سي عيا�ص، 1/ 110؛ الديباج املذهب يف معرفة 
الفقهاء؛  وانظر: طبقات  للذهبي، 11/ 175،  الإ�سالم؛  تاريخ  املذهب؛ لبن فرحون، 1/ 98؛  علماء 

لل�سريازي، �ص: 68.
واللغات،  الأ�سماء  تهذيب  247؛  �ص:  الندمي،  لبن  الفهر�ست،  53/1؛  املوطاأ،  على  الزرقاين  �سرح   )2(

للنووي، 75/2. 
منازل الأئمة الأربعة اأبي حنيفة ومالك وال�سافعي واأحمد، لل�سلماين، �ص: 181.  )3(

)4(  �سري اأعالم النبالء؛ للذهبي: 7/ 150؛ الكا�سف، للذهبي: 2/ 234.
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ه َغناء، ويكفي  ا، ومهما يكن حاله من العلم ففي اأعمامه وجدِّ م�ستغالاً باحلديث كثرياً
ه من قبل مالك  مقامهم يف العلم لتكون الأ�سرة من الأ�سر امل�سهورة بالعلم، ولقد اجتَّ
ى عليهم، فن�ساأ الإمام مالك  ا للعلماء يتلقَّ من اإخوته اأخوه الن�سر، فقد كان مالزماً
ٍل، وطلٍب للعلم، فلم َيْعرف عمالاً ول جتارةاً  وترعرع يف املدينة، يف �سوٍن ورفاهيٍة وجتمُّ

ُه الأوحد طلب العلم ورواية احلديث)1(. ول �سعى ل�سفٍر اأو �سناعٍة؛ اإمنا كان همُّ

ا ي�سرية، ف�ساألت  اأياماً تويف يف �سنة 179ه�،  قال حممد بن �سعد: ا�ستكى مالك 
ومن  قبل،  من  الأمر  هلل  قال:  ثم  د،  ت�سهَّ فقالوا:  املوت،  عند  قال  عما  اأهلنا  بع�َص 

بعد،  دفن بالبقيع، وكان ابن خم�ص وثمانني �سنة)2(.

 . »قال اأبو حنيفة: واهلل ما راأيُت اأ�سرع منه بجواب �سادٍق وُزْهٍد تامٍّ

وقال ال�سافعي: اإذا جاءك الأثر عن مالك ف�سد به يدك،  وقال:  اإذا جاء اخلرب، 
فمالك النجم، وقال: من اأراد احلديث فهو عيال على مالك.

 قال: اإذا ذكر العلماء فمالك النجم، ومل يبلغ اأحد يف العلم مبلغ مالك حلفظه 
واإتقانه و�سيانته، ومن اأراد احلديث ال�سحيح فعليه مبالك.

وقال اأحمد: مالك �سيد من �سادات اأهل العلم، وهو اإمام يف احلديث والفقه، وَمن 
مثُل مالك متبع لآثار َمْن م�سى؟ مع عقل واأدب«)3(.

املطلب الثاين
التعريف بكتاب »املدونة«

املدونة الكربى الأ�سل الثاين يف مذهب الإمام مالك، وقد تلقاها علماء  تعترب 
املذهب بالقبول، ولي�ص يف املذهب املالكي كتاب نال من الهتمام والتقدير ما نالته 

)1(  ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك؛ للقا�سي عيا�ص، 1/ 110؛ الديباج املذهب يف معرفة اأعيان علماء 
املذهب؛ لبن فرحون، 1/ 98.

)2(   م�ساهري علماء الأم�سار، �ص: 223؛ تهذيب التهذيب، لبن حجر، 8/10.
)3(   ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك؛ للقا�سي عيا�ص، 1/ 152-149.
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نت بني دفتيها فقه  هذه املدونة، �سواءاً على األ�سنة املتقدمني اأو املتاأخرين، لأنها �سمَّ
اأربعة جمتهدين اأ�س�سوا عليها قواعد املذهب، وهم: الإمام مالك ت: 179ه�، و ابن 

القا�سم ت: 191ه�)1(، واأ�سد بن الفرات ت: 213ه�)2(، و�سحنون ت: 240ه�)3( )4(.

ا لآراء مالك واأتباعه يف م�سائل الفقه، اإذ جمعها اأ�سد  وتعترب املدونة الكربى جمعاً
بن الفرات، ثم �سحنون عن عبدالرحمن بن القا�سم مما �سمعه عن الإمام مالك، 
هو  كما  املدونة،  اإلى  الذهن  ان�سرف  الفقه  يف  املالكية-  -عند  الكتاب  اأطلق  فاإذا 
ال�ساأن عند اإطالق كلمة الكتاب عند الأ�سوليني على القراآن الكرمي، واإطالقه على 

كتاب �سيبويه عند النحاة، واإطالقه على كتاب اإقليد�ص عند اأهل احل�ساب)5(.

ا اإلى اختالط موا�سيعها وم�سائلها  ويطلق عليها ا�سم )املدونة واملختلطة( نظراً
وعدم تبويبها قبل اأن يهّذبها �سحنون، قال ال�سريازي: “واقت�سر النا�ص على التفقه 
ا اآخر فهذبها، وبّوبها ودوّنها، واأحلق فيها  يف كتب �سحنون، ونظر �سحنون فيها نظراً
اأبوابها باحلديث والآثار، اإل  اأ�سحاب مالك ما اختار ذكره، وذّيل  من خالف كبار 
�سحنون  كتب  هي  فهذه  ال�سماع،  يف  اختالطها  اأ�سل  على  بقيت  مفرقة،  منها  ا  كتباً

)1(   عبدالرحمن بن القا�سم بن حممد بن اأبي بكر ال�سديق ، عامل الديار امل�سرية، ومفتيها، اأبو 
عبد هلل العتقي مولهم، امل�سري، �ساحب مالك الإمام. قال عنه الن�سائي: ثقة ماأمون، مات بال�سام 

�سنة 126ه�. �سري اأعالم النبالء، للذهبي، 547/7، طبقات الفقهاء، لل�سريازي، 65/1.
مقدم  الأمري،  القا�سي،  العالمة،  الإمام،  املغربي،  ثم  احلراين  عبداهلل  اأبو  الفرات:  بن  اأ�سد     )2(
املجاهدين، اأبو عبداهلل احلراين، ثم املغربي، مولده: بحّران، روى اأ�سد عن مالك بن اأن�ص املوطاأ، وعن 
يحيى بن اأبي زائدة، وجرير بن عبداحلميد، واأبي يو�سف القا�سي، وحممد بن احل�سن، وغلب عليه علم 
الراأي وكتب علم اأبي حنيفة، اأخذ عنه �سيخه اأبو يو�سف، وقيل: اإنه تفقه اأولاً على الإمام علي بن زياد 

التون�سي. تويف �سنة 213ه�. �سري اأعالم النبالء، للذهبي، 350/8.
)3(   �سحنون بن �سعيد التنوخي؛ �سحنون لقب، وا�سمه عبدال�سالم، وتفقه بابن القا�سم وابن وهب واأ�سهب، 
ثم انتهت الريا�سة اإليه يف العلم باملغرب، وويل الق�ساء بالقريوان، و�سنف املدونة، وعليها يعتمد اأهل 
القريوان، وعنه انت�سر علم مالك يف املغرب. مات �سنة 240ه� يف رجب. طبقات الفقهاء، لل�سريازي، 

.157/1
)4(   املدونة الكربى اأ�سلها ون�ساأتها، با�سو عبدالعزيز، �ص: 90، بحوث جامعة اجلزائر، العدد9، اجلزء 

الثاين.
)5(   املذهب املالكي مدار�سه وموؤلفاته خ�سائ�سه و�سماته، حممد املختار املايل، �ص: 250.
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املغاربة،  عند  غريها،  على  روايتها  املرجح  املذهب  اأ�سل  وهي  واملختلطة.  املدونة 
واإياها اخت�سر خمت�سروهم و�سرح �سارحوهم، وبها مناظرتهم ومذاكرتهم، ون�سيت 

الأ�سدية فال ذكر لها الآن”)1(.

بعد  املالكي  الفقيه  الفرات  بن  اأ�سد  )املدونة(  ت�سنيف  يف  �سرع  من  اأول  وكان 
بها  فاأجابه عنها، وجاء  القا�سم  ابن  �ساأل عنها  اأ�سئلة  واأ�سلها  العراق،  رجوعه من 
اأ�سد اإلى القريوان وكتبها عنه �سحنون، وكانت ت�سمى »الأ�سدية« ثم رحل بها �سحنون 
اإلى ابن القا�سم يف �سنة ثمان وثمانني ومائة فعر�سها عليه واأ�سلح فيها م�سائل ورجع 
بها اإلى القريوان يف �سنة اإحدى وت�سعني ومائة، وهي يف التاأليف على ما جمعه اأ�سد 
ابن الفرات اأولاً غري مرتبة امل�سائل ول مر�سمة الرتاجم، فرتب �سحنون اأكرثها وبّوبه 
على ترتيب الت�سانيف واحتج لبع�ص م�سائلها بالآثار من روايته من موطاأ ابن وهب 

وغريه، وبقيت منها بقية مل يتمم فيها �سحنون هذا العمل املذكور)2(.

وهكذا فاأ�سل املدونة الكربى هي الأ�سدية، ثم اإن �سحنون بن �سعيد ملا قدم بها 
بها، واأ�ساف اإليها �سماعه من كبار اأ�سحاب مالك ما  اإلى القريوان هّذبها ورتَّبها وبوَّ
اختار ذكره، وذيَّل اأبوابه باحلديث والآثار، اإل قليالاً منها بقي على اأ�سل اختالطه، 

قها �سحنون)3(. بها ورتَّبها ون�سَّ فهي ت�سمى املختلطة بعد اأن هذَّ

)1(   ترتيب املدارك، للقا�سي عيا�ص اليح�سبي، 299/3.
)2(   وفيات الأعيان، لبن خلكان، 181/3.

)3(   ترتيب املدارك، 299/3.
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املبحث الثاين
اإحاالت االإمام مالك يف كتاب املدونة 

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
اأكرث مدة النفا�ص)1(

اإحالة الإمام مالك  على الن�ساء: 

�ستون  الدم  اأق�سى ما مي�سكها  النف�ساء:  يقول يف  كان مالك  القا�سم:  ابن  قال 
ا، ثم رجع عن ذلك اآخر ما لقيناه، فقال: اأرى اأن ُي�ساأل عن ذلك الن�ساء واأهل  يوماً

املعرفة فتجل�ص بعد ذلك)2(. 

ا عن  ا)3(، قال اْبُن وهب: �ساألنا َماِلكاً وعنه-اأي الإمام مالك- اأّنه مل يحّد له حدًّ
ُم حتى َتْغَت�ِسل وت�سلي؟ قال: َما اأَُحدُّ  ُكث يف ِنَفا�ِسَها اإذا طال بها الدَّ النَُّف�َساء كم مَتْ
ا..)4(. وهذه الرواية هي اآخر ما قاله يف هذه امل�ساألة، حتى �سّرح اأتباعه  يف ذلك حدًّ
باأنه رجع عن القول بالتحديد اإلى هذه الرواية، ومل يعتمدها املالكية يف مذهبهم، 
حيث ذكر ابن ر�سد يف كتابه املقدمات: »واأما اأكرثه-النفا�ص- فقال مالك مرة: هو 

النفا�ص يف اللغة: ولدة املراأة اإذا و�سعت، فهي نف�ساء. ل�سان العرب، لبن منظور، 238/6.   )1(
يوجبه  ما  ويوجب  النفا�ص،  عند  العادة  على  الفرج  من  اخلارج  الدم  هو  ال�سرعي:  ال�سطالح  ويف 

احلي�ص ومينع ما مينع منه احلي�ص. املقدمات املمهدات، لبن ر�سد، 124/1.
املدونة، ل�سحنون، 153/1؛ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، لبن ر�سد، 58/1؛ التمهيد ملا يف املوطاأ من   )2(

املعاين والأ�سانيد، لبن عبدالرب، 74/16. 
امل�سالك يف �سرح موطاأ مالك، لبن العربي، 280/2.  )3(

املدونة، ل�سحنون، 153/1.   )4(
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ا، ثم رجع عن ذلك، فقال: ُي�ساأل عن ذلك الن�ساء، واأ�سحابه ثابتون على  �ستون يوماً
القول الأول«)1(.

الأقوال يف امل�ساألة: 

حتديده،  ال�سرع  يف  يرد  مل  لأنه  النفا�ص)2(؛  لأقل  حدَّ  ل  اأنه  على  الفقهاء  اتفق 
ا)3(، اإل اأنهم اختلفوا يف اأكرثه  فريجع فيه اإلى الوجود الفعلي، وقد وجد قليالاً وكثرياً

على اأقوال ثالثة: 

القول الأول: 

ا، وهو مذهب املالكية )4(، وال�سافعية )5(، ورواية عن الإمام اأحمد)6(. اأكرثه �ستون يوماً

الأدلة: 

الدليل الأول: 

اأنَّ العتماد يف هذا الباب على الوجود، وقد ثبت الوجود يف ال�ستني)7(، حيث روي 
عن الأوزاعي اأنه قال: عندنا املراأة ترى النفا�ص �سهرين. وروي مثل ذلك عن عطاء 

اأنه وجده)8(.

امل�سالك يف �سرح موطاأ مالك،  ل�سحنون، 153/1؛  املدونة،  املقدمات املمهدات، لبن ر�سد، 129/1؛   )1(
لبن العربي، 280/2؛ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، لبن ر�سد، 58/1؛ الإ�سراف على نكت م�سائل 

اخلالف، لعبدالوهاب، 189/1، املحلى بالآثار، لبن حزم، 413/1.
املدينة، لبن عبدالرب، 186/1؛ املجموع  اأهل  الكايف يف فقه  للعيني، 690/1؛  الهداية،  البناية �سرح   )2(

�سرح املهذب، النووي، 150/2؛ الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، للمرداوي، 383/1.
الفقه الإ�سالمي واأدلته، وهبة الزحيلي، 622/1.  )3(

املدونة، ل�سحنون، 154/1؛ بداية املجتهد، لبن ر�سد، 58/1؛ التلقني يف الفقه املالكي، لعبدالوهاب،   )4(
32/1؛ الفواكه الدواين، للقريواين، 120/1.

املنهاج، لبن  �سرح  املحتاج يف  للماوردي، 436/1؛ حتفة  الكبري،  للنووي، 522/2؛ احلاوي  املجموع،   )5(
حجر الهيتمي، 413/1؛ البيان، للعمراين، 404/1. 

املغني، لبن قدامة املقد�سي، 250/1؛ الإن�ساف، للمرداوي، 383/1.   )6(
املجموع، للنووي، 525/2.  )7(

املغني، لبن قدامة املقد�سي، 251/1.   )8(
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ا اأو ا�ستحا�سة، كما لو زاد دمها عن  نوق�ص: باأنه يحتمل اأن الزيادة كانت حي�ساً
ال�ستني، اأو كما لو زاد دم احلائ�ص على خم�سة ع�سر يوما)1(.

الدليل الثاين: 

ُم بعد الأربعني على طبيعته، ورائحته،  �ساء من ي�ستمرُّ معها الدَّ اأنه يوجد من النِّ
هر،  اعة الثانية ع�سرة بعد الظُّ : اإِذا ولدت يف ال�سَّ وعلى وترية واحدة. فكيف ُيقال مثالاً
اعة  ا يف الثَّانية ع�سرة من اليوم الأربعني. كيف ُيقال: اإِنها يف ال�سَّ ومتَّ لها اأربعون يوماً
اعة الثانية  الثانية ع�سرة اإِل خم�ص دقائق من اليوم الأربعني دُمها دُم ِنفا�ص، ويف ال�سَّ
ة ل تاأتي مبثل هذا التَّفريِق  نَّ ع�سر وخم�ص دقائق من اليوم نف�سه دُمها دُم ُطْهٍر؟ فال�سُّ

مع عدم الفارق. 

ول  �ستِّني،  متام  اإِلى  تبقى  فاإِنَّها  واحدة،  وترية  على  ا  م�ستمرًّ كان  اإِذا  م  فالدَّ
تتجاوزه)2(.

ا. نوق�ص: باأن هذا الإِيراَد َيِرُد على ال�ستِّني اأي�ساً

يجاب عنه: اأنَّ هذا اأكرث ما قيل يف هذه امل�ساألة عن العلماء املعتربين، واإِن كان 
.)3( بع�ُص العلماِء قال: اأكرُثه �سبعون، لكنه قوٌل �سعيٌف �ساذٌّ

القول الثاين: 

ل حدِّ لأكرثه، وُي�ساأل يف ذلك الن�ساء، واإليه ذهب اأبو يو�سف)4(، وبه قال مالك يف 

املرجع ال�سابق.   )1(
ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع، لبن عثيمني، 512/1.   )2(

املرجع ال�سابق. ومل اأجد من ذكر هذا القول ال�ساذ، اإل اأن بع�ص فقهاء ال�سافعية ذكروا يف كتبهم اإ�سناد   )3(
القول للنا�ص اأو بع�ص العلماء، فقد ذكر اأبو بكر القفال ال�سا�سي بقوله: من النا�ص من قال �سبعون. حلية 
العلماء، 232/1؛ والعمراين يف البيان، 405/1؛ والنووي يف املجموع، 524/2. وجاء بلفظ: قال بع�ص 

ا. مغني املحتاج، 295/1. العلماء: �سبعون يوماً
300/1؛  عابدين،  ابن  حا�سية  41/1؛  للكا�ساين،  ال�سنائع،  بدائع  149/3؛  لل�سرخ�سي،  املب�سوط،   )4(

البناية �سرح الهداية، للعيني، 690/1.
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رواية)1(، وهو ما اختاره �سيخ الإ�سالم ابن تيمية)2(.

الأدلة: 

الدليل الأول: 

ٍة،  َخِمي�سَ ملسو هيلع هللا ىلص، م�سطجعة يف  النبي  اأنا مع  بينا   قالت:  �سلمة  اأم  حديث 
فدعاين،  نعم،  قلت:  »اأَُنِف�ْسِت«  قال:  حي�ستي،  ثياب  فاأخذت  فان�سللت،  ح�ست،  اإذ 

فا�سطجعت معه يف اخَلِميَلِة)3(.

احلي�ص،  منه  مينع  مما  فيمنع  احلي�ص،  مبعنى  النفا�ص  ياأتي  الدللة:  وجه 
�سمى احلي�ص  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لأن  واحد،  �سيء  فهما  والنفا�ص حي�ص،  نفا�ص،  فاحلي�ص 

ا، والدم هو الدم، واللون هو اللون، فاأمد النفا�ص هو اأمد احلي�ص)4(. نفا�ساً

الدليل الثاين: 

ذلك،  يعرفن  والن�ساء  عليه،  ويعول  اإليه،  يرجع  اأ�سل  الباب  هذا  يف  العادة  اأن 
وُيفّرقن بني ما هو من النفا�ص وبني ما لي�ص منه، فالعتبار مبعرفة الن�ساء واجتهادهن 

من دون حتديد )5(.

الدليل الثالث: 

الفعلي، وقد وجد قليالاً  الوجود  اإلى  ال�سرع حتديده، فريجع فيه  اأنه مل يرد يف 
ا)6(. وكثرياً

املدونة، ل�سحنون، 153/1؛ امل�سالك يف �سرح موطاأ مالك، لبن العربي، 280/2؛ بداية املجتهد ونهاية   )1(
املقدمات  لعبدالوهاب، 189/1؛  م�سائل اخلالف،  نكت  الإ�سراف على  ر�سد، 58/1؛  املقت�سد، لبن 

املمهدات، لبن ر�سد، 129/1.
الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، للمرداوي، 383/1.   )2(

ا، حديث رقم: 298؛ و�سحيح  ا، واحلي�ص نفا�ساً �سحيح البخاري، 167/1، باب: من �سمى النفا�ص حي�ساً  )3(
م�سلم، 243/1، باب: ال�سطجاع مع احلائ�ص يف حلاف واحد، حديث رقم: 296. 

املحلى بالآثار، لبن حزم، 400/1.  )4(
املدونة، ل�سحنون، 154/1؛ الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف، لعبدالوهاب، ، 189/1.  )5(

الفقه الإ�سالمي واأدلته، وهبة الزحيلي، 622/1.  )6(
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القول الثالث: 

ا، وهو قول احلنفية)1(، واحلنابلة)2(. اأكرث النفا�ص اأربعون يوماً

الأدلة: 

الدليل الأول: 

اأَْرَبِعنَي  ِل�ُص  جَتْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  عهد  على  النَُّف�َساُء  كانت  قالت:  �َسَلَمَة  اأُمِّ  حديث 
ا َنْطِلي ُوُجوَهَنا ِباْلَوْر�ِص)3( من اْلَكَلِف)4( )5(. ا، َوُكنَّ َيْوماً

اأنَّ جلو�ص النف�ساء هذه املدة املن�سو�ص عليها اإن مل يكن كذلك،  وجه الدللة: 
فاإنه ل معنى لقول اأم �سلمة: قد كانت املراأة من اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص تقعد يف النفا�ص 

هكذا)6(.

نوق�ص: من اأوجه ثالثة: 

اأحدها: اأنه حممول على الغالب.

الثاين: حمله على ن�سوة خم�سو�سات، ففي رواية لأبي داود كانت املراأة من ن�ساء 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص تقعد يف النفا�ص اأربعني ليلة)7(.

300/1؛  عابدين،  ابن  حا�سية  41/1؛  للكا�ساين،  ال�سنائع،  بدائع  149/3؛  لل�سرخ�سي،  املب�سوط،   )1(
البناية �سرح الهداية، للعيني، 690/1.

383/1؛  للمرداوي،  الإن�ساف،  250/1؛  املقد�سي،  قدامة  لبن  املغني،  18/1؛  اخلرقي،  خمت�سر   )2(
ك�ساف القناع عن منت الإقناع، للبهوتي، 218/1.

نه.  الَوْر�ص: �سيء اأ�سفر مثل اللطخ يخرج على الرمث بني اآخر ال�سيف واأول ال�ستاء اإذا اأ�ساب الثوب لوَّ  )3(
ل�سان العرب، 254/6.

ْمَرِة، وقيل: هو �َسَواٌد يكون يف اْلَوْجِه. ل�سان  َواِد َواحْلُ الَكَلف: ُحْمرة َكدرة َتْعُلو اْلَوْجَه، وقيل: َلْوٌن بني ال�سَّ  )4(
العرب، 254/6.

رواه ابن ماجة، واللفظ له، 213/1، باب: النف�ساء كم جتل�ص، حديث رقم: 648؛ والرتمذي، 256/1،   )5(
باب ما جاء يف كم متكث النف�ساء، حديث رقم: 139؛ وح�ّسنه النووي يف املجموع، 525/2؛ والألباين يف 

الإرواء، 222/1.
نيل الأوطار، لل�سوكاين، 352/1.  )6(

ون�سه كما يف �سنن اأبي داود: “عن كثري بن زياد قال: حدثتني الأزدية قالت: حججت فدخلت =  )7(
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الثالث: اأنه ل دللة فيه لنفي الزيادة واإمنا فيه اإثبات الأربعني)1(.

الدليل الثاين: 

ا ونحوه«)2(. اأثر ابن عبا�ص  قال: »النف�ساء تنتظر اأربعني يوماً

ا يف حتديد اأكرث مدة النفا�ص باأربعني يومَا. وجه الدللة: اأن الأثر جاء �سريحاً

الدليل الثالث: 

اإجماع ال�سحابة  على القول باأن النفا�ص اأكرثه اأربعون يومَا، ومل ُيعرف 
ا عنهم الرتمذي)4(، وابن عبدالرب)5(. لهم خمالف يف ع�سرهم)3(، وقد حكاه اإجماعاً

نوق�ص: باأن الأربعني حُتمل على الغالب)6(.

الراجح: 

ا مل تكن نف�ساء  الراجح - واهلل اأعلم- اأنها اإذا راأت الدم لأكرث من اأربعني يوماً
وهو ما ذهب اإليه اأ�سحاب القول الثالث، فال تلتفت املراأة ملا زاد عن الأربعني، اإل 
اإلى هذا الزائد عن الأربعني،  اإذا وافق عادتها، واإن مل يوافق عادتها فال تلتفت 
بل تغت�سل وت�سلي وت�سوم وتوؤدي �سائر العبادات، وذلك حلديث اأم �سلمة ال�سابق، 

املحي�ص،  �سالة  يق�سني  الن�ساء  ياأمر  جندب  ابن  �سمرة  اإن  املوؤمنني،  اأم  يا  فقلت:  �سلمة  اأم  على   =
فقالت: ل يق�سني كانت املراأة من ن�ساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص تقعد يف النفا�ص اأربعني ليلة، ل ياأمرها النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بق�ساء �سالة النفا�ص”. 83/1، حديث رقم: 312، باب: ما جاء يف وقت النف�ساء. واحلديث ح�ّسنه 

. الألباين
املجموع، للنووي، 525/2.  )1(

�سننه،  يف  والدارمي  176؛  رقم:  حديث   ،49/1 عبداهلل(،  )ابنه  امل�سائل  يف  اأحمد  الإمام  اأخرجه   )2(
اإذا طهرت؛ والبيهقي يف �سننه  669/1، حديث رقم: 998، باب: يف املراأة احلائ�ص ت�سلي يف ثوبها 

الكربى، 504/1، حديث رقم: 1609، باب النفا�ص.
املغني، 250/1.  )3(

�سنن الرتمذي، 256/1.  )4(
ال�ستذكار، لبن عبدالرب، 354/1.  )5(

املجموع، للنووي، 525/2.  )6(
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اأ�سحابه  اأو عن  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  �سنة عن  ا  يوماً الأربعني  التحديد بغري  لي�ص يف  لأنه  و 
.)1(



املطلب الثاين
دعوى انق�صاء العدة)2(

اإحالة الإمام مالك  على الن�ساء: 

ُت يف �سهر َثاَلَث  ٍة َطُلَقْت فقالت: قد ِح�سْ ا عن اْمَراأَ قال ابن القا�سم: َو�َساأَْلَنا َماِلكاً
ِحَي�ٍص؟

وي�ساأُل  فال،  واإل  ْقَن  دِّ �سُ َوَيْطُهْرَن  كذلك  َن  يِح�سْ ُكنَّ  فاإن  الن�ساء،  ُل  ُي�ْساأَ قال: 
َتنْي،  ا فيما بني احَلْي�سَ اُم تكون ُطْهراً يَّ ام الطهر، فاإن ُقْلَن: هذه اْلأَ �َساُء عن عدد اأَيَّ النِّ
ٍة، ول َي�ْسُكْكَن  ِم ما َيُقْلَن الن�ساء: اإنه َدُم َحْي�سَ وجاء هذه اْلأََمة بعد هذه الأيام من الدَّ

اء واإل فال)3(. ُه ذلك من اِل�ْسِترْبَ ْجَزاأَ ٌة اأَ اأنها َحْي�سَ

ا عن املراأة ُيطلقها زوُجها فتزُعُم اأنها قد حا�ست ثالث حي�ص  قال: و�ساألت مالكاً
ُل الن�ساُء عن ذلك، فاإن كن يح�سن لذلك ويطهرن له كانت  يف �سهٍر واحد، قال: ُي�ْساأَ

فيه م�سّدقة)4(.

الأقوال يف امل�ساألة: 

املراأة اإذا اّدعت انق�ساء عدتها بالأقراء فقولها ُيقبل اإذا كان يف مدة تنق�سي يف 

ال�ستذكار، لبن عبدالرب، 65/2.  )1(
ا اأيام اإحدادها على بعلها  العدة يف اللغة: انق�ساء اأجل ال�سيء، وعدة املراأة اأيام قروئها، وعدتها اأي�ساً  )2(

واإم�ساكها عن الزينة لذلك، واأ�سل ذلك كله من العد. ل�سان العرب، لبن منظور، 284/3.
 ويف ال�سطالح ال�سرعي: مدة منع النكاح لف�سخه اأو موت الزوج اأو طالقه. مواهب اجلليل، 140/4.

املدونة، 368/2.  )3(
املرجع ال�سابق، 237/2.  )4(
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مثلها العدة عادة - كثالثة اأ�سهر-من غري خالف)1(، و�سقط حق الزوج يف الرجعة، 
وحلت لالأزواج، واإن كانت مدة ل تنق�سي فيها العدة بحال مل ت�سدق، ومنعت من 

الأزواج، �سّدقها الزوج اأو كّذبها.

واختلف الفقهاء اإذا كانت مدة تنق�سي فيها العدة للنادر والقليل من الن�ساء هل 
ُت�سّدق؟)2(.

القول الأول:

ا، وهو قول احلنفية)3(. ل ُت�سّدق املراأة يف اأقل من �ستني يوماً

الأدلة: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
ڑ( ]البقرة: 228[. 

وجه الدللة: اأن املراأة اأمينة يف قولها؛ كاملودع اإذا قال: رددت الوديعة، اأو هلكت، 
فاإذا اأخربت بالنق�ساء يف مدة تنق�سي يف مثلها ُيقبل قولها، ول يقبل اإذا كانت املدة 

مما ل تنق�سي يف مثلها العدة؛ لأن قول الأمني اإمنا ُيقبل فيما ل يكّذبه الظاهر)4(. 

الدليل الثاين: 

ْت على عهد  ه َحْمَنَة ِبْنِت َجْح�ٍص اأنها ا�ْسُتِحي�سَ حديث ِعْمَراَن بن َطْلَحَة، عن اأُمِّ
 ، ةاً ُمْنَكَرةاً �َسِديَدةاً ُت َحْي�سَ ر�سول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاأََتْت ر�سول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: اإيِنِّ ا�ْسُتِح�سْ

مراتب الإجماع، لبن حزم �ص: 77.  )1(
�سرح  198/3؛  للكا�ساين،  ال�سنائع  بدائع  218/3؛  لل�سرخ�سي،  املب�سوط  400/4؛  لل�سيباين،  الأ�سل   )2(
خمت�سر الطحاوي، للج�سا�ص، 145/5؛ البناية �سرح الهداية، 486/5؛ التب�سرة، للخمي، 2505/6.

�سرح  198/3؛  للكا�ساين،  ال�سنائع  بدائع  218/3؛  لل�سرخ�سي،  املب�سوط  400/4؛  لل�سيباين،  الأ�سل   )3(
خمت�سر الطحاوي، للج�سا�ص، 145/5؛ البناية �سرح الهداية، 486/5.

بدائع ال�سنائع، للكا�ساين، 3/ 198.  )4(
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ِمي،  ا، قال: »َتَلجَّ ُثجُّ َثجًّ �َسدُّ من ذلك، اإِينِّ اأَ ُه اأَ ا« قالت له: اإِنَّ قال لها: »اْحَت�ِسي ُكْر�ُسفاً
 ، ُغ�ْسالاً اْغَت�ِسِلي  ُثمَّ  اٍم،  اأَيَّ �َسْبَعَة  اأَْو  اٍم،  اأَيَّ َة  �ِستَّ  ِ اهللَّ ِعْلِم  يف  �َسْهٍر  كل  يف  ي  يَّ�سِ َوحَتَ
َر،  ِمي اْلَع�سْ ْهَر، َوَقدِّ ِري الظُّ وِمي َثاَلَثةاً َوِع�ْسِريَن، اأو اأَْرَبَعةاً َوِع�ْسِريَن، َواأَخِّ لِّي، َو�سُ َف�سَ
، وهذا  َلُهَما ُغ�ْسالاً ِلي اْلِع�َساَء، َواْغَت�ِسِلي  ِري امْلَْغِرَب، َوَعجِّ خِّ َواأَ  ، َلُهَما ُغ�ْسالاً َواْغَت�ِسِلي 

 .)1(» اأََحبُّ اْلأَْمَرْيِن اإِيَلَّ

وجه الدللة: جعل الأ�سهر الأعم من عادة الن�ساء وجود احلي�سة يف كل �سهر، اإل 
اأنه مع ذلك قد يتفق يف العادة وجود ثالث حي�ص يف �سهرين، فحمله على ذلك)2(.

الدليل الثالث: 

ثم  ا،  يوماً بالطهر خم�سة ع�سر  يبداأ  �سهران، حيث  العدة  به  تنق�سي  اأقل ما  اأن 
اأيام، ثم  ا، ثم باحلي�ص خم�سة  يوماً بالطهر خم�سة ع�سر  اأيام، ثم  باحلي�ص خم�سة 

ا)3(. ا، ثم باحلي�ص خم�سة اأيام، فتلك �ستون يوماً بالطهر خم�سة ع�سر يوماً

الدليل الرابع: 

اأنَّ ال�سهرين وا�سطة بني الأقل وبني الأكرث يف العادة فاعتربهما، ومل يعترب اأقل 
ما يكون من الطهر واحلي�ص؛ لأنه خالف العادة، فال ت�سدق يف انق�ساء عدتها على 
اأ�سهر، فاأقام كل  خالف املعتاد، وقد جعل اهلل تعالى عدة الآي�سة وال�سغرية ثالثة 

�سهر مقام حي�سة)4(.

املراأة ت�سدق يف ت�سعة وثالثني  اأن  اإلى  اأبو يو�سف وحممد من احلنفية:  وذهب 
ا)5(. يوماً

رواه ابن ماجة يف �سننه، باب ما جاء يف البكر اإذا ابتدئت م�ستحا�سة، اأو كان لها اأيام حي�ص فن�سيتها،   )1(
205/1، حديث رقم: 627، وح�سنه الألباين  يف الإرواء، 202/1.

�سرح خمت�سر الطحاوي للج�سا�ص، 145/5.   )2(
بدائع ال�سنائع، للكا�ساين، 3/ 198..  )3(

�سرح خمت�سر الطحاوي للج�سا�ص، 145/5.   )4(
الأ�سل لل�سيباين، 400/4؛ املب�سوط لل�سرخ�سي، 218/3؛ بدائع ال�سنائع للكا�ساين، 198/3؛ =  )5(
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الأدلة: 

الدليل الأول: 

ا، فاإذا طلقها يف اآخر  اأنَّ اأقل احلي�ص ثالثة اأيام، واأقل الطهر خم�سة ع�سر يوماً
اأقل الطهر خم�سة  اأقل احلي�ص ثالثة، وطهرها  جزء من اأجزاء احلي�ص، وحي�سها 
ع�سر، فثالث مرات )ثالثة( يكون ت�سعة، وطهران كل واحد منهما خم�سة ع�سر يكون 

ا)1(. ثالثني، فلهذا �سدقت يف ت�سعة وثالثني يوماً

نوق�ص: ل معنى لهذا؛ لأنه ل احتمال لت�سديقها يف تلك املدة اإل بعد اأمور كلها 
نادرة، منها: 

اأن يكون الإيقاع يف اآخر جزء من اأجزاء الطهر.. 1

اأن يكون حي�سها اأقل مدة احلي�ص. . 2

اأن يكون طهرها اأقل مدة الطهر. . 3

األ توؤخر الإخبار عن �ساعة النق�ساء)2(.. 4

الدليل الثاين: 

اأن املراأة اأمينة يف هذا الباب، والأمني ُي�سّدق ما اأمكن، واأمكن ت�سديقها ههنا 
وذلك  اأقله،  فيعترب  بالعدة من احلي�ص  فيبداأ  الطهر،  اآخر  بالطالق يف  يحكم  باأن 
ثالثة، ثم اأقل الطهر، وهو خم�سة ع�سر يوما ثم اأقل احلي�ص ثم اأقل الطهر ثم اأقل 

ا. احلي�ص فتكون اجلملة ت�سعة وثالثني يوماً

ل  نادرة  هي  باأمور  اإل  فيه  ت�سديقه  ميكن  ل  مبا  اأَخرب  اإذا  الأمني  اأن  نوق�ص: 
ي�سدق، كالو�سي اإذا قال اأنفقت على ال�سبي يف يوم مائة درهم ل ي�سدق )3(.

= �سرح خمت�سر الطحاوي، للج�سا�ص، 145/5؛ البناية �سرح الهداية، 486/5.
الأ�سل لل�سيباين، 400/4؛ املب�سوط لل�سرخ�سي217/3.  )1(

املب�سوط لل�سرخ�سي217/3.  )2(
املرجع ال�سابق، 217/3؛ بدائع ال�سنائع، 198/3؛ فتح القدير، للكمال ابن الهمام، 187/4.  )3(
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القول الثاين:

ُي�سئل  كال�سهر،  فيها؛  انق�ساوؤها  يندر  مدة  يف  عدتها  انق�ساء  املراأة  ادعت  اإذا 
ق املراأة وهو قول  الن�ساء عن ذلك، فاإن �سهدن باأن الن�ساء يح�سن ملثل هذا؛ تُ�سدَّ

املالكية)1(.

الأدلة: 

الدليل الأول: 

ليلة من  اأول  باأن يطلقها  بو�سفه عادةاً جمربة، ووجود، وذلك  جواز وقوع ذلك 
ال�سهر وهي طاهر، فياأتيها احلي�ص وينقطع قبل الفجر، ثم ياأتيها ليلة ال�ساد�ص ع�سر 

ا، ثم ياأتيها اآخر يوم من ال�سهر بعد الغروب)2(.  وينقطع قبل الفجر اأي�ساً

الدليل الثاين: 

بالبينة من  �سهر وجاءت  ادعت ثالث حي�ص يف  لو   : القا�سي  �سريح  اأثر 
الن�ساء العدول من بطانة اأهلها اأنها راأت احلي�ص وتغت�سل عند كل قرء وت�سلي فقد 

انق�ست عدتها، قال له علي : )قالون( ومعناه بالرومية اأح�سنت)3(.

الدليل الثالث: 

ما ذكر عن علي و�ُسَرْيح: “اإِِن اْمَراأٌَة جاءت ببينة من بطانة اأهلها ممن ير�سى 
دينه، اأنها حا�ست ثالثا يف �سهر �سدقت”. َوَقاَل َعَطاٌء: “اأَْقَراوؤَُها ما كانت”، وبه 

اأحكام  191/4؛  اجلليل،  منح  86/4؛  للخر�سي،  خليل،  خمت�سر  �سرح  423/2؛  الد�سوقي،  حا�سية   )1(
القراآن لبن العربي، 255/1.

حا�سية الد�سوقي، 423/2.  )2(
علقه البخاري يف �سحيحه: 72/1، باب اإذا حا�ست يف �سهر ثالث حي�ص؛ واأخرجه مو�سولاً الدارمي   )3(
يف �سننه: 630/1، برقم: 883؛ والبيهقي يف »الكربى«: 687/7، برقم: 15405؛ وابن حزم يف »املحلى«: 

57/10، وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه: 200/4، برقم: 19296.
قال ابن حجر: و�سله الدارمي، واإمنا مل يجزم به البخاري للرتدد يف �سماع ال�سعبي من علي، ومل يقل 

. الفتح، 1/ 425. اإنه �سمعه من �سريح فيكون مو�سولاً
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قال اإبراهيم: وقال َعَطاٌء: “احَلْي�ُص َيْوٌم اإلى َخْم�َص َع�ْسَرَة”، وقال ُمْعَتِمٌر: عن اأبيه: 
ْعَلُم  �َساُء اأَ اٍم؟ قال: “النِّ يَّ َم بعد ُقْرِئَها ِبَخْم�َسِة اأَ ِة َتَرى الدَّ ْلُت ابن �ِسرِييَن عن امَلْراأَ �َساأَ

بذلك”)1(.

وجه الدللة: اأنَّ الن�ساء اأعلم بذلك، لأنهن اأخرُب باأحوالهن، ويفو�ص اإليهن حكم 
ال�ستنظار وغريه)2(.

الدليل الرابع: 

الإن�سان  كالنية من  فيه،  قولها  القول  اأمر تخت�ص -املراأة- مبعرفته، فكان  اأنه 
فيما تعترب فيه النية، اأو اأمر ل يعرف اإل من جهتها، فقبل قولها فيه)3(.

القول الثالث: 

ا وحلظتني، ول ُيقبل اأقل من ذلك بحال،  اأن املراأة ت�سدق يف اثنني وثالثني يوماً
وهو قول ال�سافعية )4(.

الدليل: 

ا، ثم حتي�ص،  لأنه يحتمل اأن يطلقها وهي طاهر، فتبقى بعد الطالق حلظة طاهراً
ا،  يوماً ع�سر  خم�سة  تطهر  ثم  وليلة،  ا  يوماً حتي�ص  ثم  ا،  قرءاً اللحظة  بتلك  فتحت�سب 
فاإذا  ا،  يوماً ع�سر  خم�سة  تطهر  ثم  وليلة،  ا  يوماً حتي�ص  ثم  قرءان،  بتلك  فيحت�سب 
ا ثالثاًا. وهذا اإذا قلنا: اإنه ل  حا�ست الثالثة، وم�ست حلظة احت�سب بالطهر قبلها قرءاً

يفتقر اإلى م�سي يوم وليلة من احلي�سة الثالثة، وهو ال�سحيح )5(.

عّلقه البخاري يف �سحيحه، باب اإذا حا�ست يف �سهر ثالث حي�ص، وما ي�سدق الن�ساء يف احلي�ص واحلمل،   )1(
ال�سالة،  اأقبلت احلي�سة تدع  اإذا  واأبو داود يف �سننه، باب من قال:  فيما ميكن من احلي�ص، 72/1؛ 

209/1، برقم: 286، وو�سله الدارمي يف �سننه، 609/1، برقم: 822، باب يف غ�سل امل�ستحا�سة.
�سرح اأبي داود للعيني، 67/2.  )2(

املغني، 525/7.  )3(
احلاوي، 306/10؛ البيان للعمراين، 19/11؛ املجموع، للنووي، 439/2.  )4(

البيان للعمراين، 19/11.   )5(



د. جراح نايف الفضلي

العدد  السادس واخلمسون  713العدد  السادس واخلمسون 712

القول الرابع:

ا وحلظة، وهو قول احلنابلة)1(. اأن املراأة ت�سدق يف ت�سعة وع�سرين يوماً

الأدلة: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
ڑ( ]البقرة: 228[.

وجه الدللة:  لول اأن قولهن مقبول، مل يحرجن بكتمانه)2(.

الدليل الثاين: 

جواز وقوعه ووجوده بو�سفه عادةاً جمربة، وذلك باأن يطلقها مع اآخر الطهر، ثم 
ثم تطهر  وليلة،  ا  يوماً ا، ثم حتي�ص  يوماً ثم تطهر ثالثة ع�سر  وليلة،  ا  يوماً بعده  حتي�ص 
ا وليلة، ثم تطهر حلظة، ليعرف بها انقطاع احلي�ص)3(. ا، ثم حتي�ص يوماً ثالثة ع�سر يوماً

الراجح: 

الراجح - واهلل اأعلم- اأنه اإذا اّدعت املراأة انق�ساء عدتها يف مدة يندر انق�ساوؤها 
هذا؛  ملثل  يح�سن  الن�ساء  باأن  �سهدن  فاإن  ذلك،  عن  الن�ساء  ُي�سئل  كال�سهر،  فيها؛ 
ٌة  ق املراأة وهو قول املالكية، ويوؤيد هذا القول ما ُذِكر عن عِليٍّ و�ُسَرْيح: »اإِِن اْمَراأَ ُت�سدَّ
جاءت ببينة من بطانة اأهلها ممن ير�سى دينه، اأنها حا�ست ثالثا يف �سهر �سدقت«. 
وقد عّلقه البخاري يف �سحيحه وو�سله الدارمي، وهو ما ذكره ابن حجر يف الفتح، 
ولكون املراأة اأمينة يف هذا الباب، والأمني ُي�سّدق ما اأمكن، وجلواز وقوع ذلك بو�سفه 

عادةاً جمّربة، ووجود.

املغني، 525/7؛ الإقناع يف فقه الإمام اأحمد، للحجاوي، 69/4؛ ك�ساف القناع، للبهوتي، 347/5.  )1(
املغني، 525/7.  )2(

املغني، 525/7؛ ك�ساف القناع، للبهوتي، 347/5.  )3(
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املطلب الثالث
 عودة الدم اإلى االآي�صة بعد انقطاعه)1(

اإحالة الإمام مالك  على الن�ساء: 

قلت: اأراأيت اإن كانت قد يئ�ست من املحي�ص فطلقها زوجها فاعتدت بال�سهور فلما 
اعتدت �سهرين حا�ست؟

قال مالك: ُي�ساأل عنها الن�ساء وينظر فاإن كان مثلها حتي�ص رجعت اإلى احلي�ص، 
واإن كان مثلها ل حتي�ص لأنها قد دخلت يف �سنِّ من ل حتي�ص من الن�ساء...

 قال مالك: لي�ص هذا بحي�ص ولتم�ص على ال�سهور، األ ترى اأن بنت �سبعني �سنة 
ا)2(. وبنت ثمانني �سنة وت�سعني اإذا راأت الدم مل يكن ذلك حي�ساً

الأقوال يف امل�ساألة: 

اأي�ست معها من احلي�ص، وانقطع عنهن احلي�ص ومل يعد،  ا  اإذا بلغت املراأة �سنًّ
فاإن العدة يف حقهن ثالثة اأ�سهر، وقد ُنقل الإجماع على ذلك)3(.

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ     )ۈ    : لقوله  وذلك   
ې  ې   ې  ې   ى( ]الطالق: 4[. 

ولكنهم اختلفوا يف حال انقطع دم احلي�ص واأ�سبحت املراأة اآي�سة، ثم عاد اإليها، 
فهل يكون دم حي�ص اأم دم ف�ساد؟؟)4(

الإيا�ص يف اللغة: انقطاع الرجاء والطمع والأمل فيه. ل�سان العرب، 260-259/6.  )1(
ويف ال�سطالح ال�سرعي: انقطاع احلي�ص عن املراأة ب�سبب الكرب والطعن يف ال�سن. املو�سوعة الفقهية 

ا لنقطاع رجاء املراأة عن روؤية الدم. حا�سية ابن عابدين، 303/1. الكويتية، 196/7. و�سمي اإيا�ساً
املدونة، 9/2.   )2(

�سرح الزرك�سي على اخلرقي، 5/ 545.   )3(
اختالف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على نحو اختالفهم يف م�ساألة: هل ملنتهى احلي�ص �سّن معينة؟  )4(

ا حمدودة اإذا بلغتها كانت من الآي�سات واأن ما تراه بعد بلوغ هذه ال�سن = فالذين  قالوا اإن للمراأة �سناً
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القول الأول: 

�سفة  على  وكان  اإليها  عاد  ثم  اآي�سة،  املراأة  واأ�سبحت  احلي�ص  دم  انقطع  اإذا 
الدم املعهود لديها؛ فاإنه يكون دم حي�ص، وهو قول احلنفية)1( يف ظاهر الرواية)2(، 
الإ�سالم  �سيخ  اختيار  وهو  والظاهرية)5(؛  اأحمد)4(؛  لالإمام  قوٌل  وهو  وال�سافعية)3(، 

ابن تيمية)6(.

الأدلة: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: )ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  
ې   ى( ]الطالق: 4[.

وجه الدللة: »اإمنا اأخرب اهلل تعالى عنهن بياأ�سهن، ومل يخرب تعالى اأن ياأ�سهن 
حق قاطع حلي�سهن، ومل ننكر ياأ�سهن من احلي�ص، لكن قلنا: اإن ياأ�سهن من احلي�ص، 
ا، ول اأخرب تعالى باأن ذلك ل يكون،  ا من اأن ُيحدث اهلل تعالى لهن حي�ساً لي�ص مانعاً

= فهو دم ف�ساد، فاإنهم يف هذه امل�ساألة يقولون اإنَّ الدم الذي تراه املراأة بعد انقطاع احلي�ص عنها فرتة 
ودخولها يف �سن الإيا�ص هو دم ف�ساد ل تلتفت اإليه، ل مينعها من ال�سوم وال�سالة و�سائر العبادات 
املتعلقة بالطهارة. واأما القائلون باأنه ل حد ل�سن حتي�ص فيه املراأة بل هو ممكن ما دامت حية، فاإنهم 

قالوا باأنه اإذا عاد اإليها بعد اأن يئ�ست منه فهو دم حي�ص اإذا كانت على �سفة دم احلي�ص املعهود.
املب�سوط؛ لل�سرخ�سي، 141/2؛ 150/3؛ بدائع ال�سنائع للكا�ساين، 200/3.  )1(

كتب ظاهر الرواية: هي م�سائل مروية عن اأ�سحاب املذهب، وهم اأبو حنيفة واأبو يو�سف وحممد، ويلحق   )2(
بهم زفر واحل�سن بن زياد وغريهما ممن اأخذ عن الإمام، لكن الغالب ال�سائع يف ظاهر الرواية اأن 
يكون قول الثالثة وكتب ظاهر الرواية، كتب حممد ال�ستة املب�سوط والزيادات واجلامع ال�سغري وال�سري 
ال�سغري واجلامع الكبري، واإمنا �سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن حممد بروايات الثقات، فهي 

ثابتة عنه اإما متواترة اأو م�سهورة عنه. حا�سية رد املحتار على الدر املختار، لبن عابدين، 69/1.
مغني املحتاج، لل�سربيني، 83/5؛ حا�سيتا قليوبي وعمرية، 43/4.  )3(

املغني، 107/8؛ ال�سرح الكبري، 107/9.  )4(
املحلى لبن حزم، 405/1.   )5(
جمموع الفتاوى، 241/19.  )6(
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ول ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ( ]النور: 60[. 
ا من اأن ينكحن بال خالف  فاأخرب تعالى اأنهن يائ�سات من النكاح، ومل يكن ذلك مانعاً
اأحد، ول فرق بني ورود الكالمني من اهلل تعالى يف الالئي يئ�سن من املحي�ص  من 
الظنني،  هذين  يظننَّ  اللواتي  يف  وارد  حكم  وكالهما  ا،  نكاحاً يرجون  ل  والالتي 

وكالهما ل مينع مما يئ�سن منه، من املحي�ص والنكاح«)1(.

الدليل الثاين: 

حديث عائ�سة ، اأن فاطمة بنت اأبي حبي�ص كانت ت�ستحا�ص، فقال ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن دم احلي�ص دم اأ�سود ُيعرف، فاإذا كان ذلك فاأم�سكي عن ال�سالة، فاإذا 

كان الآخر فتو�سئي و�سلي«)2(.

الدليل الثالث: 

القا�سم بن  القا�سم، قال: �سمعت  حديث �سفيان، قال: �سمعت عبدالرحمن بن 
ت،  حممد، يقول: �سمعت عائ�سة تقول: خرجنا ل نرى اإل احلج، فلما كنا ب�سرف ِح�سْ
فدخل علي ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأنا اأبكي، قال: »ما لك اأنف�ست؟«. قلت: نعم، قال: »اإن هذا 
اأمر كتبه اهلل على بنات اآدم، فاق�سي ما يق�سي احلاج، غري اأن ل تطويف بالبيت«)3(. 

وجه الدللة من احلديثني ال�سابقني: اأنَّ هذا دم اأ�سود، وهي من بنات اآدم، ومل 
ا)4(. ياأت ن�ٌص ول اإجماٌع باأنه لي�ص حي�ساً

املحلى لبن حزم، 405/1.  )1(
اأخرجه ابن حبان يف �سحيحه، 180/4، برقم: 1348، باب احلي�ص وال�ستحا�سة، ذكر و�سف الدم   )2(
الذي يحكم ملن وجد فيها بحكم احلائ�ص؛ واأبو داود يف �سننه، من حديث عروة بن الزبري، 82/1، 

. نه الألباين برقم: 304، باب من قال تو�ساأ لكل �سالة، واحلديث ح�سَّ
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، 66/1، برقم: 294، كتاب احلي�ص، باب كيف كان بدء احلي�ص وقول   )3(
برقم:  كتاب احلج، 294/2،  وم�سلم يف �سحيحه،  اآدم«،  بنات  على  كتبه اهلل  �سيء  »هذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي 
على  احلج  اإدخال  وجواز  والقران،  والتمتع  احلج  اإفراد  يجوز  واأنه  الإحرام،  وجوه  بيان  باب   ،1211

العمرة، ومتى يحل القارن من ن�سكه.
املحلى لبن حزم، 405/1.  )4(
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به خ�سو�ص من ميكن  اأريد  اآدم«، عام  »بنات  ملسو هيلع هللا ىلص:  باأن قوله  يناق�ص:  اأن  ميكن 
حي�سها، ل من تراه يف غري وقته، واحلديث وارد يف غري حمل النزاع)1(.

الدليل الرابع: 

فتنتقل  بدلها،  من  الفراغ  قبل  عليها  قدرت  وقد  الأقراء،  العدة  يف  الأ�سل  لأن 
اإليها؛ كاملتيمم اإذا وجد املاء يف خالل التيمم)2(.

 القول الثاين:  
اإذا انقطع دم احلي�ص واأ�سبحت املراأة اآي�سة، ثم عاد اإليها فاإنه ل يكون دم حي�ص، بل 
ا، وما دون ال�سبعني  هو دم ف�ساد وعلة، وهو قول املالكية)3(، فيمن بلغت ال�سبعني قطعاً

ُي�ساأل الن�ساء فيها)4(.

الأدلة: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: )ىئ  ی   ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ      ىئيئ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ( ]هود: 72-71[.

الإيا�ص من املحي�ص بني الفقه والطب، هالة ج�ستينة، �ص: 411.  )1(
حا�سيتا قليوبي وعمرية، 43/4.  )2(

املقدمات املمهدات، 1/ 130؛ مواهب اجلليل، 148/4؛ �سرح الزرقاين على خمت�سر خليل، 364/4؛   )3(
حا�سية الد�سوقي، 473/2.

ق�سم املالكية الن�ساء اإلى ق�سمني فيما يرجع فيه اإلى الن�ساء بالن�سبة للحي�ص:   )4(
الق�سم الأول: ل ُي�سئل عنه الن�ساء: 

 ال�سغرية التي ل ي�سبه اأن حتي�ص؛ كبنت �سبع ونحوها، فما تراه لي�ص بحي�ص.
 من ي�سبه اأن حتي�ص؛ كبنت ع�سر ونحوها.

ا.  البالغة التي مل تبلغ خم�سني فما تراه حي�ص قطعاً
 من حتقق ياأ�سها، وهي من بلغت �سبعني.

الق�سم الثاين: ُي�سئل عنه الن�ساء: 
امل�سكوك يف ياأ�سها وهي من بلغت خم�سني ومل تبلغ �سبعني.

لوامع الدرر يف هتك اأ�ستار املخت�سر، »خمت�سر خليل«، حممد املجل�سي ال�سنقيطي، 523/7. 
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وجه الدللة: اأنَّ وجود احلي�ص منها-امراأة اإبراهيم عليه ال�سالم- نادر، والنادر 
ل حكم له عند الفقهاء، ثم اإنه كان معجزة نبيٍّ من الأنبياء- عليهم ال�سالة وال�سالم 

- فال يجوز اأن يوؤخذ اإل على وجه املعجزة«)1(.

الدليل الثاين: 

لأن دليل احلي�ص الوجود يف زمن الإمكان، وهذا ميكن وجود احلي�ص فيه واإن 
ا، واإن راأته بعد ال�ستني، فقد تيقن اأنه لي�ص بحي�ص، لأنه مل يوجد ذلك)2(. كان نادراً

الدليل الثالث: 

ا، مبنزلة ما تراه ال�سغرية  لأن ذلك م�ستنكر مرئي يف غري وقته، فال يكون حي�ساً
ا)3(. جداً

القول الثالث: 

ا فهو حي�ص، وهو قول لالإمام اأحمد)4( يف رواية  اإن عاودها الدم مرتني اأو ثالثاً
ابنه عبداهلل.

الدليل: 

لأن املرجع يف هذا اإلى الوجود، وقد وجد حي�ص من ن�ساء ثقات اأخربن به عن 
ا كما قبل اخلم�سني؛ ولأن الكالم  اأنف�سهن بعد اخلم�سني، فوجب اعتقاد كونه حي�ساً
فيما اإذا وجد من املراأة دم يف زمن عادتها على وجه كانت تراه قبل ذلك، فالوجود 
ا، واأما اإيجاب  ، فوجب جعله حي�ساً هاهنا دليل احلي�ص، كما كان قبل اخلم�سني دليالاً

ال�سالة وال�سوم فيه فلالحتياط، لوقوع اخلالف فيه)5(.

كذا علل اجل�سا�ص، بدائع ال�سنائع، للكا�ساين، 200/3.  )1(
املغني، 107/8.  )2(

املب�سوط، 141/2.  )3(
م�سائل الإمام اأحمد رواية ابنه عبداهلل، 46/1.  )4(

املغني، 263/1.  )5(
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الراجح:

الراجح -واهلل اأعلم- يحتاج اإلى تف�سيل يف امل�ساألة؛ فاملراأة اإذا راأت الدم بعد 
ا،  بلغت اخلم�سني عّدت ذلك حي�ساً وقد  باإيا�سها،  ا حتى حكم  زماناً انقطع عنها  ما 
لأن ما تراه املراأة من الدم حممول على اأنه حي�ص حتى يوقن اإنه لي�ص بحي�ص من 

)ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   تعالى:  لقوله  اأو كرب،  �سغر 
ھ( ]البقرة: 222[. والأذى هو: الدم اخلارج من الرحم، فوجب اأن ُيحمل على 

اأنه حي�ص، حتى يعلم اأنه لي�ص بحي�ص.

واأما من بلغت �سبعني اأو ت�سعني �سنة، اأو نحو ذلك فراأت الدم بعد ذلك، فدمها 
غري حي�ص؛ لأن الظاهر اأن الدم يف هذه احلالة من ف�ساد الرحم اأو الغذاء، فال يبطل 

به ما تقدم من احلكم باإيا�سها.

اإلى الن�ساء؛ لأن الدم يحتمل احلي�ص وغريه،  وما بني ذلك وجب اأن ُيرجع فيه 
للطبيب  باللجوء  اكت�سافه  باإيا�سها، وميكن  ا حتى حكم  زماناً الدم  انقطع عنها  لأنه 
عن  تزيد  لفرتة  ا  متاماً احلي�ص  انقطاع  لأن  والولدة،  الن�ساء  اأمرا�ص  يف  املخت�ص 
املحي�ص،  من  الياأ�ص  بلغت  املراأة  اأن  على  ا  تاأكيداً الأطباء  قبل  من  يعترب  واحد  عام 
ونزول الدم بعد انقطاع لأكرث من �ستة اأ�سهر اإلى �سنة اأو عدة �سنوات، وبعد اخلم�سني 
ا غري طبيعي، ويجب  ا حدثاً ا للمعطيات الطبية- ُيعد اأي�ساً اإلى خم�ص وخم�سني - وفقاً
ا�ست�سارة الطبيب املخت�ص يف اأمرا�ص الن�ساء والولدة لإجراء الفحو�سات الدقيقة 
للمراأة، ملا يرتتب على ذلك من الآثار اجلانبية التي قد تودي بحياة املراأة، فاإذا ما 
الفقهاء- فهو حي�ص،  له عند  والنادر ل حكم  نادر،  باأنه حي�ص -وهو  الطبيب  اأكد 

والكالم على الغالب من اأحوالهن)1(.

الإيا�ص من املحي�ص بني الفقه والطب، هالة ج�ستينة، �ص: 410.  )1(
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اخلامتة

فاإين اأحمده ، اإذ ي�ّسر واأعان على اإمتام هذا البحث، و�سوف اأتناول يف 
هذه اخلامتة اأبرز النتائج، واأهم التو�سيات التي تو�سلت اإليها.

اأوًل: النتائج: 

نت بني . 1 تعترب املدونة الكربى الأ�سل الثاين يف مذهب الإمام مالك، لأنها �سمَّ
دفتيها فقه اأربعة جمتهدين اأ�س�سوا عليها قواعد املذهب، وهم: الإمام مالك، 

و�سحنون، وابن القا�سم، واأ�سد بن الفرات.

ا لختالط موا�سيعها وم�سائلها . 2 يطلق على )املدونة( ا�سم )املختلطة( نظراً
وعدم تبويبها قبل اأن يهّذبها �سحنون.

ورتَّبها، . 3 بها  وبوَّ هّذبها  ا  �سحنوناً اإن  ثم  الأ�سدية،  هي  الكربى  املدونة  اأ�سل 
واأ�ساف اإليها �سماعه من كبار اأ�سحاب مالك ما اختار ذكره، وذيَّل اأبوابه 

باحلديث والآثار.

�ُسئل مالك عن اأكرث مدة النفا�ص فاأحالها على الن�ساء، ولعل الراجح - واهلل . 4
ا مل تكن نف�ساء. اأعلم- اأنها اإذا راأت الدم لأكرث من اأربعني يوماً

�ُسئل مالك عن امراأة اّدعت انق�ساء العدة فاأحالها على الن�ساء، ولعل الراجح . 5
اأنها ان اّدعت انق�ساء عدتها يف مدة يندر انق�ساوؤها فيها؛  - واهلل اأعلم- 
ُي�سئل الن�ساء عن ذلك، فاإن �سهدن باأن الن�ساء يح�سن ملثل هذا؛  كال�سهر، 

ق املراأة.  ُت�سدَّ

على . 6 فاأحالها  اإليها  عودته  ثم  الآي�سة  عن  احلي�ص  انقطاع  عن  مالك  �ُسئل 
الن�ساء، ولعل الراجح - واهلل اأعلم-اأنه اإذا راأت املراأة الدم بعد ما انقطع، 
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ا، اأما من بلغت �سبعني اأو ت�سعني �سنة،  فمن بلغت اخلم�سني عّدت ذلك حي�ساً
اإلى الن�ساء؛ لأن الدم  فدمها غري حي�ص؛ وما بني ذلك وجب اأن يرجع فيه 
يحتمل احلي�ص وغريه، وميكن اكت�سافه باللجوء للطبيب املخت�ص يف اأمرا�ص 
اإلى  اخلم�سني  وبعد  �سنوات،  انقطاع  بعد  الدم  نزول  لأن  والولدة،  الن�ساء 
طبيعي،  غري  ا  حدثاً ا  اأي�ساً يعد  الطبية-  للمعطيات  ا  وفقاً  - وخم�سني  خم�ص 
ويجب ا�ست�سارة الطبيب لإجراء الفحو�سات، ملا يرتتب على ذلك من الآثار 
اجلانبية التي قد تودي بحياة املراأة، فاإذا ما اأكد الطبيب باأنه حي�ص - وهو 
نادر، والنادر ل حكم له عند الفقهاء- فهو حي�ص، والكالم على الغالب من 

اأحوالهن.

ثانًيا: التو�سيات: 

كتاب  يف  مالك  الإمام  اأحالها  التي  الأخرى  امل�سائل  باقي  تتبع  يتم  باأن  اأو�سي 
املدونة على الن�ساء، وتتم درا�ستها كاملة.

ا لوجهه الكرمي، واحلمد هلل رب  اأ�ساأل اهلل  اأن يجعل هذا العمل خال�ساً
العاملني.
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م�سروعية ال�سالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الت�سهد الأول

باتفاق  الأخري  الت�سهد  يف  م�سروعة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  على  »ال�سالة 
ذلك،  يف  العلماء  اختلف  فقد  الأول،  الت�سهد  يف  واأما  العلماء، 
والأقرب اأنها م�سروعة كذلك؛ لعموم الأدلة الواردة، ومنه حديث 
كعب بن عجرة ، اأنه قيل: يا ر�سول اهلل عرفنا كيف ن�سلم 
عليك فكيف ن�سلي عليك؟ قال: »قولوا: اللهم �سل على حممد 
الت�سهد  ذلك يف  اجعلوا  يقل:  ومل  احلديث.  اآل حممد..«  وعلى 
الت�سهد الأول والأخري، وقد اختار  اأنه ي�سمل  الأخري، فدل على 
وقال:   ، باز  بن  عبدالعزيز  �سيخنا  �سماحة  القول  هذا 
)ال�سحيح م�سروعيتها اأي�سااً يف الت�سهد الأول؛ لعموم الأحاديث 

الواردة يف ذلك(«. 
  جمموع فتاوى ال�سيخ)203/11(، 
ولطائف الفوائد للدكتور/ �سعد اخلثالن، )�س: 43(.
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امللخص

يهدف البحث اإلى بيان الأحكام الفقهية املتعلقة بربامج ع�سوية امل�سافر الدائم 
يف قطاع الطريان، واحتوى البحث على مبحثني؛ تناول املبحث الأول منهما احلديث 
عن الدرا�سة الو�سفية لربنامج ع�سوية امل�سافر الدائم، من حيث التعريف بالربنامج 
الع�سوية والأميال،  الع�سوية، و�سالحية بطاقة  وتاريخه وفوائده ومميزاته، وفئات 
، و�سروطها،  وطرق جمع الأميال يف �سركات الطريان، وحت�سيل الأميال �سراءاً واإهداءاً
امل�سافر  ع�سوية  لربنامج  الفقهية  الدرا�سة  عن  الكالم  الثاين  املبحث  تناول  بينما 
الع�سوية،  الدائم، ولأميال  التكييف الفقهي لربنامج ع�سوية امل�سافر  الدائم، فبنّي 

وحكم طرق حت�سيل الأميال، وحكم بع�ص امل�سائل الأخرى املتعلقة باملو�سوع. 

ال�ستقراء  مناهج  من  ي�سمله  -مبا  الو�سفي  املنهج  البحث  ا�ستخدم  وقد 
وال�ستنباط- الذي ينا�سب حمتوى البحث، ويحقق اأهدافه. وخل�ص البحث اإلى نتيجة 
اإجمالية متثلت يف م�سروعية برامج ع�سوية امل�سافر الدائم، وتكييفها هبةاً اأو جعالة، 
وعدم م�سروعية �سراء الأميال، واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة اإخ�ساع برامج الع�سوية 

لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، واإعادة النظر يف بع�ص تعامالتها؛ ك�سراء الأميال.

الكلمات املفتاحية: برنامج امل�سافر الدائم، الهبة امل�سروطة، اجلعالة.
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Abstract
This study aims to explore the jurisprudential rules related to the 

membership loyalty programs, the aviation sector as a paradigm. The study 
consists of two parts; the first part deals with the descriptive study of the 
loyalty programs in terms of shedding the light on the definition, historical 
background, benefits, advantages, categories of membership, validity of 
the membership and mileage cards, methods of reckoning the miles in 
aviation companies, collection the miles either by buying or making gifts, 
and its conditions. The second part deals with the jurisprudential aspect of 
the loyalty programs; it defines the jurisprudential adaptation to the loyalty 
programs and the mileage, the rules of collecting the mileage, and the rule 
that governs the other relevant issues.

This study employed the descriptive approach - including the 
deduction and  induction approaches - in keeping with the content. In 
general, the study concluded that the loyalty programs are consistent with 
the sharia law, adapting such program as a gift or loyalty, and the illegality 
of purchasing the mileage. The study recommends bringing the loyalty 
programs under the provisions of Islamic Sharia, and reconsidering some 
relevant transactions such as the purchase of mileage.

Keywords: membership programs, mileage, conditioned gift, loyalty.
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املقدمة

اآله  وعلى  حممد،  نبينا  اهلل  خلق  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل،  احلمد 
و�سحبه وَمن واله اإلى يوم الدين. اأما بعد..

اأ�سحت ال�سركات التجارية يف الع�سر احلديث ت�سعى بو�سائل متنوعة للت�سويق 
العمالء،  من  ممكن  عدد  اأكرب  وك�سب  اأرباحها،  زيادة  يف  ي�ساهم  مبا  التجاري 
واخل�سومات،  واجلوائز  احلوافز  تقدمي  خالل  من  العمالء  هوؤلء  على  واملحافظة 
وهي  الع�سوية،  بربامج  ي�سمى  ما  العمالء:  على  للمحافظة  املبتكرة  الو�سائل  ومن 
والعمالء، فال�سركة حتافظ على عمالئها  ال�سركة  برامج حتقق فوائد متبادلة بني 
لزيادة اأرباحها، والعميل يح�سل على امتيازات الن�سمام لهذه الع�سوية من خالل 

حت�سيل الأميال والنقاط.

اأ�سهر هذه ال�سركات التي تتعامل بهذه الربامج: �سركات الطريان، وذلك  ومن 
من خالل ما ي�سمى بربنامج امل�سافر الدائم، وقد انت�سرت هذه الربامج على نطاق 
وا�سع، وتو�سعت يف ن�ساطاتها، حتى اأ�سبحت ال�سركة تقوم مقام مدير الأعمال لهذا 
العميل يف �سفره؛ وذلك من خالل توفري منظومة متكاملة من التحالفات التي قامت 

بها �سركة الطريان مع قطاع الفنادق والتاأجري والبنوك وغريها.

اإل اأن برنامج امل�سافر الدائم ا�ستمل على بع�ص التعامالت التي حتتاج اإلى بيان 
لهذه  ال�سرعي  احلكم  على  الوقوف  معها  للمتعاملني  ليت�سنى  فيها،  الفقهي  احلكم 
التعامالت، وهو ما قامت به هذه الدرا�سة، التي جاء عنوانها: »اأحكام برامج ع�سوية 

امل�سافر الدائم يف الفقه الإ�سالمي، درا�سة مقارنة«.

اأهمية البحث: 

النا�ص،  بني  وانت�سرت  �ساعت  التي  الربامج  من  الدائم  امل�سافر  برامج ع�سوية 
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ا�ستقطاب  على  الطريان  �سركات  عليها، وحتر�ص  يحر�ص  النا�ص  كثري من  واأ�سبح 
العمالء الدائمني، واأن�سطة هذه الربامج لها ارتباط بت�سرفات النا�ص التي ل بد اأن 
باحلكم  وعلم  دراية  على  امل�سلم  يكون  الإ�سالمية؛ حتى  ال�سريعة  اأحكام  وفق  تكون 
ال�سرعي لتعامالته وفق �سرع اهلل، ول توجد درا�سات كثرية اهتمت ببيان حكم هذه 
الربامج من الناحية الفقهية؛ مما اقت�سى امل�ساهمة يف بيان الأحكام الفقهية لهذه 

الربامج ومعامالتها. 

الدرا�سات ال�سابقة: 

الدرا�سات التي مت الوقوف عليها غالبها يف بطاقات التخفي�ص، وهي واإن كانت 
تت�سابه مع بطاقة ع�سوية برامج امل�سافر الدائم يف بع�ص اجلوانب -ومت ال�ستفادة 
اأنها تختلف عنها يف جوانب جوهرية كثرية  من هذا الت�سابه يف هذه الدرا�سة- اإل 
برامج  »اأحكام  بعنوان:  الع�سوية  برنامج  درا�سة يف  على  وقفت  وقد  بيانها،  �سياأتي 
بن  فهد  للدكتور  املكافاآت«،  نادي  برنامج  على  تطبيقية  فقهية  درا�سة  الولء.. 
عبدالعزيز الداود، وهي درا�سة مقدمة اإلى جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية، العدد 

39، �سنة 2017م.

اجلانب  يف  تو�سٌع  فيها  درا�ستنا  لكن  م�سكور،  مبارك  جهد  فيها  درا�سة  وهي 
الو�سفي والفقهي، وزيادة يف امل�سائل، بالإ�سافة اإلى الختالف يف الرتجيح يف بع�ص 

امل�سائل.

بالريا�ص  ال�سريعة  بكلية  الفقه  ق�سم  اإلى  مقّدمة  دكتوراه  ر�سالة  خطة  وهناك 
بعنوان: »اأحكام برامج ولء العمالء...«، للباحث: نا�سر بن عبداهلل ال�سهراين، وح�سب 
املذكور يف اجتماع ق�سم الفقه اجلل�سة الثامنة والع�سرين يف تاريخ 1437/7/3ه�، يف 
القرار اخلام�ص باإعادة اخلطة اإلى الطالب؛  ل�ستيفاء الدرا�سات ال�سابقة، وبيان ما 

انفرد به، والتعريف باملو�سوع يف املخطط)1(. 

.imamu.edu.sa ،انظر: موجز اجلل�سة الثامنة والع�سرين ملجل�ص ق�سم الفقه يف كلية ال�سريعة - الريا�ص  )1(
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حدود الدرا�سة: 

تناولت الدرا�سة برامج الع�سوية من حيث الو�سف الفني بناء على واقع الربامج 
يف �سركات الطريان، كما هو مبني يف مواقعها الإلكرتونية، وبعد ت�سوير هذا الواقع 

ُتبنيِّ الدرا�سة الأحكام الفقهية لهذه الربامج يف الفقه الإ�سالمي.

و�ستقت�سر الدرا�سة على قطاع الطريان، وميكن اأن تلحق بها القطاعات الأخرى 
ال�سبيهة، و�سبب اختيار قطاع الطريان دون غريه هو: و�سوح تفا�سيل تعامالته من 

خالل مواقعه الإلكرتونية، و�سهرته بني النا�ص، واإقبالهم عليه.

الع�سوية  برامج  من  برناجمني  على  الو�سفية  مادتها  يف  الدرا�سة  واقت�سرت 
هذه  يف  التفا�سيل  وكرثة  بينها،  فيما  الربامج  لت�سابه  وذلك  مناذج؛  باعتبارهما 
الربنامج عن غريها من الربامج، وهما: برنامج )الفر�سان( التابع للخطوط اجلوية 

ال�سعودية، وبرنامج )الواحة( التابع للخطوط اجلوية الكويتية.

منهج البحث: 

مناهج  من  ي�سمله  مبا  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  بحثه  يف  الباحث  ا�ستخدم 
واقع  يف  هو  كما  و�سّوره  البحث  مو�سوع  الباحث  فو�سف  وال�ستنباط،  ال�ستقراء 
التعامل ب�سركات الطريان، ثم ا�ستقراأ امل�سائل املتعلقة باملو�سوع، ثم ا�ستنتج احلكم 

ال�سرعي والتكييف الفقهي مل�سائل البحث.

والتزم الباحث يف بحثه -قدر امل�ستطاع- بالآتي: 

اإغفال  دون  منها،  الدللة  ووجه  الأدلة،  ذكر  مع  لأ�سحابها  الأقوال  عزو  اأ. 
املوازنة، وبيان وجه ال�سواب ما اأمكن.

توثيق اأقوال العلماء ومذاهبهم من م�سادرها الأ�سيلة، فاإن مل يوجد؛ فاإلى  ب. 
اأنزل رتبة، وهكذا.

ن�سبة الآيات اإلى �سورها ببيان رقمها وا�سم ال�سورة. ج. 
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عزو الأحاديث اإلى م�سادرها، فاإن كان احلديث يف ال�سحيحني اأو اأحدهما؛  د. 
بيان درجته من حيث ال�سحة  اإلى غريهما مع  العزو  واإل مت  اكُتفي بذلك، 

وال�سعف عند اأهل الخت�سا�ص.

خطة البحث: 

ا�ستملت الدرا�سة على: مقدمة، ومبحثني، وخامتة، وفهر�ص املراجع وامل�سادر، 
وذلك على النحو التايل: 

املقدمة: وذكرت فيها حدود الدرا�سة، واأهميتها، والدرا�سات ال�سابقة، ومنهج البحث 
وخطته.

املبحث الأول: التعريف بربنامج امل�سافر الدائم، مع ملحة تاريخية

املطلب الأول: التعريف بربنامج امل�سافر الدائم

املطلب الثاين: تاريخ برامج الع�سوية

املطلب الثالث: فوائد وامتيازات برنامج الع�سوية

الفرع الأول: فوائد برامج ع�سوية امل�سافر الدائم

الفرع الثاين: المتيازات التي يح�سل عليها ع�سو الربنامج

املطلب الرابع: فئات الع�سوية و�سالحيتها

الفرع الأول: م�ستويات وفئات الع�سوية

الفرع الثاين: �سالحية بطاقة الع�سوية والأميال

املطلب اخلام�ص: طرق جمع الأميال يف �سركات الطريان

املبحث الثاين: احلكم الفقهي لربنامج الع�سوية

املطلب الأول: التكييف الفقهي لربنامج الع�سوية وحكمها ال�سرعي
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الفرع الأول: التكييف الفقهي لربنامج الع�سوية

الفرع الثاين: احلكم ال�سرعي الإجمايل لربنامج الع�سوية

املطلب الثاين: حقيقة اأميال الع�سوية وتكييفها

الفرع الأول: مالية الأميال يف برامج الع�سوية

الفرع الثاين: التكييف الفقهي لأميال الع�سوية

املبحث الثالث: احلكم الفقهي لطرق حت�سيل الأميال

املطلب الأول: حت�سيل الأميال بالتبعية

ا املطلب الثاين: حت�سيل الأميال ق�سداً

ا:  الفرع الأول: طرق حت�سيل الأميال ق�سداً

ا الفرع الثاين: �سروط حت�سيل الأميال ق�سداً

الفرع الثالث: حكم حت�سيل الأميال بال�سراء

الفرع الرابع: حكم حت�سيل الأميال اإهداءاً

الفرع اخلام�ص: حكم حت�سيل الأميال حتويال

ا املطلب الثالث: حت�سيل الأميال مرياثاً

اخلامتة: وفيها النتائج والتو�سيات.

فهر�ص املراجع وامل�سادر.

ر عمله، واهلل اأ�ساأل التوفيق وال�سداد، واأحمده على توفيقه. وبعد، فهذا ما تي�سَّ
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املبحث االأول
التعريف بربنامج امل�صافر الدائم، مع ملحة تاريخية

املطلب االأول
التعريف بربنامج امل�صافر الدائم

برنامج الولء هو اأ�سلوب م�سّمم من قبل التجار لت�سجيع العمالء على ال�ستمرار 
يف الت�سويق اأو ا�ستخدام اخلدمات التي تقّدمها ال�سركة املرتبطة بالربنامج)1(.

اأما برنامج ع�سوية امل�سافر الدائم فهو برنامج ولئي لتقدير الأع�ساء امل�سافرين 
م لهم العديد من املزايا واخلدمات  الدائمني على منت رحالت �سركة الطريان، ُيقدِّ

واملكافاآت، تتم اإدارته وتنظيمه والإ�سراف عليه بوا�سطة ال�سركة)2(.

املوقع  عرب  بالربنامج  اللتحاق  طلب  خالل  من  بالع�سوية  ال�سرتاك  ويكون 
الإلكرتوين، اأو تعبئة منوذج طلب اللتحاق واإر�ساله اإلى العنوان املو�سح يف النموذج، 

ول توجد ر�سوم مقابل الن�سمام لربنامج الع�سوية.

)ع�سو  ا�سم  العميل  ينال  ال�سركة،  من  الع�سوية  طلب  على  املوافقة  وعند 
الربنامج(، ويح�سل على بطاقة ع�سوية فيها رقم الع�سوية، ويتم اإحلاق الأع�ساء 

تلقائيًّا بامل�ستوى الأ�سا�سي )الزرقاء(.

 ،https://en.wikipedia.org/wiki/Loyalty_program :انظر  )1(
.https://www.meemapps.com/term/loyalty-program/

ال�سعودية،  اجلوية  للخطوط  )الفر�سان(  برنامج  تعريف  من  ال�ستفادة  مت  ف،  بت�سرُّ التعريف  هذا   )2(
فربنامج الفر�سان عّرف الع�سوية بقوله: »هو برنامج ولء لتقدير �سيوف ال�سعودية امل�سافرين الدائمني 

على منت رحالتها؛ مما يوّفر لهم مزايا، وخدمات متعددة، ومكافاآت جمانية«.
https://www.saudia.com/help/useful-links/legal-and-terms-and-condi- الفر�سان برنامج   انظر: 

tions/terms-and-conditions

https://oasisclub.kuwaitairways.com/ar/Pages/home.aspx :برنامج الواحة
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املطلب الثاين
تاريخ برامج الع�صوية

ا برنامج ع�سوية الولء، الذي هو عبارة  اإن برنامج امل�سافر الدائم وي�سمى اأي�ساً
الطريان  �سركات  غالب  متتلك  -حيث  الطريان  �سركات  مه  ُتقدِّ ولئي  برنامج  عن 
الربنامج  الت�سجيل يف  لتحفيز عمالئها على  م  ُم�سمَّ الدائم- وهو  امل�سافر  برنامج 
بعُد  فيما  يجوز  والتي  والكيلومرتات(،  بالأميال  ا  اأي�ساً )ت�سمى  نقاط  بق�سد جتميع 

ا�سرتدادها بتذاكر �سفر اأو غريها من اجلوائز. 

وتعتمد النقاط املكت�سبة بربنامج امل�سافر الدائم على درجة التذكرة، اأو امل�سافة 
وهناك  املدفوعة،  املبالغ  على  اأو  �سركائها،  اأو  ال�سركة  هذه  خطوط  على  املقطوعة 
ق جني العديد من النقاط خالل  اأخرى لربح النقاط؛ على �سبيل املثال: حتقَّ طرق 
احلاملة  البطاقات  اأو  الئتمان،  بطاقات  ا�ستخدام  خالل  من  الأخرية  ال�سنوات 
قة بال�سفر اجلوي، ومن بني الطرق الأخرى  للعالمات التجارية اأكرث من النقاط املُحقَّ
لك�سب النقاط: اإنفاق املال يف منافذ بيع التجزئة ذات ال�سلة، اأو لدى �سركات تاأجري 

ال�سيارات، اأو الفنادق، اأو غريها من ال�سركات التجارية)1(.

مزايا  اأو  خدمات،  اأو  اأخرى،  ب�سائع  اأو  �سفر،  بتذاكر  النقاط  ا�ستبدال  ويجوز 
اإمكانية  اأو  املطارات،  ل�سالت  الدخول  اأو  ال�سفر،  تذاكر  ترقيات  مثل:  متزايدة؛ 

الو�سول ال�سريع، اأو الأولوية يف احلجوزات.

ورغم قيام �سركة اخلطوط اجلوية املتحدة )United Airlines( بتعقب عمالئها 
من وقت بعيد -يعود اإلى خم�سينيات القرن الع�سرين- فاإن و�سع اأول برنامج م�سافر 
 Western Direct Marketing for( �سركة  من  1972م  عام  كان  ع�سري  دائم 

United(؛ حيث قامت ال�سركة بتوزيع لوحات مواد ترويجية على الأع�ساء. 

نقالاً من  البودينج«،  اأكواب  رائعة يف  �سفر  يعرث على �سفقة  »مهند�ص  كاثلني هولدر )2000/2/4(،   )1(
ويكيبيديا.
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ويف عام 1979م، اأن�ساأت �سركة )Texas International Airlines( اأول برنامج 
م�سافر دائم ي�ستخدم نظام الأميال لتوزيع “جوائز” على امل�سافرين. 

الذي  ال�سفر”،  “بنك   )Western Airlines( اأن�ساأت �سركة ويف عام 1980م، 
ا من برنامج دلتا اإير لينز عند ح�سول الدمج بينهما  اأ�سبح يف نهاية املطاف جزءاً

عام 1987م)1(. 

واأطلقت �سركة )American Airlines’ AAdvantage( عام 1981م برنامج 
)AAdvantage( ليكون تعديالاً عن ت�سوُّر �سابق - مل يتحقق على الإطالق - يرجع 
ا خا�سة للم�سافرين الدائمني، وتبع  لعام 1979م، وكان من املفرت�ص اأن ُيقّدم اأ�سعاراً
 Mileage )برنامج  اإيرلينز  يونايتد  �سركات  متها  قدَّ برامج  العام  نف�ص  يف  ذلك 
�سكاي  اإلى  تغري  والذي  الدائم،  للم�سافر  دلتا  )برنامج  دلتا  و�سركة   ،)Plas

 Air Canada( و�سركة   ،)Continental Airlines OnePass( و�سركة  مايلز(، 
اخلطوط  �سركة  من   )Executive Club( برنامج  1982م  عام  ويف   ،)Altitude

اجلوية الربيطانية)2(. 

ا من يناير  ومنذ هذا الوقت، زادت برامج امل�سافر الدائم ب�سكل كبري، واعتباراً
2005م، و�سل جمموع نقاط برامج امل�سافر الدائم اإلى 14 مليار نقطة حول العامل، 

وهو ما يكافئ قيمةاً جمموُعها 700 مليار دولر اأمريكي )3(. 

ديفيد اإم رويل )13 اأغ�سط�ص 2010(، »تاريخ حترير �سركات الطريان الأمريكية«، اجلزء الرابع: 1979   )1(
- 2010: اآثار التحرير - برامج امل�سافر الدائم.. اأ�سعار اأقل، مزيد من ال�سفر، نقالاً من ويكيبيديا.

 David M Rowell (August 13, 2010). “A History of US Airline Deregulation Part 4 : 1979 -
 2010 : The Effects of Deregulation - Lower Fares, More Travel, Frequent Flier Programs”.

 The Travel Insider. Retrieved September 21, 2010.

بن بي�سك )2007(، اإدارة الولء يف �سناعة �سركات الطريان، �ص 93، نقالاً من ويكيبيديا.  )2(
 Ben Beiske (2007). Loyalty Management in the Airline Industry. GRIN Verlag. p. 93.

قفزة يف »اأميال امل�سافر الدائم«، الإيكونومي�ست، 06 - 01 - 2005، نقالاً من ويكيبيديا.  )3(
  Jump up to: a b “Frequent - flyer miles”. The Economist. 2005 - 01 - 06.
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املطلب الثالث
فوائد ومميزات برنامج الع�صوية

الفرع الأول: فوائد برامج ع�سوية امل�سافر الدائم

)ع�سو املجموعة(،  العميل  على  تعود  م�سرتكة  فوائد  لها  الدائم  امل�سافر  برامج 
و�سركة الطريان الرئي�سة، و�سركات الطريان املتحالفة، بالإ�سافة اإلى �سركات اخلدمات 

الأخرى التي بينها وبني ال�سركة الأم اتفاقيات، وهذه الفوائد على النحو التايل: 

على مميزات  )العميل( هي احل�سول  املجموعة  ع�سو  على  تعود  التي  الفائدة 
توفري  فيها  التي  املميزات  من  وغريها  ح�سومات،  اأو  جمانية  تذاكر  من  الربنامج؛ 
املنظومة  خالل  من  وذلك  عوائق،  غري  من  ا  ناجحاً ال�سفر  وجعل  واجلهد،  للمال 
الكاملة التي ُتقّدمها �سركات الطريان؛ من طريان وفنادق و�سيارات اأجرة، وغريها 

من اخلدمات ال�سرورية التي يحتاجها امل�سافر يف �سفره.

 اأما الفائدة التي تعود على �سركة الطريان، فهي احل�سول على عمالء دائمني 
ويف  وحلفاوؤها،  ال�سركة  تقدمها  التي  واخلدمات  باملكافاآت  ترغيبهم  خالل  من 
ا لل�سركة، ومدخولاً ماليًّا �سبه ثابت، كما  ا�ستقطاب م�سافرين دائمني ي�سكلون ر�سيداً
ا لها عند امل�سافرين الآخرين؛ مما  اأن يف اإر�ساء هوؤلء امل�سافرين الدائمني ت�سويقاً

يزيد يف اأرباحها. 

الأم  ال�سركة  وبني  بينها  التي  اخلدمات  �سركات  على  ا  اأي�ساً الفائدة  تعود  كما 
اتفاقية، وذلك بزيادة مبيعاتها؛ مما يزيد يف اأرباحها)1(.

الفرع الثاين: المتيازات التي يح�سل عليها ع�سو الربنامج

تختلف المتيازات التي متنح لع�سو الربنامج بح�سب م�ستوى بطاقة الع�سوية، 
فكلما ارتفع م�ستوى الع�سوية ازدادت المتيازات التي مُتنح للع�سو، ويتعني اأن يكون 

انظر: الداود، فهد بن عبدالعزيز، اأحكام برامج الولء، �ص 356، العدد 39.   )1(
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ل للح�سول  لدى الأع�ساء عدد كاٍف من اأميال املكافاآت يف ح�سابهم؛ من اأجل التاأهُّ
بيان  التحالف)1(، وميكن  اأع�ساء طريان  �سركاء  اأو مكافاآت  ال�سركة،  على مكافاآت 

بع�ص هذه المتيازات مبا يلي: 

امل�ستوى  عن  النتظار  يف  اأولوية  له  م�ستوىاً  وكل  النتظار،  قائمة  يف  الأولية  اأ. 
الأدنى.

اختيار املقعد يف الطائرة. ب. 

اأولوية ال�سعود للطائرة. ج. 

د.  منح وزن اإ�سايف لالأمتعة، اأو اإ�سافة قطعة اإ�سافية.

ه�.  الهتمام بالأمتعة باإعطاء الأولية يف ال�ستالم.

ا�ستخدام �سالة ال�سرتاحة، ك�سالة رجال الأعمال. و. 

اخلط ال�سريع يف اإنهاء اإجراءات ال�سفر كما هو احلال للم�سافرين على درجة  ز. 
رجال الأعمال. 

اأولوية الرد على املكاملات يف خدمة العمالء، وتخ�سي�ص مركز خا�ص للعناية  ح. 
باأع�ساء املجموعة.

احل�سول على تذاكر �سفر جمانية عند حت�سيل العدد املطلوب من الأميال. ط. 

ح�سم على اأ�سعار التذاكر. ي. 

ترقية درجة ال�سفر من ال�سياحية اإلى درجة رجال الأعمال. ك. 

خ�سومات على اخلدمات امل�ساندة لل�سفر؛ كالفنادق، وتاأجري ال�سيارات، اأو  ل. 
�سيارات الأجرة. 

تذاكر لفعاليات ريا�سية اأو ثقافية اأو فنية.  م. 

هذه المتيازات تذكرها برامج الع�سوية يف مواقعها على الإنرتنت، ومنها: برنامج الفر�سان باخلطوط   )1(
ال�سعودية، وبرنامج الواحة باخلطوط الكويتية.
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املطلب الرابع
 فئات الع�شوية و�شالحيتها

الفرع الأول: م�ستويات وفئات الع�سوية)1(

اأميال حتديد م�ستوى الع�سوية هي املوؤ�سر الرئي�ص لرتقية فئة م�ستوى الع�سوية 
اإلى امل�ستوى الأعلى يف برنامج الع�سوية، والتي ُتكت�سب من خالل رحالت الطريان 
وتتاألف ع�سوية  التحالف خالل عام ميالدي،  اأو �سركاء طريان  الأم،  ال�سركة  على 

وفئات الع�سوية عادة من ثالثة م�ستويات)2(: 

امل�ستوى الأول: 

بالع�سوية  وي�سمى  المتيازات،  على  ح�سولاً  واأقلها  الثالثة،  امل�ستويات  اأقل  هو 
فال  الع�سوية،  ت�سجيل  عند  اإليه  الن�سمام  يتم  الذي  امل�ستوى  وهو  )الزرقاء()3(، 
اأعلى  اإلى م�ستوى  النتقال  واأما  الت�سجيل فقط،  اأي �سيء غري  امل�ستوى  يتطلب هذا 
فيعتمد على عدد اأميال م�ستوى الع�سوية للرحالت املوؤهلة، اأو عدد الرحالت الدولية 

املطلوب حتقيقها خالل �سنة ميالدية واحدة.

امل�ستوى الثاين: 

هو امل�ستوى الأو�سط من م�ستويات الع�سوية، ويتمتع اأ�سحابه بجميع املزايا التي 
بامل�ستوى  خا�سة  اإ�سافية  مزايا  جانب  اإلى  الأول  امل�ستوى  اأ�سحاب  عليها  يح�سل 

الثاين، وي�سمى يف اخلطوط اجلوية ال�سعودية بالع�سوية )الف�سية( اأو )النخبة(. 

https://www.saudia.com/loyalty-program/about-alfursan-program/member- الفر�سان:  برنامج   )1(
ship-tiers-benefits

 https://oasisclub.kuwaitairways.com/ar/ClubBenefits/Pages/OasisBlue.aspx :برنامج الواحة
تتفق اخلطوط ال�سعودية والكويتية على اأنها ثالث فئات.  )2(

تتفق اخلطوط ال�سعودية والكويتية يف ت�سمية امل�ستويات بالزرقاء والف�سية والذهبية، مع اإ�سافة بع�ص   )3(
الت�سميات عليها. 
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امل�ستوى الثالث: 

وفوائدها  الفر�سان  ع�سوية  مزايا  اإلى  فبالإ�سافة  الثالثة،  امل�ستويات  اأعلى  هو 
اأكرث  اإ�سافية  بامتيازات  الع�سوية  هذه  اأ�سحاب  يتمتع  والثاين،  الأول  بامل�ستويني 
منهما، وي�سمى هذا امل�ستوى يف اخلطوط اجلوية ال�سعودية بالع�سوية )الذهبية( اأو 

)النخبة بل�ص(. 

م�ستوى  اأميال  حتقيق  يجب  الع�سوية؛  م�ستوى  نف�ص  يف  وال�ستمرار  وللحفاظ 
اأو عدد الرحالت الدولية خالل �سنة ميالدية واحدة، ويف حالة  الع�سوية املطلوبة، 
من  الأدنى  الع�سوية  م�ستوى  اإلى  الع�سوية  م�ستوى  تنزيل  يتم  ذلك،  حتقيق  عدم 

الع�سوية احلالية.
الفرع الثاين: �سالحية بطاقة الع�سوية والأميال)1(

الكالم على الع�سوية فيما يخ�ص انتهاء ال�سالحية من جهتني: 

اجلهة الأولى: انتهاء �سالحية م�ستوى الع�سوية.

الع�سوية الزرقاء، وهي امل�ستوى الأول، ل توجد لها �سالحية لالنتهاء، بخالف 
م�ستوى  املحافظة على  متّت  اإذا  اإل  ميالدية،  �سنة  �سالحية  فلها  امل�ستويات  بقية 
على  احل�سول  خالل  من  يكون  الف�سية  الفئة  على  فاملحافظة  ب�سروطها،  الع�سوية 
على  واملحافظة  ال�سنة)2(،  يف  رحلة   25-15 اأو  ميل،  األف   25 اإلى  األف   20 بني  ما 
ا�ستمرارية الفئة الذهبية يكون باحل�سول على ما بني 40 األف اإلى 50 األف ميل، اأو 

30-50 رحلة يف ال�سنة)3(. 

اجلهة الثانية: انتهاء �سالحية الأميال.

https://www.saudia.com/loyalty-program/about-alfursan-program/alfursan-miles :برنامج الفر�سان  )1(
 https://oasisclub.kuwaitairways.com/ar/SpendMiles/Pages/MilesExpiry.aspx :برنامج الواحة

اخلطوط ال�سعودية 20 األف ميل اأو 15 رحلة، والكويتية 25 األف ميل اأو 20 رحلة.  )2(

اخلطوط ال�سعودية 40 األف ميل اأو 30 رحلة، والكويتية 50 األف ميل اأو 40 رحلة.  )3(
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اأما الأميال، فاإن لها �سالحية، فاأميال املكافاآت �ساحلة ملدة ثالث �سنوات)1( من 
ال�ستفادة  الأميال وعدم  انتهاء �سالحية  اكُت�سبت فيه، ويف حال  الذي  العام  نهاية 

منها، ل يحق لع�سو الربنامج املطالبة با�ستعادتها. 

وهنا م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: متى ميكن ا�ستعادة الأميال التي انتهت �سالحيتها؟

اإذا انتهت �سالحية الأميال خالل الأ�سهر ال�ستة املا�سية، ميكن اإعادة ت�سغيلها 
 : فمثالاً التمديد،  ذلك  مقابل  دفع  مقابل  الع�سوية،  بح�ساب  ا�سرتجاعها  اأجل  من 
اإلى  ي�سل  ما  ا�ستعادة  وميكن  اأمريكيًّا،  ا  دولراً  20 مقابل  ميل  األف  ا�ستعادة  ميكن 

خم�سني األف ميل يف العام الواحد.

امل�ساألة الثانية: هل ميكن متديد �سالحية الأميال قبل انتهائها؟

الدفع  اأ�سهر، من خالل  انتهاء ال�سالحية بثالثة  ميكن متديد ال�سالحية قبل 
ا. : �سالحية األف ميل ُتكلِّف ع�سرين دولراً ا، فمثالاً لتمديد ال�سالحية 12 �سهراً

املطلب اخلام�ص
طرق جمع االأميال يف �صركات الطريان

جمع الأميال له عدة طرق، وهي كالتايل: 

: من خالل ال�سفر على �سركة الطريان الرئي�سة اأو على اخلطوط املتحالفة  اأولاً
اإلى  اإ�سافته  تتم  �سفره،  يتم قطعه عند  ال�سركة، فمقابل كل ميل جوي  مع 
الع�سوية، بالإ�سافة اإلى الأميال الإ�سافية عند ال�سفر على الدرجة الأولى اأو 
درجة رجال الأعمال، والذي يوؤهل مل�ستويات ع�سوية اأعلى، واحل�سول على 

املكافاآت والمتيازات املتاحة من جهة ال�سركة.

�سركة  وبني  بينها  التي  اخلدمات  �سركات  خالل  من  الأميال  حت�سيل  ا:  ثانياً

وهذا باتفاق اخلطوط ال�سعودية والكويتية، وهو اأن �سالحية الأميال ثالث �سنوات.  )1(
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�سركات  اأو  الفنادق،  اأو  ال�سيارات  تاأجري  ك�سركات  اتفاقيات؛  الطريان 
الت�سالت، اأو غريهما. 

ا: ال�ستفادة من برنامج العائلة؛ حيث يح�سل ع�سو الربنامج على ن�سبة من  ثالثاً
اأفراد برنامج العائلة عند �سفرهم على  اأميال املكافاآت التي يح�سل عليها 

�سركة الطريان اأو ال�سركات املتحالفة معها.

ا: �سراء الأميال من خالل ال�سركة، وذلك وفق �سروط و�سوابط ُتبّينها �سركة  رابعاً
الطريان، و�سياأتي ذكرها.

اأو  الربنامج،  يف  ع�سو  من  الإهداء  خالل  من  الأميال  حت�سيل  ميكن  ا:  خام�ساً
حتويل اأميال من ع�سو يف الربنامج اإلى ع�سو اآخر.

ا  ا: يح�سل الع�سو على اأميال اإ�سافية زيادة على الأميال الأ�سا�سية اعتماداً �ساد�ساً
على م�ستوى الع�سوية، فقد تكون الزيادة بن�سبة 25%، وقد ت�سل الزيادة اإلى 

50%، بالإ�سافة اإلى الأميال الأ�سا�سية.

الع�سو  فاإن  الأولى،  الدرجة  اأو  الأعمال  رجال  درجة  على  ال�سفر  عند  ا:  �سابعاً
اإلى 300%، كما ميكن احل�سول على  اإ�سافية قد ت�سل  اأميال  يح�سل على 
اأميال اإ�سافية عند ال�سفر على الدرجة ال�سياحية من خالل خيارات �سراء 

التذكرة؛ كدرجة الرويال. 

ا: متنح ال�سركة اأميالاً لالأع�ساء يف مقابل خدمات فيها نفع ت�سويقي لل�سركة؛  ثامناً
كعمل ال�ستبانات.

ا: جتميع الأميال من خالل �سراء ال�سلع بالبطاقات الئتمانية وفق التفاقية  تا�سعاً
بني �سركة الطريان والبنوك.
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املبحث الثاين
احلكم الفقهي لربنامج الع�صوية

املطلب االأول
التكييف الفقهي لربنامج الع�صوية وحكمها ال�صرعي 

من خالل العر�ص الو�سفي لربنامج امل�سافر الدائم ل�سركات الطريان يف املبحث 
الأول، وواقع الن�سمام للع�سوية؛ من خالل طلب الن�سمام للع�سوية بالتوا�سل مع 
ال�سركة بو�سائل التوا�سل التي حتددها ال�سركة، واحل�سول على هذه الع�سوية دون 
ل للعميل بعدها  مقابل مادي، وبعد الن�سمام تبداأ مرحلة جتميع الأميال، التي تخوِّ
ال�ستفادة من المتيازات التي متنحها ال�سركة بح�سب عدد الأميال، ميكن تق�سيم 
هذا املطلب اإلى فرعني، يتم يف اأولهما تناول التكييف الفقهي لربنامج الع�سوية، ويف 

ثانيهما احلكم ال�سرعي الإجمايل له كما يلي: 

الفرع الأول: التكييف الفقهي لربنامج الع�سوية

املتاأمل يف حقيقة برامج الع�سوية للح�سول على المتيازات عند حت�سيل الأميال 
املطلوبة، يجد اأنها ل تخرج عن وجهني من التكييف)1(: 

ال�سركة من العمالء احل�سول على عدد  اأنها جعالة؛ حيث تطلب  الوجه الأول: 
فاجلعالة  التي حددتها،  بالمتيازات  املتمثلة  باجلائزة،  للظفر  الأميال  من 
اأو جمهول َيع�سُر  “التزام عو�ص معلوم على عمل معني معلوم  تعرف باأنها: 

�سبطه”)2(.

انظر: الدبيان، دبيان، املعامالت املالية، اأ�سالة ومعا�سرة، 377/4.  )1(
البجريمي، حتفة احلبيب على �سرح اخلطيب، 219/3، ال�سربيني، الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع،   )2(

253/2، وانظر: اخلر�سي، �سرح خمت�سر خليل، 59/7.
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ا باتفاق  اإل اأن التوجيه يرد عليه اأن عقد اجلعالة بعد متام العمل ي�سبح لزماً
الفقهاء)1(، والواقع يف �سركات الطريان اأن ال�سركة متلك احلق يف اإيقاف اأو 
تعديل اأو تعليق اأو تغيري الربنامج يف اأي وقت ودون �سابق اإنذار)2(، مما يجعل 
ا، وهذا ينايف تكييف هذه المتيازات على اأنها جعالة.  ا ل لزماً اللتزام جائزاً

الوجه الثاين: اأنها وعٌد بهبة م�سروطة، فال�سركة ُملزمة بهبة المتيازات للعميل 
بقولهم:  الفقهاء  عّرفها  والهبة  املطلوبة،  الأميال  على  ح�سوله  ب�سرط 
املال بال عو�ص يف احلال”)3(، والهبة املعلقة على �سرط: هي الهبة  “متليك 
التي اقرتن ب�سيغتها ما يعلق اإيجابها على �سرط مكن غري موجود، كقوله: 

اإذا جنحت.

اإل اأن الهبة امل�سروطة فيها خالف بني الفقهاء، فالذي عليه جمهور الفقهاء)4( 
بع�ص  اإليه  ذهب  ما  وهو  �سحتها،  وال�سحيح  امل�سروطة،  الهبة  �سحة  عدم 
احلنفية)5(، واحلنابلة)6(، واختيار ابن تيمية)7(، وابن القيم)8(، و�سياأتي ذكر 
لالمتيازات  الأقرب  فالتكييف  لذا  امل�سروطة،  الهبة  م�سروعية  على  الدليل 

التي �سيح�سل عليها الع�سو من خالل جتميع الأميال هي الهبة امل�سروطة.

انظر: اخلر�سي، �سرح خمت�سر خليل 61/7، الرملي، نهاية املحتاج 466/4، ابن قدامة، املغني 94/6.  )1(
انظر: ال�سروط يف نادي الفر�سان:   )2(

 https://www.saudia.com/help/useful-links/legal-and-terms-and-conditions/terms-and-

conditions?sv_lang=ar&sv_cn=KW

https://oasisclub.kuwaitairways.com/ar/Pages/TermsAndCondi- الواحة:  وال�سروط يف نادي 
tions.aspx

البابرتي، العناية �سرح الهداية، 19/9.  )3(
 ،216/3 اخلطيب،  �سرح  على  احلبيب  حتفة  البجريمي،   ،118/6 ال�سنائع  بدائع  الكا�ساين،  انظر:   )4(

القرايف، الفروق 1/ 228، ابن قدامة، املغني 47/6، ابن حزم، املحلى 59/8.
انظر: ابن عابدين، رد املحتار 710/5.  )5(

انظر: املرداوي، الن�ساف 155/8.  )6(

انظر: املرداوي، الن�ساف 117/7.  )7(
انظر: ابن القيم، اإغاثة اللهفان 16/2.  )8(
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الفرع الثاين: احلكم ال�سرعي الإجمايل لربنامج الع�سوية

بالع�سوية  ال�سرتاك  فاإن  املذكورين،  الوجهني  ال�سابق على  التكييف  وبناءاً على 
ا ل حرج فيه من حيث الأ�سل، خا�سة اأن الن�ساط حمل الع�سوية م�سروع،  جائز �سرعاً
وهو الطريان، وقال بهذا احُلكِم اللجنُة الدائمة لالإفتاء)1(، وهو قرار جممع الفقه 
و�سركات  الفنادق  “بطاقات  فيه:  جاء  حيث  ع�سرة؛  الرابعة  دورته  يف  الإ�سالمي 
ا جتلُب منافع مباحة، جائزة اإذا كانت جّمانية  الطريان واملوؤ�س�سات التي متنح نقاطاً
)بغري عو�ص(، واأما اإذا كانت بعو�ٍص، فاإنها غرُي جائزة؛ ملا فيها من الغرر”. كما اأنه 

قول بع�ص املعا�سرين)2(.

وميكن ال�ستدلل على جواز ال�سرتاك يف الع�سوية مبا يلي: 

: اأن الأ�سل يف املعامالت هو الإباحة، كما ذهب اإلى ذلك جماهري الفقهاء)3(،  اأولاً
وحكى فيه ابن رجب  الإجماع)4(، وقد دل على �سحة هذا الأ�سل جملة 

من الأدلة؛ منها: 

 قوله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 275[.. 1

وجه ال�ستدلل: اأن لفظ )البيع( هنا يفيد العموم؛ لأن ال�سم املفرد اإذا 
دخل عليه الألف والالم �سار من األفاظ العموم، واللفظ العام اإذا ورد 

ُيحمل على عمومه اإل اأن ياأتي ما ُيخ�س�سه)5(.

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 15/14.  )1(
ممن قال به من املعا�سرين: عبداهلل املطلق، وخالد امل�سلح، ويو�سف ال�سبيلي. انظر: احلوافز التجارية   )2(

الت�سويقية، للم�سلح، �ص 222، اأحكام برامج الولء، د. فهد الداود، �ص 361.
انظر: ابن جنيم، الأ�سباه والنظائر، �ص 56. الزيلعي، فخر الدين، تبيني احلقائق، 87/4. احلموي،   )3(
ال�سافعي،   .359/2 التلقني،  املالكي،   .155/1 الذخرية،  القرايف،   .223/1 الب�سائر،  عيون  غمز 
الر�سالة، 231/1. ال�سافعي، الأم 2/3، ابن قيم اجلوزية، اإعالم املوقعني، 344/1، ابن رجب احلنبلي، 

جامع العلوم واحلكم، 166/2. 
انظر: ابن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم 166/2.  )4(

انظر: ابن ر�سد اجلد، املقدمات املمهدات، 61/2، اجل�سا�ص، اأحكام القراآن، 568/1. ابن عربي،   )5(
القب�ص �سرح املوطاأ، 864/2.
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وقوله تعالى: )ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  . 2
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( ]الن�ساء: 29[.

وجه ال�ستدلل: اأن الأ�سل يف العقود ر�سا املتعاقدين، وموجبه ما اأوجباه 
على اأنف�سهما بالتعاقد، اإل اإذا كان عن غري ترا�ٍص، فلم ي�سرتط يف التجارة 

اإل الرتا�سي، فدل على اأن الأ�سل يف املعامالت واملتاجرات الإباحة. 

اإ�سكال فيه، فالدليل على  اأن كالًّ من اجلعالة والهبة امل�سروطة جائز ول  ا:  ثانياً
م�سروعية اجلعالة جاء يف الكتاب وال�سنة، فالدليل من الكتاب قوله تعالى: 
نة ما رواه اأبو �سعيد اخلدري  )ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ( ]يو�سف: 72[، ومن ال�سُّ

ا من اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأتوا حيًّا من اأحياء العرب فلم  : »اأن اأنا�ساً
يقروهم، فبينما هم كذلك اإذ ُلِدغ �سيد اأولئك القوم، فقالوا: هل فيكم ِمن 
، فجعلوا لهم قطيع  راٍق؟ فقالوا: مل تقرونا، فال نفعل اإل اأن جتعلوا لنا ُجعالاً

�ساء، فجعل رجل يقراأ باأم القراآن...«، واأقرهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك)1(.

وجه ال�ستدلل: 

اأن الوعد بالمتيازات يف �سركات الطريان عند حت�سيل الأميال املطلوبة، هو 
مبثابة اجلائزة التي متنحها للع�سو، وهذه اجلائزة هي اجلعل الذي جاءت 

الن�سو�ص املتقدمة مب�سروعيته. 

نة، وقد �سّح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه  والدليل على الهبة امل�سروطة ما جاء يف ال�سُّ
عّلق الهبَة بال�سرط)2( يف حديث جابر بن عبداهلل  قال ملسو هيلع هللا ىلص: »لو قد 
جاء مال البحرين لأعطيُتك هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا« ثالث حثياٍت، واأجنز 

له ال�سديق  ملَّا جاء ماُل البحرين بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص)3(.
رواه البخاري، يف �سحيحه، كتاب الطب، باب الرقى بفاحتة الكتاب، رقم احلديث 5736، 131/7،   )1(
والأذكار، رقم  بالقراآن  الرقية  الأجرة على  اأخذ  باب جواز  ال�سالم،  ورواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب 

احلديث 2201، 1727/4.
انظر: ابن قيم اجلوزية، اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان، 688/2.  )2(

رواه البخاري، كتاب الهبة وف�سلها والتحري�ص عليها، باب اإذا وهب هبة اأو وعد عدة ثم مات قبل اأن =  )3(



أحكام برامج عضوية املسافر الدائم يف الفقه 

اإلسالمي - دراسة مقارنة

العدد  السادس  واخلمسون  751العدد  السادس  واخلمسون 750

لأّم  وقال  َم�َسك،  من  بهديٍة  النجا�سي  اإلى  بعث  ملا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فعل  وكذلك 
�سلمة : »اإين قد اأهديُت اإلى النجا�سي ُحّلة واأواِقّي من َم�َسك، ول اأرى 
؛ فهي لِك«)1(.  ْت عليَّ النجا�سي اإل قد مات، ول اأرى هديتي اإل مردودة، فاإن ُردَّ

وجه ال�ستدلل من الدليلني املتقدمني: 

فيهما دليل على م�سروعية الهبة املُعّلقة على �سرط، والمتيازات التي تقدمها 
�سركات الطريان هي مبثابة هبة م�سروطة بتح�سيل الأميال املطلوبة. 

القول مب�سروعية  للنا�ص، ويف  اأن املعامالت مبنية على حت�سيل امل�سالح  ا:  ثالثاً
امل�سالح  من  جلملة  حتقيق  الدائم  امل�سافر  برنامج  لع�سوية  الن�سمام 
وعائلته  الع�سوية  حامل  والعميل  جهة،  من  وحلفائها  ال�سركة  بني  املتبادلة 
من جهة اأخرى، فال�سركة حتافظ على عمالئها الدائمني من خالل تقدمي 
بال�سفر، من طريان و�سيارة و�سكن وتب�سع؛  الرغبة  خدمات متكاملة، عند 
مما ي�ساهم يف زيادة الأرباح ومنوها، ويف املقابل ي�ستفيد حامل الع�سوية من 
الع�سوية يف احل�سول على اخل�سومات والمتيازات املختلفة، فتكون ال�سركة 
له مبثابة مدير اأعمال عند الرغبة بال�سفر، ومثل هذه امل�سالح املتبادلة ل 

تعار�سها ال�سريعة، بل توؤيدها كونها حتقق م�سالح للنا�ص. 

ا: اأن مثل هذه الع�سوية ل �سرر فيها على اأحد، ل على ال�سركة ول على حامل  رابعاً
الع�سوية، بل تعود عليهما بالنفع وامل�سلحة، كما ل تعود بال�سرر على غريها 

= ت�سل اإليه، رقم احلديث )2598(، 160/3، وم�سلم، كتاب الف�سائل، باب ما �ُسئل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ا قط، فقال: ل، وكرثة عطائه، رقم احلديث )2314(، 1806/4. �سيئاً

الطبقات )95/8(،  �سعد يف  ابن  ا  اأي�ساً ورواه  كلثوم،  اأّم  امل�سند )404/6( من حديث  اأحمد يف  رواه   )1(
و�سححه احلاكم )2766(،  اختالف،  اإ�سناده  ويف  الكربى، )26/6(، وغريهم،  ال�سنن  والبيهقي يف 
فتعقبه الذهبي بقوله: »منكر، وم�سلم الزجني �سعيف«، و�سّححه ابن حبان )5114( من حديث اأم 
كلثوم عن اأم �سلمة، قال الهيثمي يف املجمع )262/4(: »فيه م�سلم بن خالد الزجني، وثَّقه ابن معني 
فه جماعة، واأم مو�سى بن عقبة مل اأعرفها، وبقية رجاله رجال ال�سحيح«، وح�ّسن اإ�سناده  وغريه، و�سعَّ

فه الألباين يف الإرواء )1620(. ابن حجر الع�سقالين يف فتح الباري )222/5(، و�سعَّ
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من ال�سركات الأخرى، فالأ�سواق مبنية على التناف�ص امل�سروع بني التجار؛ مما 
يعود بالنفع على النا�ص بانخفا�ص الأ�سعار، وتقدمي الت�سهيالت والمتيازات.

ا: اأن اأي غرر قد يتاأتى من الع�سوية فاإنه ُمغتفر ول اأثر له؛ لأن التكييف  خام�ساً
ال�سابق ذكره يف حقيقة الع�سوية من غري مقابل مادي، اأنها اإما جعالة واإما 
وعد بالهبة، فهذه العقود ل ُيف�سدها الغرر، كما ذكر ذلك الفقهاء)1(، قال 
ابن تيمية : “اإمنا نُهي عن بيع الغرر ملا فيه من املخاطرة التي ت�سرُّ 

باأحدهما”)2(، ويف الع�سوية ل �سرر على الطرفني، كما �سبق ذكر ذلك. 

املطلب الثاين
حقيقة اأميال الع�صوية وتكييفها

الفرع الأول: مالية الأميال يف برامج الع�سوية

املال ماأخوذ من )امليل(، وهو العدول عن الو�سط اإلى اأحد اجلانبني، و�ُسمي املال 
مالاً لأنه مييل اإليه النا�ص بالقلوب)3(.

يف  لختالفهم  ا  نظراً املال  تعريف  يف  العلماء  نظرة  اختلفت  ال�سطالح:  ويف 
حقيقته، واجتهوا يف ذلك اجتاهني هما: 

الأول: اجتاه احلنفية؛ حيث عرفوا املال بقولهم: »كل ما مييل اإليه الطبع وميكن 
باأن يكون قابالاً لالّدخار لوقت احلاجة،  اّدخاره لوقت احلاجة«)4(، فقيدوه 

فاجلعالة اأجازها الفقهاء ا�ستثناءاً من قاعدة الغرر ملا فيها من الغرر من جهالة العمل وجهالة الأجل،   )1(
والهبة اأجاز الفقهاء -كاملالكية- اجلهالة فيها والغرر؛ لعدم ال�سرر فيها. انظر: النووي، املجموع �سرح 
واأثره يف  الغرر  ال�سرير،  الفروق 151-150/1،  القرايف،  املوقعني 291/1.  اإعالم  املهذب، 272/2، 

العقود، �ص 492، 523 - 526.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 538/20.  )2(

انظر: ابن فار�ص، حلية الفقهاء، �ص 123، الراغب الأ�سفهاين، املفردات، �ص 784.  )3(
ابن جنيم، البحر الرائق، 227/5. احل�سكفي، الدر املختار ومعه رد املحتار على الدر املختار= حا�سية   )4(

ابن عابدين، 501/4.
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وهو قيد تخرج به املنافع واحلقوق.

وهذا ل ُي�سلَّم؛ فاإن هناك اأ�سياء ل ميكن اّدخارها لوقت احلاجة وهي مال يف 
الُعرف، كاخل�سروات والفواكه.

الثاين: اجتاه اجلمهور؛ حيث عرفوا املال بقولهم: »ما كانت له قيمة مادية بني 
ا النتفاع به يف حال ال�سعة والختيار«)1(، فكل ما له قيمة  النا�ص، وجاز �سرعاً

ا يف حالة ال�سعة والختيار. ، ب�سرط اأن يكون مباحاً ُيعّد مالاً

لذا تفرع عن اخلالف يف تعريف املال اأ�سياء اختلفوا يف اعتبار ماليتها، من 
ذلك املنافع واحلقوق وما على �ساكلتهما من الأعرا�ص. 

الفرع الثاين: التكييف الفقهي لأميال الع�سوية

ا، ل ميكن اجلزم بدخول اأميال الع�سوية  عند ا�ستعرا�ص اأنواع املال املعهودة قدمياً
ا لعدم وجود خ�سائ�ص النقود  يف اأي نوع من اأنواع الأموال املعهودة، فهي لي�ست نقوداً
ا يف  ا للقيم، وو�سيطاً فيها، فالنقود مت تعريفها باأنها: “ما يتعامل فيه النا�ص مقيا�ساً
التبادل، واأداةاً لالدخار”)2(، واإن كان يح�سل يف مقابلها على تذاكر وامتيازات، اإل 

اأنها تفتقر اإلى اخل�سائ�ص الأ�سا�سية للنقود املذكورة يف التعريف. 

كما اأنها لي�ست باأعيان حم�سو�سة لها منفعة؛ كال�سيارة والدراجة، واإن كان فيها 
بع�ص خ�سائ�ص الأعيان؛ كال�سراء، والإهداء، والتحويل، والتوريث. 

كما اأن الأميال لي�ست مبنافع ُينتفع بها مع بقاء عينها، واإن كان فيها خ�سي�سة 
املنافع، وهي التاأقيت.

اأنواع  من  تقدم  ما  كل  خ�سائ�ص  من  اأخذت  الع�سوية  يف  الأميال  فاإن  وعليه 

العبادي، امللكية يف ال�سريعة، 179/1. انظر: ابن العربي، اأحكام القراآن، 497/1. قليوبي، وعمرية،   )1(
حا�سيتا قليوبي وعمرية، 29/3. البهوتي، دقائق اأويل النهى 7/2.

املنيع، الورق النقدي، �ص 17. وانظر: احل�سيني، تطور النقود يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمية، �ص 27،   )2(
امل�سلح، الت�سخم النقدي يف الفقه الإ�سالمي، �ص 49.
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اأموال لها طبيعة خا�سة جمعت  اأنها  اأن الذي يبدو -والعلم عند اهلل-  اإل  الأموال، 
جملة من خ�سائ�ص اأنواع الأموال املتقدمة، فهي نازلة لي�ص لها نظري يف القدمي.
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املبحث الثالث
احلكم الفقهي لطرق حت�صيل االأميال

احل�سول على الأميال هو الغاية من ع�سوية العميل يف الربنامج؛ وذلك للو�سول 
ت�سهيل  على  ال�سركات  وحتر�ص  الطريان،  �سركات  متنحها  التي  المتيازات  اإلى 
ح�سول العميل على هذه الأميال، وقد ت�ستثمر يف توفريها بال�ستفادة منها ماديًّا من 

خالل طرق متعددة.

اأو ال�ستفادة من  ا ل�سراء �سلعة،  تبعاً اأن يح�سل عليها العميل  ا  اإمَّ وهذه الأميال 
خدمة، اأو ب�سرائها ق�سداًا، اأو من خالل اإهدائها اإليه اأو حتويلها من عميل اآخر يف 
ال�سركة، اأو توؤول اإلى العميل من خالل الإرث، وهذه الطرق يف احل�سول على الأميال 

تختلف اأحكامها.

املطلب االأول
حت�صيل االأميال بالتبعية

اأو احل�سول على  ا ل�سراء �سلعة  تبعاً وُيق�سد بهذه امل�ساألة احل�سول على الأميال 
ا لغريها،  تبعاً واإمنا مت حت�سيلها   ، ابتداءاً الأميال  املق�سد هو حت�سيل  فلي�ص  خدمة، 
ا  تبعاً الأميال  واأما احل�سول على  الع�سوية،  اإلى  الن�سمام  بيان م�سروعية  �سبق  وقد 
ا جائز، فال�سراء مل يقع على الأميال ذاتها، واإمنا على اأمر اآخر  ا، فهو اأي�ساً ولي�ص ق�سداً
؛ لأنها  والأميال تبٌع له، وهذه الأميال واإن كان يعرتيها بع�ص الغرر، اإل اأن ذلك ل ي�سرُّ
ا، والقاعدة يف ذلك: )اأنه يغتفر يف التوابع ما ل يغتفر يف  ا ل ق�سداً مت حت�سيلها تبعاً
غريها()1(، اإل اأنه ل بد من مراعاة اأمرين يف احلكم باجلواز على هذه امل�ساألة، وهما: 

انظر: ال�سيوطي، الأ�سباه والنظائر، �ص120. ابن جنيم، الأ�سباه والنظائر، �ص103.  )1(
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الأول: ي�سرتط يف ال�سلعة التي مت �سراوؤها واحل�سول مبقت�ساها على الأميال اأن 
ا، فال يجوز  تكون متقّومة، باأن تكون لها قيمة مالية، ويجوز النتفاع بها �سرعاً
ل  - �سراء اخلمر، اأو خنزير، اأو اآلت لهٍو بالبطاقة الئتمانية التي ُتخوِّ -مثالاً

احل�سول على الأميال. 

الثاين: �سبط ال�سلوك، فعلى العميل �سراء ال�سلعة رغبةاً بال�سلعة ل رغبة بال�سراء 
فه،  وال�سَّ والتبذير  الإ�سراف  يف  يدخل  قد  ال�سلوك  فهذا  الأميال،  لتح�سيل 

وهي �سلوكيات نهت ال�سريعة عنها، قال تعالى: )پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ( ]الأعراف: 31[، وقال تعالى: )ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  

ىئ  ی    ی( ]الإ�سراء: 26 - 27[.

املطلب الثاين
حت�صيل االأميال ق�صًدا

الفرع الأول: طرق حت�سيل الأميال ق�سًدا: 

يتيح برنامج الع�سوية خيارات متعددة لتمكني اأع�سائه من احل�سول على املزيد 
هذه  ومن  املكافاآت،  من  ال�ستفادة  عمليات  لت�سهيل  ا؛  ق�سداً املكافاآت  اأميال  من 
اخليارات التي يق�سدها العميل اإما عن طريق �سراء الأميال اأو الإهداء والتحويل)1(.

ال�سركة  يتم حتديده من  يكون من خالل دفع مبلغ  الأميال: ما  ب�سراء  ويق�سد 
ا اأق�سى، وقد ي�ساحب  ل�سعر امليل، وال�سراء له حد اأدنى من الأميال، كما اأن له حدًّ

هذا ال�سراء مكافاأة اإ�سافية ُتقّدمها ال�سركة لع�سو املجموعة.

ا من الأميال ب�سعر حمدد  واإهداء الأميال: ُيق�سد بها �سراء ع�سو املجموعة عدداً

من ال�سركة، وهذا الإهداء له حدٌّ اأدنى وحد اأق�سى يف ال�سنة، على اأن يتم ت�سجيل 
هذه الأميال املُ�سرتاة يف ح�ساب ع�سو اآخر من املجموعة.

https://www.saudia.com/loyalty-program/about-alfursan-program/alfursan- الفر�سان:  برنامج   )1(
miles/buy-miles
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اإلى  اأميال من ح�ساب ع�سو يف جمموعة  نقل  بها  الأميال: فيق�سد  حتويل  اأما 
ع�سو اآخر، وهذا التحويل له حد اأدنى وحد اأق�سى يف ال�سنة.

ره  ل مقابل كل 1000 ميل، ُتقدِّ وحتويل الأميال يتم من خالل دفع مبلغ من املحوِّ
ا. بع�ص ال�سركات كالتايل: كل األف ميل ب� 15 دولراً

ويالحظ اأن العمليات الثالثة املتقدمة تكون مقابل مال حتدده ال�سركة، وللعمليات 
الثالثة حد اأدنى من الأميال وحد اأق�سى يف ال�سنة. 

�سها من �سراء الأميال للنف�ص، اأو لع�سو اآخر واإهدائها  وهناك عدة فوائد ميكن تلمُّ
له، اأو حتويل الأميال من ع�سو اإلى ع�سو يف الربنامج؛ منها: 

خالله  من  ي�ستطيع  الذي  الأميال  عدد  اإلى  و�سول  فيه  الأميال  �سراء  اأن   : اأولاً
اأو  املجانية،  كالتذاكر  واملكافاآت؛  املميزات  بع�ص  على  احل�سول  الع�سو 
اخل�سم عليها، اأو ترقية الدرجة وغريها، ويتم �سراء تذكرة �سفر اأو ترقية 
الدرجة بدلاً من �سراء الأميال؛ لأن قيمة الأميال بال�سراء اأرخ�ص عادة من 

�سراء التذكرة اأو ترقية الدرجة. 

م�ستوى  اإلى  النتقال  يف  فاإن  الأعلى،  وامل�ستوى  الفئة  اإلى  الرتقية  �سرعة  ا:  ثانياً
اأعلى ح�سولاً على مزيد من المتيازات واملكافاآت.

على  للمحافظة  عنها؛  النزول  وعدم  الع�سوية  م�ستوى  على  املحافظة  ثالثاًا: 
امتيازات ومكافاآت الفئة.

ا: م�ساعدة اأع�ساء اآخرين يف املجموعة على الو�سول لالأميال التي ي�ستحقون  رابعاً
ب�سببها احل�سول على المتيازات، وذلك من خالل حتويل الأميال اأو اإهدائها.

الفرع الثاين: �سروط حت�سيل االأميال ق�سًدا

والتحويل  والإهداء  ال�سراء  ا من خالل عمليات  الأميال ق�سداً ويخ�سع حت�سيل 
لل�سروط التالية: 
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وتتم  املكافاآت،  اأميال  واإهداء  �سراء وحتويل  الربنامج فقط  لأع�ساء  ُيتاح   : اأولاً
هذه العملية من خالل املوقع الإلكرتوين لل�سركة.

اأدنى لكل من ال�سراء والإهداء والتحويل، وهو )1000( ميل،  ا: هناك حد  ثانياً
وحد اأق�سى بعدد الأميال يف �سنة ميالدية واحدة )يناير - دي�سمرب(.

اإمتام عمليات  بعد  الأميال  اإعادة  اأو  املدفوعة  القيمة  با�سرتداد  ُي�سمح  ل  ثالثاًا: 
ال�سراء اأو التحويل اأو الإهداء. 

ا: اأ�سعار قيمة اأميال املكافاآت يف ال�سراءاأو التحويل اأو الإهداء، اأو فر�ص قيود  رابعاً
اإ�سافية يخ�سع لإدارة ال�سركة.

 خام�ساًا: ل يحق لع�سو املجموعة بيع اأميال املكافاآت باأية طريقة -مبا�سرة اأو غري 
مبا�سرة- بالنقد، اأو املقاي�سة، اأو غري ذلك، كما ل يحق �سراء الأميال من 

اأي طرف ثالث.

( تنتهي بعد 3 �سنوات من  ، اأو اإهداءاً ، اأو حتويالاً ا: �سالحية الأميال )�سراءاً �ساد�ساً
اإجراء العملية.

الفرع الثالث: حكم حت�سيل الأميال بال�سراء

قبل بيان احلكم الفقهي لعملية �سراء الأميال، يلزم بيان اأمرين موؤثرين يف احلكم: 

خ�سائ�ص  من  والتاأقيت  دائمة،  ولي�ست  موؤقتة  ال�سراء  حمل  الأميال  اأن  الأول: 
عقد الإجارة ل البيع.

ا ُينتفع بها، بل هي مال ينتفي عند ا�ستبداله بتذكرة �سفر،  الثاين: اأنها لي�ست عيناً
اأو ترقية درجة ال�سفر، اأو غري ذلك.

ا بال�سطالح ال�سرعي؛ لأن من  ا �سحيحاً وعليه ل ميكن اعتباُر �سراء الأميال بيعاً
خ�سائ�ص البيع ال�سحيح: التاأبيد والتمليك)1(، وهذا لي�ص واقع �سراء الأميال. كما 

انظر: ابن الهمام، فتح القدير، 247/6. الرعيني، مواهب اجلليل، 225/4. ال�سربيني، =  )1(
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ا ُينتفع بها، واإن كانت لها خ�سائ�ص  ا؛ لأن الأميال لي�ست اأعياناً ل يعترب اإجارة اأي�ساً
امللكية الناق�سة، وهي التاأقيت بالزمن.

الفقه  ه  خ�سَّ فقهي  باأ�سل  الواقعة  تلحق  اأن  امل�ستجدة  الوقائع  تنزيل  ومنهج 
من  الأميال  ف�سراء  بينها)1(،  امل�سابهة  من  التحقق  عند  فقهية  باأو�ساف  الإ�سالمي 
اأ�سالن  يتنازعها  الواقعة  اأن  يظهر  ال�سابق  التكييف  امل�ستجدة، ومن خالل  الوقائع 
هما: البيع والإجارة، والأقرب اإليه تنزيل اأحكام البيع عليه لعتبارات عديدة؛ منها: 
ال�سيغة امل�ستخدمة من قبل ال�سركة، وطبيعة الأميال عند �سرائها؛ حيث ل تبقى بعد 
ال�سراء، ومنها: الإهداء والتحويل والتوريث، اإل اأنه بيع اختلت فيه اإحدى خ�سائ�ص 

ا، كما �سياأتي.  ا فا�سداً البيع الأ�سا�سية، وهي: التمليك والتاأبيد؛ لذا كان بيعاً

اأما عن حكم �سراء الأميال بال�سورة الواقعة يف �سركات الطريان، فلم اأقف على 
ا، اإل اأن هناك من تكلم عن  من تكلم على م�ساألة �سراء الأميال بال�سورة املذكورة اآنفاً
م�ساألة فكرة الع�سوية وجتميع النقاط، واأ�سار اإلى مناط احلكم فيها)2(، كما ميكن 
التخريج على م�ساألة بطاقة التخفي�ص)3( التي تكلمت عنها املجامع الفقهية والفقهاء 
اإ�سدارها  يتطلب  التي  التخفي�ص  بطاقة  يف  اخلالف  على  والتفريع  املعا�سرون، 
لوجود  البطاقتني؛  واحٌد يف  ماأخذ احلكم  اإن  موؤقتة؛ حيث  بطاقات  وهي  ا،  ا�سرتاكاً

= مغني املحتاج، 323/2، ابن قدامة، املغني، 480/3.
انظر: �سبري، التكييف الفقهي للوقائع امل�ستجدة وتطبيقاته الفقهية، �ص 30.  )1(

فتوى ال�سيخ يو�سف ال�سبيلي يف بطاقة الكت�ساب، والتي هي عبارة عن جتميع نقاط من خالل م�سرتيات   )2(
ل  بطاقة  فهي  الكت�ساب،  بطاقات  حلاملي  وتخفي�سات  فورية  مكافاآت  منح  مقابلها  ويكون  العميل، 
ر�سوم يف احل�سول عليها، ومثلها بطاقات �سيدلية الدواء والنهدي واأمثالها، حيث اأفتى ال�سيخ ال�سبيلي 
ال�سيخ  اأفتى  ومثله  ال�سيخ يف موقعه،  فتوى  انظر:  الإباحة.  املعامالت  الأ�سل يف  اأن  باعتبار  باجلواز؛ 

عبداملح�سن الزامل يف موقعه، وكذلك ال�سيخ �سليمان املاجد، وال�سيخ عبدالعزيز الفوزان.
احل�سول  �ساحبها  ل  ُتخوِّ بطاقة  »هي  بقوله:  التخفي�ص(  )بطاقة  املعا�سرين  الباحثني  بع�ص  ف  عرَّ  )3(
اأو اخلدمات التي ي�سرتيها من متاجر حمددة«، انظر:  اأثمان ال�سلع  على تخفي�ص بن�سبة حمددة من 
وانظر:   .2 ال�سرعية، �ص  املعامالت  قواعد  التخفي�ص يف �سوء  بطاقة  اإبراهيم،  بن  �سامي  ال�سويلم، 

ال�سرثي، �سعد بن نا�سر، بحث »بطاقات التخفي�ص«.
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عن�سَري املعاو�سة والتاأقيت)1(؛ وعليه ميكن ح�سر اخلالف يف م�ساألة �سراء الأميال 
يف قولني: 

القول الأول: ل يجوز �سراء الأميال يف برامج الع�سوية. وقال بهذا القول املجمُع 
الفقهي)2(، واللجنة الدائمة)3(، ودار الإفتاء الأردين)4(، وهو راأي ال�سيخ ابن 
ا على  باز، وابن عثيمني، وبكر اأبو زيد  وجمع من املعا�سرين)5( تخريجاً

قولهم يف بطاقة التخفي�ص)6(. 
اأوجه الت�سابه بني بطاقة التخفي�ص وبطاقة الع�سوية:   )1(

اأن كلتيهما بطاقة فيها ح�سم على ال�سلع واخلدمات. اأ( 
اأن املُ�سِدر لهما موؤ�س�سة اأو �سركة. ب( 

اأن كلتيهما عبارة عن م�ستويات اأو فئات، وكل م�ستوىاً له مميزات تفوق امل�ستوى الأدنى. ج( 
اأن كلتا البطاقتني لهما �سالحية تنتهي بهما، فبطاقة ع�سوية امل�سافر الدائم تنتهي فيها �سالحية  د( 

الأميال، وبطاقة التخفي�ص تنتهي �سالحية البطاقة.
اأوجه اخلالف بينهما: 

بطاقة التخفي�ص قد يكون اإ�سدارها مقابل ر�سوم بخالف بطاقة الع�سوية. اأ( 
بطاقة التخفي�ص مقابل مبلغ ُيدفع للح�سول على اخل�سومات، واأما بطاقة الع�سوية فالأميال هي  ب( 

التي توؤهل الع�سو للح�سول على املكافاآت والمتيازات.
قد يكون ُم�سِدر بطاقة التخفي�ص جهة و�سيطة بني التاجر والعميل؛ كمكاتب الإعالن، واأما بطاقة  ج( 
ع�سوية الولء، فُم�سدرها هو ال�سركة التي يتم التعامل معها مبا�سرة من غري و�سيط، وتكون يف 
ا لل�سركات املتحالفة. انظر: امل�سلح، د. خالد، احلوافز التجارية الت�سويقية  نف�ص الوقت و�سيطاً

واأحكامها يف الفقه الإ�سالمي، �ص 193، 194.
الفقه  امل�سابقات، وهو من�سور يف جملة جممع  ب�ساأن بطاقات  الإ�سالمي رقم 127  الفقه  قرار جممع   )2(

الإ�سالمي، العدد الرابع ع�سر، 301/1، 302. 
فتاوى اللجنة الدائمة 15/14.  )3(

قرار رقم 138، 2010/3.  )4(
اخلثالن،  �سعد  وال�سيخ  امل�سلح،  خالد  وال�سيخ  ال�سرثي،  �سعد  وال�سيخ  امل�سيقح،  خالد  ال�سيخ  منهم:   )5(
ج على قولهم يف بطاقة التخفي�ص باعتبارها  وال�سيخ �سليمان املاجد، وكثري منهم قولهم يف امل�ساألة خمرَّ
غري جمانية ولها وقت تنتهي فيه. انظر: امل�سلح، خالد بن عبداهلل، احلوافز التجارية، �ص 189، جملة 
التخفي�ص، حقيقتها  بطاقة  بن عبداهلل،  بكر  زيد،  اأبو  الرابع ع�سر، 158/1،  العدد  الفقهي،  املجمع 
ومعا�سرة  اأ�سالة  املالية  املعامالت  دبيان بن حممد،  الدبيان،  ال�سرعية �ص 17،  واأحكامها  التجارية 
م للمجمع الفقهي الإ�سالمي،  377/4، 378. ال�سرثي، �سعد بن نا�سر، بطاقات التخفي�ص، بحث ُمقدَّ

الدورة الثامنة ع�سرة. امل�سيقح، خالد بن عبداهلل، املعامالت املالية املعا�سرة، �ص 46، 185. 
حيث اإن مناط حترمي بطاقات التخفي�ص عندهم كونها مقابل ر�سوم ولها اأجل تنتهي فيه، ما جعلها   )6(
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القول الثاين: يجوز �سراء الأميال. وهو قول بع�ص املعا�سرين)1(. 

دليل القائلني بعدم جواز �سراء الأميال)2(: 

ر بخالف  اأن هذا ال�سراء فيه غرر، والعقد معاو�سة، والغرر يف املعاو�سات موؤثِّ
التربعات، فالقاعدة يف هذا تقول: )ُيغتفر يف التربعات ما ل ُيغتفر يف املعاو�سات 

من الغرر واجلهالة()3(. 

ووجه الغرر يف �سراء الأميال: اأن امل�سرتي يف عقد البيع ل بد اأن يكون يف �سرائه 
ا، والواقع يف �سراء الأميال التي لها اأمد تنتهي به، اأن الع�سو اإما  اإما �ساملاًا اأو غامناً
غامن اأو غارم، وهذا من املي�سر والغرر، و�سركة الطريان يف هذه احلالة غامنة يف كل 

حال، واإن تفاوت الغنم بح�سب ا�ستغالل العميل لالأميال.

فالعميل عند �سرائه لالأميال ل ي�سمن اأن ي�ستغل هذه الأميال خالل املدة، فقد 
يطراأ عليه من املوانع ما يحول دون ا�ستغاللها، بل قد حتول بع�ص الأوبئة من حركة 

نه من ا�ستغالل هذه الأميال، وهذا فيه غرٌر ل يجوز)4(. الطريان مدة طويلة ل مُتكِّ

دليل القائلني بجواز �سراء الأميال)5(: 

اأن الأ�سل يف املعامالت هو احلل، فال ينق�ص هذا الأ�سل اإل بدليل �سحيح . 1
�سريح.

نوق�ص هذا ال�ستدلل: 

الباب،  ا يف هذا  باأن الأ�سل �سحيح ل �سك فيه، ولكن هناك دليالاً �سحيحاً

تنطوي على الغرر املحرم. 
ا على قولهم يف بطاقة التخفي�ص، انظر: الدبيان، املعامالت املالية..  منهم: د. دبيان الدبيان، تخريجاً  )1(

اأ�سالة ومعا�سرة، 380/4. 
قرار رقم 138، 2010/3.  )2(
انظر: مراجع القول الأول.  )3(

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 15/14.   )4(
الدبيان، املعامالت املالية، اأ�سالة ومعا�سرة 377/4 - 385.   )5(
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بيع  ملسو هيلع هللا ىلص عن  اأبي هريرة، قال: »نهى ر�سول اهلل  الغرر، فعن  النهي عن  وهو 
احل�ساة، وعن بيع الغرر«)1(.

بحاجته . 2 عامل  وهو  اإل  ال�سراء  على  ُيقدم  مل  فهو  عليه،  �سرر  ل  العميل  اأن 
ال�سراء من احل�سول على المتيازات من توفري للمال، فاإن  لل�سراء؛ ملا يف 
من  جاء  فالأمر  ي�سرِت  مل  واإن  حقه،  مار�ص  فقد  املدة  يف  الأميال  ا�ستبدل 

جهته، وتنازل ال�سخ�ص عن حقه ل يقدُح يف هذا ال�ستحقاق.

نوق�ص هذا ال�ستدلل: 

ُي�سلَّم باأنه ل �سرر على العميل بناءاً على ما ُذكر، فاإن ال�سراء يلزم  باأنه ل 
منه التمليك، وعدم ا�ستغالل الأميال خالل املدة قد يطراأ عليه موانع خارجة 
اإرادة العميل حتول دون ال�ستفادة من الأميال، كما ح�سل ب�سبب وباء  عن 
)الكورونا( يف اأيامنا هذه، وهذا ال�سرر قد يقع على كثري من العمالء بينما 
اأ�سباب طرح مثل  ال�سركة قد ل تتاأثر به اإل يف اأحوال نادرة؛ حيث اإن اأحد 
هذا التعامل، اإمنا هو لزيادة الأرباح عند عدم ا�ستغالل هذه الأميال التي مت 

�سراوؤها.

الغرر يف هذه املعاملة مغتفر غري موؤثر؛ لعدم ال�سرر على الطرفني، �سواءاً . 3
ال�سركة اأو العميل، فالعميل حتت ت�سرفه الأميال، فباإمكانه ال�ستبدال يف اأي 
وقت متى ما اأراد، كما لو ا�ستاأجر �سيارة؛ فقد ي�ستعملها طيلة فرتة الإجارة، 
ا، وهذا ل يقدح بها، ول ُيعدُّ من الغرر املحرم.  وقد ل ي�ستخدمها اإل وقتاًا ي�سرياً

نوق�ص هذا ال�ستدلل: 

باأنه ل ميكن القيا�ص على الإجارة؛ للفرق بينها وبني البيع من جهة قابلية 
التاأقيت يف الإجارة دون البيع، ومن حيث طبيعة املحل يف الإجارة عن البيع، 

 ،)1513( احلديث  رقم  غرر،  فيه  الذي  والبيع  احل�ساة  بيع  بطالن  باب  البيوع،  كتاب  م�سلم،  رواه   )1(
.1153/3



أحكام برامج عضوية املسافر الدائم يف الفقه 

اإلسالمي - دراسة مقارنة

العدد  السادس  واخلمسون  763العدد  السادس  واخلمسون 762

وهما خ�سي�ستان موؤثرتان يف الفرق بينهما، كما اأن يف الإجارة اإ�سغالاً للعني 
املوؤجرة خالل املدة املتفق عليها عن تاأجريها للغري، بخالف الأميال حمل 

ال�سراء، فلي�ص فيها اأخذ حلق الآخرين.

الرتجيح: 

بعد عر�ص القولني يف م�ساألة �سراء الأميال يف ع�سوية برنامج امل�سافر الدائم، 
ا �سراء الأميال؛ وذلك  واأدلة كل قول، فالذي يبدو -والعلم عند اهلل- اأنه ل يجوز �سرعاً
ملا فيه من الغرر والإ�سرار بالعميل، وملا يف هذا النوع من التعامل من خمالفة لأهم 
خ�سائ�ص البيع، وهو التمليك والتاأبيد، ل التاأقيت الذي هو من خ�سائ�ص الإجارة.

ا اأن �سركة الطريان لها حق يف تعديل اأو اإنهاء الربنامج   ومن الغرر الظاهر اأي�ساً
اإ�سعار  اأو  م�سبق  �سبب  بدون  اأو  مع  ال�سراكة  وعالقات  به،  متعلقة  امتيازات  واأيّة 
ناجت عن  �سرر  اأو  اأّية خ�سارة  م�سوؤولية  تتحمل  ل  وال�سركة  املتقدمني،  اأو  لالأع�ساء 
هذه التغيريات اأو عن اإنهاء الربنامج)1(، ولهذا ال�سرط ل ميكن اأن ُيقال باجلواز ملن 
يرغب ب�سراء الأميال لال�ستفادة من ال�سعر املنخف�ص ومن اخلدمات اأو �سراء تذكرة 

لقابلية الع�سوية لالإلغاء.

الفرع الرابع: حكم حت�سيل الأميال اإهداًء

اإحدى  من  اأو  الطريان  �سركة  يكون من  قد  اإهداءاً  الأميال  على  العميل  ح�سول 
ال�سركات املتحالفة معها، اأو من عميل اآخر له ع�سوية.

يت  ومنُح العميل اأميالاً من �سركة الطريان وحلفائها من غري مقابل، �سواءاً �ُسمِّ
بيانه من م�سروعية  �سبق  ملا  ا؛  �سرعاً امل�سميات، جائز  اأو غريها من  اأو هدية  منحة 

انظر: ال�سروط يف نادي الفر�سان:   )1(
 https://www.saudia.com/help/useful-links/legal-and-terms-and-conditions/terms-and-

conditions?sv_lang=ar&sv_cn=KW

https://oasisclub.kuwaitairways.com/ar/Pages/TermsAndCondi- الواحة: نادي  يف   وال�سروط 
tions.aspx
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برامج الع�سوية وحت�سيل الأميال مقابل �سراء �سلعة اأو خدمة، فكذلك احلكم اإذا مت 
: عند طلب بطاقة الع�سوية اأو احل�سول  ا له؛ فمثالاً ا وتقديراً ؛ حتفيزاً منح العميل اأميالاً
على بطاقة ائتمانية من اأحد البنوك، مُتنح للعميل اأميال مكافاأةاً له، وعليه فاإنه ل 
اأو هدية من  اإهداء هذه الأميال التي مت احل�سول عليها على �سكل منحة  مانع من 

ال�سركة اإلى عميل اآخر م�سرتك يف برنامج الع�سوية. 

وقد يح�سل العميل على الأميال من خالل عميل اآخر من نف�ص برنامج الع�سوية، 
�سوابط  بيان  �سبق  وقد   ، اإهداءاً الآخر  العميل  قبل  من  الت�سرف  هذا  على  وُيطلق 
الإهداء يف �سركات الطريان يف الفرع الثاين من هذا املطلب، ول �سك اأن الإهداء من 
اخل�سال الكرمية التي حثَّت عليها ال�سريعة؛ حيث كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقبل الهدية 

وُيثيب عليها)1(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »تهادوا حتابوا«)2(.

هو  بل  املعهودة،  الب�سيطة  ال�سورة  بهذه  لي�ص  الع�سوية  برامج  الإهداء يف  لكن 
عبارة عن مرحلتني، وحكمهما يحتاج اإلى بيان وتف�سيل كما يلي: 

لالإهداء  وال�سراء  اآخر،  لعميل  لإهدائها  اأميالاً  العميل  �سراء  الأولى:  املرحلة 
باأحكام  �سبيهة  اأحكام  وهي  الأول،  املبحث  يف  بيانها  �سبق  لأحكام  يخ�سع 
حكم  عن  يختلف  ل  لالإهداء  ال�سراء  يف  ال�سرعي  واحلكم  للنف�ص،  ال�سراء 
ال�سراء للنف�ص الذي �سبق بيانه، وهو: ترجيح عدم جواز ال�سراء؛ ل�ستمال 

هذه العملية على غرر.

املرحلة الثانية: قبول العميل الثاين لالأميال هدية من العميل الأول ودخولها يف 
ح�ساب الع�سوية، هذه الأميال اكت�سبها العميل الأول مبعاملة حكمها التحرمي، 
اإل اأن الفقهاء اختلفوا يف هذا املال -الذي هو الأميال هاهنا- هل يحل لغري 
الكا�سب، كمن انتقل اإليه بوجه مباح؛ كالهبة اأو الإرث اأو النفقة؟ اأم ل يحل؟

رواه البخاري، كتاب الهبة وف�سلها والتحري�ص عليها، باب املكافاأة يف الهبة، رقم احلديث )2585(، 157/3.  )1(
ن اإ�سناده ابن  رواه البخاري يف الأدب املفرد، باب قبول الهدية، رقم احلديث )594(، �ص 306، وح�سَّ  )2(

نه الألباين يف اإرواء الغليل رقم )1601(، 44/6. حجر يف التلخي�ص 163/3، وح�سَّ
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اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني: 

القول الأول: ل يحل للكا�سب ول لغريه. وهذا قول اجلمهور من احلنفية وال�سافعية 
واحلنابلة)1(.

والهبة  كالإرث  مباح؛  بوجه  اإليه  انتقل  الكا�سب اإذا  لغري  يحل  الثاين:  القول 
واحل�سن  احلنفية،  بع�ص  وقول  املالكية،  عند  املعتمد  هو  وهذا  ونحوهما. 

الب�سري، والزهري)2(.

 دليل اأ�سحاب القول الأول: 

ا، ويلزمه التخل�ص منه اأو رّده، فال   اأن هذا املال ل يحل لكا�سبه، ول ميلكه �سرعاً
ينتقل اإلى غريه؛ اإذ النتقال بالإرث اأو الهبة فرٌع عن متلُّكه، وهو غري حا�سل.

 اأدلة اأ�سحاب القول الثاين: 

ا، مع ا�ستهار . 1 ا و�سراءاً واإجارةاً وقر�ساً تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه مع اليهود بيعاً
حت)3(. اأخذهم الربا واأكلهم ال�سُّ

 نوق�ص هذا الدليل: 

اأموال اليهود كانت خمتلطة، والكالم يف املال احلرام الذي مل يختلط  باأن 
ي هذا القول، وهو �سريح فيه. بغريه، لكن ثبت عن ابن م�سعود  ما يقوِّ

انظر: ابن جنيم، الأ�سباه والنظائر، �ص 247، ابن ر�سد، فتاوى ابن ر�سد، 640/1. القرايف، الذخرية   )1(
318/13. علي�ص، منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل، 416/2. النووي، املجموع �سرح املهذب، 351/9. 

املرداوي، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، 322/8، ابن تيمية، جمموع الفتاوى 307/29.
 .318/13 الذخرية  القرايف،   .105/5 عابدين  ابن  حا�سية  ومعه  املختار  الدر  احل�سكفي،  انظر:   )2(
ر�سد،  ابن  واحلكم 201/1.  العلوم  ابن رجب احلنبلي. جامع  املعرب، 147/6.  املعيار  الون�سري�سي، 

فتاوى ابن ر�سد 601/1.
رواه  ا«.  رهناً له  ا  درعاً فاأعطاه  بن�سيئة،  ا  يهودي طعاماً ملسو هيلع هللا ىلص من  اهلل  ر�سول  »ا�سرتى  قالت:  عائ�سة،  عن   )3(
البخاري، كتاب البيوع، باب �سراء النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالن�سيئة، رقم احلديث )2068(، 56/3، وم�سلم، كتاب 

امل�ساقاة، باب الرهن وجوازه يف احل�سر كال�سفر، رقم احلديث )1603(، 1226/3.
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ن له جار ياأكل الِربا عالنية ول يتحرج . 2 عن ابن م�سعود  »اأنه �ُسئل عمَّ
من مال خبيث ياأخذه، يدعوه اإلى طعامه؟ قال: »اأجيبوه؛ فاإمنا املهناأ لكم، 

والوزُر عليه«)1(.

اأن احلرمة متعلقة بذمة الكا�سب، ل بعني املال، فال يحرم على من انتقل اإليه.. 3

اختالف جهة الأخذ موؤثرة، فحرمة املال على الكا�سب ل يلزم منها حرمته . 4
على غريه؛ حلديث بريرة : »هو لها �سدقة ولنا هدي«)2(.

 الرتجيح: 

بعد هذا العر�ص للقولني يف امل�ساألة، واأدلة كل قول، فالذي يبدو -والعلم عند اهلل- 
قوة القول الثاين القائل باأنه: يحل لغري الكا�سب اإذا انتقل اإليه بوجه مباح؛ لقوة اأدلة 
هذا القول ووجاهته، خا�سة اأن هذه الأميال التي دخلت يف ملكية ع�سو املجموعة ل 
ا�ستغاللها ب�سراء تذكرة  بانتهاء مدتها، حتى يف حالة عدم  اإل  التخل�ص منها  ميكن 

، اإل اأنه ميكنه اأن ي�ستفيد من بقية المتيازات مما ي�سعب التحرز منها.  مثالاً

يف  واملتاجرة  كالربا  عليه؛  املتفق  املحرم  من  حكماًا  اأخفُّ  اإهداءاً  الأميال  واأخذ 
بيانه، بخالف  �سبق  فيها خالف، كما  م�ساألة م�ستحدثة  الأميال  �سراء  لأن  اخلمر؛ 
ا وهو يعلم  املحرم املتفق عليه، قال ابن تيمية : “عن رجل مراٍب خلف مالاً وولداً

بحاله، فهل يكون املال حاللاً للولد باملرياث اأم ل؟ 

بع�ص  فيها  �ص  ُيرخِّ التي  الربوية  باملعامالت  َقَب�سه  الأب  كان  واإن   ... فاأجاب: 
الفقهاء؛ جاز للوارث النتفاع به”)3(. 

العلوم  جامع  يف  رجب  ابن  وحكى   ،)14676(  ،)14675( عبدالرزاق،  م�سنف  عبدالرزاق،  رواه   )1(
واحلكم، ت�سحيح الإمام اأحمد لأثر ابن م�سعود . جامع العلوم واحلكم 201/1.

 ،)2577( احلديث  رقم  الهدية،  قبول  باب  عليها،  والتحري�ص  وف�سلها  الهبة  كتاب  البخاري،  رواه   )2(
احلديث  رقم  ها�سم...  ولبني  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  الهدية  اإباحة  باب  الزكاة،  كتاب  م�سلم،  ورواه   ،155/3

 .755/2 ،)1074(
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 307/29.  )3(
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الفرع اخلام�س: حكم حت�سيل الأميال حتويال

والكالم يف هذه امل�ساألة �سيكون يف ثالثة جوانب: 

اجلانب الأول: يف حقيقة احلوالة يف هذه امل�ساألة.

التحويل  التحويل، وم�سطلح  ت�ستخدم م�سطلح  الدائم  امل�سافر  برامج ع�سوية 
امل�ستخدم ل يراد به املعنى ال�سطالحي يف الفقه اأو القانون؛ حيث اأن اأنواع احلوالة 
هي: حوالة دين، وحوالة عني، وحوالة منفعة، وحوالة حق، وواقع حتويل الأميال يف 
الع�سوية ل ينطبق عليه اأنه حوالة دين ول عني ول منفعة ول حق؛ وعليه فم�سطلح 
اللغوي،  ُيراد به املعنى  حتويل الأميال لي�ص املق�سود به املعنى ال�سطالحي، واإمنا 
وحّولت  مو�سع،  اإلى  مو�سع  من  نقلته  اأي   ، حتويالاً لته  حوَّ ُيقال:  النقل،  مطلق  وهو 

الرداء: اأي نقلت كل طرف اإلى مو�سع الطرف الآخر)1(.

بقي اأن ُنبنّي طبيعة التحويل يف امل�ساألة، فالذي يظهر اأن اأقرب ما ينطبق عليه 
هو الهبة والهدية؛ ذلك اأن الهبة هي: »متليك يف احلياة بغري عو�ص«)2(، فالعميل قام 
باإهداء هذه الأميال مبا فيها من امتيازات اإلى العميل الآخر، وباب الهبة من التربع، 

والتربع بابه وا�سع، وحكم هذا التحويل ل اإ�سكال فيه.

اجلانب الثاين: حكم املبلغ املدفوع عند التحويل

ميل  األف  لكل  التحويل  اأن  الأميال،  حتويل  �سوابط  يف  الع�سوية  برامج  تذكر 
ا من الأميال مقابل مبلغ لكل األف ميل، فبع�ص الربامج  وم�ساعفاته اإلى خم�سني األفاً
ال�سوؤال يف  ا وهكذا، ويبقى  األف ميل، فالألفان 30 دولراً ا لكل  تطلب مبلغ 15 دولراً

ذلك: ما تكييف هذا املبلغ الذي تاأخذه برامج الع�سوية؟

ا مقابل التحويل، فهو اأجر يف مقابل امل�ساريف الإدارية التي  هذا املبلغ يعدُّ اأجراً
تقوم بها برامج الع�سوية، وهذا الأجر واإن كان لي�ص اأجرة مقطوعة، اإل اأنه مبلغ حمدد 

انظر: الفيومي، امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، مادة )ن ق ل(.  )1(
املقد�سي، املغني 41/6. النجدي، حا�سية الرو�ص املربع �سرح زاد امل�ستقنع، 4/6.  )2(
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اأجرة  هي  التي  بالن�سبة(،  )الأجرة  م�ساألة  هي  الأجرة  وهذه  الأميال،  من  األف  لكل 
بجزء م�ساع عند الفقهاء القدامى، وهو اأن يكون الأجر على اأ�سا�ص ت�ساعدي بح�سب 

مقدار املال حمل العمل، وم�ساألة الأجرة بالن�سبة اختلف فيها الفقهاء على قولني: 

القول الأول: جواز الأجرة بالن�سبة، وت�سمى عندهم بح�سة م�ساعة من املال. وهو 
امل�سهور، وجمع  املالكية، واحلنابلة يف  قول بع�ص متاأخري احلنفية، وبع�ص 

من التابعني)1(.

القول الثاين: عدم جواز جعل الأجر بالن�سبة، بامل�سمى امل�ساع. وهو قول اجلمهور)2(.

اأدلة القائلني باجلواز: 

عامل . 1 ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  جاء  وامل�ساربة؛ حيث  واملزارعة  امل�ساقاة  على  القيا�ص 
اأهل خيرب ب�سطر ما يخرج منها من ثمر اأو زرع)3(.

ما جاء عن ابن عبا�ص  اأنه قال: »ل باأ�ص اأن يقول: ِبع هذا الثوب، فما . 2
زاد على كذا وكذا؛ فهو لك«)4(.

فالأجر فيهما غري ثابت، فقد يزيد وقد ينق�ص، وقول ال�سحابي حجة اإذا مل 
ا، اأو يخالفه �سحابي اآخر)5(.  يخالف ن�سًّ

التحفة،  �سرح  البهجة  الت�سويل،   ،63/6 عابدين  ابن  حا�سية  ومعه  املختار  الدر  احل�سكفي،  انظر:   )1(
299/2. ابن قدامة، املغني 345/5، 8/5. ابن اأبي �سيبة، امل�سنف، 406/4، 407. ابن قيم اجلوزية، 

اإعالم املوقعني 16/4.
انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 550/5. احل�سكفي، الدر املختار ومعه حا�سية ابن عابدين 56/6.   )2(
ميارة،  ب�سرح  املعروف  احلكام،  حتفة  �سرح  يف  والإحكام  الإتقان  ميارة،   .422/3 املدونة،  مالك، 
ابن   ،257/5 املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�سة  النووي،   ،445/3 املحتاج  مغني  ال�سربيني،   .102/2

قدامة، املغني 345/5.
رواه البخاري، كتاب املزارعة، باب املزارعة بال�سطر ونحوه، رقم احلديث )2328(، 104/3، ورواه   )3(
 ،)1551( احلديث  رقم  والزرع،  الثمر  من  بجزء  واملعاملة  امل�ساقاة  باب  امل�ساقاة،  كتاب  م�سلم، 

 .1186/3
ا، كتاب الإجارة، باب اأجر ال�سم�سرة 92/3.  رواه البخاري يف �سحيحه معلقاً  )4(

انظر: ابن قيم اجلوزية، اإعالم املوقعني 153/4.  )5(



أحكام برامج عضوية املسافر الدائم يف الفقه 

اإلسالمي - دراسة مقارنة

العدد  السادس  واخلمسون  769العدد  السادس  واخلمسون 768

دليل القائلني بعدم اجلواز: 

ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأنه نهى عن قفيز الطحان«)1(، واملق�سود بذلك اأن يجعل 
ا مطحوناًا مما يعمله. اأجرة الطحان قفيزاً

ا، فال�سند فيه َمن ل ُيعرف)2(،  ا ول متناً اأجيب عن هذا الدليل: باأنه ل ي�سح �سنداً
اأن املدينة مل يكن بها طّحان يطحن بالأجرة، ومل يكن لأهل  اأتى من  ْعف املنت  و�سَ

ا)3(.  املدينة على عهده ملسو هيلع هللا ىلص مكيالاً ي�سمى قفيزاً

الرتجيح: 

الذي يبدو -والعلم عند اهلل- اأن القول باجلواز هو الأقرب لل�سواب، وذلك لأن 
الأ�سل يف املعامالت ال�سحة ما مل يرد دليل على املنع، فلم يرد دليل �سحيح مينع 
ا للعناء واجلهد املبذول،  الأجرة بالن�سبة، اإل اأنه ل بد من ربطها باخلدمة املوؤداة طبقاً
ل  فاإن كانت اخلدمة - كاملراجعة والر�سد يف الدفاتر - تختلف باختالف املبلغ املحوَّ
ا لذلك، ول مانع يف هذه احلالة من اأن  ، فيجوز للموؤ�س�سة رفع الأجرة تبعاً قلةاً وكرثةاً
يكون الأجر على اأ�سا�ص ن�سبة يف املائة اأو يف الألف، اأو على اأي اأ�سا�ص اآخر يكون فيه 
ا، واأما اإذا كانت اخلدمات ل تختلف باختالف املال املحول، فال يجوز  الأجر معلوماً

ا من غري مقابل)4(. للموؤ�س�سة رفع الأجرة بارتفاع املبلغ؛ لأنه يكون تقا�سي اأجراً

رواه الدارقطني، ال�سنن، كتاب البيوع، رقم احلديث )2985(، 468/3. البيهقي، ال�سنن الكربى، باب   )1(
الأئمة، كابن  فه جمع من  الفحل، رقم احلديث )10854(، 554/5، واحلديث �سعَّ النهي عن ع�سب 
اأحاديث الرافعي  التلخي�ص احلبري يف تخريج  تيمية، يف جمموع الفتاوى 63/18، 88، والع�سقالين، 
الإرواء 295/5، رقم  والألباين يف  ال�سغرى، 675/2،  الأحكام  الأ�سبيلي،  الكبري، 145/3، و�سححه 

احلديث )1476(.
قال ابن حجر : »ويف الإ�سناد ه�سام اأبو كليب راويه عن ابن اأبي نعيم عن اأبي �سعيد ل ُيعرف. قاله   )2(
ابن القطان والذهبي، وزاد: وحديثه منكر«. انظر: الع�سقالين، ابن حجر، التلخي�ص احلبري يف تخريج 

اأحاديث الرافعي الكبري 146/3.
انظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى 113/30.  )3(

انظر: فتاوى امل�ست�سار ال�سرعي لبيت التمويل الكويتي، فتوى رقم )150(.  )4(
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اجلانب الثالث: حكم قبول الأميال املحولة: 

اإلى  الع�سوية  يف  العميل  من  هبة  هي  املحولة  الأميال  واأن  �سبق،  ما  على  وبناءاً 
الأبواب  الهبة من  اإ�سكال فيها �سرعاًا، بل  الأميال، ول  اآخر؛ يجوز قبول هذه  عميل 

ا، واملحببة بني العباد.  ب بها �سرعاً املرغَّ

املطلب الثالث
حت�صيل االأميال مرياًثا

يف  التي  الأميال  م�سري  وهي  الع�سوية،  برامج  يف  الالفتة  امل�سائل  من  وهذه 
ح�ساب العميل بعد وفاته، وقد �سبق يف املبحث الثاين بيان حقيقة الأميال، واأن لها 
ا؛ وعليه فاإن  �سفة املالية -على ال�سحيح- لأن لها قيمة بني النا�ص، وهي جائزة �سرعاً

الأميال تقبل التوريث.

ومبا اأن الأميال لها �سفة املالية، وقد تويف مالكها الذي هو من عمالء الع�سوية، 
فاإن ال�سركة تقوم بت�سليم الأميال التي يف ح�ساب العميل اإلى الوكيل ال�سرعي اأو من 
ينوب عنه)1(؛ لتكون حتت م�سوؤوليته مبوجب الوثائق املطلوبة، ومنها: )�سهادة الوفاة، 
الوكالة ال�سرعية( للتابعني حتت الع�سوية، وتخلي ال�سركة م�سوؤوليتها، وعلى الوكيل 
تقييم  ويتم   ، اهلل  كتاب  يف  جاء  ما  على  الورثة  على  الأميال  هذه  توزيع 
قيمة الأميال؛ وبناءاً عليه يتم توزيعها على الورثة بالطريقة التي ُيتفق عليها، ويتحمل 
اأفراد  ف�سل  ويتم  ذلك،  تبعات  كافة  الو�سيُّ  اأو  عنه  ينوب  َمن  اأو  ال�سرعي  الوكيل 
العائلة  اأفراد  اإ�سافة  كما ميكن  فاأكرث،  �سنة   18 اأعمارهم عن  تزيد  الذين  العائلة 
الذين تقل اأعمارهم عن 18 �سنة اإلى تابعني اآخرين يف الع�سوية )الزوج/الزوجة( 

اإن وجد، ويتم اإغالق احل�ساب اخلا�ص بالع�سو املتوفى.

https://www.saudia.com/help/useful-links/legal-and-terms-and-conditions/ الفر�سان:  برنامج   )1(
terms-and -conditions
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اخلامتة

عمة، وحيث بلغ البحث نهايته  ة، وله الف�سل على اإمتام النِّ وبعد، فلله احلمد واملنَّ
- بتوفيق من اهلل وف�سله - فاإنه من املنا�سب اأن اأذكر اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها 

من خالل هذه الدرا�سة، وهي: 

• الأطراف، وهي 	 يعود نفعها على جميع  ت�سويقية  الع�سوية هي برامج  برامج 
م�سالح م�سروعة توؤيدها ال�سريعة الإ�سالمية.

• م�سروعية برامج ع�سوية امل�سافر الدائم يف قطاع الطريان باعتبارها اإما هبة 	
، وهما عقدان م�سروعان يف ال�سريعة الإ�سالمية. اأو جعالاً

• يجعلها 	 مما  به؛  تنتهي  بزمن  موؤقتة  لكونها  الأميال؛  �سراء  م�سروعية  عدم 
التاأبيد؛ مما يجعله م�ستمالاً على  الذي من خ�سائ�سه  البيع  تخالف طبيعة 

الغرر املوؤثر.

• ا 	 ا، واإن كان الذي اأهداها م�سرتياً ال�سحيح اأن قبول الأميال هديةاً جائٌز �سرعاً
. لها ابتداءاً

ومن اأهم التو�سيات التي خرجت بها الدرا�سة ما يلي: 

: �سرورة اإخ�ساع برامج الع�سوية لأحكام ال�سريعة، والُبعد عن كل ما يخالفها  اأولاً
من الغرر واجلهالة واجل�سع وال�ستغالل.

ا: اإعادة النظر يف بيع الأميال؛ ملا فيه من خمالفة �سرعية لقواعد ال�سريعة  ثانياً
الإ�سالمية، ومن اأهمها: قاعدة الغرر، باأن تتم معاجلة حمل الإ�سكال فيها، 

اأو ا�ستبعاد هذا املنتج.
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ن�سبية  اأجرة  اأو  ثابتة،  اأجرة  جُتعل  باأن  التحويل،  اأجرة  يف  النظر  اإعادة  ا:  ثالثاً
منا�سبة مع اأميال التحويل مبا يتوافق مع الأعباء الإدارية. 

رابعا: اإعادة النظر يف �سرط اأحقية �سركة الطريان يف اإلغاء الع�سوية بدون �سابق 
اإنذار وبدون �سبب ومن غري حتمل اأّية م�سوؤولية. 

واحلمد هلل رب العاملني.
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قال تعالى: )ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ( 
]النفال:25[

ف�سار  ال�سفهاء،  دفع  عن  فيها  العقالء  عجز  وقعت  اإذا  الفتنة 
الأكابر عاجزين عن اإطفاء الفتنة وكف اأهلها، وهذا �ساأن الفنت، 
كما قال تعالى: )ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ( 
]النفال:25[، واإذا وقعت الفتنة  مل ي�سلم من التلوث اإل من ع�سمه 

اهلل.
منهاج ال�سنة، ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية، )187/4(، ولطائف الفوائد 
اأ.د. �سعد اخلثالن، �س، 418.
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ملخص البحث

ة القرِن الّثاين ع�سر الهجري، بلَغ درجَة  تَناول البحُث �سريَة عَلم من اأعالم اأئمَّ
مَل  ي )ت1136ه��(،  ا�سِ مَّ الرُّ ٌد امل�سَطفى  الفقيُه حممَّ الإماُم  اإنَّه  الفقه،  الإماَمة يف 
بقات من التَّْعريف به، َوعْر�ص �سرَيِته،  ُه عند علماِء الرتاجم والطَّ ُيوف هذا الإماُم حقَّ
ق يف بطوِن الكتِب املْختلفِة الفنوِن من ِعبارات، واْقتن�ص ما لَح  ع البحُث ما تفرَّ فتتبَّ
ن  له من اإ�َساَراٍت، عن حياِة هذا العلِم مبختلِف مراِحِلها وجواِنِبها، فا�ستطاَع اأن يَكوِّ

�سورةاً وا�سحَة املَعامِل عن حياِة هَذا الَعَلم.

فاق كلمِة املاِلكّية  كما بنيَّ البحُث مكانَة هذا العَلِم، ومنزلَتُه يف املْذهب املاِلكي، واتِّ
ِنيف... اء والَفْتوى والتَّ�سْ على اعتَماِد اأَقواِله واآرائه الجِتهاِدية يف الَق�سَ

ا اأثَر هَذا العَلم يف َم�َسار املْذهب املاِلِكي وتاِريِخه، �سواءاً عَلى  َد البحُث اأي�ساً ور�سَ
نيِف. ادِر التَّ�سْ اأْليف، اأو يِف اْعتماِد م�سَ ُم�ستوى املْنَهج يف التَّ

ما�سي - مكانته - املذهب - املالكي الكلمات املفتاحية: الفقيه - الرُّ
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This research covers the biography of one of the most prominent 
Imams of the twelfth century A.H. A scholar who reached the Imamate 
in jurisprudence (fiqh). He is the Imam / Al Faqih Muhammed Al-
Mustapha Al-Rommassi (died1136). This Imam didn’t get his due 
definition among scholars of biographies and classes of scholars. 
Thus, this research attempted to gather what dispersed in different 
books about the different aspects of his personality as well as the 
different stages of his life ; therefore, forming a clear image about 
the life of this prominent scholar.

The research also depicts the status and position of this scholar 
in the Maliki School as well as the consensus of Malikis to adopt his 
judiciary opinions and thoughts.

The research also traces the impact of this figure in the tragectory 
and history on the Maliki School, wether on the composition method 
or on the credited sources of writing.

Key words: Al-Faqih - Al-Rommassi - status - The Maliki 
School
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املقدمة

احلمُد هلل رب العاملنَي، اأحَمُده حمَد ال�ّساكرين، واأ�ْسكره �سكَر احلامدين، واأُ�سّلي 
اهرين، و�سَحاَبته الُغّر امْلَيامني،  واأ�سلِّم َعلى املبُعوِث رحمةاً لْلعامَلني، وعلى اآل بْيتِه الطَّ

ين. والتَّابعني لُهم باإْح�َسان اإلى يْوم الدِّ

وبعد؛ 

اإنُه  املتاأّخرين،  املالكيِة  فقَهائَنا  ة  اأئمَّ باإَماٍم من  للتَّعريِف  ته  �سْ بحٌث خ�سَّ فهَذا 
الإَماَمة يف  بلَغ درجَة  الذي  ّما�سي،  الرُّ د امل�سطفى  اأُبو عبداهلل حُممَّ الفقيُه  الإماُم 
ف “بحاِمل لواِء الفْقه املالكي  الفْقه املالِكي يف القْرن الّثايِن ع�َسر الِهجري، حتَّى ُو�سِ
ن  ا اإن قْلُت: اإنه مِمَّ ق، بل ل اأاًِجُديِن مبالغاً ق املدقِّ ره”)1(، الإَمام الّناِقد املَحقِّ يف ع�سْ
ر، وغَدت اأقواُله واآراوؤُه وحتقيَقاته  حمَل لواَء التَّجديِد يف املذهب امْلَالكي يف هَذا الع�سْ

ل، واإلْيها امْلفزُع يف الفْتوى والَق�ساء. عليها امْلعوَّ

ف القْرن الثَّاين ع�سر،  ا يف امْلذهب املالكي اأُلِّف بعد ُمنت�سَ ولَذا ل تكاُد جِتد موؤلَّفاً
ا من  دراً ّما�سي، واعتمَدها، ونقَل عنها، وجَعَلها م�سْ اإّل واأَفاد من موؤَلفات الفِقيه الرُّ

ادره. َم�سَ

وَرغم هِذه املكانِة لهذا الإَْمام يف امْلْذَهب املالِكي جنُد اأن كُتَب الرّتاجم مَلْ ُتوّف 
كر، وعْر�ص حياته و�ِسريته، و�َسْيء من اأخَباِره اإل  ه يف التًّعريف والذِّ هذا الإَمام حقَّ
ئ الَعليل وَل ي�ْسفي الَغِليل، اإل َما َكان من ُجهٍد حْمُمود قاَمت  ْزر الَي�ِسري الذي ل ُيرْبُ النَّ

�سنة   2 نويه�ص �ص 152، ط  لعادل  الع�سر احلا�سر  الإ�سالم حتى  اأعالم اجلزائر من �سدر  معجم   )1(
1980، موؤ�س�سة نويه�ص لبنان.
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زائرية م�ْسُكورة بتْنِظيم ندَوة للتَّعريف بَهذا  يِنية اجْلَ وؤون الدِّ به وَزارة الأْوَقاف وال�سُّ
ما�سي  الرُّ ْيخ  )ال�سَّ ِعنوان:  ت  حَتْ جَعلْتها  2013/6/10م  يوم  غِليَزان  مبدينة  الَعَلم 

واأَْعالم غِليَزان الْجتَهاد والتَّ�َسّوف(.

فاأَ�ْسهَمت هذِه الّندوة بَحمِد اهلِل يف ك�ْسِف جوانَب عديَدة من حَياة و�سرَية هَذا 
ا يالَحُظ َعلى هَذا الَعَمل اأْمَران:  الإَماِم اجَلليِل، لكن مِمَّ

مة  د عدِد الُبُحوث املَقدَّ دةاً ِبتعدُّ ا�سي جاَءت مَتعدِّ مَّ اأَنَّ مَباحَث َتْرَجمة الإَمام الرُّ اأ- 
دوة، بل جِتد بع�َص الُبحوِث يناِق�ص وَيهِدم ما َجاء يف �َسابِقه وَتاليه. لهذِه النَّ

ا�سي، مثال  مَّ ا يف تَناول �ِسرية الإَمام الرُّ حاً ا وا�سِ وراً اأن يف َهِذه الُبحوِث ق�سُ ب- 
الإَمام  ون�َسب  ل�ْسم  ا  علمياً حتِقيقا  اْختالفها  على  الُبُحوث  هِذه  يف  جِتد  َل 

ي وغرْيها. ما�سِ الرُّ

ا للّتعريف بهَذا الإَمام العَلم، وبياِن مرَتَبته يف التَّحقيق  ا يل ودافعاً فكان هَذا حافزاً
الَق�ساء  واأقَواله يف  اآراِئه  لعتَماد  ا  �سبباً َكانت  التي  املالكي  امْلَذهب  داِخل  والّتْدقيق 
اإنَّني ابتَدعُت �سْيئا من عنِدي فهَذا  اأُقول  ا، ل  ، وتاأْثريه فيَمن بعَده ثانياً اأولًّ والفتوى 
ِعباَرات  الُكُتب من  ق يف ثناَيا  �سيٌء ل يقوُله عاقٌل، واإمنا حاولُت فقط جْمع ما تفرَّ
اجم  ما�سي، مبختَلف فُنونها وجَمالِتها؛ من كُتب الفقِه والرتَّ واإ�َسارات عن الإمام الرُّ
ر يِل منَها مْطبوعها وخمُطوطها، وجعلُته حتت  يوخ... ما تي�سَّ والَّتاريخ والرَبامج وال�سُّ
يف  ومكانُته  واآثاُره  حياُته  مِا�سي  الرُّ امْل�سطفى  حمّمد  عبداهلل  اأَبو  )الفقيُه  عْنَوان: 

امْلْذهب امْلالِكي(.

ما�سي؟ وما هي مرتبُته يف امْلذهِب امْلاِلكي؟ وما َمَدى تاأثريه  َفمن ُهو الإَماُم الرُّ
ة املاِلكية؟  فيَمن بعَده من اأئمَّ

هذا ما َحاوَل البحُث الإجاَبة عنه ُبْغَية حتِقيِق َمْق�سَدْيِن اْثَننْي: 

ا�سي، َت�ْسَمُل خمَتَلف َمراِحِل َحياِة  مَّ ُل: ِبناُء َترجَمٍة �ساِفَيٍة ِللَفقيِه الرُّ د الأَوَّ املْق�سِ
َهذا الإِماِم، وما خلَّفه ِمن اآثاٍر.
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ا�سي يف املْذهِب املاِلِكي، وُح�سوِره الَقِوي  مَّ ُد الثَّاين: َبياُن َمكاَنِة الإِماِم الرُّ املْق�سِ
يف اإِثراِء الّدر�ِص الِفْقِهي املاِلِكي. 

َبنْي  َزاوْجُت  لاً  اأَوَّ الآتَيِة:  ِباملناِهج  ديِن  الَق�سْ هَذْيِن  ِلتْحقيِق  الَبْحِث  يف  لُت  َوَتو�سَّ
را�سِة، َوَختْمُت الَبحَث ِباملنَهج  ْوِثيقي يف خمَتَلف َمباِحث الدِّ في واملْنَهج التَّ املْنهِج الَو�سْ

ل اإَليها الَبحُث. تاِئج الَّتي َتو�سَّ ال�ْسِتنباِطي ِل�ْسِتخال�ِص النَّ

مٍة و�سبَعِة مطالَب، وخامتٍة َفجاَء الَبحُث يف مقدِّ

ا�سي َوَن�سُبه مَّ املطلب الأول: ا�سم الإِماِم الرُّ

املطلب الثاين: ولدُته ون�ساأُته وَطلُبه للعلِم

املطلب الثالث: �سيوُخه

ا�سي اإَلى بَلِده وا�ستغاُله بالتَّدري�ص والّتاأِْليف مَّ املطلب الرابع: رجوُع اْلفِقيه الرُّ

ا�سي واآثاُره مَّ املطلب اخلام�ص: تالمَذة الفِقيه الرُّ

املطلب ال�ساد�ص: وفاُته وثَناء العَلماء عَليه

ا�سي داِخَل املْذَهب امَلاِلِكي مَّ املطلب ال�سابع: مكاَنُة الإَماِم الرُّ

َل اإَِليها الَبحُث تائِج الَّتي تو�سَّ َوخامتة َذكرُت فيَها اأهمَّ النَّ
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املَطَلب االأوَّل
ا�صُم الفقيه الرما�صي ون�صُبه

ي على َثاَلثة اأَْقوال؛  ما�سِ يخ الَفِقيه الرُّ اِجم يف ا�ْسم ال�سَّ لَقد اْختَلف علَماء الرتَّ

ا�سي، وهَو قوُل  مَّ د موِمن الرُّ د بُن عبداهلل ْبن حممَّ القْوُل الأوَّل: اأن ا�سَمه حممَّ

اح املْكُنون، حيُث قاَل يف ن�َسبه: ُهو  ة الَعارفني، واإي�سَ اإ�سماِعيل با�َسا البْغداِدي يف هِديَّ
ي”)1(. ما�سِ حَمّمد مومن الرُّ بِن  عبداهلل  بن  د  “حَممَّ

وهذا القْول ُهو الذي اْفُتِتحت به بع�ُص ن�سِخ حا�سيِته على التَّتائي، اإذ َجاء ِفيها: 
ُمومن  بن  عبداهلل  بُن  د  الَقدير: حممَّ ربه  رحمِة  اإلى  امل�سَطرُّ  الفقرُي  العْبد  “يقوُل 

حيل”)2(. ا�سي، لَطف اهلل بِه يف امْلقام والرَّ مَّ الرُّ

د خْملوف يف  بُن عبداهلل”، وهو قْول حممَّ “ُم�سَطفى  ا�سَمه  اأن  الثاين:  القوُل 

تعريِف  يف  احلْفناوي  د  وحممَّ اجلزائر)4(،  اأْعالم  يف  ْنويِه�ص  وَعاِدل  جرة)3(،  ال�سَّ
ما�سي حيث  اخلَلف، بل راأَى اأنَّ اأ�سَحاَب الّراأي الأّول قد اأْخَطاأوا يف ا�ْسم الفِقيِه الرُّ
ا�سي...، هذا ُهو الأَ�ْسهر يف عْنَواِنه، وقد  مَّ َقال: “ُم�سَطفى بُن عبداهلل بِن ُمومن الرُّ

انظر هدية العارفني اأ�سماء املوؤلفني واآثار امل�سنفني لإ�سماعيل بن حممد اأمني البغدادي )ت 1399ه�(   )1(
الظنون  ك�سف  على  الذيل  يف  املكنون  واإي�ساح   ،311/2 لبنان  بريوت  العربي  الرتاث  اإحياء  دار  ط 

لإ�سماعيل بن با�سا البغدادي ن�سر دار اإحياء الرتاث العربي بريوت لبنان 374/2.
هذه العبارة موجودة يف م�ستهل بع�ص ن�سخ حا�سية الفقيه الرما�سي على جواهر الدرر يف حل األفاظ   )2(

املخت�سر منها: 
ن�سخة الزاوية العيا�سية حتت رقم: 72.	•
ن�سخة املكتبة العامة بتطوان حتت رقم: 9.	•
ن�سختي امل�سجد الأعظم بوزان الأولى حتت رقم: 944، والثانية حتت رقم: 997/.	•

�سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ملحمد بن حممد خملوف 344/1، ط املطبعة ال�سلفية �سنة 1349ه�.  )3(
�سنة   2 نويه�ص �ص 152، ط  لعادل  الع�سر احلا�سر  الإ�سالم حتى  اأعالم اجلزائر من �سدر  معجم   )4(

1980، موؤ�س�سة نويه�ص لبنان.
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لِكنه خالُف اجلاِري على  بدَل ُم�سطفى،  د  باأبي عبداهلل حممَّ بع�سِهم  ُيْدعى عند 
ايِن وغرْيه)1(.” مز اإليه كَما يف البنَّ اأْل�ُسن العلَماء، وعَمِلهم يف الرَّ

ي،  ما�سِ وواَفَق اأ�سَحاُب هذا الَقوِل ا�ْستعَماَل فقَهاء املاِلِكية الِذين جاوؤُوا بعَد الرُّ
ونَقلوا عنه يف َحا�ِسيته.

َطفى  ا، وهو اأّن ا�سَمه: حمّمد امل�سْ ابَقني معاً القوُل الثالُث: جمَع بني الَقولنْي ال�سَّ

ي بَبْلدِته،  ما�سِ يخ الرُّ اْبن عبداهلل، وُهو قوُل عبدالرحمن اجَلاِمعي الذي َوَفد على ال�سَّ
عبداهلل  اأبي  مة....  العالَّ اْلعامِل  على  بقِليل  الفْتِح  عِقب  وفْدت  “وكْنُت  قاَل:  حيُث 

�َسيِّدي حُمّمد امْلُ�سطفى الَقْلعي اأَطال اهلُل حَياته”)2(

ة:  وَهذا القوُل هَو الراِجُح لأِدلة ِعدَّ

• ي لنْف�ِسه كما وقْفت علْيه يف 	 ما�سِ الأوُل: اأن هَذا القوَل يَوافُق تْعريَف الإَماِم الرُّ
ُبَهات الِتي اأَثاَرها بْع�ُص َمْن َق�سَر َباعُه عَلى  موؤَلَّف له اأفرَده لالإَجابة عن ال�سُّ
ا  َفُه ِبالتَّْعريِف ِبَنف�ِسِه فقال: “... وَكتَب ُم�سِلّماً خُمَت�سِر َخليل، حْيُث َخَتَم ُموؤَلِّ
طَفى  امل�سْ حمّمد  واأْحَقرهم  َعِبيِدِه،  َغر  اأَ�سْ ُعَبيُداهلل،  َعلْيِه  َيِقُف  َمْن  عَلى 

عاِء ِبالّتْوفيِق.”)3( اِلح الدُّ ا مْنُه �سَ ي طالباً ا�سِ مَّ الرُّ

• ِبِه، 	 واْلَتَقى  َرُه  اإَِماٍم عا�سَ ِمْن  ُهو  ي  ا�سِ مَّ الرُّ ِلْلَفقيِه  الّتْعريَف  َهذا  اأَنَّ  الّثاين: 
اِمعي  اجْلَ ْحمِن  عبدالرَّ اْلإِماَم  �َساَفَه  َمْن  ُهَو  طَفى  ُم�سْ اْلَفقيُه  يُكوُن  َا  َوُرمبَّ
ي  ا�سِ مَّ ُروا اْلفِقيَه الرُّ اأِْي ُهم اأُنا�ٌص مَل ُيعا�سِ ِبَن�َسِبِه، َواْلَقاِئلوَن ِبخاَلِف َهذا الرَّ
رُه  ن مَلْ ُيعا�سِ ا اأَْدَرى ِبا�ْسمِه َوَن�سِبِه مِمّ َر واْلَتَقى �َسْخ�ساً َول اْلَتقوا ِبِه، َفَمْن عا�سَ

ومَلْ َيْلتِقِه.

تعريف اخللف برجال ال�سلف لأبي القا�سم حممد احلفناوي 566/2-567، مطبعة بيري اجلزائر �سنة 1906م.  )1(
 30 ل  اجلامعي  عبدالرحمان  زيد  اأبي  لالإمام  وهران  مدينة  فتح  يف  احللفاوي  الإمام  اأرجوزة  �سرح   )2(

خمطوط باملكتبة الوطنية بباريز حتت رقم: 5113. 
اللوحة 190 من كتاب اأجوبة فقهية للرما�سي خمطوط باخلزانة احل�سنية بالرباط حتت رقم: 12978   )3(

�سمن جمموع. 



د.  مراد بن عبد اهلل اشهيلي

العدد  السادس واخلمسون  793العدد  السادس واخلمسون 792

• اإِنَّ نَا�ِسِخي َبْع�ص ُكُتب 	 اأَْي، َحْيُث  اآَخَر ُيواِفُق َهَذا الرَّ اأَنَّ ُهناَك َدليالاً  الثَّاِلُث: 
ي،  ا�سِ مَّ الرُّ اْلَفقيه  ن�سِب  يفَ  اجْلاِمعي  ْحمِن  عبدالرَّ َواَفُقوا  ي  ا�سِ مَّ الرُّ اْلَفقيِه 
د  حُممَّ �ِسيِدي  “َتاأِْليف  ِعباَرَة:  امْلُوؤلَّفاِت  ِتْلَك  ِمْن  الأُوَلى  اْلَورَقِة  عَلى  َفَكتُبوا 

َطَفى)1(” امل�سْ

• ي: “ُمومن” 	 ا�سِ مَّ اِجِم اأَْورَدت اأَنَّ ا�ْسَم َجدِّ اْلفِقيِه الرُّ الّراِبُع: اأَنَّ َبْع�َص ُكُتِب الرتَّ
ا�سة،  د ُمومن)2(”، مما يُدلُّ على اأنُه من َعاَدة اأْهل بْلَدة ُرمَّ ا “حَممَّ ا�ْسمُه اأي�ساً
د اإلى اأ�ْسماء  اَفة ا�ْسم حممَّ ا�سي عَلى اْلأَخ�ص اإ�سَ مَّ اأو َعاَدة اأُ�سرِة الَفِقيه الرُّ
ي  ما�سِ الرُّ الفقيُه  فيكوُن  ملسو هيلع هللا ىلص،  حُمّمد  �ُسول  الرَّ با�سم  ا  ترَبكاً كوِر،  الذُّ اأْبناِئهم 
ا  “امْلُ�سطَفى” تيمناً د”، وو�سُفه: وهو  “حممَّ ملسو هيلع هللا ىلص: وُهو  بيِّ  النَّ ا�سِم  جَمع بنَي 

كا بهَما. وتربُّ

اجِم  ا باقي اأ�ْسماء اآبِائه فعلَماُء الرتَّ ح يل يف ا�ْسم الَفِقيه امْلُ�سَطفى، واأمَّ هَذا ما ترجَّ
ى  ا الِذي �سذَّ عن اجَلميع و�سمَّ ا خْملوفاً داً كلُّهم ُمتَّفُقون يف تْعِيني اأ�ْسمائِهم، ما َخاَل حممَّ

“ُموِمن”، وُهو قوٌل ل ُيلَتَفُت اإَليه.  ا�سي الأول: “ُمو�َسى)3(” َبَدل  مَّ جدَّ الَفقيه الرُّ

د  حممَّ عبداهلل)4(  اأُبو  اأْو  اخَلرَيات،  اأُبو  الإَماُم  ُهَو  هَكذا:  ون�َسُبه  ا�سُمه  فيُكوُن 
الّراء،  مِّ  ب�سَ ا�سة  ُرمَّ اأْهل  ِمن  ا�سي  مَّ الرُّ امْلَالِكي  ُموِمن  ْبِن  عبداهلل  ْبُن  امْلُ�سطفى 

اإحَدى ُقرى م�ْستَغامن، الَقْلعي الرا�ِسِدي املَع�ْسكري اجلَزائري.

كتب هذه العبارة نا�سخ خطبة ال�ست�سقاء للفقيه م�سطفى، ونا�سخ ق�سيدة الفقيه م�سطفى ل�سيخه   )1(
ا يف خزانة ال�سيخ الب�سري حممودي انظر التعريف برتاث ال�سيخ م�سطفى  عمرو الرتاري، والن�سختان معاً

للدكتور حمدادو بن عمر �ص 116-113. 
امل�سطفى:  حممد  الفقيه  تعريف  يف   311/2 العارفني  وهدية   ،374/2 املكنون  اإي�ساح  �ساحب  قال   )2(

عبداهلل بن حممد مومن الرما�سي”. بن  “حممد 
قال حممد خملوف يف ال�سجرة 344/1: “م�سطفى بن عبداهلل بن مو�سى الرما�سي”.  )3(

كنية كناها به عبدالرحمن اجلامعي، كما �سبق يف نقل كالمه.  )4(
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املطلب الثاين
والدُته ون�صاأُته وَطلُبه للعلِم

ولدُته اأ- 

�سوا  ّما�سي من العَلماِء الذين تعرَّ يخ الرُّ اأِقف على َمن ذَكر تَاريخ ولدِة ال�سَّ مل 
ا؛ اإذا  ا ولي�َص حتِقيقاً اأنه ميِكنَنا اأن نْعرَف تاريَخ ولدِته تقريباً لرَتجِمته وُهم قلَّة، اإل 
ا وت�ْسِعني �َسنة)1(، وتاريَخ وَفاِته ُهو: 1136ه�، اأو �سنة 1137ه�، كَما  فاً عِلمنا اأنَّه عا�َص نِيّ

�سَياأتي مَعنا يف مْبحِث وفاِته ، فيكوُن مولُده قْبل �سنِة 1046ه�.

ن�ساأُته وَطلُبه للِعْلم ب- 

بُن موِمن  فاأُبوه عبداهلل  ل،  بْيت علٍم وف�سْ امْلُ�سطَفى يف  ال�ّسيخ حُممٌد  ُولد  لقْد 
خُمتلف  وتلِقينه  تعِليمه،  على  حَر�ص  والِذي  عْهده،  يف  املرّبزين  الُفَقهاء  من  ُيعترَب 
َعن  اأخَذ  بل  فَقط،  اأِبيه  اْلأْخذ عن  يْقَت�سر يف  ومل  �ِسّنه،  َحَداثة  والُعلوم يف  الُفنوِن 
اجلَزائِر،  وقَبائل  ُقرى  يف  ل  فتَجوَّ لاِل�ْسِتزاَدة،  نْف�ُسه  تاَقت  ُثم  هواَرة،  قرَيِته  ُعلَماء 

ا بنَي املراِكز الِعلمَية بَها. داً مرَتدِّ

بَلِده  داِخل  العلِمية  ما�سي  الرُّ الفِقيه  ِرحَلة  عن  ثا  متحدِّ الُبوعديل  امِلْهدي  قال 
اجلزاِئر: “الَتحَق مبَعاِهد َقْلعة هواَرَة، فَمازوَنة، وتَيات”)2(

من  اأْهلَها  اأَكاِبر  عن  واأَخَذ  ماُزوَنة،  بَلِد  اإلى  قبُل  ورَحَل   ...“ احَلْفناِوي:  وقال 
اإليه،  ُم�ساٌر  الآن  اإلى  م�ْسِجِدهم  من  در�ِسه  ومْو�سُع  ا�ِسيني،  الرَّ ال�ّسادات  اأ�ْسالِف 

لَبة على اجُللو�ِص ِفيه”)3(. ك به، ويتَناَف�ص الطَّ ومَترَبّ

�سجرة النور 334.  )1(
م�سنان  اأويدير  حمند  للدكتور  بحث  الرما�سي  مومن  بن  عبداهلل  بن  م�سطفى  اخلريات  اأبو  الإمام   )2(

�سارك به يف ندوة: ال�سيخ الرما�سي واأعالم غليزان الجتهاد والت�سوف، �ص 46.
تعريف اخللف �ص 568.  )3(
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املَداِر�ص  بني  له  وتنقُّ ُم�سَطفى،  يخ  ال�سَّ ِرحَلة  على  �ساهَدة  كلُّها  ن�سو�ٌص  فهِذه 
يت،  ائع ال�سَّ ة مْعَهد ماُزونة الَعريق، والذَّ وامْلَعاهد الِعلِمية ال�ّسهرية يف وقِته، وخا�سَّ
ْر�ص  ، جَعلت مكاَن ُجلو�ِسه يف َحلَقة الدَّ ة طويلةاً ا�سي مدَّ الذي مَكث فيه الفِقيه الّرمَّ
�سيوِخه  اأحُد  َعليه  اأ�َسار  امْلَعهِد حتى  هَذا  َمَكث يف  بل  لبة،  الطَّ بعَده من  معلوَمةاً ملن 
“اأنَت  راف وقال لُه:  ل علَم �ُسيوِخه، حيث اأمَره بالن�سِ مبغاَدَرة امْلْعهد، بعَدما ح�سَّ

امْلَذَهب”.)1(

ل  حَلُة والتنقُّ ابقني، وهي: الرِّ ل ِعلَم بَلده، �َسلك �ُسّنة اأ�ْسالِفه الُعَلماء ال�سَّ فلّما ح�سَّ
ر الإ�ْساَلمية، فرَحل اإلى َفا�ص ُكربى امْلراِكز الِعلِمية يف الَغرب اْلإ�ْسالمي  بني احْلوا�سِ
نني، والَتَقى بُعلمائها ُهناك، فاأَخذ عنُهم واأَخذوا َعنه، فلِبث ما �َساء اهلل  على مرِّ ال�سِّ
ا كما كانت عادُة الأْقَدمني، ثم رَحل بعَدها  ا ومتَعلِّماً اأن يْلبَث بني َظْهَرايَن اأْهِلها مَعلِّماً
ل علَم  ل علَمُهم بعدما ح�سَّ اإلى القاِهرة لالْلِتقاء بعلَماء امْل�سرق الإ�سالمي؛ ليح�سِّ
مان، اأمَثال الإَمام عبدالَباقي  الغرب الإ�سالمي، فالَتقى هناك بِكبار علَماء ذلك الزَّ

راِبهم، فاأَخذ عنُهم واأَخذوا عنه)2(. د اخِلر�سي واأ�سْ رَقاين، وحممَّ الزُّ

ما�سي خارَج الُقطر اجلَزائري:  ا عن رْحلة الفِقيه الرُّ قاَل امْلَهدي البوَعديل مَتحّدثاً
َطلب العْلم بفا�ص، ُثمَّ القاهرة”)3(. يف  رحَلته  “...وختَم 

َطَلب  يف  م�سَر  اإلى    “ورَحل  حلة:  الرِّ نْف�ص  عن  ثا  مَتَحدِّ احَلْفناوي  وقاَل 
من  اأهِلها  اأكاِبر  عن  الَعَرائ�ص،  واْجتلى  فائ�َص،  النَّ واقَتنى  الآداب،  واْكت�َساب  الِعلم، 

حاب”)4(.  الأ�سْ

للفقيه  الآمر  وال�سيخ  را�ص،  اأبي  حممد  الفقيه  املازونية  الديار  مفتي  عن  احلفناوي  رواها  الق�سة   )1(
الرما�سي هو اأحد اأجداد املفتي اأبي را�ص. انظر تعريف اخللف �ص 568.

تعريف اخللف 567/2، ال�سيخ الرما�سي واأعالم غليزان الجتهاد والت�سوف �ص 80 فما بعدها.  )2(
اأويدير  حمند  الدكتور  به  �سارك  بحث  املالكي  الرما�سي  عبداهلل  بن  م�سطفى  اخلريات  اأبو  الإمام   )3(

م�سنان يف ندوة: ال�سيخ الرما�سي واأعالم غليزان الجتهاد والت�سوف. �ص 46.
تعريف اخللف �ص 568.  )4(
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املطلُب الثالُث
�صيوُخه

بَلده  اأِجالء، �سواٌء يف  ِة علماء  اأخذ عن عدَّ العلِمَية  ي  الّرما�سِ يخ  ال�سَّ َم�ِسرية  يف 
�سوا  جال والرّتِاجم حينما تعرَّ اجلَزائر اأو خاِرجه، الَقليل منهم من ذكَره علماُء الرِّ
عهم  تَو�سُّ لعَدم  بذكر؛  لهم  �سوا  يَتعرَّ مل  منهم  والكثرُي  ا�سي،  مَّ الرُّ يخ  ال�سَّ لرتجَمة 
ذْكُر  ورَد  الِذين  �سُيوُخه  ا  اأمَّ جمة،  الرتَّ �ساِحب  حياِة  يل  تفا�سِ يف  القوَل  وب�ْسِطهم 

اأ�سَمائِهم ُهم: 

يف بلِده اجلَزائر)1(: 

• ره.	 َوالُده عبداهلل بُن ُموِمن الِذي ُيَعدُّ من ِجلَّة فَقَهاء َع�سْ

• وبي الَقْلعي، الِذي اأخَذ عنه العقائَد ال�ّسُنو�سية.	 ُد بُن َعِلي اخَلرُّ يُخ حَممَّ ال�سَّ

• وُهو 	 الُبخاري،  �سحيَح  ا�سي  مَّ الرُّ عنه  رَوى  امْلاُزوين،  ارف  ال�سَّ بُن  حمّمد 
�ص امْلَعهد الفقهي مِلازوَنة. موؤَ�سِّ

• ا من �سِحيح 	 اأَُبو زيٍد عبدالرحَمن الرا�ِسدي اأخَذ عنه الإماُم الّرّما�سي بع�ساً
ريف  ما�سي لتلِميِذه حمّمد بِن علي ال�سَّ الُبخاري، كما جاَء يف اإَجازة الإماِم الرُّ

اجَلْعدي)2(.

• عنه 	 اأخذ  ودفيُنها،  منَدا�ص  ببالد  مامون  قلعِة  نزيُل  حراِوي  ال�سَّ د  حممَّ
وف. ّما�سي طريَق اأهل التَّ�سَ الرُّ

• الرما�سي 	 الإماُم  تلميُذه  رَثاه  ُتويف  وملا  امْلَ�ْسريف،  اأحَمد  بُن  الرَتاري  َعْمٌرو 

كل �سيوخ الإمام الرما�سي اجلزائريني وقفت عليهم يف ن�ص اإجازة الإمام الرما�سي لتلميذه حممد   )1(
علي ال�سريف اجلعدي، ومل اأعرث لهم على ترجمة يف كتب الرتاجم، ينظر تعريف اخللف �ص: 530.

ا من ن�ص هذه الإجازة يف كتابه: تعريف اخللف برجال ال�سلف �ص: 530. نقل احلفناوي بع�ساً  )2(
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بق�سيَدة يف مائة وخْم�سني بيتاًا)1(، واأ�ْسرة امْل�ْسريف م�سهورٌة بالعلم يف مِدينة 
الكرط ُقرَب مِدينة مع�ْسَكر.

ومن �ُسيوِخه يف م�سر: 

• العاّلمة 	 الفقيُه  الإماُم  رقاين  الزُّ اأحمَد  بِن  يو�ُسف  بُن  اأبو حُمّمد عبدالباقي 
ابُنه  وعنه:  اللَّّقاين وغرِيهما،  هان  والرُبَ الأْجُهوري،  النُّور  اأخَذ عن  ار،  النظَّ
م�سهوٌر،  ر  املخت�سَ على  �سرٌح  له  وغرُيهما،  ار  فَّ ال�سَّ عبداهلل  واأبو  حممد، 

و�سرُح الِعّزية، واأجوبٌة وغرُيها، تويف �سنَة 1099ه�)2(.

• د بُن عبداهلل اخِلْر�سي، الفقيُه الإماُم �سيُخ امْلاِلكية، اأَخذ عن 	 اأبو عبداهلل حممَّ
رْبِخيتي  ال�سَّ واأْحَمد  اين،  اللَّقَّ َعلي  وعْنه:  وغرِيهما،  الأْجهوري  والنُّور  َوالِده، 
غري ُرزَق ِفيه الَقُبول، ُتويفِّ �سنة  ر كِبري و�سَ وغرِيِهما، له �سرَحان على امْلُخت�سَ

1101ه�)3(.

ولالأ�َسف مل اأِقف ولو على ا�ْسم واحٍد من �ُسيوِخه بَفا�ص حِفَظها اهلُل من كل باَلء 
وَبا�ص.

توجد ن�سخة منها باخلزانة امللكية بالرباط حتت رقم: 13462.  )1(
�سجرة النور 304/1.  )2(

�سجرة النور 304/1 ذكر حممد خملوف من �سيوخ الفقيه م�سطفى �سيخيه امل�سريني فقط، واأ�سماء   )3(
باقي �سيوخ الفقيه م�سطفى ذكرهم الإمام احلفناوي يف تعريف اخللف �ص 530، فما بعدها، والدكتور 
حمند اأويدير م�سنان يف بحثه: الإمام اأبو اخلريات م�سطفى بن عبداهلل الرما�سي املالكي بحث �سارك 

به يف ندوة “اأعالم غليزان الجتهاد والت�سوف” �ص 83-82.
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املطَلُب الرابُع
ِليف ا�صي اإَلى بَلِده وا�صتغاُله بالتَّدري�ص والّتاأْ مَّ رجوُع اْلفِقيه الرُّ

ِحيل من م�سَر  ا�سي حيَنما عَزم على الرَّ مَّ اأنَّ الَفِقيه الرُّ حْتكي بع�ُص الّروايات 
يف  البقاَء  منه  يطُلبون  والُعلماء  الُفَقهاء  من  م�سَر  اأعياُن  جاَءه  بَلِده،  اإلى  والعوَدة 
ل الرجوَع  ا�ُص من ِعْلمه بها، والطلبُة الواِفُدون عليها، اإل اأنَّه ف�سَّ ر؛ لَي�ستِفيَد النَّ م�سْ

ا�ص يف اأُموِر ِديِنهم)1(. اإلى بَلِده لن�سِر الِعلم، وتْفِقيه النَّ

ر الِعلم واملْعرَفة، فا�ْستقرَّ يف  ي بعَد ِرْحَلته وجْتواِله بني َحوا�سِ ا�سِ مَّ يُخ الرَّ عاَد ال�سَّ
�َص  له يف َم�سريِته الِعْلمَية، وخ�سَّ مِديَنة مَع�ْسكر ُم�ستِغالاً بواِجب ن�ْسر الِعلِم الذي ح�سَّ
لَبة الذيَن جاوؤُوا لطَلب  غ فيه لَتدري�ِص الطَّ ، تفرَّ ا بَناه بُجْهده اخلا�صِّ لهذا الَغَر�ص ِرباطاً
�ص التوحيَد، والِفْقه، واللُّغَة، والَبالغَة،  وب، ف”َكان يَدرِّ العْلِم عنَده من ُكل حَدب و�سَ

واملنطَق، وعُلوَم القراآن، كما َجاء يف اإَجاَزته لبع�ِص تالِمَذته)2(”.

ا�َص باأْمِر ديِنهم،  ُر النَّ ّ ي َي�سَتِغُل ِبن�ْسِر اْلِعلِم بنْي َطلَبتِه، وُيب�سِ ا�سِ مَّ كاَن اْلَفقيُه الرُّ
املْنَطقِة  ِتْلك  اُن  �ُسكَّ ُيعاِنيِه  كاَن  ملا  ال�ْستْقراِر؛  َعدِم  مْن  ِبالُده  َتعِرُفه  َكاَنت  ما  رْغم 
َطرَّ  َرٍة، ا�سْ ٍة ِمْن ِقَبِل الإِ�ْسبان، الذين َكانوا َي�سنُّون َغاراٍت ُمتكرِّ ِمن تْهديداٍت ُم�ْستمرَّ
ا  ا�ُص اإلى َترِك َمناِزلهم، والحِتَماء ِب�سَعاِف اجِلباِل ُقرَب الَغاَبِة، َفَبنوا ُبيوتاً َمعها النَّ
ا ِمن اأْن يْفَجاأَهم اْلعُدوُّ، فكاَن اْلفقيُه  عر َو�سُعوا فيَها ِن�ساَءهم واأْبناَءهم، خْوفاً من ال�سَّ
ا  باحاً طَفى ياأِْوي لْيالاً اإلى اأْهلِه يف راأْ�ِص اجلَبل،ِ  َيبيُت َمعُهم، ُثمَّ َينزُل �سَ د امل�سْ حممَّ

اإلى ِرباِطه لَتدري�ِص َطلبِته.

حكى هذه الرواية الدكتور حمدادو بن عمر يف بحثه املعنون ب” التعريف برتاث ال�سيخ م�سطفى”،   )1(
وهو بحث �سارك به يف ندوة: “ ال�سيخ الرما�سي واأعالم غليزان”. �ص97.

نقل الإمام اأبو را�ص ن�ص هذه الإجازة باخت�سار، ينظر فتح الإله ومنته �ص 30، ومداخلة لوزير الأوقاف   )2(
اجلزائري الدكتور بوعبداهلل غالم اهلل يف افتتاح ندوة: “ ال�سيخ الرما�سي واأعالم غليزان”. �ص 6.
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ا هذه احَلال: “ وكْنُت وَفدُت عِقب اْلفتِح ) فْتح  حمن اجَلامعي وا�سفاً َقال عبدالرَّ
َطفى الَقلعي،  د امل�سْ مِة...اأِبي عْبِد اهلل �سيدي حممَّ مدينِة وْهراَن( عَلى اْلعامِل الَعالَّ
َعِر،  عادة اأْوقاَته فوَجْدُته  َي�سُكن ِباأْهِله ُبيوَت ال�سَّ ر بال�سَّ اأَطاَل اهلل حياتُه، َوَعمَّ
هاِر يف داِرِه وَم�ْسجِده، ُيطاِلُع  ، وَيظلُّ بالنَّ ُقْرب غابٍة يف راأْ�ِص اجلَبِل، ياأِْوي اإلْيِهم لْيالاً
َعْهِد  احَلالِة عَلى  ا عَلى هِذِه  ُكنَّ فَقاَل:  �سبِب ذِلك،  َف�ساأْلُته عن  َوُيْقِرُئ طلَبَتُه،  ُكُتَبُه 
، فَخرْجنا لبُيوت  ونا ليالاً كُّ ور من اأن ي�سُ ا ل ناأَْمن يف الدُّ ا منُهم، فاإنا كنَّ ارى َخوفاً النَّ�سَ

َعر؛ لي�ْسُهَل علْيَنا الفَراُر اإلى الغاَبة واجَلَبل فنْمتِنع منُهم”)1(. ال�سَّ

�سرح ق�سيدة احللفاوي يف فتح مدينة وهران لعبدالرحمان اجلامعي ل 30، خمطوط.  )1(
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املطَلُب اخلام�ُص
ا�صي واآثاُره مَّ تالمَذة الفِقيه الرُّ

تالميُذه اأ- 

َتلمِذ على َيدْيه، كمَا  ا�سي َتالميذ ُكرُث لالأَخِذ عنه، والتَّ مَّ اْجتمَع حول الَفقيِه الرُّ
عَلى  ي�ُص  التَّن�سِ يَقع  مل  َلكن  ْكِر،  الذِّ الآِنفِة  الِعلمَية  ِرْحلِته  يف  اآَخرون  عَليه  َتَتْلمَذ 
اجِم، �سواٌء  ُعَلماِء الرتَّ ِقَبِل  ا�سي من  مَّ الرُّ يخ  ال�سَّ اأَخذوا عن  التَّالميِذ الذين  اأ�ْسمِاء 
الذين َتتلَمذوا عَلْيه يف ِرحَلِته، اأو يف ِرباِطه بْعد ا�ْستقَرارِه ِببْلدِته، وما ُذِكر منهم مل 
اِجم لأَ�سانيِدهم وَمرِوياتِهم  ُعلماء الرتَّ ِذْكِر  اأثَناء  ا،  َعَر�ساً ُذكَر  ا  ا، واإمنَّ داً ُيذَكر ق�سْ
و�سْيُخُه  هو  ن  يَكوِّ الِذي  ا�سي  مَّ للرُّ ِتلميٍذ  ا�ْسِم  عَلى  التَّن�سي�ُص  َفيَقع  �ُسيوِخِهم،  عن 

، اأو َذلك الِكتاِب. ا�سي َحلَقتنْي من َحلقاِت �َسنِدهم يف هذا اْلفنِّ مَّ الرُّ

والتَّالميُذ الِذيَن َوقْفُت عَلى اأ�ْسماِئِهم ُهم: 

• العاِمِل 	 الَعامِل  اجَلعدي،  ريف  ال�سَّ حمن  بن عبدالرَّ اأحَمد  بن  عِلي  بن  د  حممَّ
املجَراِدي،  وجَمِل  املَراِدي،  ب�َسرِح  الأَلِفَية  ا�سي  مَّ الرُّ عِن  اأَخَذ  احَل�سيِب، 
د  ها، َرحَل اإلى َفا�َص واأخَذ عْن حممَّ ِف وغرْيِ نو�ِسَية بحا�ِسَيِة املوؤَلِّ غرى ال�سُّ وال�سُّ

حمن بن عبدالقاِدر الَفا�سي وغرِيهما)1(. بن عبدالرَّ

• مة الأَديب امل�سند 	 د بن عبداهلل بن اأيُّوب املْعروف ِباملنّوِر الّتلم�َساين الَعالَّ حممَّ
ِة، ُتويفِّ مِب�سَر َبعَد ُرجوِعه ِمَن احلجِّ �سنة  الرحلة، له جْمموَعة يف اإجاَزِته الَعامَّ

1173ه�)2(.

تعريف اخللف برجال ال�سلف �ص 530.  )1(
فهر�ص الفهار�ص 571/2.  )2(
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• ارف)1(.	 د املاُزوين املْعروِف ِبال�سَّ حمن بن حممَّ َعلي بن عبدالرَّ

موؤلفاته ب- 

ا�سي، َوَما َن�سَبُه َلُه  مَّ يِخ الرُّ اإنَّ عَدَد ما ُيوجُد الآَن يف َمكتَباِت الَعامِل ِمْن ُكُتٍب لل�سَّ
التي  ِة،  الَعِليَّ ِنية، واملْنِزَلة  ال�سَّ الِعلِمَية  اإَلى املرَتَبِة  َيرقى  اْلُعَلماِء ل  ِمَن  َلُه  َتْرَجَم  َمن 
مَع  كَذلك  َيتنا�َسُب  ول  َمَعَنا،  �َسياأْتي  كَما  الُعلَماِء،  ِب�َسهاَدة  ا�سي  مَّ الرُّ يخ  ال�سَّ َبَلَغها 
ُجُل عا�َص اأْكرَث ِمن ِت�سعنَي �َسَنٍة، وَذلَك راِجٌع يف نَظري واهلل اأَعَلُم  اْمِتداِد ُعمِرِه، َفالرَّ

ها:  اإَلى اأَ�سباٍب اأَهمُّ

لهَذا . 1 ا  ِرباطاً بَنى  اأنَّه  م مَعنا  تقدَّ بنْي طَلبِته،  الِعْلم  ون�ْسر  بالتَّدري�ِص  اْهتماُمه 
اأِليِف. الَغر�ِص اأكرَث من اْهتماِمه بالتَّ

ى التَّحريَر والتْدقيَق والّتحقيَق، فَكان ُيويل �َسديَد اهتَماِمه . 2 يف تاأِليِفه كان يَتحرَّ
يته. اأِليف، ل لِكمَّ لكْيِفية التَّ

ل . 3 ا�سي دائَم التَّنقُّ مَّ َما كاَنت تعِرُفه بلُده من عَدم ال�ْسِتقرار، جَعلت الفِقيَه الرُّ
ا عن مْكَتبِته، بل اإْن تْعَجب فاْعَجب كيَف  ته كل يوم، بعيداً بنَي �سْفح اجلَبل وِقمَّ
ا�سي هذه املوؤّلفاِت التي اعُترِبت غايةاً يف التَّحقيِق والتَّدقيِق،  األَّف الفقيُه الرمَّ
الإَماُم عبدالرحمن اجلاِمعي،  لنا  رها  يبة، كما �سوَّ الع�سِ ُروف  الظُّ يف هذه 
ا لقلَّة ت�سِنيف  حينَما وَفد عليِه بَبلَدته! فهِذه العوامُل جمَتمَعة كّلها كانْت �سبباً

ما�سي. الفِقيِه الرُّ

يُخ ُم�سَطَفى ُموؤلَّفاٍت غاَية يف التَّحِقيق والتَّدقيق، نفي�َسةاً يف باِبها،  وقْد تَرك ال�سَّ
فريَدة يف اإْبداِعها، رْغم قّلة عدِدها، وهي: 

الكتاين507/1،  علي  بن  ملحمد  وامل�سل�سالت  وامل�سيخات  املعاجم  ومعجم  والأثبات  الفهار�ص  فهر�ص   )1(
و571/2، حتقيق اإح�سان عبا�ص ط 2 �سنة 1982م دار الغرب الإ�سالمي بريوت، والدكتور حمند اأويدير 
م�سنان يف بحثه: الإمام اأبو اخلريات م�سطفى بن عبداهلل الرما�سي املالكي بحث �سارك به يف ندوة 

.84-83 والت�سوف” �ص  الجتهاد  غليزان  “اأعالم 
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فيه . 1 �َسرَح  1124ه�،  �َسنة  منه  فرَغ  التَّوِحيد  عِقيَدة  �سرْح  يف  املِريد  كَفايُة 
الوطنية  باملكتَبة  منَها خَمطوَطة  ن�سخٌة  توَجد  الرَباهني،  اأّم  ال�سُنو�سي  منْت 

بالّرباط)1(.

يخ �سيِدي َعلي بَرَكة، فيَما اأ�ْسَكل عليه . 2 اأَجوبٌة فقِهَية عَلى اأ�سئلِة عامِل تْطوان ال�سَّ
الَباحَثني  بتْحقيق  ُطبع  �سروِحه،  وبْع�ِص  َخليل،  يخ  ال�سَّ ر  خمت�سَ م�َسائِل  من 
ينَيِة  وؤوِن الدِّ من من�ُسوراِت وَزارِة ال�سُّ يد �سِ عبدالفتَّاح مغُفور وعبدالَبا�ِسط �سِ

والأَوَقاف باجلزاِئِر �سنَة 2015م.

يخ َخليل، توَجُد ن�ْسَخٌة مْنَها يِف . 3 حا�ِسية عَلى �سْرِح اخَلْر�ِسي عَلى خمَت�سِر ال�سَّ
اخِلزاَنِة احَل�سِنيِة)2(.

و�ص م�َساِئَل ِفقِهَيٍة، َكتَبها ِل�ِسيدي اأحَمد بن عاِمر الذي . 4 ر�َسالٌة يف الِعتاِب بخ�سُ
َي�سَت�ِسرَي  ن  اأَ دوِن  ِمن  عليه  ِة  املعُرو�سَ الَق�سايَا  بْع�ِص  َفحَكم يف  ا،  قا�سياً كاَن 
ا َلُه على َخطِئِه،  هاً ا�سي ُمنبِّ مَّ ُعلماَء وقِتِه، واأَخَطاأَ يف ُحْكِمِه، َفرا�َسَله الَفِقيه الرُّ
ا َلُه فيها، ُتوجُد ُن�سخٌة ِمنها  �سالَة ُمعاِتباً ه مل َياأَْبْه ِلتْنبيِهِه، َفبَعَث له هذه الرِّ َلكنَّ

بخَزاَنة حمُموِدي الَب�سرُي ِباجلزائِر)3(.

َق�سيَدٌة ِرثائَيٌة َقالها يف �َسيِخه عْمرو الرَتاِري بن اأحَمد امل�سريف، حَتتِوي على . 5
َخم�سنَي وماَئة َبْيت، ُن�سَخٌة ِمنَها ِباخلزاَنِة احل�َسِنيِة)4(.

ُد . 6 -يْق�سِ “و�َسْيُخُه  َقاَل:  َحيُث  َرا�ص،  اأُبو  يخ  ال�سَّ اإِليِه  ن�َسبُه  املْنطِق،  يف  َتاأليٌف 
جاِل  �ص يف املنِطِق، يف كلِّ الرِّ ا�سي ُيدرِّ مَّ يخ الرُّ د املنور- ُهَو الذي وَجَد ال�سَّ حممَّ
ا�سي يف املنِطِق”)5(. مَّ ْخرة، فاْعرَت�ص عَليِه، وهذا �َسَبُب َتاأليِف الرُّ يحِملوَن ال�سَّ

حتت رقم: 2499 ك �سمن جمموع بعنوان: “حا�سية الرما�سي على ال�سنو�سي”.  )1(
حتت رقم: 13914.  )2(

التعريف برتاث ال�سيخ م�سطفى �ص 106.  )3(
حتت رقم: 13462.   )4(

فتح الإله ومنته يف التحدث بف�سل ربي ونعمته اأو حياة اأبي را�ص الذاتية والعلمية ملحمد بن اأحمد النا�سر=  )5(
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غرِي . 7 ال�سَّ رُح  ال�سَّ وهو  ِر،  املْخت�سَ األَفاِظ  َحلِّ  يف  َرِر  الدُّ َجواِهِر  عَلى  حا�ِسيٌة 
واأ�ْسهُرها،  ُموؤلَّفاِته  اأَهمِّ  من  وُتعَترُب  َخليل،  يِخ  ال�سَّ خمَت�سِر  عَلى  للتَّتاِئي 
اإلى  َرف  اْن�سَ املاِلكية  ُفقُهاِء  َبنَي  التَّتائي”  “حم�ِسي  َلفُظ:  اأُطِلَق  اإذا  حتَّى 
على  َحوا�ِسي  ُعوا  و�سَ الذين  الُعَلماِء  من  عَدٍد  ُوجوِد  َرغم  ا�سي،  مَّ الرُّ يِخ  ال�سَّ
يخ بغبغ  يِخ عبدالَواحِد بُن َعا�ِسر، وال�سَّ غرُي كال�سَّ �َسرَحْي التَّتاِئي الَكبرُي وال�سَّ
َل من ِبداَيِة الِكتاِب  دَر ِمن هذه احَلا�سية اجلزَء الأَوَّ ودايِن وَغريهَما، �سَ ال�سُّ
وزاَرِة  َمن�ُسوراِت  ان  ح�سَّ بن  َطَفى  م�سْ ِبتحِقيِق  والإِقاَمِة  الأَذاِن  اأَبواِب  اإلى 

يِنَيِة والأَْوَقاِف ط 1 �سنة.1437ه� 2015م. وؤوِن الدِّ ال�سُّ

= ال�سهري باأبي را�ص �ص 54، �سبط وحتقيق حممد بن عبدالكرمي اجلزائري، املوؤ�س�سة الوطنية للكتاب.
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اد�ص املطلُب ال�صَّ
وفاُته وثَناء العُلماء عَليه 

وَفاته اأ- 

ا�سي َذَكر اأنَّ تاريَخ وفاِتِه كاَنْت �سنة 1136ه�، وهو ما  مَّ يخ الرُّ ُكلُّ َمن َترَجم لل�سَّ
ا ِمن ُحدود ولَية غليَزان،  ُيوافُق �سَنة 1724م يف َبْلَدِة ُرّما�سة، الواِقَعِة يف مع�سَكِر َقريباً

�سِعني ِمن ُعُمره)1(. وَقرُبه معروٌف اإلى يوِمَنا هذا، وَقْد َجاوز التِّ

وانَفَرد املْهِدي البوَعديل فَذَكر اأن وفاَتُه كانت �سَنَة 1137ه�)2(.

ب-  ثناُء العلَماِء علَيه

ا�سي واأَْثَنوا َعلْيه مبا ُهَو اأْهل َله:  مَّ مَدَح كثرٌي من العَلماِء الَفقيَه الرُّ

ق، َمن اأْذعَنت  اُد املَدقِّ ُق، واجِلْهبذ النقَّ فَناوي: “الَعالَمة املتَفننِّ املحقِّ فَقاَل فيه احْلَ
ِله و�َسَعة ِعلِمه اثَنان، وتزاَحم على َبَنات اأْفَكاره،  لُه يف وْقِته الأَْقران، ومَل يخَتلْف يف ف�سْ
ن ا�سَتَهر بالتَّحقيِق والتْحرير،  اين من اأْهل الِعلِم والَقا�سي، ...مِمَّ ه الدَّ وَعرائ�ِص �ِسرِّ
وَقة والأِمري، مع ِلني جاِنب، وُتوءَدة وت�ْسليم،  ين، و�َسمِع الَكلَمة عند ال�سُّ وامْلَتانة يف الدِّ

افية وقلٍب �َسِليم)3(.” و�سريرٍة �سَ

امة،  الفهَّ الُعمَدة  ق،  امْلَحقِّ الَعالَمة  الَفقيُه،  “الإماَم  خْملوٌف:  د  حممَّ عْنه  وَقال 
املوؤُلُف امْلَدقق)4(.”

�سجرة النور 1/ 334، واأعالم اجلزائر �ص 152، وفهر�ص الفهار�ص507/1، وغريها.  )1(
ال�سيخ الرما�سي �ص 86.  )2(

تعريف اخللف 566.  )3(
�سجرة النور 1/ 334.  )4(
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ا�سي)1(.” مَّ ق الرُّ يخ ِعّلي�ص: “العالمة املحقِّ وقال ال�سَّ

مة، الَّدراكة الَفّهامة،  ه عبدالرحَمن اجلاِمعي الَفا�سي بَقوله: “العامل الَعالَّ وحالَّ
َفى”)2(  اد، مْنهُل الُعلوم الأ�سْ اوية النّقاد، �ِسراُج التْحقيِق الوقَّ الرَّ

ره)3(.”  ِره وِم�سْ وقاَل فيه عاِدل نِويه�ص: “حامُل رايِة الِفقِه املاِلكي يف ع�سْ

من  مب�سْتَغامن  حلَّ  فيَمن  العْقيان  “�سِبيَكة  منظوَمته:  يف  َحوا  بن  د  حَممَّ وقال 
الُعلَماء والأْعيان”: 

اً��ا ��اظ��� �����ةاً ُح��فَّ اً��ا اأِئ�����مَّ ��ائ��خ��� ���اَم�����سَ ُم���َت���اب���ِع���ني ِع���ْل���م���ُه���م اأي���َق���اظاً
ِر ال�َْع�سْ ��ُي��وِخ  ���سُ ��ْي��ُخ  ���سَ ل���ُ��ُه��م  ُة َج���ْم���ِع ُع���ل���َم���اِء ال��ُق��ْط��ِراأَوَّ ُغ������رَّ
���اِد ���قَّ ����اِظ وال���نُّ واْلأْف���راِدَخ����امَت����ُة احُل����فَّ الأْق��ِوَي��اِء  ُب��ُذور  �َسْم�ُص 
ِر ال�َْع�سْ ��ِك��الِت  ُم�����سْ ُق��ْف��ِل  ْهمَف���احِتُ  الدُّ ُلَماِت  الظُّ َغَب�ِص  ��َراُج  ���سِ
ا�ِص اْلَغوَّ الأْق��ِوَي��اِء  َجْمِع  ��يرِئي�ُص  ��ا���سِ مَّ ��د ال��رُّ ��مُّ ��َط��َف��ى حُمَ امْلُ�����سْ

فتح العلي املالك 329/1.  )1(
�سرح ق�سيدة احللفاوي يف فتح مدينة وهران ل 30، خمطوط.  )2(

اأعالم اجلزائر �ص 152.  )3(
التعريف برتاث ال�سيخ م�سطفى الرما�سي للدكتور حمدادو بن عمر بحث �سارك به يف ندوة: “ال�سيخ   )4(

الرما�سي واأعالم غليزان الجتهاد والت�سوف” �ص 98.
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املَْطَلُب ال�صابُع
ا�صي داِخَل املْذَهب املَاِلِكي مَّ مكاَنُة االإَماِم الرُّ

باأنَّه:  ا  �َسابقاً راأْينا  كَما  امْلالِكي  امْلَذَهب  ُعلَماء  قَبل  من  ي  ما�سِ الرُّ الفِقيُه  ف  ُو�سِ
اد،  قَّ اِوية النَّ ق، وَحامُل لواِء الِفْقه املاِلِكي، الرَّ ّقاد املَدقِّ امْلُحّقق، واجِلهِبذ النَّ َمة  “الَعالَّ
الفذِّ  ا�ْستَطاع مبْنهِجه  الذي  ق،  املدقِّ ُق  املحقِّ الإماُم  عنَدُهم  فُهو  التَّْحِقيق”  �ِسراُج 
كَما  الِحها،  اإ�سْ على  يعَمل  واأن  �َسبقُه،  من  وهناِت  اأوَهاَم  يْك�ِسف  اأن  الثَّاقِب  ونَظره 

، مل َي�سبْقه اأحٌد اإليَها. ق م�سائَل علمَيةاً ا�ْستطاَع اأن يَحقِّ

َخرَبوا  اأنَّهم  امْلَذَهب،  ُفَقهاء  عند  املنِزَلِة  هِذه  ما�سي  الرُّ الَفقيه  بلوِغ  يف  رُّ  وال�سِّ
يف  الُكُتب  اعتَماِد  �سْرَطا  فيها  َق  حتقَّ قد  اأنَّها  فَوجُدوا  َم�سائَلها،  وَخرُبوا  موؤلَّفاِته 

امْلَْذهب)1(، وُهَما: 

• يَب.	 كَّ والرَّ ّما�سي بُطرٍق ل تْقبُل ال�سَّ ة ن�ْسَبتها اإلى ُموؤَلِفها الَفِقيه الرُّ حَّ �سِ

• ملِة، وعَدُم خروِجها عن الَقوِل امْلُتَفق عَليه، اأِو الراِجِح، 	 ُة م�سائِلها يف اجْلُ �سحَّ
واعتَمادها  ِمنها  بالأْخذ  املاِلكيِة  فَقهاُء  ى  اأْو�سَ ولذا  امْلُ�ساِوي؛  اأو  امْل�ْسهوِر،  اأو 

َدار الَفتاَوى واْلأحَكام. ا به �َسواءاً يف َتاأليِف الُكتِب، اأو يِف اإ�سْ ا موُثوقاً َمرجعاً

ا احَلوا�ِسي امْلُعَتَمدة يف املْذَهب املاِلكي: “وِمن  ر َذاكراً َقال الِهاليِل يف نوِر الَب�سَ
ُم�سَطفى،  يِخ  وال�سَّ باَبا،  اأْحَمد  ْيخ  وال�سَّ َغازي،  ابِن  َحا�ِسية  امْلعَتمَدة:  احَلوا�سي 

َخْيِخي”)2(. والطُّ

انظر تف�سيل هذه امل�ساألة يف كتاب نور الب�سر �سرح مقدمة املخت�سر لأبي العبا�ص اأحمد بن عبدالعزيز   )1(
الهاليل �ص 129، مراجعة وت�سحيح حممد حممود ولد الأمني طبع دار يو�سف بن تا�سفني ط 1 �سنة 

2007، ومكتبة الإمام مالك اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية.
نور الب�سر �ص 133.  )2(
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وقال الّنابَغة الَغاَلِوي: 

َتاِئي ك�ِسراٍج َما اْنَطَفى)1(. َعَلى التَّ َواْعتَمُدوا َحا�ِسيةاً مِلُ�سَطَفى   

يُدلُّ  ا�سي  مَّ الرُّ الَفقيِه  ملوؤلَّفاِت  املاِلِكية  فقهاُء  اأْولُه  الِذي  الكِبرُي  اِلْهتَماُم  َهَذا 
واب  ال�سَّ اأُخِطئ  ل  بْل  امْلالكَية،  ُكتِب  بني  �ساِميةاً  َمكانةاً  لها  اأَنَّ  على  قاِطعةاً  دَللةاً 
َحلِّ  يف  رِر  الدُّ َجواهِر  َعلى  َحا�ِسيِته  َتاأليِف  يف  ي  ما�سِ الرُّ الَفقيِه  مْنهَج  اإنَّ  ُقلت:  اإن 
األفاِظ امْلخَت�سر، قد �َسار عليه الَعديُد من الُفقهاِء الِذين اأََتو من بعِده يف ُموؤلَّفاِتهم 
تاريِخ  يف  الَباحِثني  اأعَظم  اأحُد  َلحَظه  ما  وَهذا  منَها،  احَلوا�ِسي  ة  وخا�سَّ الفْقهيِة، 
د بُن  و�ِص الَفقيُه الَكبري حممَّ ة والِفقِه املاِلكي على َوجِه اخل�سُ الفْقه الإ�ْسالمي َعامَّ
ا على اأْغالِط عبدالباِقي  ثاً احَل�َسن احَلْجوي الثَّعاِلبي )ت  1376هـ( َحيُث قاَل متَحدِّ
وَقَع  وقد   ...“ لَها:  املَغارَبة  الفَقهاِء  الِح  واإ�سْ خِليل،  ر  ملْخت�سَ �َسرِحه  يف  رقايِن  الزُّ
ُعوا عَليه َحوا�سَي  حيِحه، وو�سَ قِل وغرِيه، َفاعَتنى املَغاربُة بت�سْ للزْرقايِن اأغالٌط يف النَّ
يخ  َتائي وغرِيها، ِمنُهم: ال�سَّ ي على التَّ ما�سِ يخ ُم�سطفى الرُّ ة من َحوا�ِسي ال�سَّ م�ْستَمدَّ
ر  اين، و�َسيُخ �سيوِخنا حَمّمد بُن املَدين ُكّنون اخت�سَ د بُن احَل�َسن بنَّ اأُبو عبداهلل حُممَّ

ُهوين)2(”. حا�سيَة الرُّ

الَفِقيه  حا�ِسية  ِقيمِة  عن  ث  حَتدَّ حينَما  اِلك  ال�سَّ ابُن  ا  اأي�ساً اأَي  الرَّ هذا  ُد  ويوؤَيِّ
ما�سي  : “يعتِمُدها اأي َحا�ِسية الرُّ َفاِتهم َقاِئالاً ا�سي واْعتَماد امْلَالِكية عليَها يف موؤَلَّ مَّ الرُّ

ا”)3(. ٌع عيَنه َعليَها اأَبداً ايِن كاأنَّه وا�سِ البنَّ

ُه ِحيَنما َعَزَم على تاأْليِف َحا�سَيِته  مِة حا�ِسَيتِه اأنَّ َبل َيْحكي الَفقيُه الرُهويٍن يف ُمقدِّ
ِخزاَنِة  ِمْن  ا  ُكتباً ا�ْستَعاَر  حتَّى  اأُْخرى  ُر  وُيوؤخِّ ِرجالاً  م  ُيقدِّ الأَْمِر  هَذا  يف  ا  داً ُمرتدِّ َبِقَي 

نظم بوطلحية يف املعتمد من الكتب والفتوى يف املذهب املالكي ملحمد النابغة بن عمر الغالوي �ص 121،   )1(
حتقيق يحيى بن الرباء ت�سر موؤ�س�سة الريان ط 2 �سنة 1425ه� 2004م.

خليفة  هيثم  اعتناء   ،577 �ص  احلجوي  احل�سن  بن  ملحمد  الإ�سالمي  الفقه  تاريخ  يف  ال�سامي  الفكر   )2(
املكتبة الع�سرية �سنة 1430ه� 2009م.

باملوقع  من�سور  القلعي”  الرما�سي  م�سطفى  ال�سيخ  حا�سية  الفقهي:  تراثنا  “من  بعنوان:  مقال   )3(
.https://majles.alukah.net/t124948/ :الإلكرتوين
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ان، َفن�سَط ِلتاأْليِف حا�ِسيِته، وكان ِمْن بنْيِ الُكتِب  ريِف ِبَوزَّ ريِح َمولي عبداهلل ال�سَّ �سَ
َبْل  اخِلزاَنة  ِبهذه  ُمتواِفرة  الِكتاِب  َفُن�سُخ  ي  ا�سِ مَّ الرُّ الَفقيِه  حا�ِسَية  ا�ْستعاَرها  الَّتي 
عَلى  َوالَقاِئم  ريف  ال�سَّ َحَفدة مْولي عبداهلل  اأَحُد  الَّذي هو  الّرهوين  الَفقيه  ديُق  �سَ
لك ُن�سَخة حِلا�ِسية  ُد َعِلي بن اأِحمد كاَن مَيْ يِّ ِر، وُهَو ال�سَّ هاِته اخِلزانَة يف هَذا الَع�سْ

ا�ص َهَذا)1(. ا عَلى َظهِرها اإِلى يْوِم النَّ ما�سي، ول َيزاُل َقْيَد مْتليِكِه َلها ُمدوناً الرُّ

ل الرَبَكة... اأَِبي احْل�َسن �َسيِّدي َعِلي بن  هت ِلْلفا�سِ َقاَل الإِماُم الْرهوين: “... َفتَوجَّ
ريِف امَلذُكور  د بن َمْولي عبداهلل ال�سَّ يِّب بن َمْولي حُممَّ �َسيِّدي اأَحَمد بن َمْولي الطَّ
ل ما  ا وَعِن املُ�سِلمنَي اأَْف�سَ ِلُيعرَيين َما اأُطاِلُع ِمَن الُكتِب َفاأَجاَبني ِلذِلَك َجزاُه اهلل عنَّ
ريِح  ة �سَ ة...َفدخْلنا اإلى َرو�سَ ا َعن اإِْح�ساِنِه... َفاأر�َسل َمِعي َبْع�َص الأَِحبَّ ُجِزَي ِبِه حُم�سناً
َفاأخْذُت  اخِلزاَنَة  يِل  َفَفتح  ِبها،  الُكُتِب  وكاَنت خَزاَنة  امَلذكوِر  َمْولَي عبداهلل  ْيِخ  ال�سَّ

ا”)2(. مْنها َما اأَحَبْبُت، َففِهمُت اإِْذ َذاَك ما َراأْيت، َفزاَدين َذلَك َن�ساطاً

امَلغِرِب  ُفقهاُء  ة  -وخا�سَّ امَلاِلكيِة  ُفقهاِء  َبْع�َص  اأَنَّ  عَلى  ٌة  َدالَّ ُكلَها  ُن�سو�ٌص  َفهذِه 
َدْرِبه  عَلى  َو�ساُروا  مِبْنهِجِه،  َتاأثَّروا  ا�سي  مَّ الرُّ الَفقيِه  َبْعَد  َعا�ُسوا  الَّذيَن  ى-  الأَْق�سَ
ا�سي يْظهُر ذِلك  مَّ ماِم الرُّ ُعوا َحوا�ِسي ُت�سِبُه حا�ِسَيَة الإِ يف موؤَلَّفاِتهم وُكتِبهْم؛ اإِْذ و�سَ

ِبَجالٍء يِف جانَبني اْثَننِي: 

�ُسروح  ِمن  ُمعني  �َسْرح  َعت عَلى  ُو�سِ اأنَّها  َرْغم  احَلوا�ِسي  اأَنَّ هذه  ُل:  الأَوَّ اجَلاِنُب 

عبدالَباقي  الإِماِم  �َسرِح  عَلى  عَتا  ُو�سِ والْرهوين  اين  الَبنَّ َكحا�ِسَيَتي  َخليل  ر  ت�سَ خُمْ
ر  َبا كلَّ �َسارٍح مِلْخت�سَ رح امَلذُكوِر، َبْل َتعقَّ ب ال�سَّ را عَلى َتعقُّ ُهَما مَلْ َيْقت�سِ رقايِن َلكنَّ الزَّ

َخليل َوقَع يِف �َسرِحِه َخَلٌل اأَْو َخَطاأٌ َوَقَفا َعَلْيِه.

�ُسروِحهم،  يف  املُخَت�سر  اح  �ُسرَّ َبع�ص  اأْوهاِم  َعن  ثا  ُمَتحدِّ احَلجوي  الإِماُم  َقال 

يوجد قيد متليك من قبل ال�سريف علي بن اأحمد �سديق الإمام الرهوين على ن�سخة من حا�سية الإمام   )1(
الرما�سي �سريه عالل بن اإبراهيم اإلى خزانة مولي عبداهلل ال�سريف بوزان حتت رقم 997/1، كما 

توجد ثالث ن�سخ اأخرى من احلا�سية باخلزانة نف�سها. 
حا�سية الرهوين اأو اأو�سح امل�سالك واأ�سهل املراقي اإلى �سبك اإبريز ال�سيخ عبدالباقي 4/1.  )2(
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هم:  وَغرْيِ والْرهويِن  والَبنايِن  والتَّاودي  ا�سي  مَّ َكالرُّ َعلْيِهم  امَلغاِرَبِة  وا�ْستْدَراكاِت 
ر َخليل ِب�سْرٍح َحفيٍل، ا�ْستَمدَّ مْنه ُكل َمْن َجاء  -اأْي َعِلي الأَْجهوِري- خُمت�سَ “�َسَرح 

حيِحَها”)1(. بْعدُه عَلى َما ِفيِه ِمْن اأَْغالٍط، اْعتَنى امَلغاِربُة ِبت�سْ

اِبقنَي َطاَلْت هِذه احَلوا�ِسي حتَّى فاَقِت  وِب�سَبِب هِذِه ال�سِتْدراكاِت املْطلَقة عَلى ال�سَّ
روح املْح�سى عَلْيَها)2(. ال�سُّ

اْنِتقاَداِت  ا�سي يِف  مَّ ُت�سِبُه حا�ِسيَة الإِماِم الرُّ اأَنَّ هِذه احَلوا�ِسي  الثَّاين:  اجَلاِنب   
اُر ُنقوِل  ْخطاِئهم الَّتي اأَْوقَعُهم ِفيَها اْخت�سَ ِة اأَ حيح اأَْوهاِمِهم، َوُمعاجَلَ َمْن �َسبَقُه، وَت�سْ

منَي. املَُتَقدِّ

ا  “وُرمبَّ اِبقنَي:  ال�سَّ عَلى  َبُه  َتعقُّ معلِّالاً  حا�ِسَيِته  مِة  مقدِّ يف  ا�سي  مَّ الرُّ الإِماُم  َقال 
ِدي ِبذِلك اإي�ساَح احَلقِّ ل اإِذاَعَة النُّْطِق،  َتكّلمُت َمَع َغرِيه اأْي التَّتائي وَمع َاملوؤلِّف، َوق�سْ

َواأَعوُذ ِباهللَّ ِمْن َذِلَك”)3(.

ا حما�ِسَن حا�سَيِة الإِماِم الْرهوين، َوِمْنها: َت�سِحيُح اأَْغالِط  َوَقاَل احَلْجوي ُمرِبزاً
-اأْي  “َو�َسَلَك  ِباأْلفاِظها:  َونْقِلها  منَي  املَتقدِّ ُن�سو�ِص  عَلى  الِعِه  اطِّ ِب�سَبِب  �َسبَقُه  َمْن 
منَي الَّذي  ا ِبَنقِل َكالِم املَتقدِّ حيحاً ا �سَ ا، وَمْهَيعاً ا �سريحاً الْرهوين- يف التَّحقيِق َطريقاً
َذلَك  َوِب�سَبِب  ِحْفِظه،  وُثقوِب  الِع،  الطِّ يف  َن�ساِطه  عَلى  دلَّ  ا  ممَّ ِبلْفِظِه،  الأَ�سُل  ُهَو 
اأَْف�سُدوا بهَما َكالَم   ، اِر والتَّلخي�صِ َقْبَله يف الْخت�سَ َوَقعْت ملْن   ، ا َكثريةاً اأَغالطاً َح  َف�سَ

منَي”)4(. املَتقدِّ

ر�ص  الدَّ ادِر  َم�سَ من  اأ�َسا�سيًّا  ا  دراً م�سْ ي  ما�سِ الرُّ الإَمام  ُموؤلَّفاِت  َبحت  اأ�سْ كَما 
ي  ما�سِ الرُّ الفِقيِه  بعَد  امَلالكَية  ِة  اأئمَّ ِمن  األَّف  َمن  اأْغَلب  اأنَّ  اإذ جَنُد  املاِلكي؛  الِفقِهي 

ا يِف اْلِفقِه ينُقل عن الإمام، ويقَتِب�ُص من ُكتِبه:  كتاباً

الفكر ال�سامي يف تاريخ الفقه الإ�سالمي �ص: 610.  )1(
مثل حوا�سي الرما�سي والبناين والرهوين.  )2(

حا�سية الرما�سي على التتائي ل 1  )3(
الفكر ال�سامي 626.  )4(
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ا  داً مة حا�ِسيِته معدِّ اوي )ت 1241ه��( يف ُمقدِّ د ال�سَّ مُة اأَحَمد بُن حممَّ قال الَعالَّ
ي  ا�سي حَم�سِّ يخ ُم�سَطفى الرمَّ ُرموَز الأْعالم الِذين اعَتمَدهم يف حا�ِسيِته: “... ولل�سَّ

وَرة: )ر(”)1(. َتائي ب�سُ التَّ

د  حَممَّ بن  د  حممَّ ي  ما�سِ الرُّ للَفقيه  اء  الرَّ َحرف  اأي  َنف�ُسه  مُز  الرَّ ا�سَتعَمل  كَما 
قِل عْنه يف ِكَتابْيه الإِْكليِل  ال�سْنَباوي امَلعُروُف بالأِمري )ت 1232ه�( الِذي اأْكرَث من النَّ

ر َخليل، واملْجموع)2(. �َسرح خمت�سَ

ا  داً مة حا�سيِته ُمعدِّ ا يف ُمَقدِّ �سوِقي )ت 1230ه��( اأي�ساً د بن َعَرفَة الدَّ وقال حممَّ
للَعالمة  ورُته: )طفى(  �سُ “...ومبا  َتاأليِفه:  يِف  قوَلهم  اعتَمد  الِذي  املالِكية  الأْعالَم 

ي التَّتائي”)3(. ي حَم�سِّ ما�سِ يُخ م�سطَفى الرُّ ال�سَّ

وا�ستعَمَل الرْمَز نف�َسه كلٌّ من: 

• ّباين فيَما 	 الرَّ “الفْتح  ايِن )ت 1194ه��(يف حا�ِسيته:  البنَّ د بن احَل�سن  حممَّ
رَقاين،  ورة )ز(: للزُّ ا ب�سُ مِتها: “ ُم�سرياً رقاين”، فقاَل يِف مَقدِّ ُذهَل عنه الزُّ
و)طفى(:  يح،  للتَّو�سِ و)�سيح(:  اب،  للَحطَّ و)ح(:  للِخر�ِسي،  )خ�ص(  وب� 

ملُ�سَطفى...”)4(

• ح امَل�ساِلك واأ�ْسهل 	 ُهوين )ت 1230ه��( يف َحا�سيِته: “اأَو�سَ د بن اأحَمَد الرُّ حَممَّ
امَلراِقي اإلى �َسبِك اإْبِريز عبدالَباِقي”)5(. 

• حَمن�ص َباِبه بن اْعبيد الّدمَياين )ت1185ه��( يف كتاِبه”َمي�سر اجَلِليل �َسرح 	
ر خِليل”. خُمت�سَ

بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك 2/1.  )1(
ينظر املجموع 33/1.  )2(

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري 2/1.  )3(
الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين 6/1.  )4(

قال الإمام الرهوين بعدما بنّي املق�سود من ا�سطالحاته التي انفرد بها يف حا�سيته: “... وما فيه من الرموز   )5(
غري هذا فعلى ا�سطالح من �سبق”. اأو�سح امل�سالك واأ�سهل املراقي اإلى �سبك اإبريز ال�سيخ عبدالباقي 5/1. 
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• �سْرح 	 يف  “البْهَجة  كَتابه:  يف  1258ه��(  )ت  الت�ُسويل  الم  عبدال�سَّ بُن  َعلي 
م. التُّحَفة” لبن َعا�سِ

• غري 	 رح ال�سَّ ال�سَّ َحا�سَيته على  َحْمُدون )ت 1273ه��( يف  الب بن  الطَّ د  مَّ حُمَ
ين. ُروري ِمن ُعلوم الدِّ ارَة على املُر�ِسد املُِعني َعَلى ال�سَّ مَليَّ

• ر 	 د بُن اأْحَمد ِعلِّي�ص )ت 1299ه��( يف كَتابه: “ِمَنح اجَلليِل �سرُح خمت�سَ حُممَّ
َخِليل”.)1(

ب:  اخلْر�سي  على  حا�ِسيِته  يف  1189ه��(  )ت  الَعَدوي  اأحَمد  بُن  َعلي  له  وَرمَز 
...“ الِكتاب:  يف  املُ�ستعَملة  ا�سِطالَحاته  ا  ناً مبيِّ متها  مقدِّ يف  فقال  تت”،  ي  �سِّ “حُمَ

ي التتائي فُهو اإ�ساَرة لل�ّسْيخ ُم�سَطفى املْغربي اجَلزاِئِري”.)2( وحيُث قلُت: حَم�سِّ

ل  امْلَقام  لأنَّ  اأذُكْره؛  ا مل  مِمَّ وَغريَها  مَعنا،  �سبَقْت  الِتي  والأِدلُة  واهُد  ال�سَّ فَهذِه 
ا  اإ�سَهاماً اأ�ْسهم  ي  ما�سِ الرُّ الَفقيَه  الإماَم  اأنَّ  عَلى  دليٍل  خَلرُي  َهذا،  من  باأْكرث  ي�ْسمُح 
م�َسائله،  ق  وحقَّ م�ساِدره،  واأغَنى  ته،  مادَّ فاأْثرى  املاِلكي؛  امْلذَهب  ِخدَمة  يف  ا  عظيماً
ح َما وقَع فيه مْن اأوَهام، ونَفى عْنه زُيوف الآراِء والأَقواِل... فَكان بحقٍّ نقَطة  و�سحَّ

حتوُّل كرْبى يف م�َسار امْلذَهب امْلاِلكي، وتاريِخه الَعريِق.

ا مل يتعر�سوا يف مقدمات كتبهم لبيان معنى م�سطلح: “طفى”،  كل هوؤلء الأئمة الذين ذكرتهم �سابقاً  )1(
اأغنت �سهرته عن  ا،  اأ�سبح يف ع�سرهم م�ستهراً ا منهم على ا�سطالح من �سبقهم، وال�سطالح  جرياً

بيانه.
حا�سية علي العدوي على اخلر�سي 3/1.  )2(
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خامتة

ا اأُقول:  ِختاماً

• ي مل ُيوَف حّقُه من التَّعريِف به وَبيان َمْنزَلِته الِعلِمية 	 ما�سِ اإنَّ الإَمَام الفِقيَه الرُّ
ِرنا هَذا من الَباحِثني  ريه، اأْو من جاَء بْعدُهم حتى ع�سْ �سواءاً من ِقَبل ُمعا�سِ

اِر�ِسني. والدَّ

• ما�سي بلَغ َدرجَة الإَمامة يف امْلْذهِب املاِلِكي، واإَذا كان اأ�سَحاُب 	 اإن الَفِقيه الرُّ
وه حّقُه كما قْلنا، فاإن الُفقهاَء  رَي مْل ُيوفُّ اِجم وامْلَ�سَيَخات وال�سِّ ري وكُتِب الرتَّ ال�سِّ
وا اأقواُله  ها، بعد اأن َعر�سُ وؤوُه املنِزلَة الِتي ي�ستحقُّ امْلاِلكيَة مل يْغمطوُه َحقه، فبوَّ
فيِهم،  ا  اإماماً روه  دَّ ف�سَ ومَقاِيي�سِه،  قيَقة،  الدَّ العْلم  َقواِعد  على  واجتهاَداِته 

اء والَفْتوى.  وتوا�سْوا باعتَماد اأقَواله يف الَق�سَ

• ا فيمن بْعدُه من 	 ي مبنَهِجه الفذِّ قد تَرك اآثاراً ما�سِ ق الرُّ َق املَدقِّ اإن الإماَم املحقِّ
فَقهاِء املاِلِكية جتلَّْت يِف وْجَهني:

عوا  ُموؤلَّفاتِهم فو�سَ تْدِوين  َنِهجه يف  ُوُجوُد فَقَهاء بعدُه �َساروا َعلى  ُل:  الَوْجه الأوَّ

يف  ي  ما�سِ الرُّ الَفقيِه  بحا�ِسية  �سبيَهةاً  َخِليل  يخ  ال�سَّ ر  خمت�سَ �ُسروِح  على  َحوا�ِسَيهم 
ُهوين وغرْيِهما. اين والرُّ مون اأْمثال الإِماِم البنَّ كِل وامْل�سْ ال�سَّ

ا يف  ي كتاباً ما�سِ الرُّ الإَمام  بعَد  امْلاِلكَية  األَّف من  اأنَّ كلَّ من  الثَّاين: جِند  الوجُه 

ي الفْقِهَيَة َكما �سَبق  ما�سِ اِدره يف التَّدويِن كُتَب الإَمام الرُّ هاِت م�سَ الِفقه يْجعُل ِمن اأُمَّ
ا.  نَّ اأن بيَّ

واٍب  تَنا فما َكان من �سَ ر يِل ْجمُعه حوَل هَذا الإماِم اجلِليل من اأِئمَّ هذا ما تَي�سَّ
فِبَتوِفيق مَن اهلِل، وَما َكان من خَطاأ اأو �َسهٍو اأو ِن�ْسيان فِمن نف�ِسي، واهلُل اأعَلُم واأْحَكم. 
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قائمة امل�صادر واملراجع

يخ �سيِدي َعلي بَرَكة، فيَما اأ�ْسَكل عليه . 1 اأَجوبٌة فقِهَية عَلى اأ�سئلِة عامِل تْطوان ال�سَّ
امل�سطفى  حممد  للفقيه  �سروِحه،  وبْع�ِص  َخليل،  يخ  ال�سَّ ر  خمت�سَ م�َسائِل  من 
�سمن   12978 رقم:  حتت  بالرباط  احل�سنية  باخلزانة  خمطوط  الرما�سي. 
يد  جمموع، والكتاب ُطبع بتْحقيق الَباحَثني عبدالفتَّاح مغُفور وعبدالَبا�ِسط �سِ

ينَيِة والأَوَقاف باجلزاِئِر �سنَة 2015م. وؤوِن الدِّ من من�ُسوراِت وَزارِة ال�سُّ �سِ
اإي�ساح املكنون يف الذيل على ك�سف الظنون لإ�سماعيل بن با�سا البغدادي، ن�سر . 2

دار اإحياء الرتاث العربي بريوت لبنان.
اأو�سح امل�سالك واأ�سهل املراقي اإلى �سبك اإبريز ال�سيخ عبدالباقي لأبي عبداهلل . 3

املدين  بن  حممد  حا�سية  وبهام�سها  1230ه�(  )ت  الرهوين  اأحمد  بن  حممد 
كنون دار الفكر �سنة 1978. 

عرفة . 4 بن  اأحمد  بن  ملحمد  للدردير  الكبري  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية 
الد�سوقي)ت 1230ه�( ن�سر دار الفكر بريوت.

الإمام . 5 �سرح  على  ال�ساوي  بحا�سية  املعروف  امل�سالك  لأقرب  ال�سالك  بلغة   
الدردير ال�سغري لأبي العبا�ص اأحمد بن حممد ال�ساوي )ت 1241ه�( ن�سر دار 

املعارف.
بيري . 6 مطبعة  احلفناوي  حممد  القا�سم  لأبي  ال�سَلف  برجال  اخلَلف  تعريف 

اجلزائر �سنة 1906م.
حا�سية على �سرح اخلر�سي ملخت�سر خليل لعلي العدوي ن�سر املطبعة الأمريية . 7

الكربى، ط 2 �سنة 1317.
للتتائي . 8 املخت�سر  األفاظ  حل  يف  الدرر  جواهر  على  الرما�سي  الفقيه  حا�سية 

خمطوط باملكتبة العامة مبدينة تطوان حتت رقم: 9.
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املطبعة . 9 ط  خملوف  حممد  بن  ملحمد  املالكية  طبقات  يف  الزكية  الّنور  �سجرة 
ال�سلفية �سنة 1349ه�.

�سرح اأرجوزة الإمام احللفاوي يف فتح مدينة وهران لالإمام اأبي زيد عبدالرحمان . 10
اجلامعي خمطوط باملكتبة الوطنية بباريز حتت رقم: 5113.

يف: . 11 بغليزان  ندوة  والت�سوف  الجتهاد  غليزان  واأعالم  ا�سي  مَّ الرُّ ال�سيخ 
2013/6/10م، ن�سر وزارة ال�سوؤون الدينية والأوقاف اجلزائر.

الذاتية . 12 را�ص  اأبي  حياة  اأو  ونعمته  ربي  بف�سل  التحدث  يف  ومنته  الإله  فتح 
والعلمية ملحمد بن اأحمد النا�سر ال�سهري باأبي را�ص، �سبط وحتقيق حممد بن 

عبدالكرمي اجلزائري املوؤ�س�سة الوطنية للكتاب.
الفتح الّرباين فيما ذهل عنه الزرقاين ملحمد البناين �سبط وت�سحيح عبدال�سالم . 13

حممد اأمني، ن�سر دار الكتب العلمية بريوت، ط الأولى، �سنة 1422ه�/2002م.
فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب الإمام مالك ملحمد علي�ص )ت 1299ه�(، . 14

ن�سر م�سطفى احللبي �سنة 1958م. 
اعتناء . 15 بن احل�سن احلجوي،  الإ�سالمي ملحمد  الفقه  تاريخ  ال�سامي يف  الفكر 

هيثم خليفة املكتبة الع�سرية �سنة 1430ه�/2009م.
بن . 16 وامل�سل�سالت ملحمد  وامل�سيخات  املعاجم  والأثبات ومعجم  الفهار�ص  فهر�ص 

الإ�سالمي  الغرب  دار  �سنة 1982م   2 عبا�ص ط  اإح�سان  الكتاين، حتقيق  علي 
بريوت.

املجموع مع �سرحه �سوء ال�سموع يف �سرح املجموع ملحمد الأمري بحا�سية حجازي . 17
العدوي، حتقيق: حممد حممود ولد حممد الأمني، ن�سر دار يو�سف بن تا�سفني 

ومكتبة الإمام مالك نواك�سوط، ط 1 �سنة 1426ه�/2005م.
معجم اأعالم اجلزائر من �سدر الإ�سالم حتى الع�سر احلا�سر لعادل نويه�ص، . 18

ط 2 �سنة 1980م، موؤ�س�سة نويه�ص لبنان.
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املالكي . 19 عبداهلل  اأبو  علي�ص  ملحمد  خليل  خمت�سر  �سرح  يف  اجلليل  منح 
)ت1299ه�(، دار الفكر بريوت �سنة 1409ه�/1989م.

نظم بوطلحية يف املعتمد من الكتب والفتوى يف املذهب املالكي ملحمد النابغة بن . 20
عمر الغالوي حتقيق يحيى بن الرباء.

نور الب�سر �سرح مقدمة املخت�سر لأبي العبا�ص اأحمد بن عبدالعزيز الهاليل، . 21
مراجعة وت�سحيح حممد حممود ولد الأمني طبع دار يو�سف بن تا�سفني ط 1 

�سنة 2007م، ومكتبة الإمام مالك اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية.
اأمني . 22 حممد  بن  لإ�سماعيل  امل�سنفني  واآثار  املوؤلفني  اأ�سماء  يف  العارفني  هدية 

البغدادي )ت 1399هـ( ط دار اإحياء الرتاث العربي بريوت لبنان. 
23 .. https://majles.alukah.net/t124948/ :املوقع الإلكرتوين
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من الأدعية امل�سروعة قبيل ال�سالم

»من الأدعية التي ت�سرع اأن تقال يف الت�سهد الأخري قبيل ال�سالم، 
ما جاء يف حديث اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه، اأنه قال: يا 
ر�سول اهلل علمني دعاًء اأدعو به يف �سالتي، قال: قل: »اللهم اإين 
اأنت، فاغفر يل  اإل  ظلمت نف�سي ظلمًا كثريًا، ول يغفر الذنوب 

من عندك مغفرة اإنك اأنت الغفور الرحيم«. متفق عليه. 
  لطائف الفوائد للدكتور/�سعد اخلثالن، )�ص: 49(.






