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�شوابط الن�شر يف املجلة

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

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

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

األ تزيد �سفحاته عن خم�سني �سفحة.  
4

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

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

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

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

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

وميكن اإر�سال البحوث عن طريق بريد املجلة الإلكرتوين.

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

.)Traditional Arabic(

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

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

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

بعد اجتياز البحث للتحكيم.

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

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



الهيئة العلمية اال�شت�شارية للمجلة 

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

ل�سماحة مفتي عام اململكة العربية ال�سعودية

ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ

رئي�س �سرف اجلمعية

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

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

اأن حممًدا عبده ور�سوله، اأما بعد: 

فاإن اهلل  ملا خلق الأر�ص اختار منها البلد احلرام )مكة املكرمة(، فجعله 

)ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ(  واأف�سلها، قال تعاىل:  واأ�سرفها  خري بقاع الأر�ص 

بقاع  من  لغريه  لي�ست  بخ�سائ�ص  فخ�سه  الأمني  البلد  اختار  لقد   ،]٦8 ]الق�س�ص: 

الأر�ص، وزاده ت�سريًفا وتعظيًما..

ومن ذلك اأن اهلل  جعله مثابة للنا�ص قال تعاىل: )ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ( ]البقرة: 1٢٥[، واأودع يف قلوب املوؤمنني حّب بيت اهلل احلرام وال�سوق اإليه، 
فما زاره م�سلم اإل ويف قلبه حب وتطلع باأن يعود اإليه مرة اأخرى.

وقد جعله اهلل حرًما اآمًنا ل ي�سفك فيه دم، ول ينفر فيه �سيد، ول يختلى خاله، 

ًفا لها، كما جعله �سبًبا لقيام اأمر دين النا�ص ودنياهم  ول تلتقط لقطته اإل ملن كان ُمعرِّ

و�سالحه قال تعاىل: )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ( ]املائدة: ٩٧[. 

  عهد اهلل ببناء هذا البيت اإىل نبيني من اأنبيائه: اإبراهيم واإ�سماعيل

)ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( 
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1٢٧[، فلي�ص يف الدنيا بيت ي�سرع الطواف به اإل بيت اهلل احلرام، ولي�ص يف  ]البقرة: 

الدنيا مو�سع ي�سرع تقبيله وا�ستالمه اإل احلجر الأ�سود اأو ا�ستالم الركن اليماين.

اأوجب اهلل على امل�سلمني ا�ستقباله يف م�سارق الأر�ص ومغاربها، يقول اهلل  وقد 

: )ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ( ]البقرة: 1٥٠[، واألزم اهلل امل�سلم اأن 

يزوره يف عمره مرة، ليطوف به هلل وي�سلي اإليه هلل، وجعله خام�ص اأركان الإ�سالم، 

٩٧[، وقال  ]اآل عمران:  )ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ(  قال تعاىل: 

ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الإ�سالم على خم�ص... وحج بيت اهلل احلرام«، فاأوجب على امل�سلم القادر 

ببدنه وماله يف عمره مرة، متى اأداه فقد برئت ذمته وخرج من التبعة. 

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اأيها النا�ص، قد فر�ص اهلل عليكم احلج فحجوا« فقال رجل: اأكل عام 

يا ر�سول اهلل؟ ف�سكت حتى قالها ثالًثا، فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لو قلت نعم لوجبت، وملا 

ا�ستطعتم«، ثم قال: »ذروين ما تركتكم، فاإمنا هلك من كان قبلكم بكرثة �سوؤالهم، 

واختالفهم على اأنبيائهم، فاإذا اأمرتكم ب�سيء فاأتوا منه ما ا�ستطعتم، واإذا نهيتكم 

عن �سيء فدعوه «، فلم يوجب اهلل احلج يف العمر اإل مرة، من اأداه فقد اأدى الواجب، 

وما زاد على ذلك فهو تطوع.

جعل اهلل البيت احلرام حرًما اآمًنا مطمئًنا رخاء �سخاء اآمنا من كل بالء، مو�سًعا 

ے           ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   )ہ   تعاىل:  قال  خريه،  دائًما  رزقه، 

ۓ  ۓ  ڭ    ڭ( ]الق�س�ص: ٥٧[، وهياأ له قيادة حكيمة، نذروا اأنف�سهم هلل ثم خلدمة 
اإخوانهم امل�سلمني، �سحوا بكل غال ونفي�ص يف �سبيل املحافظة على اأمن هذا البلد 

الأمني، ويف �سبيل راحة احلجيج حتى يخرجوا منه وهم يف نعمة و�سرور، فيح�سن 

بكل حاج وبكل زائر لهذا البلد الأمني، ويرى هذه التي�سريات والت�سهيالت اأن ي�سكر 

اهلل على ذلك، واأن يكون عوًنا لولة الأمر حفظهم اهلل على اأداء هذه املهمة العظيمة 

واحلفاظ على اأمن احلجاج واملعتمرين وراحتهم.

وقد ا�ستجاب اهلل دعاء نبي اهلل اإبراهيم  )ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی( ]البقرة: 
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1٢٦[، وجعله حرًما اآمًنا، ومن دخله كان اآمًنا، فمن اأراد تهديد اأمن هذا البلد الأمني 

موجه  ال�سر  هذا  ولكن  النا�ص،  من  لفئة  موجًها  لي�ص  ف�سره  فيه،  احلجيج  وتخويف 

�سد الإ�سالم، وهو حماربة هلل ولر�سوله ولعباده املوؤمنني، واهلل  يعاقب من هّم 

اإل  باملع�سية يف بيته احلرام واإن مل يفعلها، ومعلوم اأن كل املعا�سي ل يعاقب عليها 

بالفعل، اإل الإحلاد يف احلرم، فمن هّم فيه ب�سوء عاقبه اهلل قال تعاىل: )ڤ  ڤ  

الفيل  اأ�سحاب  اهلل  اأهلك  وقد   ،]٢٥ ]احلج:  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( 
گ   ک   ک   ک      ک   )ڑ   تعاىل:  قال  احلرام،  بيته  على  العتداء  اأرادوا  ملا 

ڻ    ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ  
ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ( ]الفيل: 1-٥[، وواجب على كل م�سلم 

اأن يعظم هذا البيت ويحفظ له حرمته وكرامته واأمنه.

اأهل اجلاهلية يف  بل  الإميان،  اأهل  نفو�ص  البيت احلرام م�ستقر يف  اإن احرتام 

وطماأنينته،  اأمنه  ويحرتمون  اهلل  بيت  يعظمون  و�ساللهم  كفرهم  وعلى  جاهليتهم 

ويرون اأن من يخّل باأمنه، فاإنه عا�ص ومرتكب خطاأ كبرًيا، فجاء الإ�سالم فزاد ذلك 

تعظيًما وتاأكيًدا، قال اهلل  ممتًنا على �سكان بيته احلرام: )چ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ( ]العنكبوت: ٦٧[، فكان العرب يحرتمون �سكان 
بيت اهلل ويعظمونهم، ويرون لهذا البيت حرمته واأمنه ومكانته.

مراده،  عن  قري�ص  كفار  ف�سّده  معتمًرا،  الهجرة  من  �ست  عام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  جاء 

الر�سوان قال تعاىل:  ببيعة  الكفار فيما يعرف  املوت ومنازلة  امل�سلمون على  وبايعه 

18[، ولكن حكمة  ]الفتح:  )ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ( 

اهلل اأبت اإل اأن يعود حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ثم يرجع من العام القادم لأداء العمرة، بعد اإبرام 

ال�سلح املعروف ب�سلح احلديبية مع اأهل مكة الذي ت�سمن ذلك، كل ذلك تعظيًما 

للبيت احلرام، حتى ل ت�سفك فيه الدماء، وحتى تبقى حرمته كما كانت.

وجاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص عام ثمان من الهجرة فاحًتا بيت اهلل احلرام، وقبل الفتح اأعلن 

اإعالنه ال�سهري: »من اأغلق بابه فهو اآمن، ومن دخل دار اأبي �سفيان فهو اآمن«، ثم بعد 
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ذلك يف �سبيحة اليوم الثاين من الفتح قام يف امل�سلمني خطيًبا منوًها بف�سل هذا البيت 

واأمنه وحرمته، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن مكة حرمها اهلل ومل يحرمها النا�ص، فال يحل لمرئ 

يوؤمن باهلل واليوم الآخر اأن ي�سفك بها دًما ول يع�سد بها �سجرة، فاإن اأحد ترخ�ص لقتال 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيها، فقولوا: اإن اهلل قد اأذن لر�سوله ومل ياأذن لكم، واإمنا اأذن يل فيها 

 �ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأم�ص، وليبلغ ال�ساهد الغائب«.

هذا البيان النبوي اأمام قبائل العرب املختلفة ليبني لهم اأن فتحه لبيت اهلل احلرام 

لن يحط من قدر هذا البيت، ولن ينق�ص من �سرف هذا البيت، بل �سرفه قدمي منذ 

خلق اهلل ال�سماوات والأر�ص، وحرمته قدمية، و�ستظل باقية اإىل قيام ال�ساعة.

)حجة  ب�  �سميت  الهجرة،  من  العا�سر  العام  يف  واحدة  حجة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حج 

لهم:  وقال  هذا،  عامه  بعد  يلقاهم  ل  اأنه  واأخربهم  النا�ص،  فيها  ودع  الوداع(، 

قليلة  خطبة  ملسو هيلع هللا ىلص  وخطب  هذا«،  عاِمي  بعد  األقاُكم  ل  »ُخذوا منا�سكُكم عّني لعّلي 

الألفاظ كبرية املعاين؛ لأن اهلل اأعطاه جوامع الكلم، جاء فيها: »اإن دماءكم واأموالكم 

حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، يف �سهركم هذا، يف بلدكم هذا...«.

ففي هذه اخلطبة العظيمة بنّي ملسو هيلع هللا ىلص حرمة دماء امل�سلمني واأموالهم، واأن الأ�سل يف 

دمائهم احلرمة اإل ب�سبب �سرعي، وكذلك اأموالهم، وبني اأن ماآثر اجلاهلية وفخرها 

وع�سبيتها قد األغاها الإ�سالم، والإ�سالم جّب وهدم ما كان قبله، واألغى الربا وبنّي 

اأنه مو�سوع، فاإن الربا حماربة هلل ولر�سوله، وهو من اأعظم الظلم، فاإن الربا ظلم 

و�سيلة  ويعدونه  بالربا،  يتعاملون  اجلاهلية  وكانت  احلق،  بغري  للمال  واأكل  للعباد 

لرثوتهم ومنو اأموالهم، فجاء اهلل بالإ�سالم وحّرم الربا؛ ملا ي�ستمل عليه من املفا�سد 

م�سّل  �ساّل  فاإنه  القراآن،  ن�سو�ص  بلغته  بعدما  حترميه  يعتقد  مل  فمن  والأ�سرار، 

والعياذ باهلل، واأخربهم اأن للن�ساء حقوًقا وعليهن واجبات؛ ليبنّي اأن الإ�سالم راعى 

املراأة واأنزلها املنزلة الالئقة بها، وذلك �سد ما يت�سوره اأعداء الإ�سالم الزاعمني 

اأن الإ�سالم اأهدر حقوق املراأة واأهانها، ولعمر اهلل اإن الإ�سالم اأنزلها املنزلة الالئقة 

بها، ثم اأخربهم، اأنه ترك فيهم كتاب اهلل، فما داموا معت�سمني به فلن ي�سلوا، بل 
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اأنه  �سيكونون �سعداء ما داموا متم�سكني بكتاب اهلل وعاملني به، وا�ست�سهدهم على 

واأديت ون�سحت، وكل م�سلم  بلغت  اأنك  ن�سهد  باأجمعهم:  بلغهم ر�سالة اهلل، فقالوا 

ي�سهد له بذلك، ونحن ن�سهد له اأنه بّلغ واأّدى ون�سح، وتركنا على املحجة البي�ساء، 

ليلها كنهارها ل ي�سل عنها بعده اإل هالك.

وت�سمل   ،]٢8 ]احلج:  ڳ(  ڳ   )ڳ    فقال:  احلج  من  احلكمة  اهلل  بنّي 

املنافع  تلك  واأعظم  اأجل  فمن  عظيمة،  احلج  منافع  اإن  والدنيوية،  الدينية  املنافع 

هلل  وا�ستجابة   ، ذكره  واإقامة  هلل  العبودية  بحق  والقيام  التوحيد  حتقيق 

ڑ    ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   )ڎ     اإبراهيم  اخلليل  لنداء  وتلبية 

ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ( ]احلج: ٢٧[.
ومن منافع احلج اأنه مو�سم للتبادل التجاري بني امل�سلمني، وحتريك عجلة القت�ساد 

قال تعاىل: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ( ]البقرة: 1٩8[.

ومن منافع احلج العظيمة ما يراه امل�سلم من التحام �سفوف امل�سلمني يف هذه 

امل�ساعر املقد�سة رغم اختالف اللون واللغة واجلن�ص، ولكن وحدتهم رابطة الإميان 

وجمعتهم اأخوة الإ�سالم، اإن امل�سلم يرى هذا الدين قوًيا عزيًزا، ول يزال وهلل احلمد 

قوًيا عزيًزا رغم ما بذل الأعداء من حماربة لهذا الدين، فال تزال طائفة من هذه 

الأمة ظاهرين على احلق، ل ي�سرهم من خذلهم، حتى ياأتي اأمر اهلل وهم كذلك وما 

دام هذا البيت يطاف به، فاإن العامل يف اأمان قال تعاىل: )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ( ]املائدة: ٩٧[. 
من  وغربها،  �سرقها  من  الدنيا،  اأقطار  من  الإ�سالمية  الأمة  جتتمع  احلج  ويف 

وا�ستجابة  مر�ساته  وابتغاء  اهلل  طاعة  وهي  واحدة،  لغاية  ياأتون  الدنيا،  اأقا�سي 

ا ُجِعَل الطواُف  لأمره، يتقربون اإليه باأنواع العبادات، ويقيموا ذكر اهلل، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنَّ

«، يقفون يف �سعيد  وال�سعُي بنَي ال�سفا وامَلروِة وَرمُي اجِلماِر؛ لإقامِة ِذكِر اهلِل عزَّ وجلَّ

واحد ويدعون رًبا واحًدا، ل فرق بني غني وفقري، ورئي�ص، ومروؤو�ص، وكبري، و�سغري، 

وعربي، وعجمي، ولكن عقيدة الإميان واأخوة الإ�سالم جمعتهم على اخلري والتقوى 
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قال تعاىل: )ۈ  ٴۇ  ۋ( ]احلجرات: 1٠[.

والتعاون  والتاآخي واملحبة والجتماع يف ذات اهلل،  للتاآلف  فهذا الجتماع �سبب 

على الرب والتقوى، ومن خالل هذا الجتماع يتمكن امل�سلمون من مدار�سة اأو�ساعهم 

هذا  يكون  اأن  فينبغي  �سملهم،  وتوحيد  كلمتهم  جمع  اإىل  وال�سعي  م�ساكلهم،  وحّل 

امل�سلمني  بني  والإخاء  واملحبة  املودة  اأوا�سر  لتقوية  �سبًبا  الكبري  ال�سنوي  الجتماع 

واإ�سالح �سوؤونهم.

ويكون هدفه  ا هلل،  ويجعله خال�سً يتقي اهلل يف حجه،  اأن  والواجب على احلاج 

واأن يجرد حجه من كل  وال�سمعة،  الرياء  بعيًدا عن  له،  عبادة اهلل وحده ل �سريك 

اأمر يخالف �سرع اهلل، وليكن احلج �سبًبا يف �سالح احلاج وا�ستقامة اأحواله، ونقلة 

له اإىل حال اأف�سل من حاله قبل احلج، ولريجع احلاج بعد حجه، وقد فتح �سفحة 

»من حج هلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  قبله،  ما  يهدم  لأن احلج  والعمل؛  القلب  اإ�سالح  جديدة يف 

فلم يرفث، ومل يف�سق، رجع كيوم ولدته اأمه«، لكن اأداء فري�سة احلج ل ي�سقط بقية 

واجبات الإ�سالم كما قد يت�سور البع�ص من امل�سلمني اأن من يحج بيت اهلل ت�سقط 

عنه واجبات الإ�سالم وتكاليف ال�سريعة.

ولي�ساأل احلاج اهلل  الثبات على دينه وال�ستقامة على الهدى بعد حجه، 

وليتبع العمل ال�سالح باأعمال �ساحلة؛ ليبقى الثواب والأجر اإن �ساء اهلل. 

يوم  العظيم موقفهم بني يدي اهلل  املوقف  يتذكروا يف هذا  اأن  للحجاج  وينبغي 

القيامة، حافية اأقدامهم، عارية اأج�سامهم، �ساخ�سة اأب�سارهم.

وعلى احلاج وهو يوؤدي منا�سك احلج اأن يتذكر �سنة النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص واأن يتاأ�سى 

به ويرت�سم خطاه ملسو هيلع هللا ىلص قدوة امل�سلمني واأ�سوتهم يف جميع اأقوالهم واأفعالهم.

واحللم  بال�سفح  يعاملهم  اأن  امل�سلمني  اإخوته  نحو  احلاج  على  يجب  مما  واإن 

ول  يظلمه  ل  امل�سلم  اأخو  »امل�سلم  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ويتذكر  الأذى،  كل  والإعرا�ص، وحتمل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده«، امل�سلم يكّن لأخيه  ي�سلمه«، وقوله 
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احلب والوئام، يحب له كل خري، ويعامله بالإح�سان، هكذا اأخالق امل�سلمني، ول �سيما 

اأن يتخلقوا باحللم وال�سفح والأناة وحتمل  احلجاج منهم، فالواجب على احلجاج 

يتجنب كل  واأن  والإكرام،  املحبة  به من  يليق  اأخاه مبا  يعامل كل منهم  واأن  الأذى، 

اأذى، فمن �ساّر �ساّر اهلل به، ول �سيما يف هذه امل�ساعر املقد�سة والأماكن الفا�سلة.

ومن منافع احلج حت�سيل الأجور العظيمة والتعر�ص لنفحات اهلل  يف 

اأف�سل  هذه البقاع املباركة، ويف هذه الأوقات الف�سيلة وخا�سة يوم عرفة، فهو من 

اأيام اهلل، وهو يوم عظيم مبارك، ومو�سم كرمي، ت�ستجاب فيه الدعوات، وتقال فيه 

العرثات، يوم يباهي اهلل باأهل الأر�ص اأهل ال�سماء، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا كان يوم عرفة اإن 

اأتوين  اإىل عبادي  »انظروا  ملسو هيلع هللا ىلص:  ال�سماء فيباهي بهم املالئكة فيقول  اإىل  ينزل  اهلل 

�سعًثا غرًبا �ساحني من كل فج عميق، اأ�سهدكم اأين قد غفرت لهم«، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 

رئي ال�سيطان يوًما هو فيه اأ�سغر ول اأدحر ول اأحقر ول اأغيظ منه يف يوم عرفة، وما 

ذاك اإل ملا راأى من تنزل الرحمة، وجتاوز اهلل عن الذنوب العظام«.

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

اأ. د. حممد بن �سليمان العريني

رئي�س التحرير

احلمد هلل ربّ العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، نبينا 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد: 

فاإن �سرف العلم من �سرف املعلوم، وعلوم ال�سريعة على راأ�ص ذلك؛ اإذ بها معرفة 

خرًيا  به  اهلل  يرد  ومن  ير�ساه،  الذي  الوجه  على  وعبادته  و�سفاته،  واأ�سمائه،  اهلل 

فهًما  ال�سرعي  بالعلم  الهتمام  وتلك اخلريية  ال�سرف  الدين، ومن ذلك  يفقهه يف 

وعماًل، وكتابة، ون�سًرا، وقد �سعت جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية يف البحوث التي 

تختار ن�سرها اإىل اأن جتمع بني العمق العلمي يف التناول والأ�سلوب العلمي املنهجي يف 

العر�ص، مع الرتكيز بقدر الإمكان على م�سائل النوازل امل�ستجدة.

 وغني عن التذكري باأن كّتاب تلك الأبحاث وكذلك من حّكمها ومن حّررها هم 

من الأكادمييني الذين ق�سوا �سنني طويلة من اأعمارهم يف البحث العلمي ويف اأروقته، 

اأجمل �سورة ولتخفي خلف ذلك  اليانعة يف  الثمار  ومكتباته، ومدار�سه لتخرج تلك 

ا لوجهه الكرمي، ووفق  اجلمال جهًدا كبرًيا ووقًتا كثرًيا، ن�ساأل اهلل اأن يجعله خال�سً

املنهج القومي، واأن تبقى املجلة على العهد مع قّرائها وحمبيها حائزة على ر�ساهم 

لتكون بحق )جملة الفقه والفقهاء(.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رّب العاملني

 



ذكر دليل الفتوى
دراسة أصولية

اإعداد: 

د. اأحمد بن عبدالرحمن الر�شيد

الأ�شتاذ امل�شارك بق�شم اأ�شول الفقه يف كلية ال�شريعة

بجامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية
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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، اأما بعد:

الأدلة  واأقام  نواهيه،  واجتناب  اأوامره  بامتثال  العباد  اأمر    اهلل  فاإن 

تعاىل:  قال  ومعانيها،  األفاظها  يف  مي�ّسرة  بينًة  وا�سحًة  وجعلها  ذلك،  على  الدالة 

)ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ( ]القمر: ١٧[. والأ�سل اأن املكلفني باختالف 

ف عن العامي لعجزه  اأحوالهم مطالبون باتباع الدليل وامل�سري اإىل مدلوله، اإل اأنه ُخفِّ

)ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   تعاىل:  قال اهلل  العلم،  اأهل  ب�سوؤال  ِمَر 
ُ
واأ عن ذلك، 

ٺ( ]النحل: 43[.
واإذا كان م�سري العامي ال�سوؤال فاإمنا ي�ساأل عن حكم امل�ساألة امل�ستفاد من الأدلة 

ال�سرعية، واملفتي ل يفتيه اإل بعد النظر فيها وا�ستنباط احلكم منها، فالفتوى لي�ست 

قوًل بالت�سهي ول �سرًبا من �سروب الأخذ بالهوى، بل هي نظر يف الأدلة ومدلولتها 

وا�ستنباط الأحكام منها، واحلكم يف واقع الأمر متعلق بدليل الفتوى ل بها، فما هي 

اإل اإخبار عما ت�سمنه الدليل.

ودليل الفتوى هو عمادها وركنها واأ�سا�سها، ولذلك اهتم به اأهل العلم تاأ�سياًل 

لوا القول يف م�سائله واأحكامه، وبينوا اأثره يف اإن�ساء الفتوى والإفتاء  وتطبيًقا، وف�سّ

بها والعمل مبقت�ساها.

ومن تلكم امل�سائل املهمة ذكر املفتي لدليل الفتوى وت�سريحه به يف فتواه، ومطالبة 
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امل�ستفتي للمفتي بذكره، واأثره يف حقيقة الفتوى والعمل بها، وما اإىل ذلك من الأمور 

املهمة املتعلقة بذكر دليل الفتوى.

فيه  الكتابة  اأحببت  املهمة،  امل�سائل  من  عدد  يف  واأثره  املو�سوع  لأهمية  ونظًرا 

بعنوان: ذكر دليل الفتوى: درا�سة اأ�سولية.

اأهمية املو�شوع واأ�شباب اختياره:

تتبني اأهمية املو�سوع من خالل ما يلي:

اأوًل: اأهمية الفتوى وِعظم اأمرها وعلو منزلتها يف ال�سريعة؛ اإذ هي توقيع عن رب 

العاملني ، كما يقرره النووي )ت: 6٧6هـ( بقوله: “اعلم اأن الإفتاء 

عظيم اخلطر، كبري املوقع، كثري الف�سل؛ لأن املفتي وارث الأنبياء �سلوات 

ولهذا  للخطاأ،  ُمعّر�ض  لكنه  الكفاية؛  بفر�ض  وقائم  عليهم،  و�سالمه  اهلل 

بقوله:  643هـ(  ال�سالح )ت:  وابن   ،
تعاىل”)١( ع عن اهلل  موقِّ املفتي  قالوا: 

٧5١هـ(  )ت:  القيم  ابن  ويوؤكد   ،
وتعاىل”)2( تبارك  اهلل  عن  توقيع  “الفتيا: 

هذا الأمر ويفي�ض فيه يف كتابه امل�سمى اإعالم املوقعني عن رب العاملني، ومن 

ذلك قوله: “اإذا كان من�سب التوقيع عن امللوك باملحل الذي ل ُينَكر ف�سله ول 

ُيجَهل قدره، وهو من اأعلى املراتب ال�سنيات، فكيف مبن�سب التوقيع عن رب 

، ثم يبني علو هذه املنزلة وما تتطلبه من املفتي 
الأر�ض وال�سماوات....”)3(

اأن ُيعد له عدته، واأن يتاأهب له  اأقيم يف هذا املن�سب  “فحقيق مبن  بقوله: 

اأهبته، واأن يعلم قدر املقام الذي اأقيم فيه، ول يكون يف �سدره حرج من قول 

احلق وال�سدع به؛ فاإن اهلل نا�سره وهاديه، وكيف وهو املن�سب الذي توله 

ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   )ۓ   تعاىل:  فقال  الأرباب؛  رب  بنف�سه 

اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )١3-١4(، وانظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي )١25(، والفتوى يف الإ�سالم   )١(

.)64-62(

اأدب الفتوى )2٧(.  )2(

اإعالم املوقعني )١6/2-١٧(.  )3(
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]الن�ساء: ١2٧[، وكفى مبا توله اهلل تعاىل 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   كتابه:  يف  يقول  اإذ  وجاللًة؛  �سرًفا  بنف�سه 

پ( ]الن�ساء: ١٧6[، وليعلم املفتي عمن ينوب يف فتواه، وليوقن اأنه م�سوؤول 
.

غًدا وموقوف بني يدي اهلل”)١(

ومعامالتهم  وعباداتهم  اإليه،  م�سطرون  فالنا�ض  عموًما،  الدليل  اأهمية  ثانًيا: 

متوقفة عليه، واإمنا خفف عن العامي النظر فيه وا�ستنباط احلكم منه لق�سوره 

عن ذلك، واكتفي منه ب�سوؤال املفتني، فال اأقل من ذكره له واطالعه عليه.

اأو  قوتها  ت�ستمد  ومنه  الركني،  وركنها  عمادها  فهو  الفتوى،  دليل  اأهمية  ثالًثا: 

�سعفها، ومن خالله يتبني �سحتها اأو ف�سادها، وذلك يف الغالب متوقف على 

ت�سريح املفتي بدليله الذي بنى فتواه عليه.

رابًعا: اأثر ذكر الدليل يف اطمئنان امل�ستفتي اإىل الفتوى وركونه اإليها وعمله بها، 

خا�سة يف موا�سع اختالف املجتهدين، فامل�سلم ماأمور باتباع ما ترجح لديه 

واطماأنت نف�سه اإليه؛ طلًبا للهدى واتباًعا للحق. وهذا يف الغالب متوقف على 

معرفة امل�ستفتي لدليل الفتوى، فاإذا ُقرنت الفتوى بالدليل وذكر وجهه فاإن 

النف�ض ال�سليمة ت�سكن اإليه وتاأخذ به.

خام�ًسا: �سرعة انت�سار الفتوى يف هذه الأزمان داٍع اإىل العناية بها واحلر�ض على 

حتريرها وبيان م�ستندها؛ لأنها ل تكون خمت�سًة مبن �ساأل عنها، في�سمعها 

املجتهد والعامي، فذكر دليل الفتوى يو�سع من دائرة امل�ستفيدين من الفتوى، 

في�ستفيد العامي منها بالمتثال، واملجتهد بالطالع على دليلها والنظر فيه.

اأهداف البحث: 

ي�سعى الباحث اإىل حتقيق جملة من الأهداف، اأهمها:

بيان حقيقة ذكر دليل الفتوى.. ١

اإعالم املوقعني )١6/2-١٧(، وانظر: املوافقات )١٧8/2-١٧9(.  )١(
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اإبراز اأهم اأ�سباب ذكر دليل الفتوى.. 2

حتديد اأهم اآثار ذكر دليل الفتوى على الفتوى وامل�ستفتي وغريه.. 3

جتلية موقف اأهل العلم من ذكر دليل الفتوى، ومن طلب امل�ستفتي له.. 4

الدرا�شات ال�شابقة:

تطرق كثري من العلماء املتقدمني للحديث عن الفتوى واأحكامها العامة واخلا�سة، 

وتناول بع�سهم طرًفا من مو�سوع البحث على وجه التبعية والخت�سار غالًبا، وذلك 

يف  الفقه  كتب  يف  اأو  والتقليد،  والجتهاد  الفتوى  مباحث  يف  الفقه  اأ�سول  كتب  يف 

مباحث الق�ساء، اإ�سافًة اإىل الكتب املوؤلفة يف الفتوى، ومن اأ�سهرها:

تهذيب الأجوبة، تاأليف: احل�سن بن حامد البغدادي احلنبلي )ت: 403هـ(.. ١

الفتوى . 2 وكيفية  واأحكامه  امل�ستفتي  و�سفة  املفتي  و�سروط  الفتوى  اأدب 

وال�ستفتاء، تاأليف: تقي الدين اأبي عمرو عثمان ال�سهرزوري، امل�سهور بابن 

ال�سالح )ت: 643هـ(.

اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي، ومقدمة املجموع �سرح املهذب، كالهما من . 3

.
)١(

تاأليف: اأبي زكريا يحيى بن �سرف النووي )ت: 6٧6هـ(

بن . 4 �سبيب  بن  حمدان  بن  اأحمد  تاأليف:  وامل�ستفتي،  واملفتي  الفتوى  �سفة 

حمدان احلراين )ت: 695هـ(.

)ت: . 5 ال�سيوطي  بكر  اأبي  بن  عبدالرحمن  الدين  جالل  تاأليف:  الفتيا،  اأدب 

9١١هـ(.

قال النووي متحدًثا عن امل�سنفات التي ا�ستفاد منها يف هذا املجال: “اعلم اأن هذا الباب مهم جًدا،   )١(

القا�سم  اأبو  منهم:  اأ�سحابنا،  من  جماعة  هذا  يف  �سنف  وقد  اإليه،  احلاجة  لعموم  تقدميه  فاأحببت 

بن  عمرو  اأبو  ال�سيخ  ثم  البغدادي  احلافظ  بكر  اأبو  اخلطيب  ثم  احلاوي  �ساحب  �سيخ  ال�سيمري 

ال�سالح، وكل منهم ذكر نفائ�ض مل يذكرها الآخران، وقد طالعت كتب الثالثة، وخل�ست منها جملًة 

خمت�سرًة م�ستوعبًة لكل ما ذكروه من املهم، و�سممت اإليها نفائ�ض من متفرقات كالم الأ�سحاب وباهلل 

التوفيق”. املجموع �سرح املهذب )١/40(.
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اإبراهيم . 6 بن  اإبراهيم  تاأليف:  بالأقوى،  الإفتاء  وقواعد  الفتوى  اأ�سول  منار 

اللقاين )ت: ١04١هـ(.

كما تطرق بع�ض الباحثني املعا�سرين اإىل جوانب من مو�سوع البحث يف الدرا�سات 

املوؤلفة يف الفتوى، ومن اأ�سهرها:

كتاب الفتوى يف ال�سريعة الإ�سالمية: مقدماتها، اآدابها، اإعداد احلكم الكلي . ١

لها، وقائعها، تنزيل احلكم على وقائعها، اأ�سولها، اإ�سدارها، اآثاراها، تاأليف 

ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن خنني. 

حتدث فيه املوؤلف عن جملة من الق�سايا املتعلقة بالفتوى مبا يحقق الهدف 

من تاأليفه، وقد تطرق لطرف من م�ساألة البحث يف م�ساألة التدليل للفتوى، 

ا خمت�سًرا ينا�سب املق�سود من ذكرها. وعر�سها عر�سً

كتاب موقف امل�ستفتي من تعدد املفتني والفتوى، اإعداد: د. اأ�سامة بن حممد . 2

ال�سيبان، من من�سورات اجلمعية الفقهية ال�سعودية، عام: ١439هـ.

ا عند حديثه عن م�سالك ترجيح امل�ستفتي  حتدث فيه عن م�ساألة البحث عر�سً

بني الفتاوى، حيث ذكر �سمن هذه امل�سالك الرتجيح من حيث الدليل.

الظلمي، . 3 ح�سني  بن  يحيى  د.  اإعداد:  اأ�سولية،  درا�سة  الفتوى:  تنقيح  بحث 

من�سور يف جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية، العدد الأربعون.

تطرق فيه لطرف من م�ساألة البحث حتت عنوان: ا�ستدلل املفتي على فتواه، 

حيث بحثها باخت�سار، مع ذكر مناذج لبع�ض الفتاوى من حيث ال�ستدلل 

وعدمه.

بحث منهج الفتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف اململكة العربية . 4

بن  عبدالرحمن  د.  اإعداد:  موجزة،  تطبيقية  اأ�سولية  درا�سة  ال�سعودية: 

عبداهلل اجلربين، من�سور يف جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية، العدد التا�سع 

والع�سرون.
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العلمية  اللجنة الدائمة للبحوث  الفتوى ومعاملها لدى  حتدث فيه عن منهج 

ال�سعودية من عدة جهات: �سياغتها وجتويدها  العربية  اململكة  والإفتاء يف 

وتوثيقها. وتطرق ملو�سوع البحث باخت�سار من جهة واقع فتاوى اللجنة من 

اأنواع الأدلة التي ت�ستدل بها اللجنة يف  اأفا�ض يف ذكر  حيث ال�ستدلل، ثم 

فتاويها.

اإل اأنه ل تزال عدد من الق�سايا املهمة املتعلقة مب�ساألة البحث بحاجة اإىل حترير 

وبيان، وهو ما ينفرد به هذا البحث وي�سيفه على الدرا�سات ال�سابقة، ومن اأهم ذلك: 

اأ�سباب ذكر دليل الفتوى، واآثار ذكر دليل الفتوى على الفتوى، واآثاره على امل�ستفتي، 

وعلى غريه، وب�سط القول يف حكم ذكر دليل الفتوى، ومطالبة امل�ستفتي به، والتفريق 

بني الفتاوى واأنواع الأدلة واأحوال امل�ستفتني، وما اإىل ذلك من امل�سائل املهمة التي مل 

تنل حقها من البحث يف الدرا�سات ال�سابقة.

منهج البحث:

التزمت يف هذا البحث باملنهج العلمي املعتمد يف البحوث ال�سرعية، وميكن اإيجاز 

اأهم نقاطه فيما ياأتي:

العتماد على امل�سادر الأ�سلية يف كل م�ساألة بح�سبها. 	

بيان اأرقام الآيات، وعزوها ل�سورها. 	

تخريج الأحاديث الواردة من كتب ال�سنة. 	

عزو ن�سو�ض العلماء واآرائهم لكتبهم مبا�سرة. 	

الإحالة اإىل امل�سدر بذكر ا�سمه واجلزء وال�سفحة اإذا كان النقل منه بالن�ض،  	

وبذكر ذلك م�سبوًقا بكلمة )انظر( اإذا كان النقل منه باملعنى.

الكتفاء بذكر املعلومات املتعلقة مب�سادر البحث يف قائمة امل�سادر. 	

الكتفاء بذكر �سنة الوفاة لالأعالم الوارد ذكرهم يف منت البحث. 	
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تق�شيمات البحث:

يتكون البحث من مقدمة، و�سبعة مباحث، وخامتة، وفهار�ض.

املقدمة: وت�سمل: اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره، واأهدافه، والدرا�سات ال�سابقة 

فيه، ومنهج البحث، وتق�سيمات البحث.

املبحث الأول: معنى ذكر دليل الفتوى، وفيه مطلبان:

املطلب الأول: املعنى الإفرادي.

املطلب الثاين: املعنى الإجمايل.

املبحث الثاين: اأ�سباب ذكر دليل الفتوى.

املبحث الثالث: اآثار ذكر دليل الفتوى، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: اأثر ذكر دليل الفتوى على حقيقة الفتوى.

املطلب الثاين: اأثر ذكر دليل الفتوى على امل�ستفتي.

املطلب الثالث: اأثر ذكر دليل الفتوى على املجتهد.

املبحث الرابع: حكم ذكر املفتي لدليل الفتوى.

املبحث اخلام�ض: حكم طلب امل�ستفتي لدليل الفتوى.

املبحث ال�ساد�ض: الكتفاء بالدليل عن الفتوى.

املبحث ال�سابع: حكم ذكر الدليل الذي مل ياأخذ به املفتي.

اخلامتة.

فهر�ض املراجع.

فهر�ض املو�سوعات.

واهلل امل�سوؤول اأن ي�سلح لنا القول والعمل، واأن يجنبنا الزيغ والزلل.
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املبحث الأول

معنى ذكر دليل الفتوى

وفيه مطلبان:

املطلب الأول

املعنى الإفرادي

املر�سد  على  دالٌّ  اللغة  يف  وهو   ، دلَّ الثالثي  للفعل  م�سدر  اللغة:  يف  الدليل 

ابن  قال   ،
)١(

املطلوب اإىل  يو�سل  لأنه  دلياًل  الطريق  و�سمي  املطلوب،  اإىل  والهادي 

اإبانة ال�سيء باأمارة تتعلمها،  “الدال والالم اأ�سالن: اأحدهما  395هـ(:  فار�ض )ت: 

والدليل:  الطريق،  على  فالًنا  دللت  قولهم:  فالأول  ال�سيء،  يف  ا�سطراب  والآخر 

للة، والأ�سل الآخر قولهم: تدلدل ال�سي، اإذا  للة والدِّ الإمارة يف ال�سيء، وهو بني الدَّ

 .
ا�سطرب”)2(

، ومن اأ�سهرها 
)3(

الدليل يف ال�شطالح: عّرف الأ�سوليون الدليل بتعريفات كثرية

تعريف ابن احلاجب )ت: 646هـ(، حيث عّرفه بقوله: “ما ميكن التو�سل ب�سحيح 

.
النظر فيه اإىل مطلوب خربي”)4(

قال  وفتيا،  فتوى  يفتي  اأفتى  يقال:  اأفتى،  للفعل  م�سدر  ا�سم  اللغة:  يف  الفتوى 

.) انظر: ال�سحاح )١698/4(، ومقايي�ض اللغة )349(، ول�سان العرب )248/١١(، مادة )دلَّ  )١(

.) مقايي�ض اللغة )349(، مادة )دلَّ  )2(

انظر تعريفات الأ�سوليني للدليل: الورقات، مع الأجنم الزاهرات )١0١(، واأ�سول الفقه لبن مفلح   )3(

على  الفقه  اأ�سول  يف  واملخت�سر   ،)34/١( احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  املخت�سر  وبيان   ،)١9/١(

مذهب الإمام اأحمد بن حنبل )33(، والتقرير والتحبري )١/50(.

اأ�سول  يف  والإحكام   ،)١3١/١( الفقه  اأ�سول  يف  العدة  وانظر:   ،)203/١( احلاجب  ابن  خمت�سر   )4(

الأحكام )١/24(.
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، وقال 
الأحكام”)١( امل�سكل من  تبيني  والفتيا  الإفتاء  “اأ�سل  3٧0هـ(:  الأزهري )ت: 

اأحدهما يدل على  اأ�سالن:  املعتل  والتاء واحلرف  “الفاء  395هـ(:  ابن فار�ض )ت: 

اأفتى  يقال:  الفتيا:  الآخر  والآ�سل  تبيني حكم،.........  على  والآخر  وجدة،  طراوة 

.
الفقيه يف امل�ساألة اإذا بني حكمها، وا�ستفتيت اإذا �ساألت عن احلكم”)2(

الفتوى يف ال�شطالح: عرف اأهل العلم الفتوى بتعريفات كثرية، ومن اأ�سهر هذه 

التعريفات:

١ .
تعريف ابن ال�سالح )ت: 643هـ( بقوله: “توقيع عن اهلل تبارك وتعاىل”)3(.

تعريف القرايف )ت: 684هـ( بقوله: “اإخبار عن اهلل  يف اإلزام اأو . 2

.
اإباحة”)4(

للمعرفة . 3 الإخبار بحكم اهلل تعاىل  باأنها  695هـ(،  تعريف ابن حمدان )ت: 

.
)5(

بدليله

وجه . 4 غري  على  احلكم  عن  “الإخبار  بقوله:  896هـ(  )ت:  اللقاين  تعريف 

.
الإلزام”)6(

تعريف احلطاب )ت: 954هـ ( بقوله: “الإخبار عن حكم �سرعي ل على وجه . 5

.
الإلزام”)٧(

وهذه التعريفات متقاربة يف الدللة على املعنى العام للفتوى، حيث اأجمعت على 

اأن الفتوى من باب الإخبار والبيان عن الأحكام ال�سرعية، وزاد بع�سها ما تتميز به 

تهذيب اللغة )١4/234(.  )١(

مقايي�ض اللغة )835(، مادة )فتي(، وانظر: ل�سان العرب )١45/١5-١4٧( مادة )فتا(.  )2(

اأدب املفتي وامل�ستفتي )٧2(.  )3(

الفروق )53/4(.  )4(

انظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي )١25(.  )5(

منار اأ�سول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى )23١(.  )6(

مواهب اجلليل )١/32(.  )٧(
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الفتوى عن اأقرب امل�سطلحات �سبًها بها، وذلك من جهة عدم الإلزام بها، والإلزام 

بغريها مما ي�سبهها كالت�سريع والق�ساء.

اأنها غري جامعة ول مانعة، فبع�سها ل ينطبق  وقد يوؤخذ على بع�ض التعريفات 

على الفتوى من كل وجه، كما اأن بع�سها ل مينع من دخول غريها فيها.

وعلى كل فاإن تعريف اأي م�سطلح يجب اأن يكون داًل عليه مميًزا له عما ي�سبهه، 

عن  املجتهد  “اإخبار  اأنها  الباحث:  نظر  يف  لذلك  املحققة  الفتوى  تعريفات  واأقرب 

.
حكم �سرعي، ملن �ساأل عنه، ل على وجه الإلزام”)١(

املطلب الثاين

املعنى الإجمايل

ح املفتي بذكر الدليل الذي ا�ستند اإليه يف  املق�سود بذكر دليل الفتوى: اأن ُي�سرِّ

تقرير احلكم ال�سرعي الذي ت�سمنته الفتوى.

ذلك  غري  كان  واإن  بذكره،  فيكتفي  للم�ستفتي  الدللة  وا�سح  الدليل  كان  فاإذا 

فيح�سن اأن يذكر معه وجه ال�ستدلل؛ حتى يتحقق املق�سود من ذكر الدليل، خا�سًة 

واأن امل�ستفتي غالًبا ل يفهم الأدلة اإل ببيان وجه دللتها على املراد.

ودليل الفتوى يراد به عموم الدليل الذي ت�ستند عليه الفتوى اأًيا كان نوعه، فقد 

والإجماع  وال�سنة  كالكتاب  نوعه  اإىل  بالنظر  به  الحتجاج  على  متفًقا  دلياًل  يكون 

والقيا�ض، وقد يكون خمتلًفا يف الحتجاج به كقول ال�سحابي وال�ست�سحاب و�سرع 

اأنه قد يكون من باب ال�ستدلل  اإىل  اإ�سافًة  اإىل ذلك،  الذرائع وما  من قبلنا و�سد 

العام اأو التعليل اأو البناء على قواعد ال�سريعة واأ�سولها ومقا�سدها.

وقد يكون دليل الفتوى عدم الدليل، وذلك حينما تقرر الفتوى حكم الأ�سل يف 

الواقعة امل�سوؤول عنها، فدليلها هو عدم الدليل الناقل عن ذلك الأ�سل، فما كان اأ�سله 

موقف امل�ستفتي من تعدد املفتني والفتوى )26(.  )١(
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الإباحة فدليل الفتوى بها عدم الدليل الناقل عنها، وما كان اأ�سله احلظر والتوقيف 

فدليل الفتوى به عدم الدليل الناقل عنه.

ولي�ض املق�سود بذكر دليل الفتوى بناء الفتوى على الدليل يف اأ�سل الفتوى، فهذا 

ح املفتي  مفروغ منه، ول تت�سور الفتوى ال�سحيحة دون ذلك، بل املق�سود اأن ُي�سرِّ

وبنى حكمه  فتواه  اإليه يف  املفتي  ا�ستند  ما  وي�سمل ذلك كل  فتواه،  الدليل يف  بذكر 

عليه.
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املبحث الثاين

اأ�سباب ذكر دليل الفتوى

الأ�سباب الداعية اإىل ذكر دليل الفتوى كثرية ومتعددة، ولها تعلق باأركان الفتوى 

اإىل  عائد  الأ�سباب  هذه  بع�ض  اأن  اإىل  اإ�سافًة  والفتوى،  وامل�ستفتي  املفتي  الثالثة: 

لع على الفتوى من املفتني والعلماء والق�ساة  غري هذه الأركان، فقد تعود اإىل من يطَّ

واحلكام والعامة.

وهذه الأ�سباب غالًبا ما تكون م�ستح�سرة عند املفتي يف فتواه بح�سب مقام الفتوى 

العلم  اأهل  اأجد -ح�سب اطالعي- من جمعها من  واأهميتها وعالقتها بغريها، ومل 

والباحثني، اإل اأنه ميكن التقاطها وا�ستنباطها من تقرير اأهل العلم لأحكام الفتوى 

واملفتي وامل�ستفتي والآداب املتعلقة بذلك، اأو من خالل ما يقرره الأئمة واملفتون يف 

بع�ض فتاويهم.

وهذه الأ�سباب متعددة ومتفاوتة من حيث الأهمية والأثر، ومن اأهمها ما يلي:

ال�شبب الأول:

ت�سريف الفتوى بالدليل، قال ابن القيم )ت: ٧5١هـ(: “عاب بع�ض النا�ض ذكر 

ال�ستدلل يف الفتوى، وهذا العيب اأوىل بالعيب؛ بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل، 

فكيف يكون ذكر كالم اهلل ور�سوله واإجماع امل�سلمني، واأقوال ال�سحابة ر�سوان اهلل 

عليهم، والقيا�ض ال�سحيح عيًبا؟ وهل ذكر قول اهلل ور�سوله اإل طراز الفتاوى؟ وقول 

املفتي لي�ض مبوجب لالأخذ به، فاإذا ذكر الدليل فقد حرم على امل�ستفتي اأن يخالفه، 

.
وبرئ هو من عهدة الفتوى بال علم”)١(

اإعالم املوقعني عن رب العاملني )١٧8/5(.  )١(
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ال�شبب الثاين:

يف  ذكره  اإىل  الداعية  الأ�سباب  اأبرز  من  وو�سوحه  وا�ستهاره  الفتوى  دليل  قوة 

ا وا�سًحا من الكتاب وال�سنة اأو كان اإجماًعا �سريًحا وما  الفتوى، ل �سيما اإذا كان ن�سً

اإىل ذلك من الأدلة القوية الوا�سحة، بل رمبا اكتفى املفتي به دون الت�سريح باحلكم 

يف الفتوى، كما �سياأتي عند احلديث عن م�ساألة الإفتاء بالدليل.

فتواه احلجة  املفتي يف  يذكر  اأن  “لي�ض مبنكر  643هـ(:  ال�سالح )ت:  ابن  قال 

ا وا�سًحا خمت�سًرا؛ مثل اأن ي�ساأل عن عدة الآي�سة؛ فح�سن اأن يكتب يف  اإذا كانت ن�سً

فتواه: قال اهلل تبارك وتعاىل: )ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

له  ينبغي  فال  و�سبهها  الأقي�سة  واأما   ...،]4 ]الطالق:  ى(  ې    ې   ې    ې  
. وقال ابن حمدان )ت: 695هـ(: “يجوز اأن يذكر املفتي يف فتواه 

ذكر �سيء منها”)١(

ا وا�سًحا خمت�سًرا، واأما الأقي�سة و�سبهها فال ينبغي له اأن يذكر  احلجة اإذا كانت ن�سً

.
�سيًئا منها”)2(

ال�شبب الثالث:

الأخذ مبقت�ساه،  وجوب  على  والتاأكيد  بدليلها  الت�سريح  اإىل  داٍع  امل�ساألة  خطر 

قال القرايف )ت: 684هـ(: “ومتى كان ال�ستفتاء يف واقعة عظيمة تتعلق مبهام الدين 

اأو م�سالح امل�سلمني، ولها تعلق بولة الأمور، فيح�سن من املفتي الإ�سهاب يف القول 

على  والتهويل  الفهم،  ال�سريعة  بالعبارات  احلق  اإي�ساح  يف  واملبالغة  البيان  وكرثة 

اجلناة، واحل�ض على املبادرة لتح�سيل امل�سالح ودرء املفا�سد، ويح�سن ب�سط القول 

يف هذه املواطن، وذكر الأدلة احلاّثة على تلك امل�سالح ال�سرعية، واإظهار النكري يف 

الفتيا على مالب�ض املنكرات املجمع على حترميها وقبحها. ول ينبغي ذلك يف غري 

. وقال ابن حمدان )ت: 695هـ(: “وقد 
هذه املواطن، بل القت�سار على اجلواب”)3(

اأدب الفتوى )١2-١28(.  )١(

�سفة املفتي وامل�ستفتي )265(.  )2(

الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام وت�سرفات القا�سي والإمام )250-249(.  )3(
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يحتاج املفتي يف بع�ض الوقائع اإىل اأن ي�سدد ويبالغ، فيقول: وهذا اإجماع امل�سلمني، اأو 

ل اأعلم يف هذا خالًفا، اأو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن ال�سواب اأو 

ترك الإجماع اأو فقد اأثم وف�سق، وعلى ويل الأمر اأن ياأخذ بهذا ول يهمل الأمر، وما 

.
اأ�سبه هذه الألفاظ على ما تقت�سيه امل�سلحة ويوجبه احلال”)١(

ال�شبب الرابع:

ذكر دليل الفتوى فيه احتياط من املفتي لنف�سه ليتاأكد من �سحة فتواه وليطمئن من 

الوقوع يف اخلطاأ، حيث يعر�ض احلكم بدليله، مما يفتح املجال لغريه من املجتهدين 

لنقد فتواه وبيان �سحتها وخطئها بناء على دليله وا�ستدلله وما يعر�ض له.

٧5١هـ(  )ت:  القيم  ابن  قال  علٍم،  بال  الإفتاء  عهدة  من  خروًجا  فيه  اأن  كما 

متحدًثا عن اأهمية دليل الفتوى: “.... فاإذا ذكر الدليل فقد حرم على امل�ستفتي اأن 

.
يخالفه، وبرئ هو من عهدة الفتوى بال علم”)2(

ال�شبب اخلام�س:

عن  يغني  مما  بدليلها،  الفتوى  ا�سرتجاع  على  املفتي  يعني  الفتوى  دليل  ذكر 

اأ�سار  الأمر  وهذا  فيها،  املوؤثرة  الأدلة  وا�ستح�سار  اأخرى  مرًة  امل�ساألة  يف  الجتهاد 

، قال ابن ال�سالح )ت: 643هـ(: “اإذا اأفتى يف حادثة، ثم 
)3(

اإليه عدد من اأهل العلم

وقعت له مرًة اأخرى، فاإن كان ذاكًرا لفتياه الأوىل وم�ستندها؛ اإما بالن�سبة اإىل اأ�سل 

ال�سرع اإن كان م�ستقاًل اأو بالن�سبة اإىل مذهبه اإن كان منت�سًبا اإىل مذهب ذي مذهب 

اأفتى بذلك، واإن تذكرها ومل يتذكر م�ستندها، ومل يطراأ ما يوجب رجوعه عنها، فقد 

وت�سرفات  الأحكام  عن  الفتاوى  متييز  يف  الإحكام  وانظر:   ،)266-265( وامل�ستفتي  املفتي  �سفة   )١(

القا�سي والإمام )255(.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني )١٧8/5(.  )2(

الف�سول )484(،  الأحكام )238/4(، وتنقيح  اأ�سول  والإحكام يف  انظر: مقدمة املجموع )١/86(،   )3(

و�سفة املفتي وامل�ستفتي )20١(، واإعالم املوقعني عن رب العاملني )١32/5(، والبحر املحيط يف اأ�سول 

الفقه )302/6(، والفتوى يف الإ�سالم )9١(.
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.
قيل له اأن يفتي بذلك، والأ�سح اأنه ل يفتي حتى يجدد النظر”)١(

مبيًنا  الجتهاد  تكرار  يف  الدليل  ا�ستح�سار  اأثر  ٧94هـ(  )ت:  الزرك�سي  ويقرر 

الفرق بني اأنواع الأدلة يف ذلك، فيقول: “اإذا اجتهد جمتهد يف حكم واقعة، وبلغ اإىل 

حكمها، ثم تكررت تلك الواقعة، وجتدد ما يقت�سي الرجوع، ومل يكن ذاكًرا للدليل 

الأول، وجب جتديد الجتهاد، وكذا اإن مل يتجدد، ل اإن كان ذاكًرا على املختار، وقيل: 

التف�سيل  اأو زيادة ملقت�ض. ذكر بع�ض هذا  لعله يظفر بخطاأ  النظر،  يلزمه جتديد 

الإمام الرازي واأتباعه، وف�سل اأبو اخلطاب من احلنابلة، بني ما دل عليه دليل قاطع، 

فال يحتاج اإىل اإعادته، واأما ابن ال�سمعاين، فاأطلق حكاية وجهني، واختار اأنه ل يلزمه 

ا، حكاية وجهني، وقال النووي: اأ�سحهما لزوم  تكرير الجتهاد، واأطلق الرافعي اأي�سً

الجتهاد، قال: وهذا اإذا مل يكن ذاكًرا للدليل الأول، ومل يتجدد ما قد يوجب رجوعه، 

.
فاإن كان ذاكًرا مل يلزمه قطًعا، واإن جتدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطًعا”)2(

وما قّرره اأهل العلم يف هذه امل�ساألة مبني على تذكر املفتي لالأدلة التي بنى فتواه 

عليها، وذلك ل يتوقف على ذكر املفتي لها يف فتواه كما هو ظاهر، اإل اأنه مما ل �سك 

باأدلة فتواه خري معني له على تذكرها و�سرعة ا�ستح�سارها  اأن ت�سريح املفتي  فيه 

عند تكرر الواقعة.

ال�شبب ال�شاد�س:

قد يكون من اأ�سباب ذكر دليل الفتوى اإرادة املفتي بيان اأ�سوله التي يعتمدها يف 

واأجوبتهم كثري  فتاويهم  الأئمة من  اأ�سول  وا�ستنباط  الأحكام،  وا�ستنباط  الجتهاد 

الوقوع، خا�سًة يف ع�سر الأئمة املتقدمني، بل اإنه كان طريًقا معتمًدا من طرق معرفة 

ال�سحابة  لأقوال  اأحمد  الإمام  كذكر  باأ�سولهم،  ي�سرحوا  مل  الذين  الأئمة  اأ�سول 

، ونحو ذلك.
)3(

 يف اأجوبته

اأدب الفتوى )٧8-٧9(، وانظر: املجموع �سرح املهذب )4٧/١(.  )١(

البحر املحيط )302/6(.  )2(

انظر: تهذيب الأجوبة )346/١(، و�سفة املفتي وامل�ستفتي )336-33٧(.  )3(
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ال�شبب ال�شابع:

لفت اأنظار عموم املفتني يف امل�ساألة اإىل الدليل؛ للنظر فيه وامل�سري اإىل مدلوله، 

لوازم خطرية،  فيها اخلالف، ويرتتب عليها  يكرث  التي  الكبرية  امل�سائل  ل�سيما يف 

وهذا يوؤدي اإىل جمع الكلمة على راأي واحد مبني على الدليل ل الت�سهي.

على  التعرف  حيث  من  وللمجتهدين  احلكم  حيث  من  للعامة  موجهة  فالفتوى 

505هـ( اإىل هذا املعنى حينما  اأ�سار الغزايل )ت:  الدليل ومن ثم النظر فيه، وقد 

تعر�ض ملوقف املجتهدين من فتوى غريهم منبًها على الفرق بني املجتهد وغريه يف 

هذا املقام، فيقول: “ فاإن قيل: مل ينقل عن طلحة والزبري و�سعد وعبدالرحمن بن 

اأخذوا  اأنهم  الأحكام مع ظهور اخلالف، والأظهر  ال�سورى نظر يف  اأهل  عوف وهم 

بقول غريهم. قلنا: كانوا ل يفتون اكتفاًء مبن عداهم يف الفتوى، اأما عملهم يف حق 

اأنف�سهم مل يكن اإل مبا �سمعوه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص والكتاب وعرفوه، فاإن وقعت واقعة مل 

.
يعرفوا دليلها، �ساوروا غريهم لتعرف الدليل ل للتقليد”)١(

ال�شبب الثامن:

اإعذار املفتي نف�سه اأمام غريه، حينما يفتي بفتوى يعار�سه فيها غريه من املفتني، 

ولذلك �سور متعددة، منها: 

ال�سورة الأوىل: اإذا كانت الفتوى خمالفًة ما عليه جمهور اأهل العلم فاإن ذلك داٍع 

اإىل اإبراز م�ستند الفتوى وتبيينه؛ وذلك ملا لقول اجلمهور من منزلة عالية، 

الأربعة  الأئمة  هوؤلء  “اأما  ١42١هـ(:  )ت:  عثيمني  ابن  حممد  ال�سيخ  قال 

ولكن  اأقوالهم،  اأن نخرج عن  ولنا  بقولهم،  ناأخذ  اأن  يلزمنا  ل  فاإنه   

ل �سك اأنهم اإذا اأطبقوا على �سيء فاإنه اأقرب اإىل ال�سواب، واخلروج عنه 

يحتاج اإىل تاأٍن، وهذه قاعدة ينبغي اأن ُتعرف، وهي اأنك اإذا راأيت اجلمهور 

والتدبر  الأدلة  والنظر يف  والرتيث  التاأين  بعد  اإل  تخرج عنه  قول فال  على 

امل�ست�سفى )6١٧/2(، وانظر: اإحكام الف�سول )٧30/2(، ورو�سة الناظر )3/١0١١(.  )١(
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اأقرب للحق من قول  ُي�ستهان به، وقول اجلمهور  فيها؛ لأن قول اجلمهور ل 

.
الواحد”)١(

ال�سورة الثانية: اإذا اأفتى املفتي بناًء على دليل يحتج به هو وقد ل يحتج به غريه، 

فيذكر دليل الفتوى ليبني عذره يف امل�سري اإىل حكمه الذي اأفتى به، كما لو 

العلم،  اأهل  عند  بها  الحتجاج  يف  املختلف  الأدلة  من  بدليل  املفتي  ا�ستدل 

فيذكره لئال ُت�ستغرب فتواه.

ال�سورة الثالثة: اإذا كانت الفتوى خمالفًة للم�سهور من مذهب املفتي، اأو خمالفًة 

للفتوى امل�ستهرة يف بلد املفتي، فيحر�ض املفتي على ذكر دليل فتواه واإبرازه؛ 

ليبني عذره يف خمالفة فتواه ملا ذكر.

ال�شبب التا�شع:

ليقويها  فتواه  دليل  املفتي  فيذكر  اأو حاكم  قا�ض  بنظر  متعلقًة  الفتوى  تكون  اأن 

وميهد الطريق لبناء احلكم عليها، قال اخلطيب البغدادي )ت: 463هـ(: “ومل جتر 

اإل  اللهم  القيا�ض وال�ستدلل؛  الفتوى طريق الجتهاد، ول وجه  اأن يذكر يف  العادة 

اأن تكون الفتوى تتعلق بنظر قا�ض اأو حاكم؛ فيومئ فيها اإىل طريق الجتهاد، ويلوح 

.
بالنكتة التي عليها رد اجلواب”)2(

ال�شبب العا�شر:

ذلك  ويقرن  فتواه  املفتي  فيذكر  اآخر،  عامل  فتوى  على  تعقًبا  الفتوى  تكون  اأن 

وليتمكن  الأوىل،  الفتوى  وبيان غلط  الفتوى  لقبول  اأدعى  ليكون ذلك  الدليل؛  بذكر 

املطلع على الفتوى من املقارنة بينهما والرتجيح بح�سب قوة الدليل، وهذا الأمر قرره 

اخلطيب البغدادي )ت: 463هـ( اإذ يقول: “ومل جتر العادة اأن يذكر يف الفتوى طريق 

الجتهاد، ول وجه القيا�ض وال�ستدلل؛ اللهم اإل اأن تكون الفتوى تتعلق بنظر قا�ض 

�سرح العقدية ال�سفارينية )٧4٧(.  )١(

الفقيه واملتفقه )١92/2(، وانظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي )265(.  )2(
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اأفتى فيها بفتوى غلط فيما عنده؛ فيلوح للمفتي  اأو يكون غريه قد  اأو حاكم؛..... ، 

معه؛ ليقيم عذره يف خمالفته، اأو لينبه على ما ذهب اإليه. فاأما من اأفتى عامًيا؛ فال 

.
يتعر�ض ل�سيء من ذلك”)١(

وقريب من هذا ما لو غلب على ظن املفتي اإنكار بع�ض الفقهاء لفتواه ومنازعته 

فيها؛ فيح�سن به حينئذ ذكر دليل الفتوى كما قرره القرايف )ت: 684هـ( بقوله: “ول 

ينبغي للمفتي: اأن يحكي خالًفا يف امل�ساألة لئال ي�سو�ض على امل�ستفتي، فال يدري باأي 

القولني ياأخذ، ول اأن يذكر دلياًل ول مو�سع النقل من الكتب، فاإن يف ذلك ت�سييًعا 

للورق على �ساحبه، اإل اأن يعلم اأن الفتيا �سينكرها بع�ض الفقهاء، ويقع فيها التنازع، 

فيق�سد بذلك بيان وجه ال�سواب لغريه من الفقهاء، الذي يتوهم منازعته، فيهتدي 

به، اأو يحفظ عر�سه هو عن الطعن عليه. واأما متى مل يكن اإل جمرد ال�سرت�ساد من 

.
ال�سائل فليقت�سر على اجلواب من غري زيادة”)2(

ال�شبب احلادي ع�شر:

غرابة الفتوى من الأ�سباب التي تدعو املفتي اإىل بيان فتواه واإقامة احلجة عليها، 

قال ابن القيم )ت: ٧5١هـ(: “اإذا كان احلكم م�ستغرًبا جًدا مما مل تاألفه النفو�ض، 

واإمنا األفت خالفه، فينبغي للمفتي اأن يوطئ قبله ما كان ماأذوًنا به؛ كالدليل عليه 

.
واملقدمة بني يديه”)3(

ال�شبب الثاين ع�شر: 

غمو�ض الفتوى من الأ�سباب الداعية اإىل الت�سريح بدليلها، حيث يرى املفتي اأن 

الت�سريح بدليلها، قال  اإىل ذلك  يوؤدي  واأف�سل ما  واإي�ساح،  بيان  اإىل  فتواه بحاجة 

يلوح  اأن  فح�سن  به غمو�ض  يفتي  فيما  كان  لو  “كذلك  643هـ(:  )ت:  ال�سالح  ابن 

الفقيه واملتفقه )١92/2(، وانظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي )265(، والفتوى يف الإ�سالم )١04-١05(.  )١(

الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام وت�سرفات القا�سي والإمام )249(.  )2(

اإعالم املوقعني )١25/4(.  )3(
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ا  . فالدليل يقوى الفتوى ويف�سرها ويو�سحها، خا�سًة اإذا كان الدليل ن�سً
بحجته”)١(

جلًيا اأو اإجماًعا وما اإىل ذلك.

ال�شبب الثالث ع�شر:

ذكر دليل الفتوى اأدعى لفهم الفتوى ومعرفة حقيقتها والأحكام املرتتبة عليها، 

كما اأن امل�ستفتي اإذا اطلع على دليل الفتوى قد يراجع املفتي يف فهم دليلها ومعرفة 

ما ينبني عليه، خا�سة اإذا كان امل�ستفتي له اطالع ومعرفة، ورمبا ذكر له ما قد يوؤثر 

يف �سحة ا�ستدلله؛ مما يجعل املفتي يراجع فتواه ودليلها ليتاأكد من �سحة بنائها 

عليه وا�ستنادها اإليه.

وقد اأ�سارت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف اململكة العربية ال�سعودية 

اإىل هذا املعنى، وذلك يف معر�ض جوابها عن م�ساألة ذكر املفتي لدليل فتواه، فقالت: 

ي�ساأل  الأدلة،  فهم  يف  امل�ساركة  على  قوة  ولديه  العلم،  طلبة  من  ال�سائل  كان  “اإذا 

العامل عن الدليل ويناق�سه فيه؛ ليطمئن قلبه ويكون على بينة وب�سرية من احلكم 

.
ودليله”)2(

ال�شبب الرابع ع�شر:

تعظيم قدر الدليل عند امل�ستفتي، ولفت نظره ونظر كل من يطلع على الفتوى اإىل 

عظم قدر الأدلة يف ال�سريعة، واأن النا�ض متعبدون بها ماأمورون باتباعها، واأنها هي 

الركن الركني والقاعدة الرا�سخة التي ت�ستند اإليها الفتوى، واأن اعتبار الفتوى مبني 

على بنائها على الدليل، فاحلجة يف دليل الفتوى، والفتوى كا�سفة له مبينة اأثره يف 

الفرع امل�سوؤول عنه.

اأدب الفتوى )١28(، وانظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي )265(.  )١(

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )65/5(، رقم الفتوى: 6440.  )2(



د. أمحد بن عبدالرمحن الرشيد

العدد  االثامن واخلمسون  37العدد  االثامن واخلمسون 36

ال�شبب اخلام�س ع�شر:

تنبيه امل�ستفتني وعامة النا�ض اإىل �سعوبة مقام الفتيا، وخطورة التوقيع عن رب 

العاملني، واأن ذلك مبني على �سروط ل بد من حتققها، واآداب ل بد من التحلي بها، 

اإدراكها على العوام، ورمبا جلاأ املفتي اإىل  اإذا كانت الأدلة غام�سًة ي�سعب  خا�سًة 

ذلك اإذا راأى من النا�ض جتروؤًا على الفتيا وتهاوًنا يف اخلو�ض فيها، فيذكر الفتوى 

ويربطها بدليلها، ويظهر وجه دللته على احلكم تطبيًقا لقواعد ال�ستنباط؛ ليطلع 

العامة على �سبيل الفتوى و�سعوبة مقامها وخطر اجلراأة عليها.
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املبحث الثالث

اآثار ذكر دليل الفتوى

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول

اأثر ذكر دليل الفتوى على حقيقة الفتوى

الفتوى يف حقيقتها اإخبار املجتهد عن احلكم ال�سرعي كما �سبق بيانه، وهي بهذا 

املعنى دائرة بني م�سطلحني اأ�سوليني م�سهورين، لكل منهما اأحكام تخ�سه ومتيزه 

عن الآخر، وهما: التباع والتقليد.

فالتباع الأخذ بالدليل ال�سرعي، كالأخذ بكتاب اهلل  وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

والإجماع وغري ذلك من الأدلة املحتج بها، فيجب على كل من بلغه الدليل اأن يتبعه 

ويلتزم حكمه، قال اهلل تعاىل: )ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ( ]الأحزاب: 36[.
واأما التقليد فهو كما يعرفه ابن قدامة )ت: 620هـ( وغريه من الأ�سوليني: “قبول 

.
قول الغري من غري حجة”)١(

والتباع يختلف عن التقليد من جهة الإلزام يف كل منهما، فالتباع ملزم والتقليد 

الأخذ  “والتقليد هو  الأمر:  695هـ( مقرًرا هذا  ابن حمدان )ت:  لي�ض كذلك، قال 

رو�سة الناظر )١0١٧/3(، وانظر: اإحكام الف�سول )٧2٧/2(، و�سرح اللمع )١005/2(، واملح�سول   )١(

يف اأ�سول الفقه لبن العربي )١54(، والإحكام يف اأ�سول الأحكام )22٧/4(، وخمت�سر منتهى ال�سول 

والأمل )١248/2(، و�سفة الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )2٧١(، وامل�سودة )850/2(، وفواحت الرحموت 

.)400/2(
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 .
بقول الغري من غري حجة ملزمة، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص حجة، فلي�ض الأخذ به تقليًدا”)١(

اأحمد  “وقد فّرق  التقليد والتباع فيقول:  ٧5١هـ( الفرق بني  ويبني ابن القيم )ت: 

بني التقليد والتباع، فقال اأبو داود: �سمعته يقول: التباع: اأن يتبع الرجل ما جاء عن 

.
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعن اأ�سحابه، ثم هو بعد يف التابعني خُمرّي”)2(

فاإذا تقرر هذا فاأين موقع الفتوى بني التقليد والتباع؟

امل�ساألة حمل خالف بني الأ�سوليني، فكثري منهم يرى اأن الأخذ بالفتوى من باب 

التقليد؛ وذلك من جهة عدم الإلزام يف كل منهما، فالأدلة ال�سرعية مل تلزم امل�ستفتي 

بالأخذ بقول ُمفٍت معني، والتقليد كذلك، ولذلك تتابع الأ�سوليون على بحث اأحكام 

الفتوى �سمن اأحكام التقليد.

اأن الأخذ بالفتوى من باب التباع، وذلك من  بينما يرى طائفة من الأ�سوليني 

جهة �سمول التباع لكل من اأوجب الدليل اتباعه، فيدخل فيه اأخذ املقلد لقول املجتهد 

مع عدم النظر يف دليله الذي بنى عليه اجتهاده وفتواه؛ لأنه ماأمور به يف قوله تعاىل: 

وجوب  على  الإجماع  ولنعقاد   ،]43 ]النحل:  ٺ(  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ    )ڀ  

الأخذ بقول املجتهد بالن�سبة للعامي، قال ابن عبدالرب )ت: 463هـ( نقاًل عن بع�ض 

وهذا  عليه،  لقائله  حجة  ل  قول  اإىل  الرجوع  ال�سرع  يف  معناه  “التقليد  العلم:  اأهل 

ممنوع منه يف ال�سريعة، والتباع ما ثبت عليه حجة......... كل من اتبعت قوله من 

غري اأن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فاأنت مقلده، والتقليد يف دين اهلل غري 

�سحيح، وكل من اأوجب عليك الدليل اتباع قوله فاأنت متبعه، والتباع يف الدين م�سوغ 

. وقال ابن احلاجب )ت: 646هـ(: “ولي�ض الرجوع اإىل الر�سول 
والتقليد ممنوع”)3(

.
واإىل الإجماع والعامي اإىل املفتي والقا�سي اإىل العدول بتقليد؛ لقيام احلجة”)4(

�سفة املفتي وامل�ستفتي )228(.  )١(

اإعالم املوقعني )39-38/3(.  )2(

جامع بيان العلم وف�سله )992/2(.  )3(

خمت�سر منتهى ال�سول والأمل )١248/2(.  )4(
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حقيقة  وهو  به،  األيق  هو  اآخر  مقام  وله  ومت�سعب،  طويل  امل�ساألة  يف  والكالم 

الفتوى وموقعها بني التقليد والتباع، وقد حتدث الأ�سوليون عنه ب�سيء من الب�سط 

، واملق�سود من الإ�سارة اإليه ههنا بيان اأثر ذكر دليل الفتوى على حقيقة 
)١(

والتف�سيل

الفتوى ل غري.

وميكن بيان ذلك من جهة كون الفتوى اتباًعا اأو تقليًدا، فاإذا كانت الفتوى اتباًعا 

فال يرتتب على ذكر الدليل اأثر؛ لأن مقت�سى الدليل التباع، وهو مقرر يف الفتوى كما 

�سبق ذكره بناء على راأي بع�ض اأهل العلم.

واإذا كانت الفتوى تقليًدا فقد يكون لذكر الدليل فيها اأثر، وهو نقل الفتوى من 

باب التقليد اإىل باب التباع؛ لأن مقت�سى الدليل هو التباع كما �سبق ذكره، فيمتد 

هذا احلكم على الفتوى املقرتنة بالدليل، فالفتوى واحلالة هذه ما هي اإل بيان للدليل؛ 

فتاأخذ حكمه من حيث وجوب التباع.

بها:  الأخذ  الفتوى يف وجوب  اأثر ذكر دليل  ٧5١هـ( مبيًنا  القيم )ت:  ابن  قال 

“عاب بع�ض النا�ض ذكر ال�ستدلل يف الفتوى، وهذا العيب اأوىل بالعيب؛ بل جمال 

امل�سلمني،  واإجماع  ور�سوله  اهلل  كالم  ذكر  يكون  فكيف  الدليل،  هو  وروحها  الفتوى 

واأقوال ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، والقيا�ض ال�سحيح عيًبا؟! وهل ذكر قول اهلل 

ور�سوله اإل طراز الفتاوى؟ وقول املفتي لي�ض مبوجب لالأخذ به، فاإذا ذكر الدليل فقد 

.
حرم على امل�ستفتي اأن يخالفه، وبرئ هو من عهدة الفتوى بال علم”)2(

وجوب  الأ�سل يف  اإىل  اإعادة  فيه  الفتوى  الدليل يف  ذكر  باأن  يقال  اأن  بل ميكن 

فاإذا  لعجزه عن ذلك،  العامي  واإمنا خفف عن  املكلفني،  بالدليل على جميع  العمل 

بعدها،  وما  الأحكام لبن حزم )59/6(  اأ�سول  والإحكام يف  الأ�سول )١١-١2(،  املقدمة يف  انظر:   )١(

وجامع بيان العلم وف�سله )992/2(، ورو�سة الناظر )١0١8/3(، والإحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي 

العاملني  املوقعني عن رب  واإعالم  وامل�سودة )850/2(،  وامل�ستفتي )228(،  املفتي  و�سفة   ،)22٧/4(

)١٧8/5(، واأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله )4٧6- 4٧9(.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني )١٧8/5(.  )2(
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ذكر له الدليل وجب عليه اتباعه؛ عماًل بقاعدة ال�سريعة يف بطالن البدل بالقدرة 

على الأ�سل.

اإل اأنه ل ميكن الأخذ بهذا القول على اإطالقه؛ لأن العربة لي�ست ب�سماع الدليل بل 

بفهمه واإدراكه، وهذا قد ل يتي�سر للعامي اإل اإذا كان الدليل وا�سًحا جلًيا، كاأن يكون 

ا �سريًحا من الكتاب اأو ال�سنة اأو اإجماًعا قطعًيا اأو قيا�ًسا جلًيا. ن�سً

فتوى  بكل  واقرتن  الفتاوى  تعار�ست  فاإن  تتعار�ض،  قد  الفتاوى  اأن  اإىل  اإ�سافًة 

دليلها فماذا يعمل العامي؟ اإذا قلنا يجب عليه اتباع الدليل املذكور يف الفتوى، فاأي 

فتوى ياأخذ واأي دليل يتبع؟

قال اخلطيب البغدادي )ت: 463هـ(: “فاإن قال قائل: فكيف تقول يف امل�ستفتي 

من العامة اإذا اأفتاه رجالن واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل له: اإن �ساء اهلل هذا على 

وجهني، اأحدهما: اإن كان العامي يت�سع عقله ويكمل فهمه اإذا عقل اأن يعقل واإذا فهم 

اأن يفهم، فعليه اأن ي�ساأل املختلفني عن مذاهبهم عن حججهم فياأخذ باأرجحها عنده، 

فاإن كان عقله يق�سر عن هذا وفهمه ل يكمل له، و�سعه التقليد لأف�سلهما عنده. وقيل 

ياأخذ بقول من �ساء من املفتني، وهو القول ال�سحيح؛ لأنه لي�ض من اأهل الجتهاد، 

.
واإمنا عليه اأن يرجع اإىل قول عامل ثقة، وقد فعل ذلك، فوجب اأن يكفيه”)١(

ولذلك ميكن القول باأن امل�ستفتي اإذا ذكر له دليل الفتوى وفهمه واأدرك معناه ومل 

تعار�سه فتوى اأخرى فيجب عليه الأخذ به، واإل فحكمه حكم التقليد.

وههنا �سوؤال مهم، وهو: اإذا كان امل�ستفتي متبًعا يف بع�ض احلالت فما موقعه بني 

املجتهد واملقلد؟ وهو لي�ض من اأهل الذكر، فاإذا مل يكن مقلًدا فماذا ع�ساه اأن يكون؛ 

اإذ لي�ض ثم اإل جمتهد اأو مقلد.

عموًما  والتقليد  الجتهاد  حيث  من  النا�ض  ق�سموا  الأ�سوليني  اأن  ذلك:  وجواب 

لوا القول يف هذين الق�سمني، فجعلوا  اإىل ق�سمني اأ�سا�سيني: جمتهد ومقلد، ثم ف�سّ

الفقيه واملتفقه )204/2(، وانظر: املجموع )55/١-56(، والفتوى يف الإ�سالم )١١3-١١4(.  )١(
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املجتهد اأق�ساًما بح�سب قدرته على الجتهاد وتي�سره له، كما جعلوا املقلد اأق�ساًما من 

.
)١(

حيث ظفره بالدليل وقدرته على فهمه واإدراكه

من  هي  ولذلك  بها،  للعمل  امل�ستفتي  ياأخذها  الفتوى  اأن  وهو  اآخر،  اأمر  وثمة 

خ�سائ�ض املقلد، اأما اإذا ذكر فيها الدليل فقد ياأخذها املجتهد واملقلد، املقلد للعمل 

واملجتهد للنظر، وهذا الأمر اأ�سار اإليه الغزايل )ت: 505 هـ( بقوله: “فاإن قيل: مل 

يف  نظر  ال�سورى  اأهل  وهم  عوف  بن  وعبدالرحمن  و�سعد  والزبري  طلحة  عن  ينقل 

الأحكام مع ظهور اخلالف، والأظهر اأنهم اأخذوا بقول غريهم. قلنا: كانوا ل يفتون 

�سمعوه  مبا  اإل  يكن  مل  اأنف�سهم  حق  يف  عملهم  اأما  الفتوى،  يف  عداهم  مبن  اكتفاًء 

من النبي ملسو هيلع هللا ىلص والكتاب وعرفوه، فاإن وقعت واقعة مل يعرفوا دليلها، �ساوروا غريهم 

.
لتعرف الدليل ل للتقليد”)2(

املطلب الثاين

اأثر ذكر دليل الفتوى على امل�ستفتي

ذكر دليل الفتوى له اآثار مهمة على امل�ستفتي، �سواًء اأكان ذلك يف تلقي الفتوى 

من املفتي اأو يف فهمها واإدراك معناها اأو يف العمل مبقت�ساها يف عموم الأحوال اأو 

يف حكايتها ونقلها لغريه من امل�ستفتني، وما اإىل ذلك من الآثار التي ن�ض عليها اأهل 

العلم اأو ا�ستنبطت من اأقوالهم، ومن اأهمها ما ياأتي:

الأثر الأول: 

للفتوى،  نف�سه  و�سكون  امل�ستفتي  قلب  لطمئنان  اأدعى  الفتوى  يف  الدليل  ذكر 

ا �سريًحا من كتاب اهلل  اأو �سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأو اإجماع  خا�سًة اإذا كان دليلها ن�سً

الأمة، قال اخلطيب البغدادي )ت: 463هـ(: “ولي�ض ينبغي للعامي اأن يطالب املفتي 

انظر: الفقيه واملتفقه )204/2(، ورو�سة الناظر )١008/3(.   )١(

امل�ست�سفى )6١٧/2(، وانظر: رو�سة الناظر )3/١0١١(.  )2(
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اأن ت�سكن نف�سه ب�سماع  اأحب  اأجابه به، ول يقول مل ول كيف.... فاإن  باحلجة فيما 

احلجة يف ذلك، �ساأل عنها يف زمان اآخر وجمل�ض ثاٍن اأو بعد قبول الفتوى من املفتي 

.
جمردة”)١(

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف اململكة العربية ال�سعودية يف 

معر�ض جوابها عن ذكر املفتي لدليل فتواه: “اإذا كان ال�سائل من طلبة العلم ولديه 

قوة على امل�ساركة يف فهم الأدلة، ي�ساأل العامل عن الدليل ويناق�سه فيه؛ ليطمئن قلبه 

.
ويكون على بينة وب�سرية من احلكم ودليله”)2(

الأثر الثاين:

ذكر الدليل ي�ساعد امل�ستفتي على فهم الفتوى على حقيقتها واإزالة ما قد يكون 

يفهمه  وا�سًحا �سريًحا  دليلها  كان  اإذا  لب�ض، خا�سًة  اأو  تف�سري  اأو  احتمال  فيها من 

العامي ويدرك مقت�ساه، وكما اأن يف ذكر الدليل احتياًطا للمفتي فاإن فيه احتياًطا 

لنف�ض امل�ستفتي كذلك، قال ابن ال�سمعاين )ت: 489هـ(: “فاإن قال قائل: هل يجوز 

للعامي اأن يطالب العامل بدليل؟ اجلواب قلنا: ل مينعه اأن يطالب به لأجل احتياطه 

لنف�سه، ويلزم العامل اأن يذكر الدليل اإن كان مقطوًعا به لإ�سرافه على العلم ب�سحته، 

ول يلزمه اأن يذكر له الدليل اإن مل يكن مقطوًعا به لفتقاره اإىل الجتهاد ويق�سر 

.
عنه العامي”)3(

الأثر الثالث:

كثرًيا ما يقع التعار�ض بني الفتاوى، ويقف امل�ستفتي حائًرا يف البحث عن املخرج، 

الفقيه واملتفقه )١80/2(، وتنظر: اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )85(.  )١(

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )65/5(، رقم الفتوى: 6440.  )2(

واملفتي  الفتوى  واآداب  واملتفقه )١80/2(،  الفقيه  وانظر:  الفقه )2/35٧(،  اأ�سول  الأدلة يف  قواطع   )3(

وامل�ستفتي )85(، و�سفة املفتي وامل�ستفتي )306(، وامل�سودة )9٧4/2(، والبحر املحيط )6/3١١(، 

يف  والفتوى   ،)256( بالأقوى  الإفتاء  وقواعد  الفتوى  اأ�سول  ومنار   ،)594/4( املنري  الكوكب  و�سرح 

الإ�سالم )١١8(.
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ويجب عليه حينئذ الرتجيح بني الفتاوى املتعار�سة، ول يجوز له التخيري بينها كما 

.
)١(

يرجحه املحققون من الأ�سوليني

اإذا  اأن امل�ستفتي قد ي�سطر لذلك  اإل  اأعمال املجتهدين  ولئن كان الرتجيح من 

وله  ومت�سعب،  طويل  املتعار�سة  الفتاوى  بني  والرتجيح  الفتاوى،  عنده  تعار�ست 

 ،
)3(

، ومنها: الرتجيح بني الفتويني املتعار�ستني بالنظر اإىل دليليهما
)2(

م�سالك كثرية

وهو اأوىل الطرق كما يقرره �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت: ٧28هـ( بقوله: “والدليل 

اأن اأحدهما  اأوىل بالتباع من دليل عام على  اخلا�ض الذي يرجح به قول على قول 

اأعلم واأدين، وعلم النا�ض برتجيح قول على قول يف اأكرث الأمور اأي�سر من علم اأحدهم 

-م�سلك  امل�سلك  اأن هذا  اإل   .
بد”)4( ول  واحد  لأن احلق  واأدين،  اأعلم  اأحدهما  باأن 

الرتجيح بالدليل- متوقف على ت�سريح املفتي بالدليل يف فتواه، اأما اإذا مل ي�سرح 

بذلك فال وجه لرتجيح امل�ستفتي بينها؛ لعدم قدرته على اخلو�ض يف تفا�سيل هذه 

.
)5(

الفتاوى وا�ستنباط اأدلتها وماآخذها لرتجيح الأقوى منهما

الفتاوى  بني  الرتجيح  على  امل�ستفتي  قدرة  يف  عري�ض  تف�سيل  العلم  ولأهل 

ا واإفراًدا وتركيًبا وما اإىل ذلك مما  ، واختالف الأدلة و�سوًحا وغمو�سً
)6(

املتعار�سة

له اأثر بالغ يف هذه امل�ساألة.

الفتاوى  بني  الرتجيح  على  قادًرا  يكون  قد  العامي  اأن  العلم  اأهل  بع�ض  ويقرر 

انظر: رو�سة الناظر )١025/3(، و�سفة املفتي وامل�ستفتي )29٧(، وتقريب الو�سول اإىل علم الأ�سول   )١(

.)46١(

الفتوى  و�سفة   ،)١263/2( والأمل  ال�سول  منتهى  وخمت�سر   ،)55/١( املهذب  �سرح  املجموع  انظر:   )2(

واملفتي وامل�ستفتي )295-29٧(، والبحر املحيط )3١2/6-3١4(، ومنار اأ�سول الفتوى وقواعد الإفتاء 

بالأقوى )255-256(، وموقف امل�ستفتي من تعدد املفتني والفتوى )99(.

انظر: البحر املحيط )3١4/6(.  )3(

الفروع )١١/١١0(.  )4(

انظر: موقف امل�ستفتي من تعدد املفتني والفتوى )99(.  )5(

اأ�سول  وامل�ستفتي )295-29٧(، ومنار  واملفتي  الفتوى  املهذب )55/١(، و�سفة  املجموع �سرح  انظر:   )6(

الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى )255-256(، وموقف امل�ستفتي من تعدد املفتني والفتوى )99(.
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املتعار�سة بالنظر اإىل اأدلتها، قال اخلطيب البغدادي )ت: 463هـ( جميًبا على هذا 

ال�سوؤال: “فاإن قال قائل: فكيف تقول يف امل�ستفتي من العامة اإذا اأفتاه رجالن واختلفا، 

فهل له التقليد؟ قيل له: اإن �ساء اهلل هذا على وجهني، اأحدهما: اإن كان العامي يت�سع 

عقله ويكمل فهمه اإذا عقل اأن يعقل واإذا فهم اأن يفهم، فعليه اأن ي�ساأل املختلفني عن 

مذاهبهم عن حججهم فياأخذ باأرجحها عنده، فاإن كان عقله يق�سر عن هذا وفهمه 

ل يكمل له، و�سعه التقليد لأف�سلهما عنده. وقيل ياأخذ بقول من �ساء من املفتني، وهو 

القول ال�سحيح؛ لأنه لي�ض من اأهل الجتهاد، واإمنا عليه اأن يرجع اإىل قول عامل ثقة، 

٧28هـ(  ابن تيمية )ت:  الإ�سالم  ويوؤكد �سيخ   .
اأن يكفيه”)١( وقد فعل ذلك، فوجب 

“النبيه الذي �سمع اختالف العلماء واأدلتهم يف اجلملة عنده ما  هذا املعنى بقوله: 

اإذا  املتو�سطني  العلم من  “واأكرث من متيز يف  ، وبقوله: 
القول”)2( يعرف به رجحان 

.
نظر وتاأمل يف اأدلة الفريقني بق�سد ح�سن ونظر تام، ترجح عنده اأحدهما”)3(

الأثر الرابع:

.
)4(

اإذا ذكر املفتي دليل الفتوى يف فتواه وعرفه العامي، فهل له اأن يفتي غريه به

حمل خالف بني اأهل العلم على اأقوال مدارها على و�سوح الدليل وخفائه وقدرة 

العامي على فهمه، قال النووي )ت: 6٧6هـ(: “وذكر �ساحب احلاوي يف العامي اإذا 

ويجوز  به،  يفتي  اأن  اأحدها: يجوز  اأوجه:  دليلها ثالثة  بناًء على  عرف حكم حادثة 

اأو  كتاًبا  دليلها  كان  اإن  يجوز  والثاين:  العامل.  اإىل علمه كو�سول  و�سل  لأنه  تقليده؛ 

.
�سنًة، ول يجوز اإن كان غريهما. والثالث: ل يجوز مطلًقا، وهو الأ�سح”)5(

يف  والفتوى   ،)3١4/6( املحيط  والبحر   )56-55/١( املجموع  وانظر:   ،)204/2( واملتفقه  الفقيه   )١(

الإ�سالم )١١3-١١4(.

الفروع )١١/١١0(.  )2(

املرجع ال�سابق )١١/١09(.  )3(

انظر: اأدب املفتي وامل�ستفتي )١03(    )4(

املجموع )44/١-45(، وانظر: اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )34(، و�سفة املفتي وامل�ستفتي )١٧5(،   )5(

وامل�سودة )963/2(، والبحر املحيط  )30٧/6(، و�سرح عقود ر�سم املفتي )408-4١0(، والفتوى = 
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حادثة  حكم  العامي  عرف  “اإذا  فيقول:  الأمر  ٧5١هـ(  )ت:  القيم  ابن  ويقرر 

لل�سافعية  اأوجه  ثالثة  ففيه  فيه؟  تقليده  لغريه  وي�سوغ  به،  يفتي  اأن  له  فهل  بدليلها 

وغريهم، اأحدها: اجلواز؛ لأنه قد ح�سل له العلم بحكم تلك احلادثة عن دليلها كما 

ح�سل للعامل، واإن متيز العامل عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع املعار�ض 

له، فهذا قدر زائد على معرفة احلق بدليله.

والثاين: ل يجوز له ذلك مطلًقا؛ لعدم اأهليته لال�ستدلل، وعدم علمه ب�سروطه، 

وما يعار�سه، ولعله يظن دلياًل ما لي�ض بدليل.

والثالث: اإن كان الدليل كتاًبا اأو �سنًة جاز له الإفتاء، واإن كان غريهما مل يجز؛ 

لأن القراآن وال�سنة خطاب جلميع املكلفني، فيجب على املكلف اأن يعمل مبا و�سل اإليه 

.
من كتاب ربه تعاىل و�سنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، ويجوز له اأن ير�سد غريه اإليه ويدله عليه”)١(

وب�سط احلديث يف امل�ساألة ابن اأمري احلاج )ت: 8٧9هـ(، وبني اأثر الدليل فيها، 

وحكى فيها قوًل رابًعا: فقال: “اأما العامي اإذا عرف حكم حادثة بدليلها فهل له اأن 

نقلًيا  كان  اإن  رابعها:  لل�سافعية.........  اأوجه  ففيه  تقليده؟   لغريه  وي�سوغ  به  يفتي 

جاز، واإل فال. قال ال�سبكي: واأما العامي الذي عرف من املجتهد حكم م�ساألة ومل 

يدر دليلها ول وجه تعليلها كمن حفظ خمت�سًرا من خمت�سرات الفقه فلي�ض له اأن 

.
يفتي”)2(

والكالم يف امل�ساألة طويل والغر�ض من اإيراده بيان اأثر ذكر الدليل يف الفتوى على 

.
)3(

هذه امل�ساألة

= يف الإ�سالم )8١(.

اأعالم املوقعني )٧4/5(.  )١(

التقرير والتحبري )348/3(.  )2(

انظر كالم اأهل العلم يف امل�ساألة يف: �سفة املفتي وامل�ستفتي )١٧4(، وبيان املخت�سر �سرح خمت�سر ابن   )3(

احلاجب )366/3(، والبحر املحيط )30٧/6(، والتقرير والتحبري )348/3(.
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الأثر اخلام�س:

معرفة امل�ستفتي حلكمة الفتوى ومق�سدها اأثر من اآثار ذكر دليل الفتوى، ل�سيما 

اإذا كانت الفتوى مبنيًة على امل�سالح والأعراف والعادات، اأو كانت من الفتاوى التي 

وال�سنة، فغالبها دال على  الكتاب  اأدلة  دليلها باحلكمة منها، وذلك كثري يف  �سرح 

احلكمة واملق�سد �سراحًة اأو دللًة.

وهذا الأمر اأعني معرفة احلكمة له اأثر يف التفريق بني الفتوى التي قد تتغري بتغري 

من  ال�سريحة  الأدلة  اإىل  امل�ستندة  فالفتوى  تتغري،  ل  التي  والفتوى  والأحوال  الظروف 

بتغري  تتغري  ل  ثابتة  املرعية  واأ�سولها  الكلية  ال�سريعة  وقواعد  والإجماع  وال�سنة  الكتاب 

الظروف والأحوال، بينما الفتوى املبنية على امل�سالح والأعراف والعادات والذرائع ونحو 

ذلك فاإنها قد تتغري بتغري ما بنيت عليه واأدت اإليه تبًعا جللب امل�سالح ودرء املفا�سد.

املطلب الثالث

اأثر ذكر دليل الفتوى على املجتهد

ذكر دليل الفتوى ل يقت�سر اأثره على امل�ستفتي، بل يتعداه اإىل عموم النا�ض ممن 

يتلقى الفتوى ويطلع عليها، �سواًء اأكان جمتهًدا اأو غري ذلك، ل �سيما يف هذا الع�سر 

الذي تطورت فيه و�سائل الإعالم والت�سال، مما يجعل الفتوى ت�سل م�سارق الأر�ض 

ومغاربها فور �سدورها، بخالف الفتوى اخلا�سة التي يلقيها املفتي للم�ستفتي مبا�سرًة 

فلي�ض لها اأثر على غري طرفيها اإل اإذا انت�سرت بني النا�ض.

وقد �سبق ذكر اأثر الدليل على العامي �سواًء اأكان هو امل�ستفتي نف�سه اأو غريه ممن 

اطلع على الفتوى اأو �سمع بها.

واأذكر يف هذا املطلب طرًفا من اأثر ذكر الدليل يف الفتوى على املجتهد، واأعني 

به من عدا املفتي من املجتهدين ممن قد يطلع على الفتوى اأو ي�سمعها اأو ي�ساأل عنها، 

ومن هذه الآثار ما يلي:
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الأثر الأول: 

�سحتها  وبيان  الفتوى  لنقد  للمجتهدين  املجال  يفتح  الفتوى  يف  الدليل  ذكر 

وخطئها، وغالًبا ما يتوقف ذلك على معرفة الدليل الذي بنيت عليه الفتوى، فيقوم 

من  له  يظهر  وقد  فيها،  املفتي  باحلادثة  وعالقته  الدليل  ذلك  يف  بالنظر  املجتهد 

خالل ذلك خطاأ املفتي يف حجية الدليل اأو �سرطه اأو بناء احلكم عليه، اأو يف غفلته 

عما هو اأقوى منه مما قد يعار�سه كلًيا اأو جزئًيا ونحو ذلك من قوادح ال�ستدلل، 

فيجب عليه حينئذ تعقب املفتي وبيان خطئه يف دليله اأو ا�ستدلله؛ بياًنا للعلم وبراءًة 

للذمة ون�سًحا لالأمة.

الأثر الثاين:

ذكر الدليل يف الفتوى يتيح للمجتهد التعرف على دليل امل�ساألة املفتي فيها؛ للنظر 

فيه وا�ستنباط احلكم منه، خا�سًة اإذا كان املجتهد غافاًل عنه اأو غري عامل به.

وا�ستفادة املجتهد من الفتوى املقرتنة بدليلها لي�ست كا�ستفادة العامي، فالعامي 

ياأخذ بالفتوى للعمل بها، اأما املجتهد فاإنه اإمنا ياأخذ بها للتعرف على دليلها، وقد 

اأ�سار الغزايل )ت: 505 هـ( اإىل هذا املعنى حينما تعر�ض ملوقف املجتهد من فتوى 

غريه منبها على الفرق بني املجتهد وغريه يف هذا املقام، فيقول: “فاإن قيل: مل ينقل 

عن طلحة والزبري و�سعد وعبدالرحمن بن عوف وهم اأهل ال�سورى نظر يف الأحكام 

اأنهم اأخذوا بقول غريهم. قلنا: كانوا ل يفتون اكتفاء  مع ظهور اخلالف، والأظهر 

مبن عداهم يف الفتوى، اأما عملهم يف حق اأنف�سهم مل يكن اإل مبا �سمعوه من النبي 

لتعرف  غريهم  �ساوروا  دليلها،  يعرفوا  مل  واقعة  وقعت  فاإن  وعرفوه،  والكتاب  ملسو هيلع هللا ىلص 

.
الدليل ل للتقليد”)١(

الأثر الثالث:

ذكر الدليل يف الفتوى له اأثر بارز يف م�ساألة تقليد املجتهد لغريه، وهي من امل�سائل 

امل�ست�سفى )6١٧/2(، وانظر: اإحكام الف�سول )٧30/2(، رو�سة الناظر )3/١0١١(.  )١(
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ل الأ�سوليون يف حالتها بعد اأن اتفقوا على اأن املجتهد اإذا اجتهد  الأ�سولية التي ف�سَّ

.
)١(

وغلب على ظنه احلكم مل يجز له تقليد غريه، كما ن�ض عليه ابن قدامة وغريه

ومن تلكم احلالت: املجتهد الذي �سارت العلوم عنده حا�سلًة بالقوة القريبة من 

الفعل من غري حاجة اإىل تعب كثري، هل يجب عليه الجتهاد اأو له تقليد غريه؟

تقليد  له  يجوز  اأنه  اإىل  ذهب  من  ومنهم  الأ�سوليني،  بني  خالف  حمل  امل�ساألة 

غريه؛ لأنه ل يعلم حكم امل�ساألة، واهلل  يقول: )ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ( ]النحل: 43[. ومنهم من علقه على العلم بدليل املجتهد، قال بن احلاجب 
املاأخذ  اإن كان مطلًعا على  “اإفتاء من لي�ض مبجتهد مبذهب جمتهد  )ت: 646هـ(: 

.
اأهاًل للنظر جائز”)2(

بينما يرى فريق اآخر من الأ�سوليني وجوب الجتهاد عليه، وذلك بالنظر يف دليل 

امل�ساألة، وهذا ل يتحقق اإل اإذا �سرح املجتهد بدليله يف فتواه، اأما اإذا مل ي�سرح به 

فله اأن ي�ساأل العامل عنه عماًل بقوله تعاىل: )ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ(، 

اإل اأن �سوؤال العامل يختلف عن �سوؤال العامي، قال ابن قدامة مبيًنا معنى ال�سوؤال يف 

الدليل؛ ليح�سل  �سلوا عن  اأي:  لتعلموا،  ا�ساألوا  اأن يكون معناه  “يحتمل  العامل:  حق 

.
العلم”)3(

الأثر الرابع:

وبيان  عليها  التخريج  يف  بارز  اأثر  للحكم  علًة  كان  اإذا  الفتوى  يف  الدليل  لذكر 

مذهب املفتي يف امل�سائل التي ت�سرتك معها يف العلة واملاأخذ مما لي�ض للمفتي ن�ض 

املجتهد على ماأخذ احلكم وعلته  اإذا ن�ض  اإل  الأمر  يتحقق هذا  اأن  فيه، ول ميكن 

رو�سة الناظر )١0١0/3(، وقد ن�ض كثري من الأ�سوليني على اأن العامل ل يجوز له تقليد العامل مطلًقا،   )١(

انظر:  املقدمة يف الأ�سول )١0-١١(، واللمع يف اأ�سول الفقه )١0١3/2(، وتنقيح الف�سول )48٧(، 

ونهاية الو�سول اإىل علم الأ�سول )69١/2(، و�سرح خمت�سر الرو�سة )629/3(.

خمت�سر منتهى ال�سول والأمل )١260/2(، وانظر: التقرير والتحبري )346/3(.  )2(

رو�سة الناظر )١0١0/3(، وانظر: اإجابة ال�سائل �سرح بغية الآمل )40٧(.  )3(
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“اإذا ن�ض املجتهد على حكم  620هـ(:  كما يقرره الأ�سوليون، قال ابن قدامة )ت: 

يف م�ساألة لعلة بّينها توجد يف م�سائل �سوى املن�سو�ض عليه: فمذهبه يف تلك امل�سائل 

كمذهبه يف امل�ساألة املعللة؛ لأنه يعتقد احلكم تابًعا للعلة، ما مل مينع منها مانع. فاإن 

مل يبني العلة: مل يجعل ذلك احلكم مذهبه يف م�ساألة اأخرى. واإن اأ�سبهتها �سبًها يجوز 

ْر فيها اإىل  خفاء مثله على بع�ض املجتهدين. فاإنا ل ندري لعلها لو خطرت له: مل َي�سِ

.
ذلك احلكم. ولأن ذلك اإثبات مذهب بالقيا�ض”)١(

الأثر اخلام�س:

تقرير  اإىل  املو�سلة  الطرق  اأهم  من  واإجاباتهم  الأئمة  فتاوى  يف  الدليل  ذكر 

اأ�سولهم يف باب ال�ستدلل، خا�سة الأئمة الذين مل ي�سرحوا باأ�سولهم يف ال�ستنباط، 

هوؤلء  اأتباع  من  املجتهدون  قام  حيث  وغريهم،  واأحمد  ومالك  حنيفة  اأبي  كالإمام 

الأئمة بالنظر اإىل فتاويهم واأجوبتهم، وا�ستنبطوا منها اأ�سولهم يف باب ال�ستدلل، 

ومن ذلك: تخريج جمتهدي احلنابلة اأ�سل الحتجاج بقول ال�سحابي لالإمام اأحمد 

، ونحو ذلك.
)2(

 من اأجوبته التي ا�ستدل فيها باأقوال ال�سحابة

وهذا الأثر يختلف عن الأثر ال�سابق واإن اتفقا يف كون كل منهما تخريًجا، فالأثر 

ال�سابق تخريج فرع على فرع اتفق معه يف العلة واملاأخذ، وهذا الأثر تخريج اأ�سل من 

فرع �سرح املجتهد بالدليل فيه، ويف هذا الأخري يكون النظر فيه اإىل دليل الفرع ل 

الفرع ذاته، واأغلب اأ�سول الأئمة م�ستنبطة بهذا الطريق.

رو�سة الناظر )١0١2/3(، وانظر: التمهيد يف اأ�سول الفقه )366/4(، وامل�سودة )938/2(.   )١(

وامل�سودة  بعدها،  وما   )336( وامل�ستفتي  املفتي  و�سفة  بعدها،  وما   )346/2( الأجوبة  تهذيب  انظر:   )2(

.)944/2(
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املبحث الرابع

حكم ذكر املفتي لدليل الفتوى

ذكر دليل الفتوى كما �سبق بيانه: ت�سريح املفتي بالدليل الذي ا�ستند اإليه يف تقرير 

احلكم ال�سرعي الذي �ساأل عنه امل�ستفتي، فيقرن احلكم بدليله، ولي�ض املق�سود بناء 

الفتوى على الدليل يف اأ�سل الفتوى، فهذا مفروغ منه، ول ُتت�سور الفتوى ال�سحيحة 

دون ذلك.

يف  احلكم  وهل  الفتوى،  يف  ذكره  حكم  فما  الفتوى  دليل  ذكر  معنى  تقرر  واإذا 

امل�ساألة عام اأو يختلف باختالف الفتوى والظروف امل�ساحبة لها؟ ومن ذلك اختالف 

ا واختالف امل�ستفتني علًما وفهًما واإدراًكا، وانت�سار  الأدلة امل�ستدل بها و�سوًحا وغمو�سً

الفتوى ونحو ذلك من الأمور املحتفة بالفتوى.

حتدث عدد من اأهل العلم عن هذه امل�ساألة يف ثنايا حديثهم عن اأحكام الفتوى 

واآدابها عموًما، �سواًء اأكان ذلك يف موؤلفات اأ�سول الفقه، اأو يف الكتب املوؤلفة يف �سفة 

الفتوى واآدابها.

وعند تاأمل ما ذكروه يف هذه امل�ساألة يظهر اأن لهم فيها اأقواًل متعددًة وتف�سيالت 

الأقوال  اإرجاع هذه  املوؤثرة فيها، وميكن  الفتوى والأحوال  خمتلفًة باختالف طبيعة 

املختلفة اإىل الأقوال الآتية:

القول الأول: عدم ذكر الدليل يف الفتوى مطلًقا

، واأنقل طرًفا من ن�سو�سهم يف ذلك:
)١(

وذهب اإىل هذا القول عدد من اأهل العلم

قال املاوردي )ت: 450هـ(: “اإن املفتي عليه اأن يخت�سر جوابه، فيكتفي فيه باأنه 

انظر: اأدب الفتوى )١09(، واملجموع �سرح املهذب )١58/١(، و�سفة املفتي وامل�ستفتي )25١(.  )١(
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.
يجوز اأو ل يجوز، اأو حق اأو باطل، ول يعدل اإىل الإطالة والحتجاج”)١(

قال اخلطيب البغدادي )ت: 463هـ(: “ومل جتر العادة اأن يذكر يف الفتوى طريق 

.
الجتهاد، ول وجه القيا�ض وال�ستدلل”)2(

وقال القرايف )ت: 684هـ(: “ول ينبغي للمفتي اأن يحكي خالًفا يف امل�ساألة؛ لئال 

.
ي�سو�ض على امل�ستفتي، فال يدري باأي القولني ياأخذ، ول اأن يذكر دلياًل”)3(

اأن يخت�سر جوابه، فيكتفي فيه  املفتي  “وعلى  695هـ(:  ابن حمدان )ت:  وقال 

.
باأنه يجوز اأو ل يجوز، اأو حق اأو باطل، ول يعدل اإىل الإطالة والحتجاج”)4(

وميكن ال�ستدلل لهذا القول مبا يلي:

الدليل الأول:

اأن اأهل العلم ذكروا �سروط �سحة الفتوى وف�سلوا القول فيها، ومل يذكروا منها 

ت�سريح املفتي بدليل فتواه، مما يدل على عدم وجوب ذكره.

املفتي بدليله �سمن  العلم مل يذكروا ت�سريح  اأهل  باأن  الت�سليم  ويناق�س: بعدم 

وقبولها  الفتوى  ل�سحة  يدعو  ما  كل  ذكروا  اأنهم  جهة  من  وذلك  الفتوى،  �سروط 

والأخذ بها، والت�سريح بالدليل اأوىل هذه الأمور، ثم اإن العامة لي�سوا متعبدين براأي 

املفتي بل مبا ا�ستدل به عليه، وقد نبه اأهل العلم اإىل اأن الفتوى واإن كان الأ�سل فيها 

الخت�سار اإل اأن ذلك م�سروط بعدم الإخالل، قال ابن ال�سالح )ت: 643هـ(: “اإمنا 

.
يح�سن باملفتي الخت�سار الذي ل يخل بالبيان امل�سرتط عليه دون ما يخل به”)5(

نقله عنه ابن ال�سالح يف اأدب الفتوى )١09(، وانظر: املجموع �سرح املهذب )49/١(، و�سفة املفتي   )١(

وامل�ستفتي )25١(.

الفقيه واملتفقه )١92/2(، وانظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي )265(، والفتوى يف الإ�سالم )١04-١05(.  )2(

الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام وت�سرفات القا�سي والإمام )249(.  )3(

�سفة املفتي وامل�ستفتي )25١(.  )4(

اأدب الفتوى )١١0(.  )5(
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الدليل الثاين:

اأن ذكر دليل الفتوى فيها يخرجها من حقيقتها وينقلها من الفتوى اإىل الت�سنيف، 

الفتوى  بني  ليفرق  والحتجاج؛  الإطالة  اإىل  يعدل  “ول  450هـ(:  املاوردي )ت:  قال 

اإىل كثري ول�سار املفتي مدر�ًسا،  ل�ساغ  اإىل قليل  التجاوز  والت�سنيف، قال: ولو �ساغ 

. وقال النووي )ت: 6٧6هـ(: 
)2(

، ونقله ابن حمدان )ت: 695هـ(
ولكل مقام مقال”)١(

684هـ(:  )ت:  القرايف  وقال   ،
العامة”)3( تفهمه  بحيث  ويكون  جوابه،  “وليخت�سر 

“ولو وجب على املفتي اأن يذكر جميع ما يتعلق بالفتيا من ال�سروط والتفا�سيل واإن 

بعد ل�سارت الفتيا يف نحو املجلد الكبري، وهذا ف�ساد عظيم يف �سياع الوقت والورق 

.
والفهم”)4(

ويناق�س: بعدم الت�سليم باأن ذكر دليل الفتوى ينقلها من الفتوى اإىل الت�سنيف، 

فذكر الدليل لي�ض من باب الت�سنيف؛ لأن الت�سنيف اأعم واأ�سمل من ذكر الدليل، 

وا�ستدراكات  واأجوبة  واعرتا�سات  وا�ستدللت  واأدلة  واأمثلة  و�سروح  مقدمات  ففيه 

عن  خمتلف  اآخر  اأمر  وهذا  امل�سنفات،  يف  مب�سوط  هو  مما  ذلك  ونحو  وتعقبات 

ال�ستدلل الذي نقول به.

الدليل الثالث:

ال�ستدلل بواقع الفتوى من ع�سر ال�سحابة  اإىل يومنا هذا، فاملفتون ل 

يزالون يفتون العوام، ويقبل العوام منهم هذه الفتاوى دون بيان اأدلتها، و�ساع ذلك 

.
)5(

وذاع من غري اإنكار، فكان اإجماًعا

نقله عنه ابن ال�سالح يف اأدب الفتوى )١09(، وانظر: اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )65(، و�سفة   )١(

املفتي وامل�ستفتي )25١(.

انظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي )25١(.  )2(

اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )52(.  )3(

الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام وت�سرفات القا�سي والإمام )249(.    )4(

انظر: اإجابة ال�سائل �سرح بغية الآمل )40٧(.  )5(
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ويناق�س من وجهني:

 فمن بعدهم يفتون  باأن املفتني من ال�سحابة  الت�سليم  الأول: عدم  الوجه 

القيم  ابن  قال  بالدليل،  اقرتانها  فتاويهم  يف  الغالب  بل  دليل،  دون  العوام 

)ت:٧5١هـ(: “وقد كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُي�ساأل عن امل�ساألة في�سرب لها الأمثال 

وي�سبهها بنظائرها، هذا وقوله وحده حجة، فما الظن مبن لي�ض قوله بحجة؟ 

ول يجب الأخذ به واأح�سن اأحواله واأعالها اأن ي�سوغ له قبول قوله، وهيهات اأن 

ي�سوغ بال حجة، وقد كان اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ور�سي عنهم اإذا �ُسئل اأحدهم 

عن م�ساألة اأفتى باحلجة نف�سها فيقول: قال اهلل كذا، وقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كذا 

ملن  فتاويهم  يف  جًدا  كثري  وهذا  القائل،  ويبلغ  ال�سائل،  في�سفى  كذا،  فعل  اأو 

تاأملها، ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان اأحدهم يذكر احلكم ثم ي�ستدل 

.
عليه، وعلمه ياأبى اأن يتكلم بال حجة، وال�سائل ياأبى قبول قوله بال دليل”)١(

يفتون  بعدهم  فمن    ال�سحابة  من  املفتني  باأن  الت�سليم  الثاين:  الوجه 

العوام دون ذكر الدليل، ولكن هذا لي�ض على اإطالقه، واإمنا كانون يكتفون 

بالفتوى دون الدليل اإذا كان الدليل خفًيا يق�سر عنه فهم العامي.

القول الثاين: ا�شتحباب ذكر الدليل يف الفتوى

اأن  للمفتي  “ينبغي  قال:  ٧5١هـ(، حيث  القيم )ت:  ابن  القول  اإىل هذا  وذهب 

يذكر دليل احلكم وماأخذه ما اأمكنه من ذلك، ول يلقيه اإىل امل�ستفتي �ساذًجا جمرًدا 

.
عن دليله وماأخذه؛ فهذا ل�سيق عطنه وقلة ب�ساعته من العلم”)2(

وميكن ال�ستدلل لهذا القول مبا ياأتي:

الدليل الأول:

واملق�سد،  والعلة  احلكمة  على  م�ستملًة  كانت  حيث  فتاويه،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فعل 

اإعالم املوقعني عن رب العاملني )١٧8/5(.  )١(

اإعالم املوقعني عن رب العاملني )١١/5(، وانظر: الفتوى يف ال�سريعة الإ�سالمية )295/2(.  )2(
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وهكذا كان ال�سحابة  والأئمة من بعدهم، قال ابن القيم )ت: ٧5١هـ(: “ومن 

تاأمل فتاوى النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي قوله حجة بنف�سه، راآها م�ستملة على التنبيه على حكمة 

اأجوبة  الأمثلة على  لذلك عدًدا من  ثم ذكر   .
م�سروعيته”)١( ووجه  ونظريه،  احلكم 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص املت�سمنة التنبيه على احلكمة والتعليل واملق�سد، ثم قال: “واملق�سود اأن 

ال�سارع مع كون قوله حجة بنف�سه ير�سد الأمة اإىل علل الأحكام ومداركها وِحَكِمها، 

. وقال يف مو�سع اآخر: “عاب بع�ض النا�ض ذكر ال�ستدلل 
فورثته من بعده كذلك”)2(

فكيف  الدليل،  هو  وروحها  الفتوى  بل جمال  بالعيب؛  اأوىل  العيب  وهذا  الفتوى،  يف 

يكون ذكر كالم اهلل ور�سوله واإجماع امل�سلمني، واأقوال ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، 

والقيا�ض ال�سحيح عيًبا؟! وهل ذكر قول اهلل ور�سوله اإل طراز الفتاوى؟ وقول املفتي 

لي�ض مبوجب لالأخذ به، فاإذا ذكر الدليل فقد حرم على امل�ستفتي اأن يخالفه، وبرئ 

.
هو من عهدة الفتوى بال علم”)3(

ويناق�س من عدة اأوجه:

ال�سالة  عليه  والنبي  نف�سها،  ملسو هيلع هللا ىلص هي احلجة يف  النبي  فتاوى  اأن  الأول:  الوجه 

وال�سالم م�سرع يوحى اإليه بخالف املفتني من اأمته، فال وجه لال�ستدلل بها.

التابعني  من  بعدهم  ومن    ال�سحابة  باأن  الت�سليم  عدم  الثاين:  الوجه 

كانت جمردة  فتاويهم  من  فكثري  فتاويهم،  الدليل يف  ذكر  التزموا  والأئمة 

عن الدليل.

الوجه الثالث: الت�سليم باأن ال�سحابة  ومن بعدهم من التابعني والأئمة 

كانوا  واإمنا  اإطالقه،  على  لي�ض  هذا  اأن  اإل  الفتوى،  دليل  يذكرون  املهديني 

يذكرون الدليل ال�سريح الوا�سح الذي ميكن العامي معرفته واإدراكه، فقد 

يذكرون الدليل وقد ل يذكرونه، وذلك بح�سب نوع الدليل وحال امل�ستفتي.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني )5/١١(.  )١(

املرجع ال�سابق.  )2(

املرجع ال�سابق )١٧8/5(.  )3(
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الدليل الثاين:

ذكر الدليل يف الفتوى اأدعى لطمئنان قلب امل�ستفتي و�سكون نف�سه للفتوى، كما 

من  فيها  يكون  قد  ما  واإزالة  حقيقتها  على  الفتوى  فهم  على  امل�ستفتي  ي�ساعد  اأنه 

.
)١(

احتمال اأو تف�سري اأو لب�ض، اإ�سافة اإىل ما يف ذلك من الحتياط لنف�ض امل�ستفتي

الفتوى لي�ض مق�سوًدا لذاته، واإمنا املق�سود فهم  باأن ذكر الدليل يف  ويناق�س: 

�سريًحا  ا  ن�سً الدليل  كان  اإذا  اإل  للعامي  يتاأتى  ل  وهذا  منه،  وا�ستفادته  له  العامي 

وا�سًحا، اأما اإذا كان خفًيا فرمبا كان ذكره فتنة له، قال ابن ال�سالح )ت: 643هـ(: 

ا وا�سًحا خمت�سًرا....  اإذا كانت ن�سً اأن يذكر املفتي يف فتواه احلجة  “لي�ض مبنكر 

 .
واأما الأقي�سة و�سبهها فال ينبغي له ذكر �سيء منها”)2(

ا �شريًحا وا�شًحا، وعدم ذكره اإذا  القول الثالث: ذكر دليل الفتوى اإذا كان ن�شً

كان خفًيا.

، واأنقل طرًفا من ن�سو�سهم يف 
)3(

وذهب اإىل هذا القول عدد من اأهل العلم

ذلك: 

فتواه احلجة  املفتي يف  يذكر  اأن  “لي�ض مبنكر  643هـ(:  ال�سالح )ت:  ابن  قال 

ا وا�سًحا خمت�سًرا؛ مثل اأن ي�ساأل عن عدة الآي�سة؛ فح�سن اأن يكتب يف  اإذا كانت ن�سً

فتواه: قال اهلل تبارك وتعاىل: )ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

بالدباغ؟  امليتة  ي�ساأل: هل يطهر جلد  اأو   ،]4 ]الطالق:  ې  ې   ې  ې   ى( 

واملفتي  الفتوى  واآداب  الفقه )2/35٧(،  اأ�سول  الأدلة يف  وقواطع  واملتفقه )١80/2(،  الفقيه  انظر:   )١(

والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  وفتاوى   )306( وامل�ستفتي  املفتي  و�سفة   ،)85( وامل�ستفتي 

)65/5(، رقم الفتوى: 6440.

اأدب الفتوى )١2-١28(.  )2(

الفتوى )١25- واأدب  الفقه )2/35٧(،  اأ�سول  الأدلة يف  وقواطع  واملتفقه )١80/2(،  الفقيه  انظر:   )3(

١28(، واآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )64(، و�سفة املفتي وامل�ستفتي )265(، ومنار اأ�سول الفتوى 

وقواعد الإفتاء بالأقوى )256(، والفتوى يف الإ�سالم )١١8(.
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، واأما الأقي�سة 
)١(

فيكتب: نعم يطهر؛ قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأميا اإهاب دبغ فقد طهر«

.
و�سبهها فال ينبغي له ذكر �سيء منها”)2(

قال ابن ال�سمعاين )ت: 489هـ(: “ فاإن قال قائل: هل يجوز للعامي اأن يطالب 

ويلزم  لنف�سه،  احتياطه  لأجل  به  يطالب  اأن  مينعه  ل  قلنا:  اجلواب  بدليل؟  العامل 

العامل اأن يذكر الدليل اإن كان مقطوًعا به لإ�سرافه على العلم ب�سحته، ول يلزمه اأن 

.
يذكر له الدليل اإن مل يكن مقطوًعا به”)3(

وقال النووي )ت: 6٧6هـ(: “لي�ض مبنكر اأن يذكر املفتي يف فتواه احلجة اإذا كانت 

ا وا�سًحا وخمت�سًرا.... ومل جتر العادة اأن يذكر يف فتواه طـريق الجتهاد ووجهة  ن�سًّ

.
القـيا�ض وال�ستـدلل”)4(

وقال ابن حمدان )ت: 695هـ(: “يجوز اأن يذكر املفتي يف فتواه احلجة اإذا كانت 

 ،
ا وا�سًحا خمت�سًرا، واأما الأقي�سة و�سبهها فال ينبغي له اأن يذكر �سيئا منها”)5( ن�سً

من  املنع  اإطالق  من  �سبق  مما  اأوىل  التف�سيل  “وهذا  القول:  هذا  مرجًحا  قال  ثم 

.
تعر�سه لالحتجاج”)6(

وهذا القول مركب من القولني ال�سابقني، حيث اأخذ بالقول الأول يف بع�ض ال�سور 

وبالقول الثاين يف بع�سها الآخر.

رواه ابن ماجه بلفظه، يف كتاب: اللبا�ض، باب: لب�ض اجللود امليتة اإذا دبغت، رقم احلديث: 3609،  �ض:   )١(

5١9، وم�سلم بنحوه يف كتاب: الطهارة، باب: طهارة جلود امليتة بالدباغ، رقم احلديث: 8١2، �ض: ١5٧، 

والن�سائي   ،580 �ض:   ،4١23 احلديث:  رقم  امليتة،  اأهب  باب:  اللبا�ض،  كتاب:  يف  بنحوه،  داوود  واأبو 

مبعناه، يف كتاب: الفرع والعترية، باب: جلود امليتة، رقم احلديث: 424١، �ض: 59١.

اأدب الفتوى )١25-١28(.  )2(

واملفتي  الفتوى  واآداب  واملتفقه )١80/2(،  الفقيه  وانظر:  الفقه )2/35٧(،  اأ�سول  الأدلة يف  قواطع   )3(

وامل�ستفتي )85(، و�سفة املفتي وامل�ستفتي )306(، وامل�سودة )9٧4/2(، والبحر املحيط )6/3١١(، 

يف  والفتوى   ،)256( بالأقوى  الإفتاء  وقواعد  الفتوى  اأ�سول  ومنار   ،)594/4( املنري  الكوكب  و�سرح 

الإ�سالم )١١8(.

اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )64(، وانظر: املجموع �سرح املهذب )١/52(.  )4(

�سفة الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )265(.  )5(

املرجع ال�سابق.  )6(
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وميكن ال�شتدلل لهذا القول:

باأن املق�سود من ذكر دليل الفتوى فهم العامي له ومعرفته به واإدراكه ملقت�ساه، 

ا �سريًحا وا�سًحا، اأما اإذا كان خفًيا فاإن  وهذا ل يتاأتى للعامي اإل اإذا كان الدليل ن�سً

املق�سود ل يتحقق لق�سور فهم العامي عنه، قال ابن ال�سمعاين )ت: 489هـ(: “ فاإن 

قال قائل: هل يجوز للعامي اأن يطالب العامل بدليل؟ اجلواب قلنا: ل مينعه اأن يطالب 

به لأجل احتياطه لنف�سه، ويلزم العامل اأن يذكر الدليل اإن كان مقطوًعا به لإ�سرافه 

على العلم ب�سحته، ول يلزمه اأن يذكر له الدليل اإن مل يكن مقطوًعا به لفتقاره اإىل 

، وقال ابن ال�سالح )ت: 643هـ(: “لي�ض مبنكر اأن 
الجتهاد ويق�سر عنه العامي”)١(

ا وا�سًحا خمت�سًرا......... واأما الأقي�سة  يذكر املفتي يف فتواه احلجة اإذا كانت ن�سً

.
و�سبهها فال ينبغي له ذكر �سيء منها”)2(

ما  على  يقت�سر  ل  وهذا  له،  واإدراكه  للدليل  العامي  فهم  العربة  باأن  ويناق�س: 

ال�سمعاين  ابن  قرره  كما  به  مقطوًعا  اأو  ال�سالح  ابن  قرره  كما  وا�سًحا  ا  ن�سً كان 

قريًبا، فاإن بع�ض الأدلة العقلية الظنية قد تكون اأقرب اإىل فهم العامي واإدراكه من 

الن�سو�ض القطعية.

القول الرابع: ذكر دليل الفتوى اإن كان امل�شتفتي فقيًها، وعدم ذكره اإن كان 

عامًيا.

، واإليك طرًفا من اأقوالهم:
)3(

وذهب اإىل هذا القول عدد من اأهل العلم

قال ال�سيمري )ت: 436هـ( يف معر�ض حديثه عن ذكر دليل الفتوى: “ل يذكر 

واملفتي  الفتوى  واآداب  واملتفقه )١80/2(،  الفقيه  وانظر:  الفقه )2/35٧(،  اأ�سول  الأدلة يف  قواطع   )١(

وامل�ستفتي )85(، و�سفة املفتي وامل�ستفتي )306(، وامل�سودة )9٧4/2(، والبحر املحيط )6/3١١(، 

يف  والفتوى   ،)256( بالأقوى  الإفتاء  وقواعد  الفتوى  اأ�سول  ومنار   ،)594/4( املنري  الكوكب  و�سرح 

الإ�سالم )١١8(.

اأدب الفتوى )١2-١28(.  )2(

انظر: الفقيه واملتفقة )١92/2(، واملجموع )52/١(، واآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )64(.  )3(
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الأمثلة،  بع�ض  لذلك  �سرب  ثم  فقيًها”،  اأفتى  اإن  ويذكرها  عامًيا،  اأفتى  اإن  احلجة 

ومنها: اإذا �ُسئل املفتي “عن رجعة املطلقة بعد الدخول، فيقول: له رجعتها، قال اهلل 

.
تعاىل: )ک  ک  ک( ]البقرة: 228[”)١(

وقال اخلطيب البغدادي )ت: 463هـ(: “ومل جتر العادة اأن يذكر يف الفتوى طريق 

الجتهاد، ول وجه القيا�ض وال�ستدلل؛ اللهم اإل اأن تكون الفتوى تتعلق بنظر قا�ٍض 

اأو حاكم؛ فيومئ فيها اإىل طريق الجتهاد، ويلوح بالنكتة التي عليها رد اجلواب، اأو 

يكون غريه قد اأفتى فيها بفتوى غلط فيما عنده؛ فيلوح للمفتي معه؛ ليقيم عذره يف 

خمالفته، اأو لينبه على ما ذهب اإليه. فاأما من اأفتى عامًيا؛ فال يتعر�ض ل�سيء من 

.
ذلك”)2(

اإذا راأى  اإمنا ي�سرح به املفتي  باأن دليل الفتوى  وميكن ال�شتدلل لهذا القول: 

اإذا كان امل�ستفتي فقهًيا، يعرف الأدلة  اإل  لذلك فائدًة واأثًرا، ول يكون ذلك كذلك 

ويفهم مقت�ساها، اأما العامي فلي�ض اأهال لذلك.

ويناق�س: باأن مدار الأمر على فهم الدليل واإدراكه، وهذا ل يقت�سر على الفقيه، 

كان  اإذا  �سيما  ل  ومدلوله،  مقت�ساه  ويعرفون  الدليل  يفهمون  العامة  من  كثري  بل 

الدليل وا�سًحا يف دللته على مدلوله، كن�سو�ض الكتاب وال�سنة ال�سريحة، والأقي�سة 

الوا�سحة اجللية، ومقا�سد ال�سريعة الكلية وقواعدها املرعية ونحو ذلك.

الرتجيح:

ا�ستدلوا به على ما ذهبوا  امل�ساألة وما  العلماء يف هذه  تاأمل ما كتبه  من خالل 

اإليه وما نوق�ست به تلك الأدلة، يظهر يل اأنه ل ميكن اإطالق القول يف امل�ساألة، واإمنا 

يرجع ذلك اإىل اجتهاد املفتي ونظره، وذلك بناء على طبيعة الفتوى واحلاجة اإليها 

نقله عنه طائفة من اأهل العلم، منهم النووي يف املجموع )52/١(، واآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي   )١(

.)64(

الفقيه واملتفقة )١92/2(.     )2(
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ونوع الأدلة امل�ستدل بها وكيفية ال�ستدلل بها وحال امل�ستفتي، ونحو ذلك مما يكتنف 

الفتوى ويحتف بها، وذلك لعدد من العتبارات، منها:

ملعناه . ١ واإدراكه  له  امل�ستفتي  بفهم  واإمنا  الدليل،  بذكر  لي�ست  العربة  اأن 

ومقت�ساه، وق�سره على بع�ض اأنواع الأدلة اأو بع�ض حالت امل�ستفتي حمل نظر 

ظاهر كما ل يخفى.

اأن هذا القول جتتمع عليه اأدلة امل�ساألة ال�ساملة من املناق�سة والعرتا�ض.. 2

ميكن القول باأن يف هذا القول جمًعا بني الأقوال يف امل�ساألة، واأنه هو املراد . 3

ملن اأطلق القول يف امل�ساألة اأو خ�سه ببع�ض اأفراده، وهذا الأمر اأ�سار اإليه ابن 

حمدان )ت: 695هـ(، وذلك بعد اأن اأطلق القول باملنع من ال�ستدلل، حيث 

ا وا�سًحا- اأوىل مما  قال: “وهذا التف�سيل -يعني ذكر الدليل اإذا كان ن�سً

، اأي اأن كل قول من الأقوال 
�سبق من اإطالق املنع من تعر�سه لالحتجاج”)١(

يف امل�ساألة ي�سدق على حالة من حالتها املتعددة.

عمل الأئمة واملفتني جار على هذا القول، يع�سده ويوؤيده وي�سهد له، فاملفتون . 4

ملسو هيلع هللا ىلص فمن بعدهم من التابعني والأئمة على مّر  من لدن اأ�سحاب ر�سول اهلل 

ت�سريحهم  حيث  من  الفتاوى  جميع  يف  واحًدا  منهًجا  يلتزموا  مل  الع�سور 

بالدليل، ل بح�سب نوعه ول بطبيعة الفتوى ول بحال ال�سائل، فقد ي�سرحون 

الفتاوى وي�ستطردون يف تقريره وقد ل يفعلون ذلك فيما  بالدليل يف بع�ض 

ا �سريًحا وا�سًحا وقد  �سابهها من فتاوى، وقد ي�سرحون بالدليل اإذا كان ن�سً

ل ي�سرحون به مع كونه هو م�ستند فتواهم، كما اأنهم قد يجيبون فقيًها ول 

ي�ستدلون، وقد يجيبون عامًيا وي�ستدلون، والأمر الذي تطمئن اإليه النف�ض يف 

هذا اأنهم راعوا كل فتوى بحالها وما يكتنف بها، واملناط يف ذلك كله حتقق 

املق�سود من ذكر الدليل، وهو راجع اإىل اجتهاد املفتي ونظره، واهلل اأعلم.

�سفة الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )265(.  )١(
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املبحث اخلام�س

حكم طلب امل�ستفتي لدليل الفتوى

اإذا عر�ست للعامي م�ساألة يجهل حكمها فيجب عليه �سوؤال اأهل العلم كما قال 

الأ�سل  والعامي يف   ،]43 ]النحل:  )ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ(  تعاىل:  اهلل 

اأنه خفف عنه لعجزه عنه، فاإذا �ساأل املفتي عن  اإل  متعبد بالدليل كما قرر �سابًقا 

احلكم فهل له اأن ي�ساأل عن دليله، اأو لي�ض له ذلك؟

للعامي  فهل  الدليل،  عن  جمرًدا  باحلكم  املفتي  اأجابه  اإذا  فيما  كذلك  والأمر 

مراجعة املفتي و�سوؤاله عن دليل فتياه؟

هذه امل�ساألة وثيقة ال�سلة بامل�ساألة ال�سابقة، ومبنية عليها يف بع�ض اأحوالها، وذلك 

من جهة من يرى عدم ذكر املفتي لدليل فتواه، فيلزم منه عدم جواز طلب العامي له.

اأما من يرى ذكر املفتي لدليل فتواه، فقد وقع خالف بينهم يف حكم طلب العامي 

له، كما �سيتبني خالل هذا املبحث مب�سيئة اهلل تعاىل.

متعددًة،  اأقواًل  فيها  وذكروا  امل�ساألة،  العلم عن هذه  اأهل  من  وقد حتدث عدد 

ميكن اإرجاعها اإىل الأقوال الآتية:

القول الأول: لي�س للم�شتفتي مطالبة املفتي بذكر دليل الفتوى

، واأنقل بع�ض ن�سو�سهم 
)١(

وذهب اإىل هذا القول عدد من املحققني من اأهل العلم

يف ذلك:

واآداب  الفقيه واملتفقه )١80/2(، واملح�سول )93/2/2(، واملجموع �سرح املهذب )5٧/١(،  انظر:   )١(

 ،)9٧4/2( وامل�سودة   ،)306( وامل�ستفتي  واملفتي  الفتوى  و�سفة   )85( وامل�ستفتي  واملفتي  الفتوى 

والتحبري �سرح التحرير )4١0٧/8(، ومنار اأ�سول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى )256(، والفتوى يف 

الإ�سالم )١١8(.
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املفتي  يطالب  اأن  للعامي  ينبغي  “ولي�ض  463هـ(:  )ت:  البغدادي  اخلطيب  قال 

باحلجة فيما اأجابه به، ول يقول مَل ول كيف، قال اهلل : )ڀ  ڀ   ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( ]النحل: 43[، وفرق تبارك وتعاىل بني العامة وبني اأهل العلم فقال: 
 .

)ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی( ]الزمر: 9[”)١(

وقال النووي )ت: 6٧6هـ(: “ول ينبغي للعامي اأن يطالب املفتي بالدليل، ول يقل: 

.
مل قلت؟”)2(

وقال ابن حمدان )ت: 695هـ(: “ول ينبغي للعامي اأن يطالب املفتي باحلجة فيما 

.
اأفتاه به”)3(

ويقرر املرداوي )ت: 885هـ( هذا احلكم مع الإ�سارة اإىل اخلالف فيه والرتجيح، 

.
فيقول: “ول يطالبه باحلجة. هذا هو ال�سحيح”)4(

وقد ذهب بع�ض من منع العامي من �سوؤال املفتي عن دليل فتواه اإىل جواز ذلك، 

ولكن يف وقت اآخر اأو يف جمل�ض اآخر؛ مراعاًة ملقام املفتي، قال اخلطيب البغدادي 

)ت: 463هـ( بعد اأن قرر عدم جواز طلب العامي دليل الفتوى: “فاإن اأحب اأن ت�سكن 

قبول  بعد  اأو  ثان،  اآخر وجمل�ض  زمان  �ساأل عنها يف  ب�سماع احلجة يف ذلك،  نف�سه 

، وقال ابن 
)6(

. ووافقه النووي )ت: 6٧6هـ( ونقل قوله
الفتوى من املفتي جمردًة”)5(

فاإن  بدليل،  يطالبه  “ول  الفتوى:  اآداب  عن  حديثه  معر�ض  يف  9٧0هـ(  )ت:  جنيم 

.
اأراده فوقت اآخر”)٧(

الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى  اأ�سول  الفقيه واملتفقه )١80/2(، وانظر: امل�سودة )9٧4/2(، ومنار   )١(

)256(، والفتوى يف الإ�سالم )١١8(.

املجموع �سرح املهذب )5٧/١(، واآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )85(.        )2(

�سفة الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )306(.  )3(

التحبري �سرح التحرير )8/4١0٧(.        )4(

الفقيه واملتفقه )١80/2(، وانظر: امل�سودة )9٧4/2(، والفتوى يف الإ�سالم )١١8(.  )5(

انظر: اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي )85(.        )6(

البحر الرائق )6/29١(.  )٧(
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والذي يظهر يل اأن هذا القول مبني على عدة اعتبارات، اأهمها:

الأول: عدم ا�ستفادة العامي من الدليل لق�سوره عن فهمه فال وجه لطلبه، وهذا 

امل�ستفتي فال فائدة من  “واأما  606هـ( بقوله:  الرازي )ت  اإليه  اأ�سار  الأمر 

.
ذكر الدليل معه”)١(

البهوتي  قال  وفقهه،  املفتي  بعلم  وثوق  للدليل عدم  العامي  اأن يف طلب  الثاين: 

)ت: ١05١هـ( “ل يطالب امل�ستفتي من املفتي الدليل على ما قاله؛ لأن فيه 

.
اتهاًما له”)2(

الثالث: اأن الواجب على العامي �سوؤال اأهل العلم، والأخذ بفتواهم من باب التقليد، 

كما قال اهلل تعاىل: )ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( ]النحل: 43[، وذكر 

الدليل ُيخرج امل�ساألة من باب التقليد اإىل التباع.

القول الثاين: للم�شتفتي املطالبة بذكر دليل الفتوى

الفتوى،  دليل  بذكر  املفتي  يطالب  اأن  له  العامي  اأن  اإىل  العلم  اأهل  بع�ض  ذهب 

قال ابن ال�سمعاين )ت: 489هـ(: “فاإن قال قائل: هل يجوز للعامي اأن يطالب العامل 

.
بدليل؟ اجلواب قلنا: ل مينعه اأن يطالب به؛ لأجل احتياطه لنف�سه”)3(

اإل اأن ابن ال�سمعاين واإن قرر جواز ذلك اإل اأنه مل يلزم املفتي باإجابة العامي، 

بل جعل ذلك بح�سب نوع الدليل وقدرة العامي على اإدراكه، فقال بعد اأن قرر جواز 

طلب العامي للدليل: “... ويلزم العامل اأن يذكر الدليل اإن كان مقطوًعا به؛ لإ�سرافه 

على العلم ب�سحته، ول يلزمه اأن يذكر له الدليل اإن مل يكن مقطوًعا به؛ لفتقاره اإىل 

.
الجتهاد ويق�سر عنه العامي”)4(

املح�سول )93/2/2(.  )١(

ك�ساف القناع )306/6(.      )2(

املنري  الكوكب  �سرح   ،)3١١/6( املحيط  البحر  وانظر:   ،)35٧/2( الفقه  اأ�سول  يف  الأدلة  قواطع   )3(

.)594/4(

قواطع الأدلة يف اأ�سول الفقه )35٧/2(، وانظر: البحر املحيط )3١١/6(، �سرح الكوكب املنري =  )4(
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وذهب بع�ض اأهل العلم اإىل اأن للعامي مطالبة املفتي بالدليل من باب ال�سرت�ساد 

ل النظر الذي يق�سر عنه فهم العامي، ويلزم املفتي اإجابته فيما هو مقطوع به، قال 

ابن النجار الفتوحي )ت: 9٧2هـ( نقاًل عن بع�ض اأهل العلم: “للعامي �سوؤال املفتي 

عن ماأخذه ا�سرت�ساًدا، ويلزم العامل حينئذ اأن يذكر له الدليل اإن كان مقطوًعا به، ل 

  .
الظني؛ لفتقاره اإىل ما يق�سر فهم العامي عنه”)١(

وقد اأ�سار اخلطيب البغدادي )ت: 463هـ( اإىل هذا القول: “واإذا اأجابه الفقيه 

.
عن م�ساألة جاز اأن ي�ستفهمه عن جوابه اأقاله عن اأثر اأو عن راأي”)2(

وي�سكل على هذا النقل عن اخلطيب ما ُنقل عنه قريًبا من الت�سريح بعدم �سوؤال 

العامي للمفتي، وهو قوله: “ولي�ض ينبغي للعامي اأن يطالب املفتي باحلجة فيما اأجابه 

.
به، ول يقول مل ول كيف....”)3(

وميكن اجلمع بينهما باأنه ل يرى جواز الطلب ابتداًء اأو على كل حال، واإمنا بعد 

تلقي العامي الفتوى من املجتهد، اأو ليعرف العامي م�ستند الفتوى من حيث العموم ل 

التف�سيل الذي ل يدركه العامي.

القول الثالث: التفريق بح�شب حال امل�شتفتني

وذهب عدد من اأهل العلم اإىل عدم اإطالق احلكم يف امل�ساألة، واإمنا ُينظر اإىل حال 

ال�سائل، فاإن كان قادًرا على فهم الدليل واإدراك معناه جاز له ذلك واإل فال، واإىل هذا 

القول ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف اململكة العربية ال�سعودية، حيث 

�سئلت ال�سوؤال الآتي: “عندما ي�ساأل العامل عن حكم اهلل يف امل�ساألة املعينة، هل يجب 

على ال�سائل طلب الدليل على اإجابة العامل، ثم هل ي�ساأل عن مدى �سحة الدليل اأم يتبع 

.)594/4( =

�سرح الكوكب املنري )594/4(.  )١(

الفقيه واملتفقه )١48/2(.  )2(

الفقيه واملتفقه )١80/2(.  )3(
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. فاأجابت بقولها: “احلمد 
فقط، واإذا اتبع اأفال يكون من املقلدين والتقليد حرام”)١(

هلل وحده وال�سالة وال�سالم على ر�سوله واآله و�سحبه، وبعد: اإذا كان ال�سائل من طلبة 

العلم، ولديه قوة على امل�ساركة يف فهم الأدلة، ي�ساأل العامل عن الدليل ويناق�سه فيه؛ 

ليطمئن قلبه ويكون على بينة وب�سرية من احلكم ودليله، واإل اكتفى بجواب العامل، 

.
وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم”)2(

وهذه الفتوى جمع بني الأقوال يف امل�ساألة، وذلك لأن من منع العامي من طلب 

الدليل اإمنا منع من ذلك لعدم قدرة العامي على النظر يف الدليل واإدراك مدلوله، 

املفتي  وي�ستطيع  له،  الدليل  ذكر  على ذلك فال حمذور من  قادًرا  العامي  كان  فاإن 

معرفة حال العامي بعلمه امل�سبق بحاله اأو من خالل ما ت�سمنه �سوؤاله.

اململكة  يف  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اأن  جند  لهذا  وم�سداًقا 

العربية ال�سعودية �ُسئلت يف كثري من الفتاوى عن احلكم مع الدليل، فاأجابت بذكر 

احلكم مع دليله غالًبا، وباحلكم جمرًدا عن الدليل اأحياًنا.

ومثال اإجابتها باحلكم مع الدليل الفتوى الآتية:

“ال�سوؤال: هل الإميان يزداد بالطاعات وينق�ض باملعا�سي مع الدليل، وما حكم 

من ينكر ذلك؟

اجلواب: الإميان يزيد بالطاعة وينق�ض باملع�سية باإجماع اأهل ال�سنة واجلماعة 

تعاىل:  قال  والإميان،  العلم  اأهل  من  �سبيلهم  �سلك  ومن    ال�سحابة  من 

)ىئ  ی  ی  ی  ی( ]مرمي: ٧6[، وقال تعاىل: )ٹ  ٹ  ٹ  

ڃ(  ڃ    ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ  
]الأنفال: 2[، وقال تعاىل: )ڱ  ڱ  ں  ں( ]املدثر: 3١[.... وباهلل التوفيق، و�سلى 

.
اهلل على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم”)3(

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )65/5(، رقم الفتوى: 6440.   )١(

املرجع ال�سابق.  )2(

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )426/2(، رقم الفتوى: ١٧558.  )3(
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ومثال اإجابتها باحلكم فقط الفتوى الآتية:

بينهما  وال�سركة  الآخر،  بع�سهم  النا�ض مباله مع  بع�ض  ا�سرتاك  “ال�سوؤال: كرث 

م�ساربًة، اإل اأن اأحدهما يعمل والآخر ل يعمل، فهل يجوز تعيني راتب �سهري لل�سريك 

الذي يعمل يف نظري عمله؟ هذا ما اآمل الإجابة عليه مع الدليل الذي ا�ستند عليه يف 

ذلك، واهلل يجزيكم خرًيا.

اجلواب: �سركة امل�ساربة هي: دفع مال معلوم من �سخ�ض ملتجر به، بجزء م�ساع 

معلوم من ربحه، كالربع ونحوه، فاملال من واحد، والعمل على الثاين، وجزء الربح 

املحدد له مقابل العمل، واإذا مل يحدد للعامل ربح معلوم فله اأجرة املثل مقابل عمله، 

واآله  حممد  نبينا  على  اهلل  و�سلى  التوفيق  وباهلل  املال،  ل�ساحب  كله  الربح  ويكون 

.
و�سحبه و�سلم”)١(

ومما ينبغي التنبيه عليه اأنه ل يوجد تالزم بني طلب العامي واإجابة املفتي، ومن 

قال باأن العامي له طلب ذلك مل يلزم املفتي على كل حال كما نقل عن ابن ال�سمعاين 

، وكما هو منهج اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف اململكة العربية 
)2(

وغريه

ال�سعودية.

والعامي واإن كان له طلب الدليل من املفتي، اإل اإنه ينبغي عليه األ يلح على املفتي 

وحال  الفتوى  بطبيعة  اأعلم  املفتي  لأن  ذلك؛  عن  فليكف  واإل  اأجابه  فاإن  ذلك،  يف 

ال�سائل من حيث اأهليته للنظر يف الدليل واإحاطته به، قال اخلطيب البغدادي )ت: 

.
463هـ(: “كرثة املراجعة تغري الطباع”)3(

املرجع ال�سابق )30٧/١4-308(، رقم الفتوى: ٧33٧.  )١(

املنري  الكوكب  و�سرح   ،)3١١/6( املحيط  البحر  وانظر:   ،)35٧/2( الفقه  اأ�سول  يف  الأدلة  قواطع   )2(

.)594/4(

الفقيه واملتفقه )١48/2(.  )3(
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املبحث ال�ساد�س

الكتفاء بالدليل عن الفتوى

اإخبار املجتهد عن حكم اهلل تعاىل ملن �ساأل عنه، وقد  بيانه:  الفتوى كما �سبق 

يقرن املفتي فتواه بالدليل الدال عليها، وقد يذكرها جمردًة عن الدليل.

وهذا هو الغالب يف الفتاوى، اإل اأن املفتي قد ُي�ساأل عن اأمر من الأمور التي دلت 

اأقوال  اأو  ال�سنة  اأو  الكتاب  من  الدليل  بذكر  اإجابته  فيكتفي يف  على حكمها،  الأدلة 

ال�سحابة ، دون اأن ين�ض على حكم ما �ُسئل عنه.

فتاويه  يف  املنهج  هذا  �سلك  من  اأكرث  من    حنبل  بن  اأحمد  الإمام  ولعل 

واإجاباته، حيث كان يكرث من الإجابة بالدليل من الكتاب اأو ال�سنة اأو اأقوال ال�سحابة 

.

ومن الأمثلة على ذلك: اأنه �ُسئل عن �سدقة اخليل والرقيق؟ فقال: “حديث النبي 

.
ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�ض على الرجل يف عبده ول فر�سه �سدقة«”)١(

وقد تتبع هذه الإجابات عدد من احلنابلة وبينوا اأثرها يف حتقيق مذهب الإمام 

كتابه  يف  403هـ(  )ت:  حامد  بن  احل�سن  فيه  واأفا�ض  بذلك  قام  وممن   ،

تهذيب الأجوبة، حيث تتبع اإجابات الإمام اأحمد عموًما وبني منهجه فيها، ومن ذلك 

اأن  ، وقرر  ال�سحابة  اأقوال  اأو  ال�سنة  اأو  الكتاب  بالدليل من    جواباته 

اإجابته بالدليل قائمة مقام الت�سريح باحلكم الذي دل عليه الدليل، فيكون مقت�سى 

الدليل مذهبا ين�سب اإليه ويقلد فيه، حيث قال يف باب البيان عن مذهبه يف جواباته 

تهذيب الأجوبة )334/١(، واحلديث اأخرجه البخاري بنحوه، كتاب: الزكاة، باب: لي�ض على امل�سلم يف   )١(

فر�سه �سدقة، رقم احلديث: ١464، وم�سلم بنحوه، كتاب: الزكاة، باب: ل زكاة على امل�سلم يف عبده 

وفر�سه، رقم احلديث: 22٧3.
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بالكتاب وال�سنة اأو بقول الواحد من ال�سحابة: “فما �ُسئل عنه فيجيب باحلديث، اأو 

يفتي وي�ستدل فيه باحلديث، اأو ُي�ساأل عنه فريوي فيه احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فكل 

ظاهر  فيه  يراعي  واأنه  �سواء،  ِقَبله  من  به  يفتي  ما  مبثابة  �سريح،  له  مذهب  ذلك 

احلديث الذي احتج به، فيكون ظاهر موجب اخلرب. وهذا مذهب اأ�سحابنا كافة، ل 

. وقال يف مو�سع اآخر مقرًرا الأمر نف�سه: “وكل جواب اأبي 
اأعلم بينهم فيه خالًفا”)١(

. وقال يف مو�سع ثالث: 
عبداهلل فيه بالآية يقطع على موجبها مبثابة ن�ض قوله”)2(

ا اأن الفقيه  “فاإذا ثبت هذا علمت اأن اجلواب بالأثر مبثابة ن�ض الفتوى. وقد ثبت اأي�سً

اإذا �سئل عن حكم فاأفتى باخلرب، فاإنه اإيذان ببيان احلكم ل اأنه مل يتبني عن احلكم، 

ا خالًفا اإل �سيًئا  فاإذا ثبت هذا علمت بذلك �سحة ما ذكرناه، ول اأعلم يف هذا اأي�سً

. وتبعه على هذا الأمر ابن حمدان )ت: 695هـ( يف 
)3(

�سذ به بع�ض املتاأخرين.....” 

عدة موا�سع من كتابه �سفة املفتي وامل�ستفتي، ومن ذلك قوله يف معر�ض حديثه عن 

جوابات الإمام اأحمد بن حنبل: “فاإن اأجاب يف �سيء بكتاب اأو �سنة اأو اإجماع اأو قول 

.
�سحابي، كان احلكم مذهبه”)4(

وقد قرر ابن القيم )ت: ٧5١هـ( اأن الإفتاء بالدليل كان منهًجا لل�سحابة والتابعني 

والأئمة، فقال: “وقد كان اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ور�سي عنهم اإذا �سئل اأحدهم عن 

اأو فعل  ملسو هيلع هللا ىلص كذا  اأفتى باحلجة نف�سها فيقول: قال اهلل كذا، وقال ر�سول اهلل  م�ساألة 

، وقال 
كذا، في�سفى ال�سائل، ويبلغ القائل، وهذا كثري جًدا يف فتاويهم ملن تاأملها”)5(

ا: “ينبغي للمفتي اأن يفتي بلفظ الن�ض مهما اأمكنه، فاإنه يت�سمن احلكم والدليل  اأي�سً

تهذيب الأجوبة )١/340-34١(.    )١(

املرجع ال�سابق )١/324(.  )2(

املرجع ال�سابق )343/١-344(، ثم �ساق احلديث يف الرد عليهم، فقال: “فقالوا: اإنه ل يحتج باخلرب   )3(

اأن  اإذ اخلرب قد يرده، واإذا �ُسئل عنه ف�ّسر وبنّي، فاإذا ثبت هذا بطل  اأفتى به مذهًبا  اإتيانه ملن  على 

ين�سب اإليه بذلك مذهًبا. وهذا قول بعيد عن الإ�سابة، اإذ من �ساأن الفتوى ثبوت اجلواب مبا يو�سل اإىل 

الق�سية يف الأحكام، فاإذا ثبت القت�سار على الأثر ا�ستقر بذلك موجب اجلواب بغري تدافع”.   

�سفة املفتي وامل�ستفتي )336(، وانظر: امل�سودة )945-944/2(.   )4(

اإعالم املوقعني عن رب العاملني )١٧8/5(.  )5(
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اأح�سن  يف  عليه  للدليل  مت�سمن  ال�سواب،  له  م�سمون  حكم  فهو  التام،  البيان  مع 

الذين  والأئمة  والتابعون  ال�سحابة  كان  وقد  لي�ض كذلك،  املعني  الفقيه  وقول  بيان، 

خلوف  بعدهم  من  خلفت  حتى  التحري،  غاية  ذلك  يتحرون  منهاجهم  على  �سلكوا 

رغبوا عن الن�سو�ض، وا�ستقوا لهم األفاًظا غري األفاظ الن�سو�ض، فاأوجب ذلك هجر 

الن�سو�ض، ومعلوم اأن تلك الألفاظ ل تفي مبا تفي به الن�سو�ض من احلكم والدليل 

وتعليق  احلادثة  على  والإقبال  الن�سو�ض  األفاظ  هجران  من  فتولد  البيان،  وح�سن 

.
الأحكام بها على الأمة من الف�ساد ما ل يعلمه اإل اهلل”)١(

والإفتاء بالدليل كاٍف يف اإجابة امل�ستفتي؛ لأن �سوؤال امل�ستفتي ل بد فيه من جواب 

املفتي، ومل يكتف ال�سحابة  والأئمة بعدهم به اإل لأنهم يرونه كافًيا حمقًقا 

للمق�سود، قال احل�سن بن حامد )ت: 403(: “والأ�سل يف ذلك اأن ال�سوؤال ل غنية 

 ،
فيه عن اجلواب، فاإذا تلى اآيًة كان ذلك م�ستحًقا به البيان عن موجب الق�سية”)2(

ا: “اإذ من �ساأن الفتوى ثبوت اجلواب مبا يو�سل اإىل الق�سية يف الأحكام،  وقال اأي�سً

، وقال ابن 
فاإذا ثبت القت�سار على الأثر ا�ستقر بذلك موجب اجلواب بغري تدافع”)3(

حمدان )ت: 695هـ( معلاًل لالكتفاء بالدليل: “فاإن اأجاب يف �سيء بكتاب اأو �سنة اأو 

اإجماع اأو قول �سحابي، كان احلكم مذهبه؛ لأنه اعتقد ما ذكره دلياًل حيث اأجاب، 

واأفتى بحكمه، واإل لبنّي املراد منه غالًبا، ولأن ذلك كله حجة عنده، فلو كان متاأوًل 

.
ا لتوقف فيه”)4( اأو معار�سً

اإمنا يكون عند و�سوح  الفتوى  بالدليل يف  اأن الكتفاء  التنبيه عليه  ومما ينبغي 

الدليل و�سراحته يف الدللة على املطلوب، وعدم افتقاره يف دللته على اأمر اآخر؛ لأن 

املق�سود من الإجابة بالدليل اإمنا يتحقق بهذا النوع من الأدلة، وهذا هو الظاهر ملن 

تاأمل فتاوى ال�سحابة  والأئمة بعدهم فيما اكتفوا فيه بالدليل يف فتاويهم.

املرجع ال�سابق )30/5(.  )١(

تهذيب الأجوبة )324/١(، وانظر: )١/355(.  )2(

تهذيب الأجوبة )343/١-344(، وانظر: )١/355(.  )3(

�سفة املفتي وامل�ستفتي )336(، وانظر: امل�سودة )945-944/2(.   )4(
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اأما اإذا كان الدليل خفًيا اأو مفتقًرا يف دللته على اأمر اآخر، فال ي�سح الكتفاء 

به يف الفتوى؛ لعدم حتقق البيان به عن احلكم، ويجب على املفتي حينئذ الت�سريح 

باحلكم امل�ستفاد من الدليل الذي ا�ستدل به.
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املبحث ال�سابع

حكم ذكر الدليل الذي مل ياأخذ به املفتي

ذكر املفتي للدليل يف الفتوى على وجهني:

يف  الغالب  هو  وهذا  اإليه،  وا�ستندت  عليه  بنيت  الذي  الفتوى  دليل  ذكر  الأول: 

فتاوى العلماء واملجتهدين، وهو املراد يف هذا البحث.

الثاين: ذكر الدليل املخالف للفتوى، والذي يدل على خالف ما ذهب اإليه املفتي 

قليل  الوجه  وهذا  تركه،  اأو  بالدليل  اأخذه  عن  املفتي  �سكوت  مع  فتواه،  يف 

احلدوث يف فتاوى اأهل العلم، وهو املق�سود يف هذا املبحث.

اأثر بالغ يف بيان راأي املفتي يف الواقعة امل�سوؤول عنها  وهذه امل�ساألة مهمة، ولها 

وتقرير مذهبه فيها بناًء على فتواه اأو على الدليل املخالف لها؟

وقد ذكر هذا الوجه بع�ض اأهل العلم، قال ابن حمدان )ت: 695هـ(: متحدًثا عن 

اأجوبه الإمام اأحمد: “لو اأفتى بحكم، ثم روى حديًثا يخالفه؛ مل جنعل نحن مذهبه 

ا مبا  احلديث؛ بل فتياه؛ اإذ يجوز اأن يكون اخلرب عنده من�سوًخا اأو متاأوًل اأو معار�سً

. ثم �ساق قوًل اآخر يف امل�ساألة فقال: “وذهب 
هو اأقوى منه، بخالف ما رواه غريه”)١(

بع�ض العلماء اإىل تقدمي اخلرب على الفتوى، فيقدم ما رواه على ما راآه يف حق غريه، 

.
فكذا يف حقه”)2(

وللم�ساألة عالقة مبخالفة الراوي ملا روى، واأهل العلم خمتلفون يف تقدمي راأيه اأو 

، وميكن اأن تقا�ض هذه امل�ساألة عليها، كما اأ�سار اإليه ابن 
)3(

روايته على اأقوال م�سهورة

�سفة املفتي وامل�ستفتي )33٧(.  )١(

املرجع ال�سابق )338(.  )2(

 /2( املنري  الكوكب  و�سرح   ،)3٧2-36٧/4( املحيط  والبحر   ،)6-3/2( ال�سرخ�سي  اأ�سول  انظر:   )3(

.)563-556
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حمدان )ت: 695هـ( قريًبا.

به  اعت�سادها  هو  الفتوى  يف  الدليل  ذكر  يف  الأ�سل  اأن  وهو:  مهم  اأمر  وههنا 

وا�ستنادها اإليه وبناوؤها عليه، فاإذا كان خمالًفا لها فِلَم يذكره املفتي يف فتواه؟ 

قد يذكر املفتي الدليل املخالف لفتواه لأمور، منها:

لفت الأنظار اإىل علم املفتي بهذا الدليل وعدم خفائه عليه؛ لئال يقال باأن . ١

املفتي قد خفي عليه هذا الدليل ومل يطلع عليه، ولو علم به واطلع عليه لأخذ 

به واأفتى مبقت�ساه؛ فيكون مذهًبا له ين�سب اإليه ويقلد فيه، عماًل بالقاعدة 

.
امل�سهورة: “اإذا �سح احلديث فهو مذهبي”)١(

التنبيه اإىل اأ�سول املفتي يف ال�ستدلل، واأنه ل ياأخذ بهذا الدليل، اإما اأ�سالًة . 2

اأو لعدم حتقق �سرطه يف املحل املُفتى به، اأو ملعار�سته مبا هو اأقوى منه، ونحو 

ذلك.

اأما اإذا �سرح املفتي بعدم الأخذ بالدليل املخالف لفتواه، فال يكون مذهًبا له، ول 

يقلد اإل يف راأيه؛ لأن هذا الدليل غري �سالح لالحتجاج به يف هذه الواقعة عند املفتي.

العبارة،  بهذه  املق�سود  بيان  يف  ر�سالة  ال�سبكي  الدين  ولتقي  ال�سافعي.  لالإمام  العبارة  هذه  ُتن�سب   )١(

ا�سمها: معنى قول الإمام املطلبي: اإذا �سح احلديث فهو مذهبي.
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اخلامتة

بعد حمد اهلل و�سكره والثناء عليه مبا هو اأهله، اأدون يف هذه اخلامتة اأهم نتائج 

البحث وتو�سياته فيما ياأتي:

نتائج البحث:

ح املفتي بذكر الدليل الذي ا�ستند اإليه  اأوًل: املق�سود بذكر دليل الفتوى: اأن ي�سرِّ

يف تقرير احلكم ال�سرعي الذي �ساأل عنه امل�ستفتي، فيقرن احلكم بدليله.

ثانًيا: لذكر دليل الفتوى اأ�سباب عديدة، اأهمها:

ا من كتاب اهلل اأو من �سنة . ١ ت�سريف الفتوى بالدليل، خا�سًة اإذا كان ن�سً

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

قوة دليل الفتوى وا�ستهاره وو�سوحه.. 2

خطر امل�ساألة حمل الفتوى.. 3

احتياط املفتي لنف�سه.. 4

لفت اأنظار عموم املفتني يف امل�ساألة اإىل الدليل امل�ستدل به يف الفتوى.. 5

اإعذار املفتي نف�سه اأمام غريه، حينما يفتي بفتوى يعار�سه فيها غريه من . 6

املفتني.

اأن تكون الفتوى متعلقًة بنظر قا�ض اأو حاكم، اأو تكون تعقًبا على فتوى . ٧

عامل اآخر.

غرابة الفتوى وغمو�سها.. 8

اإىل . 9 النا�ض  وعامة  امل�ستفتني  وتنبيه  امل�ستفتي،  عند  الدليل  قدر  تعظيم 
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�سعوبة مقام الفتيا.

ثالًثا: اأهل العلم خمتلفون يف حكم ذكر دليل الفتوى، ولهم يف ذلك اأقوال متعددة، 

والذي ترجح لدى الباحث اأنه ل ميكن اإطالق القول يف امل�ساألة، واإمنا يرجع 

واحلاجة  الفتوى  طبيعة  على  بناًء  وذلك  ونظره،  املفتي  اجتهاد  اإىل  ذلك 

اإليها، ونوع الأدلة امل�ستدل بها وكيفية ال�ستدلل بها، وحال امل�ستفتي، ونحو 

ذلك مما يكتنف الفتوى ويحتف بها.

حقيقة  اإىل  راجع  بع�سها  الأهمية،  بالغة  كثرية  اآثار  الفتوى  دليل  لذكر  رابًعا: 

الفتوى، وبع�سها راجع اإىل من يتلقى الفتوى من العامة واملجتهدين.

خام�ًسا: للعامي مطالبة املفتي بذكر دليل الفتوى، واإجابة املفتي لطلبه مبني على 

نظره واجتهاده.

�ساد�ًسا: الكتفاء بالدليل عن الفتوى منهج معترب، خا�سًة اإذا كان الدليل وا�سًحا 

ل يفتقر اإىل اأمر اآخر يف الدللة على مدلوله.

�سابًعا: لذكر الدليل الذي مل ياأخذ به املفتي فوائد عديدة، خا�سة اإذا بنّي املفتي 

موقفه منه.

التو�شيات:

اأوًل: يو�سي الباحث املفتني بالعناية بالدليل يف بناء الفتوى، واحلر�ض على ذكره، 

وبيان اأثره يف الواقعة، مع مراعاة حال الفتوى وامل�ستفتي.

ثانًيا: درا�سة مناهج الأئمة واملجتهدين يف الفتوى عموًما، ويف ال�ستدلل للفتوى 

على وجه اخل�سو�ض.

واهلل املوفق، و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
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قائمة امل�سادر واملراجع

القراآن الكرمي.. ١

اإجابة ال�سائل �سرح بغية الآمل، تاأليف: حممد بن اإ�سماعيل ال�سنعاين، حتقيق: ح�سني . 2

ال�سياغي ود. ح�سن الأهدل، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة بريوت، ط: ١، عام: ١986م.

اإحكام الف�سول يف اأحكام الأ�سول، تاأليف: اأبي الوليد �سليمان بن خلف الباجي، حتقيق: . 3

عبداملجيد تركي، النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي بلبنان، ط: 2، �سنة: ١4١5هـ.

اأحمد . 4 الأندل�سي، حتقيق:  بن حزم  اأحمد  بن  علي  تاأليف:  الأحكام،  اأ�سول  الإحكام يف 

حممد �ساكر، النا�سر: دار الآفاق اجلديدة ببريوت.

الإحكام يف اأ�سول الأحكام، تاأليف: علي بن حممد الآمدي، حتقيق: د. �سيد اجلميلي، . 5

النا�سر: دار الكتاب العربي ببريوت، ط: 2، عام: ١406هـ.

اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي، تاأليف: اأبي زكريا يحيى بن �سرف النووي، عناية: ب�سام . 6

عبدالوهاب اجلابي، النا�سر: دار الب�سائر الإ�سالمية ببريوت، ط: 2، عام: ١4١١هـ.

اأدب الفتوى و�سروط املفتي و�سفة امل�ستفتي واأحكامه وكيفية الفتوى وال�ستفتاء، تاأليف: . ٧

اأبي عمرو عثمان بن ال�سالح ال�سهرزوري، النا�سر: مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ط: ١، 

عام: ١4١3هـ. 

اأدب الفتيا، تاأليف: جالل الدين عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي )ت: 9١١هـ(.. 8

اأ�سول ال�سرخ�سي، تاأليف: اأبي بكر حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي، حتقيق: د. . 9

رفيق العجم، النا�سر: دار املعرفة ببريوت، ط: ١/ عام: ١4١8هـ.

اأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله، تاأليف: د. عيا�ض بن نامي ال�سلمي، النا�سر: دار . ١0

التدمرية بالريا�ض، ط: ١، عام: ١426هـ.

اأ�سول الفقه، تاأليف: �سم�ض الدين حممد بن مفلح املقد�سي، حتقيق: د. فهد بن حممد . ١١

ال�سدحان، النا�سر: مكتبة العبيكان بالريا�ض، ط: ١، عام: ١420هـ.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، تاأليف: اأبي عبداهلل حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية، . ١2

حتقيق: حممد اأجمل الإ�سالحي واآخرون، النا�سر: دار ابن حزم ببريوت، ط: 2، عام: 
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١440هـ.

اأ�سول الفقه، تاأليف: بدر الدين حممد بن بهادر الزرك�سي، حترير: . ١3 البحر املحيط يف 

د. عبدال�ستار اأبو غدة، النا�سر: دار الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية بالكويت، ط: 2، عام: 

١4١3هـ.

بيان املخت�سر �سرح خمت�سر ابن احلاجب، تاأليف: �سم�ض الدين حممد بن عبدالرحمن . ١4

الأ�سفهاين، حتقيق: د. حممد مظهر بقا، النا�سر: مركز البحث العلمي واإحياء الرتاث 

الإ�سالمي بجامعة اأم القرى، ط: ١، عام: ١406هـ.

تقريب الو�سول اإىل علم الأ�سول، تاأليف: اأبي القا�سم حممد بن اأحمد ابن جزي، حتقيق: . ١5

حممد املختار ال�سنقيطي، النا�سر: مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ط: ١، �سنة: ١4١4هـ.

التقرير والتحبري، تاأليف: اأبي عبداهلل �سم�ض الدين حممد بن حممد املعروف بابن اأمري . ١6

حاج، النا�سر: دار الكتب العلمية، ط: 2، عام: ١403هـ.

التمهيد يف اأ�سول الفقه، تاأليف: اأبي اخلطاب حمفوظ بن اأحمد بن احل�سن الكلوذاين، . ١٧

البحث  مركز  النا�سر:  اإبراهيم،  بن  علي  بن  وحممد  عم�سة  اأبو  حممد  مفيد  حتقيق: 

العلمي واإحياء الرتاث الإ�سالمي بجامعة اأم القرى، ط: ١، عام: ١406هـ.

جملة . ١8 يف  من�سور  الظلمي،  ح�سني  بن  يحيى  د.  اإعداد:  اأ�سولية،  درا�سة  الفتوى:  تنقيح 

اجلمعية الفقهية ال�سعودية، العدد الأربعون. 

تنقيح الف�سول يف علم الأ�سول، تاأليف: �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ض القرايف، حتقيق: . ١9

�سعد بن عدنان اخل�ساري، النا�سر: دار اأ�سفار بالكويت، ط: ١، عام: ١44١هـ.

تهذيب الأجوبة، تاأليف: اأبي عبداهلل احل�سن بن حامد احلنبلي، حتقيق: د. عبدالعزيز . 20

ابن حممد القايدي، النا�سر: عمادة البحث العلمي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة، 

ط: ١، عام: ١425هـ.

زكي . 2١ ريا�ض  د.  حتقيق:  الأزهري،  اأحمد  بن  حممد  من�سور  اأبي  تاأليف:  اللغة،  تهذيب 

قا�سم، النا�سر: دار املعرفة ببريوت، ط: ١، عام: ١422هـ.

جامع بيان العلم وف�سله، تاأليف: اأبي عمر يو�سف بن عبدالرب النمري القرطبي، �سبط . 22

ال�سلفية  املكتبة  النا�سر:  عثمان،  حممد  عبدالرحمن  اأ�سوله:  وراجع  و�سححه  غريبه 

باملدينة املنورة، ط: 2، �سنة: ١388هـ.
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رو�سة الناظر وجنة املناظر يف اأ�سول الفقه، تاأليف: موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن . 23

حممد ابن قدامة املقد�سي، حتقيق: د. عبدالكرمي بن علي النملة، النا�سر: مكتبة الر�سد 

للن�سر والتوزيع باململكة العربية ال�سعودية، ط: ١، عام: ١4١3هـ.

�سنن ابن ماجه، تاأليف: الإمام اأبي عبداهلل حممد بن يزيد بن ماجه القزويني، اإ�سراف . 24

والإر�ساد  التوجيه  جهاز  مطبوعات  من  ال�سيخ،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سالح  ومراجعة: 

باحلر�ض الوطني، النا�سر: دار ال�سالم بالريا�ض، ط: 2، �سنة: ١42١هـ.

اإ�سراف . 25 ال�سج�ستاين،  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  اأبي  الإمام  تاأليف:  داود،  اأبي  �سنن 

والإر�ساد  التوجيه  جهاز  مطبوعات  من  ال�سيخ،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سالح  ومراجعة: 

باحلر�ض الوطني، النا�سر: دار ال�سالم بالريا�ض، ط: 2، �سنة: ١42١هـ.

اإ�سراف . 26 الن�سائي،  �سعيب  بن  اأحمد  عبدالرحمن  اأبي  الإمام  تاأليف:  الن�سائي،  �سنن 

والإر�ساد  التوجيه  جهاز  مطبوعات  من  ال�سيخ،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سالح  ومراجعة: 

باحلر�ض الوطني، النا�سر: دار ال�سالم بالريا�ض، ط: 2، �سنة: ١42١هـ.

�سرح العقيدة ال�سفارينية )الدرة امل�سية يف عقد اأهل الفرقة املر�سية(، تاأليف: ال�سيخ . 2٧

حممد بن �سالح بن حممد العثيمني، النا�سر: دار الوطن بالريا�ض، ط: ١، عام: ١426هـ.

بابن . 28 املعروف  الفتوحي  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  حممد  تاأليف:  املنري،  الكوكب  �سرح 

النجار، حتقيق: د. حممد الزحيلي ود. نزيه حماد، النا�سر: مركز البحث العلمي واإحياء 

الرتاث الإ�سالمي بجامعة اأم القرى، ط: 2، عام: ١4١3هـ.

دار . 29 النا�سر:  تركي،  عبداملجيد  حتقيق:  ال�سريازي،  اإ�سحاق  اأبي  تاأليف:  اللمع،  �سرح 

الغرب الإ�سالمي بتون�ض، ط: ١، عام: ١988م.

�سرح عقود ر�سم املفتي، تاأليف: حممد اأمني ابن عابدين، مطبوع مع اإ�سعاد املفتي على . 30

�سرح عقود ر�سم املفتي، النا�سر: دار الب�سائر الإ�سالمية ببريوت، ط: 3، عام: ١442هـ.

�سرح خمت�سر الرو�سة، تاأليف: جنم الدين اأبي الربيع �سليمان بن عبدالقوي الطويف، . 3١

حتقيق: د. عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، ط: 2، 

�سنة: ١4١9هـ.

حتقيق: . 32 اجلوهري،  اد  حمَّ بن  اإ�سماعيل  تاأليف:  العربية،  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح 

ار، النا�سر: دار العلم للماليني بلبنان، ط: 4، عام: ١990م. اأحمد عبدالغفور عطَّ
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اإ�سراف . 33 البخاري،  اإ�سماعيل  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  الإمام  تاأليف:  البخاري،  �سحيح 

والإر�ساد  التوجيه  جهاز  مطبوعات  من  ال�سيخ،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سالح  ومراجعة: 

باحلر�ض الوطني، النا�سر: دار ال�سالم بالريا�ض، ط: 2، �سنة: ١42١هـ.

الق�سريي . 34 م�سلم  بن  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني  اأبي  الإمام  تاأليف:  م�سلم،  �سحيح 

ال�سيخ، من مطبوعات جهاز  اآل  اإ�سراف ومراجعة: �سالح بن عبدالعزيز  الني�سابوري، 

التوجيه والإر�ساد باحلر�ض الوطني، النا�سر: دار ال�سالم بالريا�ض، ط: 2، �سنة: ١42١هـ.

�سفة املفتي وامل�ستفتي، تاأليف: جنم الدين اأحمد بن حممد بن حمدان احلنبلي، حتقيق: . 35

م�سطفى بن حممد �سالح الدين القباين، ط: ١، عام: ١436هـ.
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ملخص البحث

لعذر  الن�سك  من  التحلل  املراأة  ا�سرتاط  يخ�ص  ما  درا�سة  اإىل  البحث  يهدف 

و�سروط  وُحكمه،  و�سيغه،  اال�سرتاط،  معنى  بيان  البحث  يف  جاء  حيث  احلي�ص، 

�سحته، وما يرتتب على اال�سرتاط من اآثار، وجاء يف ثنايا البحث �سابط ما ي�سح 

واإ�سالل  النفقة  ولذهاب  وللعدو،  للمر�ص،  اال�سرتاط  وحكم  للتحّلل،  له  اال�سرتاط 

كافة  ُدر�ست  املبحث  هذا  ويف  للحي�ص،  اال�سرتاط  عن  الكالم  كان  ثم  الطريق، 

االجتاهات الفقهية للم�ساألة، ثم ُختم املبحث ببيان حكمها، ثم كانت خامتة البحث، 

وفيها ُعر�ست اأهم نتائجه.

Summary of the Research

The research aims to study what concerns the woman’s 
requirement to dissolve from the ritual ablution for the excuse of 
menstruation، as the research came to explain the meaning of the 
condition، its formulas، its ruling، the conditions for its validity، 
and the implications of the condition for its effects.، And for the 
enemy، and for the alimony to go out، misguidance and the like، 
then the discussion was about the requirement of menstruation، In 
this study، the historical dimension of the issue was studied، then its 
judgment was explained، then the research was concluded، and its 
most important results were presented. 
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املقدمة 

هدانا  الذي  الِعظام،  واملنن  ول  والطَّ والف�سل  واالإِكرام،  اجلالل  ذي  هلل  احلمد 

لهم على  لالإ�سالم، واأ�سبغ علينا جزيل ِنعمه واألطاِفه اجل�سام، وكّرم االآدميني وف�سّ

غريهم من االأنام، واأكرمهم مبا �َسَرَعه لهم من َحّج بيته احلرام، وَي�ّسَر ذلك على 

تكّرر الدهور واالأعوام.

اأحمده اأبلغ احلمد واأكمله واأعظمه واأمّته واأ�ْسَمَله، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال 

�سريك له اإقراًرا بوحدانيته واإْذعاًنا جلالله وعظمته، واأ�سهد اأّن �سيدنا حممًدا عبده 

ور�سوله، امل�سطفى من خليقته، واملختار من بريته، ملسو هيلع هللا ىلص، وزاده �سرًفا وف�ساًل لديه.

اأّما بعد: 

فاإن احلج اأحد اأركان الدين، َوِمْن اأعظم الطاعات لرب العاملني، وهو �ِسَعاُر اأنبياِء 

اأهّم  فمن  اأجمعني،  عليهم  و�سالمه  اهلل  �سلوات  ال�ساحلني  اهلل  عباد  و�سائر  اهلل 

، ومن ذلك بيان م�ساألة من مهمات م�سائله 
(((

االأمور بيان اأحكامه، واإي�ساح منا�سكه

لتكررها عند كثري من الن�ساء، وهي ما يتعلق با�سرتاطهّن عند االإحرام التحّلَل من 

الن�سك اإن عر�ص لهّن عذر احلي�ص، فاأحببت يف هذا البحث بيان هذا االأمر وجتليته، 

لل�سواب،  يوفقني  اأن  القدير  العلي  العلماء يف م�سائله، راجًيا من  واإي�ساح مذاهب 

وهو الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

اأهمية املو�سوع: 

ة لبيان . ) تعلُّق م�سائل البحث بركن من اأركان االإ�سالم، وحاجة الن�ساء خا�سّ

بع�ص ما يتعلق بهّن من اأحكام الن�سك. 

من مقدمة االإمام النووي لكتابه االإي�ساح يف منا�سك احلج والعمرة )�ص25).  (((
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ندرة البحوث العلمية التي تكلمت عن اال�سرتاط يف الن�سك خلوف احلي�ص . 2

واأثر ذلك يف التحلل.

الدرا�سات ال�سابقة: 

بعد البحث عن الدرا�سات ال�سابقة وقفت على بحثني يتعلقان مب�سائل اال�سرتاط 

عبداخلالق  للدكتور  العمرة  اأو  باحلج  االإحرام  عند  اال�سرتاط  اأولهما:  الن�سك،  يف 

حممد عبداخلالق، وهو من�سور يف حولية كلية الدرا�سات االإ�سالمية والعربية للبنات 

االإحرام  يف  اال�سرتاط  وثانيهما:  435)هـ،  والثالثون،  الثالث  العدد  باال�سكندرية، 

العدد  والقانون،  ال�سريعة  من�سور يف جملة  وهو  الراجح،  راجح  بنت  منى  للدكتورة 

ال�ساد�ص والع�سرون 432)هـ، ومل يتطرق الباحثان للخالف يف اعتبار احلي�ص عذًرا 

�سحيًحا للتحلل من الن�سك لو ا�سرُتط.

منهج البحث: 

بّينت املعنى اللغوي وال�سرعي ملفردات عنوان البحث.. )

�سّورت م�سائل البحث، وذكرُت تفاريعها و�سورها اإن ُوجد.. 2

اخلا�سة . 3 امل�سادر  من  ذلك  ووّثقت  االأربعة،  املذاهب  فقهاء  اأقوال  ذكرُت 

بذلك مع االعتناء بذكر املعتمد من املذهب عند تعدد االأقوال فيه.

ذكرُت اأدلة الفقهاء مل�سائل البحث مع عزوها مل�سادرها االأ�سيلة، وقد اأتبعُت . 4

القوَل اأدلَته ثم مناق�ستها ثم املوازنة والرتجيح.

ذكرت اأوجه اال�ستدالل من االأحاديث واالآثار عند عدم ظهورها، مع عزو هذه . 5

االأوجه اإىل قائليها.

ختمت احلديث عن كل م�ساألة بذكر القول الراجح من اأقوال اأهل العلم يف . 	

امل�ساألة مع مناق�سة اأدلة االأقوال املرجوحة.

عزوت االآيات القراآنية اإىل موطنها من القراآن الكرمي.. 	
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بذكر . 	 االعتناء  مع  البحث،  يف  املوقوفة  واالآثار  املرفوعة  االأحاديث  خّرجت 

اأقوال امل�سّححني وامل�سّعفني ملا هو خارٌج عن �سحيحي البخاري وم�سلم. 

اإليه من . 	 تو�سلت  ما  اأهم  فيها  واأوردت  البحث،  بذكر خامتة  البحث  ختمت 

نتائج البحث.

�سنعت فهار�ص ملراجع البحث.. 	)

خطة البحث: 

جعلت البحث يف مقدمة ومبحثني وخامتة.

اأما املقدمة فحوت اأهمية املو�سوع والدرا�سات ال�سابقة، ثم منهج البحث وخطته.

واأما التمهيد ففيه مطلبان: 

املطلب االأول: التعريف مب�سطلحات البحث، وفيه ثالثة فروع: 

الفرع االأول: معنى اال�سرتاط.

الفرع الثاين: معنى التحّلل.

الفرع الثالث: �سيغ اال�سرتاط عند االإحرام بالن�سك.

املطلب الثاين: حكم اإمتام الن�سك.

ثم املبحث االأول: اال�سرتاط يف الن�سك، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول: حكم اال�سرتاط عند االإحرام بالن�سك.

املطلب الثاين: �سروط �سحة اال�سرتاط.

املطلب الثالث: ما يرتّتب على اال�سرتاط، وفيه فرعان: 

الفرع االأول: ما يكون به التحّلل ملن ا�سرتط اإذا ح�سل له مانع االإمتام.

الفرع الثاين: ما يجب على املتحّلل باال�سرتاط.
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ثم املبحث الثاين: االأعذار التي ي�سح اال�سرتاط لها، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول: التحلل للمر�ص ملن ا�سرتط.

ملن  العدد  يف  واخلطاأ  الطريق  واإ�سالل  النفقة  لذهاب  التحلل  الثاين:  املطلب 

ا�سرتط.

املطلب الثالث: التحلل حل�سر العدو ملن ا�سرتط.

املطلب الرابع: التحلل لعذر احلي�ص ملن ا�سرتطت.

ثم خامتة البحث والفهار�ص.
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التمهيد

املطلب الأول

التعريف مب�صطلحات البحث

وفيه ثالثة فروع: 

الفرع االأول: معنى اال�سرتاط.

اال�سرتاط لغة: م�سدر من الفعل ا�سرتط مبعنى �َسَرط، وال�سْرط بفتح ال�سني: 

.
(((

اإلزام ال�سيء والتزامه

وهو يف اال�سطالح بح�سب ما يرد عليه من البيع والنكاح ونحوه، وهو يف اجلملة ال 

يخرج عن معنى االلتزام بالفعل اأو الرتك عند وجود امل�سروط، والق�سد منه يف باب 

االإحرام كا�سٌف عن معناه؛ اإذ اإّن الـُمحرم بالن�سك ي�سرتط اأّنه حالٌل من ُن�سكه اإذا 

.
(2(

وقع له ما ا�سرتطه من مر�ٍص ونحوه

الفرع الثاين: معنى التحّلل.

التحّلُل لغًة: اخلروج من ال�سيء، من الفعل يحل حالًّ وحالاًل اإذا خرج من حرمه، 

 .
(3(

واأحّل الرجل اإذا خرج اإىل احلّل عن احلرم

ويف اال�سطالح بح�سب ما يرد عليه من اليمني وتبعة االإثم ونحوه، وهو يف باب 

الن�سك مبعنى: اخلروج من االإحرام، وحلُّ ما كان حمظوًرا عليه وهو حمرم، فُيقال: 

حّل املحرم، اإذا حّل له ما يحرم عليه من حمظورات الن�سك، ورجٌل حالل: اأي غري 

ُينظر: ل�سان العرب )	/	32(، القامو�ص املحيط )�ص3		).  (((

ُينظر: احلاوي الكبري )5/4	3(، املغني البن قدامة )5/3	2).  (2(

ُينظر: النهاية يف غريب احلديث واالأثر ))/	42(، ل�سان العرب )))/		)).   (3(
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.
(((

حمرم وال متلّب�ص باأعمال الن�سك، وُي�سّميه بع�ص الفقهاء: االإحالل

اأقف على من ن�ّص على تعريف ا�سرتاط التحلل من الن�سك عند االإحرام،  ومل 

من  اخلروج  لعقد  مت�سّمٌن  باالإحرام  مقرتٌن  قوٌل  باأنه:  تعريفه  يف  ُيقال  اأن  وميكن 

الن�سك متى عاق قائله عائٌق من اإمتامه.

الفرع الثالث: �سيغ اال�سرتاط عند االإحرام بالن�سك.

مبا  يح�سل  اال�سرتاط  اأن  على  اال�سرتاط  مب�سروعية  القائلون  الفقهاء  اتفق 

؛ الأن املق�سود من اال�سرتاط معناه ال 
(2(

يوؤّدي معناه من غري تعني لفظ خا�ص لذلك

.
(3(

لفظه

 ِ
َّ

ومما ورد يف �سيغ اال�سرتاط ما جاء عن عائ�سة ، َقاَلْت: َدَخَل َر�ُسوُل اهلل

ِجُديِن 
َ
ِ اَل اأ

َّ
؟” َقاَلْت: َواهلل َرْدِت احَلجَّ

َ
، َفَقاَل َلَها: »َلَعلَِّك اأ َبرْيِ َباَعَة ِبْنِت الزُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى �سُ

.
(4(

لِّي َحْيُث َحَب�ْسَتِني« ِطي، َوُقوِل: اللَُّهمَّ حَمِ ي َوا�ْسرَتِ اإِالَّ َوِجَعًة، َفَقاَل َلَها: “ُحجِّ

“وغري هذا اللفظ، مما يوؤدي معناه، يقوم مقامه؛ الأن   : قال ابن قدامة 

املق�سود املعنى، واللفظ اإمنا اأريد لتاأدية املعنى. قال اإبراهيم: “خرجنا مع علقمة 

اإن تي�سرت، واإال فال حرج علّي”.  اأريد العمرة،  اإنى  وهو يريد العمرة، فقال: اللهم 

وكان �سريح يقول: اللهم قد عرفت نيتى، وما اأريد، فاإن كان اأمًرا تتمه فهو اأحّب اإل، 

واإال فال حرج علّي”. وقالت عائ�سة ، لعروة: قل: اللهّم اإنى اأريد احلج، واإياه 

.
نويت، فاإن تي�ّسر، واإال فعمرة”)5)

ُينظر: بدائع ال�سنائع )2/		)( امل�سباح املنري ))/	4)).  (((

 ،)2	4/4( املحتاج  حتفة   ،)3		/4( الكبري  احلاوي  ُينظر:  �سياأتي.  كما  واحلنابلة  ال�سافعية  وهم   (2(

املغني البن قدامة )3/		2(، ك�ساف القناع )2/		4).

ك�ساف   ،)2		/3( قدامة  البن  املغني   ،)(	3/5( الترثيب  طرح   ،)2	4/4( املحتاج  حتفة  ُينظر:   (3(

القناع )2/		4).

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب النكاح، باب االأكفاء يف الدين، )	/	: برقم 			5(، وم�سلم يف   (4(

�سحيحه، كتاب احلج، باب جواز ا�سرتاط املحرم التحلل بعذر املر�ص ونحوه، )2/			: برقم		2)).

املغني )3/		2).  (5(
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ومن ال�سيغ التي ذكرها الفقهاء ما لو قال الـُمحرم: “اإن حب�سني مر�ص اأحللت”، 

.
(((

اأو: “اإن مر�ست فاأنا يف حالل”، وغري ذلك

املطلب الثاين

حكم اإمتام الن�صك

اأجمع العلماء على اأن من �سرع يف ن�سك احلج اأو العمرة ولو تطوًعا لزمه اإمتامه.

قال ابن جرير الطربي : “...من االأعمال ما قد يلزم العبَد عمله واإمتاُمه 

ا عليه، وذلك كاحلج التطوُّع، ال خالف  بدخوله فيه، ومل يكن ابتداُء الدخول فيه فر�سً

ا عليه  بني اجلميع فيه اأنه اإذا اأحرم به اأّن عليه امل�سيَّ فيه واإمتامه، ومل يكن فر�سً

.
ابتداء الدخوُل فيه”)2)

وقال ابن عبدالرب: “اأجمع العلماء على اأن متام احلج الوقوف بعرفة والطواف 

بالبيت طواف االإفا�سة، ويف العمرة الدخول من احِلّل اإىل البيت للطواف به وال�سعي 

.
بني ال�سفا واملروة، وال يحّل وال يتم حجه وال عمرته اإال مبا و�سفنا”)3)

وقال النووي : “قال ال�سافعيُّ واالأ�سحاُب: ويلزم من اأف�سد حًجا اأو عمرًة 

اأ�سحابنا  ونقل  االإف�ساد،  لوال  يعمله  كان  ما  يتم  اأن  وهو  فا�سدهما  يف  مي�سي  اأن 

اتفاق العلماء على هذا، واأنه مل يخالف فيه اإال داود الظاهري فاإنه قال يخرج منه 

.
باالإف�ساد”)4)

بال�سروع  يلزمان  والعمرة  احلج  اأن  على  االأئمة  “اتفق   : تيمية  ابن  وقال 

.
فيجب اإمتامهما”)5)

ُينظر: احلاوي الكبري )4/		3).  (((

تف�سري الطربي )3/3)).  (2(

اال�ستذكار )3/4	)).  (3(

املجموع )	/		3).  (4(

جمموع فتاوى ابن تيمية )	2/	).  (5(
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 .
وقال العيني : “وباالتفاق على اأن حّج التطوع يلزم بال�سروع”)))

وم�ستند االإجماع على وجوب االإمتام يف الن�سك يف اجلملة ما ياأتي: 

قوله تعاىل: )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]البقرة: 		)[.. )

قال ابن كثري : “ملا ذكر تعاىل اأحكام ال�سيام وعطف بذكر اجلهاد، 

اإكمال  ال�سياق  باإمتام احلج والعمرة، وظاهر  فاأمر  املنا�سك،  بيان  �سرع يف 

اأفعالهما بعد ال�سروع فيهما؛ ولهذا قال بعده: )ۇ  ۇ(؛ اأي: �سددمت عن 

الو�سول اإىل البيت ومنعتم من اإمتامهما؛ ولهذا اتفق العلماء على اأن ال�سروع 

.
يف احلج والعمرة ُملزم، �سواًء قيل بوجوب العمرة اأو با�ستحبابها”)2)

َعْن . 2 ُلُه 
َ
َي�ْساأ َعْمٍرو  ْبَن   ِ

َّ
َتى عبداهلل

َ
اأ َرُجاًل  نَّ 

َ
اأ ِبيِه، 

َ
اأ َعْن  �ُسَعْيٍب،  ْبِن  َعْمِرو  َعْن 

َذِلَك  اإِىَل  اْذَهْب  َفَقاَل:  ُعَمَر،  ْبِن   ِ
َّ

عبداهلل ىَل  اإِ �َساَر 
َ
َفاأ ٍة، 

َ
ِباْمَراأ َوَقَع   

ٍ
حمرم

َل اْبَن ُعَمَر، َفَقاَل: 
َ
ُجُل، َفَذَهْبُت َمَعُه، َف�َساأ ْلُه، َقاَل �ُسَعْيٌب: َفَلْم َيْعِرْفُه الرَّ

َ
َفا�ْساأ

ا�ِص  النَّ َمَع  َتْخُرُج  “َبْل  َقاَل:  ْقُعُد؟”، 
َ
َفاأ

َ
“اأ ُجُل:  الرَّ َفَقاَل  َقاَل:  َك”،  َحجُّ “َبُطَل 

 ِ
َّ

عبداهلل ىَل  اإِ َفَرَجَع  َواْهِد”،  َفِحجَّ  َقاِباًل  ْدَرْكَت 
َ
اأ َفاإَِذا  َنُعوَن،  َي�سْ َما  َنُع  َوَت�سْ

ْلُه”، َقاَل �ُسَعْيٌب: 
َ
ا�ٍص َفا�ْساأ ُه، ُثمَّ َقاَل َلُه: “اْذَهْب اإِىَل اْبِن َعبَّ ْخرَبَ

َ
ْبِن َعْمٍرو َفاأ

اإِىَل  َفَرَجَع  ُعَمَر،  ْبُن   ِ
َّ

عبداهلل َلُه  َقاَل  َما  ِمْثَل  َلُه  َفَقاَل  َلُه 
َ

َف�َساأ َمَعُه  “َفَذَهْبُت 

ْنَت؟”، 
َ
اأ َتُقوُل  “َما  ا�ٍص”، ُثمَّ َقاَل:  َقاَل اْبُن َعبَّ ا  ُه مِبَ ْخرَبَ

َ
َفاأ ْبِن َعْمٍرو   ِ

َّ
عبداهلل

.
ُقوُل ِمْثَل َما َقااَل”)3)

َ
َقاَل: “اأ

عن  روي  ما  وهو   ، ال�سحابة  اإجماع  “دليلنا   : املاوردي  قال 

عمر، وعلّي، وابن عبا�ص، واأبي هريرة، واأبي مو�سى  اأنهم قالوا: اإذا 

اأف�سد حجه م�سى يف فا�سده، وال خمالف لهم، والأنه �سبب ق�ساء احلج فوجب 

عمدة القاري ))/		2).  (((

ُينظر: تف�سري ابن كثري ))/	53).  (2(

اأخرجه البيهقي يف �سننه الكربى، جماع اأبواب دخول مكة، باب ما يف�سد احلج )4/5	2: برقم3			(،   (3(

ا النووي يف املجموع )	/		3). وقال على اإثره: “هذا اإ�سناد �سحيح”، و�سححه اأي�سً
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.
اأن ال يخرج به عن احلج كالفوات”)))

لقول  الفا�سدة  احلجة  يف  امل�سي  وجوب  “ومنها   : الكا�ساين  وقال 

جماعة من ال�سحابة  مي�سيا يف اإحرامهما، والأن االإحرام عقد الزم 

يوجد  االإح�سار ومل  ل�سرورة  اأو  اأفعال احلج  باأداء  اإال  التحلل عنه  يجوز  ال 

ال�سحيحة،  يفعله يف احلجة  ما  فيفعل جميع  فيه  امل�سي  فيلزمه  اأحدهما، 

.
ويجتنب جميع ما يجتنبه يف احلجة ال�سحيحة”)2)

احلاوي الكبري )4/	)2).  (((

ُينظر: بدائع ال�سنائع )2/	)2).  (2(



اشرتاط املرأة التحلل من النسك لعذر احليض - 

دراسة فقهية

العدد  الثامن واخلمسون  93العدد  الثامن واخلمسون 92

املبحث الأول

ال�صرتاط يف الن�صك 

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول

حكم ال�صرتاط عند الإحرام بالن�صك.

اأو التحلل عند  اأفعاله،  اأن التحلل من الن�سك يح�سل بكمال  اتفق الفقهاء على 

 .
(((

احل�سر على خالف يف �سرطه

ثم اختلفوا يف التحلل من الن�سك لعذر اإذا ح�سل اال�سرتاط عند االإحرام، وهذا 

االختالف مبنيٌّ على اختالفهم يف حكم اال�سرتاط، وقد اختلفوا فيه على ثالثة اأقوال 

يف اجلملة: 

القول االأول:

 ،
(3(

، واملذهب عند ال�سافعية
(2(

اأن اال�سرتاط م�سروع، وهذا قول بع�ص احلنفية

.
(4(

وعند احلنابلة

ا�ستدلوا مبا ياأتي: 

، اأأ  َبرْيِ الزُّ ِبْنِت  َباَعَة  �سُ َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�ُسوُل  َدَخَل  َقاَلْت:   ، َعاِئ�َسَة  َعْن 

ي  ِجُديِن اإِالَّ َوِجَعًة، َفَقاَل َلَها: »ُحجِّ
َ
؟« َقاَلْت: َواهلِل، َما اأ جَّ َرْدِت احْلَ

َ
َفَقاَل َلَها: »اأ

ال�سافعي  الفقه  يف  التدريب   ،)			/5( املدونة  مل�سائل  اجلامع   ،)2(	/2( ال�سنائع  بدائع  ُينظر:   (((

))/	44(، املغني البن قدامة )3/	32-332(، جمموع فتاوى ابن تيمية )	2/	22).

منهم الطحاوي يف خمت�سر اختالف العلماء )2/		).  (2(

وهو جائز عندهم، وال يقولون با�ستحبابه، ُينظر: احلاوي الكبري )5/4	3(، املجموع )	/	)3).  (3(

وهو م�ستحب عندهم على ال�سحيح من املذهب، ُينظر: املغني )5/3	2(، ك�ساف القناع )2/		4).  (4(
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 ، جَّ ِريُد احْلَ
ُ
لِّي َحْيُث َحَب�ْسَتِني«. ويف لفظ: »اإِينِّ اأ ، حَمِ ِطي، َوُقوِل اللُهمَّ َوا�ْسرَتِ

.
(2( (((

َنا �َساِكَيٌة«
َ
َواأ

وجه الداللة: يدل احلديث على اأّن املحرم اإذا ا�سرتط يف اإحرامه ثم عر�ص 

له املر�ص فله التحلل.

نوق�ش: 

( ..
(3(

اأن احلديث �سعيف، اأ�سار اإىل ذلك القا�سي عيا�ص وغريه

جيب باأن احلديث ثابت يف ال�سحيحني وغريهما، قال النووي: “وهذا 
ُ
اأ

به؛  ُيغرت  لئال  عليه  نّبهت  جًدا،  فاح�ٌص  غلٌط  القا�سي  به  عّر�ص  الذي 

والرتمذي  داود  اأبي  و�سنن  ال�سحيحني  يف  م�سهور  �سباعة  حديث  الأّن 

والن�سائي و�سائر كتب احلديث املعتمدة باأ�سانيد كثرية عن جماعة من 

.
ال�سحابة، وفيما ذكره م�سلم من تنوع طرقه اأبلغ كفاية”)4)

2 .  الزبري  بنت  ب�سباعة  خا�صٌّ  وحكٌم  عنٍي  ق�سيُة  اال�سرتاط  اأن 

دون غريها، وهو كاإذن النبي ملسو هيلع هللا ىلص الأ�سحابه يف رف�ص احلج ولي�ص ذلك 

.
(5(

لغريهم

جيب باأن االأ�سل يف االأحكام كونها عامًة ال خا�سة باآحاد امل�سلمني، اإال اأن 
ُ
اأ

�سبق تخريجه.  (((

جاء  ما  عائ�سة  حديث  من  ُذكر  ما  غري  فمنها  الزبري،  بنت  �سباعة  حلال  الوا�سفة  االألفاظ  تعددت   (2(

ماجاء يف  ومنها  اأريد احلج«،  واإين  ثقيلة  امراأة  »...اإين  م�سلم )		2)(:  عبا�ص يف �سحيح  ابن  عن 

رواية اأ�سماء بنت اأبي بكر يف م�سند االإمام اأحمد )53		2(: »...فقالت: اأنا امراأة �سقيمة، واأنا اأخاف 

ا )		5	2(: »...اإين �ساكية واأخ�سى اأن حتب�سني �سكواي«.  احلب�ص«. ويف حديث اأم �سلمة يف امل�سند اأي�سً

ويف حديث �سباعة نف�سها عند ابن ماجه )	3	2(: »...اإين لعليلة«.

احلاجب  البن  الفرعي  املخت�سر  �سرح  يف  التو�سيح   ،)22	  /4( م�سلم  بفوائد  املعلم  اإكمال  ُينظر:   (3(

)23/3)(، �سبل ال�سالم ))/		)).

�سرح النووي على م�سلم )	/32)(، طرح الترثيب )5/		)).  (4(

ُينظر: �سرح النووي على م�سلم )	/32)(، عمدة القاري )	)/	4)).  (5(
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، وهذا منتٍف 
(((

اأو الواقعة ح باخت�سا�ص احلكم ب�ساحب ال�سوؤال  ُي�سرَّ

يف حديث �سباعة.

اأن معنى اال�سرتاط: حمّلي حيث حب�ستني باملوت، اأي: اإذا اأدركتني الوفاة . 3

.
(2(

انقطع اإحرامي

اأ�ساًل فال  جيب باأن هذا تاأويل غري �سحيح؛ الأّن املوت قاطٌع لالإحرام 
ُ
اأ

.
(3(

حاجة اإىل اال�سرتاط

اأن املق�سود اأن تتحّلل  بعمرة، قال القا�سي عيا�ص: “وقد تاأوله . 4

اآخرون على معنى النية بالتحلل بعمرٍة، وقد جاء مف�ّسًرا من رواية ابن 

امل�سيب: اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأمر �سباعة اأن ت�سرتط: »اللهم احلج اأردت، 

.
(5( (4(

فاإن تي�سر واإال فعمرة«

ويع�سد هذا التاأويل ما جاء عن ابن م�سعود  اأنه قال لُعمرية بن . 5

زياد: “حّج وا�سرتط، وقل: اللهم احلج اأردت وله عمدت، فاإن تي�سر واإال 

.
فعمرة”)	)

ا اأنها كانت تقول: “ا�ستثنوا يف احلج، اللهم احلّج بأ  وعن عائ�سة  اأي�سً

ت�ستثني  وكانت  عمرة”،  فهي  واإال  حّج،  فهو  متمته  فاإن  عمدت،  وله  اأردّت، 

.
وتاأمر من معها اأن ي�ستثنوا”)	)

ُينظر: التقريب واالإر�ساد )243/2( �سرح الكوكب املنري )3/	)2).  (((

ُينظر: �سرح النووي على م�سلم )	/32)(، طرح الترثيب )5/		)).  (2(

ُينظر: املجموع للنووي )	/	)3(، طرح الترثيب )5/)	)).  (3(

 :3	4/5( احلج،  يف  اال�ستثناء  باب  احل�سار،  اأبواب  جماع  الكربى،  ال�سنن  يف  البيهقي  اأخرجه   (4(

برقم	))	)(، وقد عزاه العراقي يف طرح الترثيب اإىل �سحيح ابن خزمية، ومل اأعرث عليه فيه.

اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )4/ 	22).  (5(

اأبي �سيبة يف م�سنفه، يف اال�سرتاط يف احلج، )3/)34: برقم45	4)(، وح�ّسن النووي  اأخرجه ابن   (	(

اإ�سناده يف املجموع )	/		3).

 :3	5/5( احلج،  يف  اال�ستثناء  باب  احل�سار،  اأبواب  جماع  الكربى،  ال�سنن  يف  البيهقي  اأخرجه   (	(

برقم	2)	)(. و�سححه النووي يف املجموع )	/		3).
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ُيكن اجلواب عنه باأن اأكرث روايات احلديث مل ُيذكر فيها التحلل اإىل عمرة، 

وما جاء عن بع�ص ال�سحابة ال ينايف جواز ا�سرتاط التحلل املطلق. 

 قال العراقي عن التحلل اإىل عمرة يف حديث عائ�سة : “وهذه زيادة 

ح�سنة يجب االأخذ بها، ويقال ينبغي اأاّل يجوز للحاج �سرط التحلل منه مطلًقا 

للتحلل  ينتقل  ال  العمرة  على  القدرة  فمع  العمرة،  وعن  عنه  العجز  مع  اإال 

.
املطلق”)))

، جأ 
(2(

اأن القول باال�سرتاط مرويٌّ عن جملة من ال�سحابة كعمر بن اخلطاب

. 
(	(

، وعائ�سة
(5(

، وابن م�سعود
(4(

، وعلي
(3(

وعثمان

نوق�ش اأن ابن عمر  قد خالف يف ذلك كما �سياأتي، ولي�ص قول بع�سهم 

ح باأنه حتلل بعمرة ال  ، على اأن املروّي عن بع�سهم م�سرِّ
(	(

على بع�ص بحجة

.
(	(

مطلًقا، فيكون من جن�ص التحلل بعمرة ملن فاته احلج

لقال  به  علم  ولو  �سباعة،  حديث  على  اّطالعه  عدم  الظاهر  باأن  اأجيب 

.
(	(

مبقت�ساه

طرح الترثيب )2/5	)).  (((

اأخرجه ال�سافعي يف االأم )	/		5(، ومن طريقه البيهقي يف ال�سنن الكربى، جماع اأبواب احل�سار، باب   (2(

اال�ستثناء يف احلج، )4/5	3: برقم 	))	)(، و�سّححه النووي وابن حزم. ُينظر: املحلى )5/5	)(، 

املجموع )	/		3).

اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه، يف اال�سرتاط يف احلج، )3/	34: برقم 35	4)(، وفيه انقطاع بني   (3(

ابن �سريين وعثمان ، قال الطحاوي: “هذا حديث منقطع االإ�سناد، ال يحتج اأهل احلديث مبثله” 

ُينظر: �سرح م�سكل االآثار )5)/55)).

اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه، يف اال�سرتاط يف احلج، )3/	34: برقم 	2	4)(، ويف اإ�سناده عطاء   (4(

بن ال�سائب، خمتلف فيه. ُينظر: تهذيب الكمال )	2/		)).

�سبق تخريجه.  (5(

�سبق تخريجه.  (	(

ُينظر: الوا�سح يف اأ�سول الفقه )5/	)2(، �سرح خمت�سر الرو�سة )5/3	)).   (	(

ُينظر: �سرح م�سكل االآثار )5)/	5)(، طرح الترثيب )2/5	)).  (	(

ُينظر: �سنن البيهقي الكربى )5/5	3).  (	(
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اأّن لل�سرط تاأثرًيا يف العبادات، بدليل اأّنه لو قال: اإن �سفى اهلل مري�سي �سمت دأ 

.
(((

�سهًرا متتابًعا، اأو متفرًقا كان على ما �سرطه

نوق�ش باأن الوجوب هنا ُعّلق ب�سرطني: ب�سحة ال�سرط و�سحة مري�سه، فاإذا 

مل يوجد اأحد ال�سرطني مل يلزمه، وههنا دخل يف العبادة، و�سرط ال�سحة 

يف وجوب امل�سي لينفي بذلك ما لزمه بالدخول، فال يعمل ال�سرط فيه، كمن 

.
(2(

قال: هلل علّى اأن اأ�سوم، فاإن مر�ست مل اأق�ص

القول الثاين:

 .
(4(

، واملالكية
(3(

اأن اال�سرتاط غري م�سروع، وهذا مذهب احلنفية

وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

قال تعاىل: )ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة: 		)[.اأأ 

وجه الداللة: اأن االآية تدل بعمومها على وجوب امل�سّي يف احلج، �سواًء اأوقع 

باالإح�سار  اإال  التحلل  اإىل  واأنه ال �سبيل  اأو مل يقع،  اال�سرتاط عند االإحرام 

.
(5(

ب�سرطه

�سباعة  حديث  ويكون  اال�سرتاط،  حال  غري  على  حممول  هذا  اأن  نوق�ش 

.
(	(

ا لعموم االآية  خم�س�سً

ُينظر: التعليقة الكبرية يف م�سائل اخلالف للقا�سي اأبي يعلى )2/		5(، املغني البن قدامة )332/3).  (((

ُينظر: التجريد للقدوري )3/4	)2).  (2(

ُينظر: بدائع ال�سنائع )5/2	3(، حا�سية ابن عابدين )4/	).  (3(

فاإن علم  اأنه مينعه،  ي�سك  لعدو  التحلل  املحرم  ي�سرتط  اأن  املالكية �سورة واحدة وهي  بع�ص  ي�ستثني   (4(

�سرح  التو�سيح يف  م�سائل اخلالف ))/5	5(،  االإ�سراف على  ُينظر:  ا�سرتاطه.  ي�سح  اأنه مينعه مل 

املخت�سر البن احلاجب )22/3)(، التاج واالإكليل )3/3	2).

ُينظر: خمت�سر اختالف العلماء )2/		(، التجريد للقدوري )2/4	)2).  (5(

يعلى  اأبي  للقا�سي  اخلالف  م�سائل  يف  الكبرية  التعليقة   ،)		/2( العلماء  اختالف  خمت�سر  ُينظر:   (	(

.(5		/2(
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، بأ  جِّ اَط يِف احْلَ َعْن �َسامِل بن عبداهلل بن عمر، َقاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر ُيْنِكُر ااِل�ْسرِتَ

جِّ َطاَف  َحُدُكْم َعِن احْلَ
َ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص اإِْن ُحِب�َص اأ

َّ
ُة َر�ُسوِل اهلل َلْي�َص َح�ْسُبُكْم �ُسنَّ

َ
َوَيُقوُل: “اأ

َفا َوامْلَْرَوِة، ُثمَّ َحلَّ ِمْن ُكلِّ �َسْيٍء َحتَّى َيُحجَّ َعاًما َقاِباًل، َوُيْهِدي،  ِباْلَبْيِت، َوِبال�سَّ

.
وُم، اإِْن مَلْ َيِجْد َهْدًيا”))) َوَي�سُ

قال الطحاوي : “هذا ابن عمر يقول ما ذكرنا، وحمال اأن يكون اأنكر 

ذلك اإال بعد اأن بلغه عمن كان يحدثه ممن ذكرنا اأو ممن �سواهم، وحمال اأن 

يكون مع ورعه وعلمه يدفع �سيًئا ُيروى له عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإال مبا يجب له دفعه 

.
به من ن�سخ له، اأو مبا �سوى ذلك”)2)

 ، نوق�ش باأن هذا االأثر خمالف ملا جاء يف حديث �سباعة بنت الزبري

عمر  ابن  اأّن  والظاهر   ، ال�سحابة  اأكرث  عليه  ملا  كذلك  وخمالفته 

.
(3(

 مل يبلغه حديث �سباعة، واإال لقال مبوجبه

اأّن كّل عبادٍة مل ي�سح اخلروج منها باملر�ص عند عدم ال�سرط، مل يجز عند جأ 

.
(4(

وجوده، كال�سالة

ميكنه  الأنه  وعدمه؛  ال�سرط  عند  باملر�ص  منها  يخرج  مل  اإمنا  باأنه  نوق�ش 

فائدة،  منها  باخلروج  ي�ستفيد  فال  ويجزئه،  حاله،  ح�سب  على  بها  االإتيان 

.
(5(

بخالف احلج

، )3/	: برقم	)	)(، والن�سائي  اِر يِف احَلجِّ اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب احلج، باب االإِْح�سَ  (((

ا�سرتط، )5/		):  يكن  ومل  يفعل من حب�ص عن احلج  ما  باب  منا�سك احلج،  كتاب  لهأ،  أواللفظ 

برقم			2).

�سرح م�سكل االآثار )5)/54)(، وُينّبه اإىل اأن الطحاوي نف�سه يف خمت�سر اختالف العلماء )2/		)   (2(

خالف اأ�سحابه ورجح قول ال�سافعية واحلنابلة يف �سحة اال�سرتاط.

ُينظر: خمت�سر اختالف العلماء )2/		).  (3(

ُينظر: التعليقة الكبرية يف م�سائل اخلالف للقا�سي اأبي يعلى )2/		5).  (4(

ُينظر: التعليقة الكبرية يف م�سائل اخلالف للقا�سي اأبي يعلى )2/		5).  (5(
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القول الثالث:

قول  وهذا  الن�سك،  اإمتام  من  مينعه  ا  عار�سً يخاف  ملن  م�سروٌع  اال�سرتاط  اأن 

.
(((

لبع�ص احلنابلة

وا�ستدلوا مبا يلي: 

اأما ا�ستداللهم على اال�سرتاط يف االأ�سل فبحديث �سباعة .اأأ 

النبي بأ  ا مينعه فباإر�ساد  ا�ستداللهم على اخت�سا�سه مبن يخاف عار�سً واأما 

اأحرم بُعَمره كّلها  ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص لها باال�سرتاط دون غريها من ال�سحابة، والأنه 

وكذا حجة الوداع، ومل ُينقل عنه اأنه ا�سرتط وال اأمر بذلك اأحًدا اإال ما جاء 

.
(2(

يف خرب �سباعة بنت الزبري

 : �سباعة  حديث  روايات  بع�ص  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  بعموم  مناق�سته  ُيكن 

.
(3(

»فاإن لك على ربك ما ا�ستثنيت«

ُيكن اجلواب عنه باأن ال�سياق دالٌّ على اأّن هذا اال�ستثناء وال�سرط اإمنا هو 

لها ومن يف حكمها ال كّل اأحد؛ بدليل عدم نقله عن غريها.

القول الرابع:

اأن اال�سرتاط م�سروع يف ن�سك النافلة وكذا املنذور، وال ُي�سرع يف الن�سك الفر�ص، 

.
(4(

وهذا قول لبع�ص ال�سافعية

هذا القول البن تيمية . ُينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية )	4/2	)(، الفروع )5/	32).  (((

ُينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية )	4/2	)).  (2(

هذه الزيادة اأخرجها الن�سائي من حديث ابن عبا�ص  يف �سننه، كتاب منا�سك احلج، كيف يقول   (3(

اإذا ا�سرتط، )5/		: برقم			2(، وقد �سّححه بهذا اللفظ االأ�سبيلي وابن امللقن واالألباين. ُينظر: 

االأحكام ال�سغرى ))/455(، البدر املنري )	/4)4(، اإرواء الغليل )4/		)).

هذا القول نقله ابن الرفعة عن اأبي القا�سم الداركي )ت5	3(. ُينظر: كفاية النبيه )	/45).  (4(
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له  ولي�ص  التحلل،  �سرط  غري  من  لزمه  الفر�ص  الن�سك  باأن  ذلك  على  ا�ستدلوا 

اإ�سقاطه؛ الأنه يوؤدي اإىل اإ�سقاط العبادة، بخالف النذر والتطوع لعدم الوجوب اأ�سالة 

.
(((

يف النذر، ومطلًقا يف التطوع

ُيكن مناق�سته باأن االأ�سل ت�ساوي فر�ص العبادة ونفلها يف االأحكام اإال ما ا�ستثناه 

.
(2(

الدليل

الرتجيح: 

بعد النظر يف اأدلة كّل من االأقوال االأربعة ظهر اأن القول الثالث القا�سي مب�سروعية 

اال�سرتاط ملن يخاف املانع من اإمتام احلج اأقرب اإىل ال�سواب اإن �ساء اهلل تعاىل؛ ملا 

فيه من اجلمع بني االأدلة؛ والأن اإمتام الن�سك متقرر وجوبه اأ�ساًل، ومل ُيحفظ عن النبي 

  ملسو هيلع هللا ىلص اأنه ا�سرتط يف ُعَمره االأربع، وال يف حجة الوداع، واإمنا ثبت يف خرب �سباعة

هذا  فيبقى  الن�سك،  اإمتام  عدم  من  وخوفها  مر�سها  وهو  حّقها،  يف  املقت�سي  لقيام 

ا مبن حاله مثل حالها اأو ملتحٌق به قيا�ًسا كما �سياأتي اإن �ساء اهلل تعاىل. احلكم خا�سً

املطلب الثاين

�صروط �صحة ال�صرتاط

ال�سرط االأول: التلفظ باال�سرتاط

وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة االأوىل: حكم التلفظ باال�سرتاط

اأن  اأن االأ�سل يف اال�سرتاط  اتفق القائلون ب�سحة اال�سرتاط عند االإحرام على 

، واختلفوا فيمن نواه ومل يتلفظ به على قولني: 
(3(

ُيتلفظ به

ُينظر: كفاية النبيه )	/45).  (((

ُينظر: قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام ))/	2(، مو�سوعة القواعد الفقهية للبورنو )	/	43).  (2(

ُينظر: هداية ال�سالك البن جماعة )4/	44)(، حتفة املحتاج )4/4	2(، املغني )3/		2(، =  (3(
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القول االأول:

اأن نية اال�سرتاط دون التلفظ به ال جُتزئ، فلو نواه بقلبه ومل يتلفظ به مل ُيفد، 

.
(2(

، واحلنابلة
(((

وهذا مذهب ال�سافعية

ا�ستدلوا على ذلك مبا ياأتي: 

حيث . ) حمّلي  اللهم  “قول:  فقال:  بذلك    �سباعة  اأمر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن 

.
(4(

، والقول ال يكون اإال بالل�سان
حب�ستني”)3)

تعاىل:  قوله  يف  كما  واعقدي،  نف�سك  يف  قول  معناه:  باأن  مناق�سته  ُيكن 

)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ( ]املجادلة: 	[.

ُيكن اجلواب عنه باأّن هذا خالف الظاهر، واالآية فيها قرينة دّلت على اأن 

. املراد: ي�سرون يف اأنف�سهم، بخالف الوارد يف حديث �سباعة

القيا�ص على اال�سرتاط يف النذر والوقف واالعتكاف، فاإنه لو نوى �سرًطا فيها . 2

.
(5(

مل ُيعترب فكذا االإحرام

القول الثاين:

.
(	(

اأن نية اال�سرتاط دون التلفظ به جُتزئ، وهذا احتماٌل لبع�ص احلنابلة

بالنية،  ينعقد  واالإحرام  االإحرام،  لعقد  تابٌع  اال�سرتاط  باأن  ذلك  على  ا�ستدلوا 

.
(	(

فكذلك تابعه

= ك�ساف القناع )2/		4).

ُينظر: حتفة املحتاج )4/4	2(، حا�سية العبادي على الغرر البهية )2/		3).  (((

ُينظر: املغني )3/		2(، ك�ساف القناع )2/		4).  (2(

�سبق تخريجة.  (3(

ُينظر: املغني )3/		2(، طرح الترثيب )3/5	)).  (4(

ُينظر: املغني )3/		2(، ال�سرح الكبري البن قدامة )232/3).  (5(

ُينظر: املغني )3/		2(، الفروع )5/	32).  (	(

ُينظر: املغني )3/		2(، الفروع )5/	32).  (	(
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فيه  االأمر  ل�سراحة  ؛  لظاهر حديث �سباعة  ُيكن مناق�سته مبعار�سته 

بالتلفظ باال�سرتاط.

الرتجيح:

بعد النظر يف اأدلة كّل من القولني ظهر اأن القول االأول القا�سي با�سرتاط التلفظ 

باال�سرتاط اأقرب اإىل ال�سواب اإن �ساء اهلل تعاىل؛ لقوة ما ا�ستدلوا به، وملا فيه من 

االحتياط للعبادة، فاإنه لو نوى اال�سرتاط ومل يتلفظ به ثم منعه مانٌع من اإمتام احلج 

مل يكن له التحلل عند بع�ص من يقول ب�سحة اال�سرتاط يف االأ�سل، بخالف ما لو 

تلفظ به فاإنه يتحلل.

امل�ساألة الثانية: تخ�سي�ص لفظ اال�سرتاط بالنية

اإذا ا�سرتط املحرم التحّلل للمر�ص بعينه مل يتحّلل لغريه، ومن ا�سرتط التحّلل 

 .
(((

لذهاب النفقة مل يتحّلل لغريه، وهكذا؛ اعتباًرا ب�سرطه

واإن جعل ا�سرتاطه عاًما كان له التحّلل باأي عذر ي�سح التحّلل الأجله. 

؟
(2(

د نوًعا من االأعذار فهل املعترب لفُظه اأو ق�سُده واإن كان لفظه عاًما وق�سَ

لهذا �سورتان: 

“واإن  اأن يق�سد عدم دخول غري ما نوى من االأعذار باأن قال:  ال�سورة االأوىل: 

حب�سني حاب�ٌص فمحّلي حيث حب�ستني” ونوى املر�ص دون غريه، ونوى كذلك 

اأّنه اإن منعه حاب�ص اآخر ك�سياع النفقة فاإّنه ال يتحلل، فالظاهر اأّن املعترب هنا 

ٌة خمالفٌة للفظ يف  ٌة ُم�سادَّ خ�سو�ُص ق�سده ال عموم لفظه؛ الأّن هذه النّية نيَّ

.
(3(

�سة بع�ص مدلوله، فهي خُم�سِّ

ُينظر: حا�سية ال�سرواين على حتفة املحتاج )5/4	2(، �سرح املقدمة احل�سرمية للدوعني )�ص			).  (((

ت�سلح  ال  التي  النية  مراتب  من  ونحوها  اخلاطرة  جمرد  ال  اجلازمة  النية  هنا  بالق�سد  املق�سود   (2(

ا للعموم. خم�س�سً

ُينظر: االإحكام يف متييز الفتاوى عن االأحكام للقرايف )�ص	22).  (3(
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اأحدها ومل يتطرق  اإخراج بقية االأعذار، واإمنا ق�سد  اأال ينوي  ال�سورة الثانية: 

اأن  يقررون  االأ�سوليني  وجمهور  تردد،  حمل  فهذا  اإثبات  وال  بنفي  لغريها 

اأحًدا، ثم قال: نويت زيًدا  العام، فمن حلف ال يكلم  اللفظ  �ص  النية تخ�سّ

�سائر احلواب�ص  بلفظه  والذي عّم   ،
(((

لو كّلم غري زيد فاإنه ال يحنث  فقط، 

مل ينِو اإال اأحدها دون البقية، فمقت�سى هذا اأنه ال يتحّلل اإال ملا نوى، فتكون 

هذه ال�سورة كالتي قبلها من غري فرق، وهذا ظاهر اإطالق االأ�سوليني، لكّن 

القرايف  ذكر اأن تخ�سي�ص العموم بالنية اإمنا هو يف ال�سورة االأوىل 

 .
(2(

دون الثانية

ا وخ�سي اأن مينعه مر�سه من اإمتام الن�سك  ومثل هذا ما لو كان املحرم مري�سً

تخ�سي�ص العموم بالنية هو قول املالكية وال�سافعية واحلنابلة واأبي يو�سف من احلنفية، وذهب احلنفية   (((

اإىل اأن النية ال تخ�س�ص العموم. ُينظر: التقرير والتحبري البن اأمري حاج ))/	22(، نفائ�ص االأ�سول 

ابن  قواعد  )�ص		3(،  لالإ�سنوي  التمهيد  )�ص	32(،  امل�ست�سفى   ،)(		2/4( املح�سول  �سرح  يف 

رجب )2/		5(، تعار�ص داللة اللفظ والق�سد )55/2	)).

قال  يف الفروق ))/		)): “..فاإذا جاءهم ]يعني بع�ص من ُيفتي[ حالٌف وقال حلفت ال لب�ست   (2(

ثوًبا ونويت الكتان، يقولون له ال حتنث بغري الكتان وهو خطاأ باالإجماع، وكذلك بقية النظائر، وطريق 

اإّن الـُمْطِلق اإذا اأطلق اللفظ العام ونوى جميع اأفراده بيمينه حّنثناه  ك�سف الغطاء عن ذلك اأن نقول 

بكل فرد من ذلك العموم لوجود اللفظ فيه ولوجود النية، والنية هنا موؤكدة ل�سيغة العموم، واإن اأطلق 

اللفظ العام من غري نية وال ب�ساط وال عادة �سارفة حّنثناه بكل فرد من اأفراد العموم للو�سع ال�سريح 

يف ذلك، واإن اأطلق اللفظ العام ونوى بع�سها باليمني وغفل عن البع�ص االآخر مل يتعر�ص له بنفي وال 

اإثبات حّنثناه بالبع�ص املنوي باللفظ والنية املوؤكدة، وبالبع�ص االآخر باللفظ فاإنه م�ستقل باحلكم غري 

اإخراج  اأطلق اللفظ العام وقال نويت  حمتاج اإىل النية ل�سراحته وال�سريح ال يحتاج اإىل غريه، واإن 

�سة لعموم لفظه وهذه النية  بع�ص اأنواعه عن اليمني قلنا ال يحنث بذلك البع�ص املخرج؛ الأن نيته خُم�سِّ

بخالف نيته االأوىل وهي اأن يق�سد بع�ص االأنواع باليمني ويغفل عن غريه”.

وتعّقبه ابن ال�ساط يف حا�سيته على الفروق ))/		)( فقال: “ما قاله من حتنيث احلالف املطلق اللفظ 

العام الناوي لبع�ص ما يتناوله الغافل عن �سواه فيه نظر، فاإن النية هي اأول معترب يف احلالف ثم ال�سبب 

اأو تخ�سي�سه نزل لفظ احلالف على ذلك ومل  اإذا اقت�سيا تقييد اللفظ  والب�ساط وال�سبب والب�ساط 

يحنث مبا عداه، ومل يكن ذلك كذلك اإال الأن ال�سبب والب�ساط يدالن على ق�سده التقييد اأو التخ�سي�ص، 

والتخ�سي�ص  التقييد  يعترب  والب�ساط فالأن  ال�سبب  يدل عليه  ما  والتخ�سي�ص فهو  التقييد  نوى  فاإذا 

املنويان اأوىل من امل�ستدل عليهما بال�سبب والب�ساط”.
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عموم  �ص  ُيخ�سّ مما  بحاله  املحتفة  والقرائن  ال�سياق  فهل  عاًما  �سرًطا  فا�سرتط 

لفظه؟ 

 ،
(((

�ص اللفظ العام يرى بع�ص االأ�سوليني اأن ال�سياق والقرائن احلالية مما ُيخ�سّ

وهذه امل�ساألة اأقرب فيما يظهر اإىل اإعمال العموم؛ الأن تاأثري ال�سياق على العام اأقّل 

من تاأثري النية.

ومل اأقف على كالم للفقهاء يف هذا اإال ما ذكره ال�سيخ ابن عثيمني  بقوله: 

“امراأة مل يطراأ احلي�ص على بالها، لكن معها ك�سل اأو مر�ص، وتخ�سى اأال تتم الن�سك 

من اأجل هذا املر�ص، فقالت: اإن حب�سني حاب�ص فمحّلي حيث حب�ستني، تريد املر�ص، 

لكن املر�ص خّف عنها اأو زال، وحدث احلي�ص، فهل نقول: اإن مقت�سى حالها يخ�س�ص 

النية؟ اأو نقول: اإن العموم ي�سمل احلي�ص؟

قال  “حب�سني حاب�ص”  بالعموم  يوؤخذ  قال  من  لكن  االأمرين،  يحتمل  فاجلواب: 

باأنها نكرة يف �سياق ال�سرط فتعم، وهذا من احلواب�ص، فقد يكون يف قلبها يف تلك 

وموت  النفقة،  وفقدان  واخلوف،  كاحلي�ص،  اآخر  حاب�ص  ويح�سل  املر�ص،  ال�ساعة 

املحرم، وما اأ�سبه ذلك، واالأخذ بالعموم اأرجو اأال يكون به باأ�ص، واإال فاإن احلال قد 

.
تخ�س�ص العموم”)2)

ال�سرط الثاين: كون اال�سرتاط لغر�ٍص �سحيح

حترير حمل النزاع: 

اتفق الفقهاء القائلون باال�سرتاط على اأنه ال ي�سح يف اال�سرتاط اأن يكون لعذر غري 

�سحيح كما لو قال: “متى ما اأحببت التحلل من ن�سكي حتللت” اأو: “اإن مل ي�ساعدين 

.
زيٌد قعدت”، اأو: “اإذا ك�سلُت اأو ندمُت حتللت”، اأو: “اإذا اأف�سدته مل اأق�سه”)3)

ُينظر: امل�ست�سفى للغزال )2/		(، اإر�ساد الفحول لل�سوكاين )�ص2	)(، تخ�سي�ص العموم بال�سياق   (((

عند االأ�سوليني واأثرها يف اال�ستنباط الفقهي للدكتور حممد خالد من�سور.

ال�سرح املمتع )	/4	).  (2(

قال الروياين ال�سافعي يف بحر املذهب )4/		): “لو كان ال�سرط معلًقا على غري حتلل مثل اأن قال: =  (3(
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ثم اختلفوا يف �سابط ما ي�سّح اال�سرتاط له على قولني: 

القول االأول:

اأنَّ كلَّ ما مينع من اإمتام الن�سك، اأو ت�سّق معه م�سابرة االإحرام م�سقة ال حتتمل 

، وظاهر 
(((

عادًة ي�سح له اال�سرتاط ويجوز له التحلل، وهذا املذهب عند ال�سافعية

.
(2(

مذهب احلنابلة

ُيكن اأن ُي�ستدّل لهم مبا ياأتي: 

َوُقوِل: . ) ِطي،  »..َوا�ْسرَتِ لها:  ملسو هيلع هللا ىلص قال  اأنه    اأنه جاء يف حديث �سباعة 

ْيء  لِّي َحْيُث َحَب�ْسَتِني«، واحلب�ص يف اللغة: املنع، ُيقال: حب�ست ال�سَّ اللَُّهمَّ حَمِ

اإِذا  الرجل َعن َحاجته  َوُيَقال: حب�ص  َرَكة،  احْلَ ذا منعته َعن  اإِ اأحب�سه حب�ًسا 

.
(3(

ف ِفيَها رُّ َمنعه َعن التَّ�سَ

= اأحرمت بحج على اأين اإذا �سئت خرجت منه مل يثبت هذا ال�سرط بال خالف، الأنه لي�ص فيه غر�ص 

الكبرية  التعليقة   ،)3(	/	( للنووي  املجموع   ،)3	(/4( الكبري  احلاوي  ا:  اأي�سً وُينظر  �سحيح”. 

)2/		5(، املغني )3/		2).

قال ابن حجر الهيتمي: “واأحلق باحلج العمرة وباملر�ص يف ذلك غريه من االأعذار ك�سالل طريق ونفاد   (((

نفقة فال يجوز �سرطه بال عذر، اأو حيث اأراد ونحوه نظري ما مر اأواخر االعتكاف، ويظهر اأن املراد 

بالعذر هنا ما ت�سّق معه م�سابرة االإحرام م�سقة ال حتتمل غالًبا”، وهذا التقرير رمبا اأ�سكل عليه تقرير 

كلقاء  دنيويٍّ  اأو  املري�ص  كعيادة  دينيٍّ  لعار�ص  منه  اخلروج  و�سرط  ا  نذر حجًّ من  اأّن  ال�سافعية  بع�ص 

االأمري، والقا�سي، واقت�ساء الغرمي جاز يف االأ�سّح عندهم اإحلاًقا له باالعتكاف، ومُيكن اأن يكون هذا 

ا بالن�سك املنذور، على اأن االأذرعي قال: “وقّيد االإمام ]يعني اجلويني[ ال�سورة باملر�ص الثقيل،  خا�سً

املحتاج  بداية   ،)			/2( املحتاج  قوت   ،)53	/	( املجموع  ُينظر:  املذهب”.  على  اإليه  حاجة  وال 

))/			(، حتفة املحتاج )4/4	2).

احلنابلة مل ين�سوا على �سابط جامع، لكنهم تارًة يعرّبون بالعوق، وهو املنع فيقولون: »واإن عاقه عائق من   (2(

مر�ص..«، وتارًة يعربون بال�سّد عن البيت فيقولون: “فخاف اأن ي�سّده املر�ص عن البيت”، وثالثًة يعربون 

باحل�سر فيقولون: “ومتى ُح�سر بعدو اأو بغريه من ك�سر اأو ذهاب نفقة اأو مر�ص حّل”، وهذه املعاين ظاهرة 

يف املنع من اإمتام الن�سك، واأّما امل�سقة التي ال حُتتمل عادًة فاإنهم واإن مل ين�سوا عليها يف هذا املوطن فقد 

اأو مر�ص ال  “والعاجز لكرب  قرروه يف غري موطن، كقول �ساحب املنتهى فيمن ي�سقط عنه احلج بنف�سه: 

يرجى بروؤه اأو لثقل ال يقدر معه ركوب اإال مب�سقة �سديدة، اأو لكونه ن�سو اخللقة ال يقدر ثبوًتا على راحلة اإال 

مب�سقة غري حمتملة”. ُينظر: املغني )5/3	2(، منتهى االإرادات )2/		(، ك�ساف القناع )2/		4).

ُينظر: جمهرة اللغة ))/		2(، جممع بحار االأنوار ))/		5( امل�سباح املنري ))/	))).  (3(
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حيث  االأر�ص  من  اإحالل  مو�سع  اأي:  لِّي«؛  حَمِ اللهّم  »وقول:  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله 

حب�ستني؛ اأي: هو املكان الذي عجزت عن االإتيان باملنا�سك، وانحب�ست عنها 

فيها  وقع  التي  االأر�ص  يف  والتحلل  باحلب�ص  فالتعبري   ،
(((

املر�ص قّوة  ب�سبب 

هذا احلب�ص ظاهر يف اأن املراد و�سول احلاج اأو املعتمر مكاًنا من االأر�ص ال 

ي�ستطيع بعده الو�سول اإىل احلرم واإمتام الن�سك.

 اأن االأ�سل وجوب اإمتام الن�سك وال ان�سراف عن هذا االأ�سل اإال بناقل �سحيح . 2

�سريح.

اأمّت . 3 هو  اإن  للمري�ص  احلا�سلة  امل�سقة  ومنها  امل�سقة،  �سببها  الرخ�سة  اأن   

ن�سكه، فُيلحق به ما يف معناه مما يتعذر معه اإمتام الن�سك، اأو يح�سل ب�سبب 

امل�سي فيه م�سقة ال حتتمل عادًة.

القول الثاين:

.
(2(

اأن كّل �سغل يجوز له اال�سرتاط ويجوز له التحلل، وهذا قول لبع�ص ال�سافعية

 : �سباعة  حديث  روايات  بع�ص  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  بقوله  لهم  ُي�ستدل  اأن  ُيكن 

»قول، لبيك اللهم لبيك، وحملي من االأر�ص حيث حتب�سني، فاإن لك على ربك ما 

 .
(3(

ا�ستثنيت«

ُيكن مناق�سته باأن املراد ا�سرتاط املر�ص ونحوه مما ُيلحق به؛ الأن ال�سياق يدل 

عليه، ولو كان احلديث على عمومه جلاز للمحرم اأن ي�سرتط التحلل متى ما اأحّب، 

وهذا ال قائل به.

ُينظر: �سرح الكرماين على البخاري )	)/2	(، عمدة القاري )	5/2	).  (((

املعروف  اأن  وذكر  وا�ستبعده،  القول  لهذا  البلقيني  تعر�ص  وقد  ال�سافعي،  املحاملي  البن  القول  هذا   (2(

ال�سافعي  الفقه  يف  التدريب  )�ص4	2(،  ال�سافعي  الفقه  يف  اللباب  ُينظر:  ذلك.  خالف  املذهب  من 

.(432/((

�سبق تخريجه.  (3(
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الرتجيح: 

�سباعة  حديث  داللة  من  ُذكر  ملا  وذلك  االأول،  القول  هو  القولني  من  االأقرب   

.
(((

، ومت�سًكا باالأ�سل القا�سي بوجوب اإمتام الن�سك اإال من عذر �سحيح

ال�سرط الثالث: اقرتان اال�سرتاط باالإحرام

ُي�سرتط ل�سحة اال�سرتاط اأن يكون مقرتًنا باالإحرام فال يتقدمه وال يرتاخى عنه، 

وهذا   ،
خالف”)2) “بال  النووي:  قال  ال�سرط،  ينعقد  مل  عنه  تراخى  اأو  تقدمه  فاإن 

.
(3(

ا ظاهر كالم احلنابلة اأي�سً

و�سابطه: اأن ُتقارن نيُة �سرطه الذي تلفظ به عقب نيِة االإحرام نيَة االإحرام، باأن 

.
(4(

وجدت قبل متامها

وهذا ال�سرط مبنيٌّ على ما ياأتي: 

حيث . ) حملي  اأن  وا�سرتطي  باحلج،  »اأهّلي  باعة:  ل�سُ قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأّن 

، وظاهره اقرتان ال�سرط باالإهالل وعدم تاأخره عنه.
(5(

حتب�سني«

�سروط . 2 ومن   ،
(	(

الكالم يف  اال�ستثناء  جن�ص  من  لعذر  التحلل  ا�سرتاط  اأن 

واملتاأمل ملا يذكره الفقهاء من االأعذار يجد جامعها فيما ذكر من احلب�ص اأو امل�سقة التي ال حُتتمل عادة   (((

  مع م�سابرة االإحرام، ومن اأقدم من وقفت على تن�سي�سه على هذه االأعذار االإمام ال�سافعي

حيث قال يف االأم )2/2	)): “... وكان اإذا ا�سرتط فحب�ص بعدو اأو مر�ص اأو ذهاب مال اأو �سعف عن 

البلوغ حّل يف املو�سع الذي حب�ص فيه بال هدي وال كفارة غريه، وان�سرف اإىل بالده وال ق�ساء عليه اإال 

اأن يكون مل يحج حجة االإ�سالم فيحجها”.

الظاهر اأنه اأراد بال خالف عند ال�سافعية، ويحتمل اأنه اأراد عند كّل من ُيجيزه، واالأول اأقرب. ُينظر:   (2(

املجموع )	/	)3).

“ومن �سرط يف ابتداء اإحرامه: اأن حملي حيث حب�ستني فله  عبارة املقنع واملنتهى واالإقناع وغريها:   (3(

التحلل”. ُينظر: املقنع ))/32)(، منتهى االإرادات )2/)	)(، االإقناع ))/)	4).

ُينظر: : حتفة املحتاج )4/4	2).  (4(

�سبق تخريجة.  (5(

ُينظر: حتفة املحتاج )4/4	2).  (	(
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�سحة اال�ستثناء ات�ساله بالكالم، الأنه جزء من الكالم يح�سل به االإمتام، 

.
(2( (((

فاإذا انف�سل مل ي�سح

ال�سرط الرابع: خوف املانع.

كان  فاإذا  املانع،  يخاف  ملن  اال�سرتاط  يرى  قول من  على  هو  اإمنا  ال�سرط  هذا 

اأو املعتمر ال يخ�سى مانًعا وا�سرتط عند اإحرامه، فهل ينفعه هذا اال�سرتاط  احلاج 

عند اأ�سحاب هذا القول فيما لو منعه مانٌع من اإمتام احلج اأو ال ينفعه؟

ابن  ال�سيخ  ذكر  لكن  �سيًئا،  امل�ساألة  هذه  يف  القول  هذا  اأ�سحاب  عن  ُينقل  مل 

عثيمني  احتمالني: 

اأحدهما: اأن ذلك ال ينفعه؛ الأن ما ترتب على غري امل�سروع غري متبوع. 

ومال  بعمومه،  فالعربة  �سبب  على  ورد  واإن  اال�سرتاط  الأن  ينفعه؛  باأنه  والثاين: 

.
(3(

 اإىل ترجيح الثاين

ُينظر: الربهان للجويني ))/	3)(، رو�سة الناظر )4/2	).  (((

فاإن قيل: قد اختلف العلماء يف ا�سرتاط ات�سال اال�ستثناء بالكالم، فقيل بجوازه اإىل �سنة، وقيل اإىل   (2(

اأربعة اأ�سهر، وقيل اإىل �سهر، وقيل اإىل اأ�سبوع، وقيل ي�سح ما دام يف املجل�ص، وقيل غري ذلك، فِلم ال 

ا؟ فاجلواب عن ذلك اأن ُيقال: اأّما القول بال�سنة واالأربعة اأ�سهر فغري مت�سور  ُيجرى اخلالف هنا اأي�سً

يف ق�سية االإحرام؛ الأن الغالب انق�ساء الن�سك فيما دون ذلك، واأما �سّحته فيما دون ذلك فيمنعه املنع 

من �سحة هذه االأقوال يف اال�ستثناء، وعلى القول ب�سحة بع�سها فيمنع منه فيما يظهر ل اأمران: االأول: 

لعذر من  التحلل  ا�سرتاط  اأن  وذلك  الكالم،  واال�ستثناء يف غريه من  االإحرام  ال�سرط يف  بني  الفرق 

غري اقرتان لالإحرام اإبطاٌل ملقت�سى عقد االإحرام، وا�ستدراٌك على ما وجب اإمتامه، على اأّنه قد ُيقال 

ب�سحة اال�سرتاط اإذا كان الفا�سل ي�سرًيا ُعرًفا. الثاين: اأنه ال اأحد من الفقهاء املجّوزين لال�سرتاط 

اأجاز الف�سل بني االإحرام واال�سرتاط، ويف جتويزه خرٌق ملا اتفقوا عليه. ُينظر يف م�ساألة اال�ستثناء: 

الربهان للجويني ))/	3)(، رو�سة الناظر )4/2	(، اإعالم املوقعني )2/5	4).

ُينظر: ال�سرح املمتع )	/5	).  (3(
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املطلب الثالث

(((
ما يرتّتب على ال�صرتاط

الفرع االأول: ما يكون به التحّلل ملن ا�سرتط اإذا ح�سل له مانع االإمتام

اإذا ا�سرتط املحرم عند االإحرام ثم وقع له مانٌع من مر�ص ونحوه فاإنه ال يخلو 

من حالني: 

االأول: اأن يكون مقت�سى لفظ اال�سرتاط التخيري بني اإمتام الن�سك اأو التحلل كاأن 

يقول:  اأو  االإمتام”،  اأو  التحلل  بني  التخري  فلي  املر�ص  حب�سني  “فاإن  يقول: 

 اأو 
حّل”، اأو يقول: “فمحلي حيث حب�ستني”)2)

ُ
“فاإن حب�سني املر�ص فلي اأن اأ

يقول: “اإذا مر�ست حتللت” فهذا ال يتحلل مبجرد وقوع ما ا�سرتطه، بل ال بّد 

من نية التحلل، وهذا متفٌق عليه عند من يرى م�سروعية اال�سرتاط؛ الأن هذا 

.
(3(

مقت�سى ال�سرط

الثاين: اأن يكون مقت�سى لفظ اال�سرتاط وقوع التحلل من غري خيار، كاأن يقول: 

“اإذا مر�ست فاأنا حالل”، فقد اختلف العلماء يف ذلك على قولني: 

القول االأول:

وهذا مذهب  التحلل،  نية  من غري  العذر  اإحرامه مبجرد ح�سول  من  يحّل  اأنه 

.
(5(

، ومذهب احلنابلة
(4(

ال�سافعية يف االأ�سح

ه  هذا املبحث والذي يليه مفّرع على قول ال�سافعية واحلنابلة يف م�سروعية اال�سرتاط، وكذا من خ�سّ  (((

بخوف العار�ص.

املجموع  ُينظر:  راأ�ًسا.  التحلل  ال  التخيري  يقت�سي  ما  �سمن  واحلنابلة  ال�سافعية  اأدرجه  اللفظ  هذا   (2(

)	/4)3(، املغني البن قدامة )332/3(، غاية املنتهى ))/	44).

ُينظر: املجموع )	/4)3(، املغني البن قدامة )332/3(، الفروع )5/	32).  (3(

ُينظر: ال�سرح الكبري للرافعي )3/	52(، رو�سة الطالبني )4/3	)).   (4(

ُينظر: املغني )332/3(، ك�ساف القناع )2/	52).  (5(
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ا�ستدلوا على ذلك مبا يلي: 

 عن احلّجاج بُن َعمرو االأن�ساري  قال: قاَل ر�سوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن ُك�ِسَر . )

.
(((

اأو َعرَج فقد َحّل، وعليه احلج من قابل«

، وال مُيكن 
(2(

وجه الداللة: اأن التحلل ال يكون مبجرد الك�سر اأو العرج اإجماًعا

حمله اإال على اأنه يحّل بهما اإن كان قد ا�سرتط، فدل على عدم ا�سرتاط نية 

التحلل.

نوق�ش اأن املراد باحلديث اأن من ك�سر اأو عرج فاإنه يحّل بعد فوات احلج مبا 

.
(3(

يحل به من يفوته احلج من غري مر�ص

2 ..
(4(

اأن ثبوت امل�سروط متعلق بوجود ال�سرط، وقد ُوجد

القول الثاين:

.
(5(

اأّنه ال يتحلل اإال بنّية التحلل، وهذا وجٌه عند ال�سافعية

وا�ستدلوا على ذلك باأن االإحالل باإح�سار العدو اأقوى من االإحالل باملر�ص، فلّما 

.
(	(

مل يتحلل بوجود االإح�سار، حتى ينوي االإحالل، فاملر�ص اأوىل

ُيكن مناق�سته اأن مقت�سى لفظ اال�سرتاط اأغنى عن وجود النية بخالف االإح�سار 

بالعدو.

اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب احلج، باب االإح�سار، )3/2	): برقم2		)(، و�سّححه احلاكم وابن   (((

حزم والنووي واالألباين. ُينظر: امل�ستدرك ))/42	(، املحلى )	/		2( املجموع للنووي )	/		3(، 

�سحيح �سنن اأبي داود )	/	))).

حكى االإجماع القا�سي اأبو يعلى. ُينظر: التعليقة الكبرية )2/		5).  (2(

ُينظر: املجموع )	/		3(،   (3(

ُينظر: مطالب اأول النهى )2/	45).  (4(

ُينظر: احلاوي الكبري )4/		3(، رو�سة الطالبني )4/3	)).  (5(

ُينظر: احلاوي الكبري )4/)	3).  (	(



اشرتاط املرأة التحلل من النسك لعذر احليض - 

دراسة فقهية

العدد  الثامن واخلمسون  111العدد  الثامن واخلمسون 110

الرتجيح: 

يظهر اأن الراجح من القولني ح�سول التحلل من غري نيته ملا �سبق من اأن هذا 

مقت�سى لفظ اال�سرتاط، لكن ينبغي اعتبار الق�سد هنا ولو كان اللفظ �سريًحا؛ الأن 

البع�ص واإن تلفظ بهذا ال�سرط ال يق�سد وقوع التحلل راأ�ًسا، بل تخيري نف�سه وو�سعها 

يف حلٍّ من االإمتام فيما لو اختار الرتّيث رجاء الربء، فاإن كان هذا ق�سد املتلفظ 

بال�سرط انطوى حتت الق�سم االأول، فيكون باخليار بني امل�سي يف الن�سك اأو التحلل 

منه مل يكن بعيًدا، وهو من جن�ص حتمل العزمية وترك الرخ�سة فيما يظهر، خا�سة 

اأنه ال يتعلق ب�سرطه حّق اآدمّي حت�سل معه امل�ساحة.

الفرع الثاين: حكم الهدي يف حق املتحّلل باال�سرتاط

اإن حتلل  اأو عدمه  اأن ي�سرتط على نف�سه الهدي  ال يخلو امل�سرتط عند االإحرام 

عند ح�سول ما خافه اأو اأن ُيْطلق ا�سرتاطه بال �سرط، فاإن �سرط على نف�سه الهدي 

لزمه، واإن �سرط عدمه مل يلزمه؛ الأن هذا مقت�سى ما ا�سرتطه، وهذا متفق عليه بني 

.
(((

القائلني مب�سروعية اال�سرتاط

ثم اختلفوا فيما لو اأطلق ومل ي�سرتط الهدي وال عدمه على قولني: 

القول االأول:

.
(3(

، واحلنابلة
(2(

اأنه ال يلزمه الهدي، وهذا مذهب ال�سافعية يف االأ�سح

�سّرح بذلك ال�سافعية، واأّما احلنابلة فلم اأجد من �سّرح بذلك لكنه مقت�سى قولهم فيمن نذر هدًيا   (((

بجامع  النذر  جن�ص  من  لعذر  حتلل  اإن  االإحرام  عند  الهدي  ا�سرتاط  اأن  والظاهر  يلزمه،  اأنه  ونحوه 

اإيجابه على النف�ص من غري اإلزام من ال�سرع، وقد قال النووي: “اإذا قال اأحتلل بالهدي لزمه بال خالف 

واإن قال اأحتلل بال هدي فال يلزمه بال خالف”، وقال العراقي: “ظاهر احلديث اأنه ال يجب عليه عند 

التحلل بال�سرط دم اإذ لو وجب لذكره، فاإنه وقت االحتياج اإليه وبهذا �سرح احلنابلة والظاهرية وهو 

االأ�سح عند ال�سافعية وحمل اخلالف عندهم يف حالة االإطالق فلو �سرط التحلل بالهدي لزمه قطًعا 

الترثيب  البيان )4/		4(، املجموع )	/354(، طرح  ُينظر:  واإن �سرطه بال هدي مل يلزمه قطًعا”. 

)2/5	)(، مطالب اأول النهى )2/		4).

ُينظر: البيان )4/		4(، املجموع )	/354).   (2(

ُينظر: املغني )332/3(، ك�ساف القناع )2/	52).  (3(
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ا�ستدلوا على ذلك مبا ياأتي: 

اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل ياأمر �سباعة  بالهدي عندما اأر�سدها اإىل اال�سرتاط، . )

.
(((

وهذا وقت حاجتها اإىل البيان، فلما مل ُيبنّي ُعلم اأنه لي�ص بواجب

اأن موجب ال�سرط اأن يكون اإحرامه منتهًيا اإىل حني وجود ال�سرط، فلم يلزمه . 2

.
(2(

بعقد االإحرام اأن ياأتي مبا بعد ذلك من االأفعال، ومنها الدم فلم يلزمه

القول الثاين:

.
(3(

اأنه يلزمه الهدي، وهو وجه عند ال�سافعية

ا�ستدلوا على ذلك باأن االأ�سل يف االإح�سار هو ح�سر العدو، واملح�سر بالعدو اإمنا 

.
(4(

يتحلل بالهدي، فكذلك هذا مثله

نوق�ش بالفرق بني االإح�سار بالعدو، وبني هذا اأن االإحرام املطلق يقت�سي متامه، 

ح�سر قبل التمام وجب الهدي بداًل مما ترك من االأعمال، واأما اإذا ا�سرتط 
ُ
فاإذا اأ

اخلروج منه مل يت�سمن اإحرامه باإمتامه مع العار�ص، و�سار اإحرامه منتهًيا اإىل حني 

.
(5(

وجود ال�سرط، فلم يحتج اإىل هدي يقوم مقامه

القول الثالث:

.
(	(

اأنه اإن كان معه هدٌي لزمه نحره، واإال فال، وهذا قول لبع�ص احلنابلة

َها َقاَلْت: َيا َر�ُسوَل  نَّ
َ
َة  اأ مُيكن اأن ي�ستدل لهم على ذلك مبا جاء عن َحْف�سَ

ُينظر: �سرح منتهى االإرادات ))/)		).  (((

ُينظر: احلاوي الكبري )4/)	3(، املغني )332/3).  (2(

ُينظر: البيان )4/		4(، املجموع )	/354).  (3(

ُينظر: البيان للعمراين )4/		4).  (4(

ُينظر: بحر املذهب للروياين )4/		).  (5(

قال املرداوي يف االإن�ساف )522/3): “ومن �سرط فى ابتداء اإحرامه؛ اأن حملي حيث حب�ستنى، فله   (	(

التحلل بجميع ذلك، وال �سيء عليه. وهذا املذهب مطلًقا، وعليه جماهري االأ�سحاب، وقطع به االأكرث. 

وقال فى “امل�ستوعب” وغريه: اإال اأن يكون معه هدي، فيلزمه نحره”.
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�ِسي، 
ْ
ْدُت َراأ ْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك؟ َقاَل: “اإِينِّ َلبَّ

َ
ِلْل اأ ا�ِص َحلُّوا ِبُعْمَرٍة، َومَلْ حَتْ ُن النَّ

ْ
، َما �َساأ ِ

َّ
اهلل

.
ْنَحَر”)))

َ
ِحلُّ َحتَّى اأ

َ
َوَقلَّْدُت َهْدِيي، َفاَل اأ

وجه الداللة: اأنه ملسو هيلع هللا ىلص عّلل عدم حتلله ب�سوق الهدي، فيكون حكم من �ساق الهدي 

ثم ح�سل له مانٌع من اإمتام احلج عدم التحلل حتى ينحر ما �ساقه من الهدي، ولو 

كان قد ا�سرتط.

يكن مناق�سته: اأن هذا يف حق من مل مينعه مانع من اإمتام املنا�سك كما هو حال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، على اأنه ولو قيل بعمومه فامل�سرتط خارج من هذا بقوله: »فاأنا حالل«، اأو 

»حملي حيث حب�ستني«، ونحو ذلك.

الرتجيح: 

بعدم  القا�سي  االأول  القول  اأن  الثالثة ظهر  االأقوال  كّل من  اأدلة  النظر يف  بعد 

وجوب الهدي اأقرب اإىل ال�سواب اإن �ساء اهلل تعاىل؛ لقوة ما ا�ستدلوا به، خا�سة مع 

، والأنَّ املرويَّ عن ال�سحابة يف فتاويهم  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك ل�سباعة  عدم بيان النبي 

بالتحلل ملن ا�سرتط خاٍل كذلك من ِذكر الهدي.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب احلج، باب التمتع واالإقران واالإفراد باحلج، وف�سخ احلج ملن مل   (((

يكن معه هدي، )43/2): برقم		5)(، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب احلج، باب بيان اأن القارن ال يتحلل 

اإال يف وقت حتلل احلاج املفرد، )2/2		: برقم	22)).
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املبحث الثاين

الأعذار التي ي�صح ال�صرتاط لها

مل يختلف القائلون مب�سروعية اال�سرتاط اأنه ال ي�سح ا�سرتاط التحلل بال عذر 

كما �سبق تقريره كاأن يقول يف اإحرامه: “متى �سئُت حتللُت”، اأو “اإذا َك�ِسلُت حتللُت”؛ 

ا؛ الأن املنقول  وكذا لو �سرط اأن يحل متى �ساء، اأو اإن اأف�سده مل يق�سه مل ي�سح اأي�سً

.
(((

يف اال�سرتاط خا�ٌص بالعذر فال ُيعّدى اإىل غريه

عذر،  لكل  اال�سرتاط  جواز  على  يتفقوا  مل  فاإنهم  عذٌر  للم�سرتط  كان  اإن  واأما 

اأولها:  اأق�سام،  اأربعة  اإىل  تق�سيمها  مُيكن  فاإنه  االأعذار  من  ذكروه  ما  اإىل  وبالنظر 

، ثالثها: ح�سر 
(2(

املر�ص، ثانيها: ذهاب النفقة، واإ�سالل الطريق، واخلطاأ يف العدد

العدو، رابعها: احلي�ص، و�ساأبحث كل عذر يف مطلب خا�ص به.

املطلب الأول

التحلل للمر�ض ملن ا�صرتط

مبيح  املر�ص  اأن  على  االإحرام  عند  اال�سرتاط  ب�سحة  القائلون  الفقهاء  اتفق 

 .
(3(

للتحلل يف اجلملة ملن ا�سرتط التحلل لعذٍر عند االإحرام

ُينظر: املجموع )	/	)3(، طرح الترثيب )3/5	)(، املبدع )3/	))).  (((

باأن ُيخطئ قلة من احلجيج يف ح�ساب دخول ال�سهر فيقفون بعرفة يوم العا�سر ظًنا منهم اأنه التا�سع،   (2(

بن  النحر، وعمر  يوم  االأ�سود، جاء  بن  اأن هبار  املوطاأ ))/3	3: برقم54)(  ومنه ما روى مالك يف 

اخلطاب ينحر هديه. فقال: يا اأمري املوؤمنني اأخطاأنا العدة، كنا نرى اأن هذا اليوم يوم عرفة، فقال 

ق�سروا  اأو  احلقوا  ثم  معكم.  كان  اإن  هدًيا  وانحروا  معك.  ومن  اأنت  فُطف  مكة،  اإىل  “اذهب  عمر: 

اإذا  و�سبعة  اأيام يف احلج  ثالثة  ف�سيام  يجد  فمن مل  واأهدوا.  قابل فحجوا  عام  كان  فاإذا  وارجعوا. 

رجع”. ُينظر: ال�سايف يف �سرح م�سند ال�سافعي )3/	52(، �سرح منتهى االإرادات ))/		5).

املغني )5/3	2(،  املنهج )2/2	)(،  البجريمي على �سرح  املحتاج )4/3	3(، حا�سية  نهاية  ُينظر:   (3(

ك�ساف القناع )2/		4)..
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واتفقوا على اأن املر�ص الذي ال م�سقة فيه كال�سداع الي�سري ونحوه ال يكون �سبًبا 

 .
(((

للتحلل من الن�سك ملن ا�سرتط

واختلفوا يف �سابط املر�ص الذي يجوز التحلل ب�سبه ملن ا�سرتط على اأقوال: 

فقيل: املر�ص الذي يبيح التيمم، وقيل: املر�ص الذي ُيبيح ترك اجلمعة، وقيل: 

.
(2(

املر�ص الذي يح�سل معه م�سقة ال حتتمل عادة يف اإمتام الن�سك

وهذه ال�سوابط الثالثة ذكرها ال�سافعية ومل يدّللوا عليها، وهي متقاربة نوًعا ما، 

واالأ�سّح عندهم هو ال�سابط االأخري، وهو ما يح�سل معه م�سقة ال حتتمل عادة يف 

.
(3(

اإمتام الن�سك

للتحلل باال�سرتاط عند احلنابلة، وقد ذكروا  املبيح  للمر�ص  اأقف على حدٍّ  ومل 

يف �سابط املر�ص املبيح للرخ�سة يف جملة من امل�سائل ما لو ح�سل بعدم الرتّخ�ص 

، وهذا فيما يظهر قريٌب مما ذكره ال�سافعية 
(4(

�سرر، اأو زيادة مر�ص، اأو تاأخر برء

يف االأ�سّح عندهم.

وعليه فالظاهر اأن املذهبني متفقان يف اجلملة على اأن املر�ص الذي ي�سح التحلل 

ال  م�سقة  معه  يح�سل  الذي  اأو  الن�سك،  اأداء  من  املانع  املر�ص  هو  باال�سرتاط  منه 

التيمم وقطع  واأما احلنابلة فاإنه قيا�ص قولهم يف كثري من امل�سائل كاإباحة  ال�سافعية،  ن�ّص على هذا   (((

االعتكاف ووجوب اجلهاد وعطية املري�ص ونحوها فاإنهم ن�سوا يف كل هذا اأن من اأ�سيب ب�سداع ي�سري 

مثاًل فاإنه كال�سحيح، فال يباح له التيمم، وال يجوز له قطع االعتكاف الواجب، وال ي�سقط عنه فر�ص 

اجلهاد العيني، وت�سح عطيته. ُينظر: حتفة املحتاج )5/4	2(، نهاية املحتاج )4/3	3(، املغني البن 

قدامة ))/		)) )3/		)) )	/2	2(، �سرح منتهى االإرادات ))/	)	).

ُينظر: نهاية املحتاج )4/3	3(، حا�سية البجريمي على �سرح املنهج )2/2	)).  (2(

ُينظر: نهاية املحتاج )4/3	3(، حا�سية البجريمي على �سرح املنهج )2/2	)).  (3(

ومن ذلك: املري�ص اإن ا�ستعمل املاء خاف زيادة املر�ص اأو تاأخر الربء، واملري�ص يرتك القيام اإن خاف   (4(

مع االإتيان بالقيام زيادة املر�ص اأو تاأخر الربء، واملري�ص ُيباح له الفطر يف رم�سان ونحو ذلك، وقد 

تخلف �سابطهم هذا يف مو�سعني: املري�ص الذي يجوز له اجلمع واملعتكف اإذا مر�ص، فقد علقوه يف 

امل�ساألتني بامل�سقة. ُينظر: املغني ))/	33(، االإن�ساف )5/2	3(، الرو�ص املربع )�ص45(، القواعد 

الفقهية ال�سعدية للقعيمي )�ص4	).
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حتتمل عادة، وميكن اأن ي�ستدل على ذلك مبا ياأتي: 

ظاهر حديث �سباعة  فاإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأر�سدها لال�سرتاط؛ الأنها تعّللت . )

اإمتام  من  مينع  ال  ما  فيبقى  الن�سك،  اإمتام  عن  يحب�سها  قد  مر�سها  باأن 

الن�سك من االأمرا�ص على االأ�سل يف وجوب اإمتام الن�سك.

عن احلّجاج بُن َعمرو االأن�ساري  قال: قاَل ر�سوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن ُك�ِسَر . 2

.
(((

اأو َعرَج فقد َحّل، وعليه احلج من قابل«

على  يدّل  لكنه  التخ�سي�ص  يقت�ص  مل  واإن  والعرج  الك�سر  ذكر  اأن  الداللة:  وجه 

اأنه  اأو  البيت،  اإىل  امل�سي  من  مانعان  والك�سر  العرج  اأن  وهو  اقت�سائهما احلل،  �سبب 

يح�سل معهما ملن اأراد االإمتام م�سقٌة ال حُتتمل، و�سواء اأقيل باأن معنى احلديث: جاز له 

، اأو قيل: اإن معناه يحّل اإذا كان قد �سرط ذلك يف عقد 
(2(

االإحالل كما هو قول احلنفية

.
(3(

االإحرام على معنى حديث �سباعة بنت الزبري، كما تاأوله بع�ص ال�سافعية واحلنابلة

املطلب الثاين

التحلل لذهاب النفقة، واإ�صالل الطريق، واخلطاأ يف العدد ملن ا�صرتط

اال�سرتاط للتحلل بهذه االأعذار ُيدرجه الفقهاء القائلون باال�سرتاط جملًة واحدة 

يف الغالب، وقد وقع اخلالف يف اعتباره عذًرا يح�سل به التحلل عند اال�سرتاط من 

عدمه على قولني: 

القول االأول:

 ،
(4(

ال�سافعية االأ�سّح من مذهب  وهذا  ا�سرتط،  ملن  االأعذار  لهذه  التحّلل  جواز 

�سبق تخريجه.  (((

ُينظر: التجريد للقدوري )4/	5)2(، بدائع ال�سنائع )2/		)).  (2(

ُينظر: احلاوي الكبري )4/	35(، املجموع )	/	)3(، املغني )332/3(، ك�ساف القناع )2/	52).  (3(

ُينظر: املجموع )	/))3(، نهاية املحتاج )4/3	3).  (4(
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.
(((

ومذهب احلنابلة

لِّي  حَمِ  ، اللُهمَّ »َوُقوِل  ل�سباعة:  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  يف  احلب�ص  باأن  ذلك  على  وا�ستدلوا 

َحْيُث َحَب�ْسَتِني« يق�سد باحلب�ص باملر�ص وبغريه من االأعذار كذهاب النفقة وفراغها 

.
(2(

و�سالل الطريق واخلطاأ يف العدد

.
نوق�ش باأنه حممول على احلب�ص باملر�ص دون غريه لتعّلقه بقولها “واأنا �ساكية”)3)

“هل  الزبري:  بن  لعروة  قالت  اأنها    عائ�سة  على  موقوًفا  باأنه جاء  اأجيب 

ت�ستثني اإذا حججت؟ فقلت لها: ماذا اأقول؟ فقالت: قل اللهم احلج اأردت وله عمدت، 

.
فاإن ي�ّسرته فهو احلج، واإن حب�سني حاب�ص فهو عمرة”)4)

قال القزويني معلًقا: “وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اأن حملي حيث حب�ستني«. ُحمل على احلب�ص 

باملر�ص لتعلقه بقولها: “واأنا �ساكية”، ولكن قول عائ�سة: “واإن حب�سني حاب�ص” مطلق، 

النفقة  كنفاد  الطارئة  االأعذار  ب�سائر  التحلل  �سرط  له  يجوز  اأنه  على  داللة  وفيه 

.
و�سالل الطريق واخلطاأ يف العدد، كما يجوز �سرطه بعذر املر�ص”)5)

القول الثاين:

.
(	(

عدم جواز التحّلل لهذه االأعذار، وهذا قول لبع�ص ال�سافعية

ا�ستدلوا على ذلك باأن الوارد يف حديث �سباعة  خا�صٌّ باملر�ص، فال ُيعّدى 

.
(	(

اإىل غريه من االأعذار

ُينظر: املغني )5/3	2(، ك�ساف القناع )2/		4).  (((

ُينظر: املجموع )	/))3(، طرح الترثيب )2/5	)).   (2(

ُينظر: �سرح م�سند ال�سافعي )2/		3).  (3(

�سبق تخريجه.  (4(

�سرح م�سند ال�سافعي )2/		3).  (5(

ن�سب هذا القول جماعة من ال�سافعية اإىل اأبي املعال اجلويني، ويف نهاية املطلب اإمنا نقله عن والده   (	(

اأبي حممد اجلويني. ُينظر: نهاية املطلب )4/	42(، املجموع )	/))3).

ُينظر: نهاية املطلب )4/	42(، طرح الترثيب )2/5	)).  (	(
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نوق�ص باأن اال�سرتاط ملا كان معقول املعنى، فواجٌب اأن يكون ذلك فيما ي�ساويه من 

.
(((

االأعذار التي يتعذر معها اإمتام الن�سك اأو ي�سق م�سقة ال حُتتمل عادة

الرتجيح: 

اإىل  الو�سول  تعّذر معها  اإذا  االأعذار  لهذه  اال�سرتاط  فيما يظهر �سحة  االأقرب 

ي�سح  فال  االإمتام  تعذر  وعدم  وقوعها  مع  اأما  املنا�سك؛  اأداء  عن  والعجز  البيت 

التحلل، كاأن ت�سيع نفقة احلاج واملعتمر وهو م�ستغٍن عنها اأو على و�سك االنتهاء من 

اأداء ن�سكه، وهذا هو الظاهر من ذكر الفقهاء لهذا العذر وغريه، ال اأّن مرادهم جواز 

التحلل مع هذه االأعذار ولو مل ُتف�ِص اإىل تعّذر اإمتام الن�سك اأو وقوع امل�سقة التي ال 

حُتتمل يف ذلك.

املطلب الثالث

التحلل حل�صر العدو ملن ا�صرتط

عند  ا�سرتاط  بال  للتحلل  موجٌب  العدو  ح�سر  اأن  على  كاّفة  الفقهاء  اتفق 

ۈ(  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ    ڭ   ڭ   )ۓ   تعاىل:  لقوله  ؛ 
(2(

االإحرام

]البقرة: 		)[، لكن اختلف القائلون ب�سحة اال�سرتاط للتحلل بالعذر أ وهم ال�سافعية 

واحلنابلة أ هل ي�سّح اال�سرتاط حل�سر العدو فُي�سقُط هذا اال�سرتاط دم االإح�سار 

على قولني: 

القول االأول:

.
(3(

اأن اال�سرتاط الٍغ والدم واجب، وهذا االأ�سح من مذهب ال�سافعية

ُينظر: املجموع )	/))3(، نهاية املحتاج )4/3	3).  (((

ُينظر: القوانني الفقهية البن جزي )�ص4	(، اال�سطالم يف اخلالف )2/		3(، جمموع فتاوى ابن   (2(

تيمية )	2/	22).

ُينظر: نهاية املطلب )4/	43(، مغني املحتاج )2/	)3).  (3(
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ا�ستدلوا على ذلك باأن التحلل بح�سر العدو ثابت من غري �سرط، فال اأثر لل�سرط، 

.
(((

واإذا �سقط اأثره لغا

يكن مناق�سته باأن مقت�سى اال�سرتاط �سقوط تبعة االإحرام بالكلية ومنه الدم، 

وال فرق فيه بني اإح�سار بعدو وغريه.

القول الثاين:

عند  وجه  وهذا  ي�سرتطه،  اأن  اإال  االإح�سار  دم  يجب  وال  اال�سرتاط �سحيح،  اأن 

.
(3(

، واملذهب عند احلنابلة
(2(

ال�سافعية

ا�ستدلوا مبا ياأتي: 

( ..
(4(

القيا�ص على حتلل املري�ص بال�سرط

العدو،  بخالف  بال�سرط  اإال  حتلله  ي�سح  ال  املري�ص  باأن  مناق�سته  مُيكن 

واالإح�سار بالعدو تقرر فيه اأ�سالة وجوب الهدي، فيكون اإ�سقاطه باال�سرتاط 

.
(5(

مبطاًل حلكمه

اأن موجب ال�سرط الأي مانع من عدو اأو مر�ص اأو غريهما اأن يكون اإحرامه . 2

منتهًيا اإىل حني وجود ال�سرط، فلم يلزمه بعقد االإحرام اأن ياأتي مبا بعد ذلك 

.
(	(

من االأفعال، ومنها الدم

ُينظر: نهاية املطلب )4/	43).  (((

ُينظر: نهاية املطلب )4/	43(، ال�سرح الكبري للرافعي )3/	52).  (2(

ُينظر: املمتع يف �سرح املقنع )2/	22(، ك�ساف القناع )2/		4).  (3(

ُينظر: ال�سرح الكبري للرافعي )3/	52).  (4(

وهذا بناًء على اتفاق اأ�سحاب القولني أ وهم ال�سافعية واحلنابلة أ على اأن االإح�سار باملر�ص ال يكون   (5(

املر�ص  اأن  ِمن  اأحمد  عن  رواية  وهو  احلنفية  قول  على  واأما  باال�سرتاط،  اإال  للتحلل  مبيًحا  اإح�ساًرا 

اإح�سار ولو من غري �سرط فال ترد هذه املناق�سة.

ُينظر: املغني )332/3(، املمتع يف �سرح املقنع )2/	22).  (	(



د. فهد بن عبد اهلل بن عبداهلل القحطاني

العدد  الثامن واخلمسون  121العدد  الثامن واخلمسون 120

الرتجيح:

اال�سرتاط  ب�سحة  القول  يف  الأن  الدم؛  ووجوب  اال�سرتاط  �سحة  عدم  االأقرب 

و�سقوط الدم خمالفة ما وجب على املح�سر بعدٍو باإ�سقاط ما وجب عليه، واهلل اأعلم.

املطلب الرابع

التحلل لعذر احلي�ض ملن ا�صرتطت

اأربعة  ا�سرتطت على  لعذر احلي�ص ملن  التحلل   يف حكم  الفقهاء  اختلف 

اأقوال: 

القول االأول: 

.
(((

جواز التحلل، وهو املعتمد من مذهب ال�سافعية

ا�ستدلوا على ذلك بالقيا�ص على املر�ص؛ الأنه يح�سل مع احلي�ص م�سقة كالتي يف 

 .
(2(

املر�ص، ورمبا فاقته

نوق�ش باأن بني املر�ص واحلي�ص فروًقا موؤثرة هنا، منها: 

( . .
(3(

اأن احلي�ص معلوٌم وقته غالًبا بخالف املر�ص

2 . ،
(4(

اأن احلي�ص يف الن�ساء جبلة وعادة و�سحة، ال تنقطع اإال من علة اأو كرب

فال ُيقا�ص باملر�ص.

اأن احلي�ص ال ينايف االأهلية اإال اأن الطهارة منه �سرط لبع�ص اأعمال احلج، . 3

على  الهيتمي  حجر  ابن  حا�سية  ُينظر:  املذهب.  يف  االأوجه  باأنه  الهيتمي  حجر  ابن  نعته  القول  هذا   (((

منا�سك النووي )�ص	55(، �سرح املقدمة احل�سرمية للدوعني )�ص			).

ُينظر: حا�سية ابن حجر الهيتمي على منا�سك النووي )�ص	55).  (2(

ابن حجر  حا�سية  ال�سلمي )�ص3	4(،  عبداملغني  للزرك�سي، حتقيق  والرو�سة  الرافعي  ُينظر: خادم   (3(

الهيتمي على منا�سك النووي )�ص	55).

ُينظر: البيان للعمراين ))/352(، الكايف �سرح البزدوي )2/		22).  (4(
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بخالف املر�ص واإن مل ُيناف االأهلية، لكن ملا فيه من العجز �ُسرعت العبادات 

، ف�سح اال�سرتاط ملا يح�سل معه العجز عن اأداء 
(((

معه على الو�سع والطاقة

الن�سك ال عّما ال ينايف اأهليته. 

ثم اإن القول باأن امل�سقة التي يف املر�ص م�ساوية للم�سقة التي يف احلي�ص اأو تزيد 

النبي  اأن  بدليل  الغالب  يف  حمتملة  للحي�ص  امل�ساحبة  امل�سقة  الأّن  نظر؛  فيه  عليها 

ملسو هيلع هللا ىلص اأمر عائ�سَة  باإمتام اأعمال ن�سكها كالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي اجلمار 

.
(3(

، ولو كانت امل�سقة التي يف احلي�ص ال حُتتمل مل ياأمرها بذلك
(2(

وغريها اإال الطواف

القول الثاين: 

 ،
(5(

، ومذهب املالكية
(4(

عدم جواز التحلل، وهذا القول مقت�سى مذهب احلنفية

.
(	( (	(

وقوٌل لبع�ص ال�سافعية

ُينظر: الكايف �سرح البزدوي )2/		22).  (((

بالبيت،  الطواف  اإال  كلها  املنا�سك  باب تق�سي احلائ�ص  البخاري يف �سحيحه، كتاب احلج،  اأخرجه   (2(

)2/	5): برقم 	5	)(، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب احلج، باب بيان وجوه االإحرام، )3/2		: برقم 

.((2((

ُينظر: التجريد للقدوري )4/)	)2).  (3(

الأنهم مينعون من اال�سرتاط اأ�ساًل لكل عذر. ُينظر: بدائع ال�سنائع )5/2	3(، حا�سية ابن عابدين   (4(

.(	/4(

احلي�ص.  لعذر  اال�سرتاط  من  املنع  على  ن�سوا  اأنهم  اإال  اجلملة  يف  اال�سرتاط  من  مينعون  كونهم  مع   (5(

ُينظر: التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب )3/	3)(، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )3/2	3).

حكاه الزرك�سي قواًل دون اأن ين�سبه الأحد، والغالب اأنه عن بع�ص ال�سافعية، وملا رّجح ابن حجر القول   (	(

حتقيق  للزرك�سي،  والرو�سة  الرافعي  خادم  ُينظر:  القولني.  من  يعني  االأوجه”  “يف  قال:  باال�سرتاط 

عبداملغني ال�سلمي )�ص3	4(، حا�سية ابن حجر الهيتمي على منا�سك النووي )�ص	55).

ح�سر مبر�ص، اأو 
ُ
مل اأقف على نقل �سريح عن احلنابلة يف هذه امل�ساألة، لكن ذكر ابن النجار اأّن من اأ  (	(

ذهاب نفقة، اأو �سلَّ الطريق فاإنه ال يتحلل، بل يبقى حمرًما حتى يقدر على البيت على ال�سحيح من 

اأو رجعت ومل تطف  “ومثل املري�ص يف احلكم حائ�ص تعذر مقامها وحرم طوافها،  املذهب، ثم قال: 

جلهلها بوجوب طواف الزياره، اأو لعجزها عنه اأو لذهاب الرفقة “، وهذا رمبا ُفهم منه اأن احلائ�ص اإذا 

تعذر مقامها فاإنها تتحلل اإذا كانت قد ا�سرتطت اأخًذا من قول ابن النجار: “ومثل املري�ص يف احلكم 

حائ�ص...”، وهذا واإن كان فيه �سيء من البعد اإال اأنه ينبغي ق�سره على ال�سورة املذكورة ال تعميمه =
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 :
(((

ُيكن اأن ُي�ستدل لهم مبا يلي

اأن . ) خوفها  ب�سبب  اال�سرتاط  اإىل  الزبري  بنت  �سباعة  اأر�سد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن 

الن�ساء  من  غريها  على  باال�سرتاط  ُي�سر  ومل  االإمتام،  من  املر�ص  مينعها 

ن�سائه  وقد حا�ص من  �سيح�سن قطًعا يف احلج،  الالتي حججن معه ممن 

.
(3(

 و�سفية ،
(2(

ممن ُنقل عنهّن عائ�سة

وجاء يف حديث جابر الطويل اأن اأ�سماء بنت عمي�ص ولدت حممد بن اأبي بكر، 

ملسو هيلع هللا ىلص: كيف اأ�سنع؟ قال: »اغت�سلي، وا�ستثفري بثوب  فاأر�سلت اإىل ر�سول اهلل 

.
(4(

واأحرمي«

ير�سد من  ومل  اال�سرتاط،  اإىل  عامة  الن�ساء  ُير�سد  ملسو هيلع هللا ىلص مل  النبّي  كان  فاإذا 

وال  على غري �سحته  دّل    كاأ�سماء  االإحرام  العذر حال  بها هذا  قام 

م�سروعيته؛ الأن االأمر اإذا قام مقت�ساه وانتفى مانعه ومل ير�سد ال�سرع اإليه 

.
(5(

فهذا اإ�سعاٌر واأمارٌة على املنع منه

= على كل حائ�ٍص ا�سرتطت.

ولو قيل اإن مذهب احلنابلة عدم �سحة التحلل بعذر احلي�ص ملن ا�سرتطت عند االإحرام مل يكن بعيًدا؛ 

واإ�سالل  النفقة  وذهاب  والعدو  كاملر�ص  اال�سرتاط  مع  التحلل  له  ي�سح  ما  ذكر  على  تتابعوا  الأنهم 

التن�سي�ص  اإىل  احلاجة  وم�سي�ص  الن�ساء  حق  يف  تكرره  مع  احلي�ص  ذكر  على  ُيعّرجوا  ومل  الطريق، 

عليه، واأطال ابن تيمية الكالم عن طواف احلائ�ص اإن تعذر قامها، وكذا تلميذه ابن القيم ومل ُي�سر 

اأحٌد منهما ال من قريب وال من بعيد اإىل م�ساألة اإر�ساد املراأة اإىل تدارك هذه امل�ساألة باال�سرتاط عند 

االإحرام. ُينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية )	2/	)2(، اإعالم املوقعني )4/	35(، معونة اأول النهى 

البن النجار )4/		2).

ُجّل هذه االأدلة اجتهدت يف ذكرها، لقلة كالم العلماء يف هذه امل�ساألة، واالإحاالت يف هذه االأدلة تدّل   (((

على اأ�سل فكرة اال�ستدالل ال اال�ستدالل نف�سه.

�سبق تخريجه.  (2(

 :(		/2( اأفا�ست،  ما  بعد  املراأة  حا�ست  اإذا  باب  احلج،  كتاب  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   (3(

احلائ�ص،  عن  و�سقوطه  الوداع  طواف  وجوب  باب  احلج،  كتاب  �سحيحه،  يف  وم�سلم  برقم	5	)(، 

)4/2		: برقم ))2)).

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب احلج، باب حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، )2/			: برقم	)2)).  (4(

ُينظر: املوافقات )5/2	2(، اإعالم املوقعني )4/ 4	2(، اأفعال الر�سول لالأ�سقر )2/ 		).  (5(
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اإر�سادهن اإىل اال�سرتاط فكذلك َمن بعده  ملسو هيلع هللا ىلص  اأنه مل ُينقل عن النبي  وكما 

من اأ�سحابه ، والناظر يف كتب االأحاديث واالآثار يع�ُسر عليه اأن يجد 

ا عن اأحٍد من ال�سحابة اأو اأحٍد من التابعني يجّوز للمراأة اأن ت�سرتط عند  ن�سً

  اإحرامها التحلَل لعذر احلي�ص، بل روى ابن اأبي �سيبة عن اأبي هريرة

قال: اأمريان ولي�سا باآِمَرْين: املراأة تكون مع الرفقة فتحج اأو تعتمر في�سيبها 

، وجاء نحوه عن غريه 
اأذى من احلي�ص؟ قال: “ال تنفروا حتى تطهر...”)))

، وفيه ما يدّل على عدم 
(3(

، وكذا عن جماعة من التابعني
(2(

من ال�سحابة

�سحة اال�سرتاط للحي�ص؛ الأنه كان من املمكن اإر�سادها اإىل اال�سرتاط واإزالة 

ال�سرر عن هذا االأمري وكذا رفقتها بداًل من حب�سهم اأياًما الأجلها. 

حتتب�ص  اأن  فعليها  االإفا�سة  طواف  قبل  حا�ست  واإن   ...“ تيمية:  ابن  قال 

اإذا  اأن يحتب�ص الأجلها  اأمكن ذلك، وعلى من معها  اإذا  حتى تطهر وتطوف 

اأمكنه ذلك، ولـّما كانت الطرقات اآمنة يف زمن ال�سلف والنا�ص يِرِدون مكة 

وي�سدرون عنها يف اأيام العام كانت املراأة ميكنها اأن حتتب�ص هي وذو حمرمها 

اأن  االأمري  اأمروا  ورمبا  بذلك،  ياأمرون  العلماء  فكان  تطوف  ثم  تطهر  حتى 

.
يحتب�ص الأجل احلّي�ص حتى يطهرن..”)4)

ُيكن مناق�سة هذا الدليل العدمّي املبنّي على عدم النقل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص باأنه 

مقابل بدليل القيا�ص على املر�ص؛ الأن القيا�ص دليل، فكان االأخذ به اأوىل.

اأجيب عن دليل قيا�ص احلي�ص على املر�ص بالفرق، وقد �سبق بيان الفرق يف 

االإجابة عن دليل القول االأول.

اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه، كتاب اجلنائز، باب يف الرجل ي�سلي على اجلنازة له اأن ال يرجع   (((

حتى يوؤذن له، )5/3: برقم  	53))(، وقد اأعله ابن حجر باالنقطاع، وجاء نحوه مرفوًعا عند البزار 

االأ�سبيلي وابن حجر  العقيلي يف ال�سعفاء، و�سعفهما  اأبي هريرة عند  من حديث جابر، ومن حديث 

واالألباين. ُينظر: االأحكام الو�سطى )32/2)(، فتح الباري )3/	23(، ال�سل�سلة ال�سعيفة )	/		5).

ُينظر: م�سنف عبدالرزاق )3/3)5(، م�سنف ابن اأبي �سيبة )5/3(،   (2(

ُينظر: امل�سادر ال�سابقة.  (3(

جمموع فتاوى ابن تيمية )	224/2).  (4(
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اأن احلي�ص ال مينع من اإمتام الن�سك وال يتحقق به معنى احلب�ص؛ الأن احلائ�ص . 2

تقدر على اأداء املنا�سك اإال الطواف ال�سرتاط الطهارة له، وال�سعي ال�سرتاط 

الطواف قبله، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعائ�سة  ملا حا�ست يف حجة الوداع: 

.
“افعلي كما يفعل احلاج غري اأن ال تطويف بالبيت حتى تطهري”)))

يكن مناق�سته باأن احلب�ص واقٌع بتاأخرها عن اأداء ن�سكها واإن مل مينعها منه، 

وهي كاملري�ص الذي يجوز له التحلل ب�سبب مر�سه اإذا ا�سرتط؛ فاإنه واإن غلب 

على ظنه الربء بعد حني ال ُيلزم باالنتظار حتى يياأ�ص من الربء، فكان الواقع 

له كذلك عني ما وقع للحائ�ص من التاأخر عن اأداء الن�سك.

وازداد  اأمده  طال  رمبا  فاإنه  املر�ص  بخالف  اأمده  ُيعلم  احلي�ص  باأن  جيب 
ُ
اأ

، على اأن احلائ�ص املحرمة ماأمورة باإمتام اأعمال 
(2(

وجعه ب�سبب امل�سّي فيه

الن�سك غري ما ُمنعت منه كما اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عائ�سة، وال كذلك املري�ص.

اأن ما ُذكر من االأ�سباب التي ي�سح التحلل منها باال�سرتاط كاملر�ص والعدو . 3

هو  اال�سرتاط  فيها  جاز  الأجله  الذي  واملناط  عار�سة،  اأموٌر  النفقة  وذهاب 

كونها اأعذار متنع من الو�سول اإىل البيت، واحلائ�ص متمكنة من البيت ومن 

احلج من غري عدو وال مر�ص وال ذهاب نفقة، وغاية احلي�ص اأن يوؤخر املراأة 

من اإمتام منا�سكها ال اأن يحب�سها عنها.

يكن مناق�سته باأن منعها من البيت كاٍف يف اإحلاقها باملري�ص الذي عجز 

اأو �سق عليه الو�سول للبيت، واجلامع بينهما عدم القدرة على اإتيان البيت، 

فعجز املري�ص ح�سّي، وعجز احلائ�ص معنوّي.

اأن العذر املوجب للتحلل باالإح�سار اإذا كان قائًما باالإن�سان منع من فر�ص . 4

ابن  قال  بالبيت،  العدو  واإحاطة  واملر�ص  النفقة  كتعذر  ابتداًء؛  عليه  احلّج 

�سبق تخريجه.  (((

ُينظر: خادم الرافعي والرو�سة للزرك�سي، حتقيق عبداملغني ال�سلمي )�ص3	4).  (2(
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تيمية: “وال يوؤمر امل�سلم بحٍج ُيح�سر فيه، فمن اعتقد اأنه اإذا حّج اأح�سر عن 

البيت مل يكن عليه احلج، بل خلّو الطريق واأمنه و�سعة الوقت �سرط يف لزوم 

.
ال�سفر باتفاق امل�سلمني”)))

وهذا كله بخالف احلائ�ص فاإّن عذرها ال ي�سقط عنها فر�ص احلج، وال ُيعرف 

 ،
(2(

عن اأحد من اأهل العلم القول بعدم وجوب احلج على من تخاف احلي�ص

فاإذا كان احلي�ص ال ي�سقط احلج ابتداًء فال يكون ُعرو�سه موجًبا للتحلل ولو 

مع اال�سرتاط.

اأن عذر احلي�ص مرجٌو زواله قطًعا بخالف العدو واملر�ص وذهاب النفقة مما . 5

.
(3(

ي�سح اال�سرتاط له؛ فاإنه رمبا طال اأمد هذه االأعذار

ا�سرتاط، . 	 غري  من  التحلل  يبيح  الذي  االإح�سار  يف  اختلفوا  الفقهاء  اأن 

العدو واملر�ص واحلب�ص  العدو، ومنهم من جعله يف  فمنهم من ق�سره على 

، لكّن عامة العلماء مل يجعلوا احلي�ص �سبًبا 
(4(

والك�سر ونفاد النفقة وغريها

، ويف هذا داللة ظاهرة على 
(5(

لالإح�سار الذي ُيبيح التحلل من غري ا�سرتاط

اأن ا�سرتاط املراأة التحلل من الن�سك خلوف احلي�ص ال ي�سح، ولو ا�سرتطت 

جمموع فتاوى ابن تيمية )	2/	22).  (((

ُينظر: التجريد للقدوري )4/)	)2(، جمموع فتاوى ابن تيمية )	2/	22(، اإعالم املوقعني )4/)	3).  (2(

ُينظر: خادم الرافعي والرو�سة للزرك�سي، حتقيق عبداملغني ال�سلمي )�ص3	4).  (3(

ُينظر: االإ�سراف على مذاهب العلماء )3/2	3(، خمت�سر اختالف العلماء )2/		)).  (4(

النفقة،  انفرد احلنفية عن اجلمهور بجعل االإح�سار عاًما يف املر�ص والعدو واحلب�ص والك�سر ونفاد   (5(

لكنهم �سرحوا باأن احلي�ص ال مينع من امل�سي يف الن�سك وال يجوز التحلل من الن�سك ب�سببه، ونقل ابن 

مفلح عن ابن تيمية اأنه قال يف احلائ�ص اإذا تعذر مقامها اأو رجعت ومل تطف جلهلها بوجوب طواف 

الزيارة، اأو لعجزها عنه، اأو لذهاب الرفقة فاإنها تاأخذ حكم املح�سر، وُي�سكل عليه قول ابن تيمية نف�سه: 

“واأما القول باأن هذه العاجزة عن الطواف مع احلي�ص ترجع حمرمة، اأو تكون كاملح�سر، اأو ي�سقط 
اأعلم  اأين مل  اأقوال كلها خمالفة الأ�سول ال�سرع مع  اأو ي�سقط عنها طواف الفر�ص فهذه  عنها احلج، 

اإماًما من االأئمة �سّرح ب�سيء منها يف هذه ال�سورة” ُينظر: التجريد للقدوري )4/)	)2(، التعليقة 

الكبرية يف م�سائل اخلالف للقا�سي اأبي يعلى )2/		4(، جمموع فتاوى ابن تيمية )	2/	)2(، الفروع 

.(	3/	(
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وهذا معنى  االإمتام،  وال مينع من  االإحرام  ينايف  ال  الأّن احلي�ص  ينعقد؛  مل 

“ما ال يفيد التحلل بنف�سه، فيبعد اأن ُيفيد ال�سرط فيه  قول بع�ص الفقهاء: 

.
حتلاًل”)))

التي تعذر  العلماء الذين جّوزوا للحائ�ص  نوق�ش بوجود اخلالف عن بع�ص 

مقامها يف مكة ومل تطف طواف االإفا�سة باأنها تتحلل كما يتحلل املح�سر.

ُيكن اجلواب عنه باأن ال�سورة املذكورة اأخ�ّص من دعوى تعميم احلكم على 

؛ 
(2(

كل حائ�ص ا�سرتطت، ثم اإّن القول باأنها كاملح�سر خمالٌف لقواعد ال�سرع

وقوع  خوف  مع  ثانية  مرة  احلج  عليها  اأوجبنا  ر  كاملُْح�سَ ُجعلت  اإذا  الأنها 

احلي�ص منها، وقد تقرر اأن العذر املوِجب للتحلل باالإح�سار اإذا كان قائًما 

ُي�سقط فر�ص احلج عليها  به َمنَع فر�ص احلج ابتداًء، واحلائ�ص عذرها ال 

ابتداًء؛ فال يكون عرو�سه موجًبا للتحلل، ثم اإنه يلزم من هذا اأنها اإذا علمت 

اأن هذا العذر ي�سيبها اأو غلب على ظّنها اأْن ي�سقط عنها فر�ص احلج، وهذا 

.
(3(

ال قائل به

اأن االأمر اإذا تردد بني جواز حتللها وعدم جوازه وجب رّد حكمها اإىل املحكم . 	

من ُحكم من دخل يف الن�سك، وهو وجوب االإمتام؛ الأن االإحرام بالن�سك عقد 

.
(4(

ا كان اأو نفاًل الزم فر�سً

القول الثالث:

احلي�ص  عن  تخلو  ال  طويلًة  مدًة  بالن�سك  االإحرام  مدُة  كانت  اإذا  التحلل  جواز 

نهاية املطلب )4/	42(، التعليقة الكبرية للقا�سي اأبي يعلى )2/		5).  (((

ُينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية )	224/2).  (2(

ُينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية )	2/	22(، اإعالم املوقعني )4/)	3).  (3(

ُينظر: بدائع ال�سنائع )2/	)2(، احلاوي الكبري )4/	)2).  (4(
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.
(2(

، وهذا القول اختاره الزرك�سي من ال�سافعية
(((

غالًبا، فاإن كانت ق�سرية مل يجز

بطريان  التحلل  املراأة  ا�سرتاط  املري�ص[  ]يعني  به  ُيلتحق  “وقيل   : قال 

احلي�ص فيحتمل اإحلاقه باملر�ص وُيحتمل خالفه؛ الأن احلي�ص له اأمٌد ُينتظر، وُي�سبه 

.
اأن يكون على التف�سيل املذكور يف االعتكاف اإذا �ُسرط اخلروج منه لعذر احلي�ص”)2)

وتف�سيله الذي اأحال عليه ذكره فيما يظهر يف م�ساألة املراأة اإذا نذرت اعتكاًفا 

اإذا  املراأة  اأّن  يقررون  وال�سافعية   ،
(3(

اإمتامه قبل  حا�ست  ثم  فيه  ف�سرعت  متتابًعا 

حا�ست يف اعتكافها املنذور وكان نذُرها اعتكاًفا متتابًعا يف مدة طويلة ال تخلو عن 

احلي�ص غالًبا، فحي�سها يف هذه احلال ال يقطع التتابع، فاإذا عادت الإكمال اعتكافها 

عنه  التحّرز  مُيكن  وال  اختيارها،  بغري  عار�ص  الأنه  ت�ستاأنف؛  ومل  بنت  طهرها  بعد 

بخالف ما اإذا نذرت اعتكاًفا متتابًعا يف مدة ق�سرية تخلو عن احلي�ص غالًبا فاإن 

احلي�ص يقطع التتابع، ويلزمها اال�ستئناف؛ الإمكان التحرز عنه، الأنه كان باإمكانها 

.
(4(

تاأخري ال�سروع فيه حتى تطهر

ويكون ا�ستدالل الزرك�سي هنا على اأن احلي�ص يف املدة الطويلة من االإحرام مما 

الن�سك فيه لعذر �سحيح، بخالف ما لو كانت  التحلل من  التحّرز عنه فكان  يتعّذر 

املدة ق�سرية.

املدة الق�سرية عندهم هنا خم�سة ع�سر يوًما فما دونها، والطويلة ما فوق ذلك، وقيل: الق�سرية: ثالثة   (((

وع�سرون يوًما فما دونها، والطويلة: ما فوق ذلك، وقيل: املدة ثالثة اأق�سام: اخلم�سة ع�سر فاأقل تخلو 

احلي�ص،  يقطعها  فاالأوىل  غالًبا،  يخلو  بينهما  وما  غالًبا،  تخلو  ال  فاأكرث  والع�سرون  واخلم�سة  بيقني، 

والثانية ال يقطعها، والثالثة ملحقة باالأوىل. ُينظر: خادم الرافعي والرو�سة للزرك�سي، حتقيق عبداملغني 

ال�سلمي )�ص3	4(، اأ�سنى املطالب ))/442(، حا�سية ال�سرواين على حتفة املحتاج )2/3	4).

ُينظر: خادم الرافعي والرو�سة للزرك�سي، حتقيق عبداملغني ال�سلمي )�ص3	4).  (2(

خادم الرافعي والرو�سة للزرك�سي، حتقيق عبداملغني ال�سلمي )�ص3	4).   (2(

مل ين�ّص على عني ا�سرتاط املراأة اخلروج من االعتكاف لعذر احلي�ص، وتف�سيله وتف�سيل غريه من   (3(

الرافعي  خادم  ُينظر:  عدمه.  من  باحلي�ص  تتابًعا  املنذور  االعتكاف  انقطاع  م�ساألة  يف  هو  ال�سافعية 

والرو�سة للزرك�سي، حتقيق: اأمين حممد عيا�ص )�ص23	).

ُينظر: النجم الوهاج )3/		3).  (4(
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قطعه  اإذا  املنذور  االعتكاف  يف  واال�ستئناف  البناء  ق�سية  باأّن  مناق�سته  مُيكن 

احلي�ص منفكٌة عن ق�سية االإمتام يف احلج، وال�ّسبه بينهما �سعيف، ثم اإّن التو�سع يف 

، واحلج اأقوى 
(((

اخلروج عن االعتكاف بال�سرط عند من ُيجيزه اأكرب منه يف احلج

.
(2(

من االعتكاف؛ ولهذا يجب امل�سي يف فا�سده بخالف االعتكاف

القول الرابع:

.
(3(

 جواز التحلل يف العمرة دون احلج، وهذا قوٌل لل�سيخ ابن باز

احلب�ص  معنى  فيه  يتحقق  فال  وا�سع  وقته  احلج  باأن  ذلك  على    وا�ستدل 

.
(4(

واالإح�سار بخالف العمرة، والأن عدم حتللها رمبا اأّدى اإىل االإ�سرار برفقتها

مُيكن مناق�سته باأن احلج والعمرة �سبيلهما واحد يف كثري من االأحكام، ويلزم من 

هذا التفريق منع املري�ص من اال�سرتاط يف احلج دون العمرة، مع اأن حديث �سباعة 

 وارٌد يف احلج، وال اأثر حلب�ص الرفقة يف تغيري احلكم ال�سرعي الواجب عليها.

الرتجيح: 

عن  واجلواب  مناق�سته،  اأمكن  ما  ومناق�سة  االأربعة  االأقوال  اأدلة  يف  النظر  بعد 

هذه املناق�سات ظهر اأن القول بعدم �سحة ا�سرتاط املراأة التحلل من الن�سك خلوف 

ما  اأدلته؛ خا�سة  لقوة  تعاىل يف اجلملة؛  اهلل  �ساء  اإن  ال�سواب  اإىل  اأقرب  احلي�ص 

�سورة �سرط اخلروج يف االعتكاف عند ال�سافعية اأن يقول: هلل علي اأن اأعتكف �سهًرا متتابًعا، ب�سرط اأن   (((

اأخرج ملا يعر�ص ل من زيارة قادم، وعيادة مري�ص، و�سالة جمعة، ونحو ذلك، اأو يقول: اإن عر�ص ل 

عار�ص خرجت له. فاإذا عر�ص له عار�ص، وهو كل �سغل ديني اأو دنيوي، أ ال كالنظارة والتنزه، فخرج 

املطلب  نهاية  ُينظر:  اال�سرتاط يف احلج.  اأو�سع من كالمهم يف  وهذا  قلُت:  انتهى.  ي�سره”.  له أ مل 

)4/		(، اأ�سنى املطالب ))/	44(، حا�سية ال�سربيني على الغرر البهية )2/)25). 

ُينظر: اأ�سنى املطالب ))/	44).  (2(

هذا اأحد القولني عن ال�سيخ عبدالعزيز ابن باز ، والثاين جوازه يف العمرة واحلج. ُينظر: جمموع   (3(

فتاوى ال�سيخ ابن باز )	)/4	(، فتاوى نور على الدرب لل�سيخ ابن باز )	)/3)2(، احللل االإبريزية 

من التعليقات البازية على �سحيح البخاري )35/4).

ُينظر: جمموع فتاوى ال�سيخ ابن باز )	)/4	(، فتاوى نور على الدرب لل�سيخ ابن باز )	)/3)2).  (4(
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ُذكر ِمن اأّن احلي�ص ال يتحقق به معنى احلب�ص املبيح للتحلل ملن ا�سرتطه، وكذا عدم 

اإ�سارة النبي ملسو هيلع هللا ىلص على اأ�سماء بنت عمي�ص اال�سرتاط وهي ُنف�ساء، وغري ذلك مما ُذكر 

من االأدلة. 

لكن يبقى اأن هناك بع�ص الن�ساء اللواتي مُيكن اأن يجوز لهّن التحلل من االإحرام 

لعذر احلي�ص اإذا ا�سرتطن عند االإحرام، ومن ذلك امراأة مرتبطة برفقة لها، وتاأتي 

للحج من مكان بعيد عن مكة، ولن ينتظرها الرفقة حتى تطهر وتتم ن�سكها، ويع�سر 

ا البقاء باإحرامها ثم الرجوع الإمتام الن�سك،  عليها املقام وحدها، ويع�ُسر عليها اأي�سً

وتت�سرر باملقام اإن بقيت مبكة فهذه مُيكن اأن ُيقال لها بالتحلل اإن ا�سرتطت، ال الأجل 

اأنها ا�سرتطت التحلل لعذر احلي�ص فح�سب، بل الأنه ان�سم اإليه من العذر ما ي�سلح 

اأن يكون م�ستم�سًكا للتحلل مع اال�سرتاط وهو امل�سقة الفادحة التي قد تلحقها اإن مل 

تتحلل.

بني  املعروف  احلال اخلالف  �ساحبة هذا  ففي حال  ا�سرتطت  قد  تكن  واإن مل 

الفقهاء بني اأن تبقى حمرمة حتى تطوف بالبيت، اأو تاأخذ حكم املح�سر، اأو ت�ستثفر 

.
(((

وتطوف على غري طهارة

ُينظر يف هذه امل�ساألة واخلالف فيها: بدائع ال�سنائع )2/		3(، مواهب اجلليل )3/		(، املجموع   (((

للنووي )	/	)(، جمموع فتاوى ابن تيمية )	4/2))(، اإعالم املوقعني )4/3)).
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اخلامتة

يف خامتة هذا البحث؛ هذه جملة من اأهم نتائجه: 

ا�سرتاط التحلل يف الن�سك هو قوٌل مقرتٌن باالإحرام مت�سّمٌن لعقد اخلروج . )

من الن�سك متى عاق قائله عائٌق من اإمتامه.

اال�سرتاط يح�سل باأّي لفظ يوؤّدي معناه من غري تعني لفظ خا�ص لذلك.. 2

العلماء جممعون على اأن من �سرع يف ن�سك احلج اأو العمرة ولو تطوًعا لزمه . 3

اإمتامه.

الراجح من اأقوال اأهل العلم يف حكم اال�سرتاط �سحته ملن خ�سي مانًعا مينعه . 4

من اإمتام الن�سك.

االأ�سل يف اال�سرتاط اأن يكون بالقول، فاإن ُنوي من غري تلفٍظ مل ي�سّح على . 5

الراجح من قول اأهل العلم.

لعذر . 	 اأن يكون اال�سرتاط  ا�سرتاط  القائلون ب�سحة اال�سرتاط متفقون على 

�سحيح على خالف يف �سابطه.

اأ�سح ما ينبغي اأن يكون �سابًطا ملا يجوز له التحلل ملن ا�سرتط عند االإحرام . 	

اأن يكون هذا العذر مانًعا من اإمتام الن�سك، اأو يح�سل معه ب�سبب امل�سّي يف 

الن�سك م�سقٌة ال حُتتمل عادة.

ُي�سرتط ل�سحة اال�سرتاط اأن يكون مقرتًنا باالإحرام فال يتقدمه وال يرتاخى . 	

عنه، فاإن تقدمه اأو تراخى عنه مل ينعقد ال�سرط بال خالف.

اإذا ا�سرتط املحرم عند االإحرام ثم وقع له ما مينعه من مر�ٍص ونحوه فاإن . 	

كان مقت�سى لفظ ا�سرتاطه التخيري بني اإمتام الن�سك اأو التحلل فهو باخليار، 



اشرتاط املرأة التحلل من النسك لعذر احليض - 

دراسة فقهية

العدد  الثامن واخلمسون  131العدد  الثامن واخلمسون 130

التحلل  التحلل من غري خيار ح�سل  ا�سرتاطه وقوع  واإن كان مقت�سى لفظ 

راأ�ًسا مع مراعاة ق�سد امل�سرتط.

ال يخلو امل�سرتط عند االإحرام اأن ي�سرتط على نف�سه الهدي اأو عدمه اإن حتلل . 	)

عند ح�سول ما خافه، اأو اأن ُيْطلق ا�سرتاطه بال �سرط، فاإن �سرط على نف�سه 

الهدي مل  اأطلق ومل ي�سرتط  واإن  يلزمه،  واإن �سرط عدمه مل  الهدي لزمه، 

يلزمه على ال�سحيح من قول اأهل العلم.

يف . )) واخلطاأ  النفقة  و�سياع  والعدو  املر�ص  ب�سبب  للتحلل  اال�سرتاط  ي�سح 

العدد.

اأول من ن�ّص على م�ساألة اال�سرتاط للحي�ص أمن خالل البحثأ الزرك�سي . 2)

ال�سافعي، وال ن�ّص عن احلنابلة يف امل�ساألة.

الن�سك الأجل حي�سها . 3) التحلل من  العلم على منع احلائ�ص من  اأهل  جمهور 

ولو ا�سرتطت، اإما الأّن منهم من ال يرى اال�سرتاط مطلًقا، اأو اأّن منهم من ال 

يجعل احلي�ص �سبًبا للتحلل ملن ا�سرتطت واإن كان يرى جواز التحلل يف غري 

احلي�ص من االأعذار.

ال�سحيح من اأقوال اأهل العلم عدم �سحة التحلل من الن�سك لعذر احلي�ص، . 4)

اإال ملن تعّذر مقامها وح�سل ببقائها حمرمة م�سقة ال حُتتمل عادة، ويع�سر 

ثم  باإحرامها  البقاء  ا  اأي�سً عليها  ويع�ُسر  الطهر،  حتى  مكة  يف  املقام  عليها 

الرجوع الإمتام الن�سك، فهذه ُيقال لها بالتحلل اإن ا�سرتطت ال لعذر احلي�ص 

وحده، ولكن الأنه ان�سّم اإليه من االأعذار واالأو�ساف ما يجّوز لها التحلل.
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قائمة امل�صادر و املراجع

القراآن الكرمي.. )

بن . 2 عبداهلل  بن  عبدالرحمن  بن  لعبداحلق  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  حديث  من  الو�سطى  االأحكام 

)ت:  اخلراط  بابن  املعروف  االأ�سبيلي،  االأندل�سي  االأزدي،  اإبراهيم  �سعيد  بن  احل�سني 

للن�سر  الر�سد  مكتبة  النا�سر:  ال�سامرائي،  �سبحي  ال�سلفي،  حمدي  حتقيق:  )	5هـ(، 

والتوزيع، الريا�ص أ اململكة العربية ال�سعودية، عام الن�سر: 	)4)هـ / 5		)م. 

اإر�ساد الفحول اإىل حتقيق علم االأ�سول، ملحمد بن علي بن حممد بن عبداهلل ال�سوكاين . 3

الفكر،  دار  النا�سر:  اأبو م�سعب،  البدري  �سعيد  	25)هـ(، حتقيق: حممد  اليمني )ت: 

�سنة الن�سر: 2)4)هـ/ 2		)م، مكان الن�سر: بريوت.

اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب، لزكريا بن حممد بن اأحمد بن زكريا االأن�ساري، . 4

الطبعة:  			2م،   / 422)هـ  أ  بريوت  أ  العلمية  الكتب  دار  الن�سر:  دار  	2	هـ(،  )ت: 

االأوىل، حتقيق: د. حممد حممد تامر.

االإ�سراف على مذاهب العلماء، الأبي بكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر الني�سابوري )ت: . 5

	)3هـ(، املحقق: �سغري اأحمد االأن�ساري اأبو حماد، النا�سر: مكتبة مكة الثقافية، راأ�ص 

اخليمة أ االإمارات العربية املتحدة، الطبعة: االأوىل، 425)هـ / 4		2م.

املالكي، . 	 ن�سر  بن  علي  بن  عبدالوهاب  للقا�سي:  اخلالف،  م�سائل  نكت  على  االإ�سراف 

حتقيق: احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة االأوىل 	42)هـ. 

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، الأبي عبداهلل حممد بن اأبي بكر بن اأيوب املعروف بابن . 	

قيم اجلوزية )ت: )5	هـ(، قدم له وعّلق عليه وخّرج اأحاديثه واآثاره: اأبو عبيدة م�سهور 

ابن ح�سن اآل �سلمان، النا�سر: دار ابن اجلوزي للن�سر والتوزيع، اململكة العربية ال�سعودية، 

الطبعة: االأوىل، 423)هـ.

ِة، ملحمد بن �سليمان بن عبداهلل االأ�سقر . 	 ْرِعيَّ  ال�سَّ
ِ
ْحَكام

َ
�ُسول ملسو هيلع هللا ىلص َوَداَلَلَتَها َعَلى االأ ْفَعاُل الرَّ

َ
اأ

أ  بريت  والتوزيع،  والن�سر  للطباعه  الر�سالة  موؤ�س�سة  النا�سر:  	43)هـ(،  )ت:  العتيبي 

لبنان، الطبعة: ال�ساد�سة، 424)هـ / 3		2م. 
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االإقناع يف فقه االإمام اأحمد بن حنبل، ملو�سى بن اأحمد بن مو�سى بن �سامل بن عي�سى بن . 	

�سامل احلجاوي املقد�سي، ثم ال�ساحلي، �سرف الدين، اأبو النجا )ت: 			هـ(، املحقق: 

عبداللطيف حممد مو�سى ال�سبكي، النا�سر: دار املعرفة بريوت أ لبنان.

االأم، الأبي عبداهلل حممد بن اإدري�ص بن العبا�ص بن عثمان بن �سافع بن عبداملطلب بن . 	)

عبد مناف املطلبي القر�سي املكي )ت: 4	2هـ(، النا�سر: دار املعرفة أ بريوت، الطبعة: 

بدون طبعة، �سنة الن�سر: 	)4)هـ/			)م. 

االإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعلي بن �سليمان املرداوي، دار اإحياء الرتاث . ))

العربيأبريوت، الطبعة االأوىل 4)4)هـ.

النووي . 2) �سرف  بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  الأبي  والعمرة،  احلج  منا�سك  يف  االإي�ساح 

)ت: 			هـ(، النا�سر: دار الب�سائر االإ�سالمية، بريوت أ املكتبة االأمدادية، مكة املكرمة، 

الطبعة: الثانية، 4)4) هـ / 4		)م.

بحر املذهب، الأبي املحا�سن عبدالواحد بن اإ�سماعيل )ت 2	5 هـ(، املحقق: طارق فتحي . 3)

ال�سيد، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: االأوىل، 			2م.

بداية املحتاج يف �سرح املنهاج، لبدر الدين اأبو الف�سل حممد بن اأبي بكر االأ�سدي ال�سافعي . 4)

الداغ�ستاين،  ال�سيخي  بكر  اأبي  بن  اأنور  به:  هـ(، عنى   		4 - �سهبة )			  قا�سي  ابن 

النا�سر: دار املنهاج للن�سر والتوزيع، جدة أ اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: االأوىل، 

432) هـ / ))	2م.

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، لعالء الدين اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساين . 5)

احلنفي، )ت: 		5هـ(، دار الكتب العلميةأالطبعة الثانية 		4)هـ/			)م.

الربهان يف اأ�سول الفقه، لعبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف بن حممد اجلويني، اأبو املعال، . 	)

ركن الدين، امللقب باإمام احلرمني )ت: 		4هـ(، املحقق: �سالح بن حممد بن عوي�سة، 

النا�سر: دار الكتب العلمية بريوت أ لبنان، الطبعة االأوىل 	)4) هـ / 			)م.

البيان يف مذهب االإمام ال�سافعي الأبي احل�سني العمراين)	55هـ( حتقيق: قا�سم حممد . 	)

النوريأدار املنهاج أ جدةأالطبعة االأوىل )42)هـ/ 			2م. 

دار . 	) العبدري،  القا�سم  اأبي  بن  يو�سف  بن  ملحمد  خليل،  خمت�سر  �سرح  واالإكليل  التاج 

الفكرأبريوت، طبعة 		3)هـ.
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 التجريد لنفع العبيد = حا�سية البجريمي على �سرح املنهج، ل�سليمان بن حممد بن عمر . 	)

الن�سر:  تاريخ  احللبي،  مطبعة  النا�سر:  )22)هـ(،  )ت:  ال�سافعي  امل�سري  ِمّي  الُبَجرْيَ

		3)هـ / 	5	)م.

�سراج، . 	2 اأحمد  الدكتور: حممد  القدوري، حتقيق  اأحمد  بن  بن حممد  الأحمد  التجريد،   

والدكتور: علي جمعة حممد، دار ال�سالمأالقاهرة، الطبعة الثانية 	42)هـ.

اأحمد بن امللقن، حتقيق: عبداهلل بن . )2 اأدلة املنهاج، لعمر بن علي بن  اإىل  حتفة املحتاج 

�سعاف اللحياين، دار حراءأمكة املكرمة، الطبعة االأوىل 		4)هـ.

التدريب يف الفقه ال�سافعي، ل�سراج الدين اأبي حف�ص عمر بن ر�سالن البلقيني ال�سافعي، . 22

حّققه وعلق عليه: اأبو يعقوب ن�ساأت بن كمال امل�سري، النا�سر: دار القبلتني، الريا�ص أ 

اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: االأوىل، 433)هـ/أ 2)	2م.

كنوز . 23 دار  النا�سر:  �سليمان،  اآل  عبدالعزيز  بن  خلالد  والق�سد،  اللفظ  داللة  تعار�ص 

اإ�سبيليا، الطبعة االأوىل، 434)هـ.

اء حممد . 24 التعليقة الكبرية يف م�سائل اخلالف على مذهب اأحمد، للقا�سي اأبو يعلى الَفرَّ

بن احل�سني بن حممد بن البغدادي احلنبلي )ت: 	45 هـ(، املحقق: جلنة خمت�سة من 

 / )43)هـ  االأوىل،  الطبعة:  النوادر،  دار  النا�سر:  الدين طالب،  نور  باإ�سراف  املحققني 

	)	2م.

تف�سري القراآن العظيم، الإ�سماعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة، دار . 25

طيبة للن�سر، الطبعة: الثانية 	42)هـ.

 تقرير القواعد وحترير الفوائد ]امل�سهور بـ “قواعد ابن رجب”[، لزين الدين عبدالرحمن . 	2

اآل  ح�سن  بن  م�سهور  عبيدة  اأبو  املحقق:  5		هـ(،  )ت:  احلنبلي  رجب  بن  اأحمد  ابن 

الطبعة:  ال�سعودية،  العربية  اململكة  والتوزيع،  للن�سر  عفان  ابن  دار  النا�سر:  �سلمان، 

االأوىل، 	)4)هـ.

تهذيب الكمال يف اأ�سماء الرجال، يو�سف بن عبدالرحمن بن يو�سف، اأبو احلجاج، جمال . 	2

الدين ابن الزكي اأبي حممد الق�ساعي الكلبي املزي )ت: 42	هـ(، املحقق: د. ب�سار عواد 

معروف، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة أ بريوت، الطبعة: االأوىل، 		4)هـ / 			)م.

اأبو . 	2 تاأويل القراآن، ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب االآملي،  جامع البيان يف 
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الر�سالة،  موؤ�س�سة  النا�سر:  �ساكر،  حممد  اأحمد  املحقق:  	)3هـ(،  )ت:  الطربي  جعفر 

الطبعة: االأوىل، 	42)هـ / 			2م.

جمهرة اللغة، الأبي بكر حممد بن احل�سن بن دريد االأزدي )ت: )32هـ(، حتقيق: رمزي . 	2

منري بعلبكي، دار العلم للماليني أ بريوت، الطبعة: االأوىل، 			)م.

املكتبة . 	3 توزيع:  لبنان،  احلديث،  دار  النووي،  منا�سك  على  الهيتمي  حجر  ابن  حا�سية 

ال�سلفية باملدينة املنورة.

احلاوي الكبري يف فقه االإمام ال�سافعي، لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي، حتقيق: علي . )3

معو�ص وعادل عبداملوجود، دار الكتب العلميةأبريوت، الطبعة االأوىل 4)4)هـ.

احللل االإبريزية من التعليقات البازية على �سحيح البخاري، لعبدالعزيز بن عبداهلل بن . 32

باز، بقلم: اأبي حممد عبداهلل بن مانع الروقي، النا�سر: دار التدمرية للن�سر والتوزيع، 

اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: االأوىل، 	42)هـ / 			2م.

احلج، . 33 كتاب  من  جزء  ال�سلمي،  عبداملغني  حتقيق  للزرك�سي،  والرو�سة  الرافعي  خادم 

ر�سالة علمية حمققة يف جامعة اأم القرى.

خادم الرافعي والرو�سة للزرك�سي، حتقيق: اأمين حممد عيا�ص، جزء من كتاب ال�سوم . 34

واالعتكاف، ر�سالة علمية حمققة يف جامعة اأم القرى.

رد املحتار على الدر املختار املعروف )بحا�سية ابن عابدين(، ملحمد اأمني بن عابدين، . 35

دار الفكرأبريوت، الطبعة الثانية 2)4)هـ.

حممد . 	3 �سعيد  حتقيق:  البهوتي،  يون�ص  بن  ملن�سور  امل�ستقنع،  زاد  �سرح  املربع  الرو�ص 

اللحام، دار الفكرأبريوت.

النووي )ت: . 	3 �سرف  بن  الدين يحيى  الأبي زكريا حميي  املفتني،  الطالبني وعمدة  رو�سة 

االإ�سالمي، بريوتأ دم�سقأ عمان،  املكتب  النا�سر:  ال�ساوي�ص،  			هـ(، حتقيق: زهري 

الطبعة: الثالثة، 2)4)هـ / )		)م.

الأبي . 	3 بن حنبل،  اأحمد  االإمام  على مذهب  الفقه  اأ�سول  املناظر يف  وجنة  الناظر  رو�سة 

ثم  املقد�سي  اجلماعيلي  قدامة  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  الدين  موفق  حممد 

الدم�سقي احلنبلي، ال�سهري بابن قدامة املقد�سي )ت: 	2	هـ(، النا�سر: موؤ�س�سة الرّيان 

للطباعة والن�سر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثانية، 423)هـ/2		2م. 
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الدين . 	3 نا�سر  ملحمد  االأمة،  يف  ال�سيئ  واأثرها  واملو�سوعة  ال�سعيفة  االأحاديث  �سل�سلة 

االألباين، دار املعارفأالريا�ص، الطبعة االأوىل 2)4)هـ.

بن عمرو . 	4 �سداد  بن  ب�سري  بن  اإ�سحاق  بن  االأ�سعث  بن  �سليمان  داود  اأبو  داود،  اأبي  �سنن 

بللي،  قره  كاِمل  د  حَممَّ أ  االأرنوؤوط  �سَعيب  املحقق:  5	2هـ(،  )ت:  ِج�ْستاين  ال�سِّ االأزدي 

النا�سر: دار الر�سالة العاملية.

بحيدر . )4 النعمانية  املعارف  دائرة  البيهقي،  علي  بن  احل�سني  بن  الأحمد  الكربى،  ال�سنن 

اآبادأالهند، الطبعة االأوىل 344)هـ.

اِفعي الْبِن االأِثرْي ملجد الدين اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد . 42 ايِف يْف �َسْرح ُم�ْسَند ال�سَّ ال�سَّ

ابن حممد بن حممد ابن عبدالكرمي ال�سيباين اجلزري ابن االأثري )ت: 			هـ(، املحقق: 

�ْسِد، الريا�ص أ اململكة  اأحمد بن �سليمان أ اأبي متيم َيا�سر بن اإبراهيم، النا�سر: َمكَتبَة الرُّ

العربية ال�سعودية، الطبعة: االأوىل، 	42)هـ / 5		2م.

علي . 43 بن  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  حممد  البقاء  اأبو  الدين  لتقي  املنري،  الكوكب  �سرح 

ونزيه  الزحيلي  حممد  املحقق:  2		هـ(،  )ت:  احلنبلي  النجار  بابن  املعروف  الفتوحي 

حماد، النا�سر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية 	)4)هـ أ 			)مـ.

�َسرح املَُقّدَمة احل�سرمية املُ�سّمى ُب�سرى الكرمي ب�َسرح َم�َسائل التَّعليم، ل�َسعيد بن حممد . 44

ْوَعِنيُّ الرباطي احل�سرمي ال�سافعي )ت: 		2)هـ(، النا�سر: دار املنهاج  َباَعلّي َباِع�سن الدَّ

للن�سر والتوزيع، جدة، الطبعة: االأوىل، 425)هـ / 4		2م.

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع، الأبي عبداهلل حممد بن �سالح بن حممد العثيمني )ت: . 45

)42)هـ(، دار الن�سر: دار ابن اجلوزي، الطبعة: االأوىل، 422) - 	42) هـ.

�سرح �سحيح البخارى البن بطال، الأبي احل�سن علي بن خلف بن عبدامللك )ت: 	44هـ(، . 	4

الريا�ص،  ال�سعودية،  أ  الر�سد  مكتبة  الن�سر:  دار  اإبراهيم،  بن  يا�سر  متيم  اأبو  حتقيق: 

الطبعة: الثانية، 423)هـ / 3		2م. 

ى اإِكَماُل املُْعِلِم بَفَواِئِد ُم�ْسِلم، عيا�ص بن مو�سى . 	4 ى ِعَيا�ص املُ�َسمَّ ِحيح ُم�ْسِلِم ِللَقا�سِ �َسْرُح �سَ

الدكتور  املحقق:  544هـ(  )ت:  الف�سل  اأبو  ال�سبتي،  اليح�سبي  عمرون  بن  عيا�ص  ابن 

اإِ�ْسَماِعيل، النا�سر: دار الوفاء للطباعة والن�سر والتوزيع، م�سر، الطبعة: االأوىل،  يْحَيى 

	)4)هـ / 			)م.
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�سرح �سحيح م�سلم، ليحيى بن �سرف النووي، املطبعة امل�سرية باالأزهر، الطبعة االأوىل . 	4

	34)هـ.

اِفعيِّ لعبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي، اأبو القا�سم الرافعي القزويني . 	4 �سرُح ُم�ْسَند ال�سَّ

د بكر زهران، النا�سر: وزارة االأوقاف وال�سوؤون  )ت: 23	هـ(، املحقق: اأبو بكر وائل حممَّ

االإِ�سالمية اإدارة ال�سوؤون االإِ�سالمية، قطر، الطبعة: االأوىل، 	42)هـ / 			2م.

االأرنوؤوط، . 	5 �سعيب  حتقيق:  الطحاوي،  �سالمة  بن  حممد  بن  الأحمد  االآثار،  م�سكل  �سرح 

موؤ�س�سة دار الر�سالةأبريوت، الطبعة االأوىل 5)4)هـ.

�سحيح البخاري، ملحمد بن اإ�سماعيل البخاري، عناية: حممد زهري النا�سر، دار طوق . )5

النجاةأبريوت، الطبعة االأوىل 422)هـ.

للن�سرأالكويت، . 52 غرا�ص  موؤ�س�سة  االألباين،  الدين  نا�سر  ملحمد  داود،  اأبي  �سنن  �سحيح 

الطبعة االأوىل 423)هـ.

�سحيح م�سلم، مل�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري، حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي، . 53

دار اإحياء الرتاث العربيأبريوت.

طرح الترثيب يف �سرح التقريب )املق�سود بالتقريب: تقريب االأ�سانيد وترتيب امل�سانيد(، . 54

الأبي الف�سل زين الدين عبدالرحيم بن احل�سني بن عبدالرحمن بن اأبي بكر بن اإبراهيم 

العراقي )ت: 			هـ(، اأكمله ابنه: اأحمد بن عبدالرحيم بن احل�سني الكردي الرازياين 

ثم امل�سري، اأبو زرعة ول الدين، ابن العراقي )ت: 	2	هـ(، النا�سر: الطبعة امل�سرية 

القدمية.

عبدالكرمي، . 55 بن  حممد  بن  لعبدالكرمي  الكبري،  بال�سرح  املعروف  الوجيز  �سرح  العزيز 

اأحمد  املحقق: علي حممد عو�ص أ عادل  23	هـ(  القزويني )ت:  الرافعي  القا�سم  اأبو 

عبداملوجود النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت لبنان الطبعة: االأوىل، 	)4)هـ /			)م.

عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، ملحمود بن اأحمد العيني، حتقيق: عبداهلل حممود . 	5

عمر، دار الكتب العلميةأبريوت، الطبعة االأوىل )42)هـ.

الغرر البهية يف �سرح البهجة الوردية، لزكريا بن حممد بن اأحمد بن زكريا االأن�ساري، . 	5

زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )ت: 	2	هـ(، وباأ�سفله حا�سية لالإمام العبادي، وحا�سية 

لل�سربيني، النا�سر: املطبعة امليمنية.
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فتاوى نور على الدرب، لعبدالعزيز بن عبداهلل بن باز )ت: 	42)هـ(، جمعها: الدكتور . 	5

حممد بن �سعد ال�سويعر، قدم لها: عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ. 

اأحمد بن رجب احلنبلي، حتقيق: . 	5 بن  لعبدالرحمن  البخاري،  �سرح �سحيح  الباري  فتح 

الطبعة  املنورة،  االأثريةأاملدينة  الغرباء  مكتبة  واآخرين،  عبداملق�سود  �سعبان  حممد 

االأوىل 	)4)هـ.

العرق�ُسو�سي، . 		 نعيم  حممد  حتقيق:  الفريوزابادي،  يعقوب  بن  ملحمد  املحيط،  القامو�ص 

موؤ�س�سة الر�سالةأبريوت، الطبعة الثامنة 	42)هـ.

 قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام، الأبي حممد عز الدين عبدالعزيز بن عبدال�سالم بن . )	

اأبي القا�سم بن احل�سن ال�سلمي الدم�سقي، امللقب ب�سلطان العلماء )ت: 			هـ(، راجعه 

وعلق عليه: طه عبدالروؤوف �سعد، النا�سر: مكتبة الكليات االأزهرية أ القاهرة.

ْغَناقي )ت: . 2	 الكايف �سرح البزودي، احل�سني بن علي بن حجاج بن علي، ح�سام الدين ال�سِّ

))	 هـ(، املحقق: فخر الدين �سيد حممد قانت )ر�سالة دكتوراه(، النا�سر: مكتبة الر�سد 

للن�سر والتوزيع، الطبعة: االأوىل، 422)هـ / )		2م.

كتاب الفروع ومعه ت�سحيح الفروع لعالء الدين علي بن �سليمان املرداوي، ملحمد بن مفلح . 3	

ابن حممد بن مفرج، اأبو عبداهلل، �سم�ص الدين املقد�سي الرامينى ثم ال�ساحلي احلنبلي 

الر�سالة،  موؤ�س�سة  النا�سر:  الرتكي،  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  املحقق:  3		هـ(،  )ت: 

الطبعة: االأوىل 424)هـ / 3		2م.

ك�ساف القناع عن منت االإقناع، ملن�سور بن يون�ص البهوتي، حتقيق: حممد اأمني ال�سناوي، . 4	

دار عامل الكتبأبريوت، الطبعة االأوىل 	)4)هـ.

العبا�ص، جنم . 5	 اأبو  االأن�ساري،  التنبيه، الأحمد بن حممد بن علي  �سرح  النبيه يف  كفاية 

الدين، املعروف بابن الرفعة )ت: 	)	هـ(، املحقق: جمدي حممد �سرور با�سلوم، النا�سر: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: االأوىل، 			2م.

الكواكب الدراري يف �سرح �سحيح البخاري، ملحمد بن يو�سف بن علي بن �سعيد، �سم�ص . 		

الدين الكرماين )ت: 			هـ(، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، بريوتألبنان، طبعة 

اأوىل: 	35)هـ / 	3	)م.

اللباب يف الفقه ال�سافعي، الأحمد بن حممد بن اأحمد بن القا�سم ال�سبي، اأبو احل�سن ابن . 		
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املحاملي ال�سافعّي )ت: 5)4هـ(، املحقق: عبدالكرمي بن �سنيتان العمري، النا�سر: دار 

البخارى، املدينة املنورة، اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: االأوىل، 	)4)هـ. 

الثالثة . 		 ل�سان العرب، ملحمد بن مكرم بن منظور االأفريقي، دار �سادرأبريوت، الطبعة 

4)4)هـ.

مكتب . 		 غدة،  اأبو  عبدالفتاح  حتقيق:  الن�سائي،  �سعيب  بن  الأحمد  ال�سنن،  من  املجتبى 

املطبوعات االإ�سالميةأحلب، الطبعة الثانية 		4)هـ.

جممع االأنهر يف �سرح ملتقى االأبحر، لعبدالرحمن بن حممد بن �سليمان املدعو ب�سيخي . 		

زاده، يعرف بداماد اأفندي )ت: 			)هـ(، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي.

طاهر . )	 حممد  الدين،  جلمال  االأخبار،  ولطائف  التنزيل  غرائب  يف  االأنوار  بحار  جممع 

الهندي الَفتَِّني الكجراتي )ت: 			هـ(، النا�سر: مطبعة جمل�ص دائرة املعارف العثمانية، 

الطبعة: الثالثة، 		3)هـ / 			)م.

احلراين . 2	 تيمية  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبي  الدين  لتقي  الفتاوى،  جمموع 

فهد  امللك  جممع  النا�سر:  قا�سم،  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  املحقق:  	2	هـ(،  )ت: 

الن�سر:  عام  ال�سعودية،  العربية  اململكة  النبوية،  املدينة  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة 

	)4)هـ/5		)م.

املجموع �سرح املهذب، ملحيي الدين يحيى بن �سرف النووي، ومعه تكملة ال�سبكي واملطيعي، . 3	

دار الفكر.

املحلى باالآثار، لعلي بن اأحمد بن حزم الظاهري، دار الفكرأبريوت.. 4	

اأبي حنيفة، الأبي املعال برهان الدين . 5	 املحيط الربهاين يف الفقه النعماين فقه االإمام 

حممود بن اأحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري احلنفي )ت: 	)	هـ(، املحقق: 

عبدالكرمي �سامي اجلندي، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت أ لبنان، الطبعة: االأوىل، 

424) هـ / 4		2م.

خمت�سر اختالف العلماء، الأبي جعفر اأحمد بن حممد بن �سالمة بن عبدامللك بن �سلمة . 		

نذير  د. عبداهلل  املحقق:  )32هـ(،  بالطحاوي )ت:  املعروف  امل�سري  االأزدي احلجري 

اأحمد، النا�سر: دار الب�سائر االإ�سالمية أ بريوت.

امل�ستدرك على ال�سحيحني، ملحمد بن عبداهلل بن حممد احلاكم الني�سابوري، حتقيق: . 		



د. فهد بن عبد اهلل بن عبداهلل القحطاني

العدد  الثامن واخلمسون  141العدد  الثامن واخلمسون 140

م�سطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلميةأبريوت، الطبعة االأوىل ))4)هـ.

امل�ست�سفى، الأبي حامد حممد بن حممد الغزال الطو�سي )ت: 5	5هـ(، حتقيق: حممد . 		

عبدال�سالم عبدال�سايف، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: االأوىل، 3)4)هـ / 3		)م.

املكتبة . 		 الفيومي،  علي  بن  حممد  بن  الأحمد  الكبري،  ال�سرح  غريب  يف  املنري  امل�سباح 

العلميةأبريوت.

املكتب . 		 االأعظمي،  الرحمن  حبيب  حتقيق:  ال�سنعاين،  همام  بن  لعبدالرزاق  امل�سنف، 

االإ�سالميأبريوت، الطبعة الثانية، 3	4)هـ.

امل�سنف، لعبداهلل بن حممد بن اأبي �سيبة، حتقيق: كمال يو�سف احلوت، مكتبة الر�سدأ. )	

الريا�ص، الطبعة االأوىل 		4)هـ.

معونة اأوىل النهى �سرح املنتهى، ملحب الدين اأبو عبداهلل حممد بن حممود بن احل�سن . 2	

املعروف بابن النجار )ت: 2		هـ( درا�سة وحتقيق: اأ. د عبدامللك بن عبداهلل دهي�ص.

املغني، لعبداهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�سي، حتقيق الدكتور: عبداهلل بن عبداملح�سن . 3	

الثالثة  الطبعة  الكتبأالريا�ص،  عامل  دار  احللو،  حممد  عبدالفتاح  والدكتور:  الرتكي، 

	)4)هـ.

املقنع يف فقه االإمام اأحمد بن حنبل، ملوفق الدين اأبو حممد عبداهلل بن اأحمد بن حممد . 4	

	2	هـ(، قدم له وترجم ملوؤلفه: عبدالقادر االأرناوؤوط، حققه  ابن قدامة املقد�سي )ت: 

وعلق عليه: حممود االأرناوؤوط، يا�سني حممود اخلطيب، النا�سر: مكتبة ال�سوادي للتوزيع، 

جدة أ اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: االأوىل، )42) هـ / 			2م.

النجار . 5	 بابن  ال�سهري  الفتوحي احلنبلي  اأحمد  بن  الدين حممد  لتقي  االإرادات،  منتهى   

)2		هـ(، املحقق: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة: 

االأوىل، 	)4)هـ /			)م.

)ت: . 		 بال�ساطبي  ال�سهري  الغرناطي  اللخمي  حممد  بن  مو�سى  بن  الإبراهيم  املوافقات، 

			هـ(، املحقق: اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، النا�سر: دار ابن عفان، الطبعة 

االأوىل 	)4)هـ/ 			)م.

احلارث . 		 اأبو  بورنو  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  �سدقي  ملحمد  الِفْقِهيَّة،  الَقواِعُد  ُمْو�ُسوَعة   

الغزي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت أ لبنان، الطبعة: االأوىل، 424) هـ / 3		2م.
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علي . 		 بن  عي�سى  بن  مو�سى  بن  حممد  الدين،  لكمال  املنهاج،  �سرح  يف  الوهاج  النجم 

ِمريي اأبو البقاء ال�سافعي )ت: 			هـ(، النا�سر: دار املنهاج )جدة(، املحقق: جلنة  الدَّ

علمية، الطبعة: االأوىل، 425)هـ / 4		2م.

نهاية املطلب يف دراية املذهب، لعبدامللك بن عبداهلل اجلويني، حتقيق د: عبدالعظيم . 		

حممود الديب، دار املنهاجأجدة، الطبعة االأوىل 	42)هـ.

النهاية يف غريب احلديث واالأثر، الأبي ال�سعادات املبارك بن حممد بن االأثري، حتقيق: . 		

حممود الطناحي، وطاهر الزاوي، دار اإحياء الرتاث العربيأبريوت.
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	4  ....................................................................... املقدمة 

		  ........................................................ التمهيد وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: التعريف مب�سطلحات البحث ...............................  		

املطلب الثاين: حكم اإمتام الن�سك .........................................  		
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ملخص البحث

عنوان البحث: األعاب اخلفة، حقيقتها واأحكامها.

مو�شوع البحث: يتناول هذا البحث احلديث عن بع�ض الألعاب التي ظهرت يف 

الآونة الأخرية بكرثة و�صغلت حال بع�ض النا�ض، و�صار النا�ض فيها بني طرفني: طرف 

واملهارة وخفة  بالذكاء  ي�صجعها وي�صف �صاحبها  بال�صحر، وطرف  يذمها وي�صفها 

اليد، فكان هذا البحث م�صاهمة لبيان حقيقة هذه الألعاب واأنواعها وتاريخها، ثم 

بيان الأحكام الفقهية املتعلقة بها.

الأول  الف�صل  اأما  وخامتة.  وف�صلني،  مقدمة  من  البحث  يتكون  البحث:  اأق�شام 

الفقهية  الأحكام  يف:  الثاين  والف�صل  مبحثان،  وحتته  اخلفة،  األعاب  حقيقة  ففي: 

املتعلقة باألعاب اخلفة، وحتته خم�صة مباحث.

الكلمات املفتاحية: األعاب - اخلفة - اخلدع الب�صرية - خفة اليد- ال�صعبذة
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املقدمة

اإن احلمد هلل نحمده ون�صتعينه ون�صتغفره، ونعوذ باهلل من �صرور اأنف�صنا و�صيئات 

اأعمالنا، من يهده اهلل فال ُم�صّل له، ومن ي�صلل فال هادي له، واأ�صهد األ اإله اإل اهلل، 

ت�صليًما  و�صلم  و�صحبه  اآله  وعلى  عليه  اهلل  �صلى  ور�صوله،  عبده  حممًدا  اأن  واأ�صهد 

كثرًيا، اأما بعد:

التوا�صل  امل�صجلة يف مواقع  املقاطع  بع�ض  الأخرية م�صاهدة  الآونة  فقد كرث يف 

ونحوها، عن اأ�صخا�ض يقومون مبمار�صة األعاٍب ي�صمونها: األعاب خفة اليد اأو األعاب 

موؤيد  بني  ما  جتاهها  النا�ض  وكان  الت�صميات.  من  ذلك  وغري  الب�صرية،  اخلدع 

وم�صجع، وما بني منده�ض وم�صتغرب، وبع�ض من النا�ض جعلوا هذه الألعاب من قبيل 

على  امل�صاألة  هذه  و�صع  على  فعزمت  بال�صحرة،  اأ�صحابها  و�صبهوا  العادات  خوارق 

العاطفة  خلف  الجنراف  وعدم  والتفتي�ض،  والدرا�صة  والتمحي�ض،  البحث  من�صة 

�صوؤال، والعالج  الغراء اجلواب عن كل  التهويل، فوجدت بحمد اهلل يف �صريعتنا  اأو 

ال�صوء  لي�صلط  البحث  هذا  وجاء  املحكمات،  اأ�صولها  اإىل  امل�صتبهات  ورد  داء،  لكل 

على امل�صاألة من جانب حقيقتها، ومعرفة تاريخها، وبيان �صيء من امل�صائل الفقهية 

املتعلقة بها، واحلمد هلل رب العاملني.

مو�شوع البحث

يتناول هذا البحث م�صاألة األعاب خفة اليد بتو�صيح حقيقتها واملراد بها، وبيان 

اأ�صاليبها، وتاريخها، وذكر الأحكام الفقهية املتعلقة بها.
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م�شكلة البحث

تربز م�صكلة البحث يف انت�صار األعاب اخلفة يف هذا الزمن وحاجة النا�ض لبيان 

للنا�ض  ال�صرعية  ال�صرعية، وبيان الأحكام  الأ�صول  اإىل  ال�صرعي لها، وردها  احلكم 

َعْبِداهلل  ْبِن  َجِريِر  فَعْن  لهم،  الن�صح  من  وهو  العلم،  وطالب  العلماء  على  واجب 

ِح ِلُكلِّ  َكاِة، َوالنُّ�صْ اَلِة، َواإِيَتاِء الزَّ  ال�صَّ
ِ
 َقاَل: “َباَيْعُت َر�ُصوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اإَِقام

.
ُم�ْصِلٍم”)))

يَحُة«، ُقْلَنا: مِلَْن؟ َقاَل:  يُن النَّ�صِ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »الدِّ نَّ النَّ
َ
اِريِّ  اأ يٍم الدَّ وَعْن مَتِ

.
(((

ِتِهْم« ِة امْلُ�ْصِلِمنَي َوَعامَّ ِئمَّ
َ
ِ َوِلِكَتاِبِه َوِلَر�ُصوِلِه َوِلأ

َّ
»هلِل

اأ�شئلة البحث:

يجيب البحث عن الأ�صئلة التالية:

ما معنى األعاب اخلفة؟ وما اأنواعها؟

متى ظهرت هذه الألعاب وهل ظهرت يف زماننا هذا فقط اأم اأنها معروفة منذ 

القدم؟ 

ما الأحكام الفقهية املتعلقة بهذه الألعاب؟

اأهداف البحث

يهدف البحث -بالإ�صافة لالإجابة عن ت�صاوؤلت البحث- اإىل اأهداف اأخرى منها:

تب�صري النا�ض بحكم هذه الألعاب.. )

الأحكام . ) تو�صيح  على  وقادرة  ومكان  زمان  لكل  �صاحلة  ال�صريعة  اأن  بيان 

ال�صرعية لكل ما ي�صتجد للنا�ض من اأحوال.

برقم:   )54  /  (( “�صحيحه”  يف  وم�صلم   ،)57( برقم:   )((  /  (( “�صحيحه”  يف  البخاري  اأخرجه   (((

.(56(

اأخرجه م�صلم يف “�صحيحه” )) / 53( برقم: )55).  (((



 د. خالد بن سعد الغامدي

العدد  الثامن واخلمسون  149العدد  الثامن واخلمسون 148

الكتاب . 3 من  ال�صرعي  بالتاأ�صيل  امل�صاألة  هذه  يف  ال�صرعية  الأحكام  تو�صيح 

وال�صنة واأقوال اأهل العلم ومناق�صة الأقوال مناق�صة علمية.

ا�صتق�صاء املو�صوع من جميع جوانبه وبيان الت�صور ال�صحيح له، ثم البحث . 4

يف حكمه، اإذ احلكم على ال�صيء فرع عن ت�صوره.

اإثراء املكتبة الفقهية ببحث متخ�ص�ض يف امل�صاألة.. 5

اأهمية املو�شوع، واأ�شباب اختياره

تربز اأهمية املو�صوع يف النقاط التالية:

حاجة النا�ض لبيان حكم هذه الألعاب.. )

احلاجة اإىل تاأ�صيل امل�صاألة تاأ�صياًل علميًّا �صرعيًّا.. )

واأما اأ�صباب اختياره َفِلَما ذكرت اآنًفا من الأهمية وي�صاف لذلك:

اأنه �صاألني بع�ض الإخوة عن حكم هذه الألعاب، فراأيت اأن احلكم من غري بحث 

وتاأمل ورجوع لكالم اأهل العلم يف �صبط اأ�صول امل�صاألة فيه جمازفة وت�صرع يف احلكم، 

فا�صتعنت باهلل اأن اأكتب بحًثا موؤ�صاًل يف م�صاألة األعاب اخلفة؛ خ�صو�صا اأنني مل اأجد 

اأحًدا �صبقني للكتابة يف هذا املو�صوع، فاأردت اأن يكون يل م�صاهمة يف نفع نف�صي اأوًل 

ونفع اإخواين امل�صلمني.

الدرا�شات ال�شابقة

بعد البحث يف ال�صبكة العنكبوتية، ومواقع التوا�صل، وفهار�ض املكتبات، و�صوؤال 

املخت�صني؛ مل اأجد اأحًدا تطرق لبحث هذا املو�صوع، وغاية ما وجدت فتاوى لبع�ض 

مواقع الإفتاء.

لكن وجدت كتًبا تناولت بع�ض م�صائل هذه الألعاب، وهي:

تاأليف . ) الإ�صالمي،  الفقه  يف  و�صوابطها  اأحكامها  الريا�صية،  الألعاب  كتاب 
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د. حممد عقلة الإبراهيم، والكتاب يقع يف )47 �صفحة.

كتاب ق�صايا اللهو والرتفيه بني احلاجة النف�صية وال�صوابط ال�صرعية، تاأليف . )

د.مادون ر�صيد، والكتاب يقع 499 �صفحة.

واأهميتها،  الريا�صية،  الألعاب  وتاريخ  اللعب،  معنى  تاأ�صيل  تناول  والكتابان 

وتعر�صا للكثري من الألعاب، مع بيان احلكم ال�صرعي لكل لعبة من الألعاب الريا�صية.

يف  الكتابني  هذين  مع  بحثي  يتفق  الكتابني:  وهذين  بحثي  بني  الت�شابه  اأوجه 

ما  وحكم  الأ�صل،  اللعب من حيث  كم�صاألة حكم  امل�صرتكة  امل�صائل  لبع�ض  التعر�ض 

ي�صمى )ال�صريك( وحكم لعب الورق.

اأوجه الختالف: ينفرد بحثي بدرا�صة نوع من الألعاب مل يتطرق لها يف الدرا�صات 

املذكورة وهي األعاب اخلفة، والبحث يف حقيقتها وتاريخها واأحكامها الفقهية، ومن 

اأوجه الختالف التعمق اأكرث يف بحث تلك امل�صائل امل�صرتكة -اإن وجدت- بالتاأ�صيل 

والتحرير لكل م�صاألة، واهلل املوفق.

خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة وف�صلني وخامتة وفهار�ض.

املقدمة وذكرت فيها: مو�صوع البحث وم�صكلته واأ�صئلته، واأهمية املو�صوع واأ�صباب 

اختياره، والدرا�صات ال�صابقة، وخطة البحث ومنهجي فيه.

الف�صل الأول: حقيقة األعاب اخلفة، وفيه ثالثة مباحث:

املبحث الأول: تعريف األعاب اخلفة، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: التعريف اللغوي.

املطلب الثاين: التعريف ال�صطالحي.

املطلب الثالث: العالقة بني التعريف اللغوي والتعريف ال�صطالحي.
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املبحث الثاين: اأ�صاليب األعاب اخلفة.

املبحث الثالث: ملحة تاريخية عن األعاب اخلفة.

الف�صل الثاين: الأحكام الفقهية املتعلقة باألعاب اخلفة، وفيه خم�صة مباحث:

املبحث الأول: حكم اللعب من حيث الأ�صل.

املبحث الثاين: حكم ممار�صة األعاب اخلفة، وفيه مطلبان:

 املطلب الأول: حكم ممار�صة األعاب ال�صريك.

 املطلب الثاين: حكم ممار�صة األعاب اخلفة بوا�صطة الورق، ونحوها من 

الأدوات.

املبحث الثالث: حكم م�صاهدة األعاب اخلفة اأو ح�صورها.

املبحث الرابع: حكم تعلم األعاب اخلفة وتعليمها.

 املبحث اخلام�ض: حكم املعاو�صة يف األعاب اخلفة.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج.

فهر�ض امل�صادر واملراجع.

فهر�ض املو�صوعات.

منهج البحث

املنهج الذي �صرُت عليه يف مادة البحث؛ هو املنهج ال�صتقرائي يف جمع املعلومات 

ال�صتنباطي يف  واملنهج  األعاب اخلفة،  تاريخ  بيان  التاريخي يف  واملنهج  وت�صنيفها، 

ا�صتنباط الأحكام الفقهية من اأدلتها ال�صرعية.

كما التزمت يف بحثي بالأمور التالية:

توثيق الآيات من امل�صحف ال�صريف بذكر ا�صم ال�صورة ورقم الآية يف املنت. . )
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تخريج الأحاديث من دواوين ال�صنة املعتمدة، فاإن كانت يف ال�صحيحني اأو يف . )

اأحدهما اكتفيت بهما اأو باأحدهما، وما كان خارج ال�صحيحني خّرجته من 

امل�صادر املعتمدة يف التخريج.

توثيق جميع النقول من امل�صادر املعتمدة.. 3

اللتزام بكتابة عالمات الرتقيم.. 4

مل األتزم برتجمة الأعالم الوارد ذكرهم يف البحث، طلًبا للتخفف، وحتى ل . 5

اأثقل البحث مبا لي�ض من مق�صوده. 

ذكرُت الفهار�ض يف اآخر البحث كما هو مبني يف اخلطة.. 6
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الف�صل الأول

حقيقة األعاب اخلفة

 وفيه ثالثة مباحث:

املبحث الأول

تعريف األعاب اخلفة

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول

التعريف اللغوي

يتكون العنوان من عّدة األفاظ، و�صاأبني معنى كل لفظ على حدة.

واللَِّعُب  َوَنْحِوِه،  ِد  ْ والنَّ ْطَرْن  كال�صِّ ِبِه  ُيْلَعُب  َما  ِجْرم  واللُّْعبُة:  لعبة،  جمع  األعاب: 

واللَّْعُب: �صد اجلد، ويقال لكل من عمل عماًل ل يجدي عليه نفًعا: اإمنا اأنت لعب، 

.
(((

وكلُّ َمْلعوب ِبِه َفُهَو ُلْعبة

ُجوِح، َيُكوُن يِف اجِل�ْصِم والعقِل والعمِل. َقِل والرُّ دُّ الثِّ ُة واخِلّفُة: �صِ اخلفة: اخَلفَّ

واأ�صله   ، ِلَذِلَك وَخفَّ َك  رَّ حَتَ اأي  الَفَرُح  ه  ا�صتخفَّ رْيِ وفالن  ال�صَّ واخُلُفوُف: �ُصرعُة 

.
(((

ال�صرعة

ينظر: ل�صان العرب ))/ 739( مادة )لعب(، وينظر: ال�صحاح للجوهري ) )/9))( مادة )لعب(،   (((

امل�صباح املنري ))/ 554( مادة )ل ع ب(.

ينظر: ل�صان العرب )79/9-)8( مادة )خفف(، تهذيب اللغة )7/7( باب اخلاء والفاء )َخ ف(.  (((
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اليد:  هي الع�صو املعروف، واأكرث ممار�صات األعاب اخلفة تكون باليد، ولكن لي�ض 

ذلك بالزم، فقد تعتمد اللعبة على اليد، وقد تعتمد على كامل اجل�صم مثاًل. 

املطلب الثاين

التعريف ال�صطالحي

بدايًة، املتاأمُل يف مفردات العنوان قد ي�صت�صف حكم امل�صاألة من خالل الألفاظ 

املذكورة، ولذا يح�صن التنبيه اإىل اأن عنوان البحث ل ينح�صر يف هذه الألفاظ، بل 

ت�صميتها بح�صب ما قد  اأخرى، وقد تكون  باأ�صماء  الألعاب  النا�ض هذه  ي�صمي بع�ض 

يعتقده ال�صخ�ض فيها، فيمكن اأن ت�صمى:

منطلق  ُيلحظ  وكالهما  اليد،  خفة  األعاب  ت�صمى  اأن  وميكن  ال�صحرية،  الألعاب 

الت�صمية من حكمها، فمن يرى حترميها ي�صميها الألعاب ال�صحرية، ومن يرى اإباحتها 

ي�صميها األعاب خفة اليد، وهذا غري �صحيح بل لبد األ نفهم من جمرد ال�صم حكم 

التحرمي اأو الإباحة دون النظر يف حقيقتها وما يكتنفها من اأمور اأخرى.

وميكن اأن نعّرف امل�شاألة املبحوثة بهذا التعريف:

الألعاب واحلركات التي ُتظهر للنا�ض اأموًرا خارجة عن العادة بق�صد الت�صلية، 

�صريعة  بطرق  مفقود،  اإيجاد  اأو  اإعدام موجود،  اأو  قدرة خارقة،  اأو  فائقة،  ك�صرعة 

خفية، اأو اأعمال �صحرية، اأو ا�صتعانة بالعقاقري اأو ال�صياطني.

املطلب الثالث

العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى ال�صطالحي

فهي  اللغوي،  املعنى  عن  العام  املعنى  يف  تخرج  ل  نق�صده،  فيما  اخلفة  األعاب 

األعاب من اللهو و�صد اجلد، وفيها �صرعة وخفاء عن م�صاهدة حقيقتها.
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املبحث الثاين

اأ�صاليب األعاب اخلفة

ومن  اآخر،  اإىل  �صخ�ض  ومن  اآخر  اإىل  زمان  من  اخلفة  األعاب  اأ�صاليب  تتنوع 

:
(((

الأ�صاليب ال�صائعة لهذه الألعاب ما يلي

واإخراج قطع  	 فارغة  قبعة  اأرنب من  اإخراج  العدم، مثل:  ل�صيء من  الإظهار 

نقدية من جيب فارغ وغريها.

الالعب  	 اختفاء  اأو  الت�صفيق  مبجرد  طري  اأو  حمامة  اإخفاء  مثل:  والإخفاء، 

نف�صه.

والتحويل، ويتم عادة بوا�صطة اأوراق اللعب حيث يقوم �صخ�ض باختيار اأحد  	

الورقة  اإىل  تتحول  اليد  ولكنها بخفة  اأخرى،  يناوله املحول ورقة  ثم  الأوراق 

الأ�صلية التي اختارها املتطوع يف اأول الأمر، اأو كاأن يحتفظ الالعب بغر�ض 

يف يد وغر�ض اآخر يف اليد الأخرى ثم يغلق الالعب يديه عليهما وعندما يفتح 

جند كل غر�ض حل حمل الآخر.

يعيد  	 اأو  تقطيعه،  مت  قد  كان  حبل  جتميع  كاإعادة  �صابقة،  حلالة  وا�صرتجاع 

العمالت الورقية �صليمة بعد اأن يقوم بتقطيعها، واأحيانا ي�صق اإن�صاًنا ن�صفني 

ثم يجمعه مرة اأخرى.

والرتفاع يف الهواء والتحكم عن بعد، كاأن يقوم ال�صخ�ض برفع كر�صي بعيد  	

عنه يف الهواء، اأو اأن يدحرج كرة على الأر�ض دون اأن مي�ص�صها.

http://www.fatawah.net/Fatawah/577. :ينظر موقع املجل�ض الإ�صالمي لالإفتاء ببيت القد�ض، رابط  (((

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84% وينظر:   ،aspx
.D9%88%D9%87%D9%85
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املبحث الثالث

ملحة تاريخية عن األعاب اخلفة

اأنها وليدة اللحظة، ولي�ض لها ذكر يف  األعاب اخلفة قد يظن  اإن الناظر مل�صاألة 

القدم،  األعاب اخلفة معروفة من  فم�صاألة  واحلقيقة خالف ذلك،  ال�صابق،  الرتاث 

وكانت ت�صمى قدمًيا باأ�صماء خمتلفة، مثل: الدّك، والنريجنات، وال�صعبذة، وامل�صاتني، 

وحديًثا ت�صمى باألعاب اخلفة اأو خفة اليد، والألعاب ال�صحرية، وخدع ال�صريك، وحيل 

احلواة، وهناك كتب تراثية حتدثت عن مثل هذه احليل، مثل: كتاب زهر الب�صاتني يف 

علم امل�صاتني، وكتاب احليل البابلية للخزانة الكاملية، واعتمد موؤلفو هذه الكتب يف 

مهاراتهم على قوانني العلوم املختلفة من ميكانيك وفيزياء وكيمياء ونبات وحيوان، 

.
(((

وعلى ال�صناعات املختلفة

وهذه الألعاب التي يحرتفها بع�ض النا�ض لها مناذج يف تاريخنا الرتاثي، فقد نقل 

]م�صيلمة  “وكان  اأخبار هوؤلء، كم�صيلمة الكذاب، فقد قال عنه:  اجلاحظ �صيًئا من 

كان  وقد  واملتنبئني،  الّنجوم  واختيارات  والّنريجات،  احليل  تعّلم  يلتم�ض  الكذاب[ 

والعّياف  الكاهن  ومذهب  واخلّط  الّزجر  واأ�صحاب  واحلّواء  ال�ّصدنة  حيل  اأحكم 

.
وال�ّصاحر، و�صاحب اجلّن الذي يزعم اأّن معه تابعه”)))

ثم ذكر اجلاحظ �صيًئا من حيله، مثل: اإدخال بي�صة يف قارورة �صيقة، ونتف ري�ض 

حمامة ثم اإعادته وجعلها تطري، و�صنع طائرة ورقية ت�صدر �صوًتا واإطالقها اإىل اجلو 

بالليل لإبهام قومه بنزول ملك عليه.

ة ابن الّنّواحة )يف كتابنا الذي ذكرنا  ته وق�صّ ثم قال اجلاحظ: “وقد كتبنا ق�صّ

ينظر مقدمة حمقق كتاب زهر الب�صاتني �ض)9).  (((

ينظر: احليوان للجاحظ )374-369/4).  (((
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فيه ف�صل ما بني النبّي واملتنبي( وذكرنا جميع املتنبئني، و�صاأن كّل واحد منهم على 

حدته، وباأّي �صرب كان يحتال، وذكرنا جملة احتيالتهم، والأبواب التي تدور عليها 

.
خماريقهم”)))

وممن حتدث عن هذه الألعاب ابن الندمي  فقال: “الكالم على ال�صعبذة 

واآخر  الكي�ض،  عبيد  الإ�صالم  يف  بال�صعبذة  لعب  من  اأول  والنريجنات:  والطل�صمات 

الكي�ض،  لعبيد  ال�صعبذة  الرحا، ولهما يف ذلك عدة كتب منها: كتاب  يعرف بقطب 

واحل�صى  والق�صيب  ال�صيف  بلع  الرحا،كتاب  لقطب  والقف  والدك  اخلفة  كتاب 

وال�صبج واأكل ال�صابون والزجاج واحليلة يف ذلك، كتاب املخرقة لعبيد الكي�ض.

مائة وخم�ض  ومات عن  بالعجب.  باخلفة من�صوًرا  يلعب  راأينا ممن  َمْن  واآخُر   

.
ع�صرة �صنة وكان يقول لعبت بني يدي املعتمد”)))

واأما هذه الألعاب يف الع�شر احلايل، فقد اأ�صبح لها عمٌل منظم، واأ�صبحت جانًبا 

.
(3(

من جوانب الرتفيه والتك�صب، يف مثل ما ي�صمى مهرجانات ال�صريك

ومن ال�شور احلديثة لألعاب اخلفة: عمل امل�صابقات واجلوائز لأف�صل من يقدم 

 اأو خدًعا ب�صرية حتى ا�صتهر يف هذا املجال اأ�صخا�ٌض ُعرفوا بهذا 
(4(

حركات بهلوانية

النوع من اللعب فمنهم:

وهاري  956)م.  ت:    (David Copperfield )بالإجنليزية:  كوبرفيلد  دايفيد 

Harry Houdini)  ت: 6)9)م. وديفيد بلني )بالإجنليزية  هوديني )بالإجنليزية: 

  .
(5(

David Blaine White(، وغريهم كثري

ينظر املرجع ال�صابق.  (((

ينظر: الفهر�صت �ض340، والنقول ال�صابقة م�صتفادة من مقدمة حمقق كتاب زهر الب�صاتني �ض)9).  (((

�صياأتي التعريف به.   (3(

َبْهلوان جمعه بهلوانات وَبهالنُي: وهو �صخ�ض بارع يف نوع من الألعاب التي تتطّلب التوازن واخلّفة كامل�صي   (4(

املعا�صرة  العربية  اللغة  كتاب معجم  ينظر:  بو�صائل غريبة.  ا�ض  النَّ اإدها�ض  يحاول  ومن  على احلبل، 

.((56/((

https://ar.wikipedia.org/ :ينظر: مو�صوعة وكيبيديا  (5(
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، كما 
(((

ومما ا�شتجد يف هذا الع�شر وجود جمعية خا�صة للخدع الب�صرية باأمريكا

يوجد بع�ض املراكز واملواقع املخت�صة بتعليم األعاب خفة اليد، فيتم دفع مبالغ لأجل 

.
(((

تعلم األعاب خفة اليد، اأو اكت�صاف الطريقة التي ُتعمل بها هذه الألعاب

الب�صري  اخلداع  لفنون  دولية  جمعية  هي  و  الب�صرية،  للخدع  العاملية  املوؤ�ص�صة  منظمة  عليها  يطلق   (((

عاملية اأ�ص�صت يف العام 968) وت�صم اأكرث من )4 األف ع�صو، وهي املنظمة الوحيدة التي مت اإدراجها يف 

مو�صوعة جيني�ض كاأكرب منظمة عاملية لفنون اخلداع الب�صري وتعد جوائز “املريلني” من اأهم اجلوائز 

https://www. :الر�صمية التي متنحها املنظمة. ينظر: تعريف خمت�صر عن اجلمعية عرب الرابطني

 okaz.com.sa/article/610837، https://www.imsmagic.com/index.html

LookinMENA - ينظر: اأهم من�صات الكور�صات لتعلم األعاب اخلفة  (((
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الف�صل الثاين

الأحكام الفقهية املتعلقة باألعاب اخلفة

وفيه خم�صة مباحث:

املبحث الأول

حكم اللعب من حيث الأ�صل

يح�صن قبل البدء يف بحث امل�صائل املتعلقة ب�صلب املو�صوع، اأن اأحتدث عن حكم 

اللعب من حيث الأ�صل.

من  كثري  اإرجاع  فيها،  الأ�صل  وبيان  املهمة،  امل�صاألة  هذه  حترير  على  ويرتتب 

ال�صور والفروع اإىل حكمها، كما �صرتى يف اأثناء عر�ض امل�صائل القادمة.

:
(((

واأنا اأخل�ض عر�ض هذه امل�صاألة يف النقاط التالية

اأوًل: حترير حمل اخلالف يف حكم اللعب:

، واتفقوا 
(((

اتفق الفقهاء على اأن ال�صبق والرمي م�صروعان ويجوزان على العو�ض

بالند  اللعب  اأن  واتفقوا على   ،
(3(

الأقدام وعلى  والإبل  باخليل  امل�صابقة  اإباحة  على 

ا�صتفدت جملة من النقول يف هذا املبحث من بحث املعاو�صات يف الألعاب الإلكرتونية، وكتاب الألعاب   (((

الريا�صية اأحكامها و�صوابطها.

ينظر: مراتب الإجماع )�ض 54)(، و الإف�صاح لبن هبرية �ض460.   (((

ينظر: مراتب الإجماع )�ض 54)(، الإف�صاح �ض 460. وينظر: مو�صوعة الإجماع يف الفقه الإ�صالمي   (3(

.(795/((
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 .
(((

 اأنه حرام
(((

وال�صطرن اإذا اقرتن بالقمار

قال ابن تيمية : “وقد اأجمع العلماء، على اأن اللعب بالند وال�صطرن حرام 

.
اإذا كان بعو�ض”)3)

لعب كان، وهو من  اأي  فيه قمار فهو حمرم،  لعب  “كل   : ابن قدامة  قال 

، وقال “و�صائر اللعب اإذا مل يت�صمن �صرًرا، 
املي�صر الذي اأمر اهلل تعاىل باجتنابه”)4)

.
ول �صغاًل عن فر�ض؛ فالأ�صل اإباحته”)5)

 فيظهر من خالل ما �صبق اأن اللعب اإذا اقرتن بقمار كان حمرًما، وُيقا�ض عليه 

من  اللعب  خال  اإذا  واأما   ،
(6(

ا اأي�صً حُمّرًما  فيكون  �صرًعا؛  مبحظور  اقرتن  لعب  كل 

املحظورات ال�صرعية فيتاأتى البحث حينئذ عن حكمه.

ثانًيا: حكم اللعب اإذا خال من املحظورات ال�شرعية:

ميكن تلخي�ض اأقوال الفقهاء يف هذه امل�صاألة على قولني:

 القول الأول:

 وذهب اإىل هذا القول 
(7(

اأن الأ�صل يف اللعب اجلواز مع الكراهة -عند بع�صهم-

ال�صافعي وهو ظاهر مذهب احلنابلة، واختاره ابن قدامة وابن تيمية، وابن القيم، 

. واحلجاوي

قال البعلي: “اْلِقَماُر: م�صدر قامره: اإذا لعب معه على ماٍل ياأخذه الغالب من املغلوب كائًنا ما كان،   (((

اإل ما ا�صتثني يف ال�صبق، يقال: َقَمَره َيْقُمُرُه، وَيْقِمُرُه “ب�صم امليم وك�صرها”. املطلع على األفاظ املقنع 

�ض307.

ينظر: الإف�صاح �ض460، املغني )4)/56)(. وينظر: مو�صوعة الإجماع يف الفقه الإ�صالمي ))/)79).  (((

ينظر: جمموع الفتاوى ))3/ 44)).  (3(

ينظر: املغني )4)/54))  (4(

ينظر: املرجع نف�صه )4)/55))  (5(

ينظر: جمموع الفتاوى ))3/ 45)).  (6(

اجلواز مبعناه العام فيدخل فيه املباح واملكروه؛ فبع�ض العلماء يف هذه امل�صاألة يرى اجلواز مع الكراهة   (7(

وبع�صهم يطلق اجلواز بدون كراهة كما هو مو�صح يف النقول عنهم. 
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، وُكلُّ ما َلِعَب الّنا�ُض ِبِه 
(((

، والَقْرِق
(((

ِة قال ال�صافعي : “وُيْكَرُه اللَِّعُب ِباحُلزَّ

 .
يِن ول املُُروَءِة”)3) ْنَعِة اأْهِل الدِّ ِلأنَّ اللَِّعَب َلْي�َض ِمن �صَ

عن  �صغاًل  ول  �صرًرا،  يت�صمن  مل  اإذا  اللعب  “و�صائر   : قدامة  ابن  وقال 

.
فر�ض؛ فالأ�صل اإباحته”)4)

فهذا  منفعة؛  فيه  لي�ض  ما  هو  الأعمال  من  “والباطل   : تيمية  ابن  وقال 

يرخ�ض فيه للنفو�ض التي ل ت�صرب على ما ينفع... اإذ جمرد كون الفعل باطاًل اإمنا 

.
يقت�صي عدم منفعته ول يقت�صي حترميه اإل اأن يت�صمن مف�صدة”)5)

وقال ابن القيم : “واأما املكروه فكالعبث واللعب الذي لي�ض بحرام، وكتابة 

 .
ما ل فائدة يف كتابته، ول منفعة فيه يف الدنيا والآخرة”)6)

وقال احلجاوي : “ويكره الرق�ض وجمال�ض ال�صعر وكل ما ي�صمى لعًبا، اإل 

.
ما كان معيًنا على قتال العدو...”)7)

ونقل املرداوي  يف الإن�صاف عن ال�صامري  قوله: “ويف “امل�صتوعب”: 

.
كل ما ي�صمى لعًبا مكروه؛ اإل ما كان معيًنا على قتال العدو”)8)

القول الثاين:

اأن الأ�صل يف اللعب التحرمي، وهو ظاهر مذهب اأبي حنيفة ومالك، وممن قال 

ة: قطعٌة من خ�َصٍب يحفر فيها حْفٌر يف ثالثة اأ�ْصُطر، وُيْجعل يف احلفر ح�صى �صغاٌر ُيْلعب بها، وقد  احُلزَّ  (((

ُي�َصّمى الأربعَة َع�َصر. ينظر: العزيز �صرح الوجيز للرافعي)3)/ ))).

ى  ليب، وُيْجعل على روؤو�ض اخلط ح�صّ القرق: اأن ُيَخطَّ على الأْر�ض مربٌع يجعل يف و�ْصِطه خّطان، كال�صَّ  (((

�صغاٌر يلعب بها. ينظر: العزيز �صرح الوجيز للرافعي)3)/ ))).

ينظر: الأم )4/6))).  (3(

ينظر: املغني )4)/55)).  (4(

ينظر: ال�صتقامة ))/77)، 78)).  (5(

ينظر: مدارج ال�صالكني ))/40)).  (6(

ينظر: الإقناع ))/)54).  (7(

ينظر: الإن�صاف )6/ 90).  (8(
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والهيتمي من  والبغوي  املالكية، واخلطابي  الكا�صاين من احلنفية، والقرايف من  به 

. ال�صافعية

من  والند  بال�صطرن  “اللعب  قال:  اأنه  مالك  الإمام  عن  روي  القرطبي:  قال 

ما  فقال:   
(((

ع�صر باأربع  امراأته  مع  بيته  يف  يلعب  الرجل  عن  �ُصئل  واأنه  ال�صالل”، 

)ی  ی  ی  جئ  حئ(  املوؤمن يقول اهلل - تعاىل -:  يعجبني ولي�ض من �صاأن 

.
]يون�ض:)3[”)))

 ،
(3(

واأما مذهب احلنفية فالذي يظهر هو حرمة كل لهو اإل ما ورد الدليل باإباحته

.
(4(

و�صّرح بع�صهم بالكراهة التحرميية؛ اإل اأنها مبعنى احلرام عندهم

قال الكا�صاين: “واأما �صرائط جوازه ]اأي ال�صباق[ فاأنواع: منها اأن يكون يف الأنواع 

الأربعة: احلافر واخلف والن�صل والقدم، ل يف غريها؛ ملا روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »ل 

�صبق اإل يف خف اأو حافر اأو ن�صال«؛ اإل اأنه زيد عليه ال�صبق يف القدم بحديث �صيدتنا 

عائ�صة  ففيما وراءه بقي على اأ�صل النفي، ولأنه لعب واللعب حرام يف الأ�صل، 

لعب  »كل  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  �صرًعا؛  التحرمي  الأ�صياء �صار م�صتثنى من  بهذه  اللعب  اأن  اإل 

حرام اإل مالعبة الرجل امراأته وقو�صه وفر�صه«؛ حّرم ملسو هيلع هللا ىلص كل لعب وا�صتثنى املالعبة 

.
بهذه الأ�صياء املخ�صو�صة؛ فبقيت املالعبة مبا وراءها على اأ�صل التحرمي”)5)

الأربعة ع�صر لعبة وهي عبارة عن قطعة خ�صب يحفر فيها حفر. ثالثة اأ�صطر ويجعل فيها �صغار يلعب   (((

بها، وقيل: اإنها خ�صبة يحفر فيها ثمانية وع�صرون حفرة. اأربعة ع�صرة حفرة. اأربعة ع�صر يف جانب، 

واأربعة ع�صر يف اجلانب الآخر يلعب بها، وقال ابن حجر الهيتمي: “والظاهر اأنهما نوعان فال تخالف 

بني هذا وما قبله”.ينظر كف الرعاع عن حمرمات ال�صماع �ض)75)( وحا�صية ابن عابدين )6/ 395).

ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )8/ 337).  (((

ينظر: حتفة الفقهاء )3/ 344-345(، وحا�صية رد املختار )6/ 395).  (3(

ينظر: بدائع ال�صنائع )06/6)(، �صرح كنز الدقائق )5)/465(، حا�صية ابن عابدين )9/)65).  (4(

ينظر: بدائع ال�صنائع كتاب ال�صباق )305/5(. وهكذا جاء رواية احلديث يف بع�ض كتب احلنفية بلفظ   (5(

)حرام( وهو خطاأ، ومل يرد يف �صيء من األفاظ احلديث؛ بل جاء يف كل األفاظه )باطل(، ولعل هذا من 

اأ�صباب ما ذهب اإليه بع�ض فقهاء احلنفية من اأن الأ�صل يف اللهو واللعب هو التحرمي. ينظر: الألعاب 

الريا�صية اأحكامها و�صوابطها �ض66.
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اللهو  تعاىل  اهلل  ذم  وقد  ولعب،  لهو   
(((

“وهي  :
(((

الذخرية يف  القرايف  وقال 

واللعب”.

اأن جميع  بيان  “ويف هذا  ال�صابق:  نحو احلديث  الكالم على  وقال اخلطابي يف 

لأن  ملسو هيلع هللا ىلص هذه اخلالل من جملة ما حرم منها؛  ا�صتثنى  واإمنا  اللهو حمظورة،  اأنواع 

كل واحدة منها اإذا تاأملتها وجدتها معينة على حق اأو ذريعة اإليه، ويدخل يف معناها 

ما كان من املثاقفة بال�صالح وال�صد على الأقدام ونحوهما مما يرتا�ض الإن�صان به؛ 

 بذلك بدنه، ويتقوى به على جمالدة العدو، ل كما يف �صائر ما يتلهى به 
(3(

فيتوقح

البطالون من اأنواع اللهو؛ كالند، وال�صطرن، واللعب باحلمام و�صائر �صروب اللهو 

.
مما ل ي�صتعان به يف حق فمحظور كله”)4)

هذه  منها  وا�صتثنى  حمظورة،  اللهو  اأنواع  جميع  اأن  بيان  “وفيه  البغوي:  وقال 

على  وال�صد  بال�صالح،  املثاقفة  معناها  يف  ويدخل  احلق،  اإىل  ذريعة  لكونها  الثالث 

 باحلمام، واللعب بالند، ونحوها، 
(5(

الأقدام، ونحوها، فاأما �صوى ذلك من املزاجلة

.
فحرام”)6)

وقال الهيتمي: “الباب الثاين: يف اأق�صام اللهو املحرم وغريه.

اعلم اأن اأ�صل هذا الباب قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث ال�صحيح: »كل �صيء يلهو به ابن 

اآدم باطل اإل رميه بقو�صه، وتاأديبه فر�صه، ومالعبته امراأته«؛ وذلك لأنه اأفاد اأن كل ما 

ينظر: الذخرية )3)/85)).   (((

يق�صد الند وال�صطرن.   (((

اأي ي�صلب وي�صتد، ويف مقايي�ض اللغة، �ض)06)، مادة )وقح(: “الواو والقاف واحلاء تدل على �صالبة   (3(

يف ال�صيء”، ويقال: وُقح احلافر: اأي �صُلب. وينظر: امل�صباح املنري �ض56)، القامو�ض املحيط �ض47)، 

مادة )وقح(. 

ينظر: معامل ال�صنن ))/)4)).   (4(

الزجل: اإر�صال احلمام، وزجل احلماَم يزُجلها َزْجاًل: اأر�صلها على ُبعد. ينظر: ل�صان العرب3/)7)،   (5(

مادة )زجل(. واملزاجلة مفاعلة، واملق�صود بها امل�صابقة باإر�صال احلمام. 

ينظر: �صرح ال�صنة )0)/383).   (6(
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يتلهى به الإن�صان مما ل يفيد يف العاجل والآجل فائدة دينية فهو باطل، والعرتا�ض 

فيه متعني اإل هذه الأمور الثالثة؛ فاإنه واإن فعلها على اأنه يتلهى بها ولي�صتاأن�ض بها 

وين�صط، فاإنها حق؛ لت�صالها مبا قد يفيد؛ فاإن الرمي بالقو�ض وتاأديب الفر�ض فيهما 

عون على القتال، ومالعبة املراأة قد تف�صي اإىل ما يكون عنه ولد يوحد اهلل ويعبده؛ 

.
فلهذا كانت هذه الثالث من احلق وما عداها من الباطل”)))

ثالًثا: الأدلة:

اأدلة القول الأول:

ا؛ . ) ما ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص من اأنه مار�ض مثل هذه الأمور يف بع�ض املواطن، واأقر بع�صً

ال�صحابة  فعل  وكذلك  وغريها،  وال�صباحة،  والعدو،  امل�صارعة،  ذلك  فمن 

 .
(((



ونذكر بع�ض الن�صو�ض الواردة يف ذلك: فَعن �َصلَمة بن الأْكَوع قاَل: )بينما 

ا، فجعَل يقول: األ م�صابٌق  ُي�ْصَبُق �َصدًّ نحُن ن�صري، وكان رجٌل من الأن�صار ل 

اإىل املدينة؟ هل ِمن م�صابٍق؟ فقلُت: اأما تْكِرم كرمًيا وتهاُب �صريًفا؟ قال: ل، 

ي، َذْرين  مِّ
ُ
اإل اأن يكون ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قلُت: يا ر�صول اهلل! باأبي اأنت واأ

.
(3(

فالأ�صابق الرجل، فقاَل: »اإن �صئَت، ف�صبقُته اإىل املدينة«

و عن حممد بن علي بن ركانة: )اأن ركانَة �صارع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ف�صرعُه النبيُّ 

 .
(4(

ملسو هيلع هللا ىلص)

عن حنظلة  قال كنا عند ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فوعظنا فذكر النار قال ثم . )

ينظر: كف الرعاع عن حمرمات اللهو وال�صماع �ض 46).   (((

ينظر: م�صنف ابن اأبي �صيبة )7/6)5، 8)5(، وينظر: الفرو�صية �ض7، وما بعدها.   (((

اأخرجه م�صلم يف “�صحيحه” )5 / 85)( برقم: )807)( مطوًل.  (3(

“جامعه” )3 / 380( برقم:  “�صننه” )4 / 95( برقم: )4078( والرتمذي يف  اأبو داود يف  اأخرجه   (4(

)784)( واحلاكم يف “م�صتدركه” )3 / )45( برقم: )5957(، واحلديث فيه كالم لأهل العلم ينظر: 

البدر املنري )9/ 6)4).
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جئت اإىل البيت ف�صاحكت ال�صبيان ولعبت املراأة قال فخرجت فلقيت اأبا 

ر�صول اهلل  فلقينا  تذكر،  ما  فعلت مثل  قد  واأنا  فقال:  له  بكر فذكرت ذلك 

فقال  باحلديث  فحدثته  »مه«  فقال:  نافق حنظلة  اهلل  ر�صول  يا  فقلت:  ملسو هيلع هللا ىلص 

اأبو بكر: واأنا قد فعلت مثل ما فعل فقال: »يا حنظلة �صاعة و�صاعة ولو كانت 

تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر ل�صافحتكم املالئكة حتى ت�صلم عليكم يف 

.
(((

الطرق«

اإىل  الب�صرية  النف�ض  ال�صرع راعى حاجة  اأن  الدللة: دل احلديث على  وجه 

اللهو والرتفيه واللعب اخلايل من املحظور، ومل ينكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص على حنظلة 

لعبه مع اأهله وولده؛ لعلمه مبا حتتاج اإليه الأنف�ض من ذلك، ولكنه ملسو هيلع هللا ىلص وجهه 

.
(((

اإىل املوازنة بني حاجاته وما ينبغي عليه القيام به من واجبات �صرعية

3 ..
(3(

قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل �صبَق اإل يف خٍف اأو يف حافٍر اأو ن�صل«

ويفهم  امل�صابقات،  بنّي ما يجوز فيه اجلعل من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  الدللة:  وجه 

فيها  يجوز  ولكن  فيها،  اجلعل  يجوز  ل  ذكر  ما  غري  اأن  املخالفة  مبفهوم 

.
(4(

امل�صابقة، وامل�صابقة نوع من اللعب

4 ..
(5(

القاعدة الكلية امل�صهورة: الأ�صل يف الأ�صياء الإباحة

فروع  ومن   ،
(6(

العلماء اأكرث  قول  هو  الإباحة  الأ�صياء  الأ�صل يف  باأن  والقول 

اأخرجه م�صلم يف “�صحيحه” )8 / 94( برقم: )750)).  (((

ينظر: الألعاب الريا�صية �ض67.  (((

“�صننه” )) / 334)  “املجتبى” )) / 0)7( برقم: )3587 / )(، واأبو داود يف  اأخرجه الن�صائي يف   (3(

برقم: )574)( والرتمذي يف “جامعه” )3 / 8)3( برقم: )700)( وابن ماجه يف “�صننه” )4 / )3)) 

برقم: )878)(، و�صّححه الألباين ينظر �صنن اأبي داود مذيلة باأحكام ال�صيخ الألباين- طبعة دار الفكر 

))/34( رقم احلديث )574)).

ينظر: القواعد وال�صوابط احلاكمة لباب اللهو �ض)5، الألعاب الريا�صية �ض)7.  (4(

ينظر: الفرو�صية �ض93.   (5(

ينظر: الوجيز للبورنو �ض)9)  (6(
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القاعدة فيما يتعلق مب�صاألتنا ما جاء يف الأ�صباه والنظائر لبن امللقن “اللهو 

الدليل على حترمي  يقوم  اأن  اإل  الإباحة،  على  ال�صافعي  الإمام  واللعب عند 

لهو خا�ض، وعند الإمام مالك على احلرمة اإل اأن يقوم دليل على حتليل لعب 

.
خا�ض اأو لهو خا�ض”)))

وهذه القاعدة تدل على اأن الأ�صل يف الأ�صياء احلل والإباحة ولكن ذلك مقيد 

باأمرين: الأول: األ يدل الدليل على التحرمي، والثاين: اأن تكون هذه الأ�صياء 

.
(((

ا فالأ�صل فيها التحرمي مما ُينتفع به، فاإن كانت م�صارًّ

اأدلة القول الثاين:

تعاىل: . ) وقوله   ،]3( ]الأنعام:  ہ(  ۀ   ۀ          ڻ   ڻ   )ڻ   تعاىل:  قوله 

]الزخرف:83[، وغريها  )ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ( 

من الآيات التي تدل على ذم اللهو واللعب.

، وما كان كذلك 
(3(

ووجه الدللة من الآيات اأن اللعب واللهو مذموم عند اهلل

فهو حمرم.

قوله تعاىل: )ی  ی  ی  جئ  حئ( ]يون�ض:)3[.. )

اأن اللعب ل يو�صف باأنه من احلق، فدل ذلك على  ووجه الدللة من الآية: 

حترمي اللعب، لأنه من ال�صالل.

واأجيب: بعدم �صحة ال�صتدلل بالآية على م�صاألتنا، لأن املق�صود بها الإميان 

ينظر: الأ�صباه والنظائر لبن امللقن ت الأزهري ))/ 488(، وينظر: مو�صوعة قواعد البورنو ))/)))).   (((

وال�صبكي بعد اأن ذكر هذه القاعدة يف الأ�صباه والنظائر تعقب ذلك فقال: “وهذه العبارة ل اأعرف اأحًدا 

والنظائر  الأ�صباه  ينظر:  التحرمي”  عدم  على  الأ�صياء  اأ�صول  اأن  ق�صية  ولكنها  قالها،  الأ�صحاب  من 

.(430/((

وكل دليل يوؤيد اأن الأ�صل يف الأ�صياء الإباحة، فهو ي�صلح دلياًل لأ�صحاب القول الأول، وينظر: القواعد   (((

وال�صوابط احلاكمة لباب اللهو والرتفيه، لوليد الودعان.�ض)45).

ينظر: الذخرية للقرايف )3)/85)).   (3(
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والكفر، ولي�ض حكم اللعب، فاأولها: )ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  

حئ( ]يون�ض:)3[؛ فظاهر الآية يدل على اأن ما بعد اهلل من �صائر املعبودات 
.

(((

هو ال�صالل

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »كل �صيء لي�ض من ذكر اهلل  فهو لغو ولهو، اأو �صهو؛ اإل اأربع . 3

خ�صال: م�صي الرجل بني الغر�صني، وتاأديبه فر�صه، ومالعبته اأهله، وتعلم 

 .
(((

ال�صباحة«

اإل رمي الرجل بقو�صه وتاأديبه  يلهو به الرجل باطل؛  ملسو هيلع هللا ىلص: »كل �صيء  وقوله 

.
(3(

فر�صه ومالعبته اأهله، فاإنهن من احلق«

اإل مالعبة الرجل امراأته  اأنه قال: »كل لعب حرام  ملسو هيلع هللا ىلص  وما روي عن النبي 

.
(4(

وقو�صه وفر�صه«

واللغو  باحلرام  اللعب  جميع  َف  و�صْ اأن  الأحاديث:  هذه  من  الدللة  وجه 

والبطالن يدل على حرمة اللعب مطلًقا، �صواًء اأكان مبال، اأو ل، اإل ما ا�صتثناه 

.
(5(

ال�صرع

لفظ  احلديث  األفاظ  من  �صيء  يف  يرد  مل  باأنه  ال�صتدلل  هذا  ويناق�ض 

.
(6(

)حرام(؛ بل جاء يف كل األفاظه )باطل(

ينظر: اأحكام القراآن لبن العربي )0/3)).  (((

اأخرجه الن�صائي يف “الكربى” )8 / 76)( برقم: )8889(، والبيهقي يف “�صننه الكبري” )0) / 5))   (((

برقم: ))980)( قال احلافظ يف “الدراية” )/ 40): اإ�صناده ح�صن. و�صححه الألباين يف “ال�صحيحة” 

.(3(5(

اأخرجه “بنحوه” الن�صائي يف “املجتبى” )) / 709( برقم: )3580 / )( واأبو داود يف “�صننه” )) /   (3(

0)3( برقم: )3)5)( وابن ماجه يف “�صننه” )4 / 89( برقم: )))8)(، والبيهقي يف “�صننه الكبري” 

)0) / 3)( برقم: ))979)(، واحلاكم يف “امل�صتدرك” ))/ 9)4( رقم )3)5)(، قال احلاكم: هذا 

حديث �صحيح الإ�صناد ومل ُيخِرجاه، وقال حمققو م�صند اأحمد: حديث ح�صن مبجموع طرقه و�صواهده.

ذكره بهذا اللفظ بع�ض الفقهاء، ينظر: بدائع ال�صنائع )305/5).   (4(

ينظر: بدائع ال�صنائع )305/5).   (5(

ينظر: املعاو�صات يف الألعاب الإلكرتونية �ض 03).  (6(
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وقد يجاب باأنه على الت�صليم بعدم ورود لفظ )حرام( فقد ورد لفظ )باطل( 

اأو )لغو(.

وقد ُيرد باأن لفظ )باطل( اأو )لغو( الواردة يف األفاظ احلديث ل تدل على 

.
(((

التحرمي، بل على اخللو من الفائدة

قال ابن العربي: “)باطل( لي�ض يريد به حراًما، واإمنا يريد به اأنه عاٍر من 

.
ا، ل تعلق به بالآخرة”))) الثواب، واأنه للدنيا حم�صً

رابًعا: �شبب اخلالف:

ميكن ا�صتنباط اأ�صباب اخلالف من خالل الأدلة ال�صابقة ويظهر ذلك فيما يلي:

من اأ�صباب اخلالف يف امل�صاألة الختالف يف فهم بع�ض الآيات والأحاديث، . )

ملسو هيلع هللا ىلص: »كل ما  النبي  اللعب هو احلرمة، كقول  الأ�صل يف  اأن  ُيفهم منها  التي 

يلهو به الرجل امل�صلم باطل؛ اإل رميه بقو�صه، وتاأديبه فر�صه، ومالعبته اأهله؛ 

يقت�صي حرمته؟،  باطاًل  بكونه  اللهو  و�صف هذا  فهل  ؛ 
(3(

فاإنهن من احلق«

وكذلك ما ورد من اآيات واأحاديث جاء فيها ذم اللهو واللعب، اأو و�صف الدنيا 

بهما يف مو�صع الذم، فهل يقت�صي ذلك حترمي اللعب واللهو.

ومن اأ�صباب اخلالف، الختالف يف حكم الأ�صياء امل�صكوت عنها يف ال�صرع، . )

اخلالف  ينعك�ض  اأن  بال�صرورة  لي�ض  ولكن  م�صهورة،  اأ�صولية  م�صاألة  وهي 

الأ�صويل على م�صاألتنا هذه.

ومن اأ�صباب اخلالف القيا�ض على ما جاء يف بع�ض الأحاديث من اإباحة ما . 3

القيا�ض فيما كان يف  اأجرى  اأهل ونحوه؛ فبع�صهم  اأو مالعبة  يفيد يف قتال 

ينظر: اإحياء علوم الدين ))/85)(، الفتاوى الكربى لبن تيمية ))/53)، 54)(، عار�صة الأحوذي   (((

 .((36/7(

ينظر: عار�صة الأحوذي )36/7)).   (((

�صبق تخريجه.   (3(
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معنى ما ورد مما خال من املحظور، وبع�صهم منع اإل فيما ينفع للقتال فقط، 

.
(((

ل يف كل لعب ولهو

خام�ًشا: الرتجيح:

مناق�صات،  من  عليها  اأجيب  وما  ال�صابقة  والأدلة  الأقوال  ا�صتعرا�ض  خالل  من 

باأن الأ�صل يف اللعب واللهو هو  يرتجح يل -والعلم عند اهلل - القول الأول القائل: 

ال�صريعة،  اإل ما دل الدليل على حترميه، ويتاأكد ذلك بالنظر يف مقا�صد  الإباحة، 

والتي تدل على ي�صر ال�صريعة، ورفع احلرج عن النا�ض، ومراعاتها للطبيعة الب�صرية، 

“وحمبة   : تيمية  ابن  الإ�صالم  �صيخ  يقول  ولذا  واللعب،  للهو  النا�ض  وحاجة 

فيهم  َذِلك  ول مُيكن  بالكمال  ماأمورين  َلْي�َض كل اخللق  َلِكن  نق�ض  للباطل  النُُّفو�ض 

، ومع 
ة مل يحرم َعَلْيِهم ما ل مينعُهم من ُدُخولها “))) َفاإذا فعلوا ما ِبِه يْدخُلوَن اجلنَّ

تقريري لهذا القول، اإل اأنه ينبغي النظر يف كل لعبة بنظر م�صتقل، ليتاأكد من خلوها 

ا اأن بع�ض النا�ض ل يحتاط لدينه، وقد يخلط عماًل  من املحظورات ال�صرعية، خ�صو�صً

مباًحا واآخر غري ذلك، فاإذا ُروعي يف اللعب ال�صوابط ال�صرعية، حتققت امل�صلحة 

املرجوة، باإذن اهلل، وميكن يل اأن اأوجز ال�صوابط يف القاعدة التالية:

كل لعب فهو مباح اإل ما حّرمه ال�شرع مثل الند، اأو اقرتن به حمّرم مثل القمار، 

اأو اأدى اإىل فوات واجب مثل �صالة الفري�صة، اأو فعل حمّرم كال�صب وال�صتم، واللعن، 

.
(3(

والتباغ�ض فاإنه يحرم

ينظر: الألعاب الريا�صية �ض)64، 65(، واملعاو�صات يف الألعاب الإلكرتونية �ض 97).  (((

ينظر: ال�صتقامة ))/ 56)).  (((

ينظر: القواعد وال�صوابط الفقهية احلاكمة لباب اللهو واللعب �ض44.  (3(
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املبحث الثاين

حكم ممار�صة األعاب اخلفة

وفيه مطلبان:

م�صمى  حتت  األعاب  من  يندرج  ما  اأنواع  يف  والتاأمل  بحثنا،  مو�صوع  يف  بالنظر 

األعاب اخلفة ميكن ت�صنيفها اإىل نوعني:

الألعاب التي متار�ض فيما ي�صمى مبهرجانات ال�صريك.. )

الألعاب التي متار�ض من خالل اأوراق اللعب، اأو بغريها من الأدوات.. )

و�صاأتناول هذه امل�صائل بالبحث يف املطالب التالية:

املطلب الأول

حكم ممار�صة األعاب ال�صريك

تعريف ال�شريك:

متارين  فيه  جتري  م�صتديًرا،  م�صرًحا  يحوي  �صعبي  ملعب  ]مفرد[:  ال�ِشريك 

.
(((

فرو�صّية وتروي�ض حيوانات وتواُزن وغري ذلك

 “ولفظة ال�صريك: تعني يف اللغة اليونانية والالتينية احللقة اأو الدائرة، واأقدم 

ال�صريكات تلك التي اأن�صاأها الرومان يف �صاحات دائرية حتيط بها مقاعد للم�صاهدين 

املبارزة  وم�صاهدة  امل�صارعة  ومباريات  املركبات  �صباقات  فيها  كانوا يجرون  والتي 

بني اإن�صان وحيوان مفرت�ض.

ينظر: كتاب معجم اللغة العربية املعا�صرة ))/ 48))).  (((
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واأما ال�شريك مبفهومه احلديث اأي املكان الذي يق�صده النا�ض مل�صاهدة الألعاب 

البهلوانية اأو الألعاب التي يقوم بها ال�صحرة وتلك التي تقوم بها احليوانات املدربة 

فلم ين�صاأ اإل عام 770)م عندما اأن�صاأ فيليب اآ�صتلي )74)-4)8)م اأول �صريك حديث 

.
يف لندن”)))

 “وقد تطورت األعاب ال�صريك خالل هذا القرن تطوًرا خطرًيا، فاأ�صبحت حتتوي 

على األعاب التوازن والألعاب الأكروباتية “البهلوانية” والأرجوحة اخلطرة والدراجات 

النارية الأ�صد خطورة، واحليوانات ال�صر�صة، والرجال الأقوياء الذين يربزون مظاهر 

.
قوتهم بك�صر احلديد اأو البقاء حتت �صطح املاء زمًنا طوياًل”)))

حكم األعاب ال�شريك:

وامل�صاركة،  احل�صور  اأو  باملمار�صة  �صواًء  ال�صريك  حكم  املطلب  هذا  يف  �صاأبني 

وذلك من خالل الواقع امل�صاهد يف زماننا هذا.

املخالفات  من  العديد  يجد  ال�صريك  مهرجانات  واقع  يف  اليوم  الناظر  واإن   

:
(3(

ال�صرعية فمن ذلك

به . ) يجذبون  ال�صحر  من  �صيء  وجود  من  غالًبا  يخلو  ل  ونحوه،  ال�صريك  اأن 

انتباه امل�صاهدين، وال�صحر ل جتوز م�صاهدته ول ح�صور جمال�صه، وقد قال 

تعاىل يف و�صف عباد الرحمن: )ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  

ڳ( ]الفرقان: )7[.

وال�صحر من اأعظم الزور واأبطل الباطل، وهو كفر باهلل العظيم.

فعن  و�صحرهم،  كهانتهم  ق�صد  مع  الكهان  اإتيان  حرمت  ال�صريعة  ولأن 

https://www.islamweb.com/ar/fatwa/51837/ :ينظر: فتوى من موقع الإ�صالم ويب على الرابط  (((

ينظر: ق�صايا اللهو والرتفيه بني احلاجة النف�صية وال�صوابط ال�صرعية �ض)9).  (((

 https://www.islamweb.com/ar/fatwa/51837/ ينظر فتوى عرب الرابط  (3(

https://islamqa.info/ar/answers/210495/ :وفتوى اأخرى على رابط



ألعاب خفة اليد  - حقيقتها وأحكامها

العدد  الثامن واخلمسون  171العدد  الثامن واخلمسون 170

معاوية بن احلكم ال�صلمي  قال: ُقْلُت: َيا َر�ُصوَل اهلل! اإِينِّ َحِديُث َعْهٍد 

اَن؟ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َفاَل  ُتوَن اْلُكهَّ
ْ
ا ِرَجاًل َياأ ، َواإِنَّ ِمنَّ

ِ
ٍة َوَقْد َجاَء اهلل ِباْلإِ�ْصاَلم ِبَجاِهِليَّ

 .
(((

ِتِهْم«
ْ
َتاأ

وُيقا�ض عليه كذلك ال�صاحر يف عمله ال�صحر وعر�صه على النا�ض، ول �صك اأن 

م�صاهدة ال�صحرة اأو الكهنة هو من اإتيانهم والق�صد اإليهم.

اأن يف م�صاهدة عرو�ض ال�صحرة فتنة واإعجاب بهم، في�صبح ال�صاحر يف اأعني . )

اأن  مع  واملرح،  اللهو  قلوبهم  على  يدخل  م�صلًيا  طيًبا  �صاحًلا  اإن�صاًنا  النا�ض 

اهلل  و�صف ال�صحرة باملف�صدين فقال : )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

فهذه  ]يون�ض:)8[.  ڄ(  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ  
املف�صدة كافية يف حترمي م�صاهدة عرو�ض ال�صحرة.

يقول الإمام النووي : “قال العلماء: اإمنا نهي عن اإتيان الكهان لأنهم 

يتكلمون يف مغيبات قد ي�صادف بع�صها الإ�صابة فيخاف الفتنة على الإن�صان 

ب�صبب ذلك؛ لأنهم يلب�صون على النا�ض كثرًيا من اأمر ال�صرائع، وقد تظاهرت 

يقولون،  فيما  وت�صديقهم  الكهان،  اإتيان  عن  بالنهي  ال�صحيحة  الأحاديث 

نقل  وقد  امل�صلمني،  باإجماع  حرام  وهو  احللوان،  من  ُيعَطْون  ما  وحترمي 

.ا.هـ 
(((”. الإجماع يف حترميه جماعة، منهم: اأبو حممد البغوي

اعتاد . 3 فاإذا  عليه،  وجراأة  باملنكر  ا�صتهانة  ال�صحرة  اأعمال  م�صاهدة  يف  اأن 

امل�صلم هذه املناظر زالت من قلبه نكارته، وبداأت نف�صه تاألف تلك الأعمال، 

اأن  املفا�صد  اأعظم  ومن  الإ�صالم،  عن  وردة  كفر  اأعمال  حقيقتها  يف  وهي 

ي�صت�صيغ القلب املع�صية، فال يعرف املعروف ول ينكر املنكر.

اأن يف م�صاهدة عرو�ض ال�صحرة اإعانة لهم على كفرهم وباطلهم، اإما بالن�صر . 4

اأخرجه م�صلم يف “�صحيحه” )) / 70( برقم: )537).  (((

ينظر: �صرح النووي على م�صلم )5/))).  (((
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والدعاية لهم وللقنوات التي تعر�ض براجمهم، اأو بدفع الأموال كما هو احلال 

يف ح�صور عرو�ض “ال�صريك”.

اأنه يوجد يف بع�ض األعاب ال�صريك خماطرٌة، وتعري�ض النف�ض للتهلكة، واهلل . 5

)ڃ  چ   ويقول:  ]البقرة:95)[،  )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ(  كتابه:  يقول يف 

القرطبي يف هذه  الإمام  ويقول  ]الن�صاء:9)[،  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( 
الآية: “ثم لفظها يتناول اأن يقتل الرجل نف�صه بق�صد منه للقتل يف احلر�ض 

اإىل  املوؤدي  )اخلطر(  الغرر  على  نف�صه  يحمل  باأن  املال  وطلب  الدنيا  على 

.
التلف”)))

اأنه قد يوجد يف ال�صريك بع�ض املحرمات كاملو�صيقى اأو ن�صاء متربجات �صواًء . 6

من امل�صاهدين حيث يكون املكان خمتلًطا اأو من اأع�صاء ال�صريك حيث يكون 

ن�صاء يقمن باأعمال بهلوانية اأو ريا�صية يف مالب�ض �صيقة جت�صم عوراتهن.

اأنه قد يكون هناك حتري�ض بني احليوانات، وقد روى الرتمذي عن ابن عبا�ض . 7

، والتحري�ض بينها فيه 
(((

قال: نهى ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن التحري�ض بني البهائم

.
(3(

اإيالم للحيوان واإتعاب بدون فائدة

اأنه قد ميتد وقت ال�صريك فيوؤدي اإىل �صياع ال�صالة اأو �صيء من الواجبات.. 8

اإقامة  ال�صيفية  الإجازة  يف  يكرث  اهلل-:  -حفظه  الفوزان  �صالح  ال�صيخ  و�ُصئل 

واإح�صار  “ال�صريك”  األعاب  فيها  ويح�صل  الرتفيه،  بق�صد  تقام  التي  املهرجانات 

ينظر: اجلامع لأحكام القران )56/5)(، الألعاب الريا�صية )�ض)3)).  (((

اأخرجه اأبو داود يف “�صننه” )) / )33( برقم: ))56)( والرتمذي يف “جامعه” )3 / 5)3( برقم:   (((

)708)(، و�صّعفه الألباين يف “�صعيف اأبي داود” )443(، وقال النووي يف املجموع )78/6)) “اإ�صناده 

�صحيح لكن فيه اأبو يحيى القتات ويف توثيقه خالف وروى له م�صلم يف �صحيحه”ا.هـ.

ُيوِك  جاء يف حا�صية الرملي الكبري على اأ�صنى املطالب )344/4): “وَيْحُرُم التَّْحِري�ُض َبنْيَ الِكالِب والدُّ  (3(

ُهوِد وَيْحُرُم َتْرِقي�ُض الُقُروِد ِلأنَّ ِفيِه   احَلَيواِن ِبال فاِئَدٍة وقاَل اْبُن �ُصراَقَة يِف اأَدِب ال�صُّ
ِ
مِلا ِفيِه ِمن اإيالم

َهِذِه  َعلى  ُج  َفرُّ التَّ َيْحُرُم  ُه  اأنَّ واْعَلْم  الَكْب�َصنْيِ  َبنْيَ  طاُح  والنِّ يَكنْيِ  الدِّ َبنْيَ  الِهرا�ُض  َمْعناُه  َلُهْم ويِف  َتْعِذيًبا 

ُفوِر وَيْجَمُع الّنا�َض َعَلْيها”.  وَكَذِلَك َعلى َمن َيْلَعُب ِبالُع�صْ
ِ
َمِة ِلأنَّ ِفيِه اإعاَنًة َلُهْم َعلى احَلرام الأ�ْصياِء املَُحرَّ
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واأكل اجلمر،  ال�صيارات ب�صعره  اأ�صخا�ض يقوم بع�صهم بامل�صي على احلبال و�صحب 

حكم  فما  ال�صالح،  �صيماهم  على  تظهر  بع�صهم  باأن  علًما  الأمور،  من  ذلك  وغري 

فعلهم هذا؟ 

فاأجاب: “هذا من ال�صيطان، هذا الفعل من ال�صيطان، ل اأحد ياأكل اجلمر، ول 

ا، فكيف ياأكل اجلمر، يكذب، لكن ُيظهر للنا�ض اأنه ياأكل اجلمر،  اأحد ي�صرب ماء حارًّ

كذلك  ج�صمه،  اإىل  ول  اإليه  ي�صل  ل  اجلمر  اإليه،  اجلمر  ي�صل  ل  احلقيقة  يف  وهو 

ون هذا  ال�صيارة هو بجانبها،... ول يجوز للم�صلمني اأن يقروا هذا ال�صيء ولو كان ي�صمُّ

ونه ما ي�صمونه يعني: نفتح الباب لل�صحر، نفتح  ونه من الفنون، وي�صمُّ من احليل، وي�صمُّ

الباب لل�صعوذة، هذا اأمر ل يجوز، ويجب على ولة الأمور منعه، يجب عليهم منعه يف 

.
(((

احلال، واأن ل ُيقر، ولي�ض لأحد من طلبة العلم اأن ي�صكت على هذا ال�صيء

امللب�صون من  به  �ض  ُيلبِّ “اأما ما  ال�صيخ عبدالرحمن الرباك -حفظه اهلل-:  وقال 

بع�ض الأعمال الريا�صية التي ترجع اإىل خفة اليد بزعمهم، و�صرعة احلركة، وال�صحر 

التمويهي: وهو ما يكون بتمويه بع�ض املواد مبا ُيظهرها على غري حقيقتها، فهذا ال�صحر 

�صحر لغوي فقط، ولي�ض من ال�صحر الذي هو كفر، ولكنهم جعلوه و�صيلة لرتويج اأعمال 

�صحرية �صحًرا حقيقيًّا ك�صرب الإن�صان بال�صيف من غري اأن يقتله، واأكله اجلمر، وبلعه 

.
رك(”))) احلّيات وثني احلديد بعينه مما ي�صتمل عليه ما ي�صّمى ب )ال�صِّ

فهذه جملة من املالحظات ال�صرعية التي تق�صي بحرمة ما ي�صمى مبهرجانات 

هذه  من  ال�صريك  األعاب  خلت  فاإن   ،
(3(

�صابًقا املحكي  واقعها  بح�صب  ال�صريك 

املحظورات، فاإنها تبقى يف عداد األعاب اللهو والت�صلية، والأ�صل يف الألعاب اإذا خلت 

من املحظور ال�صرعي احلل والإباحة، كما �صبق معنا. 

https://www.alfawzan. الرابط:  هذا  على  اهلل  حفظه  ال�صيخ  موقع  عن  نقال  خمت�صًرا،  انتهى   (((

ا: حما�صرات يف العقيدة للفوزان )84/3)). af.org.sa/ar/node/4823.، وينظر اأي�صً

ينظر: �صرح نواق�ض الإ�صالم �ض)34).  (((

برقم  الدائمة  اللجنة  وفتوى   ،)(548/3( العلماء  من  جمموعة  تاأليف  من  العقيدة  مو�صوعة  ينظر:   (3(

.((05(0(
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األعاب  بع�ض  ت�صبه  التي  اللعب  اأنواع  بع�ض  العلماء يف  بع�ض  ما ذكره  يوؤيد هذا 

ال�صريك، ومن ذلك:

اْعِتماِد  يِف  الّنا�َض  َب  غِّ ِلرُيَ َة  احَليَّ  
(((

احلاِوي طاَد  ا�صْ “واإذا   : النووي  قول 

ابن  قال  ا.هـ  َثْم. 
ْ
َياأ مَلْ  وَل�َصَعْتُه  ِه  َظنِّ يِف  ِمنها  وَي�ْصَلُم  ْنَعِتِه  �صَ يِف  حاِذٌق  وُهَو  َمْعِرَفِتِه 

ا )يق�صد النووي ( ِحلُّ اأْنواِع اللَُّعِب  حجر الهيتمي: وُيوؤَْخُذ ِمن َكالِمِه َهذا اأْي�صً

ِحيَنِئٍذ  َعَلْيِهْم  ُج  َفرُّ التَّ وَيِحلُّ  ِمنها  �َصالَمُتُهْم  َتْغِلُب  ِذيَن  الَّ ِبها  احُلّذاِق  ِمن  اخَلِطَرِة 

اإ�ْصراِئيَل ول َحَرَج”  َبِني  ُثوا َعْن  “َحدِّ ِحيِح  ِتنا يِف احَلِديِث ال�صَّ اأِئمَّ َقْوُل َبْع�ِض  ُدُه  وُيوؤَيِّ

ُه كاَنْت ِفيِهْم اأعاِجيُب” َهذا دالٌّ َعلى ِحلِّ �َصماِع ِتْلَك الأعاِجيِب ِلْلُفْرَجِة  ويِف ِرواَيٍة “َفاإنَّ

.
ِة”))) ل ِلْلُحجَّ

قال العبادي يف حا�صيته: “)َقْوُلُه: اأْنواُع اللَِّعِب اخَلِطَرِة( ِمن َذِلَك ما َيْفَعُلُه َمن 

.
ُي�َصّمى يِف ُعْرِف الّنا�ِض ِبالَبْهَلواِن”)3)

ويف فتاوى اخلليلي على املذهب ال�صافعي: “)�ُصئل( يف تعليم الأمر املحرم واملنهي 

والكوبة  والزمر  واملزمار  والرياع  كال�صطرن  املالهي  واآلت  البهلوان  كلعب  عنه 

اأو ل يلزم  التعليم يلزم ذلك اجلعل للمعلم  واإذا جعل للمعلم جعاًل على  والطنبور، 

لكونه جعاًل على حمرم؟

)اأجاب( هذه الأمور امل�صئول عنها فيها تف�صيل عند اأئمة ال�صافعية ل بد منه، 

فالأول منها البهلوان: قال ابن حجر ومثله الرملي بعد قول املنهاج: وت�صح املنا�صلة 

على �صهام.. اإلخ.

اأنواع اللعب اخلطرة من  يوؤخذ من كالمه، اأي: النووي يف الفتاوى وغريها حل 

احلذاق بها الذي تغلب �صالمتهم فيها، ويحل التفرج عليها. انتهى.

احلاِوي: الَِّذي يرقي احَلّيات ويجمعها والرجل يقوم باأعمال َغِريَبة ينظر: املعجم الو�صيط ))/ 0)))   (((

وينظر: معجم اللغة العربية املعا�صرة ))/)59(، ومعجم تيمور الكبري يف الألفاظ العامية )3/ 46)).

ينظر حتفة املحتاج )398/9( بت�صرف ي�صري.  (((

املرجع ال�صابق مع حا�صية ابن قا�صم العبادي.  (3(
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وعّد الرملي منها ما يفعله من ي�صمى يف عرف النا�ض بالبهلوان، وذكر النووي يف 

ب النا�ض يف اعتماد معرفته، وهو حاذق يف  فتاواه اأن احلاوي اإذا ا�صطاد احلية لرُيغِّ

.
�صنعته، وي�صلم منها يف ظنه ول�صعته مل ياأثم”)))

واإباحة الألعاب اخلالية من املحظورات ال�صرعية هو الراجح يف امل�صاألة كما مّر 

يف املبحث الأول املتعلق بحكم الألعاب من حيث الأ�صل، ويوؤيد هذا من ال�صنة، حديث 

ْلُت 
َ
ا �َصاأ ، َفاإِمَّ

(((

َراِب َرِق َواحْلِ وَداُن ِبالدَّ عائ�صة  قالت: َكاَن َيْوَم ِعيٍد َيْلَعُب ال�صُّ

َعَلى  ي  َخدِّ َوَراَءُه،  َقاَمِني 
َ
َفاأ َنَعْم،  َفُقْلُت:  َتْنُظِريَن«.  »َت�ْصَتِهنَي  َقاَل:  ا  َواإِمَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ِبيَّ  النَّ

ْرِفَدَة«. َحتَّى اإَِذا َمِلْلُت، َقاَل: »َح�ْصُبِك«. ُقْلُت: َنَعْم، 
َ
ِه، َوُهَو َيُقوُل: »ُدوَنُكْم َيا َبِني اأ َخدِّ

.
(3(

َقاَل: »َفاْذَهِبي«

.
قال ابن حجر : “ويف احلديث جواز النظر اإىل اللهو املباح”)4)

ويتجه القول بالإباحة يف مثل بع�ض األعاب ال�صريك اخلطرة، ونحوها بال�صوابط 

 :
(5(

التالية

ذلك . ) ويتاأتى  اللعب،  من  الأنواع  تلك  ملثل  التامة  والإجادة  واملهارة  احلذق 

ت�صييع  التدريب  على  ترتب  فاإن  والتدريب،  اللعب  وتكرار  التمرين  بكرثة 

لفر�ض، فالقول باحلرمة هو املتجه، اأما اإذا حدث التدريب واللعب مع عدم 

ذلك فالقول باجلواز له وجه، وكذلك الفرجة حينذاك.

اأن يغلب على ظنه ال�صالمة، فاإن مل يغلب على ظنه ال�صالمة حرم اللعب، لأنه . )

يوؤدي اإىل التهلكة وهي حُمّرمة.

ينظر: فتاوى اخلليلي على املذهب ال�صافعي ))/90)).  (((

َرق جمع درقة، وهي الرت�ض، واحِلراب -بك�صر املهملة-: جمع حربة. ينظر: فتح الباري ))/ 440(،  الدَّ  (((

وينظر ل�صان العرب )0)/95( مادة )درق(.

“�صحيحه” )3 / ))( برقم:  “�صحيحه” )) / 6)( برقم: )949(، وم�صلم يف  اأخرجه البخاري يف   (3(

.(89((

ينظر: فتح الباري ))/654).  (4(

ينظر: القواعد وال�صوابط احلاكمة لباب اللهو �ض)36).  (5(
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األ يكون اللعب على مال، لأن العو�ض ل يجوز اإل يف الن�صل واخلف واحلافر . 3

الل�صان،  اأو  ال�صنان  �صواًء جهاد  يعني على اجلهاد،  وما جرى جمراها مما 

.
(((

للحديث امل�صهور

4 ..
(((

اأن تخلو من جميع املحاذير ال�صرعية التي �صبق ذكرها

اخلال�شة:

اإن األعاب ال�صريك بواقعها امل�صاهد اليوم، تت�صمن العديد من املحاذير ال�صرعية 

مما يق�صي بتحرميها، فاإذا خلت من املحاذير ال�صرعية، فاإنها تبقى يف ِعداد األعاب 

اإذا خلت من املحظور ال�صرعي احلل والإباحة،  اللهو والت�صلية، والأ�صل يف الألعاب 

واهلل اأعلم.

املطلب الثاين

حكم ممار�صة األعاب اخلفة بوا�صطة الورق ونحوها من الأدوات

اإن من اأ�صهر املمار�صات لألعاب اخلفة، هو لعبها بوا�صطة الورق، فلنتعرف اأوًل 

على الورق ثم نتكلم عن حكم امل�صاألة.

تعريف ورق اللعب:

الأوراق  هذه  واأ�صهر  الورق،  من  )كروت(  بوا�صطة  تكون  الألعاب  من  اأنواع  هي 

، وعدد هذه الأوراق اأربعة وخم�صون ورقة، 
(3(

ورق )الكت�صينة( اأو ورق )لعبة البلوت(

ينظر: ق�صايا اللهو والرتفيه )�ض95)).  (((

وذكر املالكية من الألعاب غري املباحة عندهم: امل�صي على احلبل ينظر: �صرح الزرقاين على خمت�صر   (((

خليل وحا�صية البناين )4/ 93(، ولعل هذا ي�صتقيم على اأ�صلهم يف حترمي اللعب اإل ما دل الدليل على 

جوازه.

بها  ويلعب  ربٌع،  لعب  لكل  الالعبني،  من  اأربعة  على  الأوراق  بتوزيع  طريقتها  تتلخ�ض  بالورق  لعبة  هي   (3(

اأكرب  اأيهما  ينظر  ورقات  الأربع  اكتمال  فعند  واحدة،  ينزل  كل لعب  واحدة،  واحدة  باإنزالها  الالعبون 

عدًدا، فمن نزل الورقة الأكرب عدًدا ا�صتحق جميع هذه الورقات، ثم ينزلون اأربعة اأوراق اأخرى، وهكذا، =
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اأ�صودان، وكل ق�صم منها  اأق�صام، اثنان منهما اأحمران، واآخران  اأربعة  وتنق�صم اإىل 

يحوي اأعداًدا من واحد اإىل ع�صرة، وورقة عليها �صورة ولد، واأخرى بنت، وثالثة عليه 

.
(((

�صورة �صيخ

وجاء يف املو�صوعة العربية العاملية قولهم: “قطع رقيقة م�صتطيلة ال�صكل من الورق 

املقوى، بكل منها اأ�صكال ور�صومات. ومن املمكن اأداء مئات الألعاب باأوراق اللعب. 

.
وي�صرتك يف اللعب اأعداد خمتلفة من الالعبني وفًقا لنوع اللعبة”)))

تاريخها:

ي�صمى  وكان  �صنة،  �صبعمائة  من  اأكرث  منذ  العرب  عند  معروف  اللعب  ورق  اإن 

الُكْنُجَفة، وقد و�صفه ابن حجر الهيتمي باأنها: “اأوراق مزوقة بنقو�ض” كما وجد اأحد 

امل�صت�صرقني ن�صخة نادرة من جمموعة ورق اللعب يف اأحد متاحف اإ�صتانبول ترجع اإىل 

 .
الع�صر اململوكي، ويظهر فيها اجلانب الفني املر�صوم على كل ورقة”)3)

الرابع  القرن  اأوائل  يف  اإل  العرب  عند  احلالية  ب�صورته  اللعب  ورق  ُيعرف  ومل 

ع�صر الهجري/ التا�صع ع�صر امليالدي تقريًبا، ويحتمل اأن يكون قد انت�صر بعد الغزو 

.
(4(

الفرن�صي على يد نابليون بونابارت

م�شمياتها:

لورق اللعب قدمًيا وحديًثا م�صميات عديدة تختلف من بلد لآخر ومن اأ�صمائها:

ة، والكارته، والُكْنُجَفة، والكت�صينة، والورقة اأو ورق اللعب وهو ال�صم  دَّ البتة، وال�صَّ

= وعند انتهاء الورق يح�صب ما بحوزة كل واحد منهم والفائز من كان حائًزا على اأكرب عدد منها. 

ينظر: امل�صابقات واأحكامها يف ال�صريعة الإ�صالمية �ض9)).

ينظر: امل�صابقات واأحكامها يف ال�صريعة الإ�صالمية �ض9))، و الألعاب الريا�صية اأحكامها و�صوابطها   (((

�ض70).

ينظر: املو�صوعة العربية العاملية جملد حرف )الالم( مادة )لعبة الورق(.  (((

ينظر: ورق اللعب تاريخه ورموزه وحكمه �ض 8.  (3(

ينظر: ورق اللعب تاريخه ورموزه وحكمه �ض 56.  (4(
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 .
(((

امل�صهور يف بلدان اخلليج العربي ومن اأ�صهر اأ�صمائها لعبة البلوت

حكمها:

لي�ض من مق�صود هذا البحث التو�صع يف درا�صة حكم اللعب بالورق، اإل اأنه من 

املهم قبل درا�صة حكم ممار�صة األعاب اخلفة بوا�صطة الورق ونحوه، اأن نتعر�ض حلكم 

اللعب بالورق اأوًل، و�صاأكتفي بعر�ض خمت�صر عن حكم اللعب بالورق.

 وقد وقع اخلالف بني الفقهاء يف حكم اللعب بالورق:

القول الأول:

ال�صيخ  ومنهم  بالورق،  اللعب  اإىل حترمي  املعا�صرين  العلم  اأهل  ذهب جمع من 

ابن باز وابن عثيمني وال�صيخ �صالح الفوزان وغريهم، كما �صدر عن اللجنة الدائمة 

.
(((

لالإفتاء بالريا�ض فتوى بحرمة ورق اللعب

واأدلة من يقول باحلرمة تتلخ�ض يف اأن اأوراق اللعب من اآلت اللهو ال�صاّدة عن 

ذكر اهلل وعن ال�صالة؛ ولأنها ت�صغل وتلهي وت�صد عن اخلري، وفيها مغالبة قد تف�صي 

.
(3(

اإىل �صر عظيم بني الالعبني، وقد ت�صغلهم عن ما اأوجبه اهلل عليهم

وميكن اأن يناق�ض هذا القول واأدلته، باأن البحث يف حكم اللعب بالورق اإذا خال 

من هذه املحاذير ال�صرعية، واأما اإذا ا�صتملت على اإحدى املحاذير ال�صرعية فاجلميع 

.
(4(

يتفق على حرمتها

ابن  قال  التعليل،  الختالف يف  مع  ال�صافعية،  بع�ض  باحلرمة  القول  اإىل  و�صبق 

ا كاللعب بالطاب  حجر الهيتمي: “الق�صم اخلام�ض: اللعب بالكنجفة: هو َحراٌم اأي�صً

ح به يِف “اخلادم”؛ لأّنه لي�َصت العمدة فيه اإل على احلزر والتخمني،  والدك كما �صرَّ

ينظر: ورق اللعب تاريخه ورموزه وحكمه �ض 3)، وامل�صابقات واأحكامها يف ال�صريعة الإ�صالمية �ض30).  (((

.https://islamqa.info/ar/answers/321/ :ينظر  (((

ينظر: جمموع فتاوى ابن باز )8/ 98(، وامل�صابقات واأحكامها يف ال�صريعة الإ�صالمية �ض)3).  (3(

ينظر: امل�صابقات واأحكامها يف ال�صريعة الإ�صالمية �ض30).  (4(
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مي  ر، ثم راأيُت الأذرعيَّ نَقل ذلك عن بع�ض ُمتقدِّ كما اأنها العمدة يِف الطاب كما تقرَّ

بُنقو�ض  اأوراق مزوقة  الأع�صار  يِف هذه  للرتك  املردة  اأظَهَره  ومّما  فقال:  اأ�صحابنا 

د ونحوه مّما �صبق  �صموها كنجفٍة يلَعُبون بها، فاإْن كان بِعَو�ٍض فِقماٌر، واإل فهي كالنَّ

.
من التوجيه”)))

على  اعتمادها  يف  ا�صرتاكها  بجامع  الند  على  القيا�ض  عندهم:  التحرمي  فعّلة 

احلظ وامل�صادفة.

واإمنا  واحدة،  لعبة  لي�ض  بالورق  اللعب  اأن    الهيتمي  كالم  على  يورد  وقد 

يندرج حتتها ع�صرات الألعاب، ومنها ما يعتمد على احلظ وامل�صادفة كالند، ومنها 

، فعليه قد ل تّطرد القاعدة التي ذكرها يف جميع 
(((

ما يعتمد على الذكاء والتفكري

اأنواع اللعب بالورق.

القول الثاين:

اأن اللعب بالورق جائز، مع الكراهة -عند بع�صهم-،  وذهب بع�ض العلماء اإىل 

وذلك اإذا خال من املحاذير ال�صرعية.

قال حممد ر�صيد ر�صا  عن الكت�صينة وعن غريها من الألعاب، وذكر قاعدة 

يف ما يلعب به ويلهو فقال: “القاعدة التي نذكرها لتكون ف�صل اخلطاب: اأن العلة يف 

حترمي كل حرام هي امل�صرة يف الدين اأو النف�ض اأو العقل اأو العر�ض اأو املال، فما ل 

.
�صرر فيه ل يحرم”)3)

ال�صارع، ولكن قال بحرمته بع�ض  “ل ن�ض فيه من  اللعب:  ا عن ورق  اأي�صً وقال 

ال�صافعية، وهوؤلء قد جعلوا للعب قاعدة، فقالوا: اإنه يحل منها ما فيه ح�صاب وتفكر 

الكبائر  اقرتاف  عن  الزواجر  وينظر:   ،)(93 /(( وال�صماع  اللهو  حمرمات  عن  الرعاع  كف  ينظر:   (((

�ض336.

ينظر: ورق اللعب تاريخه ورموزه وحكمه �ض8)).  (((

ينظر: جملة املنار )378/6).  (3(
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ي�صحذ الذهن كال�صطرن دون ما كان كالند، اأو كان من العبث. واحلق: اأنه ل يحرم 

.
ا”))) اإل ما كان �صارًّ

قال ال�صيخ الألباين : “اأرى كراهة اللعب بهذه الأوراق ملا فيها من ال�صور 

التي يتمثل فيها كفر اأولئك الذين ابتدعوا هذا الورق ثم اللعب بهذا الورق له اأنواع، 

بع�صها قائم على ت�صغيل احلافظة والذاكرة، وبع�صه قائم على ما ي�صمونه باحلظ، 

فهذا النوع الأخري فيه �صبه بينه وبني الند الذي جاء الن�ض ال�صحيح ال�صريح يف 

حترميه، فقد جاء يف �صحيح م�صلم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اأن الذي يلعب بالند 

.
(((

فمثله كمثل الذي يغم�ض يده يف حلم خنزير ودمه«”. ا.هـ

و�ُصئل ال�صيخ عبداهلل بن عقيل : عن لعب الورقة “الكوت�صينة” وما �صابهها، 

مثل الكريم وغريه، بدون رهان، اإمنا ملجرد الرتفيه عن النف�ض؟

فاأجاب : “اللعب بالورقة ونحوها، كالكريم، وما �صابهه من اللهو املكروه، 

ل باأ�ض به اإذا كان ل ي�صغل عما هو واجب، ول ي�صد عن ذكر اهلل، ول عن ال�صالة، 

ول يثري العداوة والبغ�صاء بني الالعبني، ومل يكن على عو�ض، وخال من اأي مف�صدة، 

و�صرب  اللعبة،  هذه  حقيقة  عرف  من  ولكن  حرام.  فهو  ذلك  من  ب�صيء  اقرتن  فاإن 

اأحوال الذين ميار�صونها عرف اأنها ل تخلو من اأكرث هذه الأ�صياء، اأو �صيء منها اإل يف 

.
النادر، والنادر ل حكم له”)3)

اخلال�شة:

اللعب بالورق خمتلف يف حكمه ومن حّرمه فالأجل ما ي�صتمل عليه من حماذير اأو 

يرتتب عليها، كما لو دخله الرهانات واملقامرة، اأو كان معتمًدا على احلظ وامل�صادفة 

مثل الند، اأو اإذا األهى عن واجب �صرعي اأو اأف�صى اإىل م�صاحنة اأو بغ�صاء، اأو اللعب 

ينظر: جملة املنار )6)/85)).  (((

ينظر: جامع تراث العالمة الألباين يف الفقه 6)/ 9)4 - نا�صر الدين الألباين )ت 0)4))  (((

ينظر: فتاوى ابن عقيل ))/ 440(. ومن دقة فقه ال�صيخ يف هذه الفتوى، اأنه ذكر احلكم ال�صرعي الذي   (3(

يراه يف هذه امل�صاألة من حيث الأ�صل، وبني ال�صوابط للقول باجلواز، ثم رجع على امل�صاألة بالنظر فيها 

من حيث الواقع، والذي يق�صي فيه بحرمة اللعب ب�صبب ما ت�صتمل عليه من املحاذير ال�صرعية.
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املحاذير  هذه  من  خال  فاإذا  اتفاق،  حمل  هذا  ولعل  الوقت،  لإ�صاعة  باإ�صراف  بها 

فالذي يرتجح لدي جواز اللعب بالورق، اإذ الأ�صل يف الأ�صياء الإباحة.

 ولنختم مبا جاء عن �صهل بن اأبي �صهل العجلي، مفتي ني�صابور ، اأنه �ُصئل 

عن اأحد الألعاب فقال: “اإذا �صلم املال من اخل�صران، وال�صالة عن الن�صيان، فذلك 

.
اأن�ض بني اخلالن، كتبه �صهل بن حممد بن �صليمان”)))

ممار�شة األعاب اخلفة بوا�شطة اأوراق اللعب.

اإذا اأردنا اأن نحكم على �صيء فال بد من ت�صوره، ومعرفته على حقيقته يف الواقع، 

 ،
(((

ت�صوره عن  فرع  ال�صيء  على  احلكم  امل�صهورة،  القاعدة  من  معروف  هو  وكما 

وعليه، فهذه بع�ض النقاط التي تعطي للقارئ ت�صوًرا عن م�صاألتنا.

اأوًل: �شورة اللعبة: 

باأن  بالورق: وذلك  األعاب اخلفة  لواحدة من  اللعبة مبثال   ميكن تقريب �صورة 

يتحدى لعب اخلفة اجلمهور باإظهار الورقة التي يختارها اأحدهم، فيقوم واحد من 

ُيرجع  ثم  اجلمهور،  من  معه  من  يريها  اأو  نف�صه  يف  الأوراق  اأحد  فيختار  اجلمهور 

الورقة املختارة اإىل رزمة الأوراق مع اإخفاءها متاًما عن لعب اخلفة، وقد يقوم الذي 

من اجلمهور بخلط الأوراق لزيادة اإبعادها عن نظر لعب اخلفة.

يقوم لعب اخلفة باأخذ الورق واللعب به وتقليبه مدة ي�صرية، ثم ي�صتخرج تلك 

الورقة التي اختارها الالعب، يف اندها�ض تام من اجلمهور، وقد ُيح�صر الورقة من 

جيب اأحد الالعبني، اأو من كرتون مغلق باإحكام، رغم اأن الورقة املختارة ُو�صعت مع 

رزمة الأوراق، اأو ُيظهر له �صورة الورقة التي اختارها حمفوظة يف جواله، اأو يت�صل 

اأحد  التي اختارها  الورقة  الغائبني عن هذا املجل�ض ليذكر له ا�صم  اأ�صدقاءه  باأحد 

احلا�صرين، وغري ذلك من الأنواع الكثرية املده�صة.

ينظر: الطبقات الكربى لل�صبكي )400/4).  (((

ينظر الكالم على هذه القاعدة يف: التقرير والتحبري �صرح التحرير، لبن اأمري احلاج، ))/ )8).  (((
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ثانًيا: على ماذا يعتمد لعب اخلفة يف ممار�شته لهذه اللعبة:

بع�ض ممار�صي هذه  ت�صريحات  النقطة من خالل خال�صة  اإي�صاح هذه  ميكن 

:
(((

الألعاب فيقول بع�صهم

اإن األعاب اخلفة هي مهارة وفن، الهدف منه هو الإبهار والت�صلية، ويعتمد على 

املرونة، والتمثيل، وبع�ض الأدوات اخلا�صة.

واخلدع الب�صرية هي كل ما تراه العني ويجهله العقل، ولي�ض من ال�صروري اأن كل 

ما يراه امل�صاهد هو فعاًل من الواقع، فعمل لعب اخلفة يتطلب اأن يقنع امل�صاهد باأن 

ال�صندوق )فارغ( وهو يف الواقع ممتلئ، وهذا الفن يتطلب الدرا�صة و املمار�صة كي 

اأ�صرار املهنة،  باإف�صاء  اإىل مرحلة الحرتاف، ولي�ض الالعب ملزًما  ي�صل ال�صخ�ض 

فهذا الفن يعتمد اعتماًدا كلًيا على عن�صر الإبهار، و اإذا ك�صفت �صر اإحدى اخلدع 

ذهب النبهار من امل�صاهد.

وبخ�صو�ض ا�صتعمال ال�صحر يف األعاب اخلفة يجيب بع�ض حمرتيف هذه الألعاب؛ 

بنفي ذلك مطلًقا، والفرق بني األعاب اخلفة وال�صحر كبري جًدا كالفرق بني ال�صماء 

منه  والغر�ض  �صرًعا  وحُمّرم  الكرمي  القراآن  ومذكور يف  فال�صحر معروف  والأر�ض، 

هو اأذى النا�ض، اأما األعاب اخلفة فهي مهارة وفن، الهدف منه هو الإبهار والت�صلية، 

.
(((

ويعتمد على املرونة، والتمثيل، وبع�ض الأدوات اخلا�صة

اليد،  عالية يف  على خفة  يعتمدون  اأنهم  يقولون:  كما  الالعبني  هوؤلء  واقع  اإذن 

ومهارات وقدرات فنية وحركية، بالإ�صافة اإىل مهارة ت�صتيت اأذهان الالعبني، و�صرف 

انتباههم عن اكت�صاف �صر اخلدعة، ول يعتمد بع�صهم البتة على ال�صحر اأو ال�صتعانة 

باجلن، ويوؤيد هذا، اأن بع�ض لعبي اخلفة، بعد النتهاء من اللعبة، يقوم ب�صرح طريقة 

الكالم الآتي ميثل وجهة نظر جملة من ممار�صي األعاب اخلفة يذكرونه يف معر�ض حديثهم من خالل   (((

املقابالت التلفزيونية اأو احلوارات ال�صحفية، ويف الرابط مثال لأحد هذه احلوارات مع اأحد حمرتيف 

 https://www.al-madina.com/article/159126/ :األعاب اخلفة

�صياأتي مناق�صة هذا الكالم يف اآخر املطلب باإذن اهلل.   (((
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اأنه قد ُوجد يف بع�ض مقاطع  اخلدعة، وكيف ا�صتطاع اكت�صاف الورقة املخفية، كما 

بل  اخلفة،  باألعاب  امل�صهورين  الالعبني  اأ�صرار  بك�صف  يقوم  من  ونحوه  )اليوتيوب( 

.
(((

هناك بع�ض الكتب التي األفت يف ك�صف اأ�صرار اخلفة يف القدمي واحلديث

ثالًثا: ممار�شة األعاب اخلفة بغري الورق:

ل تقت�صر األعاب اخلفة على اللعب بالورق، بل ميكن للحاذق يف األعاب اخلفة اأن 

يبتكر اأي فكرة ويطبق عليها لعبة اخلفة واخلداع، ويف النظر لواقع الالعبني جند 

الكثري من الأدوات التي ي�صتخدمونها يف لعبهم، وقد ل يوؤثر اختالف الأدوات التي 

ي�صتعملها الالعب يف احلكم ال�صرعي، اإل اأنني اأردت التو�صع يف ذكر اأ�صول الأنواع 

امل�صتعملة يف األعاب اخلفة ليكون القارئ يف ت�صور تام عن هذه الألعاب، فمن الألعاب 

فيظهر  خفية،  بطرق  اجلمهور  يخادع  اأنه  الالعبني:  بع�ض  ميار�صها  التي  ال�صهرية 

للنا�ض القدرة على حتويل الأ�صياء، مثل حتويل الورق العادي اإىل نقود، اأو يظهر لهم 

اأو  الفارغة،  القبعة  اأو احلمامة من  الأرنب  اإخراج  مثل  اإيجاد معدوم،  القدرة على 

اإخفاء موجود، مثل اإخفاء �صخ�ض ونحوه، اأو يظهر القدرة على فعل اخلوارق، مثل 

اإظهار  اأو  يتاأثر،  اأن  دون  اآلة حادة يف جوفه  اأو  �صيف  اإدخال  اأو  الهواء  الطريان يف 

القدرة على حتمل ال�صعاب مثل امل�صي على امل�صامري، اأو �صحب ال�صيارة ب�صعره، اأو 

و�صع ال�صخرة العظيمة على �صدره، اإىل غري ذلك من املمار�صات الكثرية يف األعاب 

اخلفة، والتي مبناها يف الغالب على خداع واأ�صرار يخفيها الالعب عن اجلمهور.

وهذه الألعاب تختلف درجاتها، فبع�صها ميكن للعقل ت�صديق الالعب يف قدرته 

على فعلها بالتمويه واخلداع، واأما يف بع�ض الألعاب في�صتحيل على العقل ت�صديق اأن 

ي�صتقل الالعب بقدرته يف اأداء هذه اللعبة اإل مبعونة من اجلن اأو با�صتعمال ال�صحر 

التخييلي، ونحو ذلك.

يف  ت�صتخدم  وغالبها  املتاجر،  بع�ض  يف  ُتباع  التي  الألعاب  اخلفة،  األعاب  ومن 

لفت قدمًيا يف املبحث الثالث من الف�صل الأول، واأما الكتب التي األفت حديًثا 
ُ
اأ�صرت لبع�ض الكتب التي اأ  (((

فينظر مثاًل: ك�صف اأ�صرار الألعاب ال�صحرية والألعاب اخلفية، تاأليف م�صطفى عا�صور.
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خمادعة �صغار ال�صن ونحوهم، وميكن ممار�صتها لأي اأحد من النا�ض بعد اأن يقوم 

.
(((

بفهم �صر اخلدعة فيها، ثم بعد ذلك يطبق اللعبة على اأفراد عائلته ونحوهم

رابًعا: احلكم ال�شرعي يف ممار�شة هذه الألعاب.

بعد تعرفنا على جملة كافية من الأمثلة وال�صور، وواقع هذه الألعاب، ناأتي الآن 

لدرا�صة احلكم ال�صرعي لها، واإذا اأردنا اأن ن�صدر احلكم ال�صرعي على ال�صيء فننظر 

له من جهة حقيقته، ومن جهة الواقع الذي هو عليه.

وبالنظر لألعاب اخلفة من هاتني اجلهتني، نقول: اإن جمرد اللعب والت�صلية ببع�ض 

األعاب اخلفة، املت�صورة عقاًل، واملقبولة عرًفا، جائز من حيث الأ�صل، مامل تقرتن 

ب�صيء يجعلها حراًما، كما مر معنا يف م�صاألة حكم اللعب والت�صلية من حيث الأ�صل.

األعاب اخلفة والتي ُيظهر فيها الالعب خرق العادة، باإيجاد �صيء  اأن بع�ض  اإل 

معدوم اأو اإخفاء موجود، ونحو ذلك مما مر التمثيل عليه، فيها العديد من املحظورات 

، وا�صتدلوا 
(((

ال�صرعية وقد بنّي بع�ض اأهل العلم من املعا�صرين حرمة هذه الألعاب

مبا يلي:

اأن هذه الألعاب هي نوع من ال�صحر حقيقة، وعلى فر�ض اأنه ل ي�صتخدم فيها . )

م�صابهة  فيها من  ملا  ال�صحر،  ترويج  فيها مدخل من مداخل  اأن  اإل  ال�صحر 

الأعمال ال�صحرية.

اأن هذه الألعاب ت�صتمل على الغ�ض واخلداع وقد جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص النهي عن . )

.
(3(

اِر« ا، و املكُر واخِلداُع يف النَّ نا فلي�ض منَّ اخلديعة فقال: »من غ�صَّ

ينظر: امللحق يف اآخر البحث وفيه جملة من ال�صور والأنواع لهذه الألعاب.  (((

ا: ال�صيخ  وممن قال بهذا القول: اللجنة الدائمة برئا�صة ال�صيخ ابن باز، و ممن قال بهذا القول اأي�صً  (((

ابن عثيمني، وال�صيخ الألباين، وال�صيخ عبداهلل بن جربين، وال�صيخ �صالح الفوزان، وال�صيخ عبدالكرمي 

اخل�صري، وغريهم من اأهل العلم، ينظر: ر�صالة بعنوان األعاب بهلوانية يف ميزان ال�صريعة الإ�صالمية 

�ض68.

“الكبري” )0) / 38))  “�صحيحه” )) / 6)3( برقم: )567(، والطرباين يف  اأخرجه ابن حبان يف   (3(
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اأن ا�صم ال�صاحر يتناول بعمومه من يقومون بالأعمال التي تعتمد على خفة . 3

.
(((

اليد، والإ�صالم حرم ال�صحر

اأن يف . 4 اأنه لو تنزلنا وقلنا بخلو هذه الألعاب من الأمور املُحّرمة فاإنه يقال: 

ال�صحر  �صاأن  من  وتهوين  النا�ض،  عقيدة  على  �صيء  اأثر  الألعاب  هذه  مثل 

وال�صحرة، با�صتمراء هذه امل�صاهد التي يظهر فيها خروقات للعادة من قبل 

.
(((

الالعب، وقدرته على التاأثري والتغيري؛ لذا حترم من باب �صد الذريعة

وقد اأنكر جندب الأزدي  على �صاحر كان يلعب بني يدي الوليد بن عقبة، 

فيقطع راأ�ض اإن�صان ثم يعيده حتى قال بع�ض النا�ض: �صبحان اهلل اإنه يحيي املوتى! 

فجاء جندب يف اليوم الذي يليه وقد ا�صتمل �صيفه، فلما بداأ ال�صاحر يف لعبه قطع 

.
جندب راأ�صه ب�صيفه، وقال: “اإن كان �صادًقا فليحي نف�صه”)3)

النا�ض  يري  فاأخذ  بابل،  من  �صاحر  “جاء  اأنه  النبالء:  اأعالم  �صري  يف  وجاء 

الأعاجيب، يريهم حباًل يف امل�صجد وعليه فيل مي�صي، ويري حماًرا ي�صتد حتى يجيء 

فيدخل يف فمه ويخرج من دبره، وي�صرب عنق رجل، فيقع راأ�صه، ثم يقول له: قم، 

والنا�ض جمتمعون على  واأتى  �صيًفا،  فاأخذ  فيعود حيًّا. فراأى جندب بن كعب ذلك، 

ال�صاحر، فدنا منه، ف�صربه، فاأذرى راأ�صه، وقال: اأْحِي نف�صك، فاأراد الوليد بن عقبة 

.
قتله، فلم ي�صتطع، وحب�صه”)4)

وبالنظر يف كالم اأهلم العلم يف كتب الرتاث جندهم اأنهم تكلموا عن ما ي�صمى 

بال�صعبذة وهي تنطبق على حال بع�ض ممار�صي األعاب اخلفة:

برقم: )34)0)( واأبو نعيم يف حلية الأولياء )89/4)(، و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع: 6408.

.http://www.fatawah.net/Fatawah/577.aspx ينظر: فتوى املجل�ض الإ�صالمي  (((

.http://www.fatawah.net/Fatawah/577.aspx ينظر: فتوى املجل�ض الإ�صالمي  (((

ينظر: تاريخ الإ�صالم ت ب�صار ))/ 4)6(،الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ))/ 6)6).  (3(

ينظر: �صري اأعالم النبالء )76/3)).  (4(
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.
وال�شعبذة هي: “لعب ُيري الإن�صان منه ما لي�ض له حقيقة كال�صحر”)))

، و�صّرح 
(((

وقد تكلم العلماء عن حكم ال�صعبذة وعدوها �صرًبا من �صروب ال�صحر

:
(3(

بع�صهم بحرمتها، واإليك طائفة من اأقوالهم

التََّخيُّالُت،  ْحِر:  ال�صِّ ِمَن  الّراِبُع  ْوُع  “النَّ الرازي:  نقاًل عن    ابن كثري  يقول 

 ِ ْيِء املَُعنيَّ َر َقْد ُيْخِطُئ وَي�ْصَتِغُل ِبال�صَّ ْعَبَذُة، وَمْبناُه َعلى اأنَّ الَب�صَ والأْخُذ ِبالُعُيوِن وال�صَّ

الّناِظِريَن  اأْذهاَن  ُيْذِهُل  �َصْيٍء  َعَمَل  ُيْظِهُر  احلاِذَق  املُ�َصْعِبَذ  اأنَّ  َترى  األ  ِه،  َغرْيِ ُدوَن 

ْيِء ِبالتَّْحِديِق وَنْحِوِه،  ْغُل ِبَذِلَك ال�صَّ ُخُذ ُعُيوَنُهْم اإَلْيِه، َحّتى اإذا ا�ْصَتْفَرَغُهُم ال�صُّ
ْ
ِبِه، وَياأ

َعِمَل �َصْيًئا اآَخَر َعَماًل ِب�ُصْرَعٍة �َصِديَدٍة، وِحيَنِئٍذ َيْظَهُر َلُهْم �َصْيٌء اآَخُر َغرْيَ ما اْنَتَظُروُه. 

دِّ ما ُيِريُد  ِرُف اخَلواِطَر اإىل �صِ ُه �َصَكَت ومَلْ َيَتَكلَّْم مِبا َي�صْ ا، وَلْو اأنَّ بون ِمنُه ِجدًّ فيتعجَّ

ِك النُُّفو�ُض والأْوهاُم اإىل َغرْيِ ما ُيِريُد اإْخراَجُه، َلَفِطَن الّناِظُروَن  اأْن َيْعَمَلُه، ومَلْ َتَتَحرَّ

.
ِلُكلِّ ما َيْفَعُلُه”)4)

يقول ال�صيخ عبدالعزيز الراجحي -حفظه اهلل- تعليًقا على كالم ابن كثري: “كل 

ما يفعله امل�صعبذ هو اأنه ي�صرف اخلواطر، وهذا هو �صحر التخييل، وي�صميه بع�ض 

العامة )قمرة(، ومنه �صحر �صحرة فرعون، فاإنهم جعلوا يف الع�صي واحلبال زئبًقا، 

ف�صارت تتلوى وكاأنها حيات، وخيلوا على النا�ض، ومنها الألعاب البهلوانية التي يفعلها 

بع�ض النا�ض، كمن يجر ال�صيارة ب�صعر حليته، اأو ي�صرب بطنه ويخرج الدم، اأو يدخل 

من فم البعري ويخرج من دبره، وهو كذاب يخيل اأنه يدخل من فم البعري وهو مي�صي 

حوله، اأو يخيل اأنه ي�صرب بطنه وهو ل ي�صرب بطنه، وحتى الذي يقول: اإنه يقطع 

ينظر: امل�صباح املنري ))/ 4)3(، وينظر: اأبجد العلوم للقنوجّي �ض)5)4( دار ابن حزم.  (((

جاء يف الفروق لأبي هالل الع�صكري ))/57)): “الفرق بني ال�صحر وال�صعبذة: اأن ال�صحر هو التمويه   (((

وتخيل ال�صيء بخالف حقيقته مع اإرادة جتوزه على من يق�صده به، و�صواًء اأكان ذلك يف �صرعة اأو بطء، 

ويف القراآن “يخيل اإليه من �صحرهم اأنها ت�صعى” وال�صعبذة ما يكون من ذلك يف �صرعة، فكل �صعبذة 

�صحر ولي�ض كل �صحر �صعبذة”.

.https://www.islamweb.com/ar/fatwa/25403/ ا�صتفدته من فتوى مبوقع ال�صبكة الإ�صالمية  (3(

امل�صمى  اأو  الغيب  مفاتيح  تف�صريه  يف  كما  الرازي  عن  ينقل  وهو   ،)369/(( كثري  ابن  تف�صري  ينظر:   (4(

التف�صري الكبري )3/ 4)6).
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ا ن�صفني وهو يف �صندوق كاذب، وقد تبني اأنهم ي�صورون ال�صورة التي تعر�ض  �صخ�صً

يعر�صونها  ثم  اأخرى،  جهة  يف  واآخر  جهة  يف  ا  �صخ�صً وي�صعون  اآخر،  وقت  يف  هذا 

.
وال�صاحر ي�صرب ال�صندوق وكاأنه قطعه ن�صفني، وهذا كله من �صحر التخييل”)))

يقول ابن الهمام من احلنفية: “ول ُتقبل �صهادة اأهل ال�صعبذة، وهو الذي ي�صمى 

يف ديارنا دكاًكا؛ لأنه اإما �صاحر اأو كذاب، اأعني: الذي ياأكل منها ويتخذها مك�صبة، 

 .
فاأما من علمها ومل يعملها فال”)))

وال�صرب  والتنجيم  الكهانة  “وحترم  ال�صافعية:  من  الأن�صاري  زكريا  ويقول 

اأخًذا  اأو  اإعطاًء  اأي  املذكورات،  اأي  وحلوانها،  وال�صعبذة  وال�صعري  واحل�صى  بالرمل 

 .
لعو�ٍض عنها، بالن�ض ال�صحيح يف حلوان الكاهن، والباقي يف معناه”)3)

ويقول من�صور البهوتي من احلنابلة: “وُيعزر من يدخل النار ونحوه ممن يعمل 

 .
ال�صعبذة ونحوها”)4)

وجاء يف فتاوى الرملي: “اأن ال�صعبذة م�صرتك مع ال�صحر يف التحرمي، واأن كثرًيا 

 .
من العلماء اأدرجوها فيه”)5)

ويف املجموع للنووي: “ول يجوز بيع كتب الكفر، وهكذا كتب التنجيم وال�صعبذة 

والفل�صفة، وغريها من العلوم الباطلة املحرمة، فبيعها باطل؛ لأنه لي�ض منها منفعة 

.
مباحة”)6)

َيْفَعله اأهل احللق الَّذين يِف  “َهل من ال�صحر ما   : و�ُصِئَل ابن حجر الهيتمي 

بعد  َلُه  وندائهم  واإعادتها  الإْن�صان  َراأ�ض  َكقطع  َغِريَبة  اأ�ْصياء  ِفيها  وَلُهم  الطرقات، 

ينظر: �صرح تف�صري ابن كثري - الراجحي )47/ 7).  (((

ينظر: فتح القدير )4/7)4).  (((

ينظر: اأ�صنى املطالب �صرح رو�ض الطالب )4/)8).  (3(

ينظر: ك�صاف القناع عن منت الإقناع )6/ 8))).  (4(

ينظر: فتاوى الرملي )4/ 375).  (5(

ينظر: املجموع �صرح املهذب )9/ 53)).  (6(
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ُهَو  ا  مِمّ َذِلك  وغري  اب  الرتُّ من  دارهم  َنْحو  وجعل  َفُيِجيبُهْم،  اإعاَدتها  وقبل  قطعها، 

ة والَقُبول، واإْخراج اجلان وَنْحو َذِلك. َفاأجاب بقوله:  َم�ْصُهور َعْنُهم، وَكذا ِكتاَبة املحبَّ

الأْفعال، ول يجوز  َهِذه  َلُهم  َيُكوُنوا �صحرة َفال يجوز  اإْن مل  َحَرة،  ال�صَّ يِف معنى  َهوؤُلِء 

ي والقبائح  لأحد اأن يقف َعَلْيِهم ِلأن يِف َذِلك اإغراء َلُهم على اِل�ْصِتْمرار يِف َهِذه املعا�صِ

من  َمنعهم  قدر  من  كل  على  َفيجب  َحِقيِقّي،  وف�صادهم  َقْطعي  واإف�صادهم  ال�صنيعة، 

اأفتوا ِبحْرَمة املُُرور  تنا  اأِئمَّ َعَلْيِهم، واإذا كاَن كثري من  َذِلك، ومنع الّنا�ض من الُوُقوف 

و�ض احَلِرير، وَراأوا اأن التفرج  بالزينة، على اأن اأكرث اأهلها مكرهون على التزيني ِبُخ�صُ

لِء  َعَلْيها ِفيِه اإغراء على فعلها، وللحاكم على الأمر بها، َفما َظنك بالُفرجة على َهوؤُ

ة، الَِّذي يقطع َيد الرجل  الكذبة املارقني، واجلهلة املف�صدين ويِف املُواِزية من كتب املاِلِكيَّ

اأو ُيدخل ال�صكني يِف َجوف َنف�صه، اإن كاَن �صحًرا قتل واإّل ُعوِقَب. و�ُصِئَل اْبن اأبي زيد من 

وؤال َفقاَل: اإْن مل يكن يِف اأفعالهم ِتْلَك ُكْفر َفال �َصْيء َعَلْيِهم  اأئمتهم َعن َنْحو ما يِف ال�صُّ

، وتعقبه املرزاين َفقاَل: َهذا خالف ما اْختاَرُه �َصيخنا الإمام، اأنهم 
(((

ة َيد ا ُهَو خفَّ واإمنَّ

.
واَية ِلْبِن عبدالرب...”))) �صحرة واأن الُوُقوف َعَلْيِهم ل يجوز، وُهَو ي�صبه ظاهر الرِّ

الإن�صان  بك�صب  فيقع  الغرائب:  من  الثاين  “الق�صم   : املعلمي  ال�صيخ  قال 

وَت�َصبُّبه، وقد ُت�صّمى خوارق؛ خلفاء اأ�صبابها وجهل غالب النا�ض بها.

ُعِرَفْت  فاإذا  خارقة،  الأمر  َل  اأوَّ ُتَظنُّ  اأعمال  عن  عبارة  وهي:  ال�صعبذة،  فمنها: 

و�صرعة  اليد  ة  خفَّ اأو  النا�ض،  اأكرث  يجهلها  ٍة  خا�صيَّ مبعونة  ِحَيٌل  اأنها  تبني  اأ�صبابُها 

ه  اأعدَّ قد  خفي  عمٍل  اأو  امل�صعوذ،  يخفيها  باآلة  اأو  الناظر،  يثبته  ل  حدٍّ  اإىل  احلركة 

من قبل، اأو م�صاعدة �صخ�ض اآخر خمتبٍئ اأو ظاهٍر، والنّظارة ل يح�صبون له عالقة 

ظنونهم  و�صرف  النظارة،  تغليط  يف  مهارٌة  وللم�َصْعِبذ  ذلك.  غري  اأو  بامل�صعوذ، 

واأب�صارهم اإىل غري ما يريده.

ينظر: فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب الإمام مالك ))/ 349).  (((

ينظر: الفتاوى احلديثية لبن حجر الهيتمي ))/ 87(، وكذلك حكى ابن عابدين هذه امل�صاألة عن ابن   (((

حجر يف �صياق الإقرار له. ينظر: حا�صية ابن عابدين )) / 43( وما بعدها.
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وقريب من ال�صعبذة ما ي�صمى الآن بالألعاب الريا�صية، كرفع الأثقال العظيمة، 

وامل�صي على �صلك دقيق ممدود بني جدارين، اأو نحوها، والإم�صاك عن التنف�ض مدة 

نوا عليه  طويلة، وغري ذلك مما ل ي�صتطيع الإن�صان فعله ابتداًء، ولكن اأ�صحابه مترَّ

زماًنا حتى �َصُهَل لهم.

ومن هذا القبيل: الإم�صاك عن الأكل مدة طويلة، وتناول بع�ض ال�صموم، واإدخال 

.
حديدة يف مو�صٍع خا�ضٍّ من البدن”)))

و�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ حممد بن عثيمني  ال�صوؤال التايل: “يف بالدنا ما ي�صمى 

اأماكن  للت�صلية يف املدار�ض ويف  باأعمال �صحرية  باحلواة جمع حاٍو، وهو رجل يقوم 

النزهة، فياأخذ ورقة بي�صاء ويدخلها يف جيبه ويخرجها عملة ورقية من فئة الألف اأو 

اخلم�صمائة، اأو يدخل مندياًل يف فيه ويخرجه ع�صرات املناديل معقودة ببع�صها وبها 

اأ�صالك اأو اأموا�ض وما اأ�صبه ذلك.

فهل هذا من ال�صحر املحرم؟

فاأجاب : “نعم، هذا من ال�صحر املحرم ل �صك، وقد قال اهلل تعاىل يف �صاأن 

�صحرة اآل فرعون ملا األقوا حبالهم وع�صيهم اأن مو�صى  )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ل له اأنها حيات مالأت الأر�ض واأنها ت�صعى نحوه فخاف، فاأمره  ٹ  ٹ( ]طه:66[ ُخيِّ
اهلل اأن يلقي ع�صاه )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ( ]ال�صعراء:45[.

املناديل  فهذه   ، اهلل  له يف خلق  تاأثري  واإل فال  للعيون،  �صحًرا  يكون  وهذا 

التي اأدخلها لي�صت اإل مندياًل واحًدا، والورقة التي اأدخلها واأخرجها نقوًدا لي�صت اإل 

.
الورقة الأوىل، لكنه �صحر اأعني النا�ض”)))

اخلال�شة:

فيه  منها  كان  فما  واحدة،  ودرجة  واحد،  �صكل  على  لي�صت  اخلفة  األعاب  اأن 

ينظر: رفع ال�صتباه عن معنى العبادة والإله وحتقيق معنى التوحيد وال�صرك باهلل ))/54)( للمعلمي.  (((

ينظر: لقاء الباب املفتوح )9)/0)).  (((
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ا�صتعمال لل�صحر اأو ال�صتعانة باجلن، اأو ت�صّبه بال�صحرة، اأو فيه غ�ض للنا�ض وادعاء 

باأن الالعب لديه قدرات خارقة عن العادة، لقلب احلقائق، والتاأثري يف الواقع، ونحو 

ذلك فهذه ل جتوز؛ لالأدلة التي �صبق ذكرها.

معرفتها  ميكن  خدع  على  مبنية  اللعبة  واأن  اليد،  خفة  باب  من  منها  كان  وما 

لك�صف  الذهن  لتحريك  للجمهور  الالعب  بطريقة حتدي  تكون  اأو  وقوعها،  وت�صور 

لغز اللعبة، مع الإخبار باأنها جمرد لعبة للت�صلية تعتمد على اخلفة والذكاء، مع عدم 

رهان  واأخذ  قمار  ال�صرعية من  املحاذير  من  ومع خلوها  ونحوهم،  بال�صحرة  ت�صبه 

على التحدي ونحوه، فهذه ل باأ�ض بها، فاإن الأ�صل يف الألعاب -كما مر معنا- احلل 

والإباحة.

جاء يف فتوى جمل�ض الإفتاء والبحوث والدرا�صات الإ�صالمية بالأردن قولهم:

“األعاب اخلفة: هي األعاب لطيفة مبناها على اخلفة وال�صرعة والتخييل واخلداع 

الب�صري، وهذه الألعاب ل تدخل يف مفهوم ال�صحر املن�صو�ض على حترميه يف ال�صرع.

ال�صحر  تتفق يف حمتواها مع  اأنها ل  اإل  النا�ض-  �صحًرا عند  �ُصميت  فهي -واإن 

املنهي عنه، فال حرج يف فعلها.

لكن الأوىل بامل�صلم �صغل وقته بالنافع املفيد، بدًل من تعلم وممار�صة هذه الألعاب 

.
التي ل فائدة فيها”)))

 ،
(((

اخلمي�ض عثمان  ال�صيخ  الثاين  الوجه  هذا  على  اخلفة  األعاب  اأجاز  وممن 

 حفظهما اهلل.
(3(

وال�صيخ علي ال�صبل

 مبا يلي:
(4(

وُيجاب عن قول بع�ض ممار�صي األعاب اخلفة -ال�صابق ذكره-

.https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3196#.X6ig2tDXLIU :ينظر الفتوى على الرابط  (((

 https://www.youtube.com/watch?v=r0zRf8gmaWA :ينظر فتوى لل�صيخ عرب اليوتيوب  (((

 https://www.youtube.com/watch?v=TQ17emxP5Cw :ينظر فتوى لل�صيخ عرب اليوتيوب  (3(

ينظر: خال�صة قولهم حتت النقطة الثانية: )على ماذا يعتمد لعب اخلفة يف ممار�صته لهذه اللعبة(   (4(

من هذا املطلب.
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اإن نفي ا�صتعمال ال�صحر اأو الت�صبه به عن جميع لعبي اخلفة، ل ُي�صّلم به وهو 

خالف الواقع.

نعم، هم لي�صوا على درجة واحدة، فمنهم من يعتمد اعتماًدا �صريًحا على ال�صحر 

واجلن، ومنهم من يعتمد على اأعوان اآخرين من النا�ض واإن كان امل�صاهد ليراهم، 

ومنهم من يعتمد على خفة يده اأو على بع�ض الأدوات اخلا�صة به.

ثم اإنه لو �صلمنا جدًل باأن لعبي اخلفة اأو بع�صهم ل يعتمد على ال�صحر ونحوه 

لأن  مطلًقا،  احلكم  مباحة  اخلفة  األعاب  يجعل  ل  هذا،  جمرد  فاإن  املحرمات،  من 

هذه الألعاب ل يقت�صر احلكم على ذاتها فقط، بل لبد من النظر اإىل ما يتعلق بها 

ويتلب�ض بالعبها اأو امل�صاهد لها، كمثل الت�صبه باأفعال ال�صحرة، اأو التاأثري على عقائد 

وادعاء  للعادة،  خروقات  ي�صنع  مبن  وتعلقهم  عندهم  ال�صحر  �صاأن  وتهوين  النا�ض 

القدرة على التاأثري والتغيري.

فكل هذا وغريه يوؤثر يف احلكم ال�صرعي، وبالتايل فمن العجب اأن يت�صدى بع�ض 

لعبي اخلفة لبيان احلكم ال�صرعي لهذه امل�صاألة، وهم لي�صوا اأهاًل لذلك، بل الواجب 

الرجوع يف بيان الأحكام ال�صرعية لأهل العلم، وقد �صبق بيان احلالت التي حترم 

فيها هذه الألعاب واحلالت التي جتوز، وهلل احلمد واملّنة.
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املبحث الثالث

حكم م�صاهدة األعاب اخلفة اأو ح�صورها

اليد،  األعاب خفة  بيانها، م�صاألة حكم م�صاهدة  النا�ض  التي يحتاج  امل�صائل  من 

باحل�صور  امل�صاهدة  اأكانت  و�صواًء  ونحوها،  ال�صريك  واألعاب  البهلوانية،  الألعاب  اأو 

املبا�صر، اأو من خالل الو�صائل احلديثة عرب التلفاز اأو مقاطع اجلوال ونحوها، فاأقول 

وباهلل التوفيق:

اإن حكم م�صاهدة هذه الألعاب فرع عن حكم الألعاب نف�صها، فلذلك هذه الألعاب 

على نوعني:

النوع الأول:

اأن تكون م�صتملة على ال�صحر وال�صعوذة، وبع�ض املحرمات، فتكون حمرمة حينئذ، 

:
(((

وينبني عليه حرمة م�صاهدتها؛ ولذلك لالأمور التالية

اأن يف م�صاهدة عرو�ض ال�صحرة فتنة واإعجاب بهم، في�صبح ال�صاحر يف اأعني . )

اأن  مع  واملرح،  اللهو  قلوبهم  على  ُيدخل  ُم�صّلًيا  طيًبا  �صاحًلا  اإن�صاًنا  النا�ض 

اهلل  و�صف ال�صحرة باملف�صدين فقال : )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

فهذه  ]يون�ض:)8[.  ڄ(  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ  
املف�صدة كافية يف حترمي م�صاهدة عرو�ض ال�صحرة.

اعتاد . ) فاإذا  عليه،  وجراأة  باملنكر  ا�صتهانة  ال�صحرة  اأعمال  م�صاهدة  يف  اأن 

امل�صلم هذه املناظر زالت من قلبه نكارته، وبداأت نف�صه تاألف تلك الأعمال، 

.https://www.islamweb.com/ar/fatwa/51837/ ينظر فتوى عرب الرابط  (((

.https://islamqa.info/ar/answers/210495/ :وفتوى اأخرى على رابط
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اأن  املفا�صد  اأعظم  ومن  الإ�صالم،  عن  وردة  كفر  اأعمال  حقيقتها  يف  وهي 

ي�صت�صيغ القلب املع�صية، فال يعرف املعروف ول ينكر املنكر.

اأنه يف م�صاهدة عرو�ض ال�صحرة اإعانة لهم على كفرهم وباطلهم، اإما بالن�صر . 3

والدعاية لهم وللقنوات التي تعر�ض براجمهم، اأو حتى بدفع الأموال كما هو 

احلال يف ح�صور عرو�ض “ال�صريك”.

اأنه قد يوجد يف ال�صريك بع�ض املحرمات كاملو�صيقى اأو ن�صاء متربجات �صواًء . 4

من امل�صاهدين حيث يكون املكان خمتلًطا، اأو من اأع�صاء ال�صريك حيث يكون 

ن�صاء يقمن باأعمال بهلوانية اأو ريا�صية يف مالب�ض �صيقة جُت�ّصم عوراتهن.

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ �صالح الفوزان حفظه اهلل ال�صوؤال الآتي: “ اإن بع�ض القنوات 

 - امل�صلمني  وبع�ض  وامل�صعوذين،  والكهان  ال�صحرة  مع  لقاءات  يعر�صون  الف�صائية 

هداهم اهلل - ي�صاهدون هذه الفقرات من باب الت�صلية ومعرفة اأ�صاليبهم وطرقهم، 

ما حكم هوؤلء امل�صاهدين؟ هل ي�صدق عليهم الذهاب اإىل الكهان واأنه ل ُتقبل لهم 

�صالة اأربعني يوما؟

فيجب  التحرمي،  ويكررون  القنوات،  هذه  من  يحذرون  العلماء  زال  ما  فاأجاب: 

على امل�صلم اأن يتجنبها ول يت�صاهل يف �صاأنها، ول يدخلها يف بيته اأو يف حمله، يجب 

على امل�صلمني اأن يحذروا منها غاية احلذر.

يبتعد  يهجرها ومل  لأنه مل  بذلك؛  ياأثم  اأنه  اإليها  ونظر  فتحها  اإذا  اأنه  �صك  ول 

يوًما؛  اأربعني  �صالة  له  ي�صتجاب  ل  اأنه  الوعيد،  هذا  يناله  اأن  عليه  فُيخ�صى  عنها، 

اإذا فتح القناة عليهم قا�صًدا الطالع على ما  اإىل الكهان،  لأنه يف حكم من ذهب 

يعر�صون: فاإنه يف حكم من ذهب اإليهم، ل فرق.

لكن قد يكون يف بع�ض الأحوال: اإذا فتح اأهل العلم واأهل الغرية واأهل احل�صبة 

ميكن  كان  اإذا  متنع  وحتى  منها،  يحذروا  حتى  �صر  من  فيها  ما  ير�صدوا  اأن  لأجل 

منعها، لهذا الغر�ض ل باأ�ض.
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ِلُع عليها - وهو لي�ض له �صاأن يف الإجراء  اأما اإن�صان يق�صي وقته فيها، اأو يقول اأطَّ

. انتهى. 
الذي يقي منها -: فهذا ل يجوز له”)))

وُي�صتفاد من فتوى ال�صيخ �صالح الفوزان -حفظه اهلل- اأن هذه الألعاب املحرمة 

قد يجوز النظر اإليها اإذا كان ذلك من اأهل العلم واأهل احل�صبة بق�صد اأن ير�صدوا 

ما فيها من �صر حتى يحّذروا منها، وحتى متنع اإذا كان ميكن منعها، وبق�صد الإنكار 

على اأ�صحابها، فلهذا الغر�ض ل باأ�ض مب�صاهدتها.

وميكن تق�صيم اأحوال امل�صاهدين لالألعاب ال�صحرية املحرمة اإىل عدة اأق�صام:

وعمله . ) ماأجور،  فهذا  ويف�صحه،  وامل�صعوذ،  ال�صاحر  على  لينكر  ي�صاهد  من 

مربور.

من ي�صاهد ليتاأكد من حاله هل هو �صاحر اأو ل؟ فهذا قد ُيباح بقدر ذلك، . )

فاإن زاد فياأثم.

من ي�صاهد من اأجل الف�صول والت�صلية، فهذا يخ�صى عليه اأن يدخل يف حديث . 3

.
(((

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأتى عّراًفا ف�صاأله عن �صيء مل ُتقبل له �صالة اأربعني ليلة«

من ي�صاهد لأجل ي�صّدق ويوؤمن بقدرة ال�صاحر على التاأثري، فيخ�صى عليه اأن . 4

يدخل يف حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأتى عراًفا اأو كاهًنا ف�صدقه فقد كفر مبا 

.
(3(

اأنزل على حممد«

النوع الثاين:

اإذ  جائز،  م�صاهدتها  فحكم  املحرمة،  الأمور  من  خالية  الألعاب  هذه  تكون  اأن 

الأ�صل يف الأ�صياء الإباحة اإل اإذا دل الدليل على احلرمة اأو اقرتنت باأمر حمرم.

.http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4800 :نقاًل من موقع ال�صيخ حفظه اهلل على هذا الرابط  (((

اأخرجه م�صلم يف “�صحيحه” )7 / 37( برقم: )30))).  (((

اأخرجه احلاكم يف “م�صتدركه” )) / 8( برقم: )5)( و�صّححه.  (3(
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ا )يق�صد النووي ( ِحلُّ  قال ابن حجر الهيتمي: “وُيوؤَْخُذ ِمن َكالِمِه َهذا اأْي�صً

ُج َعَلْيِهْم  َفرُّ ِذيَن َتْغِلُب �َصالَمُتُهْم ِمنها وَيِحلُّ التَّ اأْنواِع اللَُّعِب اخَلِطَرِة ِمن احُلّذاِق ِبها الَّ

ُثوا َعْن َبِني اإ�ْصراِئيَل ول  ِحيِح “َحدِّ ِتنا يِف احَلِديِث ال�صَّ اأِئمَّ ُدُه َقْوُل َبْع�ِض  ِحيَنِئٍذ وُيوؤَيِّ

ُه كاَنْت ِفيِهْم اأعاِجيُب” َهذا دالٌّ َعلى ِحلِّ �َصماِع ِتْلَك الأعاِجيِب  َحَرَج” ويِف ِرواَيٍة “َفاإنَّ

.
ِة”))) ِلْلُفْرَجِة ل ِلْلُحجَّ

قال العبادي يف حا�صيته: “)َقْوُلُه: اأْنواُع اللَِّعِب اخَلِطَرِة( ِمن َذِلَك ما َيْفَعُلُه َمن 

.
ُي�َصّمى يِف ُعْرِف الّنا�ِض ِبالَبْهَلواِن”)))

ويوؤيد هذا من ال�صنة، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأذن لعائ�صة اأن تنظر اإىل احلب�صة وهم يلعبون 

.
(3(

بحرابهم يف امل�صجد، وظلت تنظر حتى �صئمت فان�صرفت

.
قال ابن حجر : “ويف احلديث جواز النظر اإىل اللهو املباح”)4)

ينظر حتفة املحتاج )398/9( بت�صرف ي�صري.  (((

املرجع ال�صابق مع حا�صية ابن قا�صم العبادي.  (((

تقدم تخريجه.  (3(

ينظر: فتح الباري ))/654).  (4(
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املبحث الرابع

حكم تعلم األعاب اخلفة وتعليمها

من امل�صائل التي ترد على األعاب اخلفة، م�صاألة حكم تعلم األعاب اخلفة، والك�صف 

عن اأ�صرارها، وقد �صبق لنا التف�صيل يف احلكم ال�صرعي يف ممار�صة األعاب اخلفة، 

وميكن اأن نق�صمها اإىل نوعني:

النوع الأول: األعاب اخلفة التي مبناها على ال�صحر، وال�صتعانة باجلن.

النوع الثاين: األعاب اخلفة التي مبناها على خفة اليد وبع�ض احليل، ولي�ض فيها 

�صحر اأو ا�صتعانة باجلن. 

فما حكم تعلم األعاب اخلفة؟

اأما النوع الأول:

فهي تعتمد على ال�صحر، وعليه فمن يريد تعلم األعاب اخلفة املبنية على ال�صحر، 

املعروفة  امل�صائل  من  ال�صحر،  تعلم  وم�صاألة  ال�صحر،  يتعلم  اأن  ذلك  اإىل  ف�صبيله 

لها  العلم، وهي م�صاألة وقع فيها �صيء من اخلالف، فلنتعر�ض  اأهل  واملبحوثة عند 

باخت�صار:

:
)((

اأوًل: اختلف العلماء يف حكم تعلم ال�شحر وتعليمه على اأقوال

القول الأول: ذهب جمهور اأهل العلم اإىل اأن تعلم ال�صحر حرام وكفر.

اأهل  بني  فيه خالًفا  نعلم  ل  وتعليمه حرام،  ال�صحر  “تعّلم  قدامة:  ابن  قال 

.
العلم”)))

ينظر: حقيقة ال�صحر وحكمه يف الكتاب وال�صنة �ض)6)، واملو�صوعة الفقهية الكويتية )4)/ 64)(،مو�صوعة   (((

الإجماع يف الفقه الإ�صالمي )0)/568).

ينظر: املغني )9/ 34).  (((
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املتواتر  بالنقل  وثبت  ال�صحر-  -اأي  بتحرميه  نطق  “القراآن  ا:  اأي�صً وقال 

.
والإجماع”)))

وقال النووي  وهو يتكلم عن ال�صحر: “... واأما تعلمه وتعليمه فحرام، 

.
فاإن ت�صمن ما يق�صي الكفر َكَفر واإل فال”)))

والأدلة على هذا القول كثرية ومنها:

ٺ   . ) ٺ   ٺ   ڀ   وتعاىل: )ڀ   تبارك  اهلل  قول 

ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]البقرة:)0)[.

.
قال الباجي: “)َفال َتْكُفْر( اأي: بتعلم ال�صحر”)3)

.
وقال ابن قدامة: “اإمنا نحن فتنة فال تكفر. اأي ل تتعلمه فتكفر بذلك”)4)

اهلل . ) ر�صول  قال  قال:  �صليم  بن  �صفوان  عبدالّرّزاق عن  روى  ما  الثاين: 

ملسو هيلع هللا ىلص: »من تعلم �صيًئا من ال�صحر قلياًل كان اأو كثرًيا كان اآخر عهده من 

.
(5(

اهلل«

وجه الدللة من هذين الدليلني: اأن احلكم على ال�صحر بالكفر، والوعيد 

تعلم  اأن  على  يدلن  ال�صحر،  تعلم  من  على  احلديث  يف  الوارد  ال�صديد 

ال�صحر منهي عنه، ومذموم كله واأنه مذموم لذاته، لأنه لو كان فيه ما 

يجوز تعلمه ملا و�صف اهلل تعاىل متعلميه بهذا الو�صف مطلًقا بدون قيد.

عن اأبي هريرة  اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اجتنبوا ال�صبع املوبقات« . 3

ينظر: املغني )9/ 35).  (((

ينظر: �صرح �صحيح م�صلم للنووي )4) /76)).  (((

ينظر: املنتقى �صرح املوطاأ )7/ 7))).  (3(

ينظر: املغني لبن قدامة )9/ 30).  (4(

اأخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه ج0) �ض 84) حديث 8753) وينظر: كنز العمال ج6ح7653).  (5(
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قيل: يا ر�صول اهلل وما هن؟ قال: »ال�صرك باهلل، وال�صحر، وقتل النف�ض 

يوم  والتويل  الربا،  واأكل  اليتيم،  مال  واأكل  باحلق،  اإل  اهلل  حرم  التي 

.
(((

الزحف، وقذف املح�صنات الغافالت املوؤمنات«

الوجوب،  يقت�صي  والأمر  اأمر  وهذا  )اجتنبوا(  قوله:  يف  الدللة:  وجه 

و�صيلة  وكل  ال�صحر،  اأنواع  جميع  باجتناب  الأمر  هذا  امتثال  ويتحقق 

تو�صل اإليه، ومن ذلك ترك تعلمه وتعليمه. 

اأبي  كـابن  لل�صرورة  ال�صحر  تعلم  اإىل جواز  العلماء  الثاين: ذهب بع�ض  القول 

املحتاج،  حتفة  الهيتمي يف  حجر  عنه ابن  نقله  كما  ال�صافعية،  هريرة من 

فقال:  اإليه،  ين�صبه  اأن  دون  املنهاج  �صرح  على  حا�صيته  وذكره قليوبي يف 

 .
“وتعليمه حرام اإل لتح�صيل نفع، اأو لدفع �صرر، اأو للوقوف على حقيقته”)))

اهـ.

وقال ابن عابدين يف رد املحتار: ويف ذخرية الناظر: “تعلمه فر�ض لرد �صحر 

.
اأهل احلرب، وحرام ليفرق بني املراأة وزوجها، وجائز ليوفق بينهما”)3)

قال ابن حجر: “وقد اأجاز بع�ض العلماء تعلم ال�صحر لأمرين، اإما لتمييز ما 

.
فيه كفر من غريه، واإما لإزالته عمن وقع فيه”)4)

ثم قال ابن حجر: فاأما الأول: فال حمذور فيه اإل من جهة العتقاد فاإذا �صلم 

كيفية عبادة  يعرف  منًعا كمن  ي�صتلزم  ل  ال�صيء مبجرده  العتقاد فمعرفة 

اأهل الأوثان لالأوثان، لأن كيفية ما يعمله ال�صاحر اإمنا هي حكاية قول اأو فعل 

بخالف تعاطيه والعمل به.

اأخرجه البخاري يف “�صحيحه” )4 / 0)( برقم: )766)(، وم�صلم يف “�صحيحه” )) / 64( برقم:   (((

.(89(

ينظر: القليوبي على �صرح املنهاج )4 / 69)).  (((

ينظر: الدر املختار وحا�صية ابن عابدين ))/ 44).  (3(

ينظر: فتح الباري )0)/4))).  (4(
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اأو  الكفر  اأنواع  من  بنوع  اإل  بع�صهم  زعم  كما  يتم  ل  كان  فاإن  الثاين:  واأما 

.
الف�صق فال يحل اأ�صاًل واإل جاز للمعنى املذكور”)))

لأن  بقبيح ول حمظور؛  لي�ض  بال�صحر  العلم  الرازي:  الفخر  الثالث: قول  القول 

العلم لذاته �صريف، ولقوله تعاىل: )ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ( 

املعجز،  وبني  بينه  الفرق  اأمكن  ملا  يعلم  يكن  مل  لو  ال�صحر  ولأن  ]الزمر:9[، 

والعلم بكون املعجز معجًزا واجب، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. قال: 

فهذا يقت�صي اأن يكون العلم بال�صحر واجًبا فكيف يكون قبيًحا اأو حراًما؟ 

كثري  كابن  العلم  اأهل  بع�ض  عليه  تعقب  وقد  �صذوذ،  فيه  القول  وهذا 

.
(((

والألو�صي

اخلال�شة:

اأن جماهري اأهل العلم على اأن تعلم ال�صحر حرام، وبع�صهم حكى الإجماع على 

.
(3(

ذلك، واإمنا اخلالف يف بع�ض ال�صور، وقول الرازي �صاذٌّ ل ُيعول عليه

باأنه  ابن حجر  تعقبه  كما  الأول،  القول  اإىل  اإرجاعه  فيمكن  الثاين:  القول  واأما 

.
(4(

ي�صرتط �صالمة العتقاد يف الأول واأن ل يكون بنوع فيه كفر يف الثاين

من  ذكره  �صبق  ملا  جتوز،  ل  ال�صحر  على  املبنية  اخلفة  األعاب  تعلم  فاإن  وعليه: 

الأدلة والإجماع يف حرمة تعلم ال�صحر.

والق�صاء  اإتالفها،  يجب  ال�صحر  تعلم  التي  “الكتب   : باز  ابن  ال�صيخ  قال 

عليها، ول يجوز تعلمها، ول العمل مبا فيها، وحديث: »تعلموا ال�صحر ول تعملوا به«، 

هذا باطل لي�ض له اأ�صل. والذي عليه اأهل العلم اأنه ل يجوز تعلم ال�صحر، ول العمل به، 

ينظر: فتح الباري )0)/4))-5))).  (((

ينظر: تف�صري ابن كثري ))/44)(، وروح املعاين ))/339).  (((

ينظر: مو�صوعة الإجماع يف الفقه الإ�صالمي )0)/574).  (3(

ينظر: حقيقة ال�صحر وحكمه يف الكتاب وال�صنة ))/ 67)).  (4(
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بل يجب احلذر من ذلك، لأن تعلمه وتعليمه كفر، لأنه ل يتوفر اإل بعبادة ال�صياطني 

من دون اهلل، وال�صتغاثة باجلن ونحو ذلك، واهلل ذكر عن امللكني يف �صورة البقرة، 

]البقرة:  ڄ(  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   )ڤ    : قال 

 .
)0)[، فبني اأن تعلمه كفر...”)))

اأما النوع الثاين من األعاب اخلفة والتي مبناها على خفة اليد وبع�ض احليل، 

ولي�ض فيها �شحر اأو ا�شتعانة باجلن. 

ُمباًحا  اأمًرا  بتعلمها  ق�صد  فاإن  املقا�صد،  اأحكام  لها  الو�صائل  اإن  فيها  فيقال 

فتعلمها مباح، واإن ق�صد بتعلمها اأمًرا حُمّرًما فتعلمها حُمّرم.

بن عبدال�صالم  العز  وقد ذكرها  امل�صهورة  الفقهية  القواعد  القاعدة من  وهذه 

.
(3(

، وكذلك ذكرها جمع من اأهل العلم
فقال: “للو�صائل اأحكام املقا�صد”)))

ومعنى الو�صائل كما قال ال�صعدي: “الطرق التي ي�صلك منها اإىل ال�صيء، والأمور 

 .
التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم و�صروط”)4)

 ،
ومعنى املقا�صد كما عرفها القرايف: “املت�صمنة للم�صالح واملفا�صد يف اأنف�صها”)5)

وهذا تعريف باملعنى اخلا�ض للمقا�صد، واأما املعنى العام للمقا�صد فرياد بها الغايات 

 .
(6(

التي تق�صد من وراء الأفعال

اأنف�صها  يف  واملفا�صد  للم�صالح  املت�صمنة  الأفعال  اأن  للقاعدة:  العام  واملعنى 

ولها طرق تف�صي اإليها، فاإن تلك الطرق يختلف حكمها باختالف حكم مقا�صدها، 

فالو�صيلة املو�صلة للواجب واجبة والو�صيلة املو�صلة للمحرم حمرمة والو�صيلة املو�صلة 

ينظر: فتاوى نور على الدرب، لبن باز )3/ 333).  (((

ينظر: قواعد الأحكام ))/46).  (((

ينظر: الفروق )3/)))(، �صرح خمت�صر الرو�صة )89/3).  (3(

ينظر: القواعد والأ�صول اجلامعة �ض5).  (4(

ينظر: الفروق ))/33).  (5(

ينظر قواعد الو�صائل �ض34، و�ض4)).  (6(
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 .
(((

للمباح مباحة وهكذا

.
(3(

، والذي يظهر اتفاق العلماء على م�صمون هذه القاعدة
(((

واأدلة القاعدة كثرية

ا�صتخدامها،  واملباحة يف  املباحة يف ذاتها،  األعاب اخلفة  تعلم  فاإن حكم  وعليه 

تعلمها ملق�صد  واإن  ُمباًحا،  تعلمها ملق�صد مباح فيكون  فاإن  ياأخذ حكم ممار�صتها، 

حمرم فيحرم. واهلل اأعلم.

ينظر: القواعد وال�صوابط الفقهية احلاكمة لباب اللهو واللعب �ض54.  (((

ينظر: القواعد وال�صوابط الفقهية احلاكمة لباب اللهو واللعب �ض)6.  (((

ينظر: قواعد الو�صائل يف ال�صريعة الإ�صالمية )�ض6))).  (3(
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املبحث اخلام�س

حكم املعاو�صة يف األعاب اخلفة

األعاب  على  واأخًذا  بذًل  املال  حكم  م�صاألة  اخلفة،  باألعاب  املتعلقة  امل�صائل  من 

اخلفة، وهذه امل�صاألة لها �صور عدة، فلنعر�ض لها �صورة �صورة:

ال�شورة الأوىل: حكم بذل املال يف حال فوز اأحد الالعبني يف األعاب اخلفة

و�صورة هذه امل�صاألة: اأن يكون هناك حتٍدّ ومغالبة على اأن الفائز له جائزة مثاًل، 

ويكون اللعب وامل�صابقة بني اثنني من متقني األعاب اخلفة مثاًل، اأو تكون امل�صابقة بني 

اأحد اجلمهور ولعب اخلفة، و�صواًء اأكان بذل املال منهما اأو من اأحدهما اأو من اأحد 

خارج عنهما، فما حكم هذا العو�ض املايل، وما حكم اللعب اإذا دخله العو�ض؟

 ،
(((

فاأقول: اتفق الفقهاء على اأن ال�صبق والرمي م�صروعان ويجوزان على العو�ض

، واتفقوا على اأن اللعب 
(((

واتفقوا على اإباحة امل�صابقة باخليل والإبل وعلى الأقدام

 .
(4(

 اأنه حرام
(3(

بالند وال�صطرن اإذا اقرتن بالقمار

قال ابن تيمية: “وقد اأجمع العلماء، على اأن اللعب بالند وال�صطرن، حرام، اإذا 

.
كان بعو�ض”)5)

لعب كان، وهو من  اأي  فيه قمار فهو حمرم،  لعب  “كل   : ابن قدامة  قال 

ينظر: مراتب الإجماع )�ض 54)(، و الإف�صاح لبن هبرية �ض460.   (((

الإ�صالمي  الفقه  يف  الإجماع  مو�صوعة  وينظر:   .460 �ض  الإف�صاح  �ض54)،  الإجماع  مراتب  ينظر:   (((

.(795/((

قال البعلي: “اْلِقَماُر: م�صدر قامره: اإذا لعب معه على ماٍل ياأخذه الغالب من املغلوب كائًنا ما كان،   (3(

اإل ما ا�صتثني يف ال�صبق، يقال: َقَمَره َيْقُمُرُه، وَيْقِمُرُه “ب�صم امليم وك�صرها”. املطلع على األفاظ املقنع 

�ض307.

ينظر: الإف�صاح �ض460، املغني )4)/56)(. وينظر: مو�صوعة الإجماع يف الفقه الإ�صالمي ))/)79).  (4(

ينظر: جمموع الفتاوى ))3/ 44)).  (5(
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يت�صمن  مل  اإذا  اللعب  “و�صائر  وقال   ،
باجتنابه”))) تعاىل  اهلل  اأمر  الذي   

(((

املي�صر

 .
�صرًرا، ول �صغاًل عن فر�ض؛ فالأ�صل اإباحته”)3)

فمن خالل ما �صبق فاإن اللعب -اأي لعب كان - اإذا دخله القمار، فاإن اللعب يكون 

حراًما، ول ي�صتثنى من ذلك اإل بذل املال يف امل�صابقات التي ن�ض عليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 .
(5(

»
(4(

ٍل اأْو ُخفٍّ اأْو حاِفٍر بقوله: »ل �َصَبَق اإل يِف َن�صْ

واأحلق بع�ض العلماء بذلك: ما كان فيه اإعانة على اجلهاد املادي كامل�صابقة باآلت 

احلرب والرماية احلديثة، اأو كان فيه اإعانة على اجلهاد املعنوي، كم�صابقات حفظ 

.
(6(

القراآن الكرمي وال�صنة النبوية، ونحوها

فيها،  العو�ض  فاإدخال  وبالتايل  قطًعا،  ذلك  يف  تدخل  فال  اخلفة  األعاب  واأما   

ُي�صرّيها من اللعب احلرام، واأخذ املال عليها يجعله من املال احلرام.

يِف  َوَما  َواْلإِِبل  ْيل  اخْلَ �ِصَباق  يِف  اإَِلّ  ُي�ْصَتَحُقّ  َل  َواْلَعَطاُء  ْعُل  “اجْلُ اخلطابي:  قال 

ة يِف ِقَتال اْلَعُدّو، َويِف َبْذل  ُمور ُعَدّ
ُ

َنّ َهِذِه اْلأ
َ
ْمي، َوَذِلَك اأ ل َوُهَو الَرّ َمْعَناُهَما، َويِف الَنّ�صْ

ِري�ض َعَلْيِه. َهاد َوحَتْ ْعل َعَلْيَها َتْرِغيب يِف اجْلِ اجْلُ

ْخذ 
َ
َفاأ َهاد،  اجْلِ َعَلى  ة  اْلُقَوّ َباب  ِمْن  َوَل  ْرب،  احْلَ ة  ُعَدّ ِمْن  َلْي�َض  َباق مبا  ال�ِصّ ا  َمّ

َ
َواأ

 .
ُظور َل َيُجوز”)7) َبق َعَلْيِه حَمْ ال�َصّ

 ، جاءت عبارات كثرية عن ال�صلف باأن املي�صر هو القمار، جاء ذلك عن: ابن عبا�ض وابن عمر  (((

املي�صر.  من  جزء  القمار  اأن  منها  يفهم  اأخرى  عبارات  وثمة  واحل�صن.  وال�صدي،  وقتادة،  وجماهد، 

ينظر: تف�صري الطربي )670/3( وما بعدها، الأدب املفرد �ض473، م�صنف ابن اأبي �صيبة )553/8(، 

الفرو�صية �ض99، املعاو�صات يف الألعاب الإلكرتونية �ض07).

املغني )4)/54)).   (((

املرجع نف�صه )4)/55)).   (3(

َبق: الِعَو�ض اأو اجلائزة. والن�صل: ال�صهم. واخلف: املق�صود به البعري )الإبل(. واحلافر: اخليل.  ال�صَّ  (4(

ينظر: احلاوي الكبري )5)/ 84)(، الفقه الإ�صالمي واأدلته للزحيلي )6/ 4876).

تقدم تخريجه.  (5(

ينظر: امل�صابقات واأحكامها يف ال�صريعة الإ�صالمية �ض05).  (6(

ينظر: “معامل ال�صنن “ ))/55)( بت�صرف ي�صري.  (7(
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اأن  على  واتفقوا  املي�صر،  حترمي  على  امل�صلمون  “واتفق   : تيمية  ابن  وقال 

املغالبات امل�صتملة على القمار من املي�صر، �صواًء اأكان بال�صطرن اأو بالند اأو اجلوز اأو 

الكعاب اأو البي�ض، قال غري واحد من التابعني؛ كعطاء وطاوو�ض وجماهد واإبراهيم 

.
النخعي: كل �صيء من القمار فهو من املي�صر، حتى لعب ال�صبيان باجلوز”)))

واإذا كان بذل املال من كال املت�صابقني فهو قمار حمرم، واأما اإذا كان بذل املال 

.
(((

من �صخ�ض ثالث، اأو من اأحدهما دون الآخر فهو حمرم، واإن كان ل ي�صمى قماًرا

قال النووي: “واإمنا يكون قماًرا اإذا �ُصرط املال من اجلانبني، فاإن اأخرج اأحدهما 

اآلة  َغَلَب، فلي�ض بقمار... لكنه عقد م�صابقة على غري  اإن  ُغِلَب، ومُي�صَكه  اإن  ليبذله 

 .
قتال، فال ي�صح”)3)

وقال �صيخ الإ�صالم ابن تيمية: “ فاإَنّه لو بذل العو�َض اأحُد املتالعبني، اأو اأجنبي، 

لكان من �صور اجَلعالة، ومع هذا فقد ُنهي عن ذلك، اإل فيما ينفع كامل�صابقة واملنا�صلة 

ٍل«؛ لأن بذل املال فيما ل ينفع  ْو َن�صْ
َ
ْو َحاِفٍر، اأ

َ
، اأ كما يف احلديث: »ل �َصَبَق اإِل يِف ُخٍفّ

 .
يف الدين ول يف الدنيا منهي عنه، واإن مل يكن قماًرا”)4)

ال�شورة الثانية: حكم بذل املال حل�شور اأو م�شاهدة األعاب اخلفة

و�صورة هذه امل�صاألة: اأن يدفع بع�ض النا�ض ماًل لي�صاهد من لعب اخلفة بع�ض 

العرو�ض والألعاب.

ال�شورة الثالثة: حكم �شراء بع�ض اأدوات األعاب اخلفة

األعاب  ُت�صتعمل يف  التي  الأدوات  اأن ي�صرتي �صخ�ض بع�ض  امل�صاألة:  و�صورة هذه 

اخلفة من خالل بع�ض املتاجر التي تبيعها ونحو ذلك.

الفتاوى الكربى ))/0)).   (((

.https://islamqa.info/ar/answers/147826/ :ينظر: موقع الإ�صالم �صوؤال وجواب  (((

ينظر: رو�صة الطالبني ))) / 5))).  (3(

ينظر: جمموع الفتاوى ))3 / 3))).  (4(
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)((
ال�شورة الرابعة: حكم بذل املال ملن يك�شف اأ�شرار لعبة اخلفة

و�صورة هذه امل�صاألة: اأن ُيدفع مال ل�صخ�ض ليقوم بك�صف اأ�صرار لعبة اخلفة، اأو 

ب غريه على اللعبة وي�صرح اأ�صرارها، حتى يتقنها. ُيدفع مال لالعب اخلفة لُيدرِّ

احلكم ال�شرعي على ال�شور الثالث ال�شابقة:

من خالل النظر يف ال�صور الثالث، فاإنه ميكن تكييف ال�صورة الثانية على اأنها 

من باب بيع املنافع، وال�صورة الثالثة على اأنها من باب بيع الأعيان، وال�صورة الرابعة 

على اأنها من باب الإجارة على عمل، والأ�صل يف البيع والإجارة احلل والإباحة، لقوله 

تعاىل: )ٹ  ٹ  ٹ( ]البقرة:75)[. فالآية الكرمية دلت بعمومها على اإباحة جميع 

البيوع، اإل ما دلت الأدلة على حترميه، ومل ياأت ن�ض يحرم بيع الألعاب املباحة يف 

.
(((

ذاتها واملباحة يف ا�صتعمالها

فعليه اإذا كانت األعاب اخلفة ونحوها، تباح ممار�صتها وم�صاهدتها، فاإنها تكون 

اإذا كانت الألعاب  بذلك منفعة مباحة، يجوز املعاو�صة عليها بالبيع وال�صراء، واأما 

حمرمة يف ذاتها، اأو مباحة يف ذاتها ولكن من تباع له ي�صتعملها يف اللهو املحّرم، ففي 

هذه احلال ل يجوز بيعها، ول �صراوؤها، ول الإجارة عليها.

 بعثني هدى  ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل   قال: قال ر�صول اهلل  اأبو اأمامة  ملا روى 

�صراوؤهن،  ول  بيعهن،  يحل  ل  واملزامري،  املعازف  مبحق  واأمرين  للموؤمنني،  ورحمة 

ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يحل بيعهن، ول  . فقوله 
(3(

ول تعليمهن، ول التجارة فيهن، وثمنهن حرام«

�صراوؤهن، ول تعليمهن، ول التجارة فيهن، وثمنهن حرام«، ي�صتفاد منه: اأنه يقا�ض يف 

حترمي بيع و�صراء املذكورات يف احلديث، جميع اآلت واأدوات اللهو املحرمة، اأو التي 

.https://khamsat.com/training/training-services/1075073 :ينظر  (((

ينظر: البيوع املحرمة واملنهي عنها �ض357.  (((

“�صننه” )3 /  وابن ماجه يف  برقم: ))8))(،  “جامعه” )) / 558(  الرتمذي يف  “بنحوه”  اأخرجه   (3(

95)( برقم: )68))( واأحمد يف “م�صنده” )0) / )))5( برقم: )599))(، والطرباين يف “الكبري” 

)8 / 80)( برقم: )7749(، واحلديث قال عنه حمققو امل�صند اإ�صناده �صعيف جًدا.
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ُت�صتعمل ا�صتعماًل حُمّرًما. 

 .
(((

وكذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل -عزو وجل - اإذا حّرم اأكل �صيء حّرم ثمنه«

وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة: “ كل ما ُي�صتعمل على وجه حمرم، اأو يغلب على 

.
الظن ذلك، فاإنه يحرم ت�صنيعه وا�صترياده وبيعه وترويجه بني امل�صلمني”)))

برقم:   )549  /  (( “م�صنده”  يف  واأحمد   )3488( برقم:   )(98  /  3( “�صننه”  يف  داود  اأبو  اأخرجه   (((

)56))(، وقال حمققو امل�صند اإ�صناده �صحيح.

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )3)/09)).  (((
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اخلامتة

وفيها اأهم النتائج:

احلمد هلل وحده وال�صالة وال�صالم على من ل نبي بعده، اأما بعد: فهذه نقاط 

خمت�صرة حول اأهم نتائج البحث. 

اأموًرا  	 للنا�ض  ُتظهر  التي  واحلركات  الألعاب  باأنها:  اخلفة  األعاب  فت  ُعرِّ

خارجة عن العادة بق�صد الت�صلية ك�صرعة فائقة، اأو قدرة خارقة، اأو اإعدام 

موجود، اأو اإيجاد مفقود، بطرق �صريعة خفية، اأو اأعمال �صحرية، اأو ا�صتعانة 

بالعقاقري اأو ال�صياطني.

اآخر  	 اإىل  زمان  تختلف من  متجددة  واأ�صكال  اأ�صاليب عديدة  اخلفة  لألعاب 

ومن �صخ�ض اإىل اآخر.

األعاب اخلفة قد ُيظن اأنها وليدة اللحظة، ولي�ض لها ذكر يف الرتاث، واحلقيقة  	

خالف ذلك، فم�صاألة األعاب اخلفة كانت ت�صمى قدمًيا باأ�صماء خمتلفة، مثل: 

اخلفة  باألعاب  ت�صمى  وحديًثا  وامل�صاتني،  وال�صعبذة،  والنريجنات،  الدّك، 

وهناك  احلواة،  وحيل  ال�صريك،  وخدع  ال�صحرية،  والألعاب  اليد،  خفة  اأو 

كتب تراثية حتدثت عن مثل هذه احليل، مثل: كتاب زهر الب�صاتني يف علم 

امل�صاتني، وكتاب احليل البابلية للخزانة الكاملية، واعتمد موؤلفو هذه الكتب 

يف مهاراتهم على قوانني العلوم املختلفة من ميكانيك وفيزياء وكيمياء ونبات 

وحيوان، وعلى ال�صناعات املختلفة.

لألعاب اخلفة العديد من امل�صائل الفقهية فمن ذلك: 	

حكم اللعب من حيث الأ�صل وهي من اأهم امل�صائل والتي يرتتب عليها اإرجاع  	

كثري من �صور الألعاب وفروع امل�صائل اإليها، والذي ترجح عندي اأن الأ�صل يف 
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اللعب واللهو هو الإباحة، اإل ما دل الدليل على حترميه، اإل اأنه مع تقريري 

لهذا القول، اإل اأنه ينبغي النظر يف كل لعبة بنظر م�صتقل، ليتاأكد من خلوها 

من املحظورات ال�صرعية، وميكن تقعيد ذلك بالقاعدة التالية:

مثل  به حمّرم  اقرتن  اأو  الند،  مثل  ال�شرع  اإل ما حّرمه  لعب فهو مباح  كل 

القمار، اأو اأدى اإىل فوات واجب مثل �صالة الفري�صة، اأو فعل حمّرم كال�صب 

وال�صتم واللعن والتباغ�ض فاإنه يحرم.

�صعبي  	 ملعب  وهو  بال�صريك:  ي�صمى  ما  ومظاهره  اخلفة  األعاب  �صور  ومن 

حيوانات  وتروي�ض  فرو�صّية  متارين  فيه  جتري  م�صتديًرا،  م�صرًحا  يحوي 

وتواُزن وغري ذلك.

ال�صرعية  املخالفات  من  العديد  فيها  ال�صريك  مهرجانات  واقع  اأن  وبينت 

التي تق�صي بحرمتها، فاإن خلت األعاب ال�صريك فيها من هذه املحظورات، 

فاإنها تبقى يف عداد األعاب اللهو والت�صلية، والأ�صل يف الألعاب اإذا خلت من 

املحظور ال�صرعي احلل والإباحة.

ومن �صور األعاب اخلفة لعبها بوا�صطة الورق ونحوها من الأدوات، وعرفت  	

الورق،  بوا�صطة  األعاب اخلفة  وتاريخه وحكمه، وبينت �صورة  الورق  باألعاب 

وبغريها من الأدوات، ثم بينت احلكم ال�صرعي يف ذلك.

اإذا اأردنا اأن ن�صدر احلكم ال�صرعي على ال�صيء فننظر له من جهة حقيقته،  	

ومن جهة الواقع الذي هو عليه، وبالنظر لألعاب اخلفة من هاتني اجلهتني، 

عقاًل،  املت�صورة  اخلفة،  األعاب  ببع�ض  والت�صلية  اللعب  جمرد  اإن  نقول: 

الأ�صل، مامل تقرتن ب�صيء يجعلها حراًما،  ُعرًفا، جائز من حيث  واملقبولة 

كما مر معنا يف م�صاألة حكم اللعب والت�صلية من حيث الأ�صل.

األعاب اخلفة والتي يظهر فيها الالعب خرق العادة، باإيجاد �صيء  اأن بع�ض  اإل 

معدوم اأو اإخفاء موجود، ونحو ذلك مما مر التمثيل عليه فيها العديد من املحظورات 
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ال�صرعية والتي تق�صي بحرمتها.

وبالنظر يف كالم اأهلم العلم يف كتب الرتاث جندهم اأنهم تكلموا عن ما ي�صمى 

بال�صعبذة وهي تنطبق على حال بع�ض ممار�صي األعاب اخلفة:

وال�صعبذة هي: “لعب يري الإن�صان منه ما لي�ض له حقيقة كال�صحر”.

وقد تكلم العلماء عن حكم ال�صعبذة وعدوها �صرًبا من �صروب ال�صحر، و�صّرح 

بع�صهم بحرمتها، ونقلت جملة من اأقوالهم فيها.

اأو تكون  األعاب اخلفة مبنية على خدع ميكن معرفتها وتطبيقها،  اإذا كانت  اأما 

بطريقة حتدي الالعب للجمهور لتحريك الذهن لك�صف لغز اللعبة، مع عدم ت�صبه 

على  رهان  واأخذ  قمار  من  ال�صرعية  املحاذير  من  خلوها  ومع  ونحوهم،  بال�صحرة 

التحدي ونحوه، فهذه ل باأ�ض بها، فاإن الأ�صل يف الألعاب -كما قررنا- احلل والإباحة.

لكن الأوىل بامل�صلم �صغل وقته بالنافع املفيد، بدًل من تعلم وممار�صة هذه الألعاب 

التي لي�ض فيها كبري فائدة.

ومن امل�صائل كذلك حكم م�صاهدة األعاب اخلفة، وحكم ذلك على نوعني: 	

النوع الأول: اأن تكون حمرمة ملا ت�صتمل عليه من ال�صحر وال�صعوذة، وبع�ض 

م�صاهدتها  فاإن  املحرمات  هذه  على  ت�صتمل  الألعاب  كانت  فاإن  املحرمات، 

حمرمة.

فحكم  املحرمة،  الأمور  من  خالية  الألعاب  هذه  تكون  اأن  الثاين:  النوع 

م�صاهدتها جائز، اإذ الأ�صل يف الأ�صياء الإباحة اإل اإذا دل الدليل على احلرمة 

اأو اقرتنت باأمر حمرم.

ومن امل�صائل كذلك حكم تعلم األعاب اخلفة وتعليمها. 	

ال�صحر، وال�صتعانة باجلن، فال يجوز  األعاب اخلفة مبناها على  فاإن كانت 

تعلمها ول تعليمها.
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واإن كانت األعاب اخلفة مبناها على خفة اليد وبع�ض احليل، ولي�ض فيها �صحر 

اأو ا�صتعانة باجلن. فُيقال فيها اإن الو�صائل لها اأحكام املقا�صد، فاإن ق�صد 

اأمًرا حُمّرًما فتعلمها  اأمًرا ُمباًحا فتعلمها مباح، واإن ق�صد بتعلمها  بتعلمها 

حمرم.

ومن امل�صائل كذلك حكم املعاو�صة يف األعاب اخلفة وللم�صاألة �صور عديدة فاإن  	

كانت املعاو�صة من باب امل�صابقة فال جتوز واإدخال العو�ض فيها، ُي�صرّيها 

من اللعب احلرام، واأخذ املال عليها يجعله من املال احلرام.

اأعيان  بيع  اأو  والت�صلية  امل�صاهدة  منفعة  بيع  باب  من  املعاو�صة  كانت  واإن 

احلكم  فاإن  عمل،  على  الإجارة  باب  من  املعاو�صة  تكون  اأو  الألعاب  اأدوات 

كانت  فاإن  اخلفة،  األعاب  من  عليه  املعاو�ض  النوع  حكم  اإىل  يرجع  هذا  يف 

تباح ممار�صتها وم�صاهدتها، فاإنها تكون بذلك منفعة مباحة، يجوز املعاو�صة 

عليها بالبيع وال�صراء، واأما اإذا كانت الألعاب حمرمة يف ذاتها، اأو مباحة يف 

ذاتها ولكن من ُتباع له ي�صتعملها يف اللهو املحّرم، ففي هذه احلال ل يجوز 

بيعها، ول �صراوؤها، ول الإجارة عليها.

و�صحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  و�صلم  اهلل  و�صلى  واأحكم،  اأعلم  واهلل  هذا 

اأجمعني
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ملحق 

)ملحق ببع�ض ال�صور املتعلقة باألعاب اخلفة(

https://drive.google.com/drive/folders/1KZFG1FoBTI6Ogwe6nAyq
CZtk-zX4Em9U?usp=sharing
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قائمة امل�صادر واملراجع

اأبجد العلوم، املوؤلف: اأبو الطيب الِقنَّوجي )ت: 307)هـ(، النا�صر: دار ابن حزم، ط: )، . )

3)4)هـ/ )00)م.

من . ) جمموعة  به:  اعتنى  الَيماين،  املَُعّلِمّي  يْحَيي  ْبن  َعْبدالّرحمن  الَعاّلَمة  ال�ّصيخ  اآَثار 

د الِعْمَران، وفق املنهج املعتمد: من  مَّ الباحثني، منهم: املدير العلمي للم�صروع َعِلي ْبن حُمَ

ال�صيخ بكر بن عبداهلل اأبو زيد ، النا�صر: دار عامل الفوائد للن�صر والتوزيع.

 اأحكام القراآن، املوؤلف: القا�صي ابن العربي املالكي )ت: 543هـ(، النا�صر: دار الكتب . 3

العلمية، بريوت - لبنان.

اإحياء علوم الدين، املوؤلف: اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�صي )ت: 505هـ(، . 4

النا�صر: دار املعرفة - بريوت.

الأدب املفرد، املوؤلف: حممد بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم بن املغرية البخاري، اأبو عبداهلل . 5

)ت: 56)هـ(، املحقق: حممد فوؤاد عبدالباقي، النا�صر: دار الب�صائر الإ�صالمية - بريوت.

بن . 6 عبدال�صالم  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  العبا�ض  اأبو  الدين  تقي  املوؤلف:  ال�صتقامة، 

عبداهلل بن اأبي القا�صم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم�صقي )ت: 8)7هـ(، 

حتقيق: د. حممد ر�صاد �صامل، جامعة الإمام حممد بن �صعود، ط: )، 403)هـ.

اأ�صنى املطالب يف �صرح رو�ض الطالب، املوؤلف: زكريا بن حممد بن زكريا الأن�صاري، . 7

الكتاب  دار  النا�صر:   ،4 الأجزاء:  عدد  6)9هـ(،  )ت:  ال�صنيكي  يحيى  اأبو  الدين  زين 

الإ�صالمي.

الأ�صباه والنظائر، املوؤلف: تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ال�صبكي )ت: )77هـ(، . 8

النا�صر: دار الكتب العلمية. 

الإ�صابة يف متييز ال�صحابة، املوؤلف: اأبو الف�صل اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن . 9

حجر الع�صقالين )ت: )85هـ(، حتقيق: عادل اأحمد عبداملوجود وعلى حممد معو�ض، 

النا�صر: دار الكتب العلمية - بريوت. 

ة بن( حممد بن هبرية الذهلي . 0) الإف�صاح عن معاين ال�صحاح، املوؤلف: يحيى بن )ُهَبرْيَ
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ال�صيبايّن، اأبو املظفر، عون الدين )ت: 560هـ(، دار النوادر، دم�صق، ط: )، 434)هـ.

�صامل . )) بن  مو�صى  بن  اأحمد  بن  مو�صى  املوؤلف:  حنبل،  بن  اأحمد  الإمام  فقه  يف  الإقناع 

)ت:  النجا  اأبو  الدين،  �صرف  ال�صاحلي،  ثم  املقد�صي،  احلجاوي  �صامل  بن  عي�صى  بن 

968هـ(، حتقيق: د.عبداهلل الرتكي، دار هجر، ط: )، 8)4)هـ.

اأمني . )) ح�صني  علي  تاأليف  الإ�صالمي  الفقه  يف  و�صوابطها  اأحكامها  الريا�صية  الألعاب   

يون�ض، النا�صر: دار النفائ�ض.

الأم، املوؤلف: ال�صافعي اأبو عبداهلل حممد بن اإدري�ض بن العبا�ض بن عثمان بن �صافع بن . 3)

عبداملطلب بن عبد مناف املطلبي القر�صي املكي )ت: 04)هـ(، النا�صر: دار املعرفة - 

بريوت.

الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف )املطبوع مع املقنع وال�صرح الكبري(، املوؤلف: . 4)

حتقيق:  885هـ(،  )ت:  امَلْرداوي  اأحمد  بن  �صليمان  بن  علي  احل�صن  اأبو  الدين  عالء 

د.عبداهلل الرتكي، دار هجر، ط: )، 7)4)هـ.

اأحمد . 5) اأبو بكر بن م�صعود بن  بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع، املوؤلف: عالء الدين، 

الرتاث  اإحياء  دار  دروي�ض،  عدنان  حممد  حتقيق:  587هـ(،  )ت:  احلنفي  الكا�صاين 

العربي، ط: )،، 9)4)هـ.

اخلرطوم، . 6) جامعة   ،) دكتوراه   ( ر�صالة  الكتاب:  اأ�صل  عنها،  واملنهي  املحرمة  البيوع 

النبوي،  النا�صر: دار الهدى  004)م، املوؤلف: عبدالنا�صر بن خ�صر ميالد،  5)4)هـ / 

م�صر - املن�صورة، ط: )، 6)4)هـ / 005)م.

 تاريخ الإ�صالم َوَوفيات امل�صاهري َوالأعالم، املوؤلف: �صم�ض الدين اأبو عبداهلل حممد بن . 7)

اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي )ت: 748هـ(، املحقق: الدكتور ب�صار عّواد معروف، 

النا�صر: دار الغرب الإ�صالمي.

، املوؤلف: عثمان بن علي بن حمجن . 8) ْلِبيِّ  تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق وحا�صية ال�صِّ

البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت: 743هـ(، النا�صر: املطبعة الكربى الأمريية 

- بولق، القاهرة.

حتفة الفقهاء، املوؤلف: حممد بن اأحمد بن اأبي اأحمد، اأبو بكر عالء الدين ال�صمرقندي . 9)

)ت: نحو 540هـ(، دار الكتب العلمية. بريوت، ط: )، 405)هـ.
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الهيتمي، . 0) حجر  بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  املوؤلف:  املنهاج،  �صرح  يف  املحتاج  حتفة 

روجعت و�صححت: على عدة ن�صخ مبعرفة جلنة من العلماء، النا�صر: املكتبة التجارية 

الكربى مب�صر ل�صاحبها م�صطفى حممد.

تف�صري الطربي = جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، املوؤلف: حممد بن جرير بن يزيد . ))

بن كثري بن غالب الآملي، اأبو جعفر الطربي )ت: 0)3هـ(، حتقيق: الدكتور عبداهلل بن 

عبداملح�صن الرتكي.

تف�صري القراآن العظيم، املوؤلف: اأبو الفداء اإ�صماعيل بن عمر بن كثري القر�صي الب�صري . ))

ثم الدم�صقي )ت: 774هـ(، املحقق: �صامي بن حممد �صالمة، النا�صر: دار طيبة للن�صر 

والتوزيع.

 التقرير والتحبري، املوؤلف: اأبو عبداهلل، �صم�ض الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف . 3)

بابن اأمري حاج ويقال له ابن املوقت احلنفي )ت: 879هـ(، النا�صر: دار الكتب العلمية.

تهذيب اللغة، املوؤلف: حممد بن اأحمد بن الأزهري الهروي، اأبو من�صور )ت: 370هـ(، . 4)

املحقق: حممد عو�ض مرعب، النا�صر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.

الغرب . 5) دار  النا�صر:  الرتمذي،  �َصْورة  بن  عي�صى  بن  حممد  تاأليف:  الرتمذي،  جامع 

الإ�صالمي - بريوت - لبنان، �صنة الن�صر: 996): 998)م.

جامع تراث العالمة الألباين يف الفقه، املوؤلف: د. �صادي بن حممد بن �صامل اآل نعمان، . 6)

النا�صر: مركز النعمان للبحوث والدرا�صات الإ�صالمية وحتقيق الرتاث والرتجمة.

اجلامع لأحكام القراآن = تف�صري القرطبي، املوؤلف: اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد بن اأبي . 7)

اأطفي�ض،  اأحمد الربدوين واإبراهيم  )67هـ(، حتقيق:  بكر �صم�ض الدين القرطبي )ت: 

دار الكتب امل�صرية - القاهرة، ط: )، 384)هـ.

 حا�صيتا قليوبي وعمرية، املوؤلف: اأحمد �صالمة القليوبي واأحمد الربل�صي عمرية، النا�صر: . 8)

دار الفكر - بريوت.

 حقيقة ال�صحر وحكمه يف الكتاب وال�صنة، املوؤلف: د عواد بن عبداهلل املعتق، النا�صر: . 9)

اجلامعة الإ�صالمية باملدينة املنورة.

النا�صر: . 30 430هـ(،  الأ�صبهاين )ت:  نعيم  اأبو  املوؤلف:  الأ�صفياء،  وطبقات  الأولياء  حلية 

ال�صعادة - بجوار حمافظة م�صر، 394)هـ / 974)م.
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احليوان، املوؤلف: عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين بالولء، الليثي، اأبو عثمان، ال�صهري . )3

باجلاحظ )ت: 55)هـ(، النا�صر: دار الكتب العلمية - بريوت.

بن . )3 حممد  بن  علي  بن  اأحمد  الف�صل  اأبو  املوؤلف:  الهداية،  اأحاديث  تخريج  يف  الدراية 

اأحمد بن حجر الع�صقالين )ت: )85هـ(، املحقق: ال�صيد عبداهلل ها�صم اليماين املدين، 

النا�صر: دار املعرفة - بريوت.

املالكي . 33 عبدالرحمن  بن  اإدري�ض  بن  اأحمد  الدين  �صهاب  العبا�ض  اأبو  املوؤلف:  الذخرية، 

ال�صهري بالقرايف )ت: 684هـ(، النا�صر: دار الغرب الإ�صالمي- بريوت.

رد املحتار على الدر املختار، املوؤلف: ابن عابدين، حممد اأمني بن عمر بن عبدالعزيز . 34

عابدين الدم�صقي احلنفي )ت: )5))هـ(، حتقيق: حممد �صبحي حالق وعامر ح�صني، 

دار اإحياء الرتاث، بريوت، ط: )، 9)4).هـ 

ال�صيف، . 35 د.�صلطان  تاأليف  الإ�صالمية  ال�صريعة  ميزان  يف  بهلوانية  األعاب  بعنوان  ر�صالة 

طبع مبطابع دار طيبة.

رو�صة الطالبني وعمدة املفتني، املوؤلف: اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �صرف النووي . 36

دم�صق-  بريوت-  الإ�صالمي،  املكتب  النا�صر:  ال�صاوي�ض،  زهري  حتقيق:  676هـ(،  )ت: 

عمان.

الزواجر عن اقرتاف الكبائر، املوؤلف: اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي ال�صعدي . 37

الأن�صاري، �صهاب الدين �صيخ الإ�صالم، اأبو العبا�ض )ت: 974هـ(، النا�صر: دار الفكر.

�صل�صلة الأحاديث ال�صحيحة و�صيء من فقهها وفوائدها، املوؤلف: اأبو عبدالرحمن حممد . 38

0)4)هـ(،  الألباين )ت:  الأ�صقودري  اآدم،  بن  بن جناتي  نوح  بن احلاج  الدين،  نا�صر 

النا�صر: مكتبة املعارف للن�صر والتوزيع، الريا�ض.

النا�صر: دار . 39 القزويني،  اأبو عبداهلل حممد بن يزيد  ابن ماجه  ابن ماجه،تاأليف:  �صنن 

الر�صالة العاملية، ط: )، 430)هـ / 009)م.

اأبو داود �صليمان بن الأ�صعث ال�صج�صتاين، النا�صر: دار الكتاب . 40 اأبي داود، تاأليف:  �صنن 

العربي بريوت - لبنان، ترقيم الأحاديث، وفق طبعة: املكتبة الع�صرية - �صيدا - بريوت.

النا�صر: . )4 البيهقي،  بن علي  بن احل�صني  اأحمد  بكر  اأبو  املوؤلف:  للبيهقي،  الكربى  ال�صنن 

جمل�ض دائرة املعارف العمانية بحيدر اآباد الدكن - الهند، ط: )، )35): 355)هـ. 
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* ترقيم الأحاديث، وفق ترقيم �صركة حرف؛ وهو ما يظهر يف خدمة التخريج وقوائم 

نتائج البحث؛ لعدم وجود ترقيم يف الن�صخة املطبوعة.

النا�صر: . )4 الن�صائي،  �صعيب  بن  اأحمد  عبدالرحمن  اأبو  املوؤلف:  للن�صائي،  الكربى  ال�صنن 

موؤ�ص�صة الر�صالة - بريوت - لبنان، ط: )، ))4)هـ / )00)م.

اأحمد بن �صعيب الن�صائي، النا�صر: . 43 اأبو عبدالرحمن  �صنن الن�صائي )املجتبى(، املوؤلف: 

دار املعرفة للطباعة والن�صر والتوزيع - بريوت - لبنان، ط: )، 8)4)هـ / 007)م.

بن . 44 بن عثمان  اأحمد  بن  اأبو عبداهلل حممد  الدين  �صم�ض  املوؤلف:  النبالء،  اأعالم  �صري 

�صعيب  ال�صيخ  باإ�صراف  املحققني  من  جمموعة  املحقق:  748هـ(،  )ت:  الذهبي  َقامْياز 

الأرناوؤوط، النا�صر: موؤ�ص�صة الر�صالة.

الزرقاين، . 45 عنه  ذهل  فيما  الرباين  الفتح  ومعه:  خليل،  خمت�صر  على  رقاين  الزُّ �صرح 

�صبطه  099)هـ(،  )ت:  امل�صري  الزرقاين  اأحمد  بن  يو�صف  بن  عبدالباقي  املوؤلف: 

العلمية، بريوت -  الكتب  دار  النا�صر:  اأمني،  اآياته: عبدال�صالم حممد  و�صححه وخرج 

لبنان.

 �صرح ال�صنة، املوؤلف: حميي ال�صنة، اأبو حممد احل�صني بن م�صعود بن حممد بن الفراء . 46

البغوي ال�صافعي )ت: 6)5هـ(، حتقيق: �صعيب الأرنوؤوط-حممد زهري ال�صاوي�ض، النا�صر: 

املكتب الإ�صالمي - دم�صق، بريوت.

الراجحي، . 47 عبدالرحمن  بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  املوؤلف:  كثري،  ابن  تف�صري  �صرح 

http://www. الإ�صالمية  ال�صبكة  موقع  بتفريغها  قام  �صوتية  درو�ض  الكتاب:  م�صدر 

.islamweb.net

 �صرح خمت�صر الرو�صة، املوؤلف: �صليمان بن عبدالقوي بن الكرمي الطويف ال�صر�صري، . 48

اأبو الربيع، جنم الدين )ت: 6)7هـ(، املحقق: عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي، النا�صر: 

موؤ�ص�صة الر�صالة.

�صرح م�صكل الآثار، املوؤلف: اأبو جعفر بالطحاوي )ت: ))3هـ( حتقيق: �صعيب الأرنوؤوط، . 49

النا�صر: موؤ�ص�صة الر�صالة.

عبدالرحمن . 50 ال�صيخ  اعتناء  الرباك  عبدالرحمن  ال�صيخ  تاأليف  الإ�صالم  نواق�ض  �صرح 

ال�صدي�ض.
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اجلوهري . )5 حماد  بن  اإ�صماعيل  ن�صر  اأبو  املوؤلف:  العربية،  و�صحاح  اللغة  تاج  ال�صحاح 

الفارابي )ت: 393هـ(، حتقيق: اأحمد عبدالغفور عطار، النا�صر: دار العلم للماليني - 

بريوت.

�صحيح ابن حبان، تاأليف حممد بن حبان الُب�صتي، النا�صر: موؤ�ص�صة الر�صالة - بريوت - . )5

لبنان، ط: )، 4)4)هـ / 993)م.

طوق . 53 دار  النا�صر:  البخاري  عبداهلل  اأبو  اإ�صماعيل  بن  حممد  تاأليف  البخاري،  �صحيح 

النجاة - بريوت، ط: )، ))4)هـ.

�صحيح اجلامع ال�صغري وزياداته، املوؤلف: اأبو عبدالرحمن حممد نا�صر الدين، بن احلاج . 54

نوح بن جناتي بن اآدم، الأ�صقودري الألباين )ت: 0)4)هـ(، النا�صر: املكتب الإ�صالمي.

النا�صر: . 55 الني�صابوري،  الق�صريي  بن احلجاج  م�صلم  اأبو احل�صني  تاأليف:  م�صلم،  �صحيح 

دار اجليل - بريوت )م�صورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف ا�صتانبول �صنة 334) هـ(، 

ترقيم الأحاديث، وفق طبعة: )دار اإحياء الكتب العربية - القاهرة(.

0)4)هـ(، . 56 الألباين )ت:  الدين  نا�صر  املوؤلف: حممد  داود،  اأبي  �صنن  و�صعيف  �صحيح 

م�صدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات احلديثية - املجاين - من اإنتاج مركز نور 

الإ�صالم لأبحاث القراآن وال�صنة بالإ�صكندرية.

عار�صة الأحوذي ب�صرح �صحيح الرتمذي، املوؤلف: حممد بن عبداهلل بن حممد املعافري، . 57

اأبو بكر ابن العربي )ت: 543 هـ(، بعناية جمال مرع�صلي، دار الكتب العلمية، بريوت،  

ط: )، )43)هـ.

فتاوى ابن عقيل لل�صيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل، توزيع دار ابن اجلوزي.. 58

الفتاوى احلديثية، املوؤلف: اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي ال�صعدي الأن�صاري، . 59

�صهاب الدين �صيخ الإ�صالم، اأبو العبا�ض )ت: 974هـ(، النا�صر: دار الفكر. 

فتاوى الرملي، املوؤلف: �صهاب الدين اأحمد بن حمزة الأن�صاري الرملي ال�صافعي )ت: . 60

957هـ(، جمعها: ابنه، �صم�ض الدين حممد بن اأبي العبا�ض اأحمد بن حمزة �صهاب الدين 

الرملي )ت: 004)هـ(، النا�صر: املكتبة الإ�صالمية.

الفتاوى الكربى لبن تيمية، املوؤلف: تقي الدين اأبو العبا�ض ابن تيمية احلراين احلنبلي . )6

الدم�صقي )ت: 8)7هـ(، النا�صر: دار الكتب العلمية، ط: )، 408)هـ.
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العلمية . )6 للبحوث  الدائمة  اللجنة  املوؤلف:  الأوىل،  املجموعة   - الدائمة  اللجنة  فتاوى   

البحوث  اإدارة  رئا�صة  النا�صر:  الدوي�ض،  عبدالرزاق  بن  اأحمد  وترتيب:  جمع  والإفتاء، 

العلمية والإفتاء. 

فتاوى نور على الدرب، املوؤلف: عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز )ت: 0)4)هـ(، جمعها: . 63

الدكتور حممد بن �صعد ال�صويعر.

الدين . 64 �َصَرف  ابن  حممد،  بن  حممد  املوؤلف:  ال�صافعي،  املذهب  على  اخلليلي  فتاوي 

اخلليلي ال�صافعّي القادري )ت: 47))هـ(، النا�صر: طبعة م�صرية قدمية.

فتح الباري �صرح �صحيح البخاري، املوؤلف: اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�صل الع�صقالين . 65

ال�صافعي، النا�صر: دار املعرفة - بريوت، 379).

فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب الإمام مالك، املوؤلف: حممد بن اأحمد بن حممد . 66

علي�ض، اأبو عبداهلل املالكي )ت: 99))هـ(، النا�صر: دار املعرفة.

فتح القدير، املوؤلف: كمال الدين حممد بن عبدالواحد ال�صيوا�صي املعروف بابن الهمام . 67

)ت: )86هـ(، النا�صر: دار الفكر.

الفرو�صية املحمدية، املوؤلف: اأبو عبداهلل حممد بن اأبي بكر بن اأيوب ابن قيم اجلوزية . 68

مكة   - الفوائد  عامل  دار  النا�صر:  الن�صريي،  اأحمد  بن  زائد  املحقق:  ))69-)75هـ(، 

املكرمة.

بن . 69 اأحمد  الدين  �صهاب  العبا�ض  اأبو  املوؤلف:  الفروق،  اأنواء  يف  الربوق  اأنوار   = الفروق 

اإدري�ض بن عبدالرحمن املالكي ال�صهري بالقرايف )ت: 684هـ(، النا�صر: عامل الكتب.

الفروق اللغوية، املوؤلف: اأبو هالل احل�صن بن عبداهلل بن �صهل بن �صعيد بن يحيى بن . 70

مهران الع�صكري )ت: نحو 395هـ(

والتوزيع، . )7 للن�صر  والثقافة  العلم  دار  النا�صر:  �صليم،  اإبراهيم  عليه: حممد  وعلق  حققه 

القاهرة - م�صر.

املعتزيل . )7 البغدادي  الوراق  حممد  بن  اإ�صحاق  بن  حممد  الفرج  اأبو  املوؤلف:  الفهر�صت، 

دار  النا�صر:  رم�صان،  اإبراهيم  املحقق:  438هـ(،  )ت:  الندمي  بابن  املعروف  ال�صيعي 

املعرفة بريوت - لبنان.
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في�ض القدير �صرح اجلامع ال�صغري، املوؤلف: زين الدين حممد املدعو بعبدالروؤوف بن . 73

)03)هـ(،  تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )ت: 

النا�صر: املكتبة التجارية الكربى - م�صر.

اأبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزاآبادى )ت: . 74 القامو�ض املحيط، املوؤلف: جمد الدين 

نعيم  حممد  باإ�صراف:  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق:  7)8هـ(، 

العرق�ُصو�صي، النا�صر: موؤ�ص�صة الر�صالة للطباعة والن�صر والتوزيع، بريوت - لبنان.

ر�صيد . 75 مادون  تاأليف  ال�صرعية  وال�صوابط  النف�صية  احلاجة  بني  والرتفيه  اللهو  ق�صايا 

النا�صر: دار طيبة.

قواعد ابن امللقن اأو “الأ�صباه والنظائر يف قواعد الفقه”، املوؤلف: �صراج الدين اأبو حف�ض . 76

عمر بن علي الأن�صاري املعروف بـ ابن امللقن )ت: 804 هـ(، حتقيق ودرا�صة: م�صطفى 

حممود الأزهري، النا�صر: دار ابن القيم للن�صر والتوزيع، الريا�ض.

قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام، املوؤلف: اأبو حممد عز الدين عبدالعزيز بن عبدال�صالم . 77

660هـ(،  العلماء )ت:  ب�صلطان  امللقب  الدم�صقي،  ال�صلمي  بن احل�صن  القا�صم  اأبي  بن 

راجعه وعلق عليه: طه عبدالروؤوف �صعد، النا�صر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة.

 قواعد الو�صائل يف ال�صريعة الإ�صالمية، تاأليف د. م�صطفى كرامة اهلل خمدوم النا�صر . 78

دار اإ�صبيليا.

القواعد والأ�صول اجلامعة والفروق والتقا�صيم البديعة، املوؤلف: عبدالرحمن بن نا�صر . 79

ال�صعدي.

تاأليف . 80 املعا�صرة  وتطبيقاتها  والرتفيه  واللعب  اللهو  لباب  احلاكمة  وال�صوابط  القواعد 

وليد الودعان، بحث من�صور مبجلة اجلمعية الفقهية ال�صعودية، العدد ال�صاد�ض ع�صر.

كتاب زهر الب�صاتني يف علم امل�صاتني تاأليف حممد بن اأبي بكر الزرخوين )ت: 808هـ( . )8

على التقريب، حتقيق م.لطف اهلل قاري، النا�صر: مكتبة الإمام البخاري.

ك�صاف القناع عن منت الإقناع املوؤلف: من�صور بن يون�ض بن �صالح الدين ابن ح�صن بن . )8

اإدري�ض البهوتى احلنبلى )ت: )05)هـ( النا�صر: دار الكتب العلمية.

ك�صف اأ�صرار الألعاب ال�صحرية والألعاب اخلفية، تاأليف م�صطفى عا�صور، النا�صر مكتبة . 83

ابن �صينا.
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حجر . 84 بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  املوؤلف:  وال�صماع،  اللهو  حمرمات  عن  الرعاع  كف 

974هـ(،  )ت:  العبا�ض  اأبو  الإ�صالم،  �صيخ  الدين  �صهاب  الأن�صاري،  ال�صعدي  الهيتمي 

املحقق: عبداحلميد الأزهري.

ابن . 85 الدين  الدين علي بن ح�صام  املوؤلف: عالء  والأفعال،  الأقوال  العمال يف �صنن   كنز 

باملتقي  ال�صهري  فاملكي  املدين  ثم  الربهانفوري  الهندي  ال�صاذيل  القادري  خان  قا�صي 

الهندي )ت: 975هـ(، املحقق: بكري حياين - �صفوة ال�صقا، النا�صر: موؤ�ص�صة الر�صالة.

ابن منظور . 86 الدين  الف�صل، جمال  اأبو  املوؤلف: حممد بن مكرم بن على،  العرب،  ل�صان 

الأن�صاري الرويفعى الإفريقى )ت: ))7هـ(، النا�صر: دار �صادر - بريوت.

لقاء الباب املفتوح، املوؤلف: حممد بن �صالح بن حممد العثيمني )ت: ))4)هـ(، ]لقاءات . 87

كان يعقدها ال�صيخ مبنزله كل خمي�ض. بداأت يف اأواخر �صوال ))4)هـ وانتهت يف اخلمي�ض 

ال�صبكة  موقع  بتفريغها  قام  �صوتية  درو�ض  الكتاب:  م�صدر  ))4)هـ[،  عام  �صفر،   (4

.http://www.islamweb.net الإ�صالمية

35 جملًدا(، املوؤلف: جمموعة من املوؤلفني، حممد ر�صيد بن علي . 88  جملة املنار )كاملة 

ر�صا )ت: 354)هـ( وغريه من كتاب املجلة.

جمموع الفتاوى، املوؤلف: تقي الدين اأبو العبا�ض اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين . 89

الكتب،  عامل  دار  النا�صر:  قا�صم،  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  املحقق:  8)7هـ(،  )ت: 

الريا�ض، طبعة ))4)هـ.

الدين . 90 حميي  زكريا  اأبو  املوؤلف:  واملطيعي[،  ال�صبكي  تكملة  ]مع  املهذب  �صرح  املجموع 

يحيى بن �صرف النووي )ت: 676هـ( النا�صر: دار الفكر.

 جمموع فتاوى العالمة عبدالعزيز بن باز ، املوؤلف: عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز . )9

)ت: 0)4)هـ(، اأ�صرف على جمعه وطبعه: حممد بن �صعد ال�صويعر.

حما�صرات يف العقيدة، تاأليف ال�صيخ �صالح الفوازن، النا�صر دار العا�صمة. . )9

بن . 93 بكر  اأبي  بن  املوؤلف: حممد  ن�صتعني،  واإياك  نعبد  اإياك  ال�صالكني بني منازل  مدارج 

املعت�صم  )75هـ(، حتقيق: حممد  قيم اجلوزية )ت:  ابن  الدين  �صم�ض  �صعد  بن  اأيوب 

باهلل البغدادي، دار الكتاب العربي، بريوت، ط: 3، 6)4)هـ.
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مراتب الإجماع يف العبادات واملعامالت والعتقادات، املوؤلف: اأبو حممد علي بن اأحمد . 94

الكتب  دار  النا�صر:  456هـ(،  )ت:  الظاهري  القرطبي  الأندل�صي  حزم  بن  �صعيد  بن 

العلمية - بريوت و طبعة دار ابن حزم، بريوت، ط: ).

دار . 95 النا�صر:  ال�صرثي،  �صعد  د.  تاأليف  الإ�صالمية  ال�صريعة  يف  واأحكامها  امل�صابقات 

العا�صمة.

الني�صابوري، . 96 اأبو عبداهلل احلاكم  الإمام احلافظ  تاأليف:  ال�صحيحني،  امل�صتدرك على 

حرف؛  �صركة  ترقيم  وفق  الأحاديث،  ترقيم  لبنان.*   - بريوت   - املعرفة  دار  النا�صر: 

الن�صخة  ترقيم يف  لعدم وجود  البحث؛  نتائج  وقوائم  التخريج  ما يظهر يف خدمة  وهو 

املطبوعة.

م�صند اأحمد، تاأليف: الإمام اأحمد بن حممد بن حنبل، مت العتماد على طبعتني الأوىل: . 97

طبعة: جمعية املكنز الإ�صالمي- دار املنهاج، ط: )، )43)هـ / 0)0)م، والثانية: طبعة: 

موؤ�ص�صة الر�صالة، ط: )، ))4) هـ / )00)م.

للن�صر . 98 املغني  دار  النا�صر:  الدارمي،  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  تاأليف:  الدارمي،  م�صند 

والتوزيع - الريا�ض - ال�صعودية، ط: )، ))4)هـ / 000)م.

الفيومي ثم . 99 اأحمد بن حممد بن علي  املوؤلف:  الكبري،  ال�صرح  امل�صباح املنري يف غريب 

احلموي، اأبو العبا�ض )ت: نحو 770هـ(، النا�صر: املكتبة العلمية - بريوت.

م�صنف عبدالرزاق، تاأليف: عبدالرزاق بن همام ال�صنعاين، النا�صر: املكتب الإ�صالمي . 00)

- بريوت - لبنان، ط: )، 390): 403)هـ / 970): 983)م.

(0( . - - جدة  القبلة  دار  النا�صر:  �صيبة،  اأبي  بن  بكر  اأبي  تاأليف  �صيبة،  اأبي  لبن  امل�صنف 

ال�صعودية موؤ�ص�صة علوم القراآن - دم�صق - �صوريا، ط: )، 7)4)هـ / 006)م.
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ملخص البحث

واالجتاهات  العموم  اال�ستغراق يف  “ا�سرتاط  م�ساألة  درا�سة  البحث  يتناول هذا 

ُتعدُّ من امل�سائل املنهجية املهمة يف باب العموم، ويراد بها:  االأ�سولية فيها”، والتي 

هل ُي�سرتط يف اللفظ العام حتى ي�سح و�سفه بالعموم: اال�ستغراق واال�ستيعاب جلميع 

االأفراد املتناول لها اأو يكفي االجتماع والكرثة؟.

وكان خالف االأ�سوليني فيها على اجتاهني رئي�سني: االأول: ا�سرتاط اال�ستغراق 

يف العموم، فال يكفي لو�سف اللفظ بالعموم جمرد االجتماع والكرثة. والثاين: عدم 

ا�سرتاط اال�ستغراق يف العموم؛ فلي�س من �سرط العموم اال�ستغراق؛ بل يكفي االجتماع 

والكرثة، وينطوي حتتهما عدد من االأقوال االأ�سولية.

وقد ا�ستدلَّ كل اجتاه منهما باأدلة بينتها وما ورد عليها من مناق�سات واعرتا�سات، 

حت ما ظهر يل يف امل�ساألة، وهو اأنَّ العموم يتناول ما  ثم وازنت بني تلك االأدلة، ورجَّ

كان فيه اجتماع وكرثة واإن مل ي�ستغرق ويتناول ما كان م�ستغرًقا، فال يح�سر العموم 

امللِّي  الفا�سق  م�ساألة  يف  واجلماعة  نة  ال�سُّ الأهل  العقدي  للقول  موافقًة  باال�ستغراق، 

الذي ُيعدُّ من بواعث اخلالف يف هذه امل�ساألة، وموافقة لفطرة الل�سان العربي و�سعته 

وتنوعه، وا�ستقراء للن�سو�س ال�سرعية الواردة بهذا ال�سدد، ثم بيَّنت �سبب اخلالف 

وعودته اإىل اأ�سباب اأبرزها: 

االأول: م�ساألة الفا�سق امللِّي وما ورد فيها من اآيات الوعد والوعيد، وهو يف نظري 

جهة  من  معانيها  على  الظاهرة  االألفاظ  داللة  والثاين:  امل�ساألة،  يف  اخلالف  مبداأ 

ها، والثالث: م�ساألة تاأخري البيان عن وقت اخلطاب اإىل  القطعية اأو الظنية، وهو اأعمُّ

وقت احلاجة.

وقد عر�س البحث ذلك من خالل: - متهيد يف: تعريف العموم، وثمانية مطالب 
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يف: ت�سوير امل�ساألة واأ�سمائها، وحترير حمل النزاع، وبيان اجتاهات االأ�سوليني يف 

ا�سرتاط اال�ستغراق يف العموم، واأدلة اأ�سحاب االجتاه االأول مع املناق�سة واجلواب، 

واأدلة اأ�سحاب االجتاه الثاين ومناق�ستها واجلواب، واملوازنة والرتجيح ووجه رجحانه، 

ومبنى اخلالف و�سببه، ونوع اخلالف، ثم خامتة يف: نتائج البحث وتو�سياته، واهلل 

املوفق.
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املقدمة

اآله و�سحبه  نبينا حممد وعلى  الم على  الة وال�سَّ العاملني، وال�سَّ احلمد هلل رب 

ا بعد... اأجمعني، اأمَّ

ة املتعلقة بدالالت االألفاظ، ولها  م�سائل العموم من امل�سائل االأ�سولية املُهمَّ فاإن َّ

ريعة االإ�سالمية، فبمعرفتها يتبنيَّ املراد باملخاطب بالن�سو�س  فوائد عظيمة يف ال�سَّ

ال�سرعية، ويتميَّز ا�ستمالها على جميع االأفراد واحلاالت اأو اقت�سارها على البع�س.

يف  اال�ستغراق  “ا�سرتاط  م�ساألة:  والنظر  بالبحث  اجلديرة  م�سائله  من  واإن َّ

العموم” التي ُيراد بها: هل ُي�سرتط يف العموم حتى ي�سح و�سفه بالعموم: اال�ستغراق 

واال�ستيعاب جلميع االأفراد املتناول لها، اأو يكفي االجتماع والكرثة؟.

فيها  واختلف  االأ�سويل،  الت�سنيف  مبّكر من  وقت  فيها من  وقد ظهر اخلالف 

اأرباب املذاهب والتوجهات العقدية وتباينت فيها روؤاهم ومنطلقاتهم، وكان للخالف 

اأثر على م�سائل اأ�سولية يف باب العموم، وهي بحاجة اإىل تدقيق النظر فيها،  فيها 

وك�سف املواقف االأ�سولية املختلفة ودرا�ستها درا�سة وافية، فعقدت العزم على تناولها 

واحلديث عنها، واأ�سميته بـ: )�لجتاهات �لأ�شولية يف ��شرت�ط �ل�شتغر�ق يف �لعموم(.

�أهمية �لبحث و�أ�شباب �ختياره: 

تظهر اأهمية البحث واأ�سباب اختياره يف النقاط التالية: 

عنها  عت  تفرَّ التي  امل�سائل  من  العموم”  يف  اال�ستغراق  “ا�سرتاط  م�ساألة  اأواًل: 

م�سائل اأ�سولية يف باب العموم الذي ُيعدُّ من اأجّل مباحث دالالت االألفاظ، 
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يغ من العموم اأو  كتعريف العام يف ا�سطالح االأ�سوليني، واعتبار بع�س ال�سِّ

ال؟، وحجية العام املخ�سو�س، فامل�ساألة لها قيمة علمية عالية، وثمرة عملية 

مة، يقول ال�سمرقندي )ت 539هـ(: “واأما بيان حد العام وحقيقته، فقد  قيِّ

م�ساألتني  بذكر  نبداأ  نذكرها  اأن  وقبل  املعاين،  خمتلفة  باألفاظ  فيه  تكلَّموا 

اختلف اأهل االأ�سول فيها، ومبعرفتها ُيعَرف ما نذكر من حد العام اأنه على 

اال�ستغراق  العموم  �سرط  اأن َّ الثانية:  وامل�ساألة  االختالف...  على  اأو  االتفاق 

.
واال�ستيعاب اأو االجتماع ال غري؟ ”))(

ثانًيا: اأنَّها من امل�سائل االأ�سولية التي اختلف فيها متكلمو االأ�سوليني من املعتزلة 

واالأ�سعرية واملاتريدية يف وقت مبكر، ولها عالقة كبرية باأول م�ساألة ظهرت 

عمومات  من  فيها  ورد  وما   ،
)((

امللِّي الفا�سق  م�ساألة  وهي  الكالم،  علم  يف 

ي بع�س االأقوال  الوعيد، وكان لالأ�سول الكالمية واملوؤثرات العقدية اأثر يف تبنِّ

االأ�سولية فيها واختيارها.

هو  العموم  فهل  به،  املراد  يف  واالإبهام  العموم  معنى  يف  الوارد  االإ�سكال  ثالًثا: 

اال�ستغراق اأو هو االجتماع والكرثة اأو هما مًعا؟، وهل القول باإثبات العموم 

يراد به: العموم اال�ستغراقي اأو ما دونه؟.

ميزان االأ�سول لل�سمرقندي ))/353(.  )((

يراد مب�ساألة الفا�سق امللي: مرتكب الكبرية وما دون الكفر من امل�سلمني واأهل القبلة مما ال ينقل عن   )((

ما  االإميان  من  ومعهم  و�سيئات،  وح�سنات  ومعا�س،  لهم طاعات  يكون  اأو عماًل، حيث  اعتقاًدا  امللة، 

وهو  ا�سمه وحكمه،  اختلف يف  وقد  النار،  ي�ستوجب دخول  ما  الكبائر  وله من  النار،  معه يف  يخلد  ال 

يف  وتخليده  بتكفريه  القول  اخلوارج  فاأحدث  الدين،  اأ�سول  م�سائل  يف  االإ�سالم  يف  وقع  خالف  اأول 

النار، وزعمت املرجئة اأنه موؤمن كامل، وقالت املعتزلة باملنزلة بني املنزلتني، وحكمه عند اأهل ال�سنة 

به،  واجلماعة: اأنه موؤمن باإميانه، فا�سق بكبريته، واأمره اإىل اهلل، اإن �ساء غفر له برحمته واإن �ساء عذَّ

وماآله اإىل اجلنة، وال ُي�سَلب عندهم ا�سم االإ�سالم عنه بالكلية، وال يقولون باملنزلة بني املنزلتني )لي�س 

اأو  باأنه موؤمن كامل االإميان  موؤمًنا وال كافًرا( وال بتخليده يف النار كما يقول املعتزلة؛ كما ال يقولون 

 ،)(8(/3(  ،)478/7( تيمية  البن  الفتاوى  جمموع  انظر:  االأ�سعرية،  يقول  كما  باإطالق  موؤمن  هو 

للقا�سي عبداجلبار )697(، وغاية املرام يف علم  )0)/330(، )484/4(، و�سرح االأ�سول اخلم�سة 

الكالم لالآمدي )))3(.
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االأ�سوليني  فني  امل�سنِّ من  مني  املتقدِّ بني  امل�ساألة  هذه  تناول  يف  التباين  رابًعا: 

ما يف هذه  مع  فيها؛  املتقدمة  االأ�سولية  االأقوال  بع�س  وانغمار  واملتاأخرين، 

االأقوال من وجهات نظر قوية، وتاأ�سيالت ر�سينة بحاجة اإىل اإبراز واإظهار.

�س جملة من االأ�سوليني لالإ�سارة  خام�ًسا: اأن هذا املو�سوع -على اأهميته، وتعرُّ

وهو  املتمعن،  والبحث  العميقة  بالكتابة  ُيفرد  مل  االأ�سولية-  الكتب  يف  اإليه 

بحاجة اإىل جتلية وبحث.

م�شكلة �لبحث: 

لفظ العموم من االألفاظ امل�سِكلة، فهل ُيراد به اال�ستيعاب واال�ستغراق؛ وال يطلق 

على ما دونه حقيقة اأو يراد به االجتماع والكرثة فقط؟ اأو يطلق عليهما مًعا؟.

اال�ستغراق،  العموم، وق�سروه على معنى  االأ�سوليني م�سطلح  بع�س  تناول  فقد 

وجعلوا من ال يثبت هذه املعنى ُمنِكًرا للعموم غري قائل به، وق�سره بع�س اآخر على 

معنى االجتماع والكرثة، فالقول بالعموم قول عند اجلميع، وال اإ�سكال فيه يف اجلملة، 

لكن ما معناه، هل معناه و�سرطه االجتماع والكرثة اأو اال�ستغراق واال�ستيعاب اأو هما 

ح غوره ومقا�سده. مًعا؟؛ وهذه الدرا�سة تك�سف هذا اخلالف وُتبني اأبعاده وتو�سِّ

�أهد�ف �لبحث: 

النَّظر . ) وتعميق  العموم”،  يف  اال�ستغراق  “ا�سرتاط  م�ساألة  يف  البحث  تدقيق 

يف مواقف االأ�سوليني، ولفت النَّظر اإىل وجوه م�سكلة، وجوانب خفيَّة يف هذه 

امل�ساألة بحاجة اإىل اإبراز وبيان وك�سف.

درا�سة هذه امل�ساألة االأ�سولية ببيان: املراد بها، واجتاهاتها، واأدلتها والراجح . )

فيها، و�سبب اخلالف ونوعه.

�لدر��شات �ل�شابقة: 

مل  العلمية،  الر�سائل  وفهار�س  واملوؤلفات  الكتب  على  واالطالع  البحث  بعد 



د. أمحد بن عايل بن علي معافا

العدد  الثامن واخلمسون  233العدد  الثامن واخلمسون 232

وما وجدته من  والطريقة،  الكيفية  بهذه  املو�سوع  تناولت هذا  م�ستقلة  درا�سة  اأجد 

لبع�س  اخلالف  اأ�سباب  من  �سبًبا  بو�سفها  امل�ساألة  هذه  اإىل  ي�سري  اإمنا  درا�سات؛ 

اأما تناول هذه  ر هل هو من �سيغ العموم؟ وهكذا،  امل�سائل االأ�سولية؛ كاجلمع املنكَّ

امل�ساألة بت�سويرها، وبيان االجتاهات االأ�سولية فيها، وحترير حمل النزاع فيها وبيان 

اأدلتها، ومناق�ساتها، واإبراز اخلالف االأ�سويل املبّكر فيها؛ فلم اأجد من تناولها بهذه 

الطريقة.

خطة �لبحث: 

يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وثمانية مطالب وخامتة.

املقدمة عن اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره والدرا�سات ال�سابقة وخطة البحث 

ومنهجه.

متهيد: يف تعريف العموم لغة وا�سطالًحا.

املطلب االأول: ت�سوير امل�ساألة.

املطلب الثاين: ت�سمية هذه امل�ساألة.

املطلب الثالث: حترير حمل النزاع.

املطلب الرابع: االجتاهات االأ�سولية يف حمل اخلالف.

واجلواب  املناق�سة  مع  امل�ساألة  يف  االأ�سولية  االجتاهات  اأدلة  اخلام�س:  املطلب 

عنها، وفيه م�ساألتان: 

اأدلة االجتاه االأ�سويل االأول القائل با�سرتاط اال�ستغراق مع  امل�ساألة االأوىل: 

املناق�سة واجلواب عنها.

يف  اال�ستغراق  ا�سرتاط  بعدم  القائل  الثاين  االجتاه  اأدلة  الثانية:  امل�ساألة 

العموم مع املناق�سة واجلواب عنها.
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املطلب ال�ساد�س: املوازنة والرتجيح، وفيه ثالثة م�سائل: 

امل�ساألة االأوىل: النظر يف اأدلة االجتاه االأول القائل با�سرتاط اال�ستغراق.

لة االجتاه الثاين القائل بعدم ا�سرتاط اال�ستغراق. امل�ساألة الثانية: النظر يف اأدِّ

امل�ساألة الثالثة: الرتجيح و�سببه.

املطلب ال�سابع: مبنى اخلالف و�سببه.

املطلب الثامن: نوع اخلالف وثمرته.

اخلامتة.

منهج �لبحث: 

�سرت يف كتابة هذا البحث على ما ياأتي: 

واملراجع  للم�سادر  التتبع  على  القائم  اال�ستقرائي  املنهج  بني  اجلمع  اأواًل: 

االأ�سولية، وبني املنهج التحليلي القائم على النظر والتاأمل يف االأقوال واالأدلة 

وكالم االأ�سوليني.

وعزو  االأ�سيلة،  امل�سادر  على  واالعتماد  اأذكر،  ما  لكل  بالتوثيق  العناية  ثانًيا: 

الن�سو�س اإىل الكتب مبا�سرة ح�سب االإمكان.

ثالًثا: االإحالة اإىل امل�سدر بذكر ا�سمه وموؤلفه واجلزء وال�سفحة اإذا كان النقل 

منه بالن�س، وبذكر ذلك يف حال النقل باملعنى م�سبوًقا بكلمة “انظر”.

رابًعا: ر�سم االآيات بالر�سم العثماين، مع عزوها اإىل �سورها وبيان اأرقامها.

خام�ًسا: العناية باالأدلة االأ�سا�سية واملوؤثرة يف امل�ساألة املوجودة يف الكتب االأ�سولية 

ومنطلقاته،  ودوافعه  اأ�سبابه  االأ�سويل وجتّلي  التي تظهر اخلالف  املتقدمة 

واالإعرا�س عن االأدلة املكرورة اأو غري املوؤثرة.

واالإجابة  مناق�سة  من  االأدلة  على  يرد  ما  ومناق�سة  الداللة،  وجه  ذكر  �ساد�ًسا: 
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كتب  يف  التي  واالأجوبة  للمناق�سات  و)اأجيب(  بـ)نوق�س(  والتعبري  عنها، 

اأو  اإن كانت املناق�سة  اأن يجاب(  اأو)ميكن  اأن يناق�س(  االأ�سوليني، و)ميكن 

اجلواب من قبل الباحث.

�سابًعا: اتبعت يف الرتجمة لالأعالم بذكر �سنة وفاته بني معقوفتني، وذلك بعد 

ذكر ا�سمه، جتنًبا لالإ�سهاب واالإطالة واخلروج عن املق�سود.
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متهيد يف تعريف العموم لغة وا�صطالًحا

ا وعموًما،  العموم ا�سم م�سدر من عمَّ امل�سعف، يقال: عمَّ ال�سيء بالنا�س يُعمُّ عمًّ

.
 و“العني وامليم اأ�سل �سحيح واحد، يدل على الطول والكرثة والعلو”))(

فهو عام”))(

ومن معاين هذ� �لأ�شل يف �للغة: 

ة �سد . ) اإذا �سملهم، والعامَّ هم اخلري وبالعطية”:  “عمَّ ال�سمول: ومنه قولهم: 

.
)3(

ة اخلا�سَّ

( ..
)4(

الكرثة: ومنه قولهم: العم: وهو اجلماعة من النا�س واخللق الكثري

3 ..
)5(

الطول والعلو: ومنه قولهم: عمَّ اإذا طال، ونبات يعموم اأي طويل

ف العموم عند عدد من االأ�سوليني بتعريف العام،  و�أما يف �ل�شطالح: فقد ُعرِّ

لقرب  القول  اأو  اللفظ  اأنه  تعريفه  يف  وذكروا  العام،  وبني  بينه  يفّرقوا  مل  حيث 

.
)6(

مدلولهما

وهذه التعريفات ترجع اإىل م�ساألة البحث: ا�سرتاط اال�ستغراق يف العموم، وهذا 

ف بالعام بعد بيان هذه امل�ساألة؛  من اللطائف، حيث ُيفرت�س على �سوء هذا اأن ُيعرَّ

مرقندي: “واأما  الأنها اأثر للخالف فيه، ال اأن يكون تعريف العام ممّهًدا لها، يقول ال�سَّ

بيان حد العام وحقيقته: فقد تكلَّموا فيه باألفاظ خمتلفة املعاين، وقبل اأن نذكرها: 

انظر يف: العني للخليل بن اأحمد ))/94(، ول�سان العرب البن منظور)))/6)4(، والقامو�س املحيط   )((

للفريوزاأبادي ))47)(.

انظر: مقاي�س اللغة البن فار�س )5/4)(.  )((

انظر خمتار ال�سحاح للرازي))9)(، ول�سان العرب البن منظور )))/6)4(.  )3(

انظر: ول�سان العرب البن منظور )))/6)4(، واالأفعال ))/385(، ومقاي�س اللغة البن فار�س )7/4)(.  )4(

انظر: ل�سان العرب البن منظور )))/6)4(، واالأفعال ))/385(، ومقاي�س اللغة البن فار�س )6/4)(.  )5(

لل�سريازي  اللمع  و�سرح   ،)(40/(( يعلى  الأبي  والعدة   ،)5/3( للباقالين  واالإر�ساد  التقريب  انظر:   )6(

))/)30(، والو�سول البن برهان ))/)0)(.
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حد  من  نذكر  ما  ُيعرف  ومبعرفتها  فيها،  االأ�سول  اأهل  اختلف  م�ساألتني  بذكر  نبداأ 

ال  االجتماع  اأو  واال�ستيعاب  اال�ستغراق  العموم  �سرط  اأن  الثانية:  وامل�ساألة  العام.... 

، فتعريف العموم فرع النظر يف امل�ساألة التي يتناولها البحث.
غري؟”))(

وميكن عر�س اأبرز التعريفات بهذا االعتبار يف معنيني رئي�سني: 

.
(((

�ملعنى �لأول: تعريف �لعموم بالجتماع و�لكرثة

ومن التعريفات على هذا املعنى: تعريف الباقالين: “القول امل�ستمل على �سيئني 

 ،
، وتعريف ابن عقيل بقوله: “ما �سمل �سيئني ف�ساعًدا �سمواًل واحًدا”)4(

ف�ساعًدا”)3(

.
يني ف�ساعًدا مطلًقا مًعا”)5( ال على ُم�سمَّ وتعريف االآمدي: “اللفظ الواحد الدَّ

.
(((

�ملعنى �لثاين تعريف �لعموم بال�شتغر�ق و�ل�شتيعاب

 ،
منها تعريف اأبي احل�سني الب�سري: “الكالم امل�ستغرق جلميع ما ي�سلح له”)7(

و�سع  بح�سب  له  ي�سلح  ما  جلميع  امل�ستغرق  “اللفظ  بقوله:  حم�سوله  يف  والرازي 

.
واحد”)8(

“اللفظ امل�ستغرق جلميع ما ي�سلح له من غري  اأجمعها تعريف الزرك�سي:  ومن 

.
ح�سر”)9(

ميزان االأ�سول لل�سمرقندي ))/353(.  )((

 ،)5/(( للجويني  والتلخي�س   ،)(40/(( يعلى  الأبي  والعدة   ،)(4(( فورك  البن  احلدود  ينظر:   )((

والوا�سح البن عقيل ))/)9(.

التقريب واالإر�ساد للباقالين )5/3(.  )3(

الوا�سح البن عقيل ))/)9(.  )4(

االإحكام لالآمدي ))/96)(.  )5(

ينظر: التمهيد الأبي اخلطاب ))/5(.   )6(

املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/89)(.  )7(

املح�سول للرازي ))/309(.  )8(

البحر املحيط للزرك�سي )5/3(.  )9(
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املطلب الأول

ت�صوير امل�صاألة

يراد بامل�ساألة حمل البحث: هل من �سرط اللفظ العام ا�ستغراقه وا�ستيعابه لكافة 

الكرثة  ماهيته  لتحقيق  يكفي  اأو  بالعموم؟  و�سفه  ي�سح  حتى  عليه  الداخلة  اأفراده 

واالجتماع؛ واإن مل ت�ستوعب اأو ت�ستغرق جميع االأفراد؟.

وميكن ت�سويرها بطريقة اأخرى: هل العموم حم�سور يف اال�ستغراق؛ فال يكون 

اأن ما دون اال�ستغراق؛ كالثالثة واالثنني يعد  اأو  اإذا كان ُم�ستغرًقا؟  اإالَّ  ا  اللفظ عامًّ

عموًما؛ ولو مل يكن م�ستوعًبا اأو م�ستغرًقا اأو متناواًل جلميع ما يدخل حتته؟.

 فمثاًل لفظة )امل�سركني( من األفاظ العموم، هل من �سرط لفظ )امل�سركني( حتى 

ة من ي�سدق عليه لفظ امل�سرك وا�ستيعابه له، اأو ي�سح و�سفه  ا تناوله لكافَّ يكون عامًّ

بالعموم؛ ولو كان يتناول فردين اأو ثالثة؟.
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املطلب الثاين

ت�صمية هذه امل�صاألة

وردت ت�سمية هذه امل�ساألة االأ�سولية بت�سميات عديدة؛ ومن تلك الت�سميات: “هل 

ذكر  كما  والكرثة؟”،  االجتماع  يكفي  اأو  واال�ستيعاب  اال�ستغراق  العموم  �سرط  من 

اأو  “اأن �سرط العموم اال�ستغراق واال�ستيعاب  539هـ( بقوله:  ذلك ال�سمرقندي )ت 

.
االجتماع ال غري؟”))(

العموم  “هل  وهو:  االأول  من  قريب  بـعنوان  االأ�سوليني  بع�س  عند  ووردت 

نقول  ال  بالعموم؛  نقول  ا  “اإنَّ الواقفية:  قول  بعده  ويذكر  ال؟”  اأو  اال�ستغراق  هو 

القول  اأو”  اللغة”  العموم يف  بـ”اإثبات  امل�ساألة  لهذه  وبع�سهم عنون   ،
باال�ستيعاب”))(

، فهل 
)3(

بالعموم” اأو “الداللة اأن يف اللغة األفاظ للعموم” ويعني بالعموم: اال�ستغراق

يثبت العموم اال�ستغراقي اأو ال؟.

وقد عنون عدد من االأ�سوليني لهذه امل�ساألة بعنوان “�سيغة العموم” اأو “هل للعموم 

، وهي -بهذا العنوان- جزء من م�ساألة ا�سرتاط اال�ستغراق يف العموم، 
�سيغة؟”)4(

اإنَّ من يقول: با�سرتاط  اأو االجتماع والكرثة؟، حيث  وهل معنى العموم: اال�ستغراق 

اال�ستغراق يف العموم، يجعل من اأدلته على هذا اال�سرتاط: احلاجة اإىل وجود األفاظ 

، كما اأنَّ 
)5(

تدلُّ على العموم، اأو باأنَّ للعموم يف اللغة �سيغة يتميَّز بها عن اخل�سو�س

))(  ميزان االأ�سول لل�سمرقندي ))/353(.

البحر املحيط للزرك�سي )7-6/3(.  )((

اأ�سول الفقه للج�سا�س ))/99(، والتقريب واالإر�ساد للباقالين )3/))(، واملعتمد للب�سري  انظر:   )3(

.)(09/((

انظر: العدة الأبي يعلى ))/485(.، والو�سول البن برهان ))/06)(.  )4(

وهذا اأول دليل يحتج به يف امل�ساألة، ومما يو�سح ذلك ا�ستدالل اجل�سا�س الإثبات القول بالعموم -الذي   )5(

ا: باأنَّ للعموم يف اللغة �سيغة يتميز بها عن = وا للقول بالعموم اأي�سً هو اال�ستغراق عنده- “وقد احتجُّ
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للعموم  هل  االأوىل:  امل�ساألة  م�ساألتني:  على  تنطوي  ا-  -اأي�سً العموم(  )�سيغة  م�ساألة 

�سيغ؟، وُيذكر هنا خالف االأ�سعري -ومن تبعه - يف هذه ال�سيغ، ولها ات�سال مب�ساألة 

خلق القراآن والقول بالكالم النف�سي، وامل�ساألة الثانية: على فر�س وجود تلك ال�سيغ 

للعموم؛ فعالم حُتمل؟، ولها ات�سال وثيق مب�ساألة البحث.

= اخل�سو�س؛ الأن اأهل اللغة يقولون خمرج الكالم خمرج العموم، كما اأن للواحد �سيغة ُيبنيَّ بها من 

اجلميع، وكما اأن للخرب �سيغة ينف�سل بها من االأمر...”اأ�سول الفقه للج�سا�س ))/5))(.
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املطلب الثالث

حترير حمل النزاع

حمل �لوفاق: 

ذكر بع�س االأ�سوليني جملة من االأمور املتفق عليها يف هذه امل�ساألة منها: 

بها  يراد  العام  اللفظ  مع  قرينة  اإذا وجدت  اأنه  االأ�سوليني  بني  اأواًل: ال خالف   

من  القرينة  هذه  تقت�سيه  ما  على  حتمل  فاإنَّها  االجتماع؛  اأو  اال�ستغراق 

.
)((

ا�ستغراق وا�ستيعاب اأو اجتماع وكرثة

ثانًيا: ال خالف بني االأ�سوليني يف القول بالعموم -يف اجلملة- على املعنى الذي 

به  وُيعَني  اإليه كلُّ اجتاه، فُيعَنى به عند بع�سهم: االجتماع والكرثة،  يذهب 

.
)((

عند بع�سهم: اال�ستغراق واال�ستيعاب

ثالًثا: ذكر اإمام احلرمني اأن جمع القلة مل يو�سع لال�ستغراق قطًعا، وُنقل اإجماع 

.
)3(

اأهل الل�سان على ذلك

حمل �خلالف: 

اال�ستغراق  على  العامة  االألفاظ  فيه  التي حتمل  القرائن  من  د  التجرُّ عند  اأواًل: 

ة وقوع التجرد  واال�ستيعاب اأو على االجتماع والكرثة، وذلك على القول ب�سحَّ

عن القرائن.

ثانًيا: يف ح�سر العموم يف اال�ستغراق واال�ستيعاب فقط، بحيث ال يتناول ما هو 

دونه، وال يطلق عليه عموم عند من يح�سره فيه اإال من باب املجاز.

انظر: اأ�سول الفقه للج�سا�س ))/99(.  )((

انظر: البحر املحيط للزرك�سي )7-6/3(.  )((

انظر: الربهان للجويني ))/7)3(.  )3(
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املطلب الرابع

الجتاهات الأ�صولية يف حمل اخلالف

ميكن اإجمال االأقوال االأ�سولية يف حمل اخلالف يف اجتاهني رئي�سني: 

�لجتاه �لأول:

ا�سرتاط اال�ستغراق يف العموم، فال يكفي لو�سف اللفظ بالعموم جمرد االجتماع 

والكرثة؛ بل ال بدَّ من ا�ستيعابه وتناوله جلميع ما حتت هذا اللفظ من اأفراد، فاألفاظ 

العموم مو�سوعة يف اللغة لال�ستغراق واال�ستيعاب فقط؛ فهي حقيقة يف هذا املعنى، 

ا�س  ون�سبه اجل�سَّ  ،
)((

البغدادية اأطلقت فيما دونه، وهو مذهب احلنفية  اإذا  جماز 

وقول   ،
)4(

املتكلمني ومعظم   ،
)3(

ال�سافعية ة  عامَّ اإىل  من�سوب  وقول   ،
)((

ال�سلف اإىل 

.
)5(

املعتزلة

.
يقول الالم�سي )ت ))5هـ (: “وقال م�سايخ العراق: من �سرطه اال�ستيعاب”)6(

ويقول ال�سمرقندي )ت 539هـ(: “وامل�ساألة الثانية: اأنَّ �سرط العموم اال�ستغراق 

ا�س واأكرث م�سايخ ديارنا هو االجتماع  واال�ستيعاب اأو االجتماع ال غري، فعند اجل�سَّ

.
والكرثة دون اال�ستيعاب، وقال م�سايخ العراق: من �سرطه اال�ستيعاب”)7(

وينطوي هذه االجتاه على جملة من االأقوال االأ�سولية منها: 

انظر: ميزان االأ�سول لل�سمرقندي ))/354(، واأ�سول الفقه لالم�سي )5))(.  )((

انظر: اأ�سول اجل�سا�س ))/03)-04)(.  )((

انظر: الو�سول البن برهان ))/06)(، وك�سف االأ�سرار للبخاري ))/53(.  )3(

انظر: بذل النظر لال�سمندي )64)(.  )4(

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/0))(.  )5(

اأ�سول الفقه لالم�سي )5))(.  )6(

ميزان االأ�سول لل�سمرقندي ))/354(.  )7(
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ة مو�سوعة يف  �لقول �لأول: ي�سرتط اال�ستغراق يف العموم، وهذه االألفاظ العامَّ

ا وحقيقة، واإذا اأريد بها البع�س كان  اللغة اأ�ساًل لال�ستغراق فقط؛ فتحمل عليه ن�سًّ

ومذهب احلنفية   ،
)((

املتكلمني املعتزلة من  وهو مذهب  بالقرينة،  وا�ستعمااًل  جتّوًزا 

، واختاره يف 
)3(

افعي يف اجلملة ال�سَّ اإىل  478هـ(  ، ون�سبه اجلويني )ت 
)((

البغدادية

.
)4(

ة �سيغ العموم عدا جمع القلَّة عامَّ

يرى:  ال  ممن  بالعموم؛  قال:  من  كل  “ومذهب  370هـ(:  )ت  اجل�سا�س  يقول 

جواز تاأخري البيان اأن اللفظ العام املخرج حقيقته العموم، ال احتمال فيه للخ�سو�س 

اأطلق،  متى  واأنه  فيه،  احتمال  فال  مبجرده؛  اللفظ  ا  فاأمَّ اإليه،  تقرن  بداللة  اإال 

واإرادة  العموم  لفظ  اإطالق  يجوز  من  عند  جماًزا  اللفظ  كان  اخل�سو�س  به  واأريد 

.
اخل�سو�س”)5(

“وذهب �سيوخنا املتكلمون والفقهاء  5)4هـ(:  اأبو احل�سني الب�سري )ت  ويقول 

.
اإىل اأن يف اللغة األفاًظا و�سعت لال�ستغراق فقط، فهي جماز فيما دونه”)6(

ال�سيغة  اأنَّ    ال�سافعي  مذهب  من  عندي  �سحَّ  “والذي  اجلويني:  ويقول 

ا يف اال�ستغراق؛ واإمنا الرتدد فيما  دها عن القرائن؛ لكانت ن�سًّ العامة لو �سحَّ جترُّ

 .
عدا االأقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن املخ�س�سة”)7(

العامة ظاهرة يف  االألفاظ  وهذه  العموم؛  اال�ستغراق يف  ي�سرتط  �لثاين:  �لقول 

ا فيه؛ وقد ُيراد بها اال�ستغراق، وقد يراد بها اأقل اجلمع، وهو  اال�ستغراق ولي�ست ن�سَّ

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/0))(، والتقريب واالإر�ساد للباقالين)3/))(.  )((

انظر: اأ�سول ال�سرخ�سي ))/)3)(.  )((

انظر: الربهان للجويني ))/))3(.  )3(

انظر: الربهان ))/))7-3)3(.  )4(

اأ�سول الفقه للج�سا�س ))/03)(.  )5(

املعتمد للب�سري ))/0))(.  )6(

الربهان للجويني ))/))3(.  )7(



االجتاهات األصولية يف اشرتاط االستغراق 

يف العموم

العدد  الثامن واخلمسون  243العدد  الثامن واخلمسون 242

.
)((

، ومذهب الظاهرية
)((

قول الأتباع املذاهب الفقهية غري احلنفية

يقول ال�سريازي: “هذه االألفاظ التي ذكرنا اأنَّها مو�سوعة اإذا وردت جمردة عن 

القرائن يف خطاب اهلل ، ويف خطاب ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص ُحملت على ا�ستغراق اجلن�س 

.
واحلقيقة، وال ُيخ�سُّ �سيء منها اإال بدليل”)3(

على  جمرى  هو  04)هـ(:  )ت  افعي  ال�سَّ “وقال  438هـ(:  )ت  رخ�سي  ال�سَّ ويقول 

عمومه موجب للحكم فيما تناوله مع �سرب �سبهة فيه؛ الحتمال اأن يكون املراد به 

اخل�سو�س؛ فال يوجب احلكم قطعا؛ بل على جتوُّز الأن يظهر معنى اخل�سو�س فيه؛ 

.
لقيام الدليل”)4(

ا�سرتاطه،  لعدم  وحمتمل  اال�ستغراق  ال�سرتاط  حمتمل  جممله  يف  القول  وهذا 

اأظهر؛  اال�سرتاط  كان  واإن  االآخر؛  االجتاه  اأو  االجتاه  ينطوي حتت هذا  اأن  وي�سلح 

العموم،  من  ويجعلها  اجلمع  اأقل  على  االألفاظ  هذه  حمل  من  مينع  ال  بع�سهم  الأنَّ 

ا احتماله لعدم اال�سرتاط لال�ستغراق؛ فلما يحتمل اأن يكون ذلك من جهة دورانه  واأمَّ

ة بالن�س.  -عندهم- على القرائن املُحتفَّ

وهذا القول يف اجلملة مبني على التَّ�سليم بتق�سيم االألفاظ اإىل حقيقة وجماز، 

واأنَّ األفاظ العموم تطلق على معنى حقيقي هو اال�ستغراق، واآخر جمازي وهو البع�س 

اأو اخل�سو�س.

�لجتاه �لثاين:

بل  اال�ستغراق؛  العموم  �سرط  من  فلي�س  العموم؛  يف  اال�ستغراق  ا�سرتاط  عدم 

يكفي االجتماع والكرثة، فاألفاظ العموم اإما اأن تكون مو�سوعة يف اللغة لال�ستغراق 

والوا�سح البن عقيل )3/3)3(،  للجويني ))/))3(،  والربهان  يعلى )485/3(،  الأبي  العدة  انظر:   )((

واالإحكام لالآمدي ))/46)(.

انظر: االإحكام البن حزم )98/3(.  )((

�سرح اللمع لل�سريازي ))/308(.  )3(

)4(  اأ�سول ال�سرخ�سي ))/)3)(.
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وملا هو دونه من اجلموع؛ فلفظ “كل” و“جميع” حقيقة يف اال�ستغراق، ويف كل جمع 

دون اال�ستغراق، اأو تكون مو�سوعة الأقل اجلمع دون اال�ستغراق واال�ستيعاب.

وقول   ،
)((

الواقفية من  املتقدمني  ومذهب   ،
)((

املرجئة اإىل  من�سوب  قول  وهو 

.
)3(

مرقندية احلنفية ال�سَّ

يقول الباقالين )ت 406هـ(: “وجملة ما نقوله يف ذلك: اإنه ال لفظ ُبِني لال�ستغراق 

.
من موؤكد وتاأكيد يف اأعيان وال يف اأزمان، ال يف اأمر وال خرب، وال يف نفي وال اإثبات”)4(

“ا�ستهر من كالم  504هـ(:  والكيا هرا�سي )ت  406هـ(  فورك )ت  ابن  ويقول 

وما  عموم  اال�ستغراق  الأنَّ  كذلك؛  ولي�س  امل�ستغرق،  اللفظ  هو  العموم  اأن  الفقهاء 

ا مل ي�سح اأن يعمَّ ال�سيء نف�سه كان ما زاد عليه  دونه عموم، واأقل ُّالعموم اثنان، ولـمَّ

.
ي�ستحقُّ به ا�سم العموم، قلَّ اأم كرث”)5(

ويقول الالم�سي )ت ))5هـ(: “ومن �سرط �سحة العموم: الكرثة واالجتماع دون 

.
اال�ستغراق”)6(

مرقندي )ت 539هـ(: “وامل�ساألة الثانية: اأن �سرط العموم اال�ستغراق  ويقول ال�سَّ

ا�س واأكرث م�سايخ ديارنا هو: االجتماع  واال�ستيعاب اأو االجتماع ال غري، فعند اجل�سَّ

.
والكرثة دون اال�ستيعاب...”)7(

وهذا االجتاه ميكن تفريعه اإىل عدد من االأقوال؛ اأبرزها: 

االألفاظ  هذه  واأنَّ  العموم،  يف  اال�ستغراق  ي�سرتط  ال  اأنه  يرى  من  �لأول:  �لقول 

))(  انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/09)(، واالإحكام لالآمدي ))/46)(.

للمازري  املح�سول  اإي�ساح  انظر:  هرا�سي،  والكيا  والباقالين  فورك  وابن  االأ�سعري  احل�سن  كاأبي    )((

)69)(، وبذل النظر لال�سمندي )58)(.

انظر: ميزان االأ�سول لل�سمرقندي ))/354(.  )3(

التقريب واالإر�ساد للباقالين )0/3)(.  )4(

نقله عنهما الزرك�سي يف البحر املحيط للزرك�سي )6/3(.  )5(

اأ�سول الفقه لالم�سي )5))(.  )6(

ميزان االأ�سول لل�سمرقندي ))/354(.  )7(
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العامة يف االأ�سل م�سرتكة بني اال�ستغراق وما دونه من اأقل اجلمع، ي�سلح لهما مًعا، 

وال ُيحمل على اأحدهما اإال بدليل؛ وما قيل فيه من األفاظ عموم هي مو�سوعة يف اللغة 

لال�ستغراق، وملا هو دونه من اجلموع؛ فاإذا ا�ستعمل يف اأحدهما بقرينته كان حقيقة 

فيه، فلفظ “كل” و“جميع” حقيقة يف اال�ستغراق، ويف كل جمع دون اال�ستغراق، وهذا 

 .
)((

، ون�سب لالأكرث منهم
)((

مذهب املتقدمني من الواقفية

لفظ  اإنه  يقولون:  فاإنهم  الوقف؛  اأ�سحاب  “واأما  406هـ(:  )ت  الباقالين  يقول 

اأحدهما  يف  ا�ستعمل  فاإذا  لهما؛  و�سالح  واخل�سو�س  العموم  بني  مرتدد  م�سرتك 

.
بقرينته كان حقيقة فيه، ولي�س هو يف االأ�سل مو�سوع الأحدهما”)3(

�لقول �لثاين: ال ي�سرتط اال�ستغراق، وهذه االألفاظ مو�سوعة الأقل اجلمع والبع�س 

.
)5(

، وهو مذهب اأرباب اخل�سو�س من املتكلمني
)4(

دون اال�ستغراق واال�ستيعاب

يقول الباقالين )ت 406هـ(: “فقال قائلون: اإنها مو�سوعة الأقل اجلمع... وهذا 

.
قول اأ�سحاب اخل�سو�س من املتكلمني ومن قال مبثلهم”)6(

ويقول: “اأ�سحاب اخل�سو�س يزعمون اأن قولنا: امل�سركني وم�سركون ونحوه من 

مبفيد  ولي�س  اجلمع،  اأقل  هو  الذي  للخ�سو�س  مو�سوعة  رة  واملنكَّ فة  املعرَّ اجلموع 

.
للعموم واال�ستغراق”)7(

الأقل  مو�سوعة  االألفاظ  وهذه  العموم،  يف  اال�ستغراق  ي�سرتط  ال  �لثالث:  �لقول 

.
)8(

اجلمع والبع�س، والوقف فيما زاد على ذلك، وهو قول بع�س الواقفية

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )8/3)(.  )((

انظر: نهاية الو�سول للهندي )63))(.  )((

التقريب واالإر�ساد للباقالين )7/3(.  )3(

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )8/3)(.  )4(

انظر: اأ�سول اجل�سا�س ))/99(، واملعتمد للب�سري ))/09)(، واالإحكام لالآمدي ))/46)(.  )5(

التقريب واالإر�ساد للباقالين )8/3)(.  )6(

التقريب واالإر�ساد للباقالين )8/3)(.  )7(

انظر: االإحكام لالآمدي ))/47)(.  )8(



د. أمحد بن عايل بن علي معافا

العدد  الثامن واخلمسون  247العدد  الثامن واخلمسون 246

�لقول �لر�بع: ال ي�سرتط اال�ستغراق يف العموم، وهذه االألفاظ غري مو�سوعة يف 

اللغة ل�سيء اأ�ساًل؛ لبطالن فكرة الو�سع عندهم، وال يوجد ملعانيها معنى هو حقيقي 

واآخر جمازي؛ واإمنا ثبت ا�ستعمالها يف اال�ستغراق ويف اأقل اجلمع، ال على اال�سرتاك، 

وال بدَّ اأن يكون معها من القرائن ما ُيبني املراد بها، وهو قول من ينفي تق�سيم الكالم 

.
)((

اإىل حقيقة وجماز؛ كابن تيمية )ت 7)8هـ(

-(79( القيم  البن  املر�سلة  ال�سواعق  وخمت�سر   ،)96-87/7( تيمية  البن  الفتاوى  جمموع  انظر:    )((

80)(، واأ�سول الفقه البن مفلح ))/00)-)0)(، واملخت�سر البن اللحام )44(، و�سرح غاية ال�سول 

البن املربد )6))(.
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املطلب اخلام�س

اأدلة الجتاهات الأ�صولية يف امل�صاألة مع املناق�صة واجلواب عنها

ا�ستدل اأ�سحاب االجتاهات االأ�سولية باأدلة كثرية، ميكن اإبراز اأهمها يف امل�سائل 

التالية: 

�مل�شاألة �لأوىل: �أدلة �لجتاه �لأ�شويل �لأول �لقائل با�شرت�ط �ل�شتغر�ق مع 

�ملناق�شة و�جلو�ب عنها.

ا�ستدل اأ�سحاب االجتاه االأول القائل با�سرتاط اال�ستغراق بعدة اأدلة اأبرزها ما 

ياأتي: 

�لدليل �لأول:

اللُّغة،  اأهل  عند  ُعِلم  قد  مما  ة  العامَّ االألفاظ  يف  اجلن�س  جلميع  اال�ستغراق  اأن 

ة اإىل العبارة عنه؛ ليفهم ال�سامع اأن املتكلم اأراده،  وظاهر لكل اأحد، واحلاجة ما�سَّ

ال  فكما  واال�ستخبار؛  واخلرب  االأعداد،  ومقادير  واالأر�س،  ال�سماء  جمرى  جاٍر  فهو 

يجوز الأهل اللغة اأالَّ ي�سعوا لل�سماء واالأر�س لفظا يخت�س بكل واحد منهما؛ فال يجوز 

.
)((

ه اأال ي�سعوا لال�ستغراق لفًظا يخ�سُّ

ونوق�س هذا الدليل من وجوه اإجمالية وتف�سيلية: 

�أوًل: �ملناق�شات �لإجمالية: 

نوق�س هذا الدليل بوجوه اإجمالية اأبرزها ما ياأتي: 

اأن اال�ستدالل باحلاجة ال�سرتاط اال�ستغراق يف العموم  �لوجه �لإجمايل �لأول: 

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/0))(، والعدة الأبي يعلى ))/)50(، والتلخي�س للجويني   )((

.)((/((
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ا�ستدالل منكم على اإثبات اللغة بالعقل، وذلك باطل؛ الأن اللغة اإمنا تثبت بالتوقيف 

.
)((

قل والتوقيف قل، مثلها مثل �سنن النّبي ملسو هيلع هللا ىلص التي ال تثبت اإال بالنَّ والنَّ

يف  اال�ستغراق  با�سرتاط  قولهم  على  بالدليل  املطالبة  �لثاين:  �لإجمايل  �لوجه 

اأهل  اأنَّ  ُتثِبتون  األفاًظا لال�ستغراق وحده، فكيف  و�سعوا  قد  اللغة  اأهل  واأنَّ  العموم، 

اللغة قد فعلوا ذلك، فلعلَّهم مل يفعلوا، واإن اقت�ست احلاجة اأن يفعلوه، كما يقع من 

.
)((

احلكيم اأفعال يقت�سي وقوعها منه ووقوع اأمثالها، ومع ذلك فقد ال تقع منه

ثانًيا: �ملناق�شات �لتف�شيلية: 

فيما  اأبرزها  عر�س  ميكن  التف�سيلية  املناق�سات  من  بوجوه  الدليل  هذا  نوق�س 

ياأتي: 

�لوجه �لأول: القول باملنع فقد يتَّفق ذلك من االأمم العظيمة؛ فال يجعلوا يف الّلغة 

املعاين  لكثري من  اأ�سماًء  ت�سع  مع كرثتها مل  فالعرب  اال�ستغراق،  على  دالَّة  األفاظا 

امل�ستقبل،  الفعل  للفعل احلال عبارة تخ�سه دون  ت�سع  فلم  التي عقلوها وعرفوها؛ 

وال و�سعوا عبارة لالعتماد �سفاًل، اأو لالعتماد علًوا، وال جعلوا عبارة لرائحة الكافور 

.
)3(

تخ�سها؛ مع اأن احلاجة اإىل ذلك �سديدة، واالأمر فيها ظاهر

و�أجيب: 

اجلواب االأول: اأنَّ هذه االألفاظ األفاظ غري ظاهرة؛ فلذلك مل ي�سعوا لها عبارات، 

.
)4(

خالًفا لال�ستغراق فهو ظاهر، فاحتاج اإىل األفاظ ُتعربِّ عنه

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )3/))-))(، والتلخي�س للجويني ))/3)(، وامل�ست�سفى للغزايل   )((

.)((5/3(

للغزايل  وامل�ست�سفى   ،)(3/(( للجويني  والتلخي�س   ،)((/3( للباقالين  واالإر�ساد  التقريب  انظر:   )((

.)((5/3(

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )3/))(، واملعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/0))(، وامل�ست�سفى   )3(

للغزايل )5/3))-6))(.

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/0))(.  )4(
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مل  العرب  باأنَّ  ُن�سلم  فال  ظاهرة؛  األفاظ  باأنها  التَّ�سليم  على  الثاين:  اجلواب 

ت�سع لها اأ�سماء مطلًقا -مفردة اأو مركبة؛ فقد و�سعت لها اأ�سماء مركبة؛ 

اإليه،  �سيء  كل  ريح  في�سيفون  وامل�سك”؛  والثمر  الكافور  “رائحة  فقالت: 

بة؛ كقولهم: “ي�سرب زيد  وميَّزت الفعل احلال عن امل�ستقبل بعبارات مركَّ

عن  ينبئ  مركب  وال  منفرد،  كالم  ال  اللغة  يف  لي�س  تقولون:  واأنتم  االآن”، 

.
)((

اال�ستغراق وحده

ومت�سُّ  معقول  اأمر  وحده  لال�ستغراق  األفاظ  وجود  باأن  ُن�سلِّم  ال  �لثاين:  �لوجه 

احلاجة اإليه، بل وجود األفاظ ت�سلح لال�ستغراق والبع�س اأمر من االأمور املعقولة، 

وقد مت�سُّ احلاجة اإىل اأن يجعل املتكلم غريه يف �سك من ا�ستغراق كالمه، اأو ق�سره 

.
)((

على البع�س، فيكون يف اللغة األفاًظا تفيد اال�سرتاك بني اال�ستغراق وبني البع�س

وميكن اأن يوجه هذا الرد بطريقة اأخرى فيقال: ال ميتنع اأن تكون يف اللغة األفاٌظ 

اأ�ساليبها  بتنوع  ُعِرفت  التي  العرب  لغة  يف  ال�سيَّما  دونه،  وما  اال�ستغراق  على  تدلُّ 

واختالف وجوهها وتعدد فنونها، فتكون هذه االألفاظ عندهم تدلُّ على اال�ستغراق 

وعلى ما دونه، ويجعل املتكّلم يف كالمه قرائن تدلُّ على مراده من اال�ستغراق وعدمه.

الأنَّه  األفاظ لال�ستغراق وحده؛  اإىل و�سع  الت�سليم باحلاجة  �لثالث: عدم  �لوجه 

هم باحلكم واحًدا واحًدا.  ميكن للمتكلِّم اأن ُيعّدد االأ�سخا�س الذين يريد اأن يعمَّ

و�أجيب: باأنه واإن كان ذلك ممكًنا يف تعداد بع�س النا�س واحًدا واحًدا مع امل�سقة؛ 

فهو غري ممكن فيما اإذا اأراد املتكلم اأن ُيعرّب عن جميع النا�س بحكم ي�سملهم، فال 

.
)3(

ميكن اأن يعددهم واحًدا واحًدا

الأنه  لال�ستغراق وحده؛  األفاظ  و�سع  اإىل  باحلاجة  الت�سليم  �لر�بع: عدم  �لوجه 

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/)))(، والعدة الأبي يعلى ))/)50-)50(.  )((

وامل�ست�سفى   ،)(5/(( اخلطاب  الأبي  والتمهيد   ،)(((/(( الب�سري  احل�سني  الأبي  املعتمد  انظر:   )((

للغزايل )6/3))(.

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/)))(، والتمهيد الأبي اخلطاب ))/4)-5)(.  )3(
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القرائن  من  وي�ستعملوا  دونه،  وما  اال�ستغراق  على  تدلُّ  األفاظا  ي�سعوا  اأن  ميكن 

.
)((

واالإ�سارات و�سواهد احلال ما ينبئ عن اال�ستغراق وما ينبئ عن البع�س

اال�ستغراق  ُيعرف  حتى  احلال  و�سواهد  االإ�سارات  بهذه  العلم  بعدم  و�أجيب: 

عندهما، ولو ُعلم اال�ستغراق يف بع�س االألفاظ بهذه االإ�سارات وال�سواهد؛ فال ُيعلم 

يف جميعها، على اأن عدولهم عن االإ�سارة اإىل العبارة �سيء ظاهر؛ فو�سعوا االأ�سماء 

.
)((

للمعاين وا�ستكرثوا منها؛ لو�سوح العبارة وات�ساعها و�سيق االإ�سارة والتبا�سها

�لوجه �خلام�س: عدم الت�سليم باحلاجة اإىل و�سع األفاظ لال�ستغراق وحده؛ الأنه 

ه  ميكن اأن يدلُّوا على اال�ستغراق بالتَّعليل؛ فيقولوا مثاًل: “من دخل داري �سربته؛ الأنَّ

.
)3(

دخل داري”، فيعم بالتعليل جميع من يدخل الدار

و�أجيب: باأنه واإن اأمكن ذلك يف بع�س االأحكام فيعرف علَّته ويعلَّل بها -كما ذكرمت 

يف املثال- فال ميكن ذلك يف كل حكم؛ فمن اأراد اأن يخرب اأن كلَّ من يف الدار نائم اأو 

اآكل اأو �سارب مل يعرف لذلك عّلة فيعلل بها، اإ�سافة اإىل اأّن العلل قد تكون خمتلفة؛ 

.
)4(

فاأحدهم اأكل ِلِعلَّة واآخر لعلَّة اأخرى؛ فال ُتعلَّل بعلة م�سرتكة بينهم

ي�سح  اإمنا  لال�ستغراق؛  األفاظ  و�سع  اإىل  باحلاجة  قولكم  �ل�شاد�س:  �لوجه 

بل  اللُّغات؛  با�سطالحية  نقول  ال  ونحن  وتوا�سعها،  اللغة  با�سطالحية  قولكم  على 

.
)5(

بتوقيفيتها؛ فال يلزمنا قولكم باحلاجة اإىل و�سع األفاظ لال�ستغراق وحده

التوقيف على  اإذا مل يح�سل  يلزم  اللغة  بتوقيفية  القول  باأنَّه حتى على  و�أجيب: 

اأن  ذلك:  اإىل  قائمة  حاجة  هناك  كانت  واال�ستيعاب،  اال�ستغراق  ملعنى  كالم  و�سع 

ي�ستحدثوا له من االألفاظ ما يدلُّ عليه؛ كما اأنَّ من ا�سُتحدث له من ال�سناع يلتجئ 

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/)))(، والعدة الأبي يعلى ))/)50(.  )((

املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/)))(.  )((

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/)))(، والتمهيد الأبي اخلطاب ))/6)(.  )3(

)4(  انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/)))(.

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/)))(، والتمهيد الأبي اخلطاب ))/6)(.  )5(
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اأوىل  االأمم  فكذلك  قبله،  من  لي�ست  املوا�سعة  اأ�سل  كان  واإن  له؛  ا�سم  و�سع  اإىل 

.
)((

با�ستحداث األفاظ تدلُّ على اال�ستغراق وحده

�لدليل �لثاين:

فهم  على  مطبقون  بعدهم  ومن  ال�سحابة  من  ال�سريعة  واأهل  اللُّغة  اأهل  اأن 

ي�ستدلون  كانوا  فقد  فيه؛  �سرًطا  اال�ستغراق  فيكون  االألفاظ؛  هذه  من  اال�ستغراق 

بالعموم يف كل ما يرد عليهم من االأمر واخلرب، وال يرجعون فيه اإال اإىل جمرد ظاهره، 

.
)((

وحكي اإجماًعا

ونوق�س مبا ياأتي: 

اأفراد  اإىل  ال�ستناده  امل�ساألة؛  هذه  يف  االإجماع  اإثبات  �سحة  عدم  �لأول:  �لوجه 

عى غري �سحيح،  اأخبار ال ُتف�سي اإىل العلم؛ وال يثبت بها اأ�سل يقطع به؛ فهو اإجماع مدَّ

.
)3(

ة م�سائل ال�سريعة ولو ثبت فيه اإجماع لثبت االإجماع يف عامَّ

و�أجيب باأجوبة منها: 

اجلواب االأول: ال ن�سّلم باأنه ال يجوز اإثبات هذه امل�ساألة االأ�سولية بخرب الواحد، 

ه اإذا جاز اإثبات االأحكام املطلقة من اإراقة الدماء وقطع  بل نقول باجلواز؛ الأنَّ

االأطراف وا�ستباحة الفروج باأخبار االآحاد؛ جاز اإثبات الطرق التي يتو�سل 

.
)4(

بها اإىل اإثبات هذه االأحكام؛ فكانت ك�سائر االأحكام

ُنِقل  ولكن  واالنت�سار،  اال�ستفا�سة  ثبت من جهة  قد  تها  عامَّ اأن  الثاين:  اجلواب 

اإلينا نقاًل متواتًرا، ويف جملتها ما ُيقطع ب�سحته، فهو من املتواتر املعنوي؛ 

.
)5(

كاالإخبار ب�سجاعة عنرتة و�سخاء حامت، ونقل ذلك باالآحاد

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/)))-3))(، والتمهيد الأبي اخلطاب ))/6)(.  )((

))(  انظر: اأ�سول اجل�سا�س ))/04)-0))(، والعدة الأبي يعلى ))/)49-والتلخي�س للجويني )3/)33-3(.

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )35/3-36(، والتلخي�س للجويني )34/3(.  )3(

انظر: �سرح اللمع لل�سريازي ))/8)3(.  )4(

)5(  انظر: العدة الأبي يعلى ))/497(.
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اة بالقبول  اجلواب الثالث: اأن هذه االأخبار الواردة واإن كانت اأخبار اآحاد فهي متلقَّ

جمع على العمل به مبثابة املتواتر يف وجوب العمل 
ُ
متفق على العمل بها، وما اأ

.
)((

به وامل�سري اإليه

تثبتوه  مل  اإجماع  ه  لكنَّ تقولون،  كما  االإجماع  بح�سول  �سلَّمنا  �لثاين:  �لوجه 

بنقل وتوقيف معلوم؛ فلم تنقلوا عن ال�سحابة واأهل اللغة اأنَّهم جعلوا هذه االألفاظ 

اال�ستدالل  اإىل  ي�ستند  اإجماعكم  فيكون  وعليه  االألفاظ؛  هذه  مبجرد  لال�ستغراق 

.
)((

واالحتجاج والنظر، وهو غري حجة

د اللفظ و�سيغته،  �لوجه �لثالث: مل يثبت عن هوؤالء اأنَّهم تعلَّقوا باال�ستغراق مبجرَّ

.
)3(

فيمكن اأن يكون قد تعلَّقوا باال�ستغراق مبا قارنه مما يدل ُّعلى عمومه

من  دة  جمرَّ مطلقة  األفاظٍ  وجود  ينكر  من  عند  خا�سة  قوية  حجة  وهذه  قلت: 

القرائن.

ا مل يظهر عنهم  و�أجيب: لو كان هناك اأمر دلَّ على اال�ستغراق لنقلوه وذكروه، فلمَّ

.
)4(

�سيء غري التعلق بظاهر االآي واالأخبار دلَّ على اأنَّهم رجعوا اإىل ظاهر هذه االألفاظ

وُردَّ على جوابهم: باأنَّه ال يجب اإخبار ال�سحابة بالقرائن واالأحوال التي فهموا 

منها العموم.

االألفاظ  هذه  من  اال�ستغراق  فهم  من  ذكرمت  مبا  الت�سليم  عدم  �لر�بع:  �لوجه 

اأن  وظّنه  واال�ستغراق،  العموم  اعتقاد  اإىل  ل�سبقهم  ذلك  فعلوا  لرمبا  بل  العامة، 

اأو لكون اللفظ ي�سلح لال�ستغراق والبع�س، فيكون قد اأخطاأ يف  ذلك موجب اللغة، 

انظر: �سرح اللمع لل�سريازي))/8)3(.  )((

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )3/)4(.  )((

لل�سريازي  اللمع  و�سرح  يعلى ))/496(،  الأبي  والعدة  للباقالين )3/)4(،  واالإر�ساد  التقريب  انظر:   )3(

))/))3(، والتلخي�س للجويني )34/3(، وامل�ست�سفى للغزايل )35/3)(.

انظر: العدة الأبي يعلى ))/496(.  )4(
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.
)((

اال�ستدالل

اأنَّ املراد بهذه  حابة قد فهموا من القرائن:  اأنَّ ال�سَّ و�أجيب: غاية هذه االأخبار 

ة اأ�سحاب االجتاه الثاين القائلني بعدم  ، وال ُينازع عامَّ
)((

ة اال�ستغراق االألفاظ العامَّ

ا النزاع يف  ا�سرتاط اال�ستغراق يف اأن تكون من االألفاظ ما يدلُّ على اال�ستغراق، واإمنَّ

جعل اال�ستغراق �سرًطا يف العموم، فال ُي�سرف عنه اإال بقرينة.

�لدليل �لثالث: 

ة وح�سنه؛ واإخراج بع�س من ي�سمله  ة دخول اال�ستثناء يف هذه االألفاظ العامَّ �سحَّ

ة  اال�سم دليل على اأنها مو�سوعة لال�ستغراق، واأنَّه �سرط للعموم؛ فال خالف يف �سحَّ

قول القائل: “من دخل داري اأكرمته اإال املجرم”، و”من ع�ساين عاقبته اإال التائب 

النادم”، فاال�ستثناء اإخراج ما لواله لوجب دخوله فيه؛ مما يدلُّ على اأن امل�ستثنى منه 

.
)3(

مو�سوع لال�ستغراق، وم�سرتط فيه

ونوق�س مبا ياأتي: 

�لوجه �لأول: ال ُن�سلم باأنَّ فائدة اال�ستثناء اإخراج ما لواله لوجب دخوله فيه؛ بل 

فيه خالف كبري، واإن �ُسلِّم هذه الفائدة فال ُي�سلَّم اأنها الفائدة الوحيدة، بل لال�ستثناء 

.
)4(

فائدة اأخرى تاأتي يف الوجه الثاين

�لوجه �لثاين: ال ُن�سلِّم باأنَّ فائدة اال�ستثناء ما ذكرمت من اإخراج ما لواله لوجب 

دخوله، بل اإنَّ فائدة اال�ستثناء اأن يخرج من اخلطاب من ي�سلح دخوله فيه؛ والق�سد 

به اإليه دون من يجب دخوله فيه، ونحن -واإن قلنا- اإنه لي�س مبو�سوع لال�ستغراق وال 

اال�ستغراق �سرط فيه؛ فال ننكر �سالحه له وجواز الق�سد به اإىل كل واحد من اجلن�س 

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )3/)4(، والتلخي�س للجويني )34/3(.  )((

انظر: الوا�سح البن عقيل )6/3)3(.  )((

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )3/3)-4)(، والعدة الأبي يعلى ))/499(، والتلخي�س للجويني   )3(

))/4)-5)(، وامل�ست�سفى للغزايل )6/3))(.

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )4/3)(، وامل�ست�سفى للغزايل )7/3))(.  )4(
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وممن يتناوله اال�سم؛ فاإذا جاء اال�ستثناء قطع بخروج امل�ستثنى من اخلطاب ما لواله 

بال�سالحية  القول  وبني  والو�سع  بالوجوب  القول  بني  وفرق  به،  مراًدا  كونه  جلاز 

.
)((

واجلواز

و�أجيب عن هذ� �لوجه: باأنًّ ما ذكر ال ي�سح الأمور: 

راأيه”،  عن  الفر�س  “ثنيت  يقال:  الثني  من  ماأخوذ  اال�ستثناء  اأن  االأول:  االأمر 

تثنية اخلرب، وهذا  ُم�ستق ٌّمن  اأو  اإليه،  اإذا �سرفه  و“ثنيت له عنان فر�سي” 

يقت�سي اأن تكون األفاظ العموم م�ستغرقة متناولة ملعانيها لوال اال�ستثناء.

تناوله  ما  بع�س  اإخراج  يقت�سي  العدد  اأ�سماء  من  اال�ستثناء  اأن  الثاين:  االأمر 

اللفظ، كذلك اال�ستثناء من األفاظ العموم يقت�سي ذلك، وال فرق.

ُي�سَتثنى من  اأن  ل�سلح  ي�سلح؛  الأنَّه  فيه؛  اال�ستثناء  كان دخول  لو  الثالث:  االأمر 

األفاظ اال�ستغراق �سواًء من جن�سه اأو من غري جن�سه؛ فتقول: جاء القوم اإال 

اللَّفظ  الأن  دخل؛  اال�ستثناء  اأنَّ  ثبت  هذا،  ح  ي�سِّ مل  ا  فلمَّ حماًرا؛  واإال  زيًدا، 

.
)((

اأوجبه، ال اأنَّه ي�سلح له

افرتق  ملا  اأوجبه-  ه  اأنَّ ال  له  ي�سلح  الأنَّه  اال�ستثناء؛  دخول  كان  لو  الرابع:  االأمر 

ا �سلح له،  اإخبار عمَّ اأو مف�سواًل؛ الأنَّه  اأن يقع اال�ستثناء مو�سواًل  احلال بني 

ا اأو ن�سًخا، بطل اأن يكون  ا ثبت اأن اال�ستثناء لو وقع مف�سواًل كان تخ�سي�سً فلمَّ

دخوله فيه؛ الأنَّه ي�سلح، وثبت اأن دخوله فيه؛ الأنَّه يتناوله.

اأن  على  يدلُّ  ال  ة  العامَّ االألفاظ  هذه  من  اال�ستثناء  ة  �سحَّ اأن  �لثالث:  �لوجه 

ة عندكم،  اال�ستغراق �سرط فيها، واأنها مو�سوعة لال�ستغراق، فهناك األفاٌظ غري عامَّ

“اإنَّ االإن�سان مرتهن ب�سنيعه اإال  ومع ذلك ي�سح اال�ستثناء منها ويح�سن؛ كقولهم: 

للغزايل  وامل�ست�سفى   ،)(5/(( للجويني  والتلخي�س   ،)(4/3( للباقالين  واالإر�ساد  التقريب  انظر:   )((

.)((7/3(

انظر هذه الوجوه: العدة الأبي يعلى ))/500(.  )((
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املوؤمنني”، ف�سحة اال�ستثناء ال عالقة له با�سرتاط اال�ستغراق، وال داللة فيه على اأن 

.
)((

هذه االألفاظ مو�سوعة لال�ستغراق

�لوجه �لر�بع: لو كان اال�ستثناء ال يخرج اإالَّ ما لواله لوجب دخوله حتت اللفظ؛ 

”؛ الأنَّهم ال يدخلون حتت  حل�سن اأن يقول: “من دخل داري �سربته اإال املالئكة واجلنَّ

.
لفظ “من”))(

بعدم �سحته؛  القول  وعلى  اعرتا�سكم،  يلزم  ما ذكرمتوه �سحيح؛ فال  و�أجيب: 

فاإمنا يخرج اال�ستثناء ما لواله لتناوله الكالم، ومل مينع مانع من دخوله، واملالئكة 

واجلنُّ مينع مانع من دخولهم حتت اللفظ، وهو علمنا اأن املتكلم قبل اال�ستثناء مل 

.
)3(

ُيردهم وال َعَناهم، فلم يكن يف اال�ستثناء فائدة

�لدليل �لر�بع:

اأو  البع�س  العامة اال�ستغراق دون  اإىل فهمه من هذه االألفاظ  امع ي�سبق  ال�سَّ اأنَّ 

اأقل اجلمع، والتبادر عالمة على اأن اال�ستغراق حقيقة يف هذه االألفاظ، واأنَّه �سرط 

ه  يف العموم، فلو قال قائل: “�سربت كل من يف الدار”، وعلم اأنَّ يف الدار ع�سرة؛ فاإنَّ

ي�سبق اإىل الفهم اال�ستغراق و�سربهم كلِّهم، ولو كانت اللفظة جماًزا يف اال�ستغراق 

ل�سبق اإىل الفهم البع�س دون اال�ستغراق، ولو كانت اللفظة م�سرتكة بني اال�ستغراق 

ال�سواء، كما ترتدد معاين  البع�س على  اأو  الكل  اأراد  اأنه  الفهم  وما دونه؛ لرتدد يف 

.
)4(

االأ�سماء امل�سرتكة

وميكن املناق�سة مبا ياأتي: 

�لوجه �لأول: عدم الت�سليم باأن املتبادر من هذه االألفاظ العامة اال�ستغراق فيكون 

�سرًطا يف العموم، فكما يتبادر اال�ستغراق يتبادر اإرادة البع�س.

انظر: التلخي�س للجويني ))/6)(.  )((

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/)))(، والتمهيد الأبي اخلطاب ))/))(.  )((

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/)))(، والتمهيد الأبي اخلطاب ))/))(.  )3(

انظر: املعتمد الأبي احل�سني الب�سري ))/5))(.  )4(
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مبا  فاحلكم  احلقيقة،  على  عالمة  التبادر  بكون  الت�سليم  عدم  �لثاين:  �لوجه 

ي�سبق اإىل الذهن غري من�سبط ويختلف من مو�سع اإىل اآخر، ال�سيما اإذا بطل القول 

بوجود االألفاظ املجردة من كل قيد، فاإذا قيل: بتقييدها؛ كما هو ال�سواب؛ فيفهم 

العربي  اإىل ذهن  ال�سياق والقرائن املحتفة، وي�سِبق  من كل مو�سع ما دلَّ عليه من 

.
)((

ما ال ي�سِبق اإىل ذهن النبطي الذي ي�ستعمل اللفظ يف غري معناه يف ل�سان العرب

�لدليل �خلام�س:

اأنَّ اأهل اللغة ف�سلوا بني لفظ العموم ولفظ اخل�سو�س، فقالوا: خمرج هذا الكالم 

ولفظ  االأمر  لفظ  كما ف�سلوا بني  الكالم خمرج خا�س،  خمرج عام، وخمرج هذا 

النهي، ولفظ اخلرب ولفظ اال�ستخبار، فلو كان لفظ العموم يتناول لفظ اخل�سو�س؛ 

.
)((

مل يكن لهذا التفريق والتف�سيل فائدة

من  اللُّغة  اأهل  عن  ُنِقل  ما  ب�سحة  الت�سليم  عدم  يقال:  باأن  يناق�س  اأن  وميكن 

اأهل  مة  اأئِّ من  الف�سل  هذا  ذكر  من  فاأين  واخل�سو�س،  العموم  لفظ  بني  الف�سل 

اللغة؛ كاخلليل بن اأحمد )ت 70)هـ( و�سيبويه )ت 80)هـ( والك�سائي )ت 89)هـ( 

والفراء )ت 07)هـ( وعمرو بن العالء )ت 54)هـ(، وما الَّذي مينع اأن تكون هناك 

األفاٌظ تفيد العموم واخل�سو�س مًعا، فتكون االأق�سام: االألفاظ التي تفيد اال�ستغراق، 

واالألفاظ التي تفيد اأقل اجلموع، واالألفاظ التي تفيد اال�ستغراق والبع�س مًعا.

الكالم  جّرد  من  واأول  اللغة،  يف  ة  حجَّ هو  الذي  04)هـ(  )ت  ال�سافعي  وهذا 

التي  الطريقة  بهذه  اخل�سو�س  لفظ  عن  العموم  لفظ  يف�سل  مل  الفقه،  اأ�سول  يف 

تذكرونها؛ بل جعل االأق�سام ثالثة، وذكر منها: العام الذي يراد به اخل�سو�س، يقول 

ال�سافعي )ت )40هـ(: “فاإمنا خاطب اهلل العرب بل�سانها على ما تعرف من معانيها، 

ا  يء منه عامًّ كان مما يعرف من معانيها ات�ساع ل�سانها، واأنَّ فطرته اأن يخاِطب بال�سَّ

ا ظاهًرا ُيراد  ظاهًرا يراد به العامُّ الظاهر، وُي�ستغني باأول هذا منه عن اآخره، وعامًّ

انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )0)/450(.  )((

انظر: اأ�سول اجل�سا�س ))/)))(، واملعتمد للب�سري ))/)))(.  )((
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العام  به  يراد  ظاهًرا  ا  وعامًّ اآخره،  عن  منه  هذا  باأول  وُي�ستغني  الظاهر،  العام  به 

ا ظاهًرا يراد به  ويدخله اخلا�س، فُي�ستدل على هذا ببع�س ما ُخوِطب به فيه وعامًّ

، ويكون معرفة املراد بذلك بالنظر يف القرائن احلالية واملقالية.
اخلا�س”))(

وملا ذكر ب�سر املري�سي )ت 8))هـ( يف حواره مع عبدالعزيز الكناين )ت 40)هـ( 

َمر: )6[ ال  -بح�سرة اخلليفة املاأمون -باأنَّ قوله تعاىل: )ک   ک  ک  گ( ]الزُّ

تخرج عنها �سيء؛ الأنَّها كلمة جتمع االأ�سياء كلها، وال تدع �سيئا عنها، -وهذا منطق 

َنْف�ًسا كما ثبت  من ي�سرتط اال�ستغراق يف العموم- ردَّ عليه االإمام الِكناين باأن: هلِلِ 

بالن�سو�س، واأقرَّ بذلك ب�سر )ت 8))هـ(، ثم قال له: اأفُتّقر باأنَّ نف�س رب العاملني 

داخلة يف هذه النفو�س، ف�ساح املاأمون )ت 8))هـ( باأعلى �سوته: معاذ اهلل، وانقطع 

ب�سر)ت 8))هـ(، ثم ذكر االإمام الكناين: اأنَّ القراآن نزل على اأربعة اأخبار: خا�سة 

اخل�سو�س،  معنى  ومعناه  اخل�سو�س  خمرج  خمرجه  خرب  “فمنها  فقال:  وعام؛ 

ومنها خرب خمرجه خمرج العموم ومعناه معنى العموم، فهذان خربان حمكمان ال 

ين�سرفان باإحلاد ملحد، ومنها خرب خمرجه خمرج العموم ومعناه معنى اخل�سو�س، 

ومنها خرب خمرجه اخل�سو�س ومعناه معنى العموم، ففي هذين اخلربين -يا اأمري 

.
ه”))( بهة على من ال يعرف خا�سَّ القراآن وعامَّ املوؤمنني- دخلت ال�سُّ

�لدليل �ل�شاد�س:

ة مو�سوعة لال�ستغراق؛ كما نقول ويكون  ا اأن تكون هذه االألفاظ العامَّ ال يخلو اإمَّ

اال�ستغراق �سرًطا فيها، اأو تكون مو�سوعًة للبع�س اأو تكون م�سرتكًة بني الكل والبع�س، 

والثاين والثالث باطل؛ فلم يبَق اإال اأْن تكون مو�سوعة لال�ستغراق، ويكون اال�ستغراق 

والقول  الوقف-،  اأهل  القول باخل�سو�س باطل -عندنا وعند  للعموم، ووجه  �سرًطا 

ا: اأن يكون على اأحد  بكونها م�سرتكة باطل؛ الأنه لو قيل: باال�سرتاك؛ فاإنَّه ال يخلو اإمَّ

ا،  حمتمليه دليل اأم ال، فاإن مل يكن عليه دليل مل ي�سح اأن َيعلمه عموًما اأو خ�سو�سً

الر�سالة لل�سافعي ))5-)5(.  )((

احليدة للكناين )9))-40)(.  )((



د. أمحد بن عايل بن علي معافا

العدد  الثامن واخلمسون  259العدد  الثامن واخلمسون 258

ليل لفًظا يدلُّ على اال�ستغراق اأو معنى  واإن كان عليه دليل: فال يخلو اأن يكون هذا الدَّ

لي�س بلفظ، فاإن كان لفًظا ينبئ عن اال�ستغراق وجب القول باأن للعموم لفًظا، واأنَّ 

من  ا  عامًّ كونه  به  تبنيَّ  ما  كان  واإن  وقلناه،  اأردناه  ما  وهذا  فيه،  �سرط  اال�ستغراق 

االألفاظ حمتماًل احتاج اإىل قرينة وبيان، وكذلك القول يف بيان بيانه اإىل غري غاية، 

فهذا  بلفظ  لي�س  معنى  العموم  بلفظ  املراد  اأنَّ  على  اللة  الدَّ كانت  واإن  حمال،  وهو 

الة باللفظ يجب اأن تكون تابعة ويف حكم الفرع، وحماٌل اأن يكون  اللة الدَّ باطل؛ الأنَّ الدَّ

، وتوابعه املت�سلة به اأو املنف�سلة عنه تدلُّ على ما ال يدل  االأ�سل الذي هو اللفظ ال يدلُّ

عليه اللفظ الذي هو االأ�سل؛ فوجب اأن تكون هذه االألفاظ دالَّة على العموم بنف�سها، 

.
)((

واأنَّ اال�ستغراق �سرط فيها

ونوق�س هذا الدليل من وجوه: 

اال�ستيعاب  على  يدلُّ  ما  اللغوية  االألفاظ  يف  باأنَّ  التَّ�سليم  عدم  �لأول:  �لوجه 

واال�ستغراق و�سًعا، فيكون �سرًطا يف العموم، بل هما مو�سوعان لال�ستيعاب والبع�س 

ا ي�ستدرك العموم واخل�سو�س بالقرائن اللَّفظية واحلالية  على �سبيل احلقيقة؛ واإمنَّ

من االألفاظ والتوابع والرموز واالإ�سارات واالإمياءات، واإذا كان كذلك بطل ما توهموه 

يكون  فال  بالعموم؛  العلم  طريق  اإفراد  اأو  املراد،  عن  ينبئ  لفظ  ثبوت  وجوب  من 

.
)((

اال�ستغراق �سرًطا 

�لوجه �لثاين: قولهم يف دليلهم ال�سابق “واإن كان ما يعلم به املراد معنى لي�س 

ويعلم  االأ�سل  هو  الذي  باللفظ  الق�سد  يعلم  ال  اأنَّ  وحمال  للفظ،  تابع  فاإنه  بلفظ؛ 

بتوابعه”: باطل؛ الأنَّ هذه االأ�سباب واالأحوال لي�ست من التوابع، وال تو�سف بذلك، بل 

هي اأ�سول بنف�سها؛ بدليل اأنَّ هذه التوابع يعرف بها ق�سد املتكلم دون اللفظ نف�سه؛ 

.
)3(

فبطل ما قالوه

انظر: اأ�سول اجل�سا�س ))/)))-)))(، واملعتمد للب�سري ))/)))(.والتقريب واالإر�ساد للباقالين   )((

)3/ 9)-30(، والتلخي�س للجويني )7/3)-8)(.

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )3/ 9)-30(، والتلخي�س للجويني )8/3)(.  )((

انظر التقريب واالإر�ساد للباقالين )3/)3(، والتلخي�س للجويني )9/3)(.  )3(
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وميكن اأن يناق�س دليلهم مبا ياأتي: 

اإال على  اللغوي، فال ي�سح  الو�سع  لثبوت  اال�ستدالل فرع  اأنَّ هذا  �لأول:  �لوجه 

القول باملوا�سعة اللغوية قبل اال�ستعمال، وهي-اأعني املوا�سعة اللغوية- جمرد دعوى 

تفتقر اإىل دليل ي�سندها ويثبتها؛ اإذ اإنَّ جعل لفظ العموم الَّذي ا�ستعمل يف اال�ستغراق 

اإثبات و�سع  ويف البع�س، وَجْعل معنى اال�ستغراق حقيقًيا واالآخر جمازًيا يقوم على 

وا�سرتط  لال�ستغراق  العموم  لفظ  اأواًل  فُجِعل  املعنى،  باإزاء  اللفظ  فيه  ُجِعل  متقدم 

فيه، ثم ا�ستعمل هذا اللفظ يف معنى اآخر؛ وهو البع�س ا�ستعمااًل جمازًيا، واإثبات هذه 

.
)((

املوا�سعة اأمر غيبي ال يثبت اإال بالنقل والتوقيف، ومل يثبت نقاًل وال توقيًفا

ح لو ثبت انق�سام الكالم اإىل حقيقة وجماز،  �لوجه �لثاين: هذا اال�ستدالل ي�سِّ

قني من االأ�سوليني، فهناك من ينازع يف  وهو تق�سيم غري م�سلَّم به عند بع�س املحقِّ

.
)((

هذا التق�سيم

�لوجه �لثالث: اأن َّهناك من االأ�سوليني من جعل بع�س االألفاظ حقيقة وجماًزا؛ 

بقي، جماز  ما  على  داللتها  باعتبار  قالوا: هي حقيقة  املخ�سو�سة  العموم  كاألفاظ 

خِرج، وعلى هذا؛ فال ُي�سلَّم ح�سر التق�سيم يف احلقيقة 
ُ
باعتبار �سلب داللتها على ما اأ

اإما  ثالثة:  فاالأق�سام  واملجاز؛  وهو احلقيقة  ثالث:  ق�سم  بل هناك  واملجاز فح�سب؛ 

.
)3(

حقيقة واإما جماز واإما حقيقة وجماز

ليل الذي ذكروه، فما ذكروه  �لوجه �لر�بع: عدم التَّ�سليم باحل�سر الوارد يف الدَّ

ينح�سر يف اأْن تكون االألفاظ العامة من قبيل احلقيقة واملجاز؛ فيكون اللَّفظ حقيقة 

اأْن  اأو  البع�س جماًزا يف اال�ستغراق،  اأو حقيقة يف  البع�س،  يف اال�ستغراق جماًزا يف 

ة من قبيل امل�سرتك اللَّفظي التي تتباين معانيه. تكون االألفاظ العامَّ

انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )90/7(، )96/7(، وخمت�سر ال�سواعق للمو�سلي ))/7-6(.  )((

 ،)(80-(79( للمو�سلي  ال�سواعق  وخمت�سر   ،)96-87/7( تيمية  البن  الفتاوى  جمموع  انظر:   )((

واملذكرة لل�سنقيطي ))9(، والتعليق على اإحكام االآمدي للعفيفي ))/68(، و�سرح خمت�سر التحرير 

البن عثيمني )48)(.

انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )))/88)(.  )3(
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اللفظ  بالقدر امل�سرتك بني معاين  القول  يتمثَّل يف  اآخر  اأنَّ هناك ق�سم  والواقع 

لكل  كان  واإن  فيه،  حقيقة  فيكون  اللفظ  ذلك  ملعاين  اجلامع  املعنى  وهو  الواحد، 

ة تطلق على اال�ستغراق وعلى البع�س،  ا�ستعمال قدٌر مميز من املعنى، فاالألفاظ العامَّ

.
)((

ز اأحدهما من االآخر وكالهما داخالن يف اال�سم وتكون حقيقة فيهما، والقرائن مُتيِّ

القول  وبني  واملجاز  باحلقيقة  القول  بني  فرق  ال  ُيقال:  اأْن  �خلام�س:  �لوجه 

اإىل  االألفاظ  م  ق�سَّ من  الأنَّ  واملجاز؛  باحلقيقة  قوٌل  باال�سرتاك  فالقول  باال�سرتاك؛ 

م احلقيقة اإىل: حقيقة مفردة وحقيقة م�سرتكة، فاملفردة بح�سب  حقيقة وجماز، ق�سَّ

اأو  باال�ستغراق حقيقة  فالقائل   ،
)((

وامل�سرتكة بح�سب و�سعني خمتلفني واحد،  و�سع 

اأ�سل تق�سيم الكالم  ْنِكر 
ُ
اأ اأو القائل باال�سرتاك ال فرق بينهما، واإذا  البع�س حقيقة 

املفردة  احلقيقة  اإىل:  احلقيقة  تق�سيم  من  عليه  ُبني  ما  نكر 
ُ
اأ وجماز،  حقيقة  اإىل: 

وامل�سرتكة.

�مل�شاألة �لثانية: �أدِّلة �لجتاه �لثاين �لقائل بعدم ��شرت�ط �ل�شتغر�ق يف �لعموم 

مع �ملناق�شة و�جلو�ب عنها.

�لدليل �لأول: 

رعية الواردة يف الوعيد مثل قوله تعاىل: )گ  گ  گ    النُّ�سو�س ال�سَّ

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڻ( ]الن�ساء: 93[، وقوله تعاىل: )ک   ک        ک   گ( ]االنفطار: 4)[.

اخلة على  ة كـ“من” و“األ” الدَّ وجه اال�ستدالل: اأنَّ هذه االآيات وردت باألفاظ عامَّ

ار” تتناول الكفار واأهل الكبائر من امل�سلمني، ومع ذلك؛ فلم حُتمل على  “ُفجَّ كلمة 

.
)3(

ين اال�ستغراق واال�ستيعاب حيث خرج اأهل الكبائر من هذا العموم؛ فهم غري خملدَّ

انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )0)/7)4-))4(.  )((

انظر: املعتمد للب�سري ))/))-3)(.  )((

للفخر  الكبري  والتف�سري   ،)(0(-(00/3( حزم  البن  واالإحكام   ،)356( للباقالين  التمهيد  انظر:   )3(

الرازي)7/9)5 (.
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ونوق�س من وجوه: 

�لوجه �لأول: عدم التَّ�سليم باأنَّ العموم يف هذه االآية عموم اجتماع وكرثة، فال 

يكون اال�ستغراق �سرًطا فيه؛ فاالآية م�ستغرقة ومل ت�ستثن منهم اأحًدا، واأهل الكبائر 

تعاىل يف هذه  ، فاهلل 
)((

العقاب وي�ستحقون  يدخلون يف هذا اخلطاب  امل�سلمني  من 

االآية بــــيـــَّن اأنَّ من قتل موؤمًنا متعمًدا -كافًرا اأو م�سلًما -جازاه وعاقبه وغ�سب عليه 

، يقول القا�سي عبداجلبار )ت 5)4هـ(: “واإذا م�سى طرف من الكالم يف 
)((

ولعنه

ا نعود اإىل اال�ستدالل بعمومات الوعد على اأنَّ  اأنَّ يف اللغة لفظة مو�سوعة للعموم؛ فاإنَّ

.
الفا�سق يفعل به ما ي�ستحقه من العقوبة ال حمالة”)3(

للخ�سو�س،  و�ساحلة  للعموم،  �ساحلة  االألفاظ  من  ونحوها  “من”  باأنَّ  و�أجيب: 

.
)4(

�س لهما مًعا؛ فبطل التعلق بظاهر االآية على اال�ستغراق فهو معرَّ

اآيات الوعيد حممولة على اال�ستغراق واال�ستيعاب فهي باقيٌة  اأنَّ  �لوجه �لثاين: 

على اأ�سلها؛ لكن ُخ�س�ست باأدلة اأخرى دلَّت على قبول التوبة ملن مل ي�سرك باهلل، 

وبغفران ال�سيئات باجتناب الكبائر، وتخ�سي�س العموم ال ينكر بدليل ن�س اآخر؛ اإمنا 

.
)5(

ينكر بال دليل

و�أجيب: ببطالن هذا الوجه؛ الأنَّه قول يوجب اأنَّه لوال ورود قوله تعاىل: )ڌ  ڌ  

ا�ستغراقه  لوجب   ،]((6 ]الن�ساء:  ک(  ک     ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ    ڎ  
للع�ساة من اأهل القبلة والظلمة والفجار، وذلك فا�سد؛ الأنَّ اللفظ حمتمل يف اأ�سل 

.
)6(

الو�سع للكل والبع�س

انظر: �سرح االأ�سول اخلم�سة للقا�سي عبداجلبار )648، )65، 654(.  )((

انظر: �سرح االأ�سول اخلم�سة للقا�سي عبداجلبار )659(، )656(.  )((

�سرح االأ�سول اخلم�سة للقا�سي عبداجلبار )656(.  )3(

انظر: التمهيد للباقالين )356(.  )4(

انظر: االإحكام البن حزم )3/)0)(.  )5(

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )3/)5(.  )6(
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�لدليل �لثاين: 

اال�ستغراق واال�ستيعاب يف االألفاظ يطلق عليه عموم حيث يتناول جميع اجلن�س، 

ا ُيعدُّ من العموم حيث يتناول من حتته، �سواًء اأكانوا مائة اأو  وما دون اال�ستغراق اأي�سً

ع�سرة اأو ثالثة اأو عند بع�سهم اثنني، وال فرق بني اإطالقه على الكل اأو على البع�س، 

.
)((

ا فال يكون اال�ستغراق �سرًطا فيه، بل ما دونه عموم اأي�سً

ونوق�س من وجوه: 

�لوجه �لأول: املنع من اإطالق لفظ العموم على البع�س؛ الأنَّ هناك من م�سرتطي 

ِريد 
ُ
اال�ستغراق يف العموم من يقول: “اإنَّ لفظ العموم ال يكون للخ�سو�س اأبًدا، ومتى اأ

به اخل�سو�س، علمنا اأنَّه مل يكن قط لفظ عموم؛ فيجري جمرى اال�ستثناء”، ف�سقط 

اال�ستدالل عندهم، ومن �سلَّم ورود لفظ العموم واإطالقه على اخل�سو�س؛ فاإنَّه يجعله 

.
)((

جماًزا ال حقيقة؛ في�ستعمل مع القرينة، واإذا ورد مطلًقا ُحمل على اال�ستغراق

و�أجيب من وجوه: 

اجلواب االأول: املطالبة باإقامة الدليل على اأنَّ هذه االألفاظ م�ستعملة يف البع�س 

.
)3(

واخل�سو�س على �سبيل املجاز

اأنَّ ما ذكرمت يف ال�سق الثاين من املناق�سة ت�سليم منكم بجواز  اجلواب الثاين: 

ا�ستعمال جمرد اللفظ يف البع�س؛ كا�ستعماله يف الكل، وقولكم بكونه جماًزا 

وجريان  يء  ال�سَّ يف  االألفاظ  ا�ستعمال  ظاهر  اإنَّ  حيث  منكم،  دعوى  هذه 

اال�سم عليه يقت�سي كونه حقيقة فيه، واإمنا ُيقال باملجاز بالتوقيف واحلجة 

.
)4(

والدليل

انظر: البحر املحيط )6-5/3(.  )((

انظر: اأ�سول اجل�سا�س ))/0))(.  )((

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )60/3(، والتلخي�س للجويني ))/37(.  )3(

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )59/3(.  )4(
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على  جار  لفظ  كل  اأنَّ  عى  يدَّ اأن  ل�ساغ  هذه  دعواكم  �ساغت  لو  الثالث:  اجلواب 

فوجب  اتفاًقا،  باطل  وهذا  دليل،  عليه  يقم  مل  واإن  فيه؛  جماز  فاإنَّه  �سيء؛ 

اأن يكون جمرد هذه االألفاظ جار يف العموم واخل�سو�س على احلقيقة دون 

.
)((

املجاز

ا ما وجدناه م�ستعماًل  نا قلنا باملجاز يف ا�ستعماله يف البع�س؛ الأنَّ �لوجه �لثاين: اأنَّ

يف البع�س اإال بقرينة.

و�أجيب عنه هذ� �لوجه: باملعار�سة فنحن مل جنده م�ستعماًل يف البع�س اإال مطلًقا، 

ا ا�ستعماله يف الكل؛ فلم جنده م�ستعماًل اإال  وال وجدناه قط م�ستعماًل اإال مطلًقا، اأمَّ

.
)((

بقرينة، وما وجدناه م�ستعماًل يف الكل اإال يف خربين اأو ثالثة

�لوجه �لثالث: اأنَّا حكمنا با�ستعماله يف البع�س جماًزا لوجود قرائن اخل�سو�س، 

فكان  اال�ستغراق،  على  نحمله  ا  فاإنَّ مطلًقا؛  اللفظ  وكان  قرائن  توجد  مل  اإذا  ا  اأمَّ

.
)3(

اال�ستغراق �سرًطا فيه

و�أجيب: باأنَّ هذا قول بعيد، وهما َمثالن ُيْدركان وُيكتبان على وجه واحد، وات�سال 

املجردة  االألفاظ  تكون  اأن  ُيغري �سورته، وميكن  يقلب جن�سه وال  باللفظ ال  القرائن 

.
)4(

مو�سوعة للبع�س، واالألفاظ املقرتنة م�ستعملة يف الكل

�لدليل �لثالث: 

ة ت�ستعمل يف اال�ستغراق واال�ستيعاب  �سربنا اللغة فوجدنا اأنَّ هذه االألفاظ العامَّ

]اآل عمران:  )ېئ  ېئ  ېئ  ىئ(  البع�س واخل�سو�س؛ كقوله تعاىل:  وت�ستعمل يف 

73)[، وقوله تعاىل: )ڻ  ڻ   ۀ  ۀ( ]اآل عمران: )4[، وقول القائل: جاءين 

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )59/3(.  )((

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )3/)6(.  )((

انظر التقريب واالإر�ساد للباقالين )3/)6(.  )3(

انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )3/)6(، والتلخي�س للجويني ))/9)(.  )4(
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بنو متيم، ويريد به البع�س، واإذا كان كذلك كانت هذه االألفاظ حقيقة يف البع�س 

واال�ستغراق مًعا لورود اال�ستعمال فيهما مًعا، وكان ح�سرها باال�ستغراق دون البع�س 

.
)((

وا�سرتاط اال�ستغراق حتكم

ونوق�س من وجوه: 

.
)((

�لوجه �لأول: اأنَّ ا�ستعمال مطلقها يف البع�س جماز، وقد �سبق اجلواب عنه

حقيقة  يكون  اأن  فوجب  واأغلب،  اأكرث  البع�س  يف  ا�ستعمالها  باأنَّ  ا:  �أي�شً و�أجيب 

.
)3(

فيه

ا كان لدليل خا�س بها، ون�سٍّ وارد  اأن ا�ستعمالها يف البع�س اإمنَّ �لوجه �لثاين: 

فيها، ونحن ُنْنِكر تخ�سي�سه اأو القول بالوقف بغري دليل.

�لوجه �لثالث: اأنَّ قولكم هذا يبُطل با�ستعمال اأ�سماء االأعيان يف احلقيقة واملجاز، 

جل العامل واجلواد بحًرا، وت�سمية البهيمة حماًرا  مثل ت�سمية املال الكثري بحًرا، والرَّ

والرجل البليد حماًرا.

�لدليل �لر�بع: 

ا: اأن يثبت من جهة  اإمَّ اأن ا�سرتاط اال�ستغراق يف العموم واعتباره فيه، ال يخلو 

ا اأن يكون متواتًرا  قل ال يخلو اإمَّ العقل اأو النقل، والعقل ال مدخل له يف اللغات، والنَّ

ُوِجد لعملنا به،  لو  بالتواتر الأنَّه  العموم  اآحاًدا، ومل يثبت ا�سرتاط اال�ستغراق يف  اأو 

ومل يثبت باالآحاد؛ الأنَّه ال يوجب العلم، وامل�ساألة قطعية فال تثبت باالآحاد، فظهر اأنَّ 

.
)4(

اال�ستغراق غري م�سرتط فيه
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ونوق�س من وجوه: 

ا اأثبتنا ا�سرتاط اال�ستغراق يف العموم باالأدلة العقلية والنقلية. �لوجه �لأول: اأنَّ

�لوجه �لثاين: عدم التَّ�سليم بح�سر الطريق اإىل معرفة ا�سرتاط اال�ستغراق يف 

العموم على النقل اأو العقل، فهناك طريق اآخر؛ وهو اال�ستدالل مبخارج كالمهم على 

كرة يف االإثبات، وهذا ق�سم ثالث مل يذكره  مقا�سدهم واإرادتهم، مثل اال�ستدالل بالنَّ

املخالف.

يف  اال�ستغراق  ا�سرتاط  يف  توقفكم  فيقال:  عليهم  ليل  الدَّ ُيقَلب  �لثالث:  �لوجه 

ا: اأن يدلَّ عليه دليل عقلي اأو نقلي، والعقل ال مدخل  العموم اأو القول باخل�سو�س اإمَّ

قل تواتًرا يف عدم اال�سرتاط؛ الأنَّه لو وجد لعلمنا به، ومل  له يف اللغات، ومل يثبت النَّ

.
)((

يثبت باالآحاد، فظهر اأنَّ اال�ستغراق م�سرتط فيه

�لدليل �خلام�س: 

وقد  اإال  ة؛ فما من عام  اإال خطابات خا�سَّ العامة، ومل جند  االألفاظ  ا �سربنا  اأنَّ

فيها  االأ�سياء وجدنا  كل  وتعم  م�ستغرقة،  اإنها  تقولون:  التي  االآيات  تلك  ُخ�سَّ حتى 

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   )ڱ   تعاىل:  قوله  يف  �سيء”  كل   “ فلفظ  ا؛  خ�سو�سً

عموم  لفظ  ولي�س  االأ�سياء،  لبع�س  خ�سو�س  لفظ   ](5 ]االأحقاف:  ۀ(  ۀ    ڻ  
با�سرتاط  ِمرت بتدمريه، فبطل قولهم 

ُ
اأ اإال ما  االأ�سياء  ر من  جلميعها؛ فهي مل تدمِّ

.
)((

اال�ستغراق يف العموم ووجود العموم املطلق

ونوق�س من وجوه: 

ة تفيد اال�ستغراق واال�ستيعاب؛ كقوله  �لوجه �لأول: بنق�س دليلكم بوجود األفاظ عامَّ

.
)3(

تعاىل: )وئ  وئ  ۇئ  ۇئ( ]احُلُجرات: 6)[، وغريها من العمومات املحفوظة
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من  كل  عنينا  واإمنا  العامل؛  يف  موجود  كل  بالعموم  نعِن  مل  اأنَّنا  �لثاين:  �لوجه 

اقت�ساه اللفظ الوارد، وكل ما اقت�ساه اخلطاب، وعليه قلنا: بالعموم، ولو مل يقت�سيه 

.
)((

اإال اثنني، فذلك عموم

ة لي�س معناها اأنها تعُّم كلَّ �سيء؛ واإمنا املق�سود  ة: “فاإنَّ الكلمة العامَّ يقول ابن تيميَّ

اأن تعُّم ما دلَّت عليه: اأي ما و�سع اللفظ له، وما من لفظ يف الغالب اإال وهو اأخ�س مما 

ا”))(. هو فوقه يف العموم، واأعم مما هو دونه يف العموم، واجلميع يكون عامًّ

وميكن اأن يجاب عن هذا الوجه: باأن يقال: لي�س كلُّ من ي�سرتط اال�ستغراق ُي�سلمِّ 

اللفظ؛ فيتناول العموم الذي  بالعموم على هذا املعنى املذكور الذي هو ما اقت�ساه 

مل يقت�ِس اإال الثنني؛ واإال فقد اآل اخلالف اإىل اللفظ بني من ي�سرتط اال�ستغراق يف 

العموم ومن ال ي�سرتط.

�لدليل �ل�شاد�س: 

“من  قال:  فلو  ة،  العامَّ االألفاظ  هذه  يف  يح�ُسن  واال�ستف�سال  اال�ستفهام  اأنَّ 

ولو  الكل؟،  اأو  البع�س  اأراد  وؤال  ال�سُّ اأثبته”، حل�سن  اأطاعني  ع�ساين عاقبته” و“من 

كان اال�ستغراق واال�ستيعاب �سرًطا يف العموم ملا ح�سن اال�ستفهام؛ كما ال يح�ُسُن يف 

االألفاظ املو�سوعة للعدد كـ“ع�سرة” و“مائة” و“األف”، فدلَّ على اأن اال�ستغراق لي�س 

.
)3(

�سرًطا يف العموم؛ ل�سالحية هذه االألفاظ للبع�س والكل

ونوق�س من وجوه: 

االألفاظ  مطلق  با�ستعمال  التجوز  ل�سحة  اال�ستفهام  ح�سن  ا  اإمنَّ �لأول:  �لوجه 

يف  اإ�سكال  وال  فيه،  وم�سرتًطا  لال�ستغراق  مو�سوًعا  كان  واإن  اخل�سو�س  يف  ة  العامَّ

له  كان  اإذا  اأو جمازه  اأراد بكالمه حقيقته  املتكلم بكالمه هل  اأراد  ا  اال�ستفهام عمَّ

انظر: االإحكام البن حزم )00/3)(.  )((
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.
)((

حقيقة وجماز

و�أجيب مبا ياأتي: 

دة  املجرَّ ة  العامَّ االألفاظ  هذه  با�ستعمال  منكم  ت�سليم  هذا  باأنَّ  االأول:  اجلواب 

كانت  واإذا  واال�ستغراق،  الكل  كا�ستعمالها يف  البع�س واخل�سو�س؛  القرائن يف  عن 

ت�ستعمل يف الكل ويف البع�س؛ فلي�س اأحدهما باأوىل من االآخر يف جعله مو�سوًعا فيه.

اجلواب الثاين: ال ُي�سلَّم قولكم اأنَّ ا�ستعمالها يف البع�س من قبيل املجاز؛ فهذه 

دعوى منكم، بل ظاهر ا�ستعمال اللفظ يف ال�سيء وجريان اال�سم عليه يقت�سي كونه 

االألفاظ  هذه  اأنَّ  فثبت  ودليل،  وحجة  بتوقيف  املجاز  اإىل  ي�سار  ا  واإمنَّ فيه،  حقيقة 

جارية يف اال�ستغراق والبع�س على �سبيل احلقيقة ال املجاز.

ة حقيقة يف اال�ستغراق جماز  اجلواب الثالث: اأنَّ دعواكم باأن هذه االألفاظ العامَّ

.
)((

يف البع�س هي كدعوى البع�س االآخر اأنَّها حقيقة يف البع�س، جماز يف اال�ستغراق

واملجاز  احلقيقة  مثبتي  على  الرد  يف  متينة  الباقالين  من  االأجوبة  وهذه  قلت: 

األفاظ العموم خا�سة، وهي جارية على ال�سنن امل�ستقيمة يف اال�ستدالل؛  ة، ويف  عامَّ

ة معاملة  وذلك بطلب االأدلة على الدعاوى؛ ومنها دعوى معاملة هذه االألفاظ العامَّ

احلقيقة واملجاز، واإن كان ال ُي�سلَّم له باأنَّ هذه االألفاظ من االألفاظ امل�سرتكة، وقد 

�سبق النظر يف كونها من االألفاظ املتواطئة.

�لوجه �لثاين: اأنَّ ح�سن اال�ستفهام واال�ستف�سال ال مينع من ا�سرتاط اال�ستغراق 

يف العموم، الأنَّ اال�ستفهام قد يكون للتاأكيد واالحتياط الذي يدخل حتى على األفاظ 

اخل�سو�س؛ كما لو قال: “اقتل فالًنا” �سلح اأن يراجعه فيقول: “اأاأقتله؟ “؛ فلو كان 

اال�ستفهام مانًعا من ا�سرتاط اال�ستغراق؛ لكان مانًعا ل�سيغ اخل�سو�س من داللتها 

.
)3(

على اخل�سو�س

))(  انظر: التقريب واالإر�ساد للباقالين )59/3(.
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يف  �سرًطا  لي�س  اال�ستغراق  لكون  لي�س  هنا  اال�ستفهام  ُح�ْسن  �لثالث:  �لوجه 

ه  ن اللفظ ي�سلح للبع�س واخل�سو�س، في�ستفهم من باب التيقن اأنَّ
َّ
ا الأ العموم، واإمنَّ

.
)((

اأراد اخل�سو�س

�لدليل �ل�شابع: 

ة يف االجتماع والكرثة؛  وقع االتفاق -بيننا وبينكم- على ا�ستعمال النُّ�سو�س العامَّ

ما  اإال  يلزم  فال  وا�ستغراقه،  �سائره  يف  واختلفنا  واخل�سو�س،  البع�س  على  وحمله 

.
)((

اتَّفقنا عليه؛ وهو ا�سرتاط الكرثة دون ما اختلفنا فيه من ا�سرتاط اال�ستغراق

ونوق�س من وجوه: 

النا�س فيه،  واإن اختلف  اإليه؛  اأنَّ ما قام عليه دليل يجب امل�سري  �لوجه �لأول: 

وواجب اأن ال نقت�سر على ما اأجمع عليه دون ما اختلف فيه اإال يف امل�سائل التي ال دليل 

عليها.

وال�سنة،  الكتاب  اإىل  الرد  والتنازع  االختالف  عند  الواجب  اأن  �لثاين:  �لوجه 

.
)3(

ولي�س الرد اإىل ما اتفقنا عليه، وقد دلت عندنا على ا�سرتاط اال�ستغراق

انظر: العدة الأبي يعلى ))/507(.  )((
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املطلب ال�صاد�س

املوازنة والرتجيح

تلك  بني  املوازنة  ميكن  عنها،  واجلواب  ومناق�ستها  اجتاه  كل  اأدلة  عر�س  بعد 

االأدلة عن طريق النظر ال�سمويل، والرتجيح بينها على النحو التايل: 

�مل�شاألة �لأوىل: �لنظر يف �أدلة �لجتاه �لأول �لقائل با�شرت�ط �ل�شتغر�ق

األفاظ لال�ستغراق  اإىل و�سع  القائم على احلاجة  االأول  دليلهم  اإىل  بالنظر  �أ- 

خا�سة كغريها من امل�سميات؛ فهذا دليل عقلي م�ستند اإىل النظر واال�ستدالل، 

اللفظ  داللة  يف  له  مدخل  ال  اإذ  والنظر؛  العقلية  باالأدلة  تثبت  ال  واللُّغات 

“فـاإنها   ،
)((

وال�سماع بالنقل  تثبت  واإمنا  عليه،  املدلول  باملعنى  وتخ�سي�سه 

يف  االألفاظ  هذه  ح�سرهم  اإنَّ  ثم   ،
بال�سماع”))( اإال  تعرف  ال  لقوم  عادة 

ٌم ودعوى على اأهل الل�سان خمالف ملا عرف من “�سعة  اال�ستغراق خا�سة حتكُّ

.
ل�سان العرب وكرثة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها”)3(

هذه  من  اال�ستغراق  بفهم  حابة  وال�سَّ اللغة  اأهل  باإجماع  ا�ستداللهم  واأما  ب- 

االألفاظ، فهذا الدليل -واإن كان من عمدهم -فال داللة فيه على ا�سرتاط 

اإذ غاية هذه االأدلة التي فهم منها اال�ستغراق: فهم  اال�ستغراق يف العموم؛ 

الن�سو�س  هذه  من  اال�ستغراق   - حابة  ال�سَّ -ومنهم  اللغة  اأهل 

اال�ستغراق  بها  ويراد  ترد  ة  العامَّ االألفاظ  هذه  اأنَّ  يف  نزاع  وال  بالقرائن، 

بالقرائن املحيطة، واإمنا النزاع يف جعل اال�ستغراق معنى م�سرتًطا واأ�ساًل ال 

انظر: الوا�سح البن عقيل )3/))3(.  )((

الرد على املنطقيني البن تيمية )6)-7)(.  )((
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حابة والتابعني واأئمة  لف من ال�سَّ ُي�سرف عنه اإال بقرينة، وقد ثبت عن ال�سَّ

الفقه القول بداللة هذه االألفاظ على اال�ستغراق، ودالالتها على اخل�سو�س، 

بل على داللتها على الواحد مما يدلُّ على اأنَّ هذه االألفاظ ال تدلُّ ب�سيغها 

تفة بالن�س. على ا�ستغراق اأو خ�سو�س اإال بقرينة حُمْ

ة، فاال�ستدالل  واأما ا�ستداللهم ب�سحة دخول اال�ستثناء يف هذه االألفاظ العامَّ ج- 

وعلى  به،  تثبت  ال  وهي  اللُّغات،  م�سائل  يف  العقل  بدليل  ا�ستدالل  باحُل�ْسن 

القول ب�سحته؛ فغاية ما يدل ُّعليه اأن ُيخرج من اخلطاب من ي�سلح دخوله 

ة اال�ستثناء  فيه، ولي�س من وجب دخوله فيه، وهذا فرق دقيق بينهما، ف�سحَّ

ال يدلُّ على اأن اال�ستغراق �سرط فيها؛ كما �سبق تقريره يف اجلواب.

اأما ا�ستداللهم ب�سبق الفهم اإىل هذه االألفاظ اأنها م�ستغرقة؛ فهذا مبني على  د- 

ة تق�سيم االألفاظ اإىل حقيقة وجماز، وهو تق�سيم منازع فيه، وقائم على  �سحَّ

فكرة الو�سع اللغوي؛ وهو بحاجة اإىل اإثبات؛ والثابت اال�ستعمال فقط، وقد 

ا�ستعملت هذه االألفاظ يف اال�ستغراق، وا�ستعملت يف اأقل اجلمع، ولي�س من 

حمل النزاع: اأن ي�سبق اإىل الذهن معنى عند �سماع لفظ من االألفاظ العامة؛ 

ا حمل النزاع يف اأن ُيجعل ذلك  فيتبادر اال�ستغراق اأو يتبادر اخل�سو�س، واإمنَّ

حمتمل  واللَّفظ  عليه،  اللَّفظ  يحمل  اأ�سال  للذهن  وال�سابق  املتبادر  املعنى 

الأكرث من معنى.

وجعل  واخل�سو�س  العموم  األفاظ  بني  اللُّغة  اأهل  بف�سل  ا�ستداللهم  واأما  هـ- 

األفاظ خ�سو�س، فهذه دعوى بحاجة  واإما  األفاظ عموم  اإما  الق�سمة ثنائية 

اإىل اإثبات عن اأهل اللغة، وهي منافية حلقيقة ل�سان العرب من �سعة وجوهه 

)ت  ال�سافعي  كاالإمام  البع�س  ذكر  بل  الثنائية؛  بهذه  ُي�سلَّم  وال  ومعانيه، 

04)هـ( ونحوه اأق�ساًما اأخرى.

امل�ساألة يف  االأقوال يف  القائم على ح�سر  ال�ساد�س  بالدليل  ا�ستداللهم  واأما  و- 

القول  واإبطال  اال�سرتاك  اأو  اجلمع  اأقل  اأو  باال�ستغراق  القول  اأقوال:  ثالثة 
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باأقل اجلمع اأو اال�سرتاك، فيثبت اال�ستغراق، فهذا احل�سر يف االأقوال ال دليل 

تابعيهم حتى يقال: بعدم  اأو  التابعني  اأو  لل�سحابة  اأقوال  ولي�ست هي  عليه، 

الفا�سق  العقدي املتمثل يف  جواز اخلروج عنها، فامل�ساألة حادثة، واخلالف 

ي هذه االأقوال، وهناك قول له حظ من النظر، وفيه  امللـِّي له دور كبري يف تبنِّ

من الوجاهة ما فيه، وذلك مبعاملة هذه االألفاظ معاملة االألفاظ املتواطئة 

اأو القول بالقدر امل�سرتك بني معاين اللفظ الواحد؛ فتطلق هذه االألفاظ على 

اال�ستغراق وعلى االجتماع والكرثة على �سبيل احلقيقة فيهما مًعا، والقرائن 

مُتّيز اأحد هذه املعاين عن االآخر.

�مل�شاألة �لثانية: �لنظر يف �أدِّلة �لجتاه �لثاين �لقائل بعدم ��شرت�ط �ل�شتغر�ق

الوعيد،  يف  الواردة  الن�سو�س  يف  املتمثل  االأول  بالدليل  ا�ستداللهم  اأما  �أ- 

فاال�ستدالل بهذه النُّ�سو�س ا�ستدالل يف حمل اخلالف، واأح�ِسب اأنَّها مبعث 

اخلالف االأ�سويل يف ا�سرتاط اال�ستغراق واال�ستيعاب، بل يكاد االعتقاد يف 

م عند جملة من االأ�سوليني  هذه النُّ�سو�س من اال�ستغراق اأو االجتماع هو املقدَّ

ب ابن حزم يف اأثناء كالمه على هذه امل�ساألة  ليل حتَّى تعجَّ قبل البحث عن الدَّ

ليل على القول مطلوًبا بعد اعتقاد القول،  فقال: “ويف هذا عجب اأن يكون الدَّ

ا فائدة الدليل وثمرته اإنتاج ما يجب اعتقاد من االأقوال، فمتى يهتدي  واإمنَّ

من اعتقد قواًل بال دليل، ثم جعل يطلب االأدلة ب�سرط موافقة قوله، واإال فهي 

.
رحة”))( مطَّ

لغة،  دونه  ما  وعلى  اال�ستغراق  على  العموم  اإطالق  وهو  الثاين:  الدليل  اأما  ب- 

فهو -يف نظري- من االأدلة القوية يف هذا الباب، اإذ ح�سر معنى العموم يف 

دليل  اإىل  ودعوى حتتاج  اللغة،  االجتماع فقط حتكم على  اأو  اال�ستغراق فقط 

اأحدهما  الَّذي جعل  فما  مًعا،  االأمرين  ا�ستعمل يف  دام  فما  دليل،  بال  واإثبات 

اأ�ساًل، واالآخر فرًعا، مع ما ُيعرف عن الل�سان العربي من كرثة وجوهه ومعانيه.

االإحكام البن حزم )00/3)(.  )((
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ا الدليل الثالث القائم على ا�ستقراء اللُّغة ون�سو�س ال�سريعة يف ا�ستعمال  واأمَّ ج- 

اإنَّ  حيث  القوية،  االأدلة  من  ا  اأي�سً فهو  وغريه،  اال�ستغراق  يف  االألفاظ  هذه 

فما  اال�ستغراق،  ا�ستعمالها يف  قد مياثل  البع�س  االألفاظ يف  ا�ستعمال هذه 

الَّذي يجعل اأحدهما اأ�ساًل و�سرًطا دون االآخر.

ن بع�س اجلوانب غري ال�سحيحة  ليل واإن ت�سمَّ واأما الدليل الرابع: فهذا الدَّ د- 

ليل يف جملته يعد من االأدلة  كعدم ثبوت هذه امل�ساألة باأخبار االآحاد، اإال اأن الدَّ

لف يف طلب الدليل على الدعاوى، وعلى حرمة  ال�سحيحة املوافقة لطريق ال�سَّ

يف  اال�ستغراق  ا�سرتاط  على  ليل  الدَّ فما  دليل،  بغري  بقول  م�ساألة  يف  القول 

ليل على اأنَّ االأ�سل يف العموم اال�ستغراق؟  العموم؟ وعلى ح�سره فيه؟ وما الدَّ

ليل ميكن قلبه على من ح�سر العموم يف اأقل اجلمع فما الدليل على  وهذا الدَّ

ليل على التوقف يف ا�ستعمال  ذلك، وميكن اأن ُي�ستدل به على الواقفية فما الدَّ

القول  على  دليل  يوجد  واإذا مل  اأو اخل�سو�س؟  اال�ستغراق  االألفاظ يف  هذه 

فيكون باطاًل؟.

االجتاه،  هذا  اأ�سحاب  بع�س  فيه  غال  قد  قوٌل  فهو  اخلام�س  الدليل  واأما  هـ- 

واخل�سو�س،  للبع�س  مو�سوعة  بل  م�ستغرقة؛  غري  ة  العامَّ االألفاظ  فجعلوا 

واأف�سده،  الكالم  اأكذب  من  وجعلوه  العلماء،  من  املحققون  اأبطله  دليل  وهو 

من  رعية  ال�سَّ النُّ�سو�س  يف  بل  خم�سو�سة،  العمومات  اأكرث  باأنَّ  والي�سلَّم 

يجعل  من  قول:  الغلو  هذا  ومقابل   ،
)((

الكثري يء  ال�سَّ املحفوظة  العمومات 

ا وقطًعا؛ وهم بع�س اأ�سحاب االجتاه االأول  االألفاظ العامة تعم كل �سيء ن�سً

تعمَّ كلَّ �سيء،  اأن  الكلمة  با�سرتاط اال�ستغراق، فلي�س معنى عموم  القائلني 

اأخ�س مما هو  اإال وهو  لفظ  وما من  دلَّت عليه،  ما  تعم  اأن  املق�سود  ا  واإمنَّ

فوقه، واأعم مما هو دونه يف العموم، واجلميع يكون عاًما.

يقال يف  ما  فيه  فيقال:  اال�ستف�سار،  املتمثل يف ح�سن  ال�ساد�س  الدليل  واأما  و- 

انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )6/)4)-45)(.  )((
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ا�ستدالل  باحل�سن  فاال�ستدالل  العامة،  االألفاظ  يف  اال�ستثناء  دخول  ح�سن 

ب�سحته؛  القول  وعلى  به،  تثبت  ال  وهي  اللغات  م�سائل  يف  العقل  بدليل 

فاال�ستف�سار ال يدلُّ على عدم ا�سرتاط اال�ستغراق يف العموم.

واأما الدليل ال�سابع فغايته اال�ستدالل باملو�سع املجمع عليه دون املختلف فيه،  ز- 

وقد تقدم جواب االأ�سوليني عنه.

�مل�شاألة �لثالثة: �لرتجيح و�شببه.

لدى  ح  يرتجَّ فالذي  بينها؛  واملوازنة  االجتاهني،  اأدلة  يف  االإجمايل  النظر  بعد   

الباحث تناول العموم للمعنيني مًعا، فما كان م�ستوعًبا م�ستغرًقا فهو عموم، وما كان 

بتخ�سي�س  والقول  ا،  اأي�سً عموم  فهو  اجلمع  اأقل  اأو  اخل�سو�س  به  يراد  مما  دونه 

العموم باأحد هذين املعنيني دون االآخر حتكم على اللغة، ودعوى بال دليل، واأقرب 

اللَّفظ  لو�سف  ُي�سرتط  فال  اال�سرتاط،  بعدم  القول  احلق  اإىل  االجتاهني  هذين 

بالعموم اأن يكون م�ستوعًبا م�ستغرًقا، بل ما ح�سل فيه معنى االجتماع والكرثة؛ فهو 

ة  ا من جهة اال�ستعمال اللغوي ال من جهة الو�سع اللغوي، والقرائن املحتفَّ عموم اأي�سً

بالنَّ�س هي املبينة والكا�سفة عن املراد بها.

وهذا الرتجيح مباين ملا عليه الواقفية الذين ال يجزمون بحمل هذه االألفاظ على 

اأراد معنى من املعاين  اأنَّ املتكلم بهذه االألفاظ  اأو اخل�سو�س، من جهة  اال�ستغراق 

ُيفَهم من قرائنه و�سياقه وحاله وما احتفَّ به، ويجِزم اأنَّ من االألفاظ واجلمل ما يدلُّ 

واأقل  البع�س  ل على اخل�سو�س وعلى  يدُّ واأنَّ منها ما  اال�ستغراق واال�ستيعاب،  على 

اجلمع خالفا للواقفية.

و�سبب الرتجيح اإ�سافة اإىل ما �سبق ما ياأتي: 

اأواًل: ان�سجام هذا القول االأ�سويل مع املذهب العقدي الأهل ال�سنة واجلماعة 

نا اإذا نظرنا  الباعث على هذه امل�ساألة، وهي م�ساألة الفا�سق امللِّي، وذلك اأنَّ

للخالف العقدي يف هذه امل�ساألة، وما ورد من ن�سو�س الوعيد، جند طائفة 
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على  كق�سرها  البع�س؛  على  الواردة  النُّ�سو�س  هذه  ق�سر  اإىل  تذهب 

ة دون اأ�سحاب الكبائر من امللة، وا�ستعمالها يف البع�س وارد  الكفار خا�سَّ

يف ن�سو�س ال�سرع، ويكمن اخلطاأ عندهم يف حملها مبا�سرة على البع�س 

دون اال�ستغراق واال�ستيعاب واإنكار اال�ستغراق، وجند طائفة اأخرى مقابلة 

لهم تقطع بدخول اأ�سحاب الكبائر يف النار، وجتعل هذه االآية م�ستغرقة 

هذه  وا�ستعمال  العقوبة،  با�ستحقاق  الكبائر  اأهل  يتناول  والن�س  ا،  ن�سً

ال�سريعة وبكرثة، ويكمن اخلطاأ  االألفاظ يف اال�ستيعاب وارد يف ن�سو�س 

فت يف  عندهم يف ح�سرها يف هذا املعنى وقطعهم به، وجند الواقفية توقَّ

دخول اأ�سحاب الكبائر اأو عدم دخولهم، ومل تقطع ب�سيء يف ذلك.

واإذا انطلقنا من مذهب اأهل ال�سنة واجلماعة يف هذه امل�ساألة يف قطعهم 

ة من اأهل الكبائر يدخلون يف النار، ويقطعون مبغفرة  باأنَّ بع�س ع�ساة االأمَّ

قد  االألفاظ  بع�س هذه  باأنَّ  القطع  يوافق مذهبهم  فالذي  لبع�سهم،  اهلل 

واخل�سو�س،  البع�س  بها  يراد  وقد  واال�ستيعاب،  اال�ستغراق  بها  يراد 

والقرائن املحيطة هي املعينة يف ك�سف املعنى املراد من املتكلم.

ثانًيا: اتفاق هذا القول مع الفطرة الل�سانية لكالم العرب، وما ُعرف عنه من 

ات�ساعه، وتنوع وجوهه وكرثة معانيه، واإذا كان كالم العرب بهذا االت�ساع 

وكرثة الوجوه؛ فال ُيْح�سر معنى العموم يف اال�ستغراق، وال ُتَقيَّد األفاظه به 

دون غريه، وال ُيْح�سر معناه على البع�س فقط ويقيَّد به، بل هذه االألفاظ 

وت�ستعمل  جميًعا،  املعاين  هذه  على  وترد  معانيها،  على  الداللة  يف  ظنية 

يف الداللة على اال�ستغراق؛ كما ت�ستعمل يف الداللة على االجتماع، والقول 

يف  العرب  لطريقة  خمالف  فيها؛  وح�سره  املعنيني  باأحد  بتخ�سي�سها 

البيان والداللة على املعنى.

والذي  امل�ساألة  واالأدلة يف هذه  ال�سواهد  ا�ستقراء  القول مع  اتفاق هذا  ثالًثا: 

القوية يف  االأدلة  دليل من  اال�ستقراء-  -اأعني  وهو  اإليه،  االإ�سارة  �سبقت 
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اإثبات القاعدة االأ�سولية، فهذه االألفاظ ا�ستعملت يف اال�ستغراق وا�ستعملت 

يف اخل�سو�س، وَذَكر كل اجتاه من االجتاهات االأ�سولية يف هذه امل�ساألة 

بدَّ  فال  كذلك؛  كان  واإذا  فيه،  ا�ستعماله  تثبت  التي  القوية  ال�سواهد  من 

بالقرائن  العمل  من  واأوفق  اأ�سدق  معيار  وال  باأحدهما؛  للقول  معيار  من 

املحيطة بالن�س، وهذا خالًفا ملعيار احلقيقة واملجاز؛ فقد ورد عليه جملة 

من االعرتا�سات، واأبطله عدد من املحققني.

يف  العموم  يح�سر  من  بني  و�سط  فهو  االختيار،  هذا  يف  التو�سط  رابًعا: 

العموم  اأو  اال�ستغراقي  العموم  ينفي  من  وبني  ا،  ون�سً قطًعا  اال�ستغراق 

اأنَّه ما من عام اإال وقد خ�س، وهذا التو�سط اأوىل من  املحفوظ، ويعتقد 

تو�سط الواقفية ونحوها من املذاهب.
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املطلب ال�صابع

مبنى اخلالف و�صببه

 عند التاأمل يف اأدلة كل اجتاه، واإمعان النَّظر فيها، والتقاط ما حتت ال�سطور من 

مباٍن واأ�سباب للخالف يف هذه امل�ساألة االأ�سولية يتجلى جملة اأ�سباب منها: 

�ل�شبب �لأول: م�ساألة الفا�سق امللِّي وما ورد فيها من اآيات الوعد والوعيد، حيث 

االأول  االجتاه  اأ�سحاب  وزعم  امل�سلمني،  من  الكبائر  واأهل  الكفار  يف  عامة  جاءت 

القائلون با�سرتاط اال�ستغراق اأنَّ العموم فيها عموم ا�ستيعاب وا�ستغراق؛ وهي عامة 

يف اجلميع من الكفار وامل�سلمني، وقابلهم اأ�سحاب االجتاه الثاين فنفوا هذا ال�سرط، 

.
)((

واأنكر بع�س منهم العموم الوراد يف هذه الن�سو�س وحملوه على البع�س

من  ة  فعامَّ ظًنا،  اأو  قطًعا  معانيها  على  الظاهرة  االألفاظ  داللة  �لثاين:  �ل�شبب 

ي�سرتط اال�ستغراق يف العموم يرون قطعية داللة االألفاظ على معانيها، وعدم احتمال 

ترددها؛ فهم يقولون: بوجوب ظهور معنى اال�ستغراق واال�ستيعاب يف هذه االألفاظ 

اال�ستغراق  ي�سرتط  ال  من  ا  واأمَّ والبع�س،  للخ�سو�س  فيها  احتمال  ال  واأنَّه  ة،  العامَّ

فيقول: بظنية االألفاظ على معانيها، فال ُيقطع فيها باال�ستيعاب، وال يجب ذلك، بل 

يجوز اأن يكون اللفظ مق�سوًرا على بع�س اأفراده ويو�سف بالعموم، ويجوز اأن يكون 

.
)((

ا �ساماًل م�ستوعًبا ويو�سف بالعموم اأي�سً

احلاجة،  وقت  اإىل  اخلطاب  وقت  عن  البيان  تاأخري  م�ساألة  �لثالث:  �ل�شبب 

فاللفظ  البيان،  تاأخري  جواز  عدم  من  روؤيته  من  ينطلق  اال�ستغراق  ي�سرتط  فمن 

للخ�سو�س، ومن ال ي�سرتط  واال�ستيعاب، وال احتمال فيه  اال�ستغراق  العام حقيقته 

والبحر  تيمية)440/6-)44(،  البن  الفتاوى  وجمموع   ،)(03-(0(/(( اجل�سا�س  اأ�سول  انظر:   )((

املحيط )4/3)(.

انظر: اأ�سول اجل�سا�س))/0))-0))(.  )((
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البيان عن وقت اخلطاب، واللفظ حمتمل لال�ستغراق  تاأخري  اال�ستغراق يرى جواز 

“ومذهب كل من قال بالعموم -ممن  370هـ(:  والأقل اجلمع، يقول اجل�سا�س )ت 

العام املخرج حقيقته العموم ال احتمال فيه  اللفظ  اأن  البيان-  تاأخري  ال يرى جواز 

.
للخ�سو�س اإال بداللة تقرن اإليه”))(

اأ�سول الفقه للج�سا�س ) )/03)(.  )((
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املطلب الثامن

نوع اخلالف وثمرته

اخلالف يف امل�ساألة من اخلالفات املنهجية املعنوية املوؤثرة على امل�سائل االأ�سولية 

ابتداء؛ ثم امل�سائل الفقهية، وهو مبثوث يف كتب االأ�سوليني.

ومن تلك امل�سائل على �سبيل االإجمال ما ياأتي: 

�مل�شاألة �لأوىل: تعريف �لعام

ن ي�سرتط اال�ستغراق يف العموم ُيعرف العام مبا يتناول هذا ال�سرط؛  فكثرٌي ممَّ

فيقول يف تعريفه اللفظ امل�ستغرق جلميع ما ي�سلح له.

يقول ال�سمرقندي)ت 539هـ( بعد ذكره لبع�س التعريفات للعام: “ فاأما عبارات 

من �سرط اال�ستيعاب: فقال بع�سهم: العامُّ هو كالم م�ستغرق جلميع ما ي�سلح له، 

.
وقال بع�سهم: هو اللفظ املتناول جلميع ما هو �سالح له”))(

ف�ساعًدا”  معنيني  على  امل�ستمل  “اللفظ  بـ:  ُيعّرُفه  ال�سرط  هذا  يرى  ال  ومن 

مرقندي)ت 539هـ(:  ونحوها، بعد ذكر بع�س التعريفات على هذا االجتاه، يقول ال�سَّ

“هذه عبارات من �سرط للعموم االجتماع دون اال�ستيعاب”، ويقول: “احلد ال�سحيح 

.
على مذهب من �سرط اجلمع دون اال�ستيعاب اأن يقال: ... ”))(

�مل�شاألة �لثانية: �خلالف يف بع�س �شيغ �لعموم كاجلمع �ملنكر

اختلف االأ�سوليون يف اجلمع املنكر كم�سلمني وم�سلمات هل هو من �سيغ العموم 

اأو ال؟.

ميزان االأ�سول لل�سمرقندي ))/359(.  )((

ميزان االأ�سول لل�سمرقندي ))/359(.  )((
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فمن ا�سرتط اال�ستغراق يف العموم منع من عموم اجلمع املنكر، ومن مل ي�سرتط 

مبعنى  عمومه  يف  “ال�سكَّ  )79هـ(:  )ت  التفتازاين  يقول  بعمومه،  قال  اال�ستغراق 

ا اخلالف يف العموم بو�سف اال�ستغراق، فاالأكرثون  انتظام جمع من امل�سميات، واإمنَّ

.
ا”))( على اأنه لي�س بعام... وبع�سهم على اأنَّه عند االإطالق لال�ستغراق يكون عامًّ

�مل�شاألة �لثالثة: �لعام �ملخ�شو�س هل ُيحتّج بعمومه �أو ل؟

به؟،  التم�سك  يجوز  هل  البع�س  به  ُخ�سَّ  الذي  العام  يف  االأ�سوليون  اختلف 

ك به وال يكون حجة، ومن مل ي�سرتط  فمن ا�سرتط اال�ستغراق يف العموم فال يتم�سَّ

ا�سرتاط  “وعن  730هـ(:  )ت  البخاري  الدين  عالء  يقول  به،  ك  مت�سَّ اال�ستغراق 

من  العراق  م�سايخ  وعند  ب�سرط،  لي�س  ديارنا  م�سايخ  اأكرث  عند  فاإنَّه  اال�ستغراق، 

افعي وغريهم من االأ�سوليني هو �سرٌط... فاحلا�سل  ال�سَّ اأ�سحاب  ة  اأ�سحابنا وعامَّ

اأنَّ اال�ستغراق �سرٌط عندهم واالجتماع عندنا، ويظهر فائدة اخلالف يف العام الذي 

ُخ�سَّ منه، فعندهم ال يجوز التم�سك بعمومه حقيقًة؛ الأنه مل يبق عاًما، وعندنا يجوز 

، وهذه امل�سائل بحاجة اإىل درا�سة تف�سيلية لتجليتها 
لبقاء العموم باعتبار اجلمع”))(

وتف�سيلها.

�سرح التلويح للتفتازاين ))/97(.  )((

ك�سف االأ�سرار للبخاري ))/53(.  )((
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اخلامتة

الم على ر�سوله وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا  الة وال�سَّ احلمد هلل وال�سَّ

اأما بعد...

“ا�سرتاط  مو�سوع  من  معامل  تناول  يف  ق  ووفَّ اأعان  ما  على    اهلل  فاأحمد 

اال�ستغراق يف العموم”، وهو جهد املّقل وال يخلو من خطاأ وزلل، وميكن اإبراز جملة 

من النتائج املح�سلة من هذا البحث منها: 

اأواًل: ظهر يل مكانة هذه امل�ساألة عند ُمتقدمي االأ�سوليني، وت�سعُّب الكالم فيها، 

وكانت حملَّ خالف كبري بني املذاهب والتوجهات.

يف  اال�ستغراق  ا�سرتاط  م�ساألة  يف  االأ�سولية  االجتاهات  اأبرز  من  كان  ثانًيا: 

والقول  االأ�سولية حتته،  االأقوال  وي�سم جملة من  با�سرتاطه  القول  العموم: 

بعدم ا�سرتاطه وي�سم حتته جملة من االأقوال املتفرعة.

اعرتا�سات  من  عليها  ورد  وما  االجتاهات،  لهذه  االأدلة  اأبرز  ا�ستقراأت  ثالًثا: 

حت ما ظهر عندي، وذكرت �سبب اخلالف  بينها ورجَّ ووازنت  ومناق�سات، 

ونوعه وثمرته ب�سورة مقت�سبة.

معنى  ويتناول  والكرثة  االجتماع  معنى  يتناول  العموم  اأنَّ  لديَّ  ح  ترجَّ رابًعا: 

م  فيه حتكُّ وح�سره  العموم  اال�ستغراق يف  با�سرتاط  القول  واأنَّ  اال�ستغراق، 

حابة والتابعني وتابعيهم واالأئمة املجتهدين. لف من ال�سَّ تاأباه اللغة وعمل ال�سَّ

خام�ًسا: ظهر يل اأنَّ نقطة التَّحول عند امل�سّنفني االأ�سوليني يف ا�سرتاط اال�ستغراق 

تعريف  يف  “امل�ستغرق”  لفظة  باإ�سافة  الب�سري  احل�سني  اأبي  عند  ظهرت 

العموم وحماكمة بقية امل�سائل يف الباب على �سوئها، واأخذ بها بع�س املتكّلمني 

من االأ�سعرية؛ كاأبي املعايل اجلويني، وبه اقتدى املتاأخرون من اأ�سحابه، كما 

اها عدد كبري من االأ�سوليني من اأتباع فقهاء احلديث املالكية وال�سافعية  تلقَّ
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تهم ومنقوالتهم، دون نظر يف االأبعاد العقدية  واحلنابلة بناء على روايات اأئمَّ

واخلالفات الكالمية.

ة كالم االأ�سوليني يف ا�سرتاط اال�ستغراق وعدمه وحمل  ل اأن عامَّ �ساد�ًسا: حت�سَّ

األفاظ العموم الواردة على اأكرث من معنى كان عندهم على طريقتني: القول 

طريقة  وهناك  باال�سرتاك،  والقول  وجماز،  حقيقة  اإىل  االألفاظ  بانق�سام 

االأ�سماء  من  باعتبارها  االألفاظ  هذه  اإىل  النَّظر  وهي  النظر؛  من  حظٌّ  لها 

العموم  باب  لي�س يف  اإىل درا�سة  كة، وهو مو�سوع بحاجة  امل�سكِّ اأو  املتواطئة 

هي ونحوهما. ا يف جميع اأبواب دالالت االألفاظ؛ كاالأمر والنَّ فح�سب؛ واإمنَّ

ومن �لتو�شيات: 

اأواًل: حاجة امل�ساألة اإىل درا�سة م�ستوفية جلميع االأقوال واالأدلة واملناق�سات، فقد 

تناول الباحث -هنا- معاملًا يف هذا املو�سوع، واملقام يقت�سي زيادة ال ينا�سبها 

مثل هذه االأبحاث، وح�سبي لفت النَّظر لها وتناول اخلطوط العري�سة فيها.

ودرا�ستها  امل�ساألة،  هذه  يف  اخلالف  على  املرتتبة  االأ�سولية  االآثار  جمع  ثانًيا: 

لكل  املتفرعة  واالأدلة  املختلفة،  النظر  لوجهات  متناولة  م�ستفي�سة  درا�سة 

م�ساألة، و�سواًل اإىل املوازنة والرتجيح.

االأ�سول  والنَّظر يف علماء  االأ�سولية،  امل�سائل  الكربى يف  التَّحوالت  ثالًثا: درا�سة 

الذين اأحدثوا نقالت اأ�سولية نوعية: اإيجابية اأو �سلبية، ويف م�ساألتنا هذه كان 

الأبي احل�سني الب�سري)ت5)4هـ( اأثر كبري على من بعده من االأ�سوليني يف 

د الكبري الذي اأقامه  ح�سر العموم يف اال�ستغراق وا�سرتاطه، رغم حائط ال�سَّ

الباقالين )ت406هـ( وقيامه بدفع هذا اال�سرتاط ورّده، والذي مل يحفل به 

لالإمام  له من كالم  بدا  ما  ب�سبب  الربهان،  تلميذه اجلويني)ت489هـ( يف 

فح�سل  )ت406هـ(،  الباقالين  �سيخه  فيه  يخالف  )ت04)هـ(  ال�سافعي 

ب لهذا املعنى يف اأتباع مذهبه وعقيدته ويف عدد من االأ�سوليني من بعده. ت�سرُّ
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قائمة امل�صادر واملراجع

االإحكام �سرح اأ�سول االأحكام: علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري، بدون دار اأو . )

طبعة.

االإحكام يف اأ�سول االأحكام: ل�سيف الدين علي بن حممد االآمدي، تعليق العالمة عبدالرزاق . )

عفيفي. دار ال�سميعي، الريا�س، ط)، 4)4)هـ/003)م.

اأ�سول ال�سرخ�سي: الأبي بكر اأحمد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي، حتقيق: اأبو الوفاء االأفغاين، . 3

دار الكتب العلمية بريوت، ط)، 4)4)هـ/993)م.

اأ�سول الفقه امل�سمى بالف�سول يف االأ�سول الأحمد بن علي الرازي اجل�سا�س املتوفى �سنة . 4

370هـ، درا�سة وحتقيق د. عجيل الن�سمي، وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية الكويتية، 

ط)، 4)4)هـ/994)م.

حممد . 5 ح�سني  حتقيق:  احلداد،  ابن  ال�سرق�سطي،  املعافري  حممد  بن  �سعيد  االأفعال: 

حممد �سرف، الهيئة العامة ل�سوؤون املطابع االأمريية، 395)هـ / 975)م.

اإي�ساح املح�سول من برهان االأ�سول: حممد بن علي بن عمر التميمي املازري، حتقيق . 6

الدكتور عمار الطالبي، دار الغرب االإ�سالمي بريوت ط)، )00)م.

اأ�سول الفقه: لبدر الدين حممد بن بهادر ال�سافعي، حتقيق عمر بن . 7 البحر املحيط يف 

�سليمان االأ�سقر، وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية الكويت، ط3، )43)هـ/0)0)م.

بذل النظر يف االأ�سول: حممد بن عبداحلميد اال�سمندي، حتقيق: الدكتور: حممد زكي . 8

عبدالرب، مكتبة دار الرتاث، القاهرة ط)، ))4)هـ.

التف�سري الكبري اأو مفاتيح الغيب: فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي ال�سافعي، . 9

دار الكتب العلمية - بريوت - ط)، ))4)هـ / 000)م.

الدكتور . 0) حتقيق  الباقالين  حممد  بكر  اأبي  للقا�سي  “ال�سغري”  واالإر�ساد  التقريب 

عبداحلميد بن علي اأبو زنيد، موؤ�س�سة الر�سالة- بريوت ط)، 8)4)هـ/998)م.

اأبي املعايل عبدامللك بن عبداهلل اجلويني، . )) الفقه: الإمام احلرمني  اأ�سول  التلخي�س يف 
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االإ�سالمية، ط)،  الب�سائر  العمري، دار  اأحمد  النيبايل و�سبري  الدكتور عبداهلل  حتقيق: 

8)4)هـ/007)م.

التلويح على التو�سيح ملنت التنقيح يف اأ�سول الفقه ل�سعد الدين م�سعود بن عمر التفتازاين، . ))

حتقيق ال�سيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت.

الدكتور . 3) حتقيق  الكلوذاين  حمفوظ  بن  اأحمد  اخلطاب  الأبي  الفقه:  اأ�سول  يف  التمهيد 

حممد بن علي بن اإبراهيم، موؤ�س�سة الريان واملكتبة املكية، ط)، ))4)هـ/000)م.

متهيد االأوائل يف تلخي�س الدالئل للقا�سي اأبي بكر: حممد بن جعفر الباقالين، حتقيق: . 4)

عماد الدين بن اأحمد حيدر، موؤ�س�سة الكتب الثقافية، لبنان، ط)، 407)هـ/987)م.

اأبي بكر حممد بن احل�سن بن فورك االأ�سبهاين، حتقيق: . 5) احلدود يف االأ�سول لالأ�ستاذ 

حممد ال�سليماين، دار الغرب االإ�سالمي بريوت، 999)م.

احليدة واالعتذار: اأبو احل�سن عبدالعزيز بن يحيى بن م�سلم بن ميمون الكناين، حتقيق: . 6)

اإ�سماعيل بن حممد االأن�ساري، دار ال�سميعي، الريا�س، ط)، 8)4)هـ/007)م، وحتقيق 

الدكتور علي بن حممد الفقيهي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية.

الرد على املنطقيني: اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين، دار املعرفة، بريوت.. 7)

الر�سالة: حممد بن اإدري�س اأبو عبداهلل ال�سافعي حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، القاهرة، . 8)

358)هـ / 939)م.

ها�سم، . 9) اأبي  بن  احل�سن  بن  اأحمد  تعليق:  عبداجلبار،  للقا�سي  اخلم�سة  االأ�سول  �سرح 

حتقيق: د. عبدالكرمي عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط)، 384)هـ.

الغرب . 0) دار  تركي،  عبداملجيد  حتقيق:  ال�سريازي،  اإبراهيم  اإ�سحاق  الأبي  اللمع:  �سرح 

االإ�سالمي، بريوت، ط)، 408)هـ/988)م.

ال�سهري . )) عبدالهادي  بن  اأحمد  بن  يو�سف  للعالمة  االأ�سول  علم  اإىل  ال�سول  غاية  �سرح 

ط)،  بريوت،  االإ�سالمية  الب�سائر  دار  العنزي،  طرقي  بن  اأحمد  حتقيق  امِلرَبد،  بابن 

4)4)هـ/000)م.

ال�سيخ . )) موؤ�س�سة  العثيمني،  �سالح  بن  حممد  العالمة  للفتوحي:  التحرير  خمت�سر  �سرح 

حممد بن �سالح العثيمني، الق�سيم، ط)، 434)هـ.
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العدة يف اأ�سول الفقه: القا�سي اأبي يعلى حممد بن احل�سني الفراء حتقيق الدكتور اأحمد . 3)

بن علي �سري املباركي، ط3، 4)4)هـ/993)م.

العني: للخليل بن اأحمد الفراهيدي، حتقيق: د مهدي املخزومي / د اإبراهيم ال�سامرائي . 4)

دار ومكتبة الهالل.

االآمدي . 5) الثعلبي  حممد  بن  علي  اأبي  بن  علي  احل�سن  الأبي  الكالم:  علم  يف  املرام  غاية 

حتقيق: ح�سن حممود عبداللطيف، املجل�س االأعلى لل�سئون االإ�سالمية - القاهرة، ط)، 

بدون �سنة ن�سر.

اأبو . 6) حتقيق:  البغدادي،  اخلطيب  ثابت  بن  علي  بن  اأحمد  بكر  اأبو  واملتفقه:  الفقيه 

عبدالرحمن عادل بن يو�سف الغرازي دار ابن اجلوزي، ال�سعودية، ط)، ))4)هـ.

فواحت الرحموت �سرح م�سلم الثبوت لعبدالعلي حممد بن نظام الدين ال�سهالوي االأن�ساري، . 7)

حتقيق عبداهلل حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت ط)، 3)4)هـ/)00)م.

كتاب يف اأ�سول الفقه: الأبي الثناء حممود بن زيد الالم�سي احلنفي املاتريدي. حتقيق: . 8)

عبداملجيد تركي، دار الغرب االإ�سالمي، بريوت، ط)، 995)م.

تيمية . 9) بن  اأحمد عبداحلليم  العبا�س  اأبو  تيمية:  ابن  االإ�سالم  �سيخ  وفتاوى  ور�سائل  كتب 

احلراين، حتقيق: عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم العا�سمي النجدي مكتبة ابن تيمية، 

ط).

ك�سف االأ�سرار عن اأ�سول فخر االإ�سالم البزدوي: عالء الدين عبدالعزيز بن اأحمد البخاري، . 30

حتقيق: عبداهلل حممود حممد عمر. دار الكتب العلمية - بريوت، 8)4)هـ/ 997)م.

ل�سان العرب: حممد بن مكرم بن منظور االأفريقي امل�سري، دار �سادر - بريوت، ط).. )3

خمتار ال�سحاح: حممد بن اأبي بكر بن عبدالقادر الرازي، حتقيق: حممود خاطر مكتبة . )3

لبنان نا�سرون - بريوت، 5)4) هـ/ 995)م.

خمت�سر ال�سواعق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة ملحمد بن اأبي بكر بن اأيوب ال�سهري بابن . 33

القيم، حتقيق: حممد بن ريا�س االأحمد، موؤ�س�سة الريان، بريوت، ط)، 430)هـ/009)م.

خمت�سر ال�سواعق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة ملحمد بن اأبي بكر بن اأيوب ال�سهري بابن . 34

القيم، حتقيق: حممد بن ريا�س االأحمد، موؤ�س�سة الريان، بريوت، ط)، 430)هـ/009)م.
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املخت�سر يف اأ�سول الفقه على مذهب االإمام اأحمد تاأليف علي بن حممد بن علي البعلي . 35

اأم القرى مكة املكرمة،  املعروف بابن اللحام حتقيق: الدكتور حممد مظهر بقا جامعة 

ط)، ))4)هـ/)00)م.

املذكرة يف اأ�سول الفقه على رو�سة الناظر للعالمة: حممد االأمني ال�سنقيطي، اإ�سراف: . 36

بكر اأبو زيد، دار عامل الفوائد، مكة، ط)، 6)4)هـ.

حمزة . 37 د.  حتقيق  الغزايل.  حممد  بن  حممد  حامد  الأبي  االأ�سول:  علم  من  امل�ست�سفى 

حافظ، طبعة املحقق.

املعتمد الأبي احل�سني حممد الب�سري، حتقيق حممد حميد اهلل بالتعاون مع اأحمد بكري . 38

وح�سن حنفي دم�سق، 385)هـ/ 965)م.

اأحمد . 39 اأبو بكر حممد بن  الدين  الفقه: عالء  اأ�سول  العقول يف  نتائج  االأ�سول يف  ميزان 

ال�سمرقندي، حتقيق: د. عبدامللك بن عبدالرحمن ال�سعدي، ط)، 407)هـ/988)م.

الوا�سح يف اأ�سول الفقه الأبي الوفاء علي بن عقيل بن حممد حتقيق الدكتور عبداهلل بن . 40

عبداملح�سن الرتكي، موؤ�س�سة الر�سالة بريوت، ط)، 0)4)هـ/999)م.

الو�سول اإىل االأ�سول ل�سرف الدين اأبي الفتح اأحمد بن علي بن برهان البغدادي، حتقيق . )4

الدكتور عبداحلميد علي اأبو زنيد، مكتبة املعارف، الريا�س، ط)، 404)هـ/984)م.

متهيد االأوائل يف تلخي�س الدالئل للقا�سي اأبي بكر: حممد بن جعفر الباقالين، حتقيق: . )4

عماد الدين بن اأحمد حيدر، موؤ�س�سة الكتب الثقافية، لبنان، ط)، 407)هـ/987)م.
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املقدمة

احلمد هلل حمًدا تن�شرُح له طرائُق ال�شدور، وتنحلُّ له عوائُق الأمور، ين�شر يف 

نفو�س الطالبني ن�شائم النجاح، ويغ�شيها مبوا�شم الأفراح، ويهتز له كل غ�شن فياح، 

ال�شمائل، غزير الف�شائل، الذي تزينت ب�شريته  و�شلى اهلل و�شلم وبارك على زكي 

املحافل، و�شمخت ب�شريعته املعاقل، اأما بعد.

فاإن ق�شية �شرح ن�شو�س املتون الفقهية بالغُة الأهمية؛ لأن الفهم ال�شحيح هو 

، ولكن رمبا 
(((

املدخل ال�شليم للنظر يف امل�شاألة، وكل ما ُيكن تقريره فيها ينبني عليه

مل تلَق املتون الفقهّية يف ع�شرنا حظها الالئق من الهتمام بها فيما يت�شل بكيفية 

ال�شوء عليها، بدرا�شة  �شيًئا من  األقي  اأن  راأيت  اأجل ذلك  بها، ومن  اإفادة الطالب 

مهارة �شرح الن�س الفقهي، درا�شًة نظريًة تطبيقيًة، حتت عنوان: )مهارة �شرح الن�ص 

الفقهي - درا�شة نظرية تطبيقية).

اأهمية املو�شوع:

تظهر اأهمية املو�شوع من وجوه:

اأن فهم الن�س الفقهي �شابٌق على غريه من تقرير الأحكام، وتكييف امل�شائل؛ . )

لأن احلكم على ال�شيء فرع عن ت�شوره، فهو اأول مراحل النظر، والأ�شل يف 

الفهم تلقيه عن اأهل العلم بال�شرح.

ينظر: »حتليل الن�س الفقهي« ))/ 732(، »تاأ�شيل بحث امل�شائل الفقهية« )�س)4(: كالهما خلالد   (((

ال�شعيد.
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اأنني مل اأقف على من اأفرد هذا املو�شوع بكتابة ت�شاهم يف رفع كفاءة التدري�س . 2

للمتون الفقهية على هذا النحو، فكان هناك �شرورة اإىل العناية به.

اأن �شرح الن�س الفقهي مما مت�سُّ احلاجة اإليه؛ اإذ هو اأ�شا�س التعليم، فال . 3

هذا  درا�شة  من  ُبد  فال  امل�شائل؛  تقرير  يف  الفقيه  عنه  ي�شتغني  اأن  ُيكن 

املو�شوع درا�شة نظرية تطبيقية تك�شف عنه.

اأ�شباب اختيار املو�شوع:

عدم الوقوف على درا�شة م�شتقلة تبحث هذا املو�شوع بحًثا نظريًّا تطبيقًيّا.. )

حتقيق رغبة �شخ�شية يف تناول هذا املو�شوع؛ اإذ ُيّثل اهتماًما كبرًيا للباحث . 2

منذ مراحله الدرا�شية حتى امل�شاركة يف التدري�س، مع ما لحظه من تق�شري 

كبري فيه، يحتاج اإىل اإثارة بني املتخ�ش�شني.

الدرا�شات . 3 برامج  بع�س  يف  الفقهية  املهارات  مبادة  مرتبًطا  املو�شوع  كون 

الفقه  بتوظيف ن�شو�س  ا  الإثراء، وخ�شو�شً امل�شاركة يف  العليا، فرغبت يف 

احلنبلي فيها.

اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل و�شع مادة نظرية تطبيقية يف مو�شوع )�شرح الن�س الفقهي(، 

يكون فيها اإبراز لطرائقه، وعوائقه.

الدرا�شات ال�شابقة:

مل اأقف بعد البحث وال�شوؤال على من بحث هذا املو�شوع على هذا النحو الذي 

دون  عام،  ب�شكل  ال�شرح  مهارة  تناولت  بحوث  على  وقفت  فقد  ذلك  ومع  ق�شدُته، 

تقييده باملتون، ولي�س فيها عناية بالتمثيل منها.

ومما وقفت عليه يف ذلك ما يلي:
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املهارة الفقهية، ملعايل ال�شيخ عبد اهلل بن حممد اآل خنني، ال�شادر عن دار . )

التحبري للن�شر والتوزيع، الطبعة: الأوىل، 440)هـ/ 8)20م.

بَحَث ال�شيُخ حفظه اهلل م�شاألَة )كيفية اكت�شاب املهارة الفقهية(، فاأفا�س يف 

ال�شفات املهارية الفقهية، ثم ثنى بو�شائل تنميتها، ثم ختم بذكر ثمراتها. 

وهو كتاب نافع، ل ي�شتغني عنه املتفقه.

ومع ذلك فهو خمتلف عن بحثي متاًما؛ لأن بحثي يتكلم عن طرائق وعوائق 

وارد  فبحثه  الفقيه،  املاهر  تكوين  يتكلم عن  وال�شيخ  الفقهي،  الن�س  �شرح 

على حمل اآخر.

م�شرد املهارات الفقهية، باإ�شراف: د. عبد اهلل بن وكيل ال�شيخ، ود. خالد بن . 2

عبد اهلل املزيني، ال�شادر عن موؤ�ش�شة ر�شوخ، توزيع: دار اأطل�س اخل�شراء، 

الطبعة: الثانية، 440)هـ/ 9)20م.

فيه  وذكروا  واملهتمني،  املتخ�ش�شني  جهود  فيه  ت�شافرت  جليل،  عمل  وهو 

ع�شرات املهارات من فقهية واأ�شولية.

تتجاوز  مل  حيث  كغريها،  خمت�شرة  جاءت  ال�شرح  مهارة  فاإن  ذلك  ومع 

�شفحات ي�شرية.

خطة البحث:

تتكون خطة بحث هذا املو�شوع من مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة.

والدرا�شات حوله،  واأهدافه،  اختياره،  واأ�شباب  املو�شوع،  اأهمية  وفيها  املقدمة: 

وخطة البحث، ومنهجه.

املبحث الأول: حقيقة �شرح الن�س الفقهي، واأهميته، وفيه مطلبان:

املطلب الأول: حقيقة �شرح الن�س الفقهي

املطلب الثاين: اأهمية �شرح الن�س الفقهي.
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املبحث الثاين: طرائق �شرح الن�س الفقهي.

املبحث الثالث: عوائق �شرح الن�س الفقهي.

اخلامتة، وفيها اأهم نتائج البحث والتو�شيات.

منهج البحث:

�شلكُت يف هذا البحث املنهج التايل:

بدرا�شة . ) وذلك  الو�شفي،  التحليلي  البحث  منهج  البحث  هذا  يف  ا�شتعملت 

التي حتول دون ذلك،  العوائق  ثم  الفقهي،  الن�س  ل�شرح  املنا�شبة  الطرائق 

فت�شمن ذلك بيان مفهومها، ومعاملها، واأمثلتها التطبيقية.

التزام املذهب احلنبلي فيما قررته من م�شائل فقهية.. 2

حَر�شُت على التمثيل من الرو�س املربع، للعالمة من�شور البهوتي.. 3

عزو الآيات اإىل �شورها، وبيان رقم الآية، وقد جعلت ذلك يف �شلب البحث؛ . 4

خ�شية اإثقال احلا�شية.

على . 	 التخريج  يف  القت�شار  مع  الأ�شلية،  م�شادرها  من  الأحاديث  تخريج 

ا�شم امل�شدر، ورقم احلديث، وذكُر درجتها من كالم اأهل العلم اإن مل يكن 

احلديث يف ال�شحيحني اأو اأحدهما.

عدم الرتجمة لالأعالم الواردة اأ�شماوؤهم يف البحث؛ تالفًيا لالإطالة.. 	

ت�شدير ا�شم الكتاب املنقول عنه باملعنى بـ)ينظر(، دون املنقول عنه بالن�س.. 7

عزو الن�شو�س املنقولة اإىل م�شادرها.. 8

وختاًما:  فهذا هو جهد املقل يف هذا املو�شوع املهم، اأرجو اأن اأكون �شاهمت فيه 

ولو م�شاهمة �شئيلة مبا ينفع اإخواين امل�شتغلني بالفقه عامة، وباملتون الفقهية خا�شة، 

واهلل من وراء الق�شد.
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املبحث الأول

حقيقة �شرح الن�ص الفقهي، واأهميته

وفيه مطلبان:

املطلب الأول

حقيقة �شرح الن�ص الفقهي

اأوًل: ال�شرح لغًة وا�شطالًحا:

ومادة   ،
(((

والبيان( الفتح  على  يدل  اأ�شيل  واحلاء  والراء  )ال�شني  لغة:  ال�شرح 

)�شَرح( من باب قَطع، فيقال: �شرح ي�شَرح �شرًحا.

ومعنى ال�شرح: هو الك�شف عن ال�شيء، ومن ا�شتعمالته: �شرحت ال�شيء �شرًحا؛ 

.
(2(

اأي: ف�شرته وك�شفت عنه

.
(3(

وال�شرح ا�شطالًحا: رفع الإ�شكال عن ال�شيء ببيانه واإي�شاحه

.
(4(

والعالقة بني املعنى اللغوي وال�شطالحي: اأن كليهما ك�شف عن ال�شيء بتو�شعته

ثانًيا: الن�ص لغًة وا�شطالًحا:

.
(	(

الن�ص لغًة: )النون وال�شاد اأ�شل �شحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء يف ال�شيء(

»مقايي�س اللغة« )3/ 9	2(: لبن فار�س.  (((

للرازي،  للهروي، »خمتار ال�شحاح« )�س3	)(:  القراآن واحلديث« )3/ 984(:  ينظر: »الغريبني يف   (2(

»امل�شباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري« ))/ 309(: للفيومي.

»الفروق اللغوية« )�س8	(: للع�شكري.  (3(

ينظر: »خمتار ال�شحاح« )�س3	)(: للرازي.  (4(

»مقايي�س اللغة« )	/ 		3(: لبن فار�س.  (	(
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.
(2(

، وبالفك )ن�ش�س( من باب )قتل(
(((

والفعل )ن�ّس( بالإدغام من باب )رد(

.
(4(

ظهر فقد ن�س
ُ
، ون�س ال�شيَء اإذا اأظهره، وكل ما اأ

(3(

ُيقال: ن�س احلديث اإذا رفعه

 .
(	(

والن�ص: التحريك، ومنه: ن�س دابته؛ اأي: حركها لي�شتحث �شريها

)حكاية  املقام:  لهذا  منها  واملنا�شب   ،
(	(

اإطالقات عدة  له  ا�شطالًحا:  والن�ص 

.
(7(

اللفظ على �شورته(

.
(8(

ومنه قولهم: هذا الن�س لفالن

والعالقة بني املعنى اللغوي وال�شطالحي: العموم واخل�شو�س املطلق؛ لأن املراد 

اأفراد معاين الن�س  اأحُد  اإظهار ال�شورة باللفظ، والإظهاُر  بالن�س ا�شطالًحا هو: 

لغًة.

ثالًثا: )الفقهي(: 

الطرائق  من  كثرًيا  اأن  علًما  الفقهي،  الن�س  هو  البحث  فمحل  ُمقّيدة؛  �شفة 

والعوائق املذكورة ل تخت�س بالن�س الفقهي؛ اإذ ُيكن النتفاع بها يف ن�شو�ِس متوِن 

العلوم الأخرى، غري اأن هذا البحث ذو �شبغة فقهية تنظرًيا، وتطبيًقا.

 ،
((0(

الفهم لغًة:  والفقه   ،
(9(

الفقه علم  اإىل  ن�شبًة  )الفقهي(  كلمة  يف  والياء 

ينظر: »خمتار ال�شحاح« )�س2)3(: للرازي.  (((

ينظر: »امل�شباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري« )2/ 08	(: للفيومي.  (2(

ينظر: »تاج العرو�س« )8)/ 78)(: للزبيدي.  (3(

ينظر: »تاج العرو�س« )8)/ 79)(: للزبيدي.  (4(

ينظر: »تاج العرو�س« )8)/ 78)، 80)(: للزبيدي.  (	(

ينظر: »حتليل الن�س الفقهي« ))/ 43، 44(: خلالد ال�شعيد.  (	(

»البحر املحيط يف اأ�شول الفقه« )2/ 204(: للزرك�شي.  (7(

ينظر: »البحر املحيط يف اأ�شول الفقه« )2/ 204(: للزرك�شي.  (8(

ينظر: »البديع يف علم العربية« )2/ 	8)(: لبن الأثري.  (9(

)0)) ينظر: »مقايي�س اللغة« )4/ 442(: لبن فار�س، »خمتار ال�شحاح« )�س242(: للرازي، »تاج العرو�س« 

)	3/ 		4(: للزبيدي.
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.
(((

وا�شطالًحا: )العلم بالأحكام ال�شرعية العملية، املكت�شب من اأدلتها التف�شيلية(

املطلب الثاين

اأهمية �شرح الن�ص الفقهي

اأن يكون فيها �شيٌء من الإغالق، فلي�شت عباراتها  العلمية  الغالب يف املتون  اإن 

جمع  اإىل  الق�شد  هو  التاأليف:  من  النمط  هذا  العلماء  �شلوك  و�شبُب   ،
(2(

مك�شوفة

اأن التعويل  ، كما 
(3(

م�شائل العلم يف منت خمت�شٍر قابٍل للحفظ وال�شبط والتدري�س

على  يع�شر  لذلك  ذلك،  ونحو  املبهم،  وبيان  املغلق،  فك  يف  ال�شيخ  على  -عندهم- 

الطالب اأن ي�شتبّد بالنظر يف املتون وحده، واإمنا يحتاج اإىل اأن يتخرج مب�شايخه يف 

.
(	(

؛ لأن للعلماء طرًقا يف التعليم
(4(

طريقـــة ال�شتفـــادة منها

وبهذا يتجّلى اأن الغر�س من املتون اأن تكون مقررات )علمية(، ثم ياأتي دور الأ�شتاذ 

الذي يار�س العملية )التعليمية(، فيكون هو الوا�شطة بني التلميذ واملنت؛ وبح�شب 

القيام بهذا العمل الدقيق يتمايز الأ�شاتذة؛ فبع�شهم ل ُيلقي املحتوى العلمي باأ�شلوب 

 ،
(	(

تعليمي، فتقّل الفائدة منه، و)اجلهل بطرق التعليم قد وقع فيه غالب املعلمني(

وبع�شهم ُيلقيه باأ�شلوب تعليمي منا�شب، فيقوم بدوره خري قيام، فينبغي التنبه اإىل 

العلم  لأن  فح�شب؛  واملعارف  املعلومات  باإلقاء  العلم  ن�شر  هو  لي�س  الأ�شتاذ  دور  اأن 

»منهاج الو�شول اإىل علم الأ�شول« )�س)	(: للبي�شاوي.  (((

احلديث«  الع�شر  يف  الفقهية  »ال�شياغة  خلدون،  لبن  )�س97	(:  خلدون«  ابن  »مقدمة  ينظر:   (2(

)�س87)(: لهيثم الرومي.

»فتح  خلدون،  لبن  )�س97	(:  خلدون«  ابن  »مقدمة  للماوردي،   :)7  /(( الكبري«  »احلاوي  ينظر:   (3(

الباري« )3)/ 3	2(: لبن حجر، »اأبجد العلوم« )�س07)(: ل�شديق خان، »الفكر ال�شامي يف تاريخ 

الفقه الإ�شالمي« )2/ 9	4(: للحجوي.

ينظر: »ثمر الثمام« )�س	9، 	9(: لل�شنباوي.  (4(

ينظر: »املدخل اإىل مذهب الإمام اأحمد« )�س489(: لبن بدران.  (	(

)	) »املدخل اإىل مذهب الإمام اأحمد« )�س	48(: لبن بدران، وينظر: »مقدمة ابن خلدون« )�س98	): 

لبن خلدون.
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يت�شور  الطالب  يجعل  اأن  دوره احلقيقي  لكّن  نف�شه،  الأ�شتاذ  ُيخلق  اأن  قبل  من�شور 

، فاإن اختلت الوا�شطة من حيث عدم قيامها 
(((

ُينتفع به ا  م�شائل العلم ت�شّوًرا جلًيّ

بدورها املنوط بها فال ريب اأن ذلك خروج عن قانون الرتاتيب العلمية والتعليمية، 

وقد ُعني الفقهاء منذ القدم ببيان وظيفة ال�شارح، يقول املاوردي ال�شافعي: “ال�شرح 

.
يقت�شي القت�شار على اإبانة امل�شروح”)2)

اأن فهم امل�شائل والدلئل لي�س كله قريًبا  اإىل  التنويه   ومن املهم يف هذا املقام 

ُيكن اأن يفهمه املبتدئون، بل يتفاوت قرًبا وبعًدا، و�شاأ�شرب مثاًل يربهن على هذه 

الدعوى، وليكن من علم النحو ليكون اأو�شح.

الفاعل: م�شطلح نحوي، قد ي�شتنكف كثرٌي من طلبة العلم لو �شاألَته: هل تعرف 

الفاعل؟

يتفاوت  بل  واحدة،  امل�شطلح على درجة  الطالب ملفهوم هذا  اإدراك  لي�س  لكن 

اإدراكهم له ومتييزهم لأفراده بقدر ت�شورهم ملعناه، فمثاًل:

قولك: قام )زيد(، من البنّي اأن الفاعل هو زيد.. )

فكون الفاعل يف هذه اجلملة )ال�شم الظاهر= زيد(، ُيكن احلكم به باأدنى 

قدر من الت�شور للفاعل.

قيامك(، . 2  = املوؤول  )امل�شدر  هو  فيه  الفاعل  تقوم(،  )اأن  ي�شرين  وقولك: 

الذي اأ�شله: اأن امل�شدرية، والفعل امل�شارع.

فكون الفاعل يف هذه اجلملة )امل�شدر املوؤول = قيامك(، ل ُيكن احلكم به 

اإل بت�شور للفاعل يكون بقدر اأعلى من الأول.

وقولك: يكفي اأن بيتنا فيه اأبي، الفاعل فيه يحتاج لتقدير، وتقديره: يكفي . 3

)كون( اأبي يف بيتنا، فـ)املقدر بـ كون( هو الفاعل.

ينظر: »اأبجد العلوم« )�س08)(: ل�شديق خان.  (((

»احلاوي الكبري« ))/ 7(: للماوردي.  (2(
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فكون الفاعل يف هذه اجلملة )املقدر بـ كون(، ل ُيكن احلكم به اإل بت�شور 

للفاعل يكون بقدر اأعلى مما �شبق.

بتفاوت  والبعد  القرب  يف  متفاوتة  مراتب  له  امل�شروح  اإدراك  اأن  يتاأكد  وبهذا 

املنت�شبني للعلم.

واإذا تقرر اأن دور الأ�شتاذ هو �شرح الن�شو�س ظهر اأنه ل ُبد من طرائق ي�شلكها 

درجة  على  لي�شت  العلمية  الن�شو�س  اأن  علًما  ر�شالته،  فيحقق  غايته،  اإىل  لي�شل 

واحدة قرًبا وبعًدا -كما تقدم-، وما قد ينا�شب بع�شها من طرائق الإي�شاح ل ُينا�شب 

غريها، والأ�شل اأن هذه الطرائق تتعا�شد ول تتعار�س.

اإذا تقرر ذلك، اأمكن اإجمال اأهمية �شرح الن�س الفقهي فيما يلي:

اأن �شرح الن�س الفقهي بت�شويره �شابٌق على بيان الأحكام؛ لأن احلكم على . )

، بل هو اأول 
(2(

، فهو من وظائف الناظر يف امل�شاألة
(((

ال�شيء فرٌع عن ت�شوره

.
(3(

ما ُتفتتح به امل�شاألة

، و�شرحها للطالب . 2
(4(

 اأن )من مل يت�شور امل�شاألة ومل يعرفها فهو جاهل بها(

يرفع جهله بها.

الوجه املطلوب من خ�شائ�س فقيه . 3 الفقهي بت�شويره على  الن�س  اأن �شرح 

، ولذلك فاإن العناية بهذا 
(	(

النف�س الذي انطبع الفقه يف قلبه ف�شار حلية له

الباب مهمة.

ينظر: »البحر املحيط يف اأ�شول الفقه« )7/ )39(: للزرك�شي، »التقرير والتحبري على حترير الكمال   (((

ابن الهمام« ))/ 	4(: لبن اأمري حاج، »حا�شية البجريمي على اخلطيب« )3/ 97(: للبجريمي.

ينظر: »البحر املحيط يف اأ�شول الفقه« )8/ 	3)(: للزرك�شي.  (2(

ينظر: »الربهان يف اأ�شول الفقه« )2/ 233(: للجويني.  (3(

»بيان تلبي�س اجلهمية يف تاأ�شي�س بدعهم الكالمية« )8/ )40(: لبن تيمية.  (4(

ينظر: »غياث الأمم يف التياث الظلم« )�س7)4(: للجويني، »�شفة املفتي وامل�شتفتي« )�س9	)(: لبن   (	(

حمدان.
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اأن �شرح الن�س الفقهي بت�شويره مرتبة يق�شد الفقهاء اإىل تربية طالبهم . 4

اأنها  على  يدل  مما  ؛ 
(2(

الدقيقة الفروع  ل�شتخراج  يتاأهلوا  لكي  ؛ 
(((

عليها

�شرورة للمتفقه.

وت�شهيل . 	 فيه،  الجتهاد  على  ُيعني  مبا  يجليه  الفقهي  الن�س  ت�شوير  اأن 

.
(4(

، ويع�شم من التوقف والرتدد
(3(

الفتوى

اأن �شرح الن�س الفقهي وت�شويره ت�شويًرا �شحيًحا ينع من الغلط على اأهل . 	

.
(	(

العلم يف فهم كالمهم

؛ في�شد باب . 7
(	(

اأن �شرح الن�س الفقهي ُيجّلي حمل التفاق من حمل النزاع

.
(7(

اخللط وال�شطراب النا�شئ عن األفاظ جمملة، ومعان م�شتبهة

اأن �شرح الن�س الفقهي بت�شويره على وجهه يحمي من الغلط يف التخريج . 8

.
(8(

عليه

ينظر: »التعليق على الكايف« ))/ 220(: لبن عثيمني.  (((

ينظر: »رو�شة الطالبني وعمدة املفتني« )2/ 89(، »املجموع �شرح املهذب« )	/ 9	(: كالهما للنووي،   (2(

»الغرر البهية يف �شرح البهجة الوردية« )2/ 		(: لزكريا الأن�شاري.

ينظر: »حقيقة القولني« )�س82، 83(: للغزايل.  (3(

ينظر: »املهمات يف �شرح الرو�شة والرافعي« )2/ 3)3(: لالإ�شنوي.  (4(

ينظر: »اأ�شنى املطالب يف �شرح رو�س الطالب« ))/ 392(: لزكريا الأن�شاري، »نهاية املحتاج اإىل �شرح   (	(

املنهاج« )3/ 24)(: للرملي.

ينظر: »التلخي�س يف اأ�شول الفقه« )2/ )49(: للجويني.  (	(

ينظر: »جمموعة الر�شائل وامل�شائل« )3/ 87(: لبن تيمية.  (7(

ينظر: »رفع النقاب عن تنقيح ال�شهاب« )2/ )		(: للرجراجي.  (8(
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املبحث الثاين

طرائق �شرح الن�ص الفقهي

الطريقة الأوىل: 

، وهذا 
(((

التمهيد للباب اأو امل�شاألة اإن كان )الكالم ل يتبني اإل بتقدمي مقدمة(

عائد اإىل اأمور، من اأهمها اأمران:

الأمر الأول:

، وُيكن التمثيل لذلك مبا يلي:
(2(

بناء الباب اأو امل�شاألة على فن اآخر

1. انبناء بع�ص امل�شائل على علم الفلك، ومنها:

قبل  املهم  من  ال�شيام،  كتاب  يف  الفقهاء  يبحثها  التي   
(3(

املطالع م�شاألة  اأ- 

اخلو�س فيها التمهيد لها بالعر�س لها مبا يك�شف ما �شياأتي يف �شورة امل�شاألة.

�شمن  الوقت  �شرط  يف  الفقهاء  يبحثها  التي   
(4(

الزوال( يفء  )بعد  ب- عبارة 

اخلطوط  اأو  املدارات  باختالف  لها  التمهيد  املنا�شب  من  ال�شالة،  �شروط 

ال�شتاء(  يف  )كما  طوًل  الظل  يختلف  وبذلك  ال�شم�س،  عليها  جتري  التي 

هذه  من  وقوعها  حيث  من  تختلف  البالد  واأن  ال�شيف(،  يف  )كما  ًرا  وِق�شَ

املدارات، لذلك يكون يفُء الزوال يف بع�شها موجوًدا طوال ال�شنة، وبع�شها 

قد يختفي فيها يف ال�شنة مرة، اأو مرتني.

»ثمر الثمام« )�س22)(: لل�شنباوي.  (((

ينظر: »اأبجد العلوم« )�س08)(: ل�شديق خان.  (2(

املطالع: جمع مطلع، وهو مو�شع طلوع الهالل. ينظر: »خمتار ال�شحاح« )�س)9)(: للرازي.  (3(

الألفاظ  تعريفات  يف  الفقهاء  »اأني�س  ينظر:  ال�شم�س.  زوال  بعد  الظل  من  يكون  ما  هو  الزوال:  يفء   (4(

املتداولة بني الفقهاء« للقونوي، »�شرح غريب األفاظ املدونة« )�س22(: للجبي، »حترير األفاظ التنبيه« 

)�س0	(: للنووي، »الدر النقي يف �شرح األفاظ اخلرقي« )2/ )	)(: لبن املربد.
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انبناء بع�ص امل�شائل على علم احل�شاب  .2

، وغريها، وُيكن 
(3(

، والو�شايا
(2(

، وعلم الفرائ�س
(((

وهذا له مدخل يف الزكـاة

.
(	(

، واحلكومة
(	(

، واملحا�شة
(4(

التمثيل على ذلك بالأر�س

يكون  مما  ح�شًنا،  ت�شّوًرا  الفقهاء  كالم  يت�شور  الطالب  يجعل  التمهيد  فهذا 

الفقيه واحلاكم احلق يف  العملية، )وكم يخفى على  ال�شتثمار اجليد يف حياته  له 

.
(7(

امل�شائل الكثرية ب�شبب اجلهل باحل�شاب(

الأمر الثاين:

 بناء امل�شاألة على واقع قدمي ل يت�شوره غالب النا�س الآن، وقد كان بع�س الفقهاء 

ي�شلك هذه الطريقة كما يف �شرح ابن قدامة لقول اخلرقي يف )باب ذكر احلج ودخول 

، بني �شورة 
مكة(: “اإذا راأى البيت رفع يديه وكرب ثم اأتى احلجر الأ�شود اإن كان”)8)

الزكاة: هو القدر الذي ُيخرج مل�شتحقه. ينظر: »املغرب يف ترتيب املعرب« )�س209(: للمطرزي، »�شرح   (((

حدود ابن عرفة« )�س)7(: للر�شاع، »حترير األفاظ التنبيه« )�س)0)(: للنووي، »املطلع على األفاظ 

املقنع« )�س		)(: للبعلي.

علم الفرائ�س: هو الفقه املتعلق بكيفية ق�شمة املواريث. ينظر: »�شرح حدود ابن عرفة« )�س32	):   (2(

للر�شاع، »املطلع على األفاظ املقنع« )�س2	3(: للبعلي.

الو�شايا: جمع و�شية، وهي تعليق تربع على املوت. ينظر: »اأني�س الفقهاء يف تعريفات الألفاظ املتداولة   (3(

بني الفقهاء« )�س)))(: للقونوي، »�شرح حدود ابن عرفة« )�س28	(: للر�شاع، »املطلع على األفاظ 

املقنع« )�س		3(: للبعلي.

ال�شطالحات  يف  الطلبة  »طلبة  ينظر:  اجلراحات.  اأو  املبيع،  يف  الطارئ  النق�س  جرب  هو  الأر�س:   (4(

الفقهية« )�س	4(: للن�شفي، »�شرح غريب األفاظ املدونة« )�س2))(: للجبي، »حترير األفاظ التنبيه« 

)�س78)(: للنووي، »املطلع على األفاظ املقنع« )�س283(: للبعلي.

املحا�شة: تقا�شم احل�ش�س، اأو )ما كان عن عو�س مايل لزم اآخذ العو�س طوعا اأو كرها اأو ب�شع اأو متعة   (	(

اأو وديعة( »�شرح حدود ابن عرفة« )�س2)3(: للر�شاع، وينظر: »خمتار ال�شحاح« )�س74(: للرازي.

احلكومة: )باأن يقوم املجني عليه كاأنه عبد جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نق�س من القيمة   (	(

»اأني�س  وينظر:  املربد،  األفاظ اخلرقي« )3/ 	73(: لبن  �شرح  النقي يف  »الدر  الدية(  مثله من  فله 

الفقهاء يف تعريفات الألفاظ املتداولة بني الفقهاء« )�س09)، 0))(: للقونوي.

»الفروق« )4/ ))(: للقرايف.  (7(

»خمت�شر اخلرقي« )�س7	(: للخرقي.  (8(
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اإن كان احلجر يف مو�شعه مل ُيذهب به، كما ذهب  “يعني:  ذلك ابن قدامة بقوله: 

به القرامطة مرة، حني ظهروا على مكة، فاإذا كان ذلك، والعياذ باهلل، فاإنه يقف 

.
مقاباًل ملكانه، وي�شتلم الركن”)))

وُيكن التمثيل ملا ينبغي التمهيد له مبا يلي: 

، فينبغي �شرح ما كان يكتنفها من واقع اآنذاك نتجْت 
(2(

الأرا�شي اخلراجية اأ- 

عنه.

، فهذا م�شطلح �شائع عند املتقدمني؛ ب�شبب اأن ظروف ع�شرهم 
(3(

ال�شفتجة ب- 

حتوجهم كثرًيا اإىل هذه املعاملة؛ لل�شالمة من خطر الطريق، والتخفف من 

، لكن يف ع�شرنا ل يتناقل النا�س هذا امل�شطلح، لذلك ينبغي 
(4(

موؤنة احلمل

عند ت�شويره التمهيد بالواقع الذي كان النا�س يعي�شونه. 

جميع  يف  العلماء  عند  ماألوٌف  ت�شوره  يف  ي�شاعد  مبا  للطالب  التمهيد  اأن  علًما 

الأبواب  اأو  الكتب  بع�س  يف  حتى  رمبا  اأو  علم  كل  مطلع  يف  اأنهم  فتجد   ،
(	(

العلوم

ُبد  ، )وطالب كل علم ل 
(	(

اأهمها: ذكر مو�شوعه الع�شرة له، ومن  يذكرون املبادئ 

، وُيكن التمثيل لذلك بباب فقهي، وهو اأن مو�شوع علم 
(7(

له من معرفة مو�شوعه(

.
(8(

الفرائ�س: الرتكة

»املغني« )	/ 4)2(: لبن قدامة.  (((

)الأر�س اخلراجية: ما فتح عنوة، ومل تق�شم، وما جال عنها اأهلها خوًفا منا، وما �شوحلوا عليها على   (2(

اأنها لنا، ونقرها معهم باخلراج(. »املبدع يف �شرح املقنع« )2/ 347(: لبن مفلح.

»اأني�س الفقهاء يف  اإليه بدله. ينظر:  اآخر؛ ليدفع  اإىل وكيله يف بلد  ال�شفتجة: كتاب من �شاحب املال   (3(

األفاظ املدونة« )�س70):  للقونوي، »�شرح غريب  الفقهاء« )�س82(:  املتداولة بني  الألفاظ  تعريفات 

للجبي، »حترير األفاظ التنبيه« )�س93)(: للنووي، »املطلع على األفاظ املقنع« )�س2)3(: للبعلي.

ينظر: »حترير األفاظ التنبيه« )�س93)(: للنووي، »املطلع على األفاظ املقنع« )�س2)3(: للبعلي.  (4(

ينظر: »�شرح املعامل يف اأ�شول الفقه« ))/ 37)(: لبن التلم�شاين.  (	(

ينظر: »اأبجد العلوم« )�س08)(: ل�شديق خان.  (	(

»�شرح حدود ابن عرفة« )�س33	(: للر�شاع.  (7(

ينظر: »ك�شاف ا�شطالحات الفنون والعلوم« ))/ 42(: للتهانوي، »�شرح خمت�شر خليل« )8/ 	9)(: =  (8(
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الطريقة الثانية: 

:
(((

بيان الغريب، وامل�شطلحات الفقهية، وما يت�شل بذلك

 ،
(3(

، بل اإن فهم املعاين يتوقف عليه
(2(

بيان الغريب يف غاية الأهمية والنفع اأ- 

وقد تكون الغرابة يف اللفظ، ورمبا ترجع الغرابة اإىل املعنى نف�شه خلفائه، 

وهذا كثري، وبع�س املعاين رمبا كان معلوًما اإجماًل لكنه غري مت�شور بالقدر 

التقديرات  من  ي�شاكله  مبا  ملوازنة  يحتاج  مقداًرا  -مثاًل-  له  لأن  املجزئ؛ 

 ،
(4(

املعا�شرة، فمثاًل: قول �شاحب الرو�س املربع: )وكان �شفره فوق فر�شخ(

لن يفهم اأكرث الطالب يف ع�شرنا معنى الفر�شخ، فيحتاج لت�شويره بتقدير 

معا�شر.

ب- بيان ما يت�شل بالغريب مما لي�س منه، وهي الألفاظ التي اختلف معناها عّما 

كانت عليه، ومن ذلك: الثوب، فهو ي�شدق عند الفقهاء على كل لبا�س ي�شرت 

جزًءا من البدن، ويف عرف النا�س املعا�شر ُيطلق على القمي�س فقط، فاإن 

مل ُي�شّور الأ�شتاذ للطالب مراد امل�شنف فرمبا اأف�شى ذلك اإىل �شوء الفهم.

الطريقة الثالثة: 

اإظهار امل�شمرات يف الن�س مما يحتاج اإىل اإبراز؛ لأّن املنت ُت�شغط فيه امل�شائل، 

ورمبا ُي�شار اإىل امل�شاألة بحرف واحد، اأو كلمة واحدة، اأو يلتب�س َعود ال�شمري، فيتعني 

، وذلك باإظهار يك�شف 
(	(

على الأ�شتاذ )التنبيه عليه؛ لئال يوِقع الطالب يف ال�شتباه(

= للخر�شي، »اأ�شنى املطالب يف �شرح رو�س الطالب« )3/ 2(: لزكريا الأن�شاري، »ك�شف املخدرات ل�شرح 

اأخ�شر املخت�شرات« )2/ 37	(: للبعلي.

))) ينظر: »حتليل الن�س الفقهي« ))/ 	73(، »تاأ�شيل بحث امل�شائل الفقهية« )�س)4(: كالهما خلالد 

ال�شعيد.

ينظر: »جمموع الفتاوى« )9/ 8	2(: لبن تيمية.  (2(

ينظر: »ثمر الثمام« )�س08)، 30)(: لل�شنباوي.  (3(

»الرو�س املربع« ))/ 389(: للبهوتي.  (4(

»حا�شية ابن عابدين« )4/ 0	(: لبن عابدين، بت�شرف ي�شري.  (	(



مهارة شرح النص الفقهي - دراسة نظرية تطبيقية

العدد  الثامن واخلمسون  303العدد  الثامن واخلمسون 302

، واإظهار امل�شمر له �شور، من 
(((

ما اأ�شمره املاتن، حتى يتجلى للطالب ل لب�س فيه

اأهمها:

ا، وُيكن التمثيل له . ) اإظهار املفهوم بنوعيه: املوافق، واملخالف، وهذا كثري جدًّ

من الرو�س املربع مبا يلي:

ا  قر�شً املاء  وقبول  وحبل...  ماء  �شراء  “ويلزم  التيمم:  باب  يف    قال 

، فمفهوم كالمه : اأنه ل 
ا اإذا كان له وفاء”)2) وهبة، وقبول ثمنه قر�شً

يلزم قبول )ثمن( املاء هبة؛ ملا يف ذلك من املنة، وهي ال�شورة الرابعة يف 

امل�شاألة، لكنه اأ�شمرها ومل يظهرها.

اإظهار ال�شمائر ببيان ال�شم الظاهر، وُيكن التمثيل له من الرو�س املربع . 2

مبا يلي:

قال  يف �شروط ال�شالة: “ويجب التاأخري... لو اأمره والده به لي�شلي 

.
به”)3)

اأول  ال�شالة عن  تاأخري  البن  ويجب على  العبارة:  يجعل  ال�شمائر  فاإظهار 

وقتها لو اأمره والده بالتاأخري لكي ي�شلي البن باأبيه اإماًما.

وُيالحظ اأنه عرّب بالباء فقال: )باأبيه(، ومل يقل: )مع اأبيه(؛ لأنه لو اأمره اأبوه 

باأن ي�شلي معه ويكون الأب هو الإمام، والبن هو املاأموم؛ ملا وجب على البن 

تاأخري ال�شالة عن اأول وقتها.

وُيكن . 3 ا�شتباه،  نوع  يقع  عندما  ا  وخ�شو�شً ال�شمري،  اإليه  يعود  ما  اإظهار 

التمثيل له من الرو�س املربع مبا يلي:

م�شلى  )بطرف  النجا�شة  كانت(  “)واإن  ال�شالة:  �شروط  يف    قال 

ينظر: »ثمر الثمام« )�س)))، 30)(: لل�شنباوي، »اأبجد العلوم« )�س08)(: ل�شديق خان.  (((

»الرو�س املربع« ))/ 9	)(: للبهوتي.  (2(

»الرو�س املربع« ))/ 209(: للبهوتي.  (3(
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مت�شل؛ �شحت( ال�شالة على الطاهر ولو حترك النج�س بحركته، وكذا لو 

كان حتت قدمه حبل م�شدود يف جنا�شة وما ي�شلي عليه منه طاهر، )اإن مل( 

 ،
يكن متعلًقا به بيده اأو و�شطه بحيث )ينجر( معه )مب�شيه( فال ت�شح”)))

اإىل  ولي�س  النج�س،  اإىل  يعود  “)ينجر( معه )مب�شيه(”  قوله:  فال�شمري يف 

.
(2(

امل�شلى

الطريقة الرابعة:

ذا  الن�س  كان  اإن  لكن  مفيد،  فالتق�شيم  ي�شرية  �شور  للن�س  كان  اإن  التق�شيم، 

اأ�شمر امل�شنف  اإن  ا  �شور كثرية، ويع�شر على الطالب فهمها على وجهها، خ�شو�شً

بع�س ال�شور؛ اكتفاء بدللة املفهوم عليها؛ فاإنه يتعني حينئذ على الأ�شتاذ اأن يقوم 

بالتق�شيم؛ ليندفع الغمو�س، وينك�شف الإبهام، وي�شتح�شن اأن يكون بطريقة الت�شجري، 

وتكون مر�شومة اأمام الطالب، وُيكن التمثيل على ذلك من الرو�س املربع مبا يلي:

“)ومن انك�شف بع�س عورته( يف ال�شالة   يف باب �شروط ال�شالة:  قال 

رجاًل كان اأو امراأة )وفح�س( عرًفا وطال الزمن اأعاد، واإن ق�شر الزمن اأو مل يفح�س 

.
املك�شوف ولو طال الزمن مل ُيعد اإن مل يتعمده”)3)

فيقال فيه:

انك�شاف العورة يف ال�شالة ل يخلو من حالني:

احلال الأوىل: اأن يكون امل�شلي متعمًدا، فتبطل �شالته مطلًقا.

احلال الثانية: اأن يكون غري متعمد، فهذا له �شورتان:

العورة غري فاح�س عرًفا، فال تبطل  	 اأن يكون املنك�شف من  ال�شورة الأوىل: 

ال�شالة مطلًقا.

»الرو�س املربع« ))/ 224(: للبهوتي.  (((

ينظر: »ال�شرح املمتع على زاد امل�شتقنع« )2/ 229(: لبن عثيمني.  (2(

)3) »الرو�س املربع« ))/ 4)2(: للبهوتي.
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ال�شورة الثانية: اأن يكون املنك�شف من العورة فاح�ًشا عرًفا، فهذا ل يخلو من  	

اأمرين:

الأمر الأول: اأن يطول زمن النك�شاف، فتبطل ال�شالة.  -

الأمر الثاين: األ يطول زمن النك�شاف، فال تبطل ال�شالة.  -

املنك�شف  فح�س  والثاين:  وعدمه،  العمد  الأول:  مدارات:  ثالثة  للتق�شيم  ف�شار 

عرًفا وعدمه، والثالث: طول زمن النك�شاف وعدمه.

الطريقة اخلام�شة:

اإعادة ال�شياغة؛ اإذ رمبا كان يف تعبري امل�شنف �شعوبة فيقت�شي ت�شويُر كالمه 

، ثم اإذا فهم الطالب يكّر الأ�شتاذ على تعبري امل�شنف 
(((

اإعادَة �شياغته باأ�شلوب اأ�شهل

، وُي�شتاأن�س يف هذا املقام بقول اخلليل بن اأحمد: “الكالم ُيخت�شر ليحفظ، 
(2(

في�شرحه

، وُيكن 
(4(

؛ لـ)اأن املب�شوط اأقرب اإىل الإفهام، واأغنى عن ال�شرح(
وُيب�شط ليفهم”)3)

“)عقد على مو�شوف(   : يقول  لل�شلم،  املربع  الرو�س  بتعريف  لذلك  التمثيل 

ين�شبط بال�شفة )يف الذمة(، فال ي�شح يف عني؛ كهذه الدار، )موؤجل( باأجل معلوم 

.
)بثمن مقبو�س مبجل�س العقد(”)	)

فلو �شرع الأ�شتاذ من فوره يف ت�شوير تعريف امل�شنف لرمبا ع�ُشر على الطالب 

اأنهم �شيفهمون فاإن ذلك �شيفّوت الكثري من الوقت بال طائل،  الفهم، وعلى تقدير 

لذلك ي�شتح�شن اإعادة �شياغته بعبارة اأو�شح، وُيكن ا�شتعارة تعريف بع�س العلماء 

ينظر: »ثمر الثمام« )�س30)(: لل�شنباوي.  (((

ينظر: »ثمر الثمام« )�س)3)(: لل�شنباوي.  (2(

)3)  »خلق اأفعال العباد« )�س77(: للبخاري، »الفروق اللغوية« )�س40(: للع�شكري، وينظر: »اأبجد العلوم« 

)�س08)(: ل�شديق خان.

»احلاوي الكبري« ))/ ))(: للماوردي، وينظر: »األي�س ال�شبح بقريب« )�س3	)(: لبن عا�شور.  (4(

»الرو�س املربع« )2/ )28(: للبهوتي.  (	(
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.
(((

لل�شلم، فيقال: ال�ّشلم هو: )تعجيل الثمن، وتاأجيل املُثّمن(

امل�شنف،  تعريف  اإىل  الأ�شتاذ  يعود  ثم  عناء،  بال  الطالب  يت�شوره  وبهذا 

وي�شتخل�س منه ال�شروط.

الطريقة ال�شاد�شة: 

الرتتيب، اأي: اإعادة ترتيب امل�شائل وتنظيمها، وذلك بو�شع كل م�شاألة يف مو�شعها 

املنا�شب؛ لأنه رمبا وقع يف بع�س الكتب ذكُر فرٍع مع غري نظائره فاأورث ذلك لب�ًشا، 

يتجاوزها فيذكر  بعدما  امل�شاألة  اإىل  يعود  ثم  ي�شتطرد  املوؤلفني  بع�س  لأن  يقع  وهذا 

 ،
(2(

الفرع مبتور ال�شياق، اأو رمبا يرى بع�شهم اأن هذا من اللف والن�شر غري املرتب

ا ل ُيدركه القارئ، )واأنت تعلم اأن الفقه واإن جّل اإذا كان مفرتًقا  اأو يرى راأًيا خا�شًّ

اأن  يتبني  وبهذا   ،
(3(

طلبته( النفو�س  عند  وبعدت  طالوته،  وقّلت  حكمته،  تبددت 

اأكرث مما لو كانت  للباب  ا يزيد من ت�شور الطالب  )ترتيب م�شائل الباب مهم جدًّ

، وُيكن التمثيل على ذلك من الرو�س املربع مبا يلي:
(4(

م�شائله غري مرتبة(

مب�س . ) الو�شوء  )انتقا�س  وهو  الرابَع  الناق�َس  الو�شوء  نواق�س  باب  يف  ذكر 

الذكر(، ثم بعدما انتهى من تفا�شيله انتقل اإىل الناق�س اخلام�س، وهو )م�س 

!
(	(

الذكر لمراأة ب�شهوة(، ثم ختمه بفرع يت�شل بالناق�س الرابع مرة اأخرى

ذكر يف باب �شروط ال�شالة وجوب ق�شاء الفوائت )فوًرا(، ثم ذكر ثالث . 2

الفوائت،  )ترتيب(  وجوب  بيان  اإىل  انتقل  ثم  الفورية،  من  م�شتثناة  �شور 

وبيان �شقوط وجوب الرتتيب يف �شورتني، ثم عاد فذكر �شورة رابعة م�شتثناة 

امل�شتقنع«  »ال�شرح املمتع على زاد  للمنقور،  امل�شائل املفيدة« ))/ 	22(:  العديدة يف  »الفواكه  ينظر:   (((

)8/ 237(: لبن عثيمني.

اللف والن�شر: )هو ذكر متعدد على التف�شيل اأو الإجمال ثم ذكر ما لكل من غري تعيني(. »الكليات«   (2(

)�س798(: للكفوي.

»الذخرية« ))/ 	3(: للقرايف.  (3(

»مدارج تفقه احلنبلي« )�س4	(: للقعيمي.  (4(

ينظر: »الرو�س املربع« ))/ 39) - 42)(: للبهوتي.  (	(
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!
(((

من الفورية

فينبغي لالأ�شتاذ هنا اأن ينبه اإىل املو�شع املنا�شب للم�شاألة؛ لئال يتحري الطالب 

يف مق�شودها.

الطريقة ال�شابعة:

 حتليل الن�س، فقد يكون ن�س املنت يت�شمن م�شائل عدة، اأو تف�شيالت متعددة، 

وهذا يكرث يف الن�س الذي ُتطوى فيه بع�س املقدمات، اأو ال�شور، اأو جُتمل فيه بع�س 

، ومن راعى ذلك ظهرت له 
(2(

التف�شيالت، اأو ُيوجد فيه �شيء من القيود وال�شروط

التمثيل لذلك من الرو�س  ، وُيكن 
(3(

املعاين جلية، فاأمكنه ت�شوير الن�س و�شرحه

املربع مبا يلي:

متكنه . ) ومل  الوقت  جهل  من  ي�شلي(  “)ول  ال�شالة:  �شروط  يف    قال 

.
م�شاهدة الدلئل )قبل غلبة ظنه بدخول وقتها...(”)4)

ُي�شتفاد من كالم امل�شنف اأن ال�شخ�س من حيث العلم وعدمه بدخول وقت 

ال�شالة ل يخلو من اأربع اأحوال:

احلال الأوىل: اأن يكون جاهاًل بدخول الوقت، فهذا ل يجوز له اأن ي�شلي،  	

وهذا ُي�شتفاد من قوله: “)ول ي�شلي( من جهل الوقت”.

اأو  	 ال�شم�س،  زوال  )مثل:  الدلئل  م�شاهدة  تكون  اأن  الثانية:  احلال 

مع  يجوز  ول  باليقني،  يعمل  لكي  اإليها  امل�شري  فيجب  غروبها( ممكنة، 

الظن  بغلبة  الأخذ  قّيد جواز  لأنه  الظن؛  بغلبة  الأخُذ  م�شاهدتها  اإمكان 

بعدم اإمكان امل�شاهدة.

ينظر: »الرو�س املربع« ))/ ))2، 2)2(: للبهوتي.  (((

ينظر: »حتليل الن�س الفقهي« ))/ 	73(، »تاأ�شيل بحث امل�شائل الفقهية« )42(: كالهما خلالد ال�شعيد.  (2(

ينظر: »ثمر الثمام« )�س8))(: لل�شنباوي.  (3(

»الرو�س املربع« ))/ 209(: للبهوتي.  (4(
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الوقت، فتجوز  	 الظن دخول  فيغلب على  اليقني  يتعذر  اأن  الثالثة:  احلال 

ال�شالة يف هذه احلال، وهذا ُي�شتفاد من قوله: “)ول ي�شلي( ... )قبل 

غلبة ظنه بدخول وقتها(”. 

احلال الرابعة: ل جتوز ال�شالة مع ال�شك يف دخول الوقت؛ لأن امل�شنف  	

قرر اأنه مع تعذر اليقني ي�شار اإىل غلبة الظن؛ فُعلم منه اّطراح ال�شك.

التالية:  الإدراك  اأحاط مبراتب  املحكمة  بعباراته  امل�شنف  اأن  يتقرر  وبهذا 

اليقني، وغلبة الظن، وال�شك، واجلهل، ول �شك اأن هذه الطريقة يف حتليل 

م�شامني كالمه جعلْت ت�شور الن�س اأظهر.

ال�شالة: . 2 �شروط  اأي:  “)منها(،  ا:  اأي�شً ال�شالة  �شروط  يف    وقال 

الإ�شالم، والعقل، والتمييز، وهذه �شروط يف كل عبادة، اإل التمييز يف احلج 

.
وياأتي، ولذلك مل يذكرها كثري من الأ�شحاب هنا”)))

اأكرث  اأغفل  اأجلها  من  التي  العلة  تلّم�س  وحاولنا  ال�شروط  هذه  حللنا  لو 

الأ�شحاب ذكرها؛ لوجدنا اأنها داخلة يف �شرط النية، فا�شرتاُط النية يغني 

عنها، فتحليُل هذا ال�شرط بك�شف م�شامينه ي�شهم يف ت�شوره جّيًدا.

ا: “)واإن علم اأنها( اأي النجا�شة )كانت . 3 وقال  يف �شروط ال�شالة اأي�شً

.
فيها( اأي يف ال�شالة )لكن جهلها، اأو ن�شيها اأعاد(”)2)

.
(3(

فقوله: )جهلها( فيه اإجمال يت�شمن ثالثة اأق�شام

الطريقة الثامنة:

التفريق الفقهي بني الأبواب اأو امل�شائل املت�شابهة، فهذه الطريقة لها اأثر كبري يف 

ت�شورها وعدم اخللط بينها، وُيكن التمثيل لذلك من الرو�س املربع مبا يلي:

»الرو�س املربع« ))/ 	20(: للبهوتي.  (((

»الرو�س املربع« ))/ 224(: للبهوتي.  (2(

ينظر: »ال�شرح املمتع على زاد امل�شتقنع« )2/ 232(: لبن عثيمني.  (3(
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اأو بع�شه، وحرير  “)اأو �شلى يف ثوب حمرم عليه(؛ كمغ�شوب كله   : قال 

ومن�شوج بذهب اأو ف�شة اإن كان رجاًل واجًدا غريه، و�شلى فيه عاملا ذاكًرا؛ اأعاد. 

اأعاد(، ولو لعدم  اإذا �شلى يف مكان غ�شب، )اأو( �شلى يف ثوب )جن�س؛  وكذا 

ثوب  مع  عرياًنا  وي�شلي  )جن�س(...  اأو  غ�شب،  حمل(  يف  حب�س  من  )ل  غريه، 

.
مغ�شوب مل يجد غريه، ويف حرير ونحوه لعدم غريه”)))

ذكر املوؤلف عبارة مطلقة، وهي ال�شالة يف الثوب املحرم، ثم ذكر ثالث �شور: الثوب 

املغ�شوب، واحلرير ونحوه، والنج�س؛ فقد يتبادر اإىل الذهن اأن كل ال�شور الثالث متفقة 

يف احلكم؛ ل�شرتاكها يف معنى التحرمي، لكن بالتفريق الفقهي يتبني ما يلي:

اأن الثوب املغ�شوب ل جتوز ال�شالة به مطلًقا، بل ُي�شلي عارًيا اإن مل يجد   اأ- 

غريه.

اأن الثوب النج�س جتوز ال�شالة به اإن مل يجد غريه، لكن يعيدها. ب- 

اأن ثوب احلرير ُي�شّلي به اإن مل يجد غريه، ول يعيدها. ج- 

وبهذا يتبني اأن التفريق بني ال�شور الثالث موؤثر يف ت�شّور اأحكامها.

الطريقة التا�شعة:

، فينبغي 
(2(

 بيان علة احلكم؛ اإذ رمبا كان ت�شور امل�شاألة متوقًفا على فهم العلة

العناية ب�شرحها وبيانها، ويكن التمثيل لذلك من الرو�س املربع مبا يلي: 

قال  يف �شروط ال�شالة: “اإن وجد امل�شلي عرياًنا �شرتة قريبة عرًفا . )

يف اأثناء ال�شالة �شرت بها عورته وبنى على ما م�شى من �شالته، واإل يجدها 

قريبة بل وجدها بعيدة ابتداأ ال�شالة بعد �شرت عورته، وكذا من عتقت فيها 

.
واحتاجت اإليها”)3)

»الرو�س املربع« ))/ 4)2، 	)2(: للبهوتي.  (((

ينظر: »ثمر الثمام« )�س30)(: لل�شنباوي، »اأبجد العلوم« )�س08)(: ل�شديق خان.  (2(

»الرو�س املربع« ))/ 	)2، 7)2(: للبهوتي.  (3(
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فرمبا ت�شور الطالب اأن قوله: )وكذا من عتقت فيها واحتاجت اإليها( يق�شد 

اأن  عليها  فيجب  ال�شالة  اأثناء  �شيدها  اأعتقها  ثم  )عارية(  �شّلت  اأمة  به 

ت�شترت.

له  بالذكر  اإفرادها  كان  ملا  كذلك  املق�شود  كان  لو  لأنه  مراد؛  غري  وهذا 

معنى، ثم ما عالقة العتق ب�شالتها عارية؟ فاحلرة والأمة كلتاهما ل يجوز 

اأن ُت�شّلي عارية!

اإذن ينبغي ذكر العلة التي اخت�شت بها الأمة ولأجلها ن�س عليها املوؤلف؛ لكي 

اأمة،  افتتحت �شالتها وعورُتها عورُة  اأنها  والعلة هي:  امل�شاألة،  تتبني �شورة 

ال�شالة �شارت عورتها عورة  اأعتقها يف  ملا  الركبة، ثم  اإىل  ال�شرة  اأي: من 

اأن ت�شرت  اأن بدنها �شار كله عورة عدا الوجه، لذلك يجب عليها  حرة، اأي: 

املك�شوف من بدنها عدا الوجه.

اأثناء ال�شالة �شرتت بقية بدنها وبَنت،  فهذه املراأة اإن وجدت �شرتة قريبة 

واإل اأعادت.

وهو . 2 ال�شدل(  ال�شالة  يف  “)ويكره  ا:  اأي�شً ال�شالة  �شروط  يف    وقال 

)ا�شتمال  فيها  يكره  )و(  الآخر،  على  يرد طرفه  ول  كتفيه  على  ثوب  طرح 

ال�شماء( باأن ي�شطبع بثوب لي�س عليه غريه... فاإن كان حتته ثوب غريه مل 

.
يكره”)))

فّرق امل�شنف بني ال�شدل وا�شتمال ال�شماء، فال�شدل مكروه مطلًقا ولو كان 

حتت الثوب املطروح على الكتف ثوٌب اآخر، لكن يف ا�شتمال ال�شماء الكراهة 

مقيدة فيما لو مل يكن هناك ثوب اآخر.

وبالنظر يف العلة يتبني اأن علة كراهة ا�شتمال ال�شماء يف ال�شالة: اأنه رمبا 

انك�شفت العورة معها، بخالف ال�شدل فلي�س له عالقة بالعورة اأ�شاًل.

»الرو�س املربع« ))/ 7)2(: للبهوتي.  (((
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وبهذا تزداد �شورة امل�شاألة و�شوًحا.

وقال  يف باب فرو�س الو�شوء و�شفته: “اإن تو�شاأ منك�ًشا اأربع مرات: . 3

.
�شح و�شوؤوه”)))

�شمن  الفرع  هذا  ذكر  املوؤلف  لأن  الو�شوء؛  �شحة  الطالب  ي�شت�شكل  قد 

ا�شرتاط الرتتيب للو�شوء، فكيف ي�شح الو�شوء منك�ًشا؟

وببيان علة ال�شحة، وهي: اأن املتو�شئ تو�شاأ اأربع مرات، واأع�شاُء الو�شوء 

اأربعٌة؛ ف�شّح له يف الو�شوء الأول تطهري الع�شو الأول، ثم �شح له يف الو�شوء 

اأن الو�شوء وقع مرتًبا  الثاين تطهري الع�شو الثاين، وهكذا، فيتبني للطالب 

واإن كان ظاهره التنكي�س.

الطريقة العا�شرة:

بيان وجه ال�شتدلل اإذا كان يف �شرحه وت�شويره ما ي�شهم يف ح�شن ت�شور امل�شاألة 

، وهذا هو الأ�شل؛ لأن الن�شو�س ال�شرعية اأو�شح عبارة، واأبلغ 
(2(

حمل ال�شرح وفهمها

ا، فتزداد اأهمية ت�شوير وجه ال�شتدلل  اإ�شارة، لكن قد يكون ماأخذ ال�شتدلل غام�شً

ا اإن كان هو �شبب اخلالف. منه، خ�شو�شً

وحت�شن هنا الإ�شارة اإىل اجلهد الكبري الذي بذله ال�شّراح يف تراِجم البخاري 

ا�شتدلله  وجه  بيان  �شبيل   يف 
(3(

والأب�شار( العقول  واأده�شت  الأفكار  )التي حريت 

بالأحاديث على امل�شائل، ورمبا تع�ّشر فهم مراميه؛ فكان ذلك �شبًبا يف تعذر ت�شور 

م�شاألة احلديث عنده.

وُيكن التمثيل لهذه الطريقة مبا يلي:

حديث اأبي �شعيد اخلدري ، قال: جاء بالل اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بتمر برين، . )

»الرو�س املربع« ))/ 20)(: للبهوتي.  (((

ينظر: »ثمر الثمام« )�س30)(: لل�شنباوي.  (2(

»فتح الباري« ))/ 3)(: لبن حجر.  (3(
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فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأين هذا؟«، قال بالل: كان عندنا متر ردي، فبعت 

منه �شاعني ب�شاع، لنطعم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند ذلك: »اأوه اأوه، 

عني الربا عني الربا، ل تفعل، ولكن اإذا اأردت اأن ت�شرتي فبع التمر ببيع اآخر، 

.
(((

ثم ا�شرته«

هذا احلديث ا�شتدل به بع�س العلماء على عدم اعتبار الختالف يف النوع 

هذا  مع  حتى  ُبّد  ل  واأنه  الربوي،  اجلن�س  احتاد  عند  والرداءة  اجلودة  اأو 

، فت�شوير وجه ال�شتدلل منه كالتايل:
(2(

الختالف من التماثل والتقاب�س

اأنه لو كانت اجلودة معتربة لكان البيع جائًزا؛ لأن ال�شاع الثاين من التمر 

الرديء يكون مقاباًل للجودة يف التمر اجليد.

التمر  من  ال�شاع  وقيمة  ريـال،   (00 اجليد  التمر  من  ال�شاع  قيمة  فمثاًل: 

الرديء 0	 رياًل، )اختلفت القيمة لختالف اجلودة( فهذا البيع ل يقبل به 

اأحد؛ لأن اخل�شارة وا�شحة، فيزيد �شاحب التمر الرديء �شاًعا اآخر يكون يف 

مقابل اجلودة التي يف ال�شاع اجليد.

وُيكن بعبارة اأخرى اأن ُيقال:

قيمة ال�شاع من التمر اجليد 00) ريـال، وقيمة ال�شاعني من التمر الرديء 

00) ريـال، فهنا ت�شاويا يف القيمة: �شاع مقابل �شاع، و�شاع مقابل اجلودة، 

فالنتيجة واحدة.

بالتماثل يف  العربة  واأن  اأن اجلودة ملغاة،  لكن ملا كان هذا حراًما دّل على 

امليزان ال�شرعي.

؛ . 2
اأمه”)3) “ذكاة جننٍي مباٍح بذكاة  الذكاة:  الرو�س املربع يف باب  قال يف 

اأخرجه البخاري برقم )2)23(، وم�شلم برقم )94	)).  (((

ينظر: »مرقاة املفاتيح �شرح م�شكاة امل�شابيح« )	/9)9)(: للقاري، »�شبل ال�شالم« )3/2	(: لل�شنعاين.  (2(

»الرو�س املربع« )3/ 443(: للبهوتي.  (3(
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وهو  دليلها،  من  ال�شتدلل  وجه  ب�شرح  اأكرث  تتجّلى  امل�شاألة  �شورة  فاإن 

بناًء على  ، وبالنظر يف احلديث يتبني 
(((

اأمه« حديث »ذكاة اجلنني ذكاة 

 :
(2(

اإعرابه

اأن احلديث دليٌل على اأن اجلنني جزٌء من اأمه، وتابٌع لها؛ فذكاُتها تغني عن 

، وعليه فاإن اجلنني اإذا خرج ميًتا من بطن بهيمة، ماأكولة اللحم، 
(3(

ذكاته

.
(4(

ُمذّكاة، فهو حالل يجوز اأكله

، على ا�شرتاط . 3
(	(

ال�شتدلل بحديث »ل يقبل اهلل �شالة حائ�س اإل بخمار«

�شرت العورة يف ال�شالة، لكن لغمو�ٍس فيه؛ لأن املق�شود باحلائ�س البالغة، 

وهو خالف ما يتبادر من املعنى؛ لأن ظاهره اأن احلائ�س ت�شلي، وهذا لي�س 

كذلك، واقرتح البهوتي يف ك�شاف القناع ا�شتدلًل اآخر، فقال: “الأح�شن يف 

ال�شتدلل اأن ُيقال: انعقد الإجماع على الأمر به يف ال�شالة، والأمر بال�شيء 

نهي عن �شده فيكون منهًيا عن ال�شالة مع ك�شف العورة، والنهي يف العبادات 

.
يدل على الف�شاد”)	)

الطريقة احلادية ع�شرة: 

على  فائدته  وت�شور  فهمه  متام  َيتوقف  �شيًئا  املاتن  ذكر  فرمبا  الإيهام،  دفع 

رواه اأبو داود برقم )2828(، والرتمذي برقم )	47)(، وقال: )هذا حديث ح�شن، وقد ُروي من غري   (((

هذا الوجه عن اأبي �شعيد، والعمل على هذا عند اأهل العلم من اأ�شحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص(، وابن ماجه برقم 

.(3(99(

ال�شماع«  وتقييد  الرواية  اأ�شول  معرفة  اإىل  »الإملاع  للخطابي،   :)		/(( احلديث«  »غريب  ينظر:   (2(

)�س0	)(: للقا�شي عيا�س، »عقود الزبرجد على م�شند الإمام اأحمد« ))/7	2(: لل�شيوطي.

ينظر: »معامل ال�شنن« )4/ 282(: للخطابي، »�شرح �شنن اأبي داود« )2)/244(: لبن ر�شالن.  (3(

 :(209/	( الإقناع«  منت  عن  القناع  »ك�شاف   ،)422/3( املنتهى«  ل�شرح  النهى  اأويل  »دقائق  ينظر:   (4(

كالهما للبهوتي.

اأهل  عليه عند  والعمل  وقال: )حديث ح�شن،  برقم )377(،  والرتمذي  برقم ))4	(،  داود  اأبو  رواه   (	(

العلم(، وابن ماجه برقم )			).

»ك�شاف القناع عن منت الإقناع« ))/ 3	2(: للبهوتي.  (	(
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الفطنة ملا ُيومئ اإليه، وعنايُة ال�شارح بذلك ح�شنة، وُيكن التمثيل لذلك من الرو�س 

املربع مبا يلي:

اختيار . ) وقت  خروج  )بخ�شية  ا  اأي�شً الرتتيب  ي�شقط  “)و(   : قال 

يجوز  ول  اآكد،  لأنها  احلا�شرة  قدم  الوقت  خروج  خ�شي  فاإن  احلا�شرة(، 

.
تاأخريها عن وقت اجلواز”)))

ملاذا ذكر هنا اأنه )ل يجوز تاأخريها عن وقت اجلواز(؟

اأراد اأن ينبه على اأن ال�شتغال بق�شاء الفوائت لي�س من الأعذار التي ُتبيح 

تاأخري �شالتي الع�شر والع�شاء عن وقت اجلواز اإىل وقت ال�شرورة.

2 ..
قال : “اإذا كرب لالإحرام قبل طلوع ال�شم�س اأو غروبها كانت كلها اأداء”)2)

اأراد بقوله: )كلها اأداء( األ يتوهم القارئ اأن من �شّلى �شالة واحدة، بع�شها يف 

الوقت، وبع�شها بعد الوقت، اأنها تكون مزيًجا من اأداء وق�شاء، بل )كلها( اأداء.

“)يكون . 3 اأنهم  العراة جماعًة  ذكر يف باب �شروط ال�شالة يف م�شاألة �شالة 

“اأي:  بقوله:  التو�شط  فف�شر  )و�شطهم(”  العراة  اإمام  اأي:  اإمامهم(، 

؛ اأي: اأن يكون الإمام بني املاأمومني يف �شفهم، ل اأن يتقدم عليهم 
بينهم”)3)

في�شلي يف �شّف اأمامهم، وقام بهذا التف�شري لئال يتوهم القارئ اأن املق�شود 

بالتو�شط هو ت�شاوي عدد املاأمومني عن يني الإمام و�شماله.

الطريقة الثانية ع�شرة: 

اأو  الأو�شاف،  متثيل  اأو  الأعيان،  ت�شوير  يف  ا  وخ�شو�شً بالواقع،  الن�س  ربـط 

ا اإن تغري ال�شم-، وهذا ُيكن بو�شائل منها: حتديد املوا�شع -وخ�شو�شً

»الرو�س املربع« ))/ ))2(: للبهوتي.  (((

»الرو�س املربع« ))/ 209(: للبهوتي.  (2(

»الرو�س املربع« ))/ 	)2(: للبهوتي.  (3(
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اأن ُتعر�س �شورة اأو مقطع مرئي على الطالب جتعله يت�شور كالم الفقهاء.. )

اأن ُيذكر املرادف املعا�شر، �شواًء اأكان مطابًقا اأم مقارًبا، كم�شطلح اجلائزة، . 2

فهو مرادف مل�شطلح ال�شبق عند الأوائل، وم�شطلح التوريد املعا�شر داخل 

يف م�شمى ال�شلم اإن كان حمل العقد �شلعة جاهزة، والثمن معّجل.

، اأو اأن . 3
(((

ا يف املنا�شك، كوادي حم�ّشر حتديد املوا�شع اجلغرافية، وخ�شو�شً

 هو ما ُي�شّمى الآن )الّنّوارّية(.
(2(

مو�شع )�شرف( املذكور يف كتاب املنا�شك

الطريقة الثالثة ع�شرة:

 ،
(4(

، واإدراك معانيها
(3(

 التمثيل؛ لأن له اأثًرا كبرًيا يف �شرح الن�شو�س وت�شويرها

، ولهذا رمبا ل ي�شتطيع الطالب اأن يت�شور 
(	(

والتمثيل لغر�س الت�شوير منهٌج قراآين

، )والتمثيل: ت�شوير 
(	(

بع�س املعاين اإل مبثال؛ لأن الأمور الغائبة ل ُتعرف اإل بالتمثيل

حبي�شة  �شارت  الأمثلة  من  املعارف  جتردت  وكلما   ،
(7(

اإليه( تنظر  كاأنك  ال�شيء 

، واحلاجة اإليها ل تخت�ّس بباب واحد، 
(8(

الأذهان، فينبغي اأن ُت�شرب اأمثلة تطبيقية

اأو  الكتاب  تتفاوت يف مقدارها بح�شب و�شوح  اإليها، لكنها  الأبواب بحاجة  اأكرث  بل 

الباب وغمو�شه، ومن الكتب التي ل ُي�شتغنى يف �شرح م�شائلها عن الإكثار من الأمثلة: 

كتاب البيع.

مثل:  للطالب،  الت�شور  و�شهلة  اليومية،  احلياة  من  املنال  قريبة  الأمثلة  وبع�س 

ينظر: »الرو�س املربع« )33/2)(: للبهوتي.  (((

ينظر: »�شرح العمدة« ))/449(: لبن تيمية، »�شرح الزرك�شي على خمت�شر اخلرقي« )4/3)2(: للزرك�شي.  (2(

ينظر: »الرد على املنطقيني« )�س9	(، »جمموع الفتاوى« )4)/		)، )83/20(، »بيان تلبي�س اجلهمية   (3(

يف تاأ�شي�س بدعهم الكالمية« )2/ 	8)، )	/ 	4)(: كلها لبن تيمية.

ينظر: »جمموع الفتاوى« )9/ 7	2(: لبن تيمية.  (4(

ينظر: »منهاج ال�شنة النبوية« )	/ 229(: لبن تيمية.  (	(

ينظر: »الرد على املنطقيني« )�س244(، »جامع الر�شائل« )2/ 400(: كالهما لبن تيمية.  (	(

»الإبانة يف اللغة العربية« )4/ )	3(: لل�شحاري.  (7(

ينظر: »مقدمة ابن خلدون« )�س98	(: لبن خلدون  (8(
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: بال�شائق اخلا�س، اأو بالعاملة املنزلية، وعلى الأجري 
(((

التمثيل على الأجري اخلا�س

: بالعامل يف مغ�شلة الثياب باأجرة.
(2(

العام

لكن اإن كان املعنى �شديد الغمو�س عند الطالب؛ فقد يحتاج اإىل ق�شة تطبيقية 

ا اأراد اأن يتزوج  -ولو كانت من ن�شج اخليال-، فيمكن ت�شوير بيع العينة له، باأن �شابًّ

معر�ِس  �شاحِب  مع  فاتفق  ح�شًنا،  ا  قر�شً ُيقر�شه  من  يجد  ومل  مال،  لديه  ولي�س 

بعد  ي�شددها  �شعودي،  ريـال  األف  �شيارة مبئة  منه  ال�شاب  ي�شرتي  اأن  على  �شيارات 

�شنة، فتم العقد بينهما، ثم عاد ال�شاب من غٍد فباع ال�شيارة على �شاحب املعر�س 

نف�ِشه بثمانني األًفا.

بهذا مت املثال، لكن بقي اأن ُيبنّي للطالب اأنه وقع عقدان يف املثال:

يف العقد الأول: ال�شاب م�شرٍت، و�شاحب املعر�س بائع.

ويف العقد الثاين: ال�شاب بائع، و�شاحب املعر�س م�شرٍت.

ونتيجة العقدين: اأن ال�شاب ح�شل على )�شيولة( نقدية ي�شتطيع اأن يتزوج بها، 

و�شاحب املعر�س عادْت اإليه �شلعته، مع ع�شرين األًفا ثبتت يف ذمة ال�شاب.

فحقيقة العقد: اأن �شاحب املعر�س دفع لل�شاب ثمانني األًفا، ثم ردها ال�شاب بعد 

امل�شاألة  �شورة  الطالب  ويفهم  البيع،  �شبب حترمي هذا  يتبني  وبهذا  األف،  مئة  �شنة 

بعّلتها.

ومثل هذا ُيقال يف بيع الدين على من هو عليه، اأو َمن يتحمل ال�شمان اإذا تلفت 

ال�شلعة، هل هو البائع اأم امل�شرتي؟

الأجري اخلا�س: هو الذي ينفرد بعمل واحد يف مدة واحدة دون م�شاركته بعمل اآخر فيها. ينظر: »طلبة   (((

للنووي،  التنبيه« )�س224(:  األفاظ  للن�شفي، »حترير  الفقهية« )�س	2)(:  الطلبة يف ال�شطالحات 

»اإي�شاح الدلئل يف الفرق بني امل�شائل« )�س8	3(: للزريراين.

الأجري امل�شرتك: هو الذي يعمل لأكرث من �شخ�س يف مدة واحدة. ينظر: »طلبة الطلبة يف ال�شطالحات   (2(

الفقهية« )�س	2)(: للن�شفي، »حترير األفاظ التنبيه« )�س224(: للنووي، »املطلع على األفاظ املقنع 

)�س8)3(: للبعلي.
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الطريقة الرابعة ع�شرة:

فالأن  اأثر اخلالف  بيان  اأما  اللوازم،  اأم  اأثر اخلالف،  اأكان  �شواًء  الأثر،  بيان   

يظهر  فال   ،
(((

و)حتى( و)اإن(،  )لو(،  مثل:  بحروف،  اإليه  اأ�شارت  رمبا  الن�شو�س 

لهذه  الفطنة  اأن  كما  بذلك،  اإل  منه  املراد  وُيت�شور  املطوي  معناه  احلرف  لهذا 

احلروف رمبا كان لها اأثٌر يف حترير حمل النزاع، وتقرير الأحكام، مما ُي�شاهم يف 

، وُيكن التمثيل على ذلك من الرو�س املربع مبا يلي:
(2(

�شرح امل�شائل

قال : “مفهوم كالمه: اأن ما ل ي�شق نزحه ينج�س ببول الآدمي، اأو عذرته 

، في�شتفاد من كالمه ما يلي:
(4(

(
(3(

املائعة اأو اجلامدة اإذا ذابت فيه، ولو بلغ قلتني

اأنه اأ�شار اإىل التفاق، وحمله: ما بلغ قلتني وي�شق نزحه، فهذا ل ينج�س اإل . )

بالتغري.

اأنه اأ�شار اإىل اخلالف، وحمله: ما بلغ قلتني ومل ي�شق نزحه، فهل ينج�س ببول . 2

الآدمي، اأو عذرته املائعة اأو اجلامدة ولو مل يتغري؟

ينبني حترير حكم امل�شاألة على اأثر اخلالف فيها.

، ومثاله: 
(	(

واأما بيان لوازم امل�شاألة فهو مهم؛ لأنه يجعل الت�شور اأمت

اأو التالوة �شالة يقت�شي بطالنه وقت النهي، فمن قراأ  تقرير اأن �شجود ال�شهو 

.
(	(

القراآن بعد �شالة الع�شر -مثاًل- ومر ب�شجود تالوة مل يجز له اأن ي�شجد

الإمام  ملذهب  املف�شل  »املدخل  بدران،  لبن  )�س422(:  اأحمد«  الإمام  مذهب  اإىل  »املدخل  ينظر:   (((

اأحمد« ))/ 8)3(: لبكر اأبو زيد.

ينظر: »حتليل الن�س الفقهي« ))/ 738(: خلالد ال�شعيد.  (2(

تثنية قلة، والقلة: هي اجلرة. ينظر: »امل�شباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري« )2/ 4)	(: للفيومي،   (3(

»املطلع على األفاظ املقنع« )�س8)(: للبعلي.

»الرو�س املربع« ))/78(: للبهوتي.  (4(

ينظر: »الرد على املنطقيني« )�س7)4(: لبن تيمية.  (	(

اأويل النهى ل�شرح املنتهى« ))/ 8	2(، »ك�شاف القناع عن منت الإقناع« ))/ 3	4):  ينظر: »دقائق   (	(

كالهما للبهوتي.
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املبحث الثالث

عوائق �شرح الن�ص الفقهي

اإن ن�شو�س املتون ال�شرعية ينبغي اأن ُت�شرح َوفق منهجية �شليمة؛ لكي ُتوؤتي ثمرتها 

ا عوائُق قد يقع فيها  النافعة باإذن اهلل، وكما اأن لذلك طرائق تقدمت، فهناك اأي�شً

بع�س ال�شراح، فتحول بني الطالب والفهم ال�شحيح، وفيما يلي عر�ٌس لأ�شهرها.

العائق الأول:

 اأن ُيجعل املنت فهر�ًشا تلتئم فيه امل�شائل فقط، دون العناية بن�شو�شه، وحماولة 

تفهمها، والتعمق فيها، وهذا له اآثار �شيئة حتول دون �شرح الن�س على وجه منا�شب، 

منها:

به . ) يهتم  مل  ال�شارح  لأن  ؛ 
(((

ومقا�شده مراده  فهم  بعدم  املاتن  على  الغلط 

اأ�شاًل، بل هو يتناول امل�شاألة من حيث هي، دون بيان ما يحتاج اإليه الن�س 

من �شرح م�شائله اأو دلئله.

ول �شك اأن هذا ُيورث الطالب �شوء الفهم؛ لأن املنت يقرر �شيًئا، وال�شرح يقرر 

خالفه!

وُيكن التمثيل على ذلك: باأن ُيعّلل ال�شارح احلكم بعلة ل يقول بها املاتن، 

فرمبا انتق�شت هذه العلة يف مو�شع اآخر من املنت، فُيظن اأن فيه تناق�شات، 

وهذا ل حقيقة له؛ لأن تلك العلة -عند املاتن- لي�شت �شحيحة اأ�شاًل.

احلر�س ال�شديد على تقرير قول اأو ا�شتدلل اآخر، قبل اأن ينال املنت حقه من . 2

ت�شويره، كاأن يبادر من فوره يف ال�شرح بقوله: والقول الثاين اأو الراجح هو 

ينظر: »جمموع الفتاوى« )20/ 84)، 	8)(: لبن تيمية.  (((
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!
(((

كذا، ثم يب�شط الّنَف�س فيه

اأن ُتف�ّشر املعاين على غري مراد املاتن، فاملاتن -مثاًل- يق�شد الفلو�س عند . 3

، وال�شارح يق�شد معناها املعا�شر الذي هو )الأوراق 
(2(

الفقهاء باملعنى القدمي

النقدية(.

العائق الثاين:

 تق�شري ال�شارح له اأثر يف �شوء فهم املنت، وللتق�شري �شور، منها:

اأنه ل يجّلي الإبهام، كاأن ُيعرب باألفاظ جمملة، مثل: )هذا غري م�شروع(، ول . )

ُيبني: هل املق�شود الكراهة اأو التحرمي اأو غري ذلك؟ اأو ُيعرب بعبارة موجزة 

.
(3(

ُتوقع يف الغمو�س، وُتوهم الإ�شكال

كامل�شطلحات . 2 ذلك  ي�شتوجب  ملا  ا  وخ�شو�شً الن�س  ت�شور  اأمثلة  ُيورد  ل 

القدية، بل ُيورد معلومات اإ�شافية، فيتحول عمله من �شرح اإىل حا�شية.

ل . 3 به،  التذكري  للطالب  والأنفع  الباب،  مطلع  تقريره  تقدم  ما  على  الإحالة 

الكتفاء بقوله: )وهذا مبني على ما تقدم(؛ فاإن الطالب رمبا ل يت�شور ماذا 

يق�شد ال�شيخ باملتقدم، فتفوته الفائدة، والأن�شب اأن ُيقال: )وهذا مبني على 

ما تقدم من كذا وكذا(.

عدم العناية باحل�شر للمتعدد مما يذكره املاتن اإن كان ذكره منا�شًبا مل�شتوى . 4

اأو  �شور،  اأو  قيود،  اأو  �شروط،  من  املوؤلف،  ل�شرط  وموافًقا  والطالب  املنت 

ا�شتثناءات، اأو اأ�شباب، اأو موانع، فهذه كلها اإما اأن يتوقف حتقيق املناط على 

توفرها، اأو تعذرها، اأو يتوقف متام الفهم على ا�شتيعابها.

ينظر: »ثمر الثمام« )�س29)(: لل�شنباوي، »املدخل اإىل مذهب الإمام اأحمد« )�س	48(: لبن بدران.  (((

الفلو�س عند الفقهاء: اأحط اأنواع املال. ينظر: »حترير األفاظ التنبيه« )�س	9)(: للنووي، »املطلع على   (2(

األفاظ املقنع« )�س304(: للبعلي.

ينظر: »�شرح خمت�شر الرو�شة« )2/ 3	4(: للطويف، »ثمر الثمام« )�س7))(: لل�شنباوي.  (3(
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العائق الثالث: 

تعمية ال�شارح للن�س، وهذا خالف وظيفته، وهذا له �شور، منها:

�شرح الن�س على غري مراد اأهل الفن، كاأن ي�شرح م�شطلح )ال�شك( يف منت . )

فقهي، ح�شب املفهوم الأ�شويل له، وهذا خلل ظاهر؛ لأن هناك فرًقا له اآثار 

.
(((

عملية يف العبادات

اإيراد اأمثلة جدلية، اأو اأمثلة اأ�شد خفاء، اأو توهم معنًى م�شكاًل �شرًعا اأو عقاًل، . 2

اأو اإلزامات بعيدة، وكل ذلك مما ينقل الطالب من دائرة العناية بفهم املنت 

اإىل دائرة اأخرى غري مق�شودة، ويف هذا حتميل للن�شو�س فوق ما حتتمل، 

والذهاب بها بعيًدا عن هدف املاتن الذي ق�شد تقريب العلم للمبتدئني.

العائق الرابع: 

اأن يكون يف ال�شرح دوٌر، كاأن ي�شرح التعريف مبثال، ثم يتوقف �شرحه للمثال على 

�شرح التعريف.

العائق اخلام�ص:

اأن ت�شتقر �شور امل�شائل يف   ال�شتعجال يف التنبيه وال�شتدراك على املاتن قبل 

ذهن الطالب، كاأن ُينبه يف بدء �شرح م�شائل الباب باأن )ما ذكره املاتن منتقد كما 

�شياأتي(، اأو باأن )ما ذكره ل دليل عليه(، اأو اأنه )خالف الراجح(!

املرجوح عند  اأو  املنتقد  الن�س  الطالب يف  اإ�شعاف لرتكيز  امل�شلك  لأن يف هذا 

.
(2(

ال�شارح، واإذهاب لثقته باملنت وموؤلفه

وُيكن التمثيل على ذلك مبا يلي:

 :((32/(( الإقناع«  منت  عن  القناع  »ك�شاف   ،)7	/(( املنتهى«  ل�شرح  النهى  اأويل  »دقائق  ينظر:   (((

كالهما للبهوتي.

ينظر: »اأبجد العلوم« )�س09)(: ل�شديق خان.  (2(
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، باأن . )
(((

اأن ُينبه ال�شارح عند اأول ذكر لق�شم )املاء الطاهر(، يف )باب املياه(

هذا الق�شم )ل حقيقة له يف الواقع، ول دليل عليه يف ال�شرع(، فكيف ين�شط 

الطالب لفهم م�شائل ل حقيقة لها، ول دليل عليها؟ فال �شك اأن هذا امل�شلك 

يعوق دون ت�شور الن�شو�س.

على . 2 النقدين  علة  اأن  على  وال�شرف(  )الربا  باب  اأول  يف  ال�شارح  ينبه  اأو 

 منتقدة، ثم ُي�شحح اأن العلة ال�شحيحة هي كذا، 
(2(

املذهب )وهي الوزن(

فالطالب �شتمّر به ع�شرات التفريعات على هذا التاأ�شيل الذي زّيفه �شيخه، 

بني  يخلط  ف�شار  فيها؟  منتفية  والعلة  الربا  فيها  جرى  كيف  ف�شيتحرّي 

تقريرات املنت و�شيخه.

العائق ال�شاد�ص:

 التداخل بني الأبواب اأو امل�شائل، مما ُيوحي بالتالزم بينها، وهي منفّكة، وهذا 

له �شور، من اأهمها:

�شرب اأمثلة ُت�شعر بالتالزم، مثل اأن يقول: )زيد اعتكف يف رم�شان فكان كذا . )

وكذا(، فرمبا فهم الطالب اأن هناك تالزًما بني العتكاف وال�شوم؛ فال ي�شح 

.
(3(

-ح�شب وهمه- العتكاف اإل ب�شوم، فيقع تداخل بينهما ل حقيقة له

يقع يف . 2 بينهما، وهذا  بالتالزم  ُيوحي  بابني، مما  بعلة م�شرتكة بني  التعليل 

م�شائل ُتبحث يف بابني منف�شلني، فمثاًل: 

فاملاء  الأطعمة،  جن�س  من  وهو  فيها،  ل�شتعماله  الطهارة  يف  ُيذكر  )املاء(  اأ- 

يجوز  ل  ماء  كل  املقابل:  يف  فهل  �شربه،  ول  به،  الطهارة  جتوز  ل  النج�س 

ينظر: »الرو�س املربع« )2/)7(: للبهوتي.  (((

ينظر: »الرو�س املربع« )4/2	2(: للبهوتي.  (2(

الإقناع« )348/2)،  القناع عن منت  »ك�شاف  املنتهى« ))/ 00	(،  ل�شرح  النهى  اأويل  »دقائق  ينظر:   (3(

»الرو�س املربع« )3/2	(: كلها للبهوتي.
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.
(((

الو�شوء به ل يجوز �شربه؟ ل. فاملاء الطاهر ل يرفع احلدث، و�شرُبه جائز

بني  تالزم  فال   ،
(3(

للتداوي اإل  حمرم  و�شربه   ،
(2(

طاهر الإبل(  ب- )بول 

، لكن ل يجوز 
(4(

البابني، فلو وقع على الثوب و�شلى به فال�شالة �شحيحة

، فلم تكن طهارته كافية حلل �شربه.
(	(

�شربه لعلة اأخرى، وهي ال�شتقذار

العائق ال�شابع:

 ت�شتيت تركيز الطالب ب�شرح املعاين القريبة بكالم طويل، اأو ا�شتعمال الألفاظ 

املرتادفة، اأو اأمثلٍة متغايرٍة، بال موجب، اأو الإ�شراف يف مناق�شة الألفاظ مبا ل يعود 

، والأن�شب: الرتكيز 
(7(

، اأو التو�شع يف ال�شرح بال طائل
(	(

بالنفع على تفهم املق�شود

الطالب  قلب  يف  تنطبع  لكي  الأ�شتاذ؛  يرددها  �شليمة،  واأمثلة  حمكمة،  األفاظ  على 

ها على بع�س، ولكي يحفظ بها الأ�شتاذ وقته، ثم اإن الخت�شار  ، ويبني بع�شَ
(8(

�شورتها

، ويف هذا يقول النحوي 
((0(

؛ اأي: بالإيجاز يف اللفظ مع و�شوح املراد
(9(

املعتدل حممود

للمتدربني  ُتلقى  التي  العبارة  “اإن  التعليمية:  الكتب  �شاحب  الأن�شاري  ه�شام  ابن 

.
ُيطلب فيها الإيجاز لتخف على الأل�شنة؛ اإذ احلاجة داعية اإىل تكرارها”))))

ينظر: »ك�شاف القناع عن منت الإقناع« ))/24(: للبهوتي.  (((

ينظر: »الرو�س املربع« )2/	7)(: للبهوتي.  (2(

ينظر: »الرو�س املربع« )2/2	4(: للبهوتي.  (3(

ينظر: »الرو�س املربع« )2/	7)(: للبهوتي.  (4(

ينظر: »ك�شاف القناع عن منت الإقناع« )	/89)(: للبهوتي.  (	(

ينظر: »األي�س ال�شبح بقريب« )�س47)(: لبن عا�شور، »ثمر الثمام« )�س33)(: لل�شنباوي.  (	(

ينظر: »الإبهاج يف �شرح املنهاج« )7/7	29(: لل�شبكي، »مقدمة ابن خلدون« )�س98	(: لبن خلدون،   (7(

»املدخل اإىل مذهب الإمام اأحمد« )�س487(: لبن بدران.

ينظر: »كتاب الف�شيح« ))	)(: لثعلب، »غياث الأمم يف التياث الظلم« )�س	)	(: للجويني، »مقدمة   (8(

ابن خلدون« )�س97	(: لبن خلدون، »ثمر الثمام« )�س9))-)2)(: لل�شنباوي.

ينظر: »التحبري �شرح التحرير« ))/24)(: للمرداوي.  (9(

)0)) ينظر: »األي�س ال�شبح بقريب« )�س3	)(: لبن عا�شور.

)))) »مغني اللبيب عن كتب الأعاريب« )�س4	8(: لبن ه�شام.
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اخلامتة

بعد حمد اهلل والثناء عليه مبا هو اأهُله، اأذكر يف خامتة هذا البحث اأهم النتائج 

والتو�شيات.

اأّوًل: النتائج.

اأن ت�شور الن�س الفقهي �شابٌق على غريه كتقرير الأحكام، اأو تكييف امل�شائل، . )

ومن الو�شائل امل�شاعدة على ذلك: �شرحه على وجه �شحيح.

اأن املتون الفقهية فيها �شيٌء من الإغالق، وهذا له �شبب عند العلماء، وهو . 2

جمع امل�شائل يف منت خمت�شٍر قابٍل للحفظ وال�شبط والتدري�س.

اأن الفقهاء ق�شدوا من املتون الفقهية اأن تكون مقررات )علمية(، والأ�شتاذ . 3

هو من يار�س العملية )التعليمية(، فياأخذ بيد الطالب. 

اأن مفهوم ال�شرح عند الفقهاء هو القت�شار على اإبانة امل�شروح.. 4

اأنه معدوٌد يف . 	 اأن �شرح الن�س الفقهي وت�شويره للطالب مقاٌم رفيٌع، بدليل 

واأمارة  له،  قلبه ف�شار حلية  الفقه يف  انطبع  الذي  النف�س  خ�شائ�س فقيه 

عليه.

اأن من اأغرا�س �شرح الن�س الفقهي بت�شويره عند الفقهاء تاأهيل الطالب . 	

ل�شتخراج الفروع الدقيقة.

اأن هناك اأربع ع�شرة طريقة ُيكن تطبيقها يف �شرح الن�س الفقهي، وهي:. 7

التمهيد للباب اأو امل�شاألة. 	

بيان الغريب، وامل�شطلحات الفقهية، وما يت�شل بذلك. 	
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اإظهار امل�شمرات يف الن�س مما يحتاج اإىل اإبراز. 	

التق�شيم. 	

اإعادة ال�شياغة. 	

الرتتيب. 	

حتليل الن�س. 	

التفريق الفقهي بني الأبواب اأو امل�شائل املت�شابهة. 	

بيان علة احلكم. 	

بيان وجه ال�شتدلل. 	

دفع الإيهام. 	

ربط الن�س بالواقع. 	

التمثيل. 	

بيان الأثر. 	

الفقهي، فينبغي . 8 الن�س  وتفهيم  �شبع عوائق قد متنع من ت�شوير  اأن هناك 

اجتنابها فيه، وهي:

اأن ُيجعل املنت فهر�ًشا تلتئم فيه امل�شائل فقط. 	

تق�شري ال�شارح، وله �شور، منها: اأنه ل يجّلي الإبهام. 	

تعمية ال�شارح للن�س، ولها �شور، منها: �شرح الن�س على غري مراد اأهل  	

الفن.

اأن يكون يف ال�شرح دوٌر. 	

ال�شتعجال يف التنبيه وال�شتدراك. 	
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التداخل بني الأبواب اأو امل�شائل. 	

ت�شتيت تركيز الطالب. 	

ثانًيا: التو�شيات.

الو�شائل . ) عن  يك�شف  مبا  وال�شتغال  الفقهية،  باملتون  والعناية  الهتمام 

والأ�شاليب واملهارات التي ت�شاهم يف النتفاع بها.

رفع . 2 على  وتعاون  خربات،  تبادل  فيها  يكون  املتخ�ش�شني  بني  لقاءات  عقد 

الكفاءة يف هذا الباب.

�شد الثغرة يف هذا الباب، مبعاجلة هذا اجلانب تنظرًيا وتاأ�شياًل، مبوؤلفات . 3

م�شتقلة، وبحوث حمكمة، واإقامة دورات تدريبية.

واهلل اأعلم، و�شلى اهلل و�شلم وبارك على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.

وختاًما: )ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ( ]النمل: 9	[. 
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قائمة امل�شادر واملراجع

الأوىل . ) الطبعة:  حزم،  ابن  دار  النا�شر:  الِقَنّوجي،  خان  �شديق  حممد  العلوم«،  »اأبجد 

423)هـ/ 2002 م.

الكتاب . 2 دار  النا�شر:  الأن�شاري،  لزكريا  الطالب«،  رو�س  �شرح  يف  املطالب  »اأ�شنى 

الإ�شالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

الكرمي . 3 حاري، حتقيق: د. عبد  الَعْوتبي ال�شُّ ُم�ْشِلم  �َشَلمة بن  العربية«،  اللغة  »الإبانة يف 

عمان،  �شلطنة   - م�شقط   - والثقافة  القومي  الرتاث  وزارة  النا�شر:  واآخرين،  خليفة، 

الطبعة: الأوىل، 420)هـ / 999)م.

»الإبهاج يف �شرح املنهاج«، لتقي الدين ال�شبكي وولده تاج الدين، درا�شة وحتقيق: الدكتور . 4

اأحمد جمال الزمزمي، واآخر، النا�شر: دار البحوث للدرا�شات الإ�شالمية واإحياء الرتاث، 

الطبعة: الأوىل، 424) هـ / 2004م.

ال�شيد . 	 املحقق:  عيا�س،  للقا�شي  ال�شماع«،  وتقييد  الرواية  اأ�شول  معرفة  اإىل  »الإملاع 

اأحمد �شقر، النا�شر: دار الرتاث / املكتبة العتيقة - القاهرة / تون�س، الطبعة: الأوىل، 

379)هـ/ 970)م.

»البحر املحيط يف اأ�شول الفقه«، للزرك�شي، النا�شر: دار الكتبي، الطبعة: الأوىل، 4)4)هـ . 	

/ 994)م.

»البديع يف علم العربية«، لبن الأثري، حتقيق ودرا�شة: د. فتحي اأحمد علي الدين، النا�شر: . 7

جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، الطبعة: الأوىل، 420)هـ.

»الربهان يف اأ�شول الفقه«، للجويني، املحقق: �شالح بن حممد بن عوي�شة، النا�شر: دار . 8

الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الأوىل 8)4) هـ / 997)م.

»التحبري �شرح التحرير«، للمرداوي، املحقق: د. عبد الرحمن اجلربين، واآخران، النا�شر: . 9

مكتبة الر�شد - ال�شعودية - الريا�س، الطبعة: الأوىل، )42)هـ / 2000م.

العثيمني . 0) ال�شيخ حممد بن �شالح  النا�شر: موؤ�ش�شة  الكايف«، لبن عثيمني،  »التعليق على 

اخلريية، الطبعة: الأوىل، 439)هـ.
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»التقرير والتحبري على حترير الكمال ابن الهمام«، لبن اأمري حاج، النا�شر: دار الكتب . ))

العلمية، الطبعة: الثانية، 403)هـ / 983)م.

»التلخي�س يف اأ�شول الفقه«، للجويني، املحقق: عبد اهلل جومل النبايل، واآخر، النا�شر: . 2)

دار الب�شائر الإ�شالمية - بريوت.

الكتب . 3) دار  النا�شر:  واآخر،  معو�س،  حممد  علي  املحقق:  للماوردي،  الكبري«،  »احلاوي 
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املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد و�آله و�صحبه �أجمعني وبعد: 

و�جبات  �أعظم  من  حيالها  �لأحكام  و�إ�صد�ر  و�مل�صتجد�ت  �لنو�زل  در��صة  فاإن 

�لفقهاء وحملة �ل�صريعة، و�إن من تلك �لنو�زل �حلادثة ما ي�صمى »تقنية �لنانو« وهي 

تقنية مت�صعبة تدخل يف جمالت كثرية جًد� يف حياة �لنا�س، ولها تطبيقات متنوعة، 

لبع�س  معلومة  ب�صورة  �ملعا�صرة  �حلياة  مناحي  �صتى  يف  لتدخل  تتطور  ز�لت  وما 

�لنا�س وجمهولة لكثري منهم.

وملا قر�أت حول هذ� �لتقنية وعرفت �أهميتها، ور�أيت جملة من �مل�صائل �لفقهية 

�لو�قعية عزمت على كتابة بحث بعنو�ن: )�لأحكام �لفقهية  �ملنبثقة من تطبيقاتها 

�ملتعلقة بتطبيقات تقنية �لنانو يف �لطهارة و�ل�صالة و�ل�صوم(، وذلك لأ�صلط �ل�صوء 

على بع�س �أحكامها �ملتعلقة بتلك �لأبو�ب، و�ألفت نظر �لباحثني �إىل �مل�صائل �لكثرية 

�ملتعلقة بتلك �لتقنية. 

اأ�شباب اختيار املو�شوع: 

�أنني مل �أجد من بحث هذ� �ملو�صوع وناق�س جميع جو�نبه.. 	

�لتقنية . 	 تطبيقات هذه  و�إبر�ز  �ملو�صوع،  م�صائل هذ�  �لباحث يف جمع  رغبة 

لتكون حماًل لنظر �لفقهاء.

اأهداف املو�شوع: 

بيان حقيقة تقنية �لنانو و�أثرها يف بع�س �مل�صائل �لفقهية.. 	
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�أبو�ب . 	 يف  فيها  �أثر  �لنانو  تقنية  لتطبيقات  كان  �لتي  �مل�صائل  �أحكام  بيان 

�لطهارة و�ل�صالة و�ل�صوم.

�إثر�ء �ملكتبة �لفقهية بدر��صة نازلة من �لنو�زل.. 	

الدرا�شات ال�شابقة: 

�لعلمية؛  �لر�صائل  و�صجالت  �ملعلومات  وقو�عد  �ملكتبات  فهار�س  �لبحث يف  بعد 

�ملو�صوع  هذ�  جزئيات  بع�س  حول  �لعلمية  و�لأور�ق  �لدر��صات  بع�س  على  وقفت 

وبيانها على �لنحو �لآتي: 

تكنولوجيا �لنانو من وجهة نظر �صرعية �أ.د هاين طعيمات وهي ورقة علمية . 	

من ع�صر �صفحات، ُن�صرت يف جملة هدي �لإ�صالم يف �لأردن، �لعدد �لثامن 

ثم  �لنانو  تقنية  �ملعلومات عن  بع�س  �لباحث  وقد ذكر  		4	هـ / 		0	م، 

م�صائلها  تفا�صيل  يف  خو�س  دون  عامة  ب�صفة  منها  �ل�صتفادة  حكم  ذكر 

وتطبيقاتها.

فقه �لتوقع وماآلت تقنية �لنانو د. �صريفة بنت علي �حلو�صاين، بحث من�صور . 	

د�ر  كلية  �لقاهرة  جامعة  �لإ�صالمية،  و�لدر��صات  �لبحوث  مركز  جملة  يف 

�لأ�صويل  �جلانب  على  �لباحثة  ركزت  وقد  		0	م،  عام   	6 �لعدد  �لعلوم، 

خا�صة ما تعلق بفقه �لتوقع و�لفقه �لفرت��صي وعالقة ذلك بفقه �لنو�زل، 

حديثها  وكان  وفو�ئدها،  وخماطرها  �لنانو  تقنية  تعريف  عن  وحتدثت 

تتطرق لأي م�صاألة فقهية مما  يكاد يذكر، ومل  قلياًل ل  �لفقهي  يف �جلانب 

�صاأتناوله يف هذ� �لبحث.

حكم �لأغذية �ملنتجة بالهند�صة �لور�ثية وتقنية �لنانو يف �صوء قو�عد علم . 	

�لدر��صات  جملة  �حلايف،  حممود  با�صل  للدكتور  �لإ�صالمي  �لفقه  �أ�صول 

عام  و�لع�صرون،  �خلام�س  �لعدد  �ملنيا،  بجامعة  �لعلوم  د�ر  كلية  �لعربية، 

		0	م، وقد ركز �لباحث على بيان مفهوم �لهند�صة �لور�ثية وتقنية �لنانو 
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ومل  و�لأ�صولية،  �لفقهية  �لقو�عد  من  �نطالًقا  بها  �ملنتجة  �لأغذية  وحكم 

يتطرق ملناق�صة �مل�صائل �لفقهية على وجه �لتف�صيل.

هذ�  �صيعاجلها  �لتي  �ملو�صوعات  تعالج  مل  �ل�صابقة  �لدر��صات  �أن  و�ملالحظ 

�لبحث، و�مل�صائل �لفقهية �لتي ذكرتها يف �لبحث مل تتناولها �لدر��صات �ل�صابقة.

منهج البحث: 

�تبعت يف هذ� �لبحث �ملنهج �ملتبع يف مثل هذه �لأبحاث، ومن �أبرز �صماته ما ياأتي: 

ت�صوير �مل�صاألة �ملر�د بحثها ت�صويًر� دقيًقا قبل بيان حكمها؛ ليت�صح �ملق�صود . 	

من در��صتها.

�إذ� كانت �مل�صاألة من مو��صع �لتفاق ذكرت حكمها بدليله مع توثيق �لتفاق . 	

من مظانه �ملعتربة.

�إذ� كانت �مل�صاألة من م�صائل �خلالف �تبعت �لآتي: . 	

�إذ� كانت بع�س �ل�صور حمل خالف وبع�صها حمل  حترير حمل �لنز�ع  �أ- 

�تفاق.

ب- ذكر �لأقو�ل يف �مل�صاألة، وبيان من قال بها من �أهل �لعلم.

�لقت�صار على �ملذ�هب �لفقهية �ملعتربة مع بيان ما تي�صر �لوقوف عليه  ج- 

�ملذ�هب  �أحد  �مل�صاألة يف  �أقف على  و�إذ� مل  �ل�صالح،  �ل�صلف  �أقو�ل  من 

�صلكت فيها م�صلك �لتخريج.

توثيق �لأقو�ل من كتب �أهل �ملذهب نف�صه. د- 

��صتق�صاء �أدلة �لأقو�ل -ح�صب �لإمكان- مع بيان وجه �لدللة، وذكر ما  هـ- 

يرد عليها من مناق�صات و�جلو�ب عنها.

�لرتجيح مع بيان مربر�ته، وذكر ثمرة �خلالف �إن وجدت. و- 
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�ملنا�صبة . 4 �ملر�جع  �إىل  و�لرجوع  �لبحث،  يف  �لأ�صيلة  �ملر�جع  على  �لعتماد 

لت�صور �لنو�زل و�لق�صايا �مل�صتجدة.

و�صع خامتة للبحث ت�صتمل على ملخ�س له مع �أبرز �لنتائج و�لتو�صيات.. 	

و�صع فهر�س للم�صادر و�ملر�جع وفهر�س للمو�صوعات.. 6

خطة البحث: 

ي�صتمل �لبحث على مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.

�ملقدمة: وفيها: �أهمية �ملو�صوع، و�أ�صباب �ختياره، و�أهد�ف �ملو�صوع، و�لدر��صات 

�ل�صابقة، ومنهج �لبحث.

�لتمهيد: وفيه: ثالثة مطالب: 

�ملطلب �لأول: �لتعريف بتقنية �لنانو وملحة عن ن�صاأتها.

�ملطلب �لثاين: جمالت تقنية �لنانو.

�ملطلب �لثالث: �آثار تقنية �لنانو.

�ملبحث �لأول: تطهري �لأقم�صة �مل�صنوعة با�صتخد�م تقنية �لنانو.

�لطهارة  يف  و�أثره  �لإن�صان  ج�صم  �إىل  �لنانوية  �لأج�صام  �إدخال  �لثاين:  �ملبحث 

و�ل�صالة.

�ملبحث �لثالث: �إدخال �لأج�صام �لنانوية �إىل ج�صم �لإن�صان و�أثره يف �ل�صوم.

�خلامتة وفيها �أهم �لنتائج.

فهر�س �ملر�جع.

فهر�س �ملو�صوعات.

موجًبا  �لكرمي  لوجهه  ا  خال�صً يجعله  و�أن  و�لقبول  �لتوفيق    �هلل  و�أ�صاأل 

ملر�صاته ودخول جنات �لنعيم.
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التمهيد

املطلب الأول

التعريف بتقنية النانو وملحة عن ن�شاأتها

جًد�،  �حلجم  �صئيل  هو  ما  كل  على  تطلق  �إجنليزية  كلمة   )Nano( نانو  كلمة 

وهي م�صتقة من �للغة �لأغريقية من كلمة )نانو�س( ومعناها �ل�صيء �ملتناهي �ل�صغر. 

مليون  و�حًد� من  �لنانو  ي�صاوي  قيا�س �صغرية جًد�؛ حيث  فالنانو عبارة عن وحدة 

من �ملليمرت �أي: �أنه ي�صتحيل روؤيته بالعني �ملجردة �أو �ملكرب�ت �لعادية؛ فقطر �صعرة 

.
)	(

و�حدة من �لإن�صان يعادل ثمانني �ألف نانو

�لعلمية  �ملجالت  ودخولها يف  لت�صعبها  نظًر�  كثرية؛  تعريفات  لها  �لنانو  وتقنية 

�لتقنية  هذه  �إىل  ينظر  �ملجالت  من  جمال  يف  متخ�ص�س  فكل  �ملختلفة  �لتطبيقية 

من وجهة نظر �لعلم �لذي يبحث من خالله؛ فالكيميائي ينظر من ز�وية و�لطبيب 

، وعلى كل حال فاملق�صود هنا تو�صيح مفهوم تقنية 
)	(

ينظر من ز�وية �أخرى وهكذ�

�لنانو دون خو�س يف �ملفا�صلة بني �لتعريفات، فنقول: �إن تقنية �لنانو هي: �لتحكم يف 

تغيري خ�صائ�س �ملادة، وذلك باإعادة ترتيب �لذر�ت فيها بعد �لو�صول �إىل م�صتوى 

، وميكن 
)	(

جزيئي �صغري ل يزيد عن مائة نانو، فتظهر لنا بذلك خ�صائ�س جديدة

�ملادة على  تغيري  �إمكانية  يدر�س  �لذي  �لعلم  �إنها  بيان مفهومها:  ا يف  �أي�صً يقال  �أن 

ينظر: تقنية �لنانو وتطبيقاتها يف جمالت �لعلوم �ملختلفة، د. هبة �لد�صوقي، 77، و�مل�صوؤولية �جلنائية   )	(

�لنانو  وتقنية   ،	4	 حممد،  ن�صر  حممد  د.  �لطبي،  �لعمل  يف  �لنانو  تقانة  ��صتخد�م  عن  �لنا�صئة 

وم�صتقبل �لب�صرية، د. ح�صن �صحاتة، 		.

ينظر: دور �لنانو تكنولوجي يف تطوير �لأد�ء �لوظيفي للمالب�س، حممد �لغندور، 7	.  )	(

ينظر: تقنية �لنانو وم�صتقبل �لب�صرية، د. ح�صن �صحاتة، 		.  )	(
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م�صتوى �لنانو، وذلك لإنتاج مو�د جديدة �أو �أجهزة متطورة خلدمة م�صالح �لإن�صان 

.
)	(

يف جمالت خمتلفة

وتعود ن�صاأة هذه �لتقنية -ب�صورة بد�ئية- بح�صب ر�أي بع�س �خلرب�ء �إىل زمن 

و�لأو�ين  �لزجاج  �صانعي  يد  على  وذلك  �ل�صينية  و�حل�صارة  �لإغريقية  �حل�صارة 

ذكر  فقد  �مل�صمار،  هذ�  يف  م�صاهمة  له  كان  �لإ�صالمي  �لع�صر  �أن  كما  �لفاخرة، 

و�لذي  ومرونته،  �ملعروف ب�صالبته  �لدم�صقي  �ل�صيف  �أن  �لأملان  �لباحثني  عدد من 

ي�صمى �صيف �صالح �لدين ُيعد �أحد �أقدم �لتطبيقات لتقنية �لنانو، وهذه �لتطبيقات 

�لباحثني  من  كثري  في�صري  �حلديثة  �لأبحاث  و�أما  مق�صودة،  وغري  وبد�ئية  قدمية 

�إىل �أن �لعامل �لفيزيائي �لأمريكي ريت�صارد فيمان يعد من �أو�ئل من �أ�صار �إىل تقنية 

فتحت  وقد  9	9	م  عام  �ألقاها يف  وذلك يف حما�صرة  �لع�صر �حلديث،  �لنانو يف 

للباحثني �آفاًقا يف هذ� �ملجال، ويف عام 974	م ظهر ��صم تقنية �لنانو و�نت�صر بني 

�مل�صاعدة  �لأدو�ت  تطور  مع  خا�صة  �ملجال  هذ�  يف  �لأبحاث  وز�دت  �ملتخ�ص�صني 

كاملكرب�ت )�مليكرو�صكوب( وقد تو�صع �لهتمام بهذ� �ملجال تو�صًعا كبرًي� و�أ�صبح بع�س 

�ملخت�صني ي�صمي هذ� �لع�صر بع�صر ثورة �لتقنية �لنانوية نظًر� لتعدد ��صتعمالتها 

.
)	(

وعمق �أثرها وقدرتها على تغيري منط �حلياة ب�صورة غري م�صبوقة

بهذ�  كبرًي�  �هتماًما  �لدول  من  كثري  �أظهرت  �لأخرية  �لع�صرين  �ل�صنو�ت  ويف 

�ملجال، ويف بالدنا �ململكة �لعربية �ل�صعودية -حر�صها �هلل- �أن�صئت مر�كز متخ�ص�صة 

.
)	(

يف �جلامعات ويف غريها لتطوير �لأبحاث يف هذ� �ملجال

ح�صني  �صيماء  �مل�صتقبل،  يف  و�آثاره  و�لغذ�ئي  �لزر�عي  �ملجال  يف  وتطبيقاته  تكنولوجو  �لنانو  ينظر:   )	(

و�آخرون، 9	.

�لنانو  وتقنية   ،		-	0 �ل�صويان  حممد  د.  �ل�صاحلي،  حممد  د.  �لنانو،  تقنية  يف  مقدمة  ينظر:   )	(

وتطبيقاتها يف جمالت �لعلوم �ملختلفة، د. هبة �لد�صوقي 77-78، وعامل �لنانو: مفاتيح للفهم فربي�س 

متناهية  �جل�صيمات  تقنية  �لنانو:  لتقنية  �لو�عد  و�مل�صتقبل   ،	0	 زمويل،  مو�صى  ترجمة:  �أمربيايل، 

�ل�صغر، �أ.د. جويديب دوتا، ترجمة: حممد عقيد 		-		.

منها مركز �لتميز �لبحثي لتقنية �لنانو بجامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن ومعهد �مللك عبد�هلل لتقنية   )	(

�لنانو بجامعة �مللك �صعود ومركز �لتقنيات متناهية �ل�صغر )�لنانو( بجامعة �مللك عبد�لعزيز وغريها.
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املطلب الثاين

جمالت تقنية النانو

تتميز تقنية �لنانو عن غريها من �لتقنيات �ملعا�صرة بتاأثريها �لو��صع يف جمالت 

علمية كثرية، فهي ذ�ت تاأثري يف جمال �لطب و�لهند�صة و�حلا�صب �لآيل و�لت�صالت 

هذه  �صاهمت  �لطب  جمال  ففي  وغريها؛  و�لزر�عة  و�لعمارة  �ملختلفة  و�ل�صناعات 

وعالجها؛  وت�صخي�صها  �لأمر��س  منع  يف  �ملتبعة  �لطبية  �لقو�عد  تغيري  يف  �لتقنية 

د�خل  �لدو�ء  �ملثال- طرًقا جديدة حلامالت  �صبيل  -على  �لنانو  تقنية  تقدم  حيث 

تكون  نانو(  مقيا�س  �إىل  ت�صل  �أحجام  نانوية ذ�ت  )ت�صمى حامالت  �لإن�صان  ج�صم 

قادرة على ��صتهد�ف خاليا خمتلفة يف �جل�صم، وميكن بو��صطة هذه �لتقنية ت�صوير 

خاليا �جل�صم ب�صهولة، كما لو �أننا ناأخذ لها �صورة عادية. وت�صتخدم �أنو�ع كثرية من 

�أدو�ت  �أو  للدو�ء  كحامالت  تعمل  بحيث  �لطبية  �لتطبيقات  يف  �لنانوية  �جل�صيمات 

�خلاليا  لتدمري  بالذهب  �ملطلية  �لنانوية  �لأغلفة  ت�صتخدم  كما  �جل�صم،  لت�صوير 

�ل�صرطانية حيث يبلغ طول هذه �لأغلفة 0		 نانو وهي �أ�صغر من �خللية �ل�صرطانية 

مبقد�ر 70	 مرة، فحينما حتقن هذه �لأغلفة �لنانوية د�خل �جل�صم تلت�صق تلقائًيا 

�لأحمر  حتت  ليزر  لأ�صعة  �خلاليا  تلك  تعري�س  يتم  ثم  ومن  �ل�صرطانية  باخلاليا 

و�لتي تعمل على ت�صخني �لذهب ورفع درجة حر�رته مما يوؤدي �إىل �حرت�ق �خلاليا 

�ل�صرطانية وموتها دون غريها من �خلاليا �ل�صليمة، ولتقنية �لنانو تطبيقات �أخرى 

.
)	(

كثرية يف �ملجال �لطبي ل ي�صع �ملقام لذكرها

ك�صناعة  �ل�صناعي،  �ملجال  يف  �لكبري  تاأثريها  �لنانو  تقنية  تطبيقات  ومن 

�ملياه وحتليتها  تنقية  و�آلت  �لتجميل  وم�صتح�صر�ت  و�لزجاج  و�لطائر�ت  �ل�صيار�ت 

و�ل�صو�ئل  للبقع  مقاومة  �ملالب�س  تلك  تكون  بحيث  و�ملن�صوجات  �ملالب�س  و�صناعة 

�لنانو  وتقنية   ،	7-	6 �ل�صويان  عبد�هلل  د.  �ل�صاحلي،  حممد  د.  �لنانو،  تقنية  يف  مقدمة  ينظر:   )	(

وتطبيقاتها يف جمالت �لعلوم �ملختلفة، د. هبة �لد�صوقي، 80.

و�مل�صتقبل �لو�عد لتقنية �لنانو: تقنية �جل�صيمات متناهية �ل�صغر، �أ. د. جويديب دوتا، ترجمة حممد   

عقيد، 		.
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تدخل  �لتي  �ملجالت  ومن   .
)	(

و�لرو�ئح �لأو�صاخ  من  نف�صها  تنظيف  على  وقادرة 

�أ�صاليب  �إىل  للو�صول  �لغذ�ئية وذلك  و�ل�صناعات  �لزر�عة  �لنانو جمال  تقنية  فيها 

زر�عية حديثة تخف�س �لتكاليف وت�صاهم يف تقليل �لأمر��س �لتي ت�صيب �ملحا�صيل 

�لزر�عية وتزيد من كفاءة �لأ�صمدة �مل�صنعة وتقلل تكلفتها، وقد �صاهمت �لتطور�ت 

�ل�صريعة يف هذ� �ملجال يف ظهور تقنيات و�أ�صاليب جديدة يف خمتلف طرق �لزر�عة 

�أ�صر�ر  من  خالية  غذ�ئية  مو�د  لإنتاج  �لغذ�ء  �صركات  ت�صعى  حيث  �لأغذية  و�إنتاج 

�ملو�د �حلافظة و�أقل تكلفة مما هي عليه �ليوم وذلك من خالل تقليل ��صتخد�م �ملو�د 

، وقد �أعلنت بع�س �ل�صركات �لكبرية يف 
)	(

�لكيميائية يف حت�صري و�إنتاج �ملو�د �لغذ�ئية

ا  جمال �ل�صناعات �لغذ�ئية �أنها ت�صعى ل�صتخد�م تقنية �لنانو يف �إنتاج �لغذ�ء عو�صً

عن جني �حلبوب، وتربية �ملو��صي بهدف �حل�صول على �لكربوهيدر�ت و�لربوتينات 

با�صتخد�م �لنانو بوت )Nano bots( �لتي ت�صتطيع �أن جتمع �صر�ئح �للحم �أو �لطحني 

.
)	(

من ذر�ت �لكربون و�لهيدروجني و�لأك�صجني �ملوجودة يف �لهو�ء..

وميتد تاأثري هذه �لتقنية يوًما فيوًما بف�صل ما حباه �هلل  للنا�س من علوم 

متطورة يتفاعل بع�صها مع بع�س وينتج عنها �أمور جديدة مل تكن معلومة لأحد.

املطلب الثالث

اآثار تقنية النانو

�أدل على ذلك من دخولها  �إيجابية كثرية جًد�، ول  �آثار  �لنانو  لتطبيقات تقنية 

ملجالت كثرية �صت�صاهم يف خدمة �لإن�صان وتي�صري �أمور حياته، وقد �أ�صرت يف �ملبحث 

ينظر: مقدمة يف تقنية �لنانو، د. �ل�صاحلي، د. �ل�صويان 9	-	4، وتقنية �لنانو وتطبيقاتها يف جمالت   )	(

�لعلوم �ملختلفة، د. هبة �لد�صوقي 80-	8، و��صتخد�م تقنية �لنانو لإك�صاب �أقم�صة �جلو�رب �ملقاومة 

للبكترييا، د. هدى حبيب 8	-9	.

ح�صني  �صيماء  �مل�صتقبل،  يف  و�آثاره  و�لغذ�ئي  �لزر�عي  �ملجال  يف  وتطبيقاته  تكنولوجي  �لنانو  ينظر:   )	(

و�آخرون 	6-	6، وتقنية �لنانو وتطبيقاتها يف جمالت �لعلوم �ملختلفة، د. هبة �لد�صوقي 	86-8.

ينظر: �لنانو تكنولوجي يف جمال �صناعة �لغذ�ء د. ولء �ل�صريف 	، وتكنولوجيا �لنانو وتطبيقات يف   )	(

جمالت عديدة �أ.د علي درباله و د �أماين حمزة 7	.
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�ل�صابق �إىل جملة من �ملجالت �إل �أنني هنا �صاأ�صري �إىل منوذجني من �لنماذج �لتي 

�صاهمت فيها هذه �لتقنية ب�صكل مبا�صر وكان لها �أثر �إيجابي بارز: 

�لنموذج �لأول: يف جمال حتلية �ملياه، حيث ��صتطاع فريق من �لعلماء �ل�صعوديني 

بكميات  �لنانو  تقنية  بو��صطة  �ملياه  بتحلية  تتعلق  �خرت�ع  بر�ءة  ي�صجلو�  �أن 

.
)	(

م�صاعفة وبُع�صر �لتكلفة �حلالية، مع �صهولة تطبيقه

للتطهري   
)	(

�لنانوية �لتيتانيوم  �أك�صيد  ثاين  تقنية  ��صتعمال  �لثاين:  �لنموذج 

�لذ�تي لك�صوة �لكعبة �مل�صرفة، حيث �إن ك�صوة �لكعبة تتعر�س ب�صكل مبا�صر 

�للم�س  جر�ء  �لطائفني؛  من  �لب�صرية  �لعو�مل  عن  �لناجتة  �مللوثات  �إىل 

و�لحتكاك و�لتعلق باأ�صتارها، ومن هنا برزت �حلاجة ل�صتعمال و�صيلة فعالة 

لتنظيف ك�صوة �لكعبة دون تدخل ب�صري، وذلك عن طريق تقنية ثاين �أك�صيد 

�لأن�صجة  تغليف  بعد  �ل�صم�س  �أ�صعة  على  تعتمد  حيث  �لنانوية،  �لتيتانيوم 

�أك�صيد �لتيتانيوم �لتي تعمل كمحفز�ت لتحطيم  بج�صيمات نانوية من ثاين 

باإز�لة مو�د  �ملو�د �لع�صوية و�جلر�ثيم بحيث تقوم �لأقم�صة بتطهري نف�صها 

.
)	(

�لت�صاخ و�لرو�ئح و�لبكترييا و�لبقع �مللونة و�ملو�د �لع�صوية �ل�صارة

ينظر: تكنولوجيا �لنانو من وجهة نظر �صرعية، د. هاين �لطعيمات، 6	.   )	(

https: //www.spa.gov.sa/840439
https: //www.alwatan.com.sa/article/28880

ثاين �أك�صيد �لتيتانيوم )�أو �أك�صيد �لتيتانيوم �لرباعي( �أو تيتانيا هو �أك�صيد يتكون طبيعًيا للتيتانيوم، وله   )	(

�ل�صيغة �لكيميائية TiO2. عندما ي�صتخدم كخ�صاب، فاإنه ي�صمى �لتيتانيوم �لأبي�س، �لأبي�س �ل�صابغ 

رقم Pigment White 6 (CI 77891( 6. وثاين �أك�صيد �لتيتانيوم م�صهور ب�صبب ��صتخد�ماته �لكثرية 

بدًئا من �لدهان وو�ق من �ل�صم�س �إىل ��صتخد�مه يف تلوين �لطعام. وعند ��صتخد�مه كملون يف �لطعام 

يكون له رقم)E171(. ينظر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%
D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%

D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8

�أحمد  �لتيتانيوم، عمر ب�صري  نانو تكنلوجيا  با�صتخد�م  �مل�صرفة  �لكعبة  لك�صوة  �لذ�تي  �لتطهري  ينظر:   )	(

و�آخرون، 	0	.
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و�لناظر يف هذه �لتقنية يرى كثرًي� من �لإيجابيات و�ملنافع، ويف �ملقابل نرى �أن 

تكون هذه  وقد  �ل�صلبية  �لآثار  بع�س  تخوًفا من  �ملجال  �لباحثني يف هذ�  بع�س  لدى 

�ملخاوف م�صتندة �إىل جتارب علمية ما ز�لت حمل در��صة، وعلى كل حال ف�صاأذكر 

قبل  علي  لز�ًما  �أرى  �أنني  �إل  �ملتخ�ص�صون  ذكرها  �لتي  و�ل�صلبيات  �ملخاطر  بع�س 

ذكر هذه �ملخاطر �أن �أنبه �إىل ق�صية منهجية يف مثل هذه �لدر��صات وهي: �أن هذه 

�لتقنيات �لنا�صئة تتطور ب�صورة مت�صارعة ويتالفى �لعلماء بع�س خماطرها من خالل 

�لبتكار�ت �ملتجددة، فلذلك يتعني على �لباحث �ل�صرعي و�لفقيه مر�جعة �أحدث ما 

؛ لئال يكون نظره م�صتنًد� �إىل نظريات قدمية 
)	(

ن�صر من �لدر��صات حول هذه �لنازلة

تو�صل �لعلم �إىل خالفها و�هلل �أعلم.

من �أبرز ما ذكره �لباحثون حول خماطر تقنيات �لنانو ما ياأتي: 

على  وقدرتها  حجمها  ل�صغر  نظًر�  �لإن�صان  ج�صد  �إىل  �لنانوية  �ملو�د  دخول 

�لو�صول �إىل �أدق �جلزئيات د�خل ج�صم �لإن�صان. فعلى �صبيل �ملثال ي�صتطيع ج�صيم 

نانوي بحجم 00	 نانو مرت �أن يدخل يف خاليا �جل�صم، و�لأخطر من ذلك �أن ج�صيًما 

نو�ة �خللية مما يعني وجود �حتمال كبري  �لدخول يف  ي�صتطيع  نانو مرت   70 بحجم 

حلدوث تفاعل بينها وبني خاليا �جل�صم، وهذه �ملخاوف لها ما يربرها فقد �أظهرت 

بع�س �لدر��صات �لتي �أجريت على �حليو�نات يف �ملخترب �صيًئا من هذه �لآثار �ل�صلبية.

نفايات  ذلك  �أمثلة  ومن  �لبيئة،  على  �آثار  من  �لنانوية  �ل�صناعات  ينتج عن  ما 

�ل�صناعات �لنانوية؛ حيث �إنها تعود �إىل �لبيئة مرة �أخرى وترمى يف �أماكن �ملخلفات 

مما  �أخرى،  مرة  فتنت�صر  �لعادية  �لنفايات  بقية  مع  �أم  خا�صة  �أماكن  �أكانت  �صو�ًء 

.
)	(

ينجم عنه �أ�صر�ر على �ل�صحة �لعامة و�صالمة �لبيئة

هذ� �ملجال فيه جدل كبري حتى �إن بع�س �لباحثني ذكر �أن �لكتابات �لعلمية حول ق�صية �إثبات �أ�صر�ر   )	(

�لنانو و�لكتابات �مل�صادة لها قد بلغت منذ عام 000	م �إىل عام 9	0	م �أكرث من ع�صرة �آلف بحث 

وورقة علمية ومقالة يف �ملجالت �لأوروبية �لأمريكية.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15376516.2019.1566425 :ينظر

ينظر: خماطر تكنولوجيا )�ملتناهي يف �ل�صغر( يف �مل�صتقبل: مر�جعة كتاب: هل ينبغي لنا �أن =  )	(
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املبحث الأول

تطهري الأقم�شة امل�شنوعة با�شتخدام تقنية النانو

يعد جمال �لأقم�صة و�مللبو�صات من �ملجالت �لتي دخلت فيها تقنية �لنانو و�أ�صبح 

جزيئات  با�صتخد�م  م�صممة  من�صوجات  وهي  �لنانوية  بالأقم�صة  يعرف  ما  هناك 

�صغرية متنح �ملو�د �لعادية خ�صائ�س معينة مثل �ملقاومة �ل�صديدة لل�صو�ئل و�ملاء، 

للخا�صية  تبًعا  �لبكترييا  و�لقوة، ومقاومة  �ملرونة  و�لرطوبة، وزيادة  �لر�ئحة  و�إز�لة 

ت�صمى  نانومرتية  �ألياف مبقايي�س  �إما من  �لنانوية،  �لأقم�صة  �ملطلوبة، وت�صنع هذه 

�لألياف �لنانوية، �أو ت�صكل عن طريق حملول يحتوي على ج�صيمات نانوية على ن�صيج 

عادي، وهذه �جلزيئات و�لألياف متالأ �لفر�غات د�خل �صعري�ت �لقما�س ولذلك يبقى 

�ملاء و�لغبار وغريها فوق �صطح �لن�صيج �إىل �أن تتدحرج قطر�ت �ملاء من فوق �لقما�س 

�ملاء  ينفذ  �أن  ذلك ميكن  ومع  �لقما�س،  يبتل  �أن  دون  و�لغبار  �لأو�صاخ  معها  وتاأخذ 

عرب �لقما�س �إذ� تعر�س ل�صغط قوي ويبقى �لقما�س حمافًظا على ملم�صه ونفاذيته 

�لأطفال  مالب�س  وبع�س  للغو��صني  ثياب  خياطة  يف  �لأقم�صة  هذه  وت�صتعمل  للهو�ء، 

�ل�صحية  للكو�در  �أو  للمر�صى  �مل�صتعملة  �ملالب�س  وبع�س  �لريا�صية  �ملالب�س  وبع�س 

وكذلك بع�س مالب�س رو�د �لف�صاء، وتختلف هذه �لأقم�صة �لنانوية من حيث تاأثرها 

وبع�صها ل ي�صره ذلك؛ وذلك  يتاأثر بذلك  �أو  باملاء  ُغ�صل  �إذ�  يف�صد  باملاء فبع�صها 

.
)	(

بح�صب �أ�صلوب �لت�صنيع و�لأغر��س �ملق�صودة منها

�لدر��صات  ��صت�صر�ف  جملة  �حل�صاين.  فتيحة  عر�س/  مارنو.  لفر�ن�صولني  �لنانو؟  من  نخاف   =

�مل�صتقبلية، عدد	 )7	0	(، 			-			. طب �لنانو تكنولوجيا �لنانو وتطبيقاتها يف �لطب، د. �أحمد 

عوف حممد عبد�لرحمن، 	0	-0		. ومقدمة يف تقنية �لنانو، د. �ل�صاحلي ود. �ل�صويان 	4.

 	9-	8 حبيب  هدى  د.  للبكترييا،  �ملقاومة  �جلو�رب  �أقم�صة  لإك�صاب  �لنانو  تقنية  ��صتخد�م  ينظر:   )	(

ومعاجلة �أقم�صة �ل�صا�س بالنانوكيتوز�ن لال�صتخد�م يف �ملجال �لطبي، و�صام �أ�صامة و�صمري حمجوب، 

8	، ودور �لنانو تكنولوجي يف تطوير �لأد�ء �لوظيفي للمالب�س حممد �لغندور، 8	، 4	، 8	، 0	. =
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ومع �لتو�صع يف هذه �ملنتجات و�نت�صارها يف بالد �مل�صلمني ياأتي �ل�صوؤ�ل �ل�صرعي 

عن كيفية تطهري هذه �لألب�صة �إذ� وقعت عليها �لنجا�صة؛ وعند �لنظر يتبني �أن هذه 

�لأقم�صة على ثالثة �أنو�ع: 

النوع الأول:

يقبل �لغ�صل باملاء دون �صرر فهذ� يغ�صل باملاء لإز�لة �لنجا�صة عنه ك�صائر �لألب�صة؛ 

ويدل لذلك �أحاديث كثرية منها حديث �أ�صماء  قالت: جاءت �مر�أٌة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

فقالت: �أر�أيت �إحد�نا حتي�س يف �لثوب كيف ت�صنع؟ قال: »حُتته ثم تقر�صه باملاء، 

.
)	(

وتن�صحه وت�صلي فيه«

وجه �ل�صتدلل: 

وذلك  �لنجا�صة  ت�صيبه  �لذي  �لثوب  تطهري  كيفية  �إىل  �أر�صدها  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن 

با�صتعمال �ملاء.

.
)	(

وقد �أجمع �لعلماء على ذلك

النوع الثاين:

ميكن غ�صله باملاء لكن �ملاء يوؤثر فيه في�صرع �إليه �لف�صاد ويكون �لأف�صل تطهريه 

ور�ئحتها،  ولونها  �لنجا�صة  جرم  ُتذهب  كيميائية  �أدو�ت  با�صتخد�م  �أخرى  بطرق 

 يف م�صاألة ��صرت�ط  �لفقهاء  �لنوع يبنى على كالم  �ل�صرعي يف هذ�  و�حلكم 

�ملاء لإز�لة �لنجا�صة، وقد �ختلف �لعلماء فيها على قولني: 

http: / /nadinano.com/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-
%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA

%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81

رو�ه �لبخاري، كتاب �لو�صوء، باب غ�صل �لدم )	/		(، رقم 7		، وم�صلم، كتاب �حلي�س، باب جنا�صة   )	(

�لدم وكيفية غ�صله )	/66	(، رقم 	9	.

ينظر: �صرح �صحيح �لبخاري لبن بطال )	/404(، �لإجماع لبن �ملنذر )		(، ومر�تب �لإجماع لبن   )	(

حزم )46(.
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�لقول �لأول: ��صرت�ط �ملاء �لطهور لإز�لة �لنجا�صة وعدم �صحة �لتطهري بغريه، 

 ،
)	(

، و�حلنابلة يف �مل�صهور من �ملذهب
)	(

، و�ل�صافعية
)	(

وهو مذهب �ملالكية

.
)4(

وبه قال حممد بن �حل�صن وزفر من �حلنفية

�لقول �لثاين: �صحة �إز�لة �لنجا�صة بكل مائع مزيل لها، ول يتعني ��صتعمال �ملاء، وهو 

، �ختارها �صيخ �لإ�صالم 
)6(

، ورو�ية يف مذهب �حلنابلة
)	(

�ملذهب عند �حلنفية

.
)7(

�بن تيمية بل ز�د على ذلك باأن �لنجا�صة تزول باأي مزيل ولو مل يكن مائًعا

الأدلة واملناق�شات: 

ا�شتدل اأ�شحاب القول الأول مبا ياأتي: 

الدليل الأول: قوله تعاىل: )ک    ک  ک  گ  گ( ]�لفرقان: 48[.

وقوله تعاىل: )ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ( ]�لأنفال: 		[.

وجه �ل�صتدلل: 

�أنه ملا و�صف �هلل  �ملاء باأنه طهور، و�منت باإنز�له من �ل�صماء ليطهرنا 

.
)8(

به دل على �خت�صا�صه بذلك ولو �أحلقنا به غريه ملا ح�صل به �لمتنان

ينظر: �ملقدمات �ملمهد�ت لبن ر�صد )	/86(، وجامع �لأمهات لبن �حلاجب )8	(، و�لتاج و�لإكليل   )	(

للمو�ق )	/60(، ومو�هب �جلليل للحطاب )	/	4(.

وحتفة   ،)4/	( �ملطالب  و�أ�صنى   ،)			-		4/	( للنووي  و�ملجموع   ،)69/	( لل�صافعي  �لأم  ينظر:   )	(

�ملحتاج للهيثمي )	/64-	6(.

ينظر: �لفروع لبن مفلح )	/9		(، و�صرح �لزرك�صي )	/6		(، و�لإن�صاف للمرد�وي )	/09	(،   )	(

و�صرح منتهى �لإر�د�ت للبهوتي )	/	0	(.

ينظر: �ملب�صوط لل�صرخ�صي )	/	8(، وبد�ئع �ل�صنائع للكا�صاين )	/	8(.  )4(

ينظر: �ملب�صوط لل�صرخ�صي )	/	8(، وبد�ئع �ل�صنائع )	/	8(، وتبيني �حلقائق للزيلعي )	/70-69(،   )	(

و�لعناية �صرح �لهد�ية للبابرتي )	/	9	-	9	(.

ينظر: �لفروع لبن مفلح )	/9		(، �لإن�صاف للمرد�وي )	/09	(، و�صرح �لزرك�صي )	/7		(.  )6(

ينظر: جمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية )		/	47(، و�لإن�صاف )	/09	(.  )7(

ينظر: �أحكام �لقر�آن لبن �لعربي )	/	44(، و�ملجموع للنووي )	/4		-			(.  )8(
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فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �مر�أة  جاءت  قالت:    �أ�صماء  حديث  الثاين:  الدليل 

باملاء  �لثوب كيف ت�صنع؟ قال: »حتتُّه ثم تقر�صه  �إحد�نا حتي�س يف  �أر�أيت 

.
)	(

وتن�صحه وت�صلي فيه«

ملسو هيلع هللا ىلص عن  �صاألت ر�صول �هلل  �أم قي�س بنت حم�صن قالت:  الثالث: حديث  الدليل 

.
)	(

�لثوب ي�صيبه دم �حلي�س؟ قال: »حكيه ب�صلع، و�غ�صليه مباء و�صدر«

وجه �ل�صتدلل من �حلديثني:

.
)	(

�أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قد خ�س �ملاء بالغ�صل و�لتطهري فدل على �أنه ل يجوز بغريه

ونوق�س: 

�أن هذ� خرج خمرج �لغالب ل خمرج �ل�صرط، كقوله تعاىل: )ڳ  . 	

ڳ  ڳ  ڳ( ]�لن�صاء: 		[، و�ملعنى يف ذلك �أن �ملاء �أكرث وجوًد� 
.

)4(

من غريه

نفي . 	 على  يدل  ل  هنا  بالذكر  وتخ�صي�صه  وجوًد�  �ملائعات  �أعم  �ملاء  �أن 

، فالأمر بالإز�لة باملاء يف ق�صايا معينة ومل يرد �أمر 
)	(

�حلكم عما عد�ه

.
)6(

عام باأن تز�ل كل جنا�صة باملاء

الدليل الرابع: حديث �أبي ثعلبة �خل�صني  �أنه قال: يا ر�صول �هلل �إنا جناور 

�صبق تخريجه.  )	(

رو�ه �لإمام �أحمد يف م�صنده )49/44	( رقم 6998	 و�أبو د�ود كتاب �لطهارة. باب �ملر�أة تغ�صل ثوبها   )	(

�لذي تلب�صه يف حي�صها )	/	7	(، رقم 	6	، و�لن�صائي. كتاب �حلي�س و�ل�صتحا�صة، باب دم �حلي�س 

ي�صيب �لثوب )	/4		( رقم 	9	، و�صّححه جماعة من �لعلماء منهم: �بن خزمية و�بن حبان و�بن 

�لقطان و�لألباين. ينظر: �لبدر �ملنري لبن �مللقن )	/6		(، و�صل�صلة �لأحاديث �ل�صحيحة لالألباين 

.)60	/	(

ينظر: �لبيان للعمر�ين )	/7	(، وعمدة �لقاري للعيني )	/	4	(.  )	(

ينظر: عمدة �لقاري للعيني )	/	4	(.  )4(

�ملر�جع �ل�صابقة. ونيل �لأوطار لل�صوكاين )	/9	(.   )	(

ينظر: جمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية )		/	47(.  )6(
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�أهل �لكتاب وهم يطبخون يف قدورهم �خلنزير وي�صربون يف �آنيتهم �خلمر، 

فقال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن وجدمت غريها فكلو� فيها و��صربو�، و�إن مل جتدو� 

.
)	(

غريها فارح�صوها باملاء وكلو� و��صربو�«

وجه �ل�صتدلل: 

�لوجوب فدل  يقت�صي  و�لأمر  باملاء دون غريه  بغ�صلها  �أمرهم  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن 

.
)	(

على �أنه ل يجوز بغريه

ونوق�س بنحو ما نوق�س به ما قبله. جاء يف نيل �لأوطار: “ول يخفاك �أن جمرد 

�أنه يتعني لكل  ]�أي �ملاء[ لإز�لة خ�صو�س هذه �لنجا�صة ل ي�صتلزم  �لأمر به 

جنا�صة، فالتن�صي�س عليه يف هذه �لنجا�صة �خلا�صة ل ينفي �إجز�ء ما عد�ه 

�ملغ�صول  باعتبار  عموم  ول  �ملاء  على  ح�صر  فال  عد�ه،  فيما  �ملطهر�ت  من 

.
فاأين دليل �لتَّعني �ملدعى؟”)	(

عن  �لنجا�صة  تدفع  ل  و�جلامد�ت  �ملائعات  من  �ملاء  غري  �أن  اخلام�س:  الدليل 

؟!
)4(

نف�صها فكيف تدفعها عن غريها

ويناق�س: 

بعدم �لت�صليم باأن غري �ملاء من �ملائعات ل يدفع �لنجا�صة عن نف�صه، بل �لر�جح 

و�لرتمذي.   ،	8	9 رقم   )649/	( �لكتاب  �أهل  �آنية  يف  �لأكل  باب  �لأطعمة.  كتاب  د�ود.  �أبو  رو�ه   )	(

�لأطعمة. باب ما جاء يف �لأكل يف �آنية �لكفار )	/			( رقم 797	 وقال �لرتمذي: )هذ� حديث ح�صن 

�صحيح( و�أ�صله يف �ل�صحيحني بلفظ: )فاإن وجدمت غريها فال تاأكلو� فيها، و�إن مل جتدو� فاغ�صلوها 

�لقو�س  �صيد  باب  و�ل�صيد،  �لذبائح  كتاب  �لبخاري،  رو�ه  �ملاء.  ذكر  دون  �لغ�صل  بذكر  فيها(  وكلو� 

)86/7(. وم�صلم، كتاب �ل�صيد و�لذبائح، باب �ل�صيد بالكالب �ملعلمة و�لرمي )	/				(. ومعنى 

ح�س: �لَغ�صل. ينظر: �لنهاية يف غريب �حلديث لبن �لأثري  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فارح�صوها«؛ �أي: �غ�صلوها و�لَرّ

)	/08	(، ول�صان �لعرب لبن منظور )7/			(.

ينظر: نيل �لأوطار لل�صوكاين )	/9	-60(.  )	(

نيل �لأوطار )	/60( وينظر: �لبناية �صرح �لهد�ية للعيني )	/706(.  )	(

ينظر: �أحكام �لقر�آن لبن �لعربي )	/	44(.  )4(
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من �أقو�ل �أهل �لعلم �أنه كاملاء فال يحكم بنجا�صته �إل بتغريه بالنجا�صة، فاإذ� 

، وقول يف 
)	(

مل تغريه فهو باٍق على طهوريته وهذ� مذهب جماعة من �ل�صلف

، و�ختار هذ� 
)4(

، و�حلنابلة
)	(

، ورو�ية يف مذهب �ملالكية
)	(

مذهب �حلنفية

.
)6(

، و�صيخ �لإ�صالم �بن تيمية
)	(

�لقول �لإمام �لبخاري

الدليل ال�شاد�س: �أن �لنجا�صة لي�صت معنى حم�صو�ًصا، حتى يقال: كلما �أز�لها فقد 

قام به �لغر�س، و�إمنا �لنجا�صة حكم �صرعي َعنيَّ له �صاحب �ل�صريعة �ملاء، 

فال يلحق به غريه، �إذ لي�س يف معناه، ولأنه لو حلق به لأ�صقطه، و�لفرع �إذ� 

.
)7(

عاد �إحلاقه بالأ�صل بالإ�صقاط �صقط يف نف�صه

ويناق�س: 

بعدم �لت�صليم باأن �لنجا�صة لي�صت معنى حم�صو�ًصا بل هي حم�صو�صة م�صاهدة 

يثبت �حلكم بوجودها ويزول بزو�لها ولهذ� فلو قطع من �لثوب مو�صع �لنجا�صة 

.
)8(

لبقي �لباقي طاهًر�، و�إز�لة �لعني كما حت�صل باملاء حت�صل ب�صائر �ملائعات

وا�شتدل اأ�شحاب القول الثاين بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول: حديث عائ�صة  قالت: “ما كان لإحد�نا �إل ثوب و�حد حتي�س 

.
فيه، فاإذ� �أ�صابه �صيء من دم قالت بريقها فق�صعته بظفرها”)9(

ينظر: جمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية )		/			(.  )	(

ينظر: �لبحر �لر�ئق لبن جنيم )	/	8(، وحا�صية �بن عابدين )	/	8	(.  )	(

ينظر: �لتاج و�لإكليل للمو�ق )	/6		، 	6	( ومو�هب �جلليل للحطاب )	/			-4		(.  )	(

ينظر: �لإن�صاف للمرد�وي )	/67(، وك�صاف �لقناع للبهوتي )	/40(، وجمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم   )4(

�بن تيمية )		/			(.

ينظر: فتح �لباري لبن حجر )669/6(.  )	(

ينظر: جمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية )		/4		(.  )6(

ينظر: �أحكام �لقر�آن لبن �لعربي )	/	44(.  )7(

ينظر: �ملب�صوط لل�صرخ�صي )	/96(، وجمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية )		/	476-47(.  )8(

رو�ه �لبخاري، كتاب �حلي�س، باب هل ت�صلي �ملر�أة يف ثوب حا�صت فيه؟ )	/69( رقم 			، ومعنى   )9(

فق�صعته: �أي دلكته وعاجلته. ينظر: �لتو�صيح ل�صرح �جلامع �ل�صحيح لبن �مللقن )	/67(.
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وجه �ل�صتدلل: 

�أنها تطهر ثوبها  بالريق فدل على �أن �ملائعات �لأخرى مطهرة، و�أن 

.
)	(

�ملاء لي�س ب�صرط لإز�لة �لنجا�صة

ونوق�س: 

باأن مثل هذ� �لدم ي�صري ل جتب �إز�لته، بل ت�صح �ل�صالة معه ويكون عفًو�، 

ومل ُترد عائ�صة غ�صله وتطهريه بالريق، ولهذ� مل تقل كنا نغ�صله بالريق، و�إمنا 

�أر�دت �إذهاب �صورته لقبح منظره، فيبقى �ملحل جن�ًصا كما كان ولكنه معفو 

.
)	(

عنه لقلته

و�أجيب: 

�لنجا�صات  �لي�صري من  باأن  �لقائلني بهذ� �جلو�ب -�جلمهور- ل يرون  باأن 

معفو عنه ول يعفى عندهم منها عن �صيء �صو�ًء �أكان قلياًل �أم كثرًي�، وهذ� 

معفو  عندهم  �لي�صري  فاإن  و�فقه؛  ومن  حنيفة  �أبي  مذهب  على  ي�صح  �إمنا 

عنه وهو ما دون �لدرهم فاحلديث حينئذ حجة عليهم حيث �خت�صو� �إز�لة 

.
)	(

�لنجا�صة باملاء

وقولهم: مل ترد غ�صله وتطهريه بالريق..

�حلي�صة  دم  تغ�صل  �إحد�نا  كانت  »قد  للحديث:  �أخرى  برو�ية  عنه  فيجاب 

، فدل ذلك على �أن �لغ�صل ل يخت�س باملاء.
)4(

بريقها تقر�صه بظفرها«

الدليل الثاين: حديث �أبي هريرة  قال: قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إذ� �صرب 

�صحيح  على  �لباري  وفي�س   ،)4		-4		/4( �مللقن  لبن  �ل�صحيح  �جلامع  ل�صرح  �لتو�صيح  ينظر:   )	(

�لبخاري للك�صمريي )	/496( و�ملجموع للنووي )	/	4	(.

ينظر: �ملجموع للنووي )	/	4	(، و�لفتاوى �لفقهية للهيثمي )	/9		(.  )	(

ينظر: عمدة �لقاري للعيني )	/	8	(.  )	(

رو�ه عبد�لرز�ق يف �مل�صنف. كتاب �حلي�س. باب دم �حلي�صة ت�صيب �لثوب )	/9		-0		(.  )4(
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.
)	(

�لكلب يف �إناء �أحدكم فليغ�صله �صبًعا«

وجه �ل�صتدلل: 

�أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أمر بغ�صل �لإناء �أمًر� مطلًقا ومل يقيده باملاء، فتقييده يحتاج 

.
)	(

�إىل دليل فكل من غ�صل باأي و�صيلة فهو ممتثل لالأمر

ونوق�س: 

على  حممول  �ملطلقة  �لن�صو�س  من  غريه  ويف  �حلديث  هذ�  يف  �لَغ�صل  باأن 

.
)	(

�لغ�صل باملاء؛ لأنه �ملعروف �ملعهود �ل�صابق �إىل �لفهم عند �لإطالق

ويجاب:

باأنه قد جاء يف �لن�صو�س ما يدل على �لغ�صل و�لتطهري بغري �ملاء، جاء يف 

جمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية: “وقد �أذن يف �إز�لتها ]يعني �لنجا�صة[ 

�لنعلني:  يف  قوله  ومنها  باحلجارة،  �ل�صتجمار  منها  مو��صع:  يف  �ملاء  بغري 

�لذيل:  يف  قوله  ومنها   ،
)4(

طهور« لهما  �لرت�ب  فاإن  بالرت�ب؛  ليدلكهما  »ثم 

م�صجد  وتبول يف  وتدبر  تقبل  كانت  �لكالب  �أن  ومنها   ،
)	(

بعده« ما  »يطهره 

. ومنها قوله يف �لهر: »�إنها من 
)6(

ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم مل يكونو� يغ�صلون ذلك

�لفاأر، ومل يكن  ياأكل  �أن �لهر يف �لعادة   مع 
)7(

�لطو�فني عليكم و�لطو�فات«

رو�ه �لبخاري، كتاب �لو�صوء، باب �ملاء �لذي يغ�صل به �صعر �لإن�صان )	/	4(، رقم 	7	، وم�صلم كتاب   )	(

�لطهارة، باب ولوغ �لكلب )	/	6	(، رقم 90.

ينظر: �ملغني لبن قد�مة )	/7	(، و�ملجموع للنووي )	/	4	(.  )	(

ينظر: �ملجموع للنووي )	/44	(، و�ملغني )	/8	(.  )	(

 ،	9	 رقم   	66/	 �لأذى  يف  بنعليه  �أحدكم  وطىء  �إذ�  �لطهارة،  كتاب  �مل�صتدرك،  يف  �حلاكم  رو�ه   )4(

و�صحح �حلاكم �إ�صناده على �صرط م�صلم.

رو�ه �أبو د�ود. كتاب �لطهارة.باب �لأذى ي�صيب �لذيل 	/47	 رقم 	8	 و�لرتمذي �أبو�ب �لطهارة عن   )	(

ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص.باب ماجاء يف �لو�صوء من �ملوطاأ 	/87	 رقم 	4	 وقد �صححه جماعة من �لأئمة كابن 

�لعربي و�لعقيلي و�لألباين ينظر: �صحيح �صنن �أبي د�وود 	/4		.

رو�ه �لبخاري. كتاب �لو�صوء. باب �إذ� �صرب �لكلب من �إناء �أحدكم 	/	4 رقم 74	.  )6(

رو�ه �أبو د�ود كتاب �لطهارة. باب �صوؤر �لهرة 	/8	-9	 رقم 	7 و�لرتمذي. �أبو�ب �لطهارة عن ر�صول =  )7(
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هناك قناة ترد عليها تطهر بها �أفو�هها باملاء بل طهورها ريقها، ومنها �أن 

.
�خلمر �ملنقلبة بنف�صها تطهر باتفاق �مل�صلمني”)	(

�إز�لة  فجازت  مزيل  طاهر  مائع  �أنه  بجامع  �ملاء؛  على  �لقيا�س  الثالث:  الدليل 

.
)	(

�لنجا�صة به كاملاء

ونوق�س: 

	 ..
)	(

�أنه قيا�س مع �لفارق؛ لأن �ملاء يرفع �حلدث بخالف �صائر �ملائعات

و�أجيب:

باأن رفع �حلدث �أمر تعبدي فيقت�صر فيه على �لو�رد وهو �ملاء؛ بدليل �أن 

�لذي يخرج منه �لريح يغ�صل يديه ووجهه ورجليه ومي�صح ر�أ�صه ول يغ�صل 

�إىل  �ملاء عدل  لو عدم  �ملتو�صئ  �أن  �لريح، كما  �لذي خرج منه  �ملو�صع 

�ملعنى؛  �أمر معقول  �لنجا�صة فهو  �إز�لة  تعبدي بخالف  �أمر  �لتيمم فهو 

.
)4(

لوجودها ح�ًصا فجاز فيها �لإحلاق

�أن �لدهن و�ملرق من �ملائعات ول تزيل �لنجا�صة بخالف �ملاء فالقيا�س . 	

.
)	(

منتق�س

و�أجيب:

باأن �لدهن و�ملرق يخالف بقية �ملائعات؛ لكونه �إذ� �أ�صاب �لثياب فاإنها 

.
)6(

تت�صربه ول ينع�صر فتزد�د به �لنجا�صة ول تزول بخالف بقية �ملائعات

= �هلل ملسو هيلع هللا ىلص. باب ما جاء يف �صوؤر �لهرة 	/			-			 رقم 	9 وقال �لرتمذي: هذ� حديث ح�صن �صحيح.

جمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية )		/	47(.  )	(

ينظر: �ملغني )	/7	(، و�ملجموع )	/	4	(، وجمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم )		/476(.  )	(

ينظر: �ملجموع للنووي )	/44	(، و�ملغني )	/8	(.  )	(

ينظر: جمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية )		/477(، ومو�صوعة �أحكام �لطهارة دبيان �لدبيان   )4(

.)	7-	6/7(

ينظر: �حلاوي �لكبري للماوردي )	/46(، �ملجموع للنووي )	/44	(.  )	(

ينظر: �ملب�صوط لل�صرخ�صي )	/96(، وبد�ئع �ل�صنائع للكا�صاين )	/46(.  )6(
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�أن �ملاء له من �للطف و�لنفاذ ما لي�س لغريه من �ملائعات فال يلحق به . 	

.
)	(

غريه

و�أجيب:

باأن �لأمر لي�س كذلك بل �خلل وماء �لورد وغريها يزيالن ما يف �لآنية 

من �لنجا�صة كاملاء و�أبلغ، و�ل�صتحالة له �أبلغ يف �لإز�لة من �لغ�صل باملاء 

يزيل  �ملاء  وغري  عنه،  فيعفى  �لنجا�صة  لون  معها  يبقى  قد  �لإز�لة  فاإن 

.
)	(

�لطعم و�للون و�لريح

الرتجيح: 

�لر�جح -و�هلل �أعلم- �صحة �إز�لة �لنجا�صة بكل مزيل لها وذلك لالأ�صباب �لآتية: 

قوة �أدلة هذ� �لقول و�صالمتها من �ملناق�صات �ملوؤثرة وورود �ملناق�صات �ملوؤثرة . 	

على �أدلة �لقول �لآخر.

ز�ل . 	 فاإذ�  نية،  �إىل  عنه فال حتتاج  �ملنهي  ترك  باب  �لنجا�صة من  �إز�لة  �أن 

�خلبث باأي طريق كان ح�صل �ملق�صود.

ل . 	 كلًيا بحيث  �لنجا�صة  ز�لت  فاإذ�  وعدًما،  علته وجوًد�  يدور مع  �أن �حلكم 

يظهر لها �أي �أثر فال معنى للقول بلزوم غ�صلها باملاء.

�أن �ل�صريعة جاء فيها ن�صو�س كثرية تدل على �لتطهري بغري �ملاء فدل ذلك . 4

على عدم تعينه.

وبناًء على ذلك فنقول: يجوز تطهري �ملالب�س �مل�صنوعة با�صتخد�م تقنية �لنانو 

كان  �إذ�  خا�صة  وريحها،  ولونها  �لنجا�صة  جرم  ُتذهب  كيميائية  �أدو�ت  با�صتعمال 

�لعلماء  من  عدد  �أفتى  وقد  بف�صادها،  يعجل  �أو  �لألب�صة  تلك  ُيف�صد  �ملاء  ��صتعمال 

ينظر: �ملجموع للنووي )	/	4	(، وجمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية )		/476(.  )	(

ينظر: جمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية )		/476(.  )	(
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)	(

�ملعا�صرين بجو�ز تطهري �ملالب�س بالتنظيف �جلاف �أو ما يعرف بالتنظيف بالبخار

�أن  �ملاء عن طريق مو�د كيميائية خا�صة، فالذي يظهر  ��صتعمال  يتم بدون  �أنه  مع 

قولهم �صيطرد يف مثل م�صاألتنا هذه و�هلل �أعلم.

النوع الثالث:

ومل  باطنه  دون  �أ�صاب ظاهره  عليه  وقع  و�إذ�  فيه  �لنفاذ  �ملاء من  يتمكن  ل  ما 

يبلله فهذ� ُيخَرج على ما ذكره �لفقهاء يف تطهري �لأ�صياء �ل�صقيلة كال�صيف و�ملر�آة 

ونحوهما وقد �ختلف �لفقهاء يف تطهري �لأ�صياء �ل�صقيلة على قولني: 

�أن  ب�صرط  غ�صلها  يلزم  ول  �مل�صح  يطهرها  �ل�صقيلة  �لأ�صياء  �أن  �لأول:  �لقول 

 ،
)	(

�ملالكية مذهب  يف  وقول   ،
)	(

�حلنفية مذهب  وهو  �لنجا�صة  �أثر  يزول 

.
)	(

، و�ختاره �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية
)4(

و�حلنابلة

 ،
)6(

�ل�صافعية مذهب  وهو  غ�صلها  ويلزم  يطهرها  ل  �مل�صح  �أن  �لثاين:  �لقول 

.
)7(

و�مل�صهور يف مذهب �حلنابلة

ينظر: فتاوى �أركان �لإ�صالم لل�صيخ �بن عثيمني 07	-08	. وفتوى لل�صيخ عبد�هلل بن عقيل  )	(

https://ar.islamway.net/fatwa/32454/غسل المالبس المتنجسة بالبخار
https://www.dar-alifta.org/Ar/ViewResearch.aspx?sec=fat- �مل�صرية �لإفتاء  لد�ر   وفتوى 

wa&ID=146

للكا�صاين )	/	8(، وتبيني �حلقائق  ينظر: �ملحيط �لربهاين لبن مازة )	/64(، وبد�ئع �ل�صنائع   )	(

للزيلعي )	/	7(، وفتح �لقدير لبن �لهمام )	/98	(.

للمو�ق  و�لإكليل  و�لتاج   ،)	/	( �لبغد�دي  ع�صكر  لبن  �مل�صالك  �أ�صرف  �إىل  �ل�صالك  �إر�صاد  ينظر:   )	(

)	/			(، ومو�هب �جلليل للحطاب )	/	4(، و�لفو�كه �لدو�ين )	/48	(.

ينظر: �ملغني )	/488(، و�لفروع لبن مفلح )	/44	(، و�لإن�صاف للمرد�وي )	/			(.  )4(

ينظر: جمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية )		/			(.  )	(

للرملي  �ملحتاج  ونهاية   ،)	4	/	( لل�صربيني  �ملحتاج  ومغني   ،)44	/	( للعمر�ين  �لبيان  ينظر:   )6(

.)		8/	(

ينظر: �لفروع لبن مفلح )	/44	(، و�لإن�صاف )	/			(، و�صرح منتهى �لإر�د�ت للبهوتي )	/	0	(،   )7(

ومطالب �أويل �لنهى للرحيباين )	/9		(.
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الأدلة واملناق�شات: 

ا�شتدل اأ�شحاب القول الأول مبا ياأتي: 

حاملو�  وهم  ي�صلون  كانو�  بعدهم  ومن    �ل�صحابة  �أن  الأول:  الدليل 

يكن  ومل  بذلك،  ويجتزئون  مي�صحونها  وكانو�  �لدم،  �أ�صابها  وقد  �صيوفهم 

.
)	(

ُيعرف يف �لإ�صالم غ�صل �ل�صيوف ول �إلقاوؤها وقت �ل�صالة

الدليل الثاين: �أن �لأج�صام �ل�صقيلة ل تدخلها �لنجا�صة؛ �إذ ل يتخلل يف �أجز�ئها 

.
)	(

�صيء منها

و�ل�صكني ونحوها  �ل�صقيلة كال�صيف  �لأ�صياء  �أن غ�صل كثري من  الثالث:  الدليل 

.
)	(

ي�صرع بف�صادها، و�ل�صريعة جاءت بحفظ �ملال ورفع �حلرج عن �ملكلفني

وا�شتدل اأ�شحاب القول الثاين:

؛ فقولهم هنا مبني على �أ�صل 
)4(

بعموم �لأدلة �لتي جاءت بالأمر بغ�صل �لنجا�صات

.
)	(

عام �نطلقو� منه وهو �أن كل �لنجا�صات ل تطهر �إل بالغ�صل باملاء

ونوق�س: 

�لنجا�صة  �أن  �لر�جح  فالقول  بالغ�صل  �إل  �لنجا�صات ل تطهر  باأن  �لت�صليم  بعدم 

تطهر باأي مزيل يذهب �أثرها.

الرتجيح: 

�أن �لأج�صام �ل�صقيلة تطهر بامل�صح ول يلزم غ�صلها، وذلك  �أعلم  �لر�جح و�هلل 

 ،)			/		( تيمية  �بن  �لإ�صالم  �صيخ  فتاوى  وجمموع   ،)	4	/	( �لقيم  لبن  �للهفان  �إغاثة  ينظر:   )	(

وبد�ئع �لفو�ئد لبن �لقيم )4/		4	-4	4	(.

ينظر: بد�ئع �ل�صنائع )	/	8(، و�لإ�صر�ف للقا�صي عبد�لوهاب )	/0		(.  )	(

ينظر: �لإ�صر�ف للقا�صي عبد�لوهاب )	/0		(، وبد�ئع �لفو�ئد لبن �لقيم )4/		4	(.  )	(

تقدم كثري منها يف �لنوع �لثاين.  )4(

ينظر: ك�صاف �لقناع )	/84	(.  )	(
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لالأ�صباب �لآتية: 

قوة �أدلة هذ� �لقول و�صالمتها من �ملناق�صة وورود �ملناق�صة على �أدلة �لقول . 	

�لآخر.

�لنجا�صة . 	 �أثر  يذهب  �لذي  بامل�صح  حا�صل  وهو  �لنجا�صة  �إز�لة  �ملق�صود  �أن 

و�حلكم يدور مع علته وجوًد� وعدًما فاإذ� ز�ل �لأثر ز�ل �حلكم.

�أن �ل�صريعة جاءت بالتطهري بغري �لَغ�صل كدلك �لنعل بالأر�س وطهارة طرف . 	

�لثوب مبا مير عليه من تر�ب ونحوه مما يدل على عدم تعني �لغ�صل.

وبناًء عليه فيكون تطهري �لأقم�صة �لتي من هذ� �لنوع على �لنحو �لآتي: 

�إن كان غ�صل �لقما�س ل ي�صره ول يف�صده فالأوىل -و�هلل �أعلم- �أن يغ�صل باملاء يف 

.
)	(

ظاهره وباطنه؛ خروًجا من �خلالف يف هذه �مل�صاألة ل �صيما و�أن �لغ�صل ل ي�صره

و�أما �إن كان �لغ�صل يف�صده �أو ي�صرع بف�صاده فيكتفى مب�صحه و��صتعمال ما جرت 

�لعادة با�صتعماله من �ملنظفات �خلا�صة به؛ لأن �لنجا�صة عني خبيثة، فمتى ز�لت ز�ل 

حكمها، وغ�صل هذ� �لقما�س باملاء يف�صده و�ل�صريعة جاءت بالنهي عن �إ�صاعة �ملال.

ولو �كتفى بامل�صح فقط �أجز�أه ذلك بناًء على �لر�جح يف م�صاألة تطهري �لأج�صام �ل�صقيلة بامل�صح.  )	(
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املبحث الثاين

اإدخال الأج�شام النانوية اإىل ج�شم الإن�شان واأثره 

يف الطهارة وال�شالة

يقوم �لأطباء باإدخال بع�س �لأج�صام �مل�صنوعة بتقنية �لنانو �إىل ج�صم �لإن�صان 

متنوعة  �لتقنيات  وهذه  عالجها،  �أو  �لأمر��س  عن  بالك�صف  تتعلق  بوظائف  للقيام 

وتقنية  بيوتك،  �لنانو  تقنية  �ملثال:  �صبيل  على  منها  ونذكر  �صريع،  ب�صكل  وتتطور 

�حلامالت �لنانوية وكلها تقنيات تدخل د�خل ج�صم �لإن�صان للقيام بوظائف �لك�صف 

و�لقيام  �خلاليا  ت�صوير  وت�صتطيع  �جل�صم  تدخل  �لنانوية  فاحلامالت  �لعالج،  �أو 

.
)	(

ببع�س �لأعمال �لعالجية

و�أما �لنانو بيوتك فهي تقنية قائمة على ��صتعمال جزيئات متناهية �ل�صغر من 

�لف�صة ُتدخل �إىل ج�صم �لإن�صان نظًر� خلو��صها �ملميزة يف قتل �لبكترييا و�جلر�ثيم 

و�لفريو�صات، وقد وجد �لعلماء لها �أثًر� يف معاجلة �أمر��س كفريو�س �لكبد �لوبائي 

.
)	(

وغريه

�أثر  ولن نخو�س كثرًي� يف خ�صائ�س هذه �ملو�د و�أحكامها و�إمنا �صنقت�صر على 

دخول هذه �لأج�صام على طهارة �لإن�صان و�صالته.

فنقول وباهلل �لتوفيق: �إن دخول هذه �لأج�صام �ملتناهية �ل�صغر �إىل ج�صد �لإن�صان 

مباح �إذ� قرر �لأطباء �لثقات �حلذ�ق �حلاجة �إليها وغلبة منفعتها على �صررها؛ لأنه 

 مل  فاإن �هلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »تد�وو�  و�ل�صريعة جاءت مب�صروعيته فقد قال  �لتد�وي  من 

يف  وتطبيقاتها  �لنانو  وتقنية   ،	7-	6 �ل�صويان  ود.  �ل�صاحلي،  د.  �لنانو،  تقنية  يف  مقدمة  ينظر:   )	(

جمالت �لعلوم �ملختلفة، د. هبة �لد�صوقي 80، و�مل�صتقبل �لو�عد لتقنية �لنانو، د. جويديب دوتا 		.

ينظر: �لنانو تكنولوجي بني �لأمل و�خلوف، �أ.د علي حممد علي عبد�هلل 	7.  )	(
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، وهذه �لأج�صام �لنانوية �لأ�صل 
)	(

ي�صع د�ء �إل و�صع له دو�ء غري د�ء و�حٍد �لهرُم«

باقية  لي�صت جن�صة ول حمرمة فهي  ُت�صنع من مو�د كيميائية  لأنها  �لطهارة؛  فيها 

على �أ�صل �لطهارة قال �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية : “فاعلم �أن �لأ�صل يف جميع 

مطلًقا  حالًل  تكون  �أن  �أو�صافها  وتباين  �أ�صنافها  �ختالف  على  �ملوجودة  �لأعيان 

لالآدميني، و�أن تكون طاهرة ل يحرم عليهم مالب�صتها ومبا�صرتها ومما�صتها، وهذه 

كلمة جامعة ومقالة عامة، وق�صية فا�صلة عظيمة �ملنفعة و��صعة �لربكة، يفزع �إليها 

.
حملة �ل�صريعة فيما ل يح�صى من �لأعمال وحو�دث �لنا�س”)	(

ودخول هذه �لأج�صام جل�صد �لإن�صان ل ينق�س �لو�صوء؛ لأنها لي�صت من �لنو�ق�س 

�لتي وردت �لن�صو�س �ل�صرعية بها، ولي�صت مقي�صة عليها بوجه من �لوجوه، فالأ�صل 

بقاء �لطهارة.

واأما اأثر اإدخال الأج�شام النانوية على ال�شالة فله �شورتان: 

تقوم  �لإن�صان  بدن  يف  نانوية  �أج�صام  وجود  مع  �ل�صالة  �أد�ء  �لأوىل:  �ل�صورة 

يظهر  فالذي  ونحوها  باجلر�حة  منها  �أجز�ء  معاجلة  �أو  �خلاليا  بت�صوير 

مبطالتها،  من  لي�صت  لأنها  �ل�صالة؛  �صحة  متنع  ل  �أنها  �أعلم-  -و�هلل 

و�حلركات �لتي ت�صدر من هذه �لأج�صام حمدودة وي�صرية ل توؤثر على خ�صوع 

�مل�صلي وح�صور قلبه، �إ�صافة �إىل �أنها حركة من غري �مل�صلي فلي�س للم�صلي 

ا طاهرة ل متنع �صحة  �أثر فيها ولي�س لها �أثر حم�صو�س ظاهر فيه، وهي �أي�صً

�صالة �مل�صلي مع حمله لها يف جوفه.

�جل�صم  بتزويد  تقوم  نانوية  �أج�صام  وجود  مع  �ل�صالة  �أد�ء  �لثانية:  �ل�صورة 

بدو�ء ملر�س من �لأمر��س، ومثال ذلك: �جلهاز �لذي تو�صل �إليه �لباحثون 

رو�ه �أبو د�ود، كتاب �لطب، باب �لرجل يتد�وى )6/	( رقم 		8	، و�لرتمذي �أبو�ب �لطب عن ر�صول   )	(

و�بن حبان  �لرتمذي  8	0	، و�صححه  رقم  �لدو�ء و�حلث عليه )	/		4(  باب ما جاء يف  ملسو هيلع هللا ىلص،  �هلل 

و�حلاكم. ينظر: �صحيح �بن حبان )		/6	4(، وم�صتدرك �حلاكم )	/09	(. 

جمموع فتاوى �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية )		/			(.  )	(
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يف �إحدى �جلامعات �لأمريكية و�لذي يزرع يف �لأوعية �لدموية ويعمل على 

تنظيم �ل�صكر يف �لدم بحيث يكت�صف �نخفا�س �ل�صكر فتعمل �مل�صخة على 

تزويد �جل�صم بكمية منا�صبة من �لأن�صولني مبقد�ر حاجته فيقوم هذ� �جلهاز 

.
)	(

بدور م�صابه لدور �لبنكريا�س ول يحتاج �ملري�س معه لإبر �لإن�صولني

واحلكم ال�شرعي يف مثل هذه ال�شورة ينبني على م�شاألتني: 

امل�شاألة الأوىل:

، فهل 
)	(

 ُمبطل لها باإجماع �لعلماء
)	(

�أن �لأكل �أو �ل�صرب �أثناء �صالة �لفري�صة

هذه �لأجهزة �لنانوية تقوم بتغذية �جل�صم وبناًء عليه نقول: �إنها من قبيل �لأكل �أو 

�ل�صرب فتبطل �ل�صالة؟

و�جلو�ب عن ذلك �أن هذه �لأجهزة وما حتتويه من دو�ء ل يق�صد بها �لتغذية، ول 

تدخل �إىل �جلهاز �له�صمي لالإن�صان، ول ميكن �أن يعي�س �لإن�صان عليها دون طعام �أو 

�صر�ب �أو ي�صتغني بها، و�جلهاز �لذي مثلنا به -جهاز �ل�صكر- ل ميد �جل�صم باملو�د 

�لغذ�ئية �لتي تتحول �إىل �صكر و�إمنا يحدث عمليات يف �جل�صم تت�صبب باأمر �هلل يف 

.
)4(

�عتد�ل �صكر �لدم

ت�صل  �لتي  �لعالجية  �جلرعات  �أن  وهو  �إليه  �لإ�صارة  جتدر  �آخر  ملحظ  وهنا 

�جل�صم من خالل هذه �لأجهزة ي�صرية جًد� ولو �فرت�صنا �أنها ت�صتمل على �صيء من 

�إىل مثله، ولذلك  ُيلتفت  �أن  �أو �لأمالح ونحوها فمقد�رها ي�صري جًد� ل ينبغي  �ملاء 

�لأ�صنان  بني  �لتي  �لطعام  بقايا  يف  -مثاًل-  يت�صاحمون    �لفقهاء  جند  فاإننا 

ينظر: طب �لنانو: تكنولوجيا �لنانو وتطبيقاتها يف �لطب، د. �أحمد عوف 	8-	8، وتقنية �لنانو �لو�قع   )	(

و�لنظرة �مل�صتقبلية، د. حممد عبده �أحمد م�صلم و�آخرون 			.

�لتقييد ب�صالة �لفري�صة؛ لأنها هي حمل �لإجماع، و�أما �لنو�فل فقد رّخ�س بع�س �ل�صلف يف �صرب �ملاء   )	(

فيها وهو رو�ية عن �أحمد. ينظر: �ملغني )	/	46(.

ينظر: �لإجماع لبن �ملنذر )	4(، �ملغني )	/	46(، و�ملجموع )4/		-		(.  )	(

ينظر: �لنو�زل �لفقهية �ملعا�صرة �ملتعلقة بالتد�وي بال�صيام، �أ�صامة �خلالوي 79	، 86	-87	.  )4(
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�أو ماجرى به �لريق مع �أنها يف �جلهاز �له�صمي وحتًما �صت�صل �إىل �ملعدة و�لأمعاء، 

فما كان ي�صرًي� ويف غري �جلهاز �له�صمي �أوىل بالعفو. جاء يف �ملغني: “و�إن بقي بني 

�أ�صنانه �أو يف فيه من بقايا �لطعام ي�صري يجري به �لريق فابتلعه، مل تف�صد �صالته؛ 

. فاإن قال قائل هذ� فيما ل ميكن �لحرت�ز منه بينما 
لأنه ل ميكن �لحرت�ز منه”)	(

هذه �لأجهزة ميكن �لحرت�ز منها وتركها.

وللم�صلمني-  لنا  �لعافية  �هلل  -ن�صاأل  �لأمر��س  بهذه  �بتلي  من  �أن  فاجلو�ب: 

ي�صعب عليه تركها؛ نظًر� ملا جعل �هلل  فيها من �ملنافع و�لتي�صري على �ملر�صى، 

كما �أنه قد ي�صق على �ملري�س نزع تلك �لأجهزة عند كل �صالة فاحلرج فيها و�مل�صقة 

�أعظم من بقايا �لطعم يف �لفم و�هلل �أعلم.

امل�شاألة الثانية:

هذه  من  يحدث  ما  فهل  ؛ 
)	(

�إجماًعا تبطلها  �ل�صالة  يف  �لكثرية  �حلركة  �أن 

�لأجهزة من حركات د�خل بدن �لإن�صان تعد حركة مبطلة؟

و�جلو�ب عن ذلك من عدة وجوه: 

�لوجه �لأول: �أن �حلركة �لتي تبطل �ل�صالة هي �حلركة �لكثرية دون �لي�صرية فاإذ� 

كانت �حلركة من �مل�صلي ي�صرية وحلاجة فال باأ�س بها. جاء يف �ملغني: “ول 

باأ�س بالعمل �لي�صري يف �ل�صالة للحاجة. قال �أحمد: ل باأ�س �أن يحمل �لرجل 

 
)	(

�لأ�صودين يف �ل�صالة ملسو هيلع هللا ىلص بقتل  �لنبي  و�أمر  �لفري�صة..  ولده يف �ل�صالة 

فاإذ� ر�أى �لعقرب خطا �إليها و�أخذ �لنعل وقتلها ورد �لنعل �إىل مو�صعها.. فال 

.
باأ�س �إن �صقط رد�ء �لرجل �أن يرفعه، و�إن �نحل �إز�ره �أن ي�صده..”)4(

�ملغني )	/	46-	46(.  )	(

ينظر: �لإجماع لبن �ملنذر )	4(، ومر�تب �لإجماع لبن حزم )		(.  )	(

رو�ه �لرتمذي. �أبو�ب �ل�صالة عن ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص. باب ما جاء يف قتل �لأ�صودين يف �ل�صالة 	/4	4   )	(

رقم 90	 وقال �لرتمذي: ح�صن �صحيح.

�ملغني )	/94-	9(، وينظر: �ملب�صوط لل�صرخ�صي )	/		-6	(، �ملجموع للنووي )7/4	-8	(، =  )4(
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ي�صرية جًد�  �لأجهزة  �لتي حت�صل من مثل هذه  وبناًء على ذلك، فاحلركة 

وهي يف �لو�قع �أقل مما ذكره �لفقهاء من نحو قتل �لعقرب وفتح �لباب وحمل 

�لولد و�أمثال ذلك.

�لوجه �لثاين: �أن هذه �حلركة قد يقال: باأنها لي�صت حركة من �مل�صلي و�إمنا هي 

حركة جهاز منف�صل عنه وهو و�إن و�صع يف ج�صده فهو لي�س منه يف �حلقيقة، 

وبناًء على ذلك فقد ل تدخل �أ�صاًل يف م�صاألة حركة �مل�صلي.

�لوجه �لثالث: �أن عمل هذه �لأجهزة ل يوؤثر على خ�صوع �مل�صلي وح�صور قلبه يف 

�ل�صالة، و�حلركة �لكثرية يف �ل�صالة �إمنا ُمنعت ملا تف�صي �إليه من �ختالل 

، فاإذ� كان �مل�صلي ل يتاأثر لعمل هذ� �جلهاز بل رمبا ل يح�س به 
)	(

�خل�صوع

فالعلة �لتي منعت �حلركة لأجلها منتفية هنا، و�حلكم يدور مع علته وجوًد� 

وعدًما.

وبناًء على هذه �لأوجه، فالذي يظهر يل - و�هلل �أعلم - �أن �ل�صالة �صحيحة مع 

وجود هذه �لأجهزة يف بدن �مل�صلي و�لأ�صل �صحة �ل�صالة ول ننتقل عن هذ� �لأ�صل 

�إل مببطل و��صح.

= �لتاج و�لإكليل للمو�ق ) 	/	6	-	6	(.

�ملطالب  و�أ�صنى   ،)	6	/	( للمو�ق  و�لإكليل  و�لتاج   ،)	6	/	( للزيلعي  �حلقائق  تبيني  ينظر:   )	(

لالأن�صاري )	/	8	(، و�صرح منتهى �لإر�د�ت للبهوتي )	/07	(.
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املبحث الثالث

اإدخال الأج�شام النانوية اإىل ج�شم الإن�شان واأثره يف ال�شوم

تقدم يف �ملبحث �ل�صابق بيان �أن �لأج�صام �لنانوية �لتي ُيدخلها �لأطباء �إىل ج�صم 

�لإن�صان على ق�صمني: فق�صم يقوم بالت�صوير و�لك�صف و�جلر�حة ونحوها. وق�صم �آخر 

يكون حمماًل باأدوية لعالج �أمر��س معينة �أو خاليا معينة.

وعند �لنظر �لفقهي و�لتاأمل يف �أثرها على �صحة �ل�صوم فال بد �أن نقف عند كل 

ق�صم منها على ِحدة فنقول وباهلل �لتوفيق: 

الق�شم الأول:

وهو �لذي يقوم باإجر�ء�ت لي�س فيها غذ�ء ول دو�ء و�إمنا يقت�صر على �لت�صوير 

�أو �جلر�حة ونحوها فهذ� ل يفطر �ل�صائم؛ لأنه لي�س طعاًما ول �صر�ًبا ول مغذًيا ول 

ا ل يدخل �إىل �جلهاز �له�صمي لالإن�صان، وبناًء  يحمل �أًيا من خ�صائ�صها، وهو �أي�صً

.
)	(

على ذلك فالأ�صل �صحة �ل�صوم حتى يقوم دليل على ف�صاده

الق�شم الثاين:

وهو �لذي يحمل �أدوية لعالج بع�س �لأمر��س وهو بطبيعة �حلال يدخل عن طريق 

�جللد �أو �لع�صل �أو �لأوردة، ومثاله ما ذكرناه يف �ملبحث �ل�صابق حول �جلهاز �لذي 

فالذي  �لدم،  �صكر  م�صتوى  ل�صبط  بالإن�صولني  �جل�صم  وتزويد  �ل�صكر  ملتابعة  يزرع 

�لنانوية ل تفطر  �لأج�صام  �لتي تفرزها هذه  �لأدوية  �أن  �أعلم-  يظهر -و�هلل تعاىل 

�ل�صائم وذلك لعدة �عتبار�ت: 

�لأول: �أنه ل يق�صد بها �لتغذية فلي�صت �أكاًل ول �صرًبا ول مبعنى �لأكل و�ل�صرب، 

و�مل�صتعمل لها ل ميكن �أن يعي�س عليها.

ينظر: مر�تب �لإجماع لبن حزم 70.  )	(
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.
)	(

�لثاين: �أنها ل تدخل �إىل �جلهاز �له�صمي

�لثالث: �أن ما حتمله هذه �لأجهزة من �لدو�ء ي�صري جًد� فهو نظري ما قد يبقى يف 

 ،
)	(

فم �ل�صائم من رطوبة �ملاء بعد �لو�صوء ثم يجري بها �لريق �إىل �جلوف

وهذ� معفو عنه �صرًعا؛ مل�صقة �لتحرز منه وكون �أثره يف �لتغذية ل يكاد يذكر.

�لر�بع: �أن �لأ�صل �صحة �ل�صوم حتى يقوم دليل على ف�صاده.

وهذ� �لر�أي هو مقت�صى قول عامة �ملعا�صرين �لذين قالو�: بعدم �لتفطري باحلقن 

وهو  �ملغذية،  و�حلقن  �ل�صو�ئل  با�صتثناء  �لوريدية  �أو  �لع�صلية  �أو  �لعالجية �جللدية 

، وهو �ملفتى به لدى عامة 
)4(

، و�للجنة �لد�ئمة لالإفتاء
)	(

ر�أي جممع �لفقه �لإ�صالمي

.
)	(

�ملعا�صرين

�ملتعلقة  �ملعا�صرة  �لفقهية  و�لنو�زل   ،66-6	 �خلليل  �أحمد  �أ.د.  �ملعا�صرة،  �ل�صيام  ينظر: مفطر�ت   )	(

بالتد�وي بال�صيام، �أ�صامة �خلالوي 86	-87	، وم�صائل معا�صرة مما تعم به �لبلوى يف فقه �لعباد�ت، 

نايف جريد�ن 4	4، وفقه �لنو�زل يف �لعباد�ت، �أ. د. خالد �مل�صيقح 			-4		.

ينظر: جملة جممع �لفقه �لإ�صالمي، ع 0	، جـ	، �س87	.  )	(

ينظر: قر�ر�ت وتو�صيات جممع �لفقه �لإ�صالمي )			-4		(.  )	(

ينظر: فتاوى �للجنة �لد�ئمة للبحوث �لعلمية و�لإفتاء )0	/			(.  )4(

ينظر: مفطر�ت �ل�صيام �ملعا�صرة، د. �خلليل 	6، بل قال بع�س �لباحثني: “�أطبق فقهاء �لع�صر على   )	(

�أنها ل تفطر” جملة جممع �لفقه �لإ�صالمي، ع 0	، جـ	، �س89	، وينظر: �لنو�زل �لفقهية �ملعا�صرة 

�ملتعلقة بالتد�وي بال�صيام، �أ�صامة �خلالوي 87	، وفقه �لنو�زل يف �لعباد�ت، د. �مل�صيقح 			، وم�صائل 

معا�صرة مما تعم به �لبلوى يف فقه �لعباد�ت، نايف جريد�ن 4	4.
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اخلامتة

ف�صله  على    له  و�ل�صكر  �لبحث  هذ�  لإمتام  تي�صريه  على  هلل  �حلمد 

ونعمته، وقد تو�صلت فيه �إىل جملة من �لنتائج �أهمها: 

�أن كلمة نانو كلمة �إجنليزية تطلق على كل ما هو �صئيل �حلجم جًد�، وهي  	

وحدة قيا�س �صغرية حيث تعادل و�حًد� من مليون من �مليليمرت.

باإعادة  	 وذلك  �ملادة،  تغيري خ�صائ�س  �لتحكم يف  �لنانو: هي  بتقنية  �ملر�د 

ترتيب �لذر�ت فيها بعد �لو�صول �إىل م�صتوى جزيئي �صغري ل يزيد عن مائة 

نانو فتظهر لنا بذلك خ�صائ�س جديدة.

تعد �صنة 9	9	م هي �لنطالقة �حلقيقية ل�صناعة �لنانو و�لأبحاث �ملتعلقة  	

بها.

تدخل تقنية �لنانو يف جمالت كثرية جًد� كالطب و�لهند�صة و�حلا�صب �لآيل  	

و�لت�صالت و�لزر�عة و�ل�صناعات.

تقنية �لنانو لها �آثار �إيجابية كثرية، وهناك �صلبيات يطرحها بع�س �لباحثني  	

وهي ما ز�لت حمل در��صة ونظر بني �ملتخ�ص�صني.

ذلك  	 خ�صائ�س  بح�صب  يختلف  �لنانو  بتقنية  �مل�صنوعة  �لأقم�صة  تطهري 

�لقما�س فاإن كان يقبل �لغ�صل دون �صرر فهذ� يغ�صل، و�إن كان يقبل �لغ�صل 

لكنه يت�صبب له ب�صرعة �لف�صاد فال باأ�س بتطهريه باملطهر�ت �ملنا�صبة له ما 

د�مت تذهب جرم �لنجا�صة ولونها وريحها، و�إن كان مما ل ينفذ فيه �ملاء 

و�إذ� وقع عليه �أ�صاب ظاهره دون باطنه، فهذ� ينظر فيه فاإن كان غ�صله ل 

يف�صده فيغ�صل باملاء و�إن كان يف�صده فيكفي م�صحه و��صتعمال ما جرت �لعادة 

با�صتعماله من �ملنظفات �خلا�صة به.
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يباح �إدخال �ملو�د �لنانوية �إىل ج�صم �لإن�صان �إذ� قرر �لأطباء �حلذ�ق �لثقات  	

منفعته و�نتفاء �ل�صرر منه.

تنق�س  	 �لطهارة، وهي ل  �لأ�صل فيها  �لتي تدخل �جل�صم  �لنانوية  �لأج�صام 

�لو�صوء.

�أد�ء �ل�صالة مع وجود �أج�صام نانوية يف بدن �لإن�صان ل مينع �صحة �ل�صالة  	

مطلًقا.

�إدخال �لأج�صام �لنانوية �إىل ج�صم �لإن�صان ل مينع �صحة �ل�صوم �صو�ًء �أكان  	

يحمل دو�ء �أم كان عمله مقت�صًر� على ت�صوير �خلاليا ونحوها.
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قائمة امل�شادر واملراجع

�أبو . 	 8		هـ( حتقيق د  �لني�صابوري )ت:  �إبر�هيم بن �ملنذر  �لإجماع لأبي بكر حممد بن 

حماد �صغري �أحمد حنيف. د�ر عامل �لكتب. �لطبعة �لثانية 4	4	هـ.

�أحمد بن حبان بن . 	 �لإح�صان يف تقريب �صحيح �بن حبان للحافظ حممد بن حبان بن 

معاذ بن َمْعبَد، �لتميمي، �أبو حامت، �لد�رمي، �لُب�صتي )ت: 4		هـ(، ترتيب: �لأمري عالء 

�أحاديثه وعلق عليه: �صعيب  9	7 هـ(، حققه وخّرج  �لدين علي بن بلبان �لفار�صي )ت: 

�لأرنوؤوط، �لنا�صر: موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت، �لطبعة: �لأوىل، 408	هـ / 988	 م.

�أحكام �لقر�آن للقا�صي حممد بن عبد�هلل �أبو بكر بن �لعربي )ت: 	4	هـ(، ر�جع �أ�صوله . 	

وخّرج �أحاديثه حممد عبد�لقادر عطا، د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة �لثالثة، 4	4	هـ.

 َماِلك لل�صيخ عبد�لرحمن بن حممد . 4
ِ
�مَل�َصاِلِك يِف فقِه �لإَمام �صَرِف 

َ
�أ �إىَل  اِلك  �إْر�َصاُد �ل�صَّ

بن ع�صكر �لبغد�دي، �أبو زيد �أو �أبو حممد، �صهاب �لدين �ملالكي )ت: 		7هـ(، وبهام�صه: 

�لبابي  م�صطفى  ومطبعة  مكتبة  �صركة  �لنا�صر:  ح�صن  بن  لإبر�هيم  مفيدة  تقرير�ت 

�حللبي و�أولده، م�صر �لطبعة: �لثالثة.

��صتخد�م تقنية �لنانو لإك�صاب �أقم�صة �جلو�رب �ملقاومة للبكترييا، د. هدى حبيب، جملة . 	

�لفنون و�لعلوم �لتطبيقية، جامعة دمياط، �لعدد �لأول، 6	0	م.

د�ر . 6 6	9هـ(،  )ت  �لأن�صاري  زكريا  �لإ�صالم  ل�صيخ  �لطالب  رو�س  �صرح  �ملطالب  �أ�صنى 

�لكتاب �لإ�صالمي.

�لبغد�دي . 7 ن�صر  بن  علي  بن  عبد�لوهاب  للقا�صي  �خلالف  م�صائل  نكت  على  �لإ�صر�ف 

�لأوىل  �لطبعة  بريوت.  حزم  �بن  د�ر  طاهر.  بن  �حلبيب  حتقيق  		4هـ(  )ت:  �ملالكي 

0	4	هـ.

�إغاثة �للهفان يف م�صايد �ل�صيطان لالإمام حممد بن �أبي بكر �ل�صهري بابن قيم �جلوزية . 8

		7هـ( حتقيق حممد عفيفي. �ملكتب �لإ�صالمي بريوت و�خلاين �لريا�س، �لطبعة  )ت 

�لثانية 409	هـ.

�لأم لالإمام حممد بن �إدري�س �ل�صافعي )ت: 04	هـ( د�ر �لفكر بريوت 0	4	هـ.. 9
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�لإن�صاف يف معرفة �لر�جح من �خلالف لل�صيخ عالء �لدين �أبي �حل�صن علي بن �صليمان . 0	

�ملرد�وي )ت: 	88هـ(، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، �لطبعة �لثانية.

�لبحر �لر�ئق �صرح كنز �لدقائق لل�صيخ زين �لدين بن �إبر�هيم بن حممد �ل�صهري بابن . 		

جنيم )ت: 970هـ(، د�ر �لكتاب �لإ�صالمي - �لطبعة �لثانية.

بد�ئع �ل�صنائع يف ترتيب �ل�صر�ئع لل�صيخ عالء �لدين �أبي بكر بن م�صعود �لكا�صاين )ت: . 		

87	هـ(، د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة �لثانية، 406	هـ.

بد�ئع �لفو�ئد لالإمام حممد بن �أبي بكر �ل�صهري بابن قيم �جلوزية )ت: 		7هـ( حتقيق . 		

علي �لعمر�ن و�إ�صر�ف �ل�صيخ بكر �أبو زيد. د�ر عامل �لفو�ئد. مكة �ملكرمة.�لطبعة �لأوىل 

		4	هـ.

�لبدر �ملنري يف تخريج �لأحاديث و�لآثار �لو�قعة يف �ل�صرح �لكبري للعالمة �صر�ج �لدين . 4	

�أبو حف�س عمر بن علي �ل�صافعي �ملعروف بابن �مللقن )ت: 804هـ(، حتقيق م�صطفى �أبو 

�لغيط و�آخرون، د�ر �لهجرة، �لريا�س، �لطبعة �لأوىل، 		4	هـ.

�لبيان يف مذهب �لإمام �ل�صافعي للعالمة �أبي �حل�صن يحيى بن �أبي �خلري �لعمر�ين )ت: . 		

8		هـ(، حتقيق قا�صم حممد �لنوري، د�ر �ملنهاج - جدة، �لطبعة �لأوىل، 		4	هـ.

�لتاج و�لإكليل ملخت�صر خليل لل�صيخ �أبي عبد�هلل حممد بن يو�صف �لعبدري �ل�صهري باملو�ق . 6	

)ت: 897هـ(، د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة �لأوىل 6	4	هـ.

د�ر . 7	 	74هـ(،  )ت:  �لزيلعي  علي  بن  عثمان  لل�صيخ  �لدقائق،  كنز  �صرح  �حلقائق  تبيني 

�لكتاب �لإ�صالمي، �لطبعة �لثانية.

حتفة �ملحتاج �صرح �ملنهاج لل�صيخ �صهاب �لدين �أحمد بن حممد بن حجر �لهيثمي �ملكي . 8	

)ت: 974هـ(، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي.

�لتطهري �لذ�تي لك�صوة �لكعبة �مل�صرفة با�صتخد�م نانو تكنولوجيا �لتيتانيوم، �إعد�د عمر . 9	

ب�صري �أحمد ويا�صر حممد عيد وهدى حممد عليط، �ل�صجل �لعلمي لعام 8	4	هـ، �مللتقى 

�لعلمي �ل�صابع ع�صر لأبحاث �حلج و�لعمرة و�لزيارة.

تقنية �لنانو �لو�قع و�لنظرة �مل�صتقبلية، د. حممد عبده �أحمد م�صلم، و�أحمد عبد�لفتاح . 0	

عبد�ملجيد، وعلي ح�صن بهكلي، جامعة �مللك �صعود، �لريا�س، 0	0	م.
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�لعلمي . 		 �ملوؤمتر  �لد�صوقي،  هبة  د.  �ملختلفة،  �لعلوم  وتطبيقاتها يف جمالت  �لنانو  تقنية 

عني  جامعة  �لبيئية،  �لدر��صات  �صوء  يف  �لنوعي  �لتعليم  تطوير  �لأول:  و�لدويل  �لثالث 

�صم�س، 6	0	م.

تقنية �لنانو وم�صتقبل �لب�صرية، د. ح�صن �صحاتة، د�ر طيبة للن�صر و�لتوزيع و�لتجهيز�ت . 		

�لعلمية، �لطبعة �لأوىل، 		0	م.

تكنولوجيا �لنانو من وجهة نظر �صرعية، �أ.د. هاين طعيمات، جملة هدي �لإ�صالم، وز�رة . 		

�لأوقاف و�ملقد�صات �لإ�صالمية، �لأردن، �لعدد �لتا�صع، 		4	هـ/ 		0	م.

تكنولوجيا �لنانو وتطبيقات يف جمالت عديدة )�لزر�عة - تكنولوجيا �لغذ�ء - �ملياه - . 4	

�لبيئة - مكافحة �لآفات( �أ.د. علي �صليمان دربالة، د. �أماين حممد حمزة، د�ر �لكتب 

�لعلمية، بريوت، �لطبعة �لأوىل، 7	0	م.

بن . 		 �أبو حف�س عمر  �لدين  �صر�ج  �مللقن  �بن  للعالمة  �ل�صحيح  ل�صرح �جلامع  �لتو�صيح 

علي بن �أحمد �ل�صافعي �مل�صري )ت: 804هـ( حتقيق د�ر �لفالح للبحث �لعلمي وحتقيق 

�لرت�ث.د�ر �لنو�در، دم�صق - �صوريا �لطبعة: �لأوىل، 9	4	هـ / 008	م.

حققه . 6	 646هـ(  )ت  �ملالكي  �حلاجب  �بن  عمر  بن  �لدين  جمال  للفقيه  �لأمهات  جامع 

�لثانية  �لطبعة  دم�صق.  و�لن�صر.  للطباعة  �ليمامة  �لأخ�صري.  �لأخ�صر  �أبو عبد�لرحمن 

		4	هـ.

)ت: . 7	 �لرتمذي  �صورة  بن  حممد  عي�صى  �أبي  للحافظ  �لرتمذي(  )�صنن  �لكبري،  �جلامع 

79	هـ(، حتقيق ب�صار عو�د، د�ر �لغرب �لإ�صالمي، بريوت، 998	م.

�حلاوي �لكبري يف فقه مذهب �لإمام �ل�صافعي لل�صيخ �أبي �حل�صن علي بن حممد �ملاوردي . 8	

)ت 0	4هـ(، د�ر �لفكر للطباعة، 4	4	هـ.

دور �لنانو تكنولوجي يف تطوير �لأد�ء �لوظيفي للمالب�س، حممد �إبر�هيم �لغندور، جملة . 9	

�لفنون و�لعلوم �لتطبيقية، جامعة دمياط، �لعدد �لأول، 8	0	م.

بن . 0	 عمر  بن  �أمني  حممد  للعالمة  عابدين(  �بن  )حا�صية  �ملختار  �لدر  على  �ملحتار  رد 

عبد�لعزيز عابدين �حلنفي )ت: 				هـ(، د�ر �لفكر، بريوت، �لطبعة �لثانية، 		4	هـ.

�لرو�س �ملربع ب�صرح ز�د �مل�صتقنع لل�صيخ من�صور بن يون�س �لبهوتي )ت: 		0	هـ( حتقيق . 		

وعناية �صركة �إثر�ء �ملتون، �لطبعة �لثانية 9	4	هـ.
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�لدين . 		 نا�صر  حممد  لل�صيخ  وفو�ئدها  فقهها  من  و�صيء  �ل�صحيحة  �لأحاديث  �صل�صلة 

�لألباين )ت0	4	هـ(، مكتبة �ملعارف، �لريا�س، 		4	هـ.

	7	هـ(، حتقيق . 		 �أبي د�ود �صليمان بن �لأ�صعث �ل�صج�صتاين )ت:  �أبي د�ود لالإمام  �صنن 

�صعيب �لأرنوؤوط و�آخرون، د�ر �لر�صالة �لعاملية، �لطبعة �لأوىل، 0	4	هـ.

علي . 4	 بن  �صعيب  بن  �أحمد  عبد�لرحمن  �أبي  �حلافظ  لالإمام  للن�صائي  �ل�صغرى  �ل�صنن 

�خلر��صاين، �لن�صائي )ت: 	0	هـ( حتقيق: عبد�لفتاح �أبو غدة �لنا�صر: مكتب �ملطبوعات 

�لإ�صالمية - حلب، �لطبعة: �لثانية، 406	هـ/ 986	م. 

�صرح �لزرك�صي على خمت�صر �خلرقي يف �لفقه على مذهب �لإمام �أحمد بن حنبل لل�صيخ . 		

�صم�س �لدين حممد بن عبد�هلل �لزرك�صي �مل�صري �حلنبلي )ت: 	77هـ( حتقيق �ل�صيخ 

عبد�هلل بن جربين. د�ر �أويل �لنهى. �لطبعة �لثانية 4	4	هـ.

�صرح �صحيح �لبخارى لبن بطال �أبو �حل�صن علي بن خلف بن عبد�مللك )ت: 449هـ(، . 6	

حتقيق: �أبو متيم يا�صر بن �إبر�هيم. مكتبة �لر�صد �ل�صعودية، �لريا�س �لطبعة: �لثانية، 

		4	هـ / 	00	م

يون�س . 7	 بن  من�صور  للعالمة  �ملنتهى(  ل�صرح  �لنهى  �أويل  )دقائق  �لإر�د�ت  منتهى  �صرح 

�لبهوتي �حلنبلي )ت: 		0	هـ(، د�ر عامل �لكتب، �لطبعة �لأوىل، 4	4	هـ.

)ت: . 8	 �لني�صابوري  خزمية  بن  �إ�صحاق  بن  حممد  بكر  �أبي  لالإمام  خزمية  �بن  �صحيح 

			هـ(، حتقيق حممد م�صطفى �لأعظمي، �لنا�صر �ملكتب �لإ�صالمي، بريوت.

و�صننه . 9	 ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�صول  �أمور  من  �ملخت�صر  �ل�صحيح  �مل�صند  �جلامع  �لبخاري،  �صحيح 

د�ر  �لنا�صر،  زهري  حتقيق  6		هـ(،  )ت:  �لبخاري  �إ�صماعيل  بن  حممد  لالإمام  و�أيامه 

طوق �لنجاة، �لطبعة �لأوىل، 		4	هـ.

�صحيح م�صلم �مل�صمى �مل�صند �ل�صحيح �ملخت�صر من �ل�صنن بنقل �لعدل عن �لعدل عن . 40

ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص لالإمام �حلافظ م�صلم بن �حلجاج �لني�صابوري )ت: 	6	هـ( عناية حممد 

زهري �لنا�صر. د�ر �ملنهاج بجدة ود�ر طوق �لنجاة بريوت �لطبعة �لأوىل 		4	هـ. 

�أحمد عوف حممد عبد�لرحمن، . 	4 �لنانو تكنولوجيا �لنانو وتطبيقاتها يف �لطب، د.  طب 

مكتبة �لأ�صرة، 		0	م.
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عامل �لنانو: مفاتيح للفهم، �إعد�د فربي�س �إمربيايل، ترجمة: مو�صى زمويل، جملة معامل، . 	4

�ملجل�س �لأعلى للغة �لعربية، �جلز�ئر، �لعدد �خلام�س، 		0	م.

�لعيني )ت: . 	4 �أحمد  بن  �لدين حممود  بدر  للعالمة  �لبخاري  �صرح �صحيح  �لقاري  عمدة 

		8هـ(، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي. بريوت.

�لعناية �صرح �لهد�ية لل�صيخ حممد بن حممد حممود �لبابرتي )ت: 786هـ(، د�ر �لفكر.. 44

�لرثيا. . 	4 د�ر  �ل�صليمان.  فهد  وترتيب  جمع  �لعثيمني  حممد  لل�صيخ  �لإ�صالم  �أركان  فتاوى 

�لريا�س �لطبعة �لأوىل 		4	هـ.

�ل�صعدي . 46 �لهيتمي  حجر  بن  علي  بن  حممد  بن  �أحمد  لل�صيخ  �لكربى  �لفقهية  �لفتاوى 

�لأن�صاري، )ت: 974هـ( �لنا�صر د�ر �لفكر 	40	هـ.

�لطبعة . 47 �لدروي�س،  �أحمد  وترتيب  جمع  و�لإفتاء،  �لعلمية  للبحوث  �لد�ئمة  �للجنة  فتاوى 

�خلام�صة، 7	4	هـ.

)ت: . 48 �لع�صقالين  حجر  بن  علي  بن  �أحمد  للحافظ  �لبخاري  �صحيح  �صرح  �لباري  فتح 

		8هـ(، ترقيم حممد فوؤ�د عبد�لباقي، د�ر �ملعرفة، بريوت، 79		هـ.

�لفروع للعالمة �صم�س �لدين �أبو عبد�هلل حممد بن مفلح �ملقد�صي )ت: 	76هـ(، د�ر عامل . 49

�لكتب، �لطبعة �لر�بعة، 	40	هـ.

�لطبعة . 0	 �لريا�س،  �لر�صد،  �مل�صيقح، مكتبة  �أ.د خالد بن علي  �لعباد�ت،  �لنو�زل يف  فقه 

�لأوىل، 		4	هـ.

�لفو�كه �لدو�ين على ر�صالة �بن �أبي زيد �لقريو�ين لل�صيخ �أحمد بن غنيم �لنفر�وي )ت: . 		

				هـ(، د�ر �لفكر، 		4	هـ.

�لك�صمريي . 		 �صاه  معظم  بن  �صاه  �أنور  حممد  لل�صيخ  �لبخاري  �صحيح  على  �لباري  في�س 

�لعلمية  �لكتب  د�ر  �لنا�صر:  �ملريتهي،  عامل  بدر  حممد  حتقيق  				هـ(  )ت:  �لهندي 

بريوت - لبنان، �لطبعة: �لأوىل، 6	4	هـ / 	00	م.

قر�ر�ت وتو�صيات جممع �لفقه �لإ�صالمي �ملنبثق من منظمة �ملوؤمتر �لإ�صالمي - جدة، . 		

د�ر �لقلم دم�صق، �لطبعة �لثانية، 8	4	هـ.

د�ر . 4	 		0	هـ(  )ت:  �لبهوتي  يون�س  بن  من�صور  للعالمة  �لإقناع  منت  عن  �لقناع  ك�صاف 

�لفكر وعامل �لكتب، 	40	هـ.
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ل�صان �لعرب للعالمة جمال �لدين حممد بن مكرم بن منظور �لإفريقي )ت: 		7هـ(، من . 		

مطبوعات وز�رة �ل�صوؤون �لإ�صالمية باململكة �لعربية �ل�صعودية، د�ر عامل �لكتب، 4	4	هـ.

د�ر . 6	 	48هـ(،  �ل�صرخ�صي )ت:  �أحمد  بن  بكر حممد  �أبو  �لأئمة  �صم�س  للعالمة  �ملب�صوط 

�ملعرفة، بريوت، 4	4	هـ.

جملة جممع �لفقه �لإ�صالمي �ملنبثق من منظمة �ملوؤمتر �لإ�صالمي. �لعدد �لعا�صر.. 7	

جمموع �لفتاوى ل�صيخ �لإ�صالم �أحمد بن عبد�حلليم بن تيمية )ت: 8	7هـ(، جمع وحتقيق . 8	

�ل�صيخ عبد�لرحمن بن قا�صم و�بنه حممد، �لنا�صر جممع �مللك فهد لطباعة �مل�صحف 

�ل�صريف، 6	4	هـ.

�ملجموع �صرح �ملهذب لالإمام �أبي زكريا حميي �لدين يحيى بن �صرف �لنووي )ت 676هـ(، . 9	

�لنا�صر د�ر �لفكر.

�ملحيط �لربهاين يف �لفقه �لنعماين، فقه �لإمام �أبي حنيفة  للعالمة �أبي �ملعايل . 60

6	6هـ( حتقيق  برهان حممود بن �أحمد بن عبد�لعزيز بن مازة �لبخاري �حلنفي )ت 

عبد�لكرمي �جلندي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، �لطبعة �لأوىل، 4	4	هـ.

لنا . 	6 ينبغي  )هل  كتاب  مر�جعة  �مل�صتقبل:  يف  �ل�صغر  يف  �ملتناهي  تكنولوجيا  خماطر 

��صت�صر�ف  جملة  �حل�صاين،  فتيحة  عر�س  مارنو،  فر�ن�صولني  �لنانو(؟  من  نخاف  �أن 

للدر��صات �مل�صتقبلية، �لعدد �لثاين، 7	0	م.

مر�تب �لإجماع يف �لعباد�ت و�ملعامالت و�لعتقاد�ت لالإمام �حلافظ �بن حزم �لظاهري . 	6

بعناية  8	7هـ(  تيمية )ت:  �بن  �لإ�صالم  ل�صيخ  �لإجماع  نقد مر�تب  ويليه  6	4هـ(  )ت: 

ح�صن �أحمد �إ�صرب. د�ر �بن حزم. بريوت لبنان �لطبعة �لأوىل 9	4	هـ.

م�صائل معا�صرة مما تعم به �لبلوى يف فقه �لعباد�ت نايف بن جمعان جريد�ن. د�ر كنوز . 	6

��صبيليا. �لريا�س. �لطبعة �لأوىل 0	4	ه.

	40هـ( . 64 )ت:  �لني�صابوري  �حلاكم  عبد�هلل  �أبي  للحافظ  �ل�صحيحني  على  �مل�صتدرك 

وبذيله �لتلخي�س للحافظ �لذهبي. �إ�صر�ف يو�صف �ملرع�صلي. د�ر �ملعرفة بريوت.

�أ. د. جويديب دوتا، . 	6 �لنانو: تقنية �جل�صيمات متناهية �ل�صغر،  لتقنية  �لو�عد  �مل�صتقبل 

ترجمة حممد عقيد، �لتنمية �ملعرفية، وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �صلطنة عمان، 		0	م.
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م�صند �لإمام �أحمد بن حنبل لالإمام �أبي عبد�هلل �أحمد بن حممد بن حنبل )ت: 	4	هـ( . 66

حتقيق �صعيب �لأرنوؤوط وجماعة باإ�صر�ف د. عبد�هلل �لرتكي، موؤ�ص�صة �لر�صالة، �لطبعة 

�لأوىل 		4	هـ.

�مل�صوؤولية �جلنائية �لنا�صئة عن ��صتخد�م تقانة �لنانو يف �لعمل �لطبي در��صة مقارنة، د. . 67

حممد ن�صر حممد، جملة �لأمن و�لقانون، �أكادميية �صرطة دبي، �لعدد �لثاين، 6	0	م.

			هـ(، حتقيق حبيب �لرحمن . 68 �مل�صنف لالإمام عبد�لرز�ق بن همام �ل�صنعاين )ت: 

�لأعظمي، �لنا�صر �ملجل�س �لعلمي، �لهند، �لطبعة �لثانية، 	40	هـ.

)ت: . 69 �لرحيباين  �ل�صيوطي  م�صطفى  لل�صيخ  �ملنتهى  غاية  �صرح  يف  �لنهى  �أويل  مطالب 

	4		هـ(. �ملكتب �لإ�صالمي �لطبعة �لثانية 		4	هـ.

�أ�صامة . 70 و�صام  �لطبي،  �ملجال  يف  لال�صتخد�م  كيتوز�ن  بالنانو  �ل�صا�س  �أقم�صة  معاجلة 

�لعلمية  �جلمعية  �لدولية،  �لت�صميم  جملة  حمجوب،  �أحمد  و�صمري  عبد�لروؤوف 

للم�صممني، �لعدد �لثالث، 7	0	م.

�أحمد . 	7 بن  حممد  �لدين  �صم�س  لل�صيخ  �ملنهاج  �ألفاظ  معاين  معرفة  �إىل  �ملحتاج  مغني 

�ل�صربيني )ت: 977هـ( د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة �لأوىل، 		4	هـ. 

)ت . 	7 قد�مة  بن  �أحمد  بن  عبد�هلل  �لدين  موفق  لالإمام  �خلرقي  خمت�صر  �صرح  �ملغني 

�لطبعة  �لكتب،  عامل  د�ر  �حللو،  عبد�لفتاح  د.  و  �لرتكي  عبد�هلل  د.  حتقيق  0	6هـ(، 

�لثالثة، 7	4	هـ، توزيع وز�رة �ل�صوؤون �لإ�صالمية.

مفطر�ت �ل�صيام �ملعا�صرة، د. �أحمد بن حممد �خلليل، د�ر �بن �جلوزي، �لطبعة �لأوىل، . 	7

6	4	هـ.

�ملقدمات �ملمهد�ت لبيان ما �قت�صته ر�صوم �ملدونة من �لأحكام �ل�صرعيات و�لتح�صيالت . 74

ر�صد  بن  �أحمد  بن  حممد  �لوليد  �أبي  للعالمة  �مل�صكالت،  م�صائلها  لأمهات  �ملحكمات 

�لقرطبي )ت 0		هـ(، د�ر �لغرب �لإ�صالمي، �لطبعة �لأوىل، 408	هـ.

مقدمة يف تقنية �لنانو، د. حممد �ل�صاحلي، د. عبد�هلل �ل�صويان، من �إ�صد�ر�ت معهد . 	7

�مللك عبد�هلل لتقنية �لنانو بجامعة �مللك �صعود، 8	4	هـ.

مو�هب �جلليل �صرح خمت�صر خليل للعالمة �أبي عبد�هلل حممد بن حممد بن عبد�لرحمن . 76

�لرعيني �ملعروف باحلطاب )ت 4	9هـ(، د�ر �لفكر، �لطبعة �لثالثة، 		4	هـ.
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مو�صوعة �أحكام �لطهارة لل�صيخ دبيان �لدبيان. مكتبة �لر�صد.�لطبعة �لأوىل 		4	هـ.. 77

�لنانو تكنولوجي بني �لأمل و�خلوف، �أ.د. علي حممد علي عبد�هلل، مكتبة �لد�ر �لعربية . 78

للكتاب، �لقاهرة، �لطبعة �لأوىل، 		0	م.

�لنانو تكنولوجي يف جمال �صنعة �لغذ�ء، د. ولء حممود �ل�صريف، جملة �أ�صيوط للدر��صات . 79

�لبيئية، �لعدد �لثاين و�لأربعون، 		0	م.

�إعد�د/ . 80 �مل�صتقبل،  يف  و�آثاره  و�لغذ�ئي  �لزر�عي  �ملجال  يف  وتطبيقاته  تكنولوجي  �لنانو 

�صيماء ح�صني، و�آيات �ل�صيد، و�أنور �أحمد، و�إ�صر�ف م. روؤى فائق هادي، �ملجلة �لدولية 

ع�صر،  �حلادي  �لعدد  �لعلمي،  للبحث  �لعربية  �ملوؤ�ص�صة  �ملتخ�ص�صة،  �لنوعية  للبحوث 

8	0	م.

نهاية �ملحتاج �صرح �ملحتاج لل�صيخ �صم�س �لدين حممد بن �أحمد �لرملي )ت: 004	هـ( . 	8

د�ر �لفكر، 404	هـ.

�لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر ملجد �لدين �أبي �ل�صعاد�ت �ملبارك بن حممد بن �لأثري . 	8

)ت: 606هـ(، حتقيق طاهر �لز�وي، وحممود �لطناحي، �لنا�صر �ملكتبة �لعلمية، بريوت، 

99		هـ.

�لنو�زل �لفقهية �ملعا�صرة �ملتعلقة بالتد�وي بال�صيام، �أ�صامة �خلالوي، د�ر كنوز �إ�صبيليا، . 	8

�لريا�س، �لطبعة �لأوىل، 		4	هـ.

نيل �لأوطار �صرح منتقى �لأخبار للعالمة حممد بن علي �ل�صوكاين )ت: 0			هـ( حتقيق . 84

ع�صام �ل�صبابطي �لنا�صر د�ر �حلديث م�صر �لطبعة �لأوىل 		4	هـ.
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�لتمهيد: وفيه: ثالثة مطالب: .................................................  	4	
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االمتناع عن الفتوى
أحواله وأحكامه

اإعداد: 

د. اأ�شامة بن حممد ال�شيبان

الأ�شتاذ امل�شارك بق�شم اأ�شول الفقه بكلية ال�شريعة

بجامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية
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املقدمة

�إن �حلمد هلل، نحمده، ون�ستعينه، ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا، ومن 

�سيئات �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ال �إله 

�إال �هلل وحده ال �سريك له، و�أ�سهد �أن حممًد� عبده ور�سوله، بعثه �هلل بالهدى و�حلق 

ب�سرًي� ونذيًر�، وهادًيا �إىل �هلل باإذنه و�سر�ًجا منرًي�، فبّلغ �لر�سالة، و�أدى �الأمانة، 

ون�سح �الأمة، وتركها على �ملحجة �لبي�ساء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها �إال هالك، 

�سلى �هلل و�سلم وبارك عليه، وعلى �آله و�أ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان �إىل يوم �لدين. 

�أما بعد: 

فاإن �لفتوى �ساأنها عظيم، وخطرها كبري؛ فهي تبليغ عن رب �لعاملني، ونيابة عن 

 ،
(((

�الأمة ملسو هيلع هللا ىلص يف  �لنبي  قائم مقام  فاملفتي  و�ملر�سلني،  �الأنبياء  �ملفتني، وخامت  �إمام 

كما �أن �لفتوى من جن�س �لوظائف �لدينية �لعامة و�لهامة �لتي حتتاجها �الأمة، ومن 

�الأعمال �ل�سريفة �ل�سرورية.

 وملّا كانت �لفتوى تتبو�أ هذه �ملكانة �لعظيمة و�ملنزلة �لرفيعة؛ فقد �أ�سحت حمل 

ا الأنظارهم؛ ولذلك �أوالها �الأ�سوليون عنايتهم؛ فذكرو�  �هتمام علماء �الأمة وحمطًّ

�أهميتها و�سو�بطها و�سروطها، ودر�سو� كثرًي� من م�سائلها وعو�ر�سها، كما �هتم كثري 

من �ملعا�سرين بدر��سة جملة من مو�سوعاتها وم�سائلها.

ومن �مل�سائل �لهامة �ملت�سلة مبو�سوع �لفتوى، و�لتي مل ي�ستوعب �ملتقدمون من 

�نظر: �ملو�فقات )255/5).  (((
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�الأ�سوليني �لكالم فيها، ومل يربزوها، بل �أ�سارو� �إىل بع�س �أحكامها �إ�سار�ت متفرقة، 

كما مل تلق عناية �ملتاأخرين مما يحتاج معه �إىل �إبر�زها ودر��ستها وحتريرها م�ساألة: 

�الأحو�ل �لتي ُي�سرع فيها للمفتي �المتناع عن �لفتوى؛ فبعد تتبع ما ذكره �الأ�سوليون 

وتق�سيمه،  وحتريره،  �أوردوه،  ما  جمع  �إىل  قائمة  �حلاجة  وجدت  مظاّنه  يف  فيها 

�لفتوى  عن  �المتناع  �أن  ذلك  تطبيقاته؛  من  عدد  وذكر  له،  و�ال�ستدالل  ودر��سته، 

-بح�سب ما ��ستقر�أته من كالم �لعلماء-لي�س له موجب و�حد، �أو �سورة و�حدة؛ بل 

له �سور و�أحو�ل و�أحكام؛ فهو م�سروع الأ�سباب يعود بع�سها �إىل �ملفتي، وبع�سها �إىل 

�مل�ستفتي، وبع�سها �إىل �مل�ساألة �مل�ستفتى فيها، ولكلِّ و�حد من هذه �ملوجبات و�الأ�سباب 

�سوٌر و�أحو�ٌل، ولكلٍّ منها �أدلٌة و�أحكاٌم، ولذ� جاء �لبحث لبيان هذه �مل�ساألة وجتليتها 

وحتريرها ودر��ستها در��سة تاأ�سيلية و�فية، مع ذكر تطبيقاتها وربطها ببع�س �الأمثلة 

�ملعا�سرة، وجعلته بعنو�ن: )�المتناع عن �لفتوى؛ �أحو�له و�أحكامه(.

اأهمية املو�شوع واأ�شباب اختياره: 

�أهمية وقوف �ملفتي و�مل�ستفتي على �أ�سباب �المتناع عن �لفتوى، و�سور تلك . )

على  ��ستفتاوؤه  ويكون  فيها،  �لوقوع  �مل�ستفتي  ليتجنب  و�أحكامها؛  �الأ�سباب، 

عليه  يتعني  �أو  له  ُي�سرع  �لتي  �الأحو�ل  لهذه  �ملفتي  وليتيقظ  �مل�سروع؛  �لوجه 

لي�سون  فيها؛  �لفتوى  عن  و�المتناع  �مل�ستفتني  �أ�سئلة  عن  �جلو�ب  �إم�ساك 

فتو�ه عن �لزلل، ولتقع موقعها �ل�سحيح.

يف . 2 درجاتها  وتفاوت  �سورها،  و�ختالف  �لفتوى،  عن  �المتناع  �أ�سباب  تعدد 

�الأهمية؛ حيث يلزم �ملفتي يف بع�س �الأحو�ل �المتناع عن �لفتوى، ويتعني عليه 

ما  بح�سب  �الإفتاء  �أو  �المتناع  �أخرى  �أحو�ل  يف  وله  �جلو�ب،  عن  �الإم�ساك 

يرى من �مل�سلحة يف ذلك، فلي�ست موجبات �المتناع عن �لفتوى على درجة 

و�حدة، �أو على �سورة و�حدة؛ مما ُيحتاج معه �إىل ترتيبها وتق�سيمها، وبيان 

تفاوت درجاتها يف �الأهمية.
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�رتباط هذ� �ملو�سوع بالفتوى، وتعلقه باالإفتاء، وتفرق �الإ�سارة �إليه يف كتابات . 	

�الأ�سوليني عند حديثهم عن بع�س م�سائل �لفتوى؛ فكانت �حلاجة د�عية �إىل 

جمع �ستات ما تفرق منه، وتق�سيمه، وترتيبه، ودر��سته در��سة و�فية حتقق 

�ملطلوب.

وتفرق . 	 وجتليتها،  بيانها  �إىل  �حلاجة  وم�سي�س  �مل�ساألة  هذه  �أهمية  مع  �أنه 

�أفردها بالدر��سة  �أجد من �ملتاأخرين من  �إليها عند �ملتقدمني، مل  �الإ�سارة 

�ملفتي  �متناع  م�سروعية  يبني  م�ستقل؛  م�سنف  فيها  ُي�سنَّف  فلم  و�لبحث، 

و�أمثلته، ويدر�سه در��سة  و�أدلته،  و�أحكامه،  و�أحو�له،  و�أ�سبابه،  �لفتوى،  عن 

و�إفر�ده  �ملو�سوع  لدر��سة هذ�  ُملحة  تاأ�سيلية تطبيقية، مما يجعل �حلاجة 

بالبحث. 

الدرا�شات ال�شابقة: 

�لفتوى و�ملفتي و�مل�ستفتي، وكرثة ما  �الأ�سوليني مبو�سوع  رغم �هتمام كثري من 

دونوه من �مل�سائل �ملتعلقة بهذه �ملو�سوعات، مل �أقف على من �أفرد مو�سوع �المتناع 

عن �لفتوى بالبحث، �سو�ًء من �ملتقدمني �أو �ملتاأخرين، �سوى �إ�سار�ت موجزة يف كتب 

�الأ�سوليني، عند حديثهم عن بع�س م�سائل �ال�ستفتاء، فلم ي�سنف يف هذه �مل�ساألة 

م�سنف م�ستقل كما �أ�سلفت، بحيث ي�ستوعبها تاأ�سياًل وتطبيًقا، مما يجعل �لكتابة 

فيها مظنة �الإتيان باجلديد و�ملفيد �إن �ساء �هلل.

خطة البحث: 

ت�ستمل خطة �لبحث على مقدمة، و�أربعة مباحث، وخامتة.

�ملقدمة: وفيها بيان �أهمية �ملو�سوع، و�أ�سباب �ختياره، و�لدر��سات �ل�سابقة، وخطته 

�الإجمالية، و�ملنهج �ملتبع يف �إعد�ده.

�ملبحث �الأول: حكم �المتناع عن �لفتوى.
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�ملبحث �لثاين: �المتناع عن �لفتوى ب�سبب �ملفتي، وفيه مطلبان: 

تثبته  وكمال  �عتد�له  حال  عن  يخرجه  ب�سيء  �ملفتي  �أح�س  �إذ�  �الأول:  �ملطلب 

وتبينه.

�أو ��ستبهت  �إذ� نظر �ملفتي يف �مل�ساألة، ومل يتبني له فيها حكم،  �ملطلب �لثاين: 

عليه، �أو مل يفهم مر�د �مل�ستفتي، �أو تكافاأت عنده �الأدلة.

�ملبحث �لثالث: �المتناع عن �لفتوى ب�سبب �مل�ستفتي، وفيه مطلبان: 

�ملطلب �الأول: �إذ� كان عقل �مل�ستفتي ال يحتمل �جلو�ب.

�ملطلب �لثاين: �إذ� علم �ملفتي �أن �مل�ستفتي يريد �تخاذ �لفتوى حجة على باطله.

�ملبحث �لر�بع: �المتناع عن �لفتوى ب�سبب �مل�ستفتى فيه، وفيه مطلبان: 

�ملطلب �الأول: �إذ� �ساأل �مل�ستفتي عما مل يقع.

�ملطلب �لثاين: �إذ� �ساأل �مل�ستفتي عما ال نفع فيه.

�خلامتة: وفيها �أهم نتائج �لبحث.

منهج البحث: 

�سلكت يف بحث هذ� �ملو�سوع �ملنهج �الآتي: 

و�آر�ئهم . ) �لعلم  �أهل  و�أقو�ل  �لعلمية  �ملادة  و�ال�ستق�ساء يف جمع  �ال�ستقر�ء   

يف مو�سوع �لبحث من مظانه قدر �الإمكان، ومن خالل �لرجوع �إىل �مل�سادر 

�الأ�سلية يف ذلك. 

 �لتمهيد لكل م�ساألة مبا يو�سحها، �إن �حتاج �ملقام �إىل ذلك. . 2

مع . 	 بن�سه،  �لكالم  نقل  يتطلب  �ملقام  يكن  مل  ما  باأ�سلوبي،  �لبحث  كتابة 

�ال�ست�سهاد بن�سو�س �لعلماء و�أقو�لهم. 

عزو �الآيات �إىل �سورها، فاإن كانت �الآية كاملة، �أقول: �الآية رقم )...( من . 	
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�سورة )...(، و�إن كانت جزًء� من �آية، �أقول: جزء من �الآية رقم )...( من 

�سورة )...(. 

تخريج �الأحاديث من كتب �ل�سنة، فاإن كان �حلديث يف �ل�سحيحني �أو �أحدهما . 5

�كتفيت بتخريجه منهما، و�إال خّرجته من �مل�سادر �الأخرى �ملعتمدة، مع ذكر 

ما قاله �أهل �حلديث فيه. 

عزو ن�سو�س �لعلماء و�آر�ئهم لكتبهم مبا�سرة، وال �أجلاأ �إىل �لعزو بالو��سطة . 	

�إال عند تعذر �الأ�سل. 

توثيق ن�سبة �الأقو�ل �إىل �ملذ�هب من �لكتب �ملعتمدة يف كل مذهب. . 	

و�جلزء، . 	 �ملادة،  بذكر  �ملعتمدة،  �للغة  معجمات  من  �للغوية  �ملعاين  توثيق 

و�ل�سفحة. 

�لعناية ب�سحة �ملكتوب، و�سالمته من �لناحية �للغوية و�الإمالئية و�لنحوية، . 	

و�لعناية بعالمات �لرتقيم، ومر�عاة ح�سن تنا�سق �لكالم. 

ويرزقني  �لبحث،  هذ�  يف  كتبت  مبا  ينفعني  �أن    �ملوىل  �أ�ساأل  فاإين  وبعد 

�الإخال�س فيه، فما كان فيه من �سو�ب فمن �هلل، وما كان فيه من خطاأ �أو زلل فمن 

�سوء فهمي �أو تق�سريي، و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.
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املبحث الأول

حكم المتناع عن الفتوى

�أر�سد �هلل تعاىل عباده �إىل ��ستفتاء �أهل �لعلم و�الجتهاد و�لفتوى، و�سوؤ�لهم عما 

يجهلونه من �أحكام دينهم، وما يحتاجون �إىل معرفة حكمه من �مل�سائل و�حلو�دث، 

.
بقوله تعاىل: )ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ  ہ    ھ()))

و�إطالق هذ� �الأمر يدل على وجوب �سوؤ�ل �أهل �لذكر وهم �لعلماء، وما �أمر �هلل 

ب�سوؤ�لهم �إال لوجوب طاعتهم و�لرجوع �إليهم، وقد ت�سافرت ن�سو�س �لعلماء يف تاأكيد 

لزوم رجوع �لعامي �إىل �أهل �لعلم و�لفتوى و�سوؤ�لهم؛ ملعرفة �حلكم �ل�سرعي ملا ي�سكل 

عليه من �أمور دينه، �سو�ًء �أكانت من �حلو�دث و�لنو�زل �أو غريها، بل نقل بع�سهم 

.
(2(

�الإجماع على ذلك

يقول �أبوبكر �جل�سا�س: “�إذ� �بتلي �لعامي �لذي لي�س من �أهل �الجتهاد بنازلة، 

ت  فعليه م�ساءلة �أهل �لعلم عنها” و�ساق �الأدلة على ذلك، ثم قال: “وعلى ذلك ن�سّ

�إىل  �لعامة  يفزع  �إمنا  هذ�،  يومنا  �إىل  �لتابعني،  ثم  �الأول،  �ل�سدر  لدن  من  �الأمة 

.
علمائها يف حو�دث �أمر دينها”)	)

ويقول �أبو�حل�سني �لب�سري: “�الأمة جممعة على �أنه-�أي �لعامي-يلزمه �لرجوع 

.
�إىل �لعلماء”)	)

�إذ� نزلت به نازلة �أن يطلب  “�أول ما يلزم �مل�ستفتي  ويقول �خلطيب �لبغد�دي: 

جزء من �الآية )	( من �سورة �الأنبياء، ومن �الآية )		( من �سورة �لنحل.   (((

نقل �الإجماع على ذلك غري و�حد من �الأ�سوليني، منهم �أبو�حل�سني �لب�سري، و�ملوفق �بن قد�مة، و�بن   (2(

�لهمام، �نظر: �ملعتمد )2/)		(، ورو�سة �لناظر )52/2	(، و�لتحرير مع تي�سري �لتحرير )	/		2). 

�لف�سول يف �الأ�سول )2/)		).   (	(

�ملعتمد )2/)		).   (	(
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�إىل  مي�سي  �أن  عليه  وجب  حملته،  يف  يكن  مل  فاإن  نازلته،  حكم  عن  لي�ساأله  �ملفتي 

.
�ملو�سع �لذي يجده فيه، فاإن مل يكن ببلده لزمه �لرحيل �إليه و�إن بعدت د�ره”)))

وكما �أر�سد �هلل تعاىل عباده �إىل ��ستفتاء �أهل �لعلم و�الجتهاد و�لفتوى، و�سوؤ�لهم 

عما يجهلونه من �أحكام دينهم، وما يحتاجون �إىل معرفة حكمه من �مل�سائل و�حلو�دث، 

�أمر �لعلماء بالبيان و�لتعليم و�لبالغ الأحكام �ل�سريعة، و�إفتاء �لنا�س ملا يحتاجون �إليه 

وي�سكل عليهم من �أحكام دينهم، وحذرهم من كتمان �لعلم، ورتب على ذلك �لوعيد 

�ل�سديد، يقول �هلل تعاىل: )ې  ى  ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی( 
پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعاىل:  ويقول   ،](22 ]�لتوبة: 

]�آل  ٹ(  ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    )ڻ   تعاىل:  ويقول   ،](		 عمر�ن: 

	5)[، ويقول  ]�لبقرة:  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( 
ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   )ہ   تعاىل: 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  
ې  ې  ې( ]�لبقرة: 		)[، ويقول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن �ُسئل عن علٍم فكتمه �أجلم 

.
(2(

بلجام من نار يوم �لقيامة«

فر�سه،  عليه  ويتعني  �إياه  تعليمه  يلزمه  �لذي  �لعلم  يف  “وهذ�  �خلطابي:  يقول 

يرى  وكمن  �لدين؟  وما  �الإ�سالم،  ما  علموين  يقول:  �الإ�سالم  يريد  كافًر�  ر�أى  كمن 

رجاًل حديث �لعهد باالإ�سالم ال يح�سن �ل�سالة وقد ح�سر وقتها، يقول علموين كيف 

�لفقيه و�ملتفقه )5/2		).   (((

رو�ه �الإمام �أحمد، و�لرتمذي وح�سنه، و�أبود�ود، و�بن ماجه، و�بن حبان، و�حلاكم و�سححه، عن �أبي   (2(

كتمان  يف  جاء  ما  باب   ،)2			( �لرتمذي  و�سنن   ،)	0		( �مل�سند  �نظر:  متقاربة.  باألفاظ  هريرة 

�لعلم، و�سنن �أبي د�ود )	5		(، كتاب �لعلم، باب كر�هية منع �لعلم، و�سنن �بن ماجه )		2(، كتاب 

�ل�سنة، باب من �ُسئل عن علم فكتمه، و�سحيح �بن حبان )5	(، كتاب �لعلم، باب ذكر �إيجاب �لعقوبة 

يف �لقيامة على �لكامت �لعلم �لذي ُيحتاج �إليه يف �أمور �مل�سلمني، و�مل�ستدرك، كتاب �لعلم ))/)0)).
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�أ�سلي؟ وكمن جاء م�ستفتًيا يف حالل �أو حر�م يقول: �أفتوين و�أر�سدوين؛ فاإنه يلزم يف 

مثل هذه �الأمور �أن ال مينعو� �جلو�ب عما �ساألو� عنه من �لعلم، فمن فعل ذلك كان 

.
�آثًما م�ستحًقا للوعيد و�لعقوبة”)))

ولذ� ذكر �لعلماء �أن من�سب �الإفتاء و�نت�ساب �لفقيه للفتيا من فرو�س �لكفايات، 

�ملفتي  وجود  و�أن  كافة،  �الأمة  �لتي حتتاجها  �لعامة  و�لوظائف  �لواليات  ومن جن�س 

�ملوؤهل �سرًعا، و�مل�ستجمع ل�سروط �لفتوى فر�س على �الأمة من حيث �جلملة؛ الأنه ال 

بد للنا�س من معرفة �أحكام �ل�سريعة فيما يجدُّ لهم من �حلو�دث و�لنو�زل، بحيث 

.
(2(

يتمكنون من �إقامة �لدين و�متثال �أحكامه و�سر�ئعه

ويعلِّم من  ��ستفتاه،  يفتي من  �أن  �ملفتي يجب عليه  �أن  “و�علم  �ل�سمعاين:  يقول 

طلب منه �لتعليم، فاإن مل يكن يف �الإقليم �لذي هو فيه غريه تعنّي عليه �لتعليم و�لفتيا، 

و�إن كان هناك غريه مل يتعني عليه؛ الأن ذلك من فرو�س �لكفاية، فاإذ� قام به بع�سهم 

.
�سقط عن �لباقني فر�سه”)	)

ما ي�شتثنى من وجوب الإفتاء على املفتي: 

وي�ستثنى من وجوب �الإفتاء على �ملفتي بع�س �حلاالت �لتي ُي�سرع فيها �المتناع 

عن �لفتوى و�الإم�ساك عن �جلو�ب؛ حتقيًقا ملقا�سد �ل�سريعة يف �لفتوى؛ ولئال تف�سي 

منزلة  عظيم  �إىل  �الإ�سارة  تقدمت  وقد  م�سالح،  من  ق  حتقِّ مما  �أكرب  مفا�سد  �إىل 

�ملفتي، و�أنه قائم مقام �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �الأمة، و�إذ� كان �ملفتي قائًما مقام �ل�سارع يف 

تكون  باأن  �أحكامه،  ت�سريع  �لتبليغ وفق مر�ده ومق�سده يف  تعني عليه  �سرعه،  تبليغ 

فتو�ه مو�فقة ملقا�سد �ل�سريعة، وحمققة للم�سالح �لتي ق�سدها �ل�سارع من ت�سريع 

معامل �ل�سنن )	/5	)).   (((

�نظر: قو�طع �الأدلة )5/		)(، و�سفة �لفتوى )�س/	(، و�أدب �ملفتي البن �ل�سالح )�س/		)، و�شرح   (2(

ا: رو�سة  تنقيح �لف�سول )�س/			(، و�مل�سودة )�س/2)5(، و�إر�ساد �لفحول )�س/)2	(، و�نظر �أي�سً

�لطالبني للنووي )0)/225(، و�ملجموع للنووي ))/	2(، وجمموع �لفتاوى )0	/205).

قو�طع �الأدلة )5/		)).  (	(
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رت عن حتقيق �ملقا�سد و�مل�سالح  �الأحكام، فاإن خرجت �لفتوى عن ذلك؛ باأن ق�سُ

�لتي �ُسرعت الأجلها، وكانت مف�سية �إىل مف�سدة ترتجح على حت�سيل �مل�سلحة كان 

�مل�سروع �لتوقف فيها، و�المتناع عنها، و�الإم�ساك عن �جلو�ب، �سو�ًء �أكان ذلك ب�سبب 

�ملفتي �أو �مل�ستفتي �أو �مل�ساألة �مل�ستفتى فيها.

ولذ� ن�س بع�س �لعلماء على عدد من �ملو��سع �لتي ُي�سرع فيها للمفتي �المتناع 

عن �لفتوى، وال يلزمه جو�ب �مل�ستفتي، كما ن�سو� يف مو�طن �أخرى على لزوم �متناعه 

عن �لفتوى، وتعينه عليه، وبعد تتبع و��ستقر�ء تلك �ملو�طن �لتي ذكرها �الأ�سوليون 

�أو �سورة و�حدة؛ بل له �سور  �لفتوى لي�س له موجب و�حد،  �أن �المتناع عن  وجدت 

و�أحو�ل و�أحكام؛ فهو م�سروع الأ�سباب يعود بع�سها �إىل �ملفتي، وبع�سها �إىل �مل�ستفتي، 

و�الأ�سباب �سوٌر  �ملوجبات  و�حد من هذه  ولكلِّ  فيها،  �مل�ستفتى  �مل�ساألة  �إىل  وبع�سها 

و�أحو�ٌل، ولكلٍّ منها �أدلٌة و�أحكاٌم: 

 فاأما المتناع عن الفتوى ب�شبب املفتي، فله �شورتان: 

تثبته  وكمال  �عتد�له  حال  عن  ُيخرجه  ب�سيء  �ملفتي  يح�س  �أن  �الأوىل:  �ل�سورة 

وتبينه: 

فينبغي له �الإم�ساك عن �لفتوى و�المتناع عنها حني يكون يف حال متنعه عن كمال 

�لذهن؛  وي�سو�س  �لقلب  ي�سغل  و�لنظر؛ مما  �لتاأمل  و�سحة  و�لت�سور،  �لفهم 

فقه  و��ستح�سار  �مل�ساألة  وت�سور  �ال�ستفتاء  فهم  على  قدرته  ت�سعف  بحيث 

�لو�قعة؛ كاأن يكون يف حال غ�سب �سديد، �أو يف حال جوع �أو عط�س مفرط، 

�أو يف حال هم مقلق، �أو خوف مزعج، �أو نعا�س غالب، �أو يف حال �سغل قلب 

م�ستوٍل عليه، �أو يف حال مد�فعة �الأخبثني، �أو نحو تلك �الأحو�ل �لتي ت�سو�س 

�لذهن، ومتنع من �لتاأمل و�لرتوي ودقة �لنظر.

�ل�سورة �لثانية: �إذ� نظر �ملفتي يف �مل�ساألة، ومل يتبني له فيها حكم، �أو ��ستبهت 

عليه، �أو مل يفهم مر�د �مل�ستفتي، �أو تكافاأت عنده �الأدلة: 
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�أو  عليه،  ��ستبهت  �أو  فيها حكم،  له  يتبني  ومل  �مل�ساألة،  �ملفتي يف  نظر  فاإذ� 

وتردد يف حكمها،  نظره،  �الأدلة يف  تكافاأت  �أو  تاًما،  فهًما  �ل�سوؤ�ل  يفهم  مل 

فيها،  �جلو�ب  عن  و�الإم�ساك  �لفتوى،  عن  �المتناع  يلزمه  فاإنه  ذلك  ونحو 

فال يجوز له �أن يت�سرع يف �جلو�ب و�أن يفتي حتى يتاأمل �مل�ساألة، ويتدبرها، 

ويت�سورها ت�سوًر� �سحيًحا، ويفهمها فهًما دقيًقا، ويرتيث يف �جلو�ب حتى 

�لفتوى  الأن  ؛ 
(((

�مل�ستجدة و�مل�سائل  �لنو�زل  يف  وبخا�سة  يالب�سها،  ما  يفهم 

تختلف باختالف ذلك.

ا:  واأما المتناع عن الفتوى ب�شبب امل�شتفتي، فله �شورتان اأي�شً

�ل�سورة �الأوىل: �إذ� كان عقل �مل�ستفتي ال يحتمل �جلو�ب: 

حلال  منا�سبة  تكون  �أن  �لفتوى  يف  �ل�سريعة  مقا�سد  مر�عاة  من  �أن  ذلك 

�لزمان و�أهله، ومالئمة لعقول �لنا�س و�أفهامهم، فال ي�سوغ �إ�سد�ر �لفتوى �إذ� 

كانت ال تتنا�سب مع �إدر�ك �لنا�س وعقولهم، وعليه فاإن �ملفتي حني يرى �أن 

عقل �ل�سائل ال يحتمل جو�ب م�ساألته؛ ل�سعف �إدر�كه وقلة فهمه، �أو ل�سعوبة 

.
(2(

�مل�ساألة عليه، فله �المتناع عن فتو�ه، فال تلزمه �إجابته

�ل�سورة �لثانية: �إذ� علم �ملفتي �أن �مل�ستفتي يريد �تخاذ �لفتوى حجة على باطله: 

فمتى علم �ملفتي �أن �مل�ستفتي يق�سد يف ��ستفتائه حتقيق غر�س يف �لفتوى، 

و�لو�سول بذلك �إىل �الحتجاج على باطله، �سو�ًء �أظهر ذلك �لق�سد من لفظ 

�أن يفتيه  �إجابته، وال ي�سع �ملفتي  �أحو�له، فاإنه ال جتوز  �أو من قر�ئن  �سوؤ�له 

على غر�سه، حتى و�إن كان يف �مل�ساألة قوٌل يو�فق مر�ده؛ الأن هذ� �مل�ستفتي 

به  للعمل  عنها  ي�ساأل  �لتي  �لو�قعة  يف  �ل�سرع  حكم  ومعرفة  �حلق،  يريد  ال 

�لفتوى  �أحكام  يف  ومباحث  )�س/		(،  �ملعا�سرة  �لفقهية  �لنو�زل  يف  �لفتيا  مناهج  �نظر:   )((  (((

)�س/		)).

�نظر: �سرح �ملحلي على جمع �جلو�مع )2/2)	( مع حا�سية �لبناين، و�سرح �لكوكب �ملنري )	/		5)،   (2(

وتي�سري �لتحرير )	/2	2).
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و�لتز�مه، و�إمنا يريد ما يو�فق هو�ه ويتو�سل به �إىل مطلوبه، فهو متالعب 

باأحكام �لدين، وم�ستهيًنا باملفتني.

ا:  واأما المتناع عن الفتوى ب�شبب امل�شتفتى فيه، فله �شورتان اأي�شً

�ل�سورة �الأوىل: �إذ� �ساأل �مل�ستفتي عما مل يقع: 

وقد ن�س كثري من �لعلماء على ذلك و�أن �ملفتي له �المتناع عن �لفتوى حني 

ُي�ساأل عما مل يقع، و�أنه ال تلزمه �إجابة �ل�سائل يف تلك �حلال.

على  ا  من�سو�سً �مل�ساألة  كانت  �إذ�  ما  ذلك  من  �لعلم  �أهل  بع�س  و��ستثنى 

حكمها يف �لكتاب و�ل�سنة، �أو كانت قريبة �لوقوع، �أو كان �ل�سائل من طالب 

�لعلم �ملريدين �لتفقه يف �لدين؛ بحيث �إنه ي�ساأل عن �مل�ساألة بق�سد �لتفريع 

.
(((

عليها، �أو معرفة �أ�سباهها ونظائرها

�ل�سورة �لثانية: �إذ� �ساأل �مل�ستفتي عما ال نفع فيه: 

به  له  يتح�سل  وال  فيه،  له  نفع  ال  ي�ساأل عما  �أن  للم�ستفتي  �ل�سلف  كره  فقد 

خري يف �أمور دينه �أو دنياه، وكرهو� للمفتي �أن يجيبه على �سوؤ�له و�أن يفتيه 

يف تلك �مل�ساألة، فذكرو� �أن عليه �المتناع عن �لفتوى، فيما ال نفع فيه لل�سائل 

�أو لالأمة، ويدخل يف ذلك �مل�سائل �لكالمية وما تت�سمنه من م�سائل �ل�سفات 

وما ��ستاأثر �هلل تعاىل بعلمه، ومت�سابه �لقر�آن، كما يدخل فيه �ل�سوؤ�ل عما 

�سجر بني �ل�سحابة و�ل�سلف مما ال ينتفع به �ل�سائل، ففي كل هذ� ونحوه ال 

تلزم �ملفتي �إجابة �مل�ستفتي.

و�إليك تف�سيل �حلديث عن تلك �الأ�سباب و�ل�سور يف �ملباحث �الآتية.

�نظر: �إعالم �ملوقعني )	/2	)، )	)(، و�سفة �لفتوى البن حمد�ن )�س/0	(، و�سرح �لكوكب �ملنري   (((

.(5		/	(
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املبحث الثاين

المتناع عن الفتوى ب�سبب املفتي

وفيه مطلبان: 

املطلب الأول

اإذا اأح�س املفتي ب�سيء يخرجه عن حال اعتداله وكمال تثبته وتبينه

يكون يف حال متنعه عن  و�المتناع عنها حني  �لفتوى  �الإم�ساك عن  �ملفتي  على 

�لذهن؛  وي�سو�س  �لقلب  ي�سغل  مما  و�لنظر؛  �لتاأمل  و�سحة  و�لت�سور،  �لفهم  كمال 

�لو�قعة؛  و��ستح�سار فقه  �مل�ساألة  وت�سور  �ال�ستفتاء  بحيث ت�سعف قدرته على فهم 

�أو يف حال هم  �أو عط�س مفرط،  �أو يف حال جوع  كاأن يكون يف حال غ�سب �سديد، 

مقلق، �أو خوف مزعج، �أو نعا�س غالب، �أو يف حال �سغل قلب م�ستوٍل عليه، �أو يف حال 

مد�فعة �الأخبثني، �أو نحو تلك �الأحو�ل �لتي ت�سو�س �لذهن، ومتنع من �لتاأمل و�لرتوي 

ودقة �لنظر.

�أال يفتي يف حاٍل تغري خلقه، وت�سغل قلبه ومتنعه �لتاأمل،  “ينبغي  يقول �لنووي: 

كغ�سب، وجوع، وعط�س، وحزن، وفرح غالب، ونعا�س، �أو ملل، �أو حر مزعج، �أو مر�س 

.
موؤمل، �أو مد�فعة حدث، وكل حال ي�ستغل فيه قلبه، ويخرج عن حد �العتد�ل”)))

ويقول �بن �لقيم: “لي�س للمفتي �لفتوى يف حال غ�سب �سديد، �أو جوع مفرط، �أو 

هم مقلق، �أو خوف مزعج، �أو نعا�س غالب، �أو �سغل قلب م�ستوٍل عليه، �أو حال مد�فعة 

�الأخبثني، بل متى �أح�س من نف�سه �سيًئا من ذلك يخرجه عن حال �عتد�له وطماأنينته 

.
وتثبته �أم�سك عن �لفتوى”)2)

�ملجموع ))/		).  (((

�إعالم �ملوقعني )	/)5)، 50)).  (2(
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و�لتاأمل؛  �لتثبت  وَمْنِعه  �َسْغل قلبه  �لفتوى يف حال  له  “لي�س  �بن حمد�ن:  ويقول 

، �أو خوف، �أو حزن، �أو فرح غالب، �أو نعا�س،  ، �أو همٍّ لغ�سب، �أو جوع، �أو عط�س، �أو غمٍّ

�أح�س  �الأخبثني...فمتى  مد�فعة  �أو  موؤمل،  برد  �أو  مزعج،  حر  �أو  مر�س،  �أو  ملل،  �أو 

.
با�ستغال قلبه وخروجه عن حال �عتد�له �أم�سك عن �لفتيا”)))

من  �ملنع  علة  �إىل  وم�سرًي�  �ملفتي،  حال  ملر�عاة  �مل�ستفتي  ا-منبًها  �أي�سً ويقول 

�الإفتاء يف تلك �الأحو�ل-: “وال ي�ساأل وهو قائم �أو م�ستوفز �أو على حالة �سجر �أو همٍّ 

.
�أو غري ذلك مما ي�سغل �لقلب”)2)

ولو  �العتد�ل،  �أخالقه وخروجه عن  تغري  يفتي يف حال  “وال  �بن جنيم:  ويقول 

.
لفرح ومد�فعة �أخبثني”)	)

موقف امل�شتفتي من تغري حال املفتي: 

لل�سوؤ�ل  �ملنا�سب  �لوقت  وحتنّي  ذلك،  يف  �ملفتي  حال  مر�عاة  �مل�ستفتي  على 

و�ال�ستفتاء؛ فال ي�ساأله يف وقت �ن�سغاله، �أو يف �أوقات ر�حته؛ حتى ال يكون م�سغواًل عن 

تدبر �سوؤ�له، فال يتحقق بذلك مطلوبه، وال تقع �لفتوى موقعها �ل�سحيح.

وميكن �أن ُيلحق بذلك كل وقت وزمان ال يكون فيهما �ملفتي متهيًئا للفتوى، وقد 

كان هذ� �ملعنى مر�عى عند �سلف هذه �الأمة؛ ومن ذلك ما رو�ه �خلطيب �لبغد�دي 

ب�سنده عن �بن عبا�س  �أنه قال: “وجدت �أكرث حديث ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص عند هذ� 

�حلي من �الأن�سار، فاإن كنت الآتي �أحدهم فيقال يل: هو نائم، فلو �سئُت �أن يوقظ يل، 

.
فاأدعه حتى يخرج لي�ستطيب بذلك حديثه”)	)

�سفة �لفتوى و�ملفتي )�س/		).  (((

�ملرجع �ل�سابق )�س/		).  (2(

�لبحر �لر�ئق )	/)	2).  (	(

�لفقيه و�ملتفقه )2/		2).  (	(
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تاأ�شيل امل�شاألة: 

وقد ورد �لنهي عن �إكمال �ل�سالة حال �لنعا�س ونحوه مما قد ي�سو�س �لذهن . )

�أخرجه  فيما  وذلك  و�لدعاء،  �لقر�آن  وقر�ءة  �ل�سالة  تدبر  دون  ويحول 

�ل�سيخان من حديث عائ�سة  �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�إذ� نع�س �أحدكم وهو 

�إذ� �سلى وهو ناع�س ال  �أحدكم  �لنوم، فاإن  ي�سلي فلريقد حتى يذهب عنه 

.
(((

يدري لعله ي�ستغفر في�سبُّ نف�سه«

�لنعا�س  و�لدعاء و�ال�ستغفار يف حال  �ل�سالة  ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن  �لنبي  و�إذ� كان 

ونحوه مما هو مظنة وقوع �خللل يف �ل�سالة وترك �لتدبر فيها مع �خت�سا�س 

.
(2(

�أثرها باالإن�سان ذ�ته، فكيف بالفتوى و�أثرها متعدٍّ �إىل �الآخرين

مد�فعة . 2 حال  ويف  �لطعام،  بح�سرة  �ل�سالة  عن  ا-  -�أي�سً �لنهي  ورد  كما 

�عتد�له وكمال  �مل�سلي عن �سالته ويخرج عن حال  ين�سغل  �الأخبثني-لئال 

ع ع�ساء �أحدكم  تبّينه وتدبره؛ كما يف �ل�سحيحني �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�إذ� ُو�سِ

و�أقيمت �ل�سالة فابد�أو� بالع�ساء، وال يعجل حتى يفرغ منه، وكان �بن عمر 

قر�ءة  لي�سمع  و�إنه  يفرغ،  حتى  ياأتيها  فال  �ل�سالة  وتقام  �لطعام  له  يو�سع 

، ومل�سلم عن عائ�سة  �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال �سالة بح�سرة 
(	(

�الإمام«

.
(	(

�لطعام، وال وهو يد�فعه �الأخبثان«

و�إذ� كانت �إقامة �ل�سالة -مع عظمها و�أف�سلية �أد�ئها يف �أول وقتها- مكروهة 

م�سلم  و�سحيح   ،)2(2( رقم  �لنوم،  من  �لو�سوء  باب  �لو�سوء،  كتاب   )5	/(( �لبخاري  �سحيح   (((

))/2	5( كتاب �سالة �مل�سافرين، باب �أمر من نع�س يف �سالته �أو ��ستعجم عليه �لقر�آن �أو �لذكر باأن 

يرقد �أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، رقم )222).

�نظر: خمالفات �مل�ستفتي يف �ال�ستفتاء و�أثرها يف �لفتوى، د. في�سل �حلليبي )�س/		).  (2(

 ،(			( رقم  �ل�سالة،  و�أقيمت  �لطعام  ح�سر  �إذ�  باب  �الأذ�ن،  كتاب   )(	5/(( �لبخاري  �سحيح   (	(

و�سحيح م�سلم ))/2		( كتاب �مل�ساجد ومو��سع �ل�سالة، باب كر�هة �ل�سالة بح�سرة �لطعام �لذي 

يريد �أكله يف �حلال، وكر�هة �ل�سالة مع مد�فعة �الأخبثني، رقم )	55).

�سحيح م�سلم ))/			( كتاب �مل�ساجد ومو��سع �ل�سالة، باب ال �سالة بح�سرة طعام وال وهو يد�فعه   (	(

�الأخبثان، رقم )0	5).
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عند ح�سور �لطعام �ملحتاج �إليه، ويف حال مد�فعة �الأخبثني؛ خ�سية من �أن 

�لو�جب  فاإن  وخ�سوعه،  و�إقباله  �مل�سلي  قلب  ح�سور  من  مانًعا  ذلك  يكون 

عليه  ي�سو�س  ونحوها مما  �الأحو�ل  تلك  �لفتوى يف  �المتناع عن  �ملفتي  على 

فكره، وي�سغل قلبه، ويخرجه عن حال �عتد�له فيمنعه من تاأمل �مل�ساألة وتدبر 

�ال�ستفتاء من باب �أوىل.

و�أ�سل ذلك ما ورد يف �ساأن �لق�ساء حال �لغ�سب؛ حيث نهى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص عن . 	

و�إن  و�حلديث   ،
(((

غ�سبان« وهو  �ثنني  بني  َحَكٌم  يق�سنيَّ  »ال  بقوله:  ذلك 

ن�سَّ على �لغ�سب �إال �أنه يقا�س عليه كل ما ي�سو�س �لفكر، ومينع من �لفهم 

�ل�سحيح، ويحول دون �حلكم �لو�جب بني �ملتخا�سمني.

وقد �أ�سار �بن حجر �إىل علة �لنهي عن �حلكم و�لق�ساء حال �لغ�سب بقوله: “ملّا 

نهى عن �حلكم حالة �لغ�سب، ُفِهم منه �أن �حلكم ال يكون �إال يف حالة ��ستقامة 

�لفكر، فكانت علة �لنهي �ملعنى �مل�سرتك، وهو تغريُّ �لفكر، و�لو�سف بالغ�سب 

.
حلق به ما يف معناه كاجلائع”)2)

ُ
ي�سمى علة، مبعنى �أنه م�ستمل عليه، فاأ

�لقا�سي  باأن  �لق�ساء  �لق�ساء، فقد عللو� ذلك يف  �لفتوى يف ذلك على  وتقا�س 

م �لدقيق لدعوى �ملتخا�سمني؛  ال يتمكن غالًبا من �لتاأمل و�لنظر �ل�سحيح، و�لتفهُّ

فكذلك �حلال يف �الإفتاء؛ فقد يتعجل �ملفتي يف �لفتوى قبل متام �لتاأمل و�لنظر يف 

 ،
(	(

�مل�ساألة، وقبل �أن يعرف ق�سد �ل�سائل، فيوقع فتو�ه على غري �لوجه �ملطلوب �سرًعا

�أورد  �لذي  �لباب  �لق�ساء و�لفتوى يف ترجمة   بني  �لبخاري  �الإمام  وقد جمع 

.
فيه �حلديث �ل�سابق؛ حيث قال: “باب هل يق�سي �لقا�سي �أو يفتي وهو غ�سبان”)	)

�سحيح �لبخاري )	/5	( كتاب �الأحكام، باب هل يق�سي �لقا�سي �أو يفتي وهو غ�سبان، رقم )	5)	)،   (((

و�سحيح م�سلم )	/2		)( كتاب �الأق�سية، باب كر�هة ق�ساء �لقا�سي وهو غ�سبان، رقم )	)	)).

فتح �لباري )	)/		)).  (2(

�لفقيه و�ملتفقه )2/)		(، و�أدب �ملفتي و�مل�ستفتي البن �ل�سالح )�س/	))(، و�مل�سودة )�س/5	5)،   (	(

و�لتحبري �سرح �لتحرير )	/5	0	).

�سحيح �لبخاري )	/5	( كتاب �الأحكام.  (	(
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بل �أحلق بع�س �لعلماء بالغ�سب �سدة �لفرح؛ ال�سرت�كهما يف علة ت�سوي�س �لذهن 

و�ن�سغال �لقلب، مما يحول دون �لتاأمل و�لنظر �ل�سحيح يف �مل�ساألة، ويف ذلك يقول 

�أو بطر  �أو حزن،  �أو �هتم،  �أو جاع،  ��ستكى،  �إذ�  “فاإن كان   : �ل�سافعي  �الإمام 

، ويقول �خلطيب �لبغد�دي 
فرًحا، تغريَّ لذلك فهمه �أو خلقه مل �أحب له �أن يق�سي”)))

-منبًها �مل�ستفتي لتحّري �لوقت �ملنا�سب لال�ستفتاء-: “وكذلك ال ي�ساأله حني ي�ستد 

.
فرحه؛ الأنه يف تلك �حلال يتغرّي فهمه”)2)

وقد بنّي �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أثر �سدة �لفرح على �الإن�سان يف وقوع �خلطاأ منه و�لتبا�س �لكالم 

عليه يف قوله: »هلل �أ�سدُّ فرًحا بتوبة عبده حني يتوب �إليه من �أحدكم كان على ر�حلته 

باأر�س فالة، فانفلتت منه وعليها طعامه و�سر�به، فاأِي�َس منها، فاأتى �سجرة فا�سطجع 

يف ظلها، قد �أِي�َس من ر�حلته، فبينا هو كذلك �إذ� هو بها قائمة عنده، فاأخذ بخطامها، 

.
(	(

ثم قال من �سدة �لفرح: �للهم �أنت عبدي و�أنا ربك، �أخطاأ من �سدة �لفرح«

� يف مز�جه  ً وعليه ينبغي للمفتي �أن يتفقد حاله قبل �إ�سد�ر �لفتوى، فاإن �أح�س تغريُّ

�أو نحوها مما  �أو نعا�س غالب  �أو همٍّ مقلق  ب�سبب �الأحو�ل �لعار�سة له، من غ�سب 

�الإم�ساك  لزمه  وتبينه  تثبته  �عتد�له وكمال  و�لفكر ويخرجه من حال  �لقلب  ي�سغل 

عن �لفتوى.

لهم  ليذكر  �أ�سحابه  �إىل  �خلروج  �لفقيه  �أر�د  “�إذ�  �لبغد�دي:  �خلطيب  يقول 

درو�سهم فينبغي له �أن يتفقد حاله قبل خروجه؛ فاإن كان جائًعا �أ�ساب من �لطعام 

ما ُي�سّكن عنه فورة �جلوع...، و�إن كان حاقًنا ق�سى حاجته...، و�إن كان ناع�ًسا الأمٍر 

طيب  �إال  يخرج  وال  نومه...،  من  حظه  و�أخذ  �حلال،  تلك  يف  تدري�سه  �أّخر  �أ�سهره 

.
�لنف�س، فارغ �لقلب من كل ما ي�سغل �ل�سر”)	)

�الأم )	/5)2).  (((

�لفقيه و�ملتفقه )2/		2).  (2(

�سحيح م�سلم )	/	0)2( كتاب �لتوبة، باب يف �حل�س على �لتوبة و�لفرح بها، رقم )			2).  (	(

�لفقيه و�ملتفقه )250/2).  (	(
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حكم فتوى املفتي حني ل ميتنع عن الفتوى يف تلك الأحوال: 

و�إذ� تقرر �أن على �ملفتي �المتناع عن �لفتوى يف تلك �الأحول؛ للعلة �ل�سابقة، فاإنه 

حني ال ميتثل ذلك و�أوقع فتو�ه مع ح�سولها، فال يخلو �الأمر من حالتني: 

احلالة الأوىل:

�أن تكون فتو�ه مو�فقة لل�سو�ب، بحيث مل يتاأثر بتغري حاله تاأثًر� بالًغا؛ فحينئٍذ 

ت�سح فتو�ه مع �لكر�هة و�ملخاطرة؛ حل�سول مظنة �ن�سغال �لذهن و�لقلب.

ًنا قبول حكم �لقا�سي حني ي�سدر يف مثل هذه �الأحو�ل مع  يقول �ل�سافعي -مبيِّ

�لكر�هة ماد�م مو�فًقا للكتاب و�ل�سنة-: “لو ق�سى يف �حلال �لتي َكِرْهُت له �أن يق�سي 

�إذ� حكم  �أفرغ حاالته، وذلك  �إال ما كنُت ر�ًد� من حكمه يف  �أردَّ من حكمه  فيها مل 

.
بخالف �لكتاب و�ل�سنة”)))

كما ذكر �بن حجر حكم فتو�ه حني ت�سدر وهو يف تلك �الأحول بقوله: “لو خالف 

.
فَحَكَم يف حال �لغ�سب �سحَّ �إن �سادف �حلق مع �لكر�هة”)2)

كما بنيَّ �لنووي �أن �ملفتي حني يفتي يف تلك �الأحو�ل �لتي يخرج فيها عن �العتد�ل 

ويو�فق �ل�سو�ب فاإنه يعدُّ خمالًفا وخماطًر� بفتو�ه حتى و�إن مل نبطلها؛ حيث يقول: 

“فاإن �أفتى يف بع�س هذه �الأحو�ل وهو يرى �أنه مل يخرج عن �ل�سو�ب جاز و�إن كان 

.
خماطًر� بها”)	)

احلالة الثانية:

�لنظر  من  وذهنه  قلبه  يف  ما  �سغله  بحيث  لل�سو�ب؛  خمالفة  فتو�ه  تكون  �أن 

�ل�سحيح يف �مل�ساألة، ومنعه من تاأملها تاأماًل �سحيًحا ودقيًقا فاأفتى مبا يخالف �حلق 

فيها؛ �سو�ًء �أكانت فتو�ه خمالفة للحكم �لو�رد يف �لقر�آن �أو �ل�سنة، �أو كانت خمالفة 

�الأم )	/5)2).  (((

فتح �لباري )	)/		)).  (2(

�ملجموع ))/		).  (	(
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للقيا�س �ل�سحيح، �أو م�سادمة ملقا�سد �ل�سريعة، �أو �أف�ست �إىل �الإ�سر�ر بامل�ستفتي 

�أو بغريه، �أو نحو ذلك مما يكون �حلال فيها جمانًبا لل�سو�ب؛ فاإنه يحكم ببطالن 

فتو�ه، �إذ كان يجب عليه �الإم�ساك عن �لفتوى و�المتناع عنها يف تلك �الأحو�ل �لتي 

ٍ يف نف�سه، وخروجه من حال �عتد�له وكمال تثبُّته وتبيُّنه وتاأمله. يح�سُّ فيها بتغريُّ

�أن ذكر �الأحو�ل �لتي ال ينبغي للمفتي �الإفتاء وهو  ولذلك قال �بن �لقيم -بعد 

متلب�س بها-: “بل متى �أح�ّس من نف�سه �سيًئا من ذلك ُيخرجه من حال �عتد�له وكمال 

.
تثبته وتبينه �أم�سك عن �لفتوى”)))

و�إذ� كانت فتو�ه مكروهة وخماطًر� بها يف �حلالة �الأوىل مع مو�فقتها لل�سو�ب، 

فالأن تكون مكروهة يف حال خمالفتها لل�سو�ب من باب �أوىل، بل لو قيل بتحرميها 

وتاأثيمه مل يكن ذلك بعيًد�، و�هلل �أعلم.

املطلب الثاين

اإذا نظر املفتي يف امل�ساألة، ومل يتبني له فيها حكم، اأو ا�ستبهت عليه، اأو 

مل يفهم مراد امل�ستفتي، اأو تكافاأت عنده الأدلة

على �ملفتي �أال يت�سدر للفتوى �إال بعد �كتمال �أهليته لها، وتوفر �سروط �الجتهاد 

يف حقه، بحيث يكون على بينة من �أمره، عارًفا باالأدلة ووجوه دالالتها، ومطلًعا على 

�خلالف وماآخذ �لعلماء يف �مل�ساألة �لتي يفتي فيها، باذاًل و�سعه يف �الجتهاد يف �مل�سائل 

�خلالفية و�لنو�زل �مل�ستجدة �لتي حتتاج �إىل �جتهاد وتاأمل ونظر، فاإن مل ي�ستطع �أن 

يكون جمتهًد� مطلًقا فله �أن يكون جمتهًد� يف �ملذهب �لذي ينت�سب �إليه، و�إن مل يقدر 

على ذلك فال ي�سح له �لت�سدر للفتوى، و�إن �أفتى يف �سيء من �مل�سائل فالبد �أن يكون 

متحقًقا يف فتو�ه، م�ستجمًعا �أدلة �مل�ساألة وماآخذها-بعد بذل جهده و��ستفر�غ و�سعه- 

بحيث يفتي مبا يقطع �أو يغلب على ظنه �أنه �حلق فيها.

�إعالم �ملوقعني )	/)5)).  (((
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�ملفتي  يف  “ي�سرط  �لفتيا-:  �سروط  عن  �ُسئل  -حني  عبد�ل�سالم  بن  �لعز  يقول 

و�حلاكم �أن يكون جمتهًد� يف �أ�سول �ل�سريعة، عارًفا مباآخذ �الأحكام، فاإن عجز عن 

يفتي مبا  �أن  فله  فاإن عجز عن ذلك  �ملذ�هب،  فليكن جمتهًد� يف مذهب من  ذلك 

يتحققه وال ي�سك فيه، وما يربح عن ذلك، فاإن كان خطوؤه فيه بعيًد� نادًر�، جاز له 

.
�لفتوى و�حلكم، و�إال فال”)))

�أهل �لعلم ويبحث عن  �أنه من  �أحًد� حتى يعرف  �أال يقلد  �أن على �مل�ستفتي  كما 

�أهاًل  �إال من �ت�سف بالعلم و�لعد�لة، وكان  �أن ي�ساأل  �سالحيته للفتوى، وال يحل له 

عرفه  �أو  �لعد�لة  �أو  �لعلم  يف  حاله  يجهل  من  ي�ستفتي  �أن  له  يجوز  وال  لالجتهاد، 

باجلهل �أو �لف�سق، فعليه �لبحث عن �أهلية َمْن يفتيه ممن يجهل حاله، فيجتهد قدر 

�أو من يظنه غري عامل  �أن ي�ستفتي كل من يلقاه،  �ال�ستطاعة يف ذلك، فال يجوز له 

وال متاأهل للفتوى، �أو �أن ي�ساأل كل َمْن �نت�سب �إىل �لعلم �أو �دعاه، �أو تزيَّى بزي �أهله، 

وال َمْن �نت�سب للتدري�س و�لتعليم مبجرد ذلك، وقد نقل �التفاق على ذلك جملة من 

.
(2(

�الأ�سوليني

�أن ي�ستفتيه،  �أن ي�ساأل عمن يريد  “ويجب على �لعامي  �أبو �لوليد �لباجي:  يقول 

خرب �أنه عامل ورع، جاز له �أن ياأخذ بقوله، وال يجوز له �أن ي�ستفتي من ال يعرف 
ُ
فاإذ� �أ

.
�أنه من �أهل �لفتيا”)	)

ويقول �أبو �إ�سحاق �ل�سري�زي: “و�أما �مل�ستفتي: فال يجوز �أن ي�ساأل كلَّ من �عتزى 

�لفتاوى للعز بن عبد�ل�سالم )�س/)	( رقم 		، ونقلها �لون�سري�سي يف �ملعيار �ملعرب )))/0))).   (((

و�لو��سح ))/)	2)،  و�لتلخي�س )	/			(،   ،)			 للباجي )5/2		( رقم  �لف�سول  �إحكام  �نظر:   (2(

و�مل�ست�سفى )0/2		(، و�ملح�سول للر�زي )	/)	(، ورو�سة �لناظر )	/)02)(، و�الإحكام لالآمدي 

�حلاجب،  رفع  مع   ،)5		/	( �حلاجب  �بن  وخمت�سر   ،)		0/2( و�ملتفقه  و�لفقيه   ،)2	2/	(

و�شرح   ،(		0	/	( �لهندي  لل�سفي  �لو�سول  ونهاية   ،)		2/2( �ل�ساعاتي  البن  �لو�سول  ونهاية 

خمت�سر �لرو�سة )	/			(، ونهاية �ل�سول )	/	0	(، و�لبحر �ملحيط )	/	0	(، وفو�حت �لرحموت 

 .(	0	/2(

�إحكام �لف�سول يف �أحكام �الأ�سول )5/2		( رقم )			).   (	(
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�أن  ياأمن  ال  الأنه  وغريهم؛  ا�س  كالُق�سّ �لعلم،  �أهل  بزي  وتزيَّى  و�دعاه،  �لعلم  �إىل 

�أو يعرف ولكن لي�س باأمني، يت�ساهل يف �الأحكام؛ لقلة  ي�ستفتي من ال يعرف �لفقه، 

 .
�أمانته، فيكون قد �أخطاأ �لطريق”)))

�أما من عرفه  و�لعد�لة،  بالعلم  �إال من عرفه  �لعامي  ي�ساأل  “ال  �لغز�يل:  ويقول 

 .
باجلهل، فال ي�ساأله وفاًقا”)2)

ويقول �لر�زي: “�تفقو� على �أنه ال يجوز للعامي �أن ي�ساأل من يظنه غري عامل وال 

 .
متدين”)	)

جو�ز  على  �تفقو�  �لعامي  على  �ال�ستفتاء  بوجوب  “�لقائلون  �الآمدي:  ويقول 

 .
��ستفتائه ملن عرفه بالعلم و�أهلية �الجتهاد و�لعد�لة”)	)

و�إذ� تقرر ذلك فاإن �ملفتي �لبالغ درجة �الجتهاد حني تعر�س له م�ساألة مل يرد 

فيها ن�س �سريح �أو ظاهر، ومل يقع فيها �إجماع، �سو�ًء �أكانت من �مل�سائل �لقدمية 

�لتي وقع �ختالف �لعلماء فيها، �أو كانت من �لنو�زل �مل�ستجدة، فاإنه يلزمه بذل جهده 

و��ستفر�غ و�سعه بالنظر فيها وتاأملها و�الطالع على ماآخذها، و�الإحاطة مبا يتعلق بها 

وما يكون موؤثًر� يف �حلكم عليها، ونحو ذلك، بحيث يفتي مبا يقطع �أو يغلب على ظنه 

�أنه �حلق فيها، بح�سب ما ترجح لديه من �لدليل، وهذ� مقت�سى �لقو�عد �ملقررة يف 

.
�الأ�سول، يقول �الآمدي: “�لعمل بالدليل �لر�جح و�جب”)5)

ولكن �إذ� نظر �ملفتي يف �مل�ساألة، ومل يتبني له فيها حكم، �أو ��ستبهت عليه، �أو مل 

يفهم �ل�سوؤ�ل فهًما تاًما، �أو تكافاأت �الأدلة يف نظره، وتردد يف حكمها، ونحو ذلك فاإنه 

يلزمه �المتناع عن �لفتوى، و�الإم�ساك عن �جلو�ب فيها، فال يجوز له �أن يت�سرع يف 

�سرح �للمع )2/		0)( رقم )		))).   (((

�مل�ست�سفى )0/2		).   (2(

�ملح�سول )	/)	).   (	(

�الإحكام )	/2	2).   (	(

�ملرجع �ل�سابق )	/		2).   (5(
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�جلو�ب و�أن يفتي بغري علم.

على  �أحدهما  له  يرتجح  ومل  قوالن،  �ملفتي  عند  �عتدل  “�إذ�  �لقيم:  �بن  يقول 

الأن  منهما؛  �لر�جح  له  يتبني  حتى  ب�سيء  يفتيه  وال  يتوقف،  �أنه  �الآخر...�الأظهر 

بني  يخريه  �أن  له  ولي�س  �سو�ب،  �أنه  يعلم  ال  مبا  يفتيه  �أن  له  فلي�س  خطاأ،  �أحدهما 

.
�خلطاأ و�ل�سو�ب”)))

وقد جاء رجل �إىل �الإمام مالك “ي�ساأله عن �سيء �أياًما ما يجيبه، فقال: يا �أبا 

عبد�هلل �إين �أريد �خلروج، وقد طال �لرتدد �إليك، قال: فاأطرق طوياًل ثم رفع ر�أ�سه 

.
وقال: �إين �أتكلم فيما �أحت�سب فيه �خلري، ول�ست �أح�سن م�ساألتك هذه”)2)

ويتوقف  الفتوى  امل�شتفتي حني ميتنع عن  فعله جتاه  املفتي  على  ينبغي  ما 

فيها يف حال ا�شتباه امل�شاألة عليه، اأو عدم فهمه ال�شوؤال فهًما تاًما: 

�أو  عليه،  �مل�ساألة  ��ستباه  حال  يف  فيها  ويتوقف  �لفتوى  عن  ميتنع  حني  وللمفتي 

عدم فهمه �ل�سوؤ�ل فهًما تاًما �أن يطلب من �ل�سائل مزيد �إي�ساح وبيان ملا ي�ساأل عنه، 

فهًما  ��ستفتاءه  ويفهم  �سحيًحا،  ت�سوًر�  �سوؤ�له  يت�سور  لكي  �سوؤ�له؛  من  ومق�سوده 

دقيًقا وفق مر�ده، ويدقق يف �ألفاظه ودالالتها، ويت�سور �ملالب�سات و�لقر�ئن �ملحيطة 

بامل�ساألة.

�ساحب  يح�سر  ومل  �أ�ساًل،  �ل�سوؤ�ل  �ملفتي  يفهم  مل  “�إذ�  �ل�سالح:  �بن  يقول 

�لو�قعة... فله �أن يكتب: )يز�د يف �ل�سرح لنجيب عنه( �أو: )مل �أفهم ما فيها فاأجيب 

.
عنه(... وكتب بع�سهم: )يح�سر �ل�سائل لنخاطبه �سفاًها(”)	)

ويروي �لقر�يف ق�سة ح�سلت له �متنع فيها من �الإفتاء �بتد�ًء حتى يتبنيَّ �ملق�سود 

من �ل�سوؤ�ل - وهي تدلُّ على تثّبته وحر�سه على فهم مر�د �مل�ستفتي من �سوؤ�له- حيث 

�إعالم �ملوقعني )	/		)).   (((

�أدب �ملفتي و�مل�ستفتي البن �ل�سالح )�س/		(، و�سفة �لفتوى و�ملفتي و�مل�ستفتي البن حمد�ن )�س/	)،   (2(

و�إعالم �ملوقعني )	/			). 

�أدب �ملفتي و�مل�ستفتي البن �ل�سالح )�س/)5)، 50)( بت�سرف ي�سري.  (	(
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�أم ال؟ فارتبت وقلت له: ما  “�ُسِئْلُت مرة عن عقد �لنكاح بالقاهرة، هل يجوز  قال: 

�لنكاح  عقد  �أن  يعلم  �أحد  كل  فاإن  �لكالم؟  بهذ�  �ملق�سود  ما  يل  تبني  حتى  �أفتيك 

بالقاهرة جائز، فلم �أزل به حتى قال: �إنا �أردنا �أن نعقده خارج �لقاهرة َفُمِنْعنا؛ الأنه 

.
��ستحالل، فجئنا للقاهرة فعقدناه، فقلت له: هذ� ال يجوز بالقاهرة، وال بغريها”)))

و�لرتوي  و�لرتيث  �بتد�ًء،  �لفتوى  عن  و�المتناع  �جلو�ب  عن  �لتوقف  ويتاأكد 

و�الحتياط فيما يتعلق بالق�سايا �لعامة من �لنو�زل �ملعا�سرة؛ حيث يكرث يف بر�مج 

�الإفتاء يف �لقنو�ت �لف�سائية �ل�سوؤ�ل عنها، ومن تلك �لنو�زل ما يكون له �سبيٌه ي�سح 

�أي فرع من  �إحلاقه وتخريجه على  �إحلاقه به، ومنها ما ال يكون كذلك، فال ي�سح 

وتقليٍب  وتروٍّ  تاأنٍّ  �إىل مزيد  �لبتُّ يف �حلكم  يحتاج  كلتا �حلالتني  �لفقه، ويف  فروع 

ت�سبهها؛ الأنه  لها فروٌع  �لتي  �لنو�زل  و�أ�سولها، حتى يف  �ل�سريعة  �أدلة  للم�ساألة على 

�لنازلة �جلديدة  �لغالب، حيث يكون يف  �لقدمي و�جلديد يف  �ل�سبه بني  ال يتمّح�س 

بع�س �الأو�ساف �لتي قد توؤثر يف �حلكم، فاإن مل ي�سبق للمفتي تاأمل مثل هذه �لنازلة 

 .
(2(

فالو�جب عليه �المتناع عن �لفتوى و�لتوقف قبل �إ�سد�ر �حلكم

ومن حاالت ��ستباه �مل�ساألة على �ملفتي، و�لتي ينبغي له �لتوقف و�لرتيث و�المتناع 

ا- ما �إذ� ��ستمل �للفظ على بع�س �ملالب�سات �لتي جتعله  عن �لفتوى فيها موؤقًتا-�أي�سً

�لو�قع على ما هي عليه، كاأن  ُتعربِّ عن حقيقة  �ل�سوؤ�ل ال  �أن �سيغة  يغلب على ظنه 

يكون �ل�سائل عامًيا ال يدري مدلول �للفظ، في�ستعمل �للفظ �ل�سريح يف غري مدلوله، 

للمفتي  �لعام، وهكذ�، فينبغي  به عن مدلول  �لتعبري  باللفظ �خلا�س بق�سد  وياأتي 

حني يغلب على ظنه �أن مثل ذلك ال يقع له �أال ي�سدر �لفتوى حتى يتفقد قر�ئن �أحو�ل 

�مل�ستفتي، لينك�سف له و�قع �حلال، فيفتيه يف �سوء ما تبني له، ال يف حدود ما �أطلقه 

.
(	(

من لفظ، فاإن مل ينك�سف له �لو�قع مل يحل له �أن يفتيه

�الإحكام يف متييز �لفتاوى عن �الأحكام )�س/	25، 252).  (((

�نظر: �لفتيا �ملعا�سرة، د. خالد �ملزيني )�س/		5).  (2(

�نظر: �الإحكام يف متييز �لفتاوى عن �الأحكام )�س/22)، )2)(، و�ملفتي يف �ل�سريعة �الإ�سالمية )		، 		).  (	(
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ولذ� يلزم �ملفتي �المتناع عن �لفتوى و�الإم�ساك عن �جلو�ب حتى يتاأمل �مل�ساألة، 

�جلو�ب  يف  ويرتيث  دقيًقا،  فهًما  ويفهمها  �سحيًحا،  ت�سوًر�  ويت�سورها  ويتدبرها، 

؛ الأن �لفتوى تختلف 
(((

حتى يفهم ما يالب�سها، وبخا�سة يف �لنو�زل و�مل�سائل �مل�ستجدة

�ملفتني يف �جلو�ب، وتكون فتو�هم  ولذ� يقع �خلطاأ من قبل بع�س  باختالف ذلك، 

غري �ساحلة لتنزيلها وتطبيقها على �لو�قعة �لتي �سئلو� عن حكمها ب�سبب �لت�سرع يف 

�لفتوى وعدم �لت�سور �ل�سحيح و�لكايف للم�ساألة؛ الأن وقوع �خلطاأ يف �لت�سور �بتد�ًء 

لي�ست  وهي  بد�ئرة �حلظر،  �لو�قعة  فُتلحق  تبًعا،  وقوع �خلطاأ يف �حلكم  ينتج عنه 

ويتناولها �حلظر  د�ئرة �حلر�م،  و�الإباحة، وهي من  �لعفو  بد�ئرة  ُتلحق  �أو  كذلك، 

.
(2(

تناواًل �أّولًيا

لكن حني ال ميتنع عن �لفتوى، ويتعجل �جلو�ب قبل ��ستكمال فهم �مل�ساألة، وقبل 

ت�سوره للو�قعة ت�سوًر� كافًيا، فاإنه يعدُّ متجاوًز� يف �جتهاده �ملنهج �ل�سرعي �لو�جب 

�لتز�مه يف �الإفتاء، ويكون قد وقع يف �خلطاأ و�لزلل، ويلزمه حينئٍذ نق�س فتو�ه، الأن 

جو�به قد �أخطاأ �حلكم �ل�سرعي �لذي ينبغي �الإفتاء و�لعمل به.

ا: فاإنه يف�سي �إىل مفا�سد كثرية؛ منها: �إ�سالل �لعامة و�مل�ستفتني وحتريف  و�أي�سً

�الأحكام �ل�سرعية يف حال �لوقوع يف �خلطاأ وجمانبة �ل�سو�ب؛ الأن �لت�سرع و�لعجلة 

يف �لفتوى مظنة ذلك، ومنها �أنه قد يقع يف �لتناق�س و�ال�سطر�ب يف �لفتوى، بحيث 

�لنا�س،  عند  �ملفتني  مكانة  يزعزع  وهذ�  خمتلفني،  بر�أيني  و�حدة  م�ساألة  يف  يفتي 

ويهدد ��ستقر�ر مقام �الإفتاء، ويوؤدي �إىل �الإخالل به، ويف هذ� مف�سدة كبرية و�سرر 

عظيم يخالف مقا�سد �ل�سريعة يف �لفتوى.

وعليه فاإنه ينبغي للمفتي �لتوقف عن �جلو�ب و�المتناع عن �لفتوى �بتد�ًء فيما 

�مل�ستفتي،  مق�سود  ويتبني  �ل�سائل،  لكالم  يتفطن  حتى  �مل�سائل،  من  له  يت�سح  مل 

�نظر: مناهج �لفتيا يف �لنو�زل �لفقهية �ملعا�سرة )�س/		(، ومباحث يف �أحكام �لفتوى )�س/		)).  (((

�نظر: �لفتوى للدكتور ح�سني �ملالح )2/			، 			(، و�لعرف، حجيته، و�أثره يف فقه �ملعامالت �ملالية   (2(

عند �حلنابلة ))/)	، 0	).
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كما  �لنازلة  ل�سورة  مدرًكا  يكون  ال  حني  وذلك  �الإي�ساح،  ويطلب  منه،  وي�ستف�سل 

�أو  �لنازلة،  �ل�سرعي �لذي تندرج حتته تلك  �أن يتعرف على �حلكم  �أجل  يجب، من 

.
(((

حني يدعو �حلال �إىل �لتف�سيل و�الإي�ساح

د �ل�سوؤ�ل يف رقعة  يقول �بن حمد�ن: “وله �أن ي�ستف�سل �ل�سائل -�إن ح�سر-، ويقيِّ

.
�ال�ستفتاء، ثم يجيب عنه، وهو �أوىل و�أ�سلم”)2)

ومن ال�شور التي ينبغي للمفتي المتناع فيها عن الفتوى ابتداًء، والتوقف 

والرتيث وال�شتف�شال من ال�شائل ما ياأتي: 

1-ا�شتمال ال�شوؤال على اإجمال: 

فاإذ� ��ستمل �ل�سوؤ�ل على �إجمال مل ي�سدر فتو�ه حتى ي�ساأل �مل�ستفتي عن مر�ده، 

يتاأمل ورقة �ال�ستفتاء  �أن  �ل�سوؤ�ل كتابًة فعليه  و�إن كان  و�لبيان،  بالتف�سيل  ويطالبه 

بنقطها  وقام  �مل�ستفتي  عنها  �ساأل  م�ستبهة  كلمة  على  ��ستملت  فاإن  ويتفح�سها، 

عنه،  ُي�ساأل  ما  حقيقة  ويدرك  لها،  و�لدقيق  �ل�سحيح  �ملعنى  له  ليظهر  وت�سكيلها، 

.
(	(

ويكتمل لديه �لت�سور �لتام للو�قعة

�لفتوى  عن  �المتناع  فيها  �ملفتي  يلزم  �لتي  �الأمثلة  بع�س  �لقيم  �بن  ذكر  وقد 

قوله:  ومنها  �مل�ستفتي،  من  �ال�ستف�سال  بعد  �إال  �مل�ساألة  يف  �جلو�ب  عن  و�لتوقف 

“�إذ� �سئل عن رجل حلف ال يفعل كذ� وكذ�، ففعله، مل يجز له �أن يفتي بحنثه حتى 

كان  فهل  �لعقل،  ثابت  كان  و�إذ�  ال؟  �أم  فعله  وقت  �لعقل  ثابت  كان  هل  ي�ستف�سله: 

خمتاًر� يف ميينه �أم ال؟ و�إذ� كان خمتاًر�، فهل ��ستثنى عقيب ميينه �أم ال؟ و�إذ� مل 

ي�ستثن، فهل َفَعَل �ملحلوف عليه عاملًا ذ�كًر� خمتاًر� �أم كان نا�سًيا �أو جاهاًل �أو مكرًها؟ 

د عدم  و�إذ� كان عاملًا خمتاًر�، فهل كان �ملحلوف عليه د�خاًل يف ق�سده ونيته، �أو َق�سَ

�نظر: عمدة �لتحقيق يف �لتقليد و�لتلفيق )�س/	20(، و�لفتيا ومناهج �الإفتاء للدكتور عمر �الأ�سقر   (((

)�س/		، 		(، ومناهج �لفتيا يف �لنو�زل �لفقهية �ملعا�سرة )�س/		).

�سفة �لفتوى و�ملفتي و�مل�ستفتي )�س/)	2).  (2(

�نظر: �أدب �ملفتي و�مل�ستفتي البن �ل�سالح )�س/5	)(، و�ملجموع ))/		).  (	(
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�سه بنيته، �أو مل يق�سد دخوله وال نوى تخ�سي�سه؟ فاإن �حلنث يختلف  دخوله فخ�سَّ

.
باختالف ذلك كله”)))

2-م�شائل الطالق: 

ينبغي للمفتي �لتوقف و�لرتيث و�ال�ستف�سال يف م�سائل �لطالق وعدم �ال�ستعجال 

بناًء  زوجني  بني  �لنكاح  ع�سمة  بحل  بالفتوى  يت�سرع  وال  فيتحرى  فيها،  �لفتوى  يف 

على ظاهر �ل�سوؤ�ل ما مل يقف على حقيقة �الأمر ويتثبت من �أحو�ل �لو�قعة و�الألفاظ 

�لتي �سدرت فيها، فاإن يف داللة �الألفاظ على �ملقا�سد يف بع�س �الأعر�ف ما ي�ستدعي 

من �ملفتي �لتوقف عند مدلولها، و�لتاأين يف حتديد مقا�سد �لكالم وترتيب نتائجها 

على مر�د �ملتكلم، كما �أن من �لنذور و�حللف بالطالق ما يقع به �لطالق وما ال يقع، 

.
(2(

وهكذ�، فكم من فتاوى �أدت �إىل تفرق �أ�سر و�سياع �أفر�دها ب�سبب �لت�سرع

3-م�شائل املرياث: 

فيها  �ل�سائل  و�ال�ستف�سال من  و�لرتيث  �لتوقف  للمفتي  ينبغي  �لتي  �ل�سور  من 

عما يكون موؤثًر� يف �حلكم: ما لو �ُسئل عن م�ساألة مري�ث، فاإن تق�سيم �لرتكة بح�سب 

�ملعرفة  تكفي  وال  دقيقة،  معرفة  بامليت  �سلتهم  معرفة  على  ينبني  �لورثة  فرو�س 

�الأخو�ن  هل  ي�ساأل:  �أن  ينبغي  و�أخوين،  �أم  مري�ث  عن  مثاًل  �ُسئل  فلو  �الإجمالية، 

�سقيقان، �أم الأب، �أم الأم؟ وحني يكون �ل�سائل عامًيا ممن قد يجهل �أن �جلد يرث مع 

.
(	(

�الأم و�الإخوة فاإنه ينبغي �أن ي�ساأله: هل للميت جد؟ وهكذ�

4-احتمال ال�شوؤال لعدة �شور: 

حني يكون �سوؤ�ل �مل�ستفتي حمتماًل ل�سور عدة؛ فينبغي للمفتي �أال ي�سدر فتو�ه 

�إال بعد �ال�ستف�سال من �مل�ستفتي؛ بحيث يطلب منه تو�سيح �ل�سورة �لتي يق�سدها 

�إعالم �ملوقعني ))/	20).  (((

�نظر: �لفتوى يف �الإ�سالم للدكتور عبد�هلل �لدرعان )�س/			-2		).  (2(

�نظر: �لفتيا ومناهج �الإفتاء )�س/		، 		).  (	(
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فاإذ�  �أي �سورة منها دون علمه مبا ق�سده،  �أن يجيبه عن  له  الأنه ال يجوز  ب�سوؤ�له، 

ولكن  باجلو�ب،  يخ�سها  �أن  له  �ساغ  يق�سدها  �لتي  بال�سورة  وعلم  منه  ��ستف�سل 

يحتاط يف نفي توهم �أن �الإجابة عن غريها، باأن يذكر قيوًد� تدل داللة و��سحة على 

�أنها هي �ملق�سودة باجلو�ب دون غريها، كاأن يقول: �إن كان �مل�سوؤول عنه كذ� وكذ�، 

.
(((

�أو كان �الأمر كيت وكيت، فاجلو�ب كذ� وكذ�

فلين�ّس  غريها،  يحتمل  وهو  �سورة  �ل�سوؤ�ل  من  ُفهم  “و�إذ�  حمد�ن:  �بن  يقول 

عليها يف �أول جو�به، فيقول: �إن كان قد قال كذ� وكذ�، �أو فعل كذ� وكذ�، وما �أ�سبه 

.
هذ�، فاحلكم كذ� وكذ�، و�إال فكذ�”)2)

-�أي �ملفتي-ب�سبه كلمة غريبة �أو لفظة حتتمل  ويقول �خلطيب �لبغد�دي: “و�إن مرَّ

.
عدة معاٍن �ساأل عنها �مل�ستفتي”)	)

و�ملر�د �أن �ملفتي له �المتناع عن �لفتوى و�لتوقف عن جو�ب �سوؤ�ل �ل�سائل حتى 

معرفة  �مل�ستفتي  مر�د  ويعرف  �سحيًحا،  ت�سوًر�  ويت�سورها  �مل�ساألة  حقيقة  يعرف 

دقيقة تامة، وي�ستف�سل منه وي�ساأله عما ��ستبه عليه؛ ليبحث عما يوؤثر يف �لفتوى من 

�الأو�ساف �أو �لقيود �لتي تالب�س �مل�ساألة، و�لتي رمبا �أغفلها �مل�ستفتي يف �سوؤ�له.

اأهمية امتناع املفتي عن الفتوى يف كثري من ال�شتفتاءات الواردة يف الفتاوى 

الف�شائية يف الربامج الإفتائية: 

عن  �ملفتي  �متناع  �أهمية  ليوؤكد  �ليوم  �لف�سائية  �لفتاوى  و�قع  يف  �لناظر  �إن 

بعد  �مل�ستفتي  من  �ال�ستف�سال  و�سرورة  �لو�ردة،  �ال�ستفتاء�ت  من  كثري  يف  �لفتوى 

�سماع �سوؤ�له؛ الأن كثرًي� من �الأ�سئلة ال ُتف�سح عن كامل �أو�ساف �لو�قعة �ملوؤثرة يف 

�لفتوى، �إما ال�ستعجال �ل�سائل، �أو عدم �إملامه بالو�قعة، �أو �سيق وقت �ال�ستفتاء ب�سبب 

�نظر: �إعالم �ملوقعني )	/5	)(، و�ملفتي يف �ل�سريعة �الإ�سالمية للدكتور عبد�لعزيز �لربيعة )�س/		،   (((

		(، و�لوجيز يف �لفتوى و�سو�بطها، لل�سيخ عبد�هلل �آل خنني )�س/25).

�سفة �لفتوى و�ملفتي و�مل�ستفتي )�س/		).  (2(

�لفقيه و�ملتفقه )2/			).  (	(
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طبيعة بر�مج �الإفتاء يف �لقنو�ت �لف�سائية، و�لتي حتكمها �سيا�سة �لقناة �لتي تبث 

من خاللها، وحينئٍذ ال يتاح �لوقت �لكايف لال�ستف�سال و�ال�ستماع للم�ستفتي؛ لبيان 

.
(((

جو�نب �مل�ساألة وما يحتف بها من قر�ئن و�أو�ساف موؤثرة

فينبغي للمفتي يف تلك �لرب�مج �لف�سائية -حني ال يفهم �سوؤ�ل �مل�ستفتي ب�سبب 

من  تاأكد  �إذ�  �إال  �لربنامج،  مقدم  بفهم  ويكتفي  يعتمد  �أال  ذلك-  ونحو  ��ستعجاله 

ذلك، بحيث غلب على ظنه �أن قد ��ستمع �إىل �ل�سوؤ�ل جيًد�، وكان من طالب �لعلم 

�لنابهني �لذين لهم دربة يف هذ� �ل�ساأن، و�إال فاإن �الأف�سل له �المتناع و�الإم�ساك عن 

.
(2(

�لفتوى

موقف املفتي من امل�شتفتي بعد امتناعه عن الفتوى ب�شبب عدم فهم ال�شوؤال: 

حني ميتنع �ملفتي عن �لفتوى ويتوقف عن �جلو�ب ب�سبب عدم فهم �ل�سوؤ�ل فاإنه 

ذهنه،  يف  �مل�ساألة  ت�سور  ليكتمل  �ل�سوؤ�ل  �إعادة  �مل�ستفتي  من  يطلب  �أن  به  يح�سن 

ويتثبت مما �سئل عنه، ولهذ� بع�س �لفو�ئد، ومنها: �أن تزد�د �مل�ساألة بياًنا وو�سوًحا 

بتفهم �ل�سوؤ�ل، ومنها: �أن يكون �ل�سائل �أهمل فيها �أمًر� يتغري به �حلكم، فاإذ� �أعادها 

رمبا بّينه له، ومنها: �أن �ملفتي قد يكون ذ�هاًل عن �ل�سوؤ�ل �أّواًل، ثم يح�سر ذهنه بعد 

ذلك، ومنها: �أنه رمبا بان له تعنت �ل�سائل، و�أنه و�سع �مل�ساألة، فاإذ� غرّي �ل�سوؤ�ل وز�د 

فيه ونق�س، فرمبا ظهر له �أن �مل�ساألة ال حقيقة لها، و�أنها مل تقع، فله حينئٍذ �لبقاء 

.
(	(

على توقفه يف جو�ب �مل�ساألة، و�المتناع عن �لفتوى فيها

ِعد، فاإن �أعاد 
َ
وقد كان �أيوب �ل�سختياين -كما تقدم- �إذ� �ساأله �سائل قال له: �أ

.
(	(

�ل�سوؤ�ل كما �ساأله عنه �أواًل �أجابه، و�إال مل يجبه

�نظر: تنقيح �لفتوى، للدكتور يحيى �لظلمي، وهو بحث من�سور يف جملة �جلمعية �لفقهية �ل�سعودية،   (((

�لعدد �الأربعون )�س/		).

�نظر: خمالفات �مل�ستفتي يف �ال�ستفتاء و�أثرها يف �لفتوى، للدكتور في�سل �حلليبي )�س/		).  (2(

�نظر: �إعالم �ملوقعني )	/			).  (	(

�نظر: �ملرجع �ل�سابق، )	/			).  (	(
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ما ينبغي على املفتي فعله جتاه امل�شتفتي حني ل يتبني له يف م�شاألته حكم: 

�إذ� بقي �ملفتي على تردده يف حكم �مل�ساألة، ومل يتبني له فيها حكم -بعد طول 

تاأمل ونظر-؛ �سو�ًء �أكان ذلك ب�سبب تكافوؤ �الأدلة يف نظره، �أو ��ستباه �مل�ساألة عليه 

ب�سبب كرثة �ملالب�سات و�لقر�ئن �ملحيطة بها، �أو لغري ذلك من �الأ�سباب فله-يف تلك 

�حلال- �أن يدل �ل�سائل ويحيله �إىل غريه من �ملفتني �لذين لديهم �أهلية �لفتوى، ممن 

هم �أعلم منه و�أعرف بجو�ب تلك �مل�ساألة، �أو ينقل له فتو�ه، وال يفتيه تقليًد� لغريه 

�أو عيب عليه، بل ذلك من متام علمه وح�سن  يف تلك �حلال، ولي�س يف ذلك نق�س 

�أدبه وكمال تورعه، كما كان بع�س �ملفتني ي�سنع ذلك تورًعا عن �لفتيا يف كل م�ساألة 

ُتعر�س عليه، ففي �إحالة �مل�ستفتي �إىل غريه يف حال تردده يف حكم �مل�ساألة وعدم تبني 

�حلكم له فيها �أو ��ستباهها عليه من باب �أوىل، �سو�ًء �أكان �ملُحال �إليه ممن �نت�سب 

�مل�ستفتي  يكون  حني  ذلك  ويتاأكد  و�الجتهاد،  �لعلم  �أهل  من  غريهم  من  �أو  للفتوى 

م�سطًر� �إىل جو�ب م�ساألته.

يقول �خلطيب �لبغد�دي: “�إذ� �ُسئل �ملفتي عن حكم نازلة فاأ�سكل عليه، وهناك 

.
من هو عارف به، لزمه �أن ير�سد �ل�سائل �إليه، ويدله عليه”)))

ومن ذلك ما روي �أن �سريح بن هانئ  �ساأل عائ�سة  عن �مل�سح على 

�خلفني، فاأحالته �إىل علي بن �أبي طالب ، وبينت �أنه �أعلم منها بهذ� �حلكم 

لكرثة مر�فقته للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �أ�سفاره؛ ويف ذلك يقول �سريح: “�أتيت عائ�سة �أ�ساألها عن 

�مل�سح على �خلفني، فقالت: عليك بابن �أبي طالب، َف�َسْلُه؛ فاإنه كان ي�سافر مع ر�سول 

ويوًما  للم�سافر،  ولياليهن  �أيام  ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة  ر�سول �هلل  ف�ساألناه فقال: جعل  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل 

.
وليلة للمقيم”)2)

�ملفتي  �إر�ساد  ��ستحباب  �إىل  وم�سرًي�  �حلديث،  هذ�  على  -معلًِّقا  �لنووي  يقول 

ي�ستحب  �أنه  �لعلماء،  قاله  ما  �الأدب  من  �حلديث  هذ�  “ويف  غريه-:  �إىل  �ل�سائل 

�لفقيه و�ملتفقه )0/2		).  (((

�سحيح م�سلم ))/2	2(، كتاب �لطهارة، باب �لتوقيت يف �مل�سح على �خلفني، رقم )		2).   (2(
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للمحدث وللمعلم و�ملفتي �إذ� ُطِلب منه ما يعلمه عند �أجلَّ منه �أن ير�سد �إليه، و�إن مل 

.
يعرفه قال: ��ساأل عنه فالًنا”)))

وجاء يف م�سائل �أبي د�ود لالإمام �أحمد: “قلت الأحمد: �لرجل َي�ساأل عن �مل�ساألة 

ويفتي  يتبع  �إليه-  �أر�سد  �لذي  -يعني  كان  �إذ�  فقال:  ي�ساأله؟  �إن�سان  على  فاأدلُُّه 

.
بال�سنة”)2)

ويقول �بن �لقيم-معلًقا على ذلك، وموؤكًد� له-: “قلت: و�أحمد كان يدلُّ على �أهل 

�ملدينة، ويدل على �ل�سافعي، ويدل على �إ�سحاق، وال خالف عنه يف ��ستفتاء هوؤالء، 

وال خالف عنه �أنه ال ُي�ستفتى �أهل �لر�أي �ملخالفون ل�سنة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال �سيما كثري 

.
من �ملنت�سبني �إىل �لفتوى يف هذ� �لزمان وغريه”)	)

وقد قرر ذلك �بن قد�مة، حيث قال: “يجوز له �أن ينقل للم�ستفتي مذهب �الأئمة 

كاأحمد و�ل�سافعي، وال يفتي من عند نف�سه بتقليد غريه؛ الأن تقليد من ال تثبت ع�سمته 

.
وال ُتعلم �إ�سابته حكم �سرعي ال يثبت �إال بن�س �أو قيا�س، وال ن�س وال قيا�س”)	)

فيها  و�لتوقف  �لفتوى  عن  �المتناع  للمفتي  �أن  فذكر  �لقيم،  �بن  ذلك  منع  وقد 

دون �أن يدل �مل�ستفتي على غريه؛ خمافة �إحالته على من لي�س �أهاًل للفتوى؛ فيتحّمل 

�ملحيل �إثم خطاأ �ملُحال عليه؛ فذكر �أن للعامي �سوؤ�ل من �ساء من �ملفتني ممن غلب 

 .
(5(

على ظنه �أنه من �أهل �الجتهاد، ووثق باأنه �أهل للفتيا

يقول �بن �لقيم: “وهو مو�سع خطر جًد�؛ فلينظر �لرجل ما يحدث من ذلك؛ فاإنه 

مت�سبب بداللته �إما �إىل �لكذب على �هلل ور�سوله يف �أحكامه، �أو �لقول عليه بال علم، 

 .
فهو معني على �الإثم و�لعدو�ن، و�إما معني على �لرب و�لتقوى”)	)

�سرح �سحيح م�سلم للنووي )	/		)).   (((

م�سائل �أبي د�ود )�س/5		).   (2(

�إعالم �ملوقعني )	/	))، 	))).   (	(

رو�سة �لناظر )	/	00)).  (	(

�إعالم �ملوقعني )	/	))).   (5(

�ملرجع �ل�سابق �ل�سفحة نف�سها )	/	))).   (	(
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وما تقدم �إمنا هو فيما �إذ� كانت �لو�قعة قد وقعت لغري �ملفتي و��ستفتي فيها، و�أما 

�إذ� كانت �لو�قعة تخ�س �ملفتي، فيجوز له �لتقليد حينئٍذ-�أعني يف حال ��ستباه �مل�ساألة 

عليه �أو تكافوؤ �أدلتها يف نظره، �أو حني ي�سيق �لوقت عليه، �أو حني ينظر يف �مل�ساألة 

ومل يتبني له فيها حكم- الأنه يف تلك �حلال �إما �أن يرتك �لعمل، وهذ� غري جائز مع 

قدرته على �ل�سوؤ�ل، �أو يقلِّد غريه من �ملجتهدين؛ فاإذ� بطل �الأول لزم �لثاين.

جاء يف تي�سري �لتحرير-مبيًنا تعنيُّ �لتقليد يف حقه-: “وال ينبغي �أن يختلف فيه؛ 

فتعنّي  �الجتهاد،  تعذر  وقد  مكلًفا،  لكونه  عليه  �المتثال مبوجب �خلطاب وجب  الأن 

.
�لتقليد؛ حت�سياًل ملا هو و�جب”)))

ويقول �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية-مقرًر� جو�ز تقليد �ملفتي لغريه يف تلك �حلال-: 

“�ل�سحيح �أنه يجوز حيث عجز عن �الجتهاد؛ �إما لتكافوؤ �الأدلة، و�إما ل�سيق �لوقت 

عن �الجتهاد، و�إما لعدم ظهور دليل له، فاإنه حيث عجز �سقط عنه وجوب ما عجز 

.
عنه، و�نتقل �إىل بدله، وهو �لتقليد، كما لو عجز عن �لطهارة باملاء”)2)

تي�سري �لتحرير )	/	22(. و�نظر �لربهان )2/			).   (((

جمموع �لفتاوى )20/	20).   (2(
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املبحث الثالث

المتناع عن الفتوى ب�سبب امل�ستفتي

وفيه مطلبان: 

املطلب الأول

اإذا كان عقل امل�ستفتي ل يحتمل اجلواب

يلزم �لفقيه �أن ير�عي يف �أحكامه وفتاو�ه مقا�سد �لت�سريع، ويجتهد يف �عتبارها 

هي  هل  فتاو�ه  يف  فينظر  �ل�سرع؛  مبيز�ن  �جتهاده  يزن  و�أن  و�ال�ستدالل،  �لنظر  يف 

مو�فقة وحمققة ملقا�سده وغاياته �أو خمالفة لها؛ فاإن وقعت مناق�سة لق�سد �ل�سارع 

وم�سادمة للمقا�سد �ل�سرعية فهي باطلة.

ومن مر�عاة مقا�سد �ل�سريعة يف �لفتوى �أن تكون منا�سبة حلال �لزمان و�أهله، 

ومالئمة لعقول �لنا�س و�أفهامهم، فال ي�سوغ �إ�سد�ر �لفتوى �إذ� كانت ال تتنا�سب مع 

�إدر�ك �لنا�س وعقولهم، لئال يف�سي ذلك �إىل �لنفور عن �ل�سرع وترك �ال�ستفتاء يف 

طريًقا  ذلك  جعل  �أو  بالتناق�س،  وو�سفهم  و�ملفتني،  �ملجتهدين  و��ستنقا�س  �لدين، 

لتغيري �أحكام �سرعية �أخرى وفتاوى �سابقة دون دليل، و�سرب �أحكام �ل�سرع بع�سها 

ببع�س، ولذلك قال علي بن �أبي طالب : “حدثو� �لنا�س مبا يعرفون، �أحتبون 

ٍث قوًما  ، وقال عبد�هلل بن م�سعود : “ما �أنت مبحدِّ
�أن ُيكّذب �هلل ور�سوله”)))

.
حديًثا ال تبلغه عقولهم �إال كان لبع�سهم فتنة”)2)

)))  �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه ))/		( كتاب �لعلم، باب من خ�سَّ بالعلم قوًما دون قوم كر�هية �أن ال 

يفهمو�، رقم )	2)).

)2)  �أخرجه م�سلم يف �سحيحه ))/))( باب �لنهي عن �حلديث بكل ما �سمع، رقم )5). 
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وعليه فاإن �ملفتي حني يرى �أن عقل �ل�سائل ال يحتمل جو�ب م�ساألته؛ ل�سعف �إدر�كه 

.
(((

وقلة فهمه، �أو ل�سعوبة �مل�ساألة عليه، فله �المتناع عن فتو�ه، فال تلزمه �إجابته

ومن مظاهر ذلك �أن ي�ساأل �مل�ستفتي �لعامي عن علة �حلكم �أو دليله يف م�ساألة 

ظنية خفية �ملدرك، ويع�سر عليه ت�سوره، ويق�سر عن ذلك فهمه؛ فلو �أجابه �ملفتي 

وذكره له يف تلك �حلال فلن ي�ستوعب كالمه، وقد يفهمه على غري وجهه، ويف هذ� 

بامل�ستفتي  يرفق  �أن  �ملفتي  على  ولكن  ينفع،  ال  فيما  و�مل�ستفتي  �ملفتي  لوقت  ت�سييع 

ًنا �سعوبة �إدر�كه  ويبني له حكم ما �ساأل عنه، ويعتذر عن بيان دليل �حلكم �أو علته مبيِّ

وفهمه له.

وقد ن�س غري و�حد من �لعلماء على �ملفتي �المتناع عن �لفتوى يف تلك �حلال، 

.
(2(

وعلى �ملنع من �إلقاء علم ما ال يحتمله عقل �ل�سامع وفهمه؛ خ�سية �أن يكون له فتنة

�سوًنا  له؛  يبينه  فال  عنه،  فهمه  يق�سر  بحيث  كان  “فاإن  �ملحلي:  يقول �جلالل 

.
لنف�سه عن �لتعب فيما ال يفيد، ويعتذر له بخفاء �ملدرك عليه”)	)

ت�سـاأل عن  “ال  �لعدل، فقال:  �أمر  �أحمد عن �سيء من  �الإمام  �ساأل �ملروزي  وقد 

.
هذ�؛ فاإنك ال تدركه”)	)

ما ُي�شتثنى من امل�شاألة: 

وميكن �أن ي�ستثنى من ذلك ما �إذ� كانت هناك �سبهة عر�ست للم�ستفتي �لعامي 

دعته �إىل �ل�سوؤ�ل عن علة �حلكم �أو دليله، ففي تلك �حلال على �ملفتي �أن يتلطف به 

ويقبل عليه حماواًل �إز�لة تلك �ل�سبهة مبا يدركه �لعامي ويتحقق به �ملق�سود، من غري 

ذكر تف�سيالت ال يحتاجها وقد تبعده عن فهم �ملر�د.

�نظر: �سرح �ملحلي على جمع �جلو�مع )2/2)	( مع حا�سية �لبناين، و�سرح �لكوكب �ملنري )	/		5)،   (((

وتي�سري �لتحرير )	/2	2).

�نظر: �ملر�جع �ل�سابقة.  (2(

�سرح �ملحلي على جمع �جلو�مع )2/2)	( مع حا�سية �لبناين.  (	(

�نظر: �سرح �لكوكب �ملنري )	/		5).  (	(
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وقد ن�س �لقر�يف على ذلك؛ حيث قال: “و�إن كان �لباعث له �سبهة عر�ست له 

فينبغي �أن يقبل عليه ويتلطف به يف �إز�لتها مبا ي�سل �إليه عقله؛ فهد�ية �خللق فر�س 

.
على من �ُسئل، و�الأح�سن �أن يكون �لبيان له باللفظ دون �لكتابة”)))

ويح�سن باملفتي �لتفريق يف هذ� �لباب بني �مل�سائل �خلالفية �لتي ُي�ستفتى فيها 

درجة  على  لي�ست  و�أنها  وغمو�سها،  خفائها  �أو  وو�سوحها  �أدلتها  ظهور  حيث  من 

و�حدة؛ ولذ� يتباين �لنا�س يف فهمها و�لتمكن من �إدر�كها؛ فلي�ست �أدلة �لتوحيد مثاًل 

يف ظهور �أدلتها و�سطوعها كبع�س تفاريع �أحكام �مل�سائل �لفقهية، ولي�ست �أدلة وجوب 

�لفر�ئ�س من �أركان �الإ�سالم �أو �أدلة حترمي �لفو�ح�س �لظاهرة كاأدلة وجوب بع�س 

�الأفعال �لتف�سيلية لفر�ئ�س �الإ�سالم �أو �أدلة حترمي بع�س �سور �لبيوع �ملختلف فيها.

رف �لذي يع�سر عليه فهم  ا- �لتفريق بني �لعامي �ل�سِّ كما يح�سن باملفتي -�أي�سً

ل بع�س �لعلوم، ولديه من  �أدلتها، وبني �مل�ستفتي �ملتعلم �لذي ح�سّ �أو  علل �الأحكام 

بها،  �ال�ستدالل  ووجه  تفاوتها  و�إدر�ك  �الأدلة  �لنظر يف  من  نه  ما ميكِّ �لفهم  �أدو�ت 

ويعينه على �لتمييز بينها؛ فيذكر �ملفتي �لدليل �أو �لتعليل للثاين دون �الأول.

ا و��سًحا  يقول �لنووي: “لي�س مبنكر �أن يذكر �ملفتي يف فتو�ه �حلجة �إذ� كانت ن�سً

.
خمت�سًر�”)2)

“ال يذكر �حلجة �إن �أفتى عامًيا،  �أنه قال يف ذلك:  ونقل �لنووي عن �ل�سيمري 

.
ويذكرها �إن �أفتى فقيًها”)	)

ويقول �بن �ل�سمعاين: “فاإن قال قائل: هل يجوز للعامي �أن يطالب �لعامل بدليل 

�جلو�ب؟ قلنا: ال مينعه �أن يطالب به الأجل �حتياطه لنف�سه، ويلزم �لعامل �أن يذكر 

له �لدليل، �إن كان مقطوًعا به؛ الإ�سر�فه على �لعلم ب�سحته، وال يلزمه �أن يذكر له 

.
�لدليل �إن مل يكن مقطوًعا به؛ الفتقاره �إىل �جتهاٍد يق�سر عنه �لعامي”)	)

�الإحكام يف متييز �لفتاوى عن �الأحكام )�س/2	)).  (((

�ملجموع ))/52).  (2(

�ملرجع �ل�سابق، �ل�سفحة نف�سها.  (	(

قو�طع �الأدلة )5/5	)).  (	(
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�إليه من م�سالح  تف�سي  وما قد  فتو�ه،  ماآالت  �لنظر يف  �ملفتي  يتعني على  ولذ� 

�أو مفا�سد، و�أخذ ذلك بعني �العتبار، فاإن غلب على ظنه �أن �إفتاء �لنا�س يف �مل�ساألة 

بهذ� �حلكم �سيوؤدي - ب�سبب ق�سور فهومهم و�سعف عقولهم - �إىل ماآالت فا�سدة، 

وحتميل فتو�ه ما ال حتتمل، فعليه �لتوقف يف �إ�سد�ر �لفتوى و�لرتيث يف ذلك �إىل �أن 

ياأتي �لزمن �ملنا�سب الإ�سد�رها وتد�ولها. 

على  م�ساألتك  تعر�س  �أنك  “و�سابطه  قال:  حيث  بذلك؛  �ل�ساطبي  �سّرح  وقد 

�ل�سريعة، فاإن �سحت يف ميز�نها، فانظر يف ماآلها بالن�سبة �إىل حال �لزمان و�أهله، 

قبلتها فلك  فاإن  �لعقول،  �إىل مف�سدة فاعر�سها يف ذهنك على  يوؤِد ذكرها  فاإن مل 

�أن تتكلم فيها، �إما على �لعموم �إن كانت مما تقبلها �لعقول على �لعموم، و�إما على 

�خل�سو�س �إن كانت غري الئقة بالعموم، و�إن مل يكن مل�ساألتك هذ� �مل�ساغ فال�سكوت 

 .
عنها هو �جلاري على وفق �مل�سلحة �ل�سرعية و�لعقلية”)))

علم  من  كان  و�إن  ن�سره،  يطلب  حق  هو  مما  يعلم  ما  كل  “لي�س  ا:  �أي�سً ويقول 

�ل�سريعة ومما يفيد علًما باالأحكام، بل ذلك ينق�سم، فمنه ما هو مطلوب �لن�سر، وهو 

غالب علم �ل�سريعة، ومنه ما ال يطلب ن�سره باإطالق، �أو ال يطلب ن�سره بالن�سبة �إىل 

 .
حاٍل �أو وقٍت �أو �سخ�س”)2)

�أن  �ملفتي  على  يتعني  “فالفتوى  �ل�سعدي:  عبد�لرحمن  �ل�سيخ  يقول  ذلك  ويف 

ير�عي فيها جميع �لنو�حي، فكم توقف كثري من �أهل �لعلم عن �الإفتاء فيما يعتقدون 

 .
الأغر��س مر�عاة حال �لزمان”)	)

تاأ�شيل امل�شاألة: 

كان  ما  على  �لكعبة  بناء  ترك  �أنه  ذلك  ومن  ملسو هيلع هللا ىلص،  �لنبي  فعل  ذلك  يف  و�الأ�سل 

عليه ومل ُيِعْدُه �إىل قو�عد �إبر�هيم ، مع رغبته ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك، خ�سية من نفور 

�ملو�فقات )2/5	)).   (((

�ملرجع �ل�سابق )5/		)).   (2(

�الأجوبة �لنافعة عن �مل�سائل �لو�قعة )�س/5		).   (	(
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بذلك،    وقد �سرح   ،
(((

ب�سبب ق�سور فهمهم، وجهلهم �الإ�سالم،  قري�س عن 

فقد روى �لبخاري عن عائ�سة  قالت: قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا عائ�سة لوال قومك 

وباب  �لنا�س،  يدخل  باب  بابني،  لها  فجعلت  �لكعبة،  لنق�ست  بكفٍر  عهُدهم  حديٌث 

.
(2(

يخرجون«

ولذلك ترجم �لبخاري  لهذ� �حلديث بقوله: “باب من ترك بع�س �الختيار 

 .
خمافة �أن يق�سر فهم بع�س �لنا�س عنه فيقعو� يف �أ�سد منه”)	)

�الأدب معه، ومن كان  �أ�ساء  قتل من  ملسو هيلع هللا ىلص من  �لنبي  �متناع  ا-:  -�أي�سً ومن ذلك 

ب�سبب  �الإ�سالم  عن  �لنا�س  نفور  من  خ�سية  �حلو�دث؛  من  عدد  يف  للقتل  م�ستحًقا 

جهلهم وق�سر فهومهم، فقد ورد عنه �أنه كان يعّلل �متناعه من ذلك بقوله: »معاذ 

يتحدث  »ال  قال:  �أخرى  حادثة  ويف   ،
(	(

�أ�سحابي« �أقتل  �أين  �لنا�س  يتحدث  �أن  �هلل 

.
(5(

�لنا�س �أنه كان يقتل �أ�سحابه«

والأجل ذلك كانت مر�عاة حال �لزمان و�أهله يف �لفتاوى، وكونها مالئمة لعقول 

�لنا�س و�أفهامهم من مر�عاة مقا�سد �ل�سريعة. 

املطلب الثاين

اإذا علم املفتي اأن امل�ستفتي يريد اتخاذ الفتوى حجة على باطله

من �الأمور �ملتقررة و�ملجمع عليها �أن �لت�سرفات كلها �سو�ًء �أكانت قولية �أم فعلية 

تابعٌة يف �أحكامها وماآالتها �ملرتتبة عليها لنية �ملت�سرف وق�سده؛ فاإذ� كان �لق�سد 

�نظر: �ملو�فقات )	/555(، وفتح �لباري ))/225).   (((

�سحيح �لبخاري ))/		( كتاب �لعلم، باب من ترك بع�س �الختيار خمافة �أن يق�سر فهم بع�س �لنا�س   (2(

عنه فيقعو� يف �أ�سد منه، رقم )	2)).

�سحيح �لبخاري ))/		( كتاب �لعلم.   (	(

�سحيح م�سلم )0/2		( كتاب �لزكاة، باب ذكر �خلو�رج و�سفاتهم، رقم )		0)).  (	(

�سحيح �لبخاري )	/		)( كتاب �ملناقب، باب ما ُينهى من دعوى �جلاهلية، رقم )0			).  (5(
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م�سروًعا كان �لفعل �ملبني عليه م�سروًعا، و�إذ� كان �لق�سد غري م�سروع تبعه �لفعل يف 

.
ا؛ الأن “�الأمور مبقا�سدها”))) عدم �مل�سروعية �أي�سً

ومناط  �الأعمال  �أ�سا�س  �لنية  و�أن  �ملعنى؛  هذ�  بيان  يف  مت�سافرة  �ل�سرع  و�أدلة 

.
(2(

�جلز�ء عليها، و�أن �أحكام �لت�سرفات تختلف باختالف �لبو�عث على �إن�سائها

ومعادهم،  معا�سهم  يف  �خللق  مل�سلحة  جاءت  �إمنا  �ل�سريعة  �أن  �ملتقرر  ومن 

يف  م�ساحلهم  �إقامة  �إىل  يعود  وتكاليف  و�أحكام  ت�سريعات  من  به  �أتت  ما  كل  و�أن 

�لدنيا و�الآخرة، وبح�سب م�سايرتهم لهذ� �ملق�سد يرتتب �لثو�ب و�لعقاب، و�ل�سحة 

�أو  بالت�سرف من قول  قيامه  �ل�سارع عند  الإر�دة  تابعة  �إر�دته  و�لف�ساد؛ فمن كانت 

فعل؛ كان عمله �سحيًحا ونافًذ� �سرًعا، ومن نوى بعمله غري ما �أر�ده �ل�سارع فيه كان 

عمله باطاًل وال �عتد�د به �سرًعا.

ولذ� ذكر �ل�ساطبي �أن كلَّ من يبتغي يف تكاليف �ل�سريعة غرَي ما �ُسرعت له فاإنه 

يناق�س �ل�سريعة، وكلُّ من ناق�سها فعمله يف �ملناق�سة باطل، فمن �بتغى يف �لتكاليف 

.
(	(

ما مل ت�سرع له فعمله باطل

فاالأحكام �ل�سرعية لي�ست غاية يف ذ�تها، و�إمنا هي و�سائل غايتها �مل�سالح �لتي 

�ُسرعت من �أجلها، فاإذ� �أف�ست �إىل نقي�س ما ق�سده �ل�سارع بها مل تبق م�سروعة، 

والأجل ذلك فاإن �الأفعال تعترب بالغايات و�ملقا�سد �لتي �ُسرعت من �أجلها، فاإن �أف�ست 

�إىل غري ما ق�سده �ل�سارع، باأن كانت �سبًبا يف ��ستجالب �ملفا�سد �أو تفويت �مل�سالح 

فاإنه يحكم ببطالنها وعدم م�سروعيتها؛ ملنافاتها ملقا�سد �ل�سارع، وال معنى ملو�فقتها 

.
(	(

يف �لظاهر الأحكام �ل�سريعة دون �لباطن

و�الأ�سباه   ،)20	/(( للح�سني  و�لقو�عد   ،)5	/(( لل�سبكي  و�لنظائر  �الأ�سباه  يف:  �لقاعدة  هذه  �نظر   (((

�الأحكام  جملة  �سرح  �حلكام  ودرر   ،)		/(( �لب�سائر  عيون  وغمز  )�س/		(،  لل�سيوطي  و�لنظائر 

))/	)(، و�سرح �لقو�عد �لفقهية للزرقا )�س/		(، وقاعدة �الأمور مبقا�سدها للدكتور يعقوب �لباح�سني.

�نظر: بيان �لدليل على بطالن �لتحليل )�س/		(، و�إعالم �ملوقعني )	/	0)(، و�ملو�فقات )	/	).  (2(

�نظر: �ملو�فقات )	/	2، 	2).  (	(

�نظر: �ملرجع �ل�سابق )	/)2)، 20)).  (	(
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والأجل هذ� ذكر �ل�ساطبي �أن “�الآخذ بامل�سروع من حيث مل يق�سد به �ل�سارع ذلك 

�لق�سد �آخٌذ يف غري م�سروع حقيقة؛ الأن �ل�سارع �إمنا �سرعه الأمر معلوم بالفر�س، 

فاإذ� �أخذ بالق�سد �إىل غري ذلك �الأمر �ملعلوم فلم ياأت بذلك �مل�سروع �أ�ساًل، و�إذ� مل 

مر به و�لتارك 
ُ
ياأت به ناق�س �ل�سارع يف ذلك �الأخذ، من حيث �سار كالفاعل لغري ما �أ

.
مر به”)))

ُ
ملا �أ

�إىل حتقيق  للو�سول  �أن من �حتال بالفعل  ولذلك ذكر �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية 

غر�س له مل يح�سل غر�سه، كمن �سافر يف �ل�سيف ليتاأخر عنه �ل�سوم �إىل �ل�ستاء، 

�أو  �لو�جب  ل�سقوط  �حتال  من  وكذلك  �ل�سوم،  عليه  يجب  بل  بذلك  يعذر  ال  فاإنه 

�سقوط حق غريه مل ي�سقط، �أو �حتال على حلِّ �ملحرم مل يحل، وكان عمله حينئٍذ من 

.
(2(

�ل�سعي �إىل دين �هلل تعاىل بالف�ساد

وعليه يلزم �أن يكون ق�سد �ملكلف يف �لفعل مو�فًقا لق�سد �ل�سارع، فاإن كان خمالًفا 

ل من  له مل ي�سح �لفعل، كاأن يق�سد بفعله �لتحيُّل على �الأحكام �ل�سرعية، و�لتن�سُّ

�إىل غري �مل�سروع، فيكون �لفعل �مل�سروع و�سيلة  ل بالفعل �مل�سروع  �لتكاليف، و�لتو�سُّ

�أغر��سه وحاجاته �ل�سخ�سية، فهذ� مناق�س ملقا�سد  لتح�سيل �ملفا�سد من حتقيق 

�ل�سارع من و�سع �الأحكام، ولذ� ُيحكم على �أفعاله بالف�ساد و�لبطالن.

متعذر،  عليها  و�لوقوف  و�لباطنة،  �خلفية  �الأمور  من  و�لق�سد  �لنية  كانت  وملا 

وبخا�سة �إذ� مل يظهرها �ساحبها يف �سكل عبارة �سريحة ميكن �لبناء عليها، فاالأ�سل 

تفوي�س �أمرها �إىل �هلل ، فهو �ملطلع على خفاياها وما حتمل من خري �أو 

�لكربى  �ملقا�سد  وهو حفظ  منه،  �أعظم  �أ�سل  �الأ�سل  ملّا عار�س هذ�  �أنه  �سر، غري 

�لتي يتوقف عليها �إ�سالح �الأفر�د و�ملجتمعات، فاإن ممار�سة �حلقوق و�حلريات يف 

ملا  �ل�سرعية  للمقا�سد و�مل�سالح  �أ�سبحت مرتهنة مبدى حتقيقها  و�لنيات  �لق�سود 

ت�ساحبه من �الأفعال و�لت�سرفات، ولهذ� نه�س �لعلماء ب�سيانة �ل�سريعة وم�سالح 

�ملرجع �ل�سابق )	/0	).  (((

�نظر: بيان �لدليل على بطالن �لتحليل )�س/)	2، 5	2).  (2(
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�خللق يف خ�سو�س هذ� �الأمر؛ حيث �عتّدو� مبا يدل على هذ� �لق�سد و�إن مل يت�سمن 

هذ�  على  ورتبو�  للق�سد،  مظنة  جمر�ها  يجري  وما  �لقر�ئن  فاعتربو�  ا،  تن�سي�سً

�آثاره �لتطبيقية، فاأقامو� من �لقر�ئن �ملحتفة بالت�سرف دلياًل على ثبوت  �العتبار 

.
(((

�لق�سد �لباعث عليه، وحتديد �لنية �لد�فعة �إليه

و�إذ� تقرر �أن �لنية موؤثرة يف �الأحكام �ل�سرعية من حيث �حلكم ب�سحة �الأعمال 

ا ومن باب �أوىل- يف  �أو بطالنها، ومن حيث ترتب �لثو�ب �أو عدمه، فهي موؤثرة -�أي�سً

فتاوى �لفقهاء وما يرتتب عليها، فاإن �ملفتي حني يريد تنزيل �الأحكام على �لوقائع 

�ملفتي  يجتهد  ونياتهم، فحني  �مل�ستفتني  ومقا�سد  �ل�سائلني  بحال  ترتبط  فتو�ه  فاإن 

بذلك �حلكم،  �الأ�سل  فيها يف  يفتي  فاإنه  �إىل حكم،  فيها  ويتو�سل  �مل�ساألة  يف حكم 

ولكن حني يعلم �أو يغلب على ظنه �أن �مل�ستفتي �إمنا يريد �لتحيُّل على �حلكم �ل�سرعي 

و�لو�سول با�ستفتائه �إىل ما يناق�س ق�سد �ل�سارع من �سرع �حلكم، فاإنه يلزمه �عتبار 

ذلك �الأمر، و�لنظر يف ق�سد �ل�سائل، وما يرتتب على �إفتائه باالأ�سل �لذي �أد�ه �إليه 

�جتهاده من ماآالت فا�سدة، فحينئٍذ عليه �أن يفتيه مبا يناق�س ق�سده، �أو ميتنع عن 

�لفتوى.

يقول �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية: “َمْن ال يكون ق�سده يف ��ستفتائه وحكومته �حلق، 

بل غر�سه َمْن يو�فقه على هو�ه كائًنا من كان، �سو�ًء �أكان �سحيًحا �أو باطاًل فهذ� 

ودين �حلق،  بالهدى  ر�سوله  بعث  �إمنا  فاإن �هلل  ر�سوله،  به  بعث �هلل  ما  لغري  �سماع 

.
فلي�س على خلفاء ر�سول �هلل �أن يفتوه ويحكمو� له”)2)

ا- �لقر�يف، حيث �أكد على �أهمية �عتبار �ملفتي نية �مل�ستفتي يف  وقرر ذلك -�أي�سً

فتو�ه، و�أنه ينبغي له �أن ال ياأخذ بظاهر لفظ �ل�سائل حتى يتبني مق�سوده، فاإذ� عرف 

ق�سد �مل�ستفتي �أفتاه، و�إال فال يجوز له �أن يفتيه مع �لريبة و�ل�سك، ويف ذلك يقول: 

“ينبغي للمفتي �أن ال ياأخذ بظاهر لفظ �مل�ستفتي �لعامي حتى يتبني مق�سوده، فاإن 

�نظر: �عتبار �ملاآالت ومر�عاة نتائج �لت�سرفات )�س/5	، 		).  (((

جمموع �لفتاوى )	2/		)، 		)).  (2(
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�لعامة رمبا عرّبو� باالألفاظ �ل�سريحة عن غري مدلول ذلك �للفظ، ومتى كان حال 

�مل�ستفتي ال ي�سلح له تلك �لعبارة وال ذلك �ملعنى فذلك ريبة للمفتي ينبغي للمفتي 

�لك�سف عن حقيقة �حلال كيف هو، وال يعتمد على لفظ �لفتيا �أو لفظ �مل�ستفتي، فاإذ� 

�إذ� كان  �أفتاه، و�إال فال يفتيه مع �لريبة، وكذلك  �لو�قع يف نف�س �الأمر ماهو  حتقق 

�للفظ ما مثله ي�ساأل عنه ينبغي �أن ي�ستك�سف، وال يفتي بناء على ذلك �للفظ؛ فاإن 

.
ور�ءه يف �لغالب مرمى هو �ملق�سود، ولو �سرح به �متنعت �لفتيا”)))

�إذ� �ساأل �مل�ستفتي عن �سيء من م�سائل �لدعاوى و�لبينات؛  ويدخل يف ذلك ما 

كاأن ي�ساأل عما تندفع به دعوى كذ� وكذ�، �أو بينة كذ� وكذ�، فللمفتي حينئٍذ �المتناع 

عن فتو�ه، وعدم ذكر �جلو�ب وبيان وجه �ملخال�سة من تلك �لدعوى؛ لئال يتو�سل 

�مل�ستفتي عن  ي�ساأل  �أن  للمفتي  وينبغي  �إبطال حق عليه،  �إىل  �لفتوى  بتلك  �مل�ستفتي 

�لفتوى الأغر��سه  و��ستعمال  �لتحيل  يريد  �أنه  له  فاإن ظهر  �سوؤ�له وعن حاله؛  �سبب 

�لباطلة من �إبطال حق ونحو ذلك �أم�سك عن فتو�ه و�متنع عن جو�به، و�إن ظهر له 

.
(2(

�سالمة ق�سده �أفتاه

�لفتوى،  يف  غر�س  حتقيق  ��ستفتائه  يف  يق�سد  �مل�ستفتي  �أن  �ملفتي  علم  فمتى 

و�لو�سول بذلك �إىل �الحتجاج على باطله، �سو�ًء �أظهر ذلك �لق�سد من لفظ �سوؤ�له 

على غر�سه،  يفتيه  �أن  �ملفتي  ي�سع  وال  �إجابته،  فاإنه ال جتوز  �أحو�له،  قر�ئن  �أو من 

حتى و�إن كان يف �مل�ساألة قوٌل يو�فق مر�ده؛ الأن هذ� �مل�ستفتي ال يريد �حلق، ومعرفة 

حكم �ل�سرع يف �لو�قعة �لتي ي�ساأل عنها للعمل به و�لتز�مه، و�إمنا يريد ما يو�فق هو�ه 

ويتو�سل به �إىل مطلوبه، فهو متالعب باأحكام �لدين، وم�ستهنٌي باملفتني.

وقد نقل �بن �لقيم موقف �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية من هوؤالء، حيث قال: “قال 

�سيخنا مرة: �أنا خُمرّي بني �إفتاء هوؤالء وتركهم، فاإنهم ال ي�ستفتون للدين، بل لو�سولهم 

�إىل �أغر��سهم حيث كانت، ولو وجدوها عند غريي مل يجيئو� �إيّل، بخالف من ي�ساأل 

�الإحكام يف متييز �لفتاوى عن �الأحكام )�س/22)، )2)).  (((

�نظر: �سفة �لفتوى )�س/		).  (2(
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عن دينه، وقد قال �هلل تعاىل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص يف حق من جاءه يتحاكم �إليه الأجل غر�سه، ال 

اللتز�مه لدينه ملسو هيلع هللا ىلص من �أهل �لكتاب: )پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ( ]�ملائدة: 2	[؛ فهوؤالء ملا مل يلتزمو� دينه مل يلزمه 
.

(((

�حلكم بينهم

ًد� لذلك، وو��سًفا حال هوؤالء �مل�ستفتني- بقوله: “فاإنهم  ثم قال �بن �لقيم -موؤكِّ

و�فق،  باأي طريق  �أغر��سهم  �إىل ح�سول  تو�ساًل  ي�ستفتون  و�إمنا  ي�ستفتون ديانة،  ال 

فال يجب على �ملفتي م�ساعدتهم، فاإنهم ال يريدون �حلق، بل يريدون �أغر��سهم باأي 

طريق و�فق، ولهذ� �إذ� وجدو� �أغر��سهم يف �أي مذهب �تفق �تبعوه يف ذلك �ملو�سع 

.
ومتذهبو� به”)2)

�أن يت�سف بفقه �لنف�س، بحيث يكون فطًنا يقًظا ي�ستطيع  ولذ� فاإن على �ملفتي 

من  حذًر�  �لنا�س،  باأحو�ل  ب�سرًي�  ذلك،  عدم  من  �مل�ستفتي  ق�سد  �سالمة  معرفة 

مكرهم وخد�عهم؛ لئال يلتب�س عليه �الأمر.

يقول �إمام �حلرمني -بعد �أن ذكر �سروط �الجتهاد �لو�جب تو�فرها يف �ملجتهد-: 

.
“ثم ي�سرتط ور�ء ذلك كله فقه �لنف�س، فهو ر�أ�س مال �ملجتهد”)	)

و�أو�سح ذلك �بن �لقيم بقوله: “ينبغي له �أن يكون فقيًها يف معرفة مكر �لنا�س 

.
وخد�عهم و�حتيالهم وعو�ئدهم وعرفياتهم”)	)

ويتعني على �ملفتي �المتناع عن �لفتوى، ويتاأكد ذلك حني يكون ق�سد �مل�ستفتي 

با�ستفتائه �إ�سقاط و�جب، �أو حتليل حمرم، �أو ت�سييًعا حلقوق �الآخرين، فاإنه يف تلك 

�بن  �أكد على ذلك  وقد  �مل�ستفتي على مق�سوده،  يعني  �أن  �ملفتي  �حلال يحرم على 

�لقيم، حيث يقول: “يحرم عليه �إذ� جاءته م�ساألة فيها حتيُّل على �إ�سقاط و�جب �أو 

�إعالم �ملوقعني )	/200).  (((

�ملرجع �ل�سابق، �ل�سفحة نف�سها.  (2(

�لربهان )0/2		).  (	(

�إعالم �ملوقعني )	/	))، 	))).  (	(



االمتناع عن الفتوى أحواله وأحكامه

العدد  الثامن واخلمسون  421العدد  الثامن واخلمسون 420

حتليل حمرم �أو مكٍر �أو خد�ٍع �أن يعني �مل�ستفتي فيها وير�سده �إىل مطلوبه، �أو يفتيه 

�لنا�س  يكون ب�سرًي� مبكر  �أن  له  ينبغي  بل  �إىل مق�سده،  به  يتو�سل  �لذي  بالظاهر 

وخد�عهم و�أحو�لهم، وال ينبغي له �أن يح�سن �لظن بهم، بل يكون حذًر� فطًنا فقيًها 

باأحو�ل �لنا�س و�أمورهم، يوؤ�زره فقهه يف �ل�سرع، و�إن مل يكن كذلك ز�غ و�أز�غ، وكم 

.
من م�ساألة ظاهرها ظاهر جميل، وباطنها مكر وخد�ع وظلم”)))

وباجلملة فاإنه يلزم �ملفتي -حني ُي�ساأل عن �حلكم يف م�ساألة �أو نازلة- �أن يتحرى 

يف فتو�ه، حماواًل معرفة حال �ل�سائل وغر�سه من �سوؤ�له، ومالب�سات �حلادثة، ويعمل 

على حتقيق �ملناط �خلا�س؛ الختالف حال �ل�سائلني يف �ملقا�سد و�لنيات، ويف �لتدين 

ى ويحتاط، ومنهم َمْن ي�ساأل ليتحيَّل، فوجب  و�لورع، �إذ من �لنا�س َمْن ي�ستفتي ليتحرَّ

حمققة  م�سروعة،  �سحيحة  فتو�ه  لتكون  �ملفتي؛  قبل  من  �الأمر  هذ�  مر�عاة  لذلك 

�ل�سائل  مق�سد  يف  نظر  دون  �لفتوى  و�أوقع  ذلك،  ير�ع  مل  و�إذ�  �ل�سريعة،  ملقا�سد 

ًيا يف �جتهاده، ولرمبا وقعت فتو�ه يف غري مو�سعها،  وغر�سه من �لفتيا، مل يكن متحرِّ

للم�ستفتي  �أن  له  ظهر  فاإذ�  م�سالح،  من  حققته  مما  �أكرث  عظيمة  مفا�سد  وجلبت 

�إ�سقاط  من  باطل،  �إىل  بها  يتو�سل  حيلة  �لفتوى  يتخذ  �أن  يريد  و�أنه  �سيًئا،  ق�سًد� 

�أو غري  بالغري،  �الإ�سر�ر  �لفتوى ق�سد  ��ستغالل هذه  يريد  �أو  �أو فعل حمرم  و�جب 

تف�سي  لئال  �لفتوى  عن  �المتناع  عليه  يتعني  حيث  �الأمر،  هذ�  مر�عاة  فعليه  ذلك، 

فتو�ه �إىل ماآالت فا�سدة، فتكون منافية ملقا�سد �ل�سارع.

�ملرجع �ل�سابق )	/	5)).  (((
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املبحث الرابع

المتناع عن الفتوى ب�سبب امل�ستفتى فيه

وفيه مطلبان: 

املطلب الأول

اإذا �ساأل امل�ستفتي عما مل يقع

نهى كثري من �لعلماء �مل�ستفتي �أن ي�ساأل عما مل يقع؛ الأنه غري حمتاج �إىل معرفة 

حكمه؛ وكرهو� للمفتي �إجابته على ذلك؛ الأن �الجتهاد ُيباح لل�سرورة و�حلاجة؛ ملا 

فيه من �خلطورة؛ لعظم ن�سبة �حلكم �إىل �ل�سرع، وما مل يقع ال �سرورة وال حاجة �إىل 

معرفة حكمه؛ �إ�سافة �إىل �أن �ملفتي حني يفتي يف حكم ما مل يقع من �مل�سائل، فاإنه قد 

يفتقد حينئٍذ فقه �لو�قعة، وقد تلتب�س �سورتها عليه، فال يت�سورها ت�سوًر� �سحيًحا 

ودقيًقا، ثم �إنه لو ت�سورها وفِهمها وقت �ل�سوؤ�ل عنها لرمبا تغريت بع�س �أو�سافها 

و�متنع  كنهها  غريَّ  ما  �لقر�ئن  من  بها  و�قرتن  �الأحو�ل  من  والب�سها  وقوعها،  حني 

.
(((

�نطباق �جلو�ب عليها، فتقع �لفتوى يف غري موقعها

وقد ُنقل عن بع�س �ل�سحابة  كر�هة �ل�سوؤ�ل عما مل يكن، و�ملنع منه، فقد 

ج باهلل على رجل  �أخرج �لد�رمي ب�سنده عن عمر بن �خلطاب  �أنه قال: “�أحرِّ

.
�ساأل عما مل يكن؛ فاإن �هلل قد بنيَّ ما هو كائن”)2)

وعن عبد�هلل بن عمر  �أنه قال: “ال ت�ساأل عما مل يكن، فاإين �سمعت عمر 

�نظر: �إعالم �ملوقعني )	/)	)(، و�سرح �لكوكب �ملنري )	/		5).  (((

�سنن �لد�رمي )�س/	2)( باب كر�هة �لفتيا، رقم )		)(، ورو�ه �بن عبد�لرب بقريب من هذ� �للفظ   (2(

يف جامع بيان �لعلم وف�سله )0/2	0)(، و�سححه �الألباين يف �سل�سلة �الأحاديث �ل�سعيفة و�ملو�سوعة 

.(2		/2(
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.
�بن �خلطاب يلعن من ي�ساأل عما مل يكن”)))

كما �أخرج �لد�رمي عن زيد بن ثابت �الأن�ساري  �أنه كان يقول -�إذ� �ُسئل 

عن �الأمر-: “�أكان هذ�؟ فاإن قالو�: نعم قد كان، حّدث فيه بالذي يعلم، و�لذي يرى، 

 .
و�إن قالو�: مل يكن، قال: فذروه حتى يكون”)2)

ولعل ت�سديد �ل�سحابة ومنعهم من �ل�سوؤ�ل عما مل يكن ُيحمل على �ل�سوؤ�ل عما 

قوله  ذلك  يف  ومنطلقهم  �مل�سلمني،  من  غريه  �ساء  �أو  �ساءه  لرمبا  لل�سائل  ظهر  �إذ� 

)ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   تعاىل: 

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى( ]�ملائدة: )0)[؛ ففي �الآية ذم 
هذ� �لنوع من �الأ�سئلة.

ويف ذلك يقول معاذ بن جبل : “يا �أيها �لنا�س ال تعجلو� بالبالء قبل نزوله 

فيذهب بكم هنا وهنا، فاإنكم �إن مل تعجلو� بالبالء قبل نزوله مل ينفك �مل�سلمون �أن 

.
ق”)	) د، و�إذ� قال ُوفِّ يكون فيهم من �إذ� �سئل �ُسدِّ

�الإمام  �حتج  فقد  �الآية؛  يف  �لو�رد  �لذم  ي�سمله  يقع  مل  عما  �مل�ستفتي  و�سوؤ�ل 

.
(	(

�ل�سافعي على كر�هة �ل�سوؤ�ل عن �ل�سيء قبل وقوعه بهذه �الآية

وقد ن�س �لعلماء على �ملنع من �ل�سوؤ�ل و�ال�ستفتاء فيما مل يقع، ويف ذلك يقول 

بع�س  وكان  يقع،  فيما مل  يتكلم  ال  كان  �أنه  �ل�سلف  “ُحكي عن كثري من  �لقيم:  �بن 

�سنن �لد�رمي )�س/	2)( باب كر�هة �لفتيا، رقم ))	)(، ورو�ه �بن عبد�لرب بقريب من هذ� �للفظ   (((

يف جامع بيان �لعلم وف�سله )2/		0)(، و�سححه �الألباين يف �سل�سلة �الأحاديث �ل�سعيفة و�ملو�سوعة 

.(2		/2(

من  بقريب  عبد�لرب  �بن  ورو�ه   ،)(	2( رقم  �لفتيا،  كر�هة  باب   )(2	 )�س/	2)،  �لد�رمي  �سنن   (2(

هذ� �للفظ يف جامع بيان �لعلم وف�سله )5/2	0)(، و�سححه �الألباين يف �سل�سلة �الأحاديث �ل�سعيفة 

و�ملو�سوعة )2/		2).

رو�ه �لد�رمي يف �سننه )�س/	25( باب من هاب �لفتيا وكره �لتنطع و�لتبدع، رقم )55)(، و�خلطيب   (	(

�لبغد�دي يف �لفقيه و�ملتفقه )22/2).

�الأم )5/		)).  (	(
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له  تكلَّف  نعم،  قال:  فاإن  ذلك؟  كان  هل  قال:  م�ساألة  عن  �لرجل  �ساأله  �إذ�  �ل�سلف 

.
�جلو�ب، و�إال قال: دعنا يف عافية”)))

كما ذكر كثري من �لعلماء �أن على �ملفتي �المتناع عن �لفتوى حني ُي�ساأل عما مل 

يقع، و�أنه ال تلزمه �إجابة �ل�سائل يف تلك �حلال.

ويف ذلك يقول �بن حمد�ن: “�إذ� �ساأل عامي عن م�ساألة مل تقع مل جتب �إجابته، 

لكن ُت�ستحب، وقيل: ُيكره؛ الأن بع�س �ل�سلف كان ال يتكلم فيما مل يقع، وقال �أحمد 

.
لبع�س �أ�سحابه: �إياك �أن تتكلم يف م�ساألة لي�س لك فيها �إمام”)2)

وقد ن�س �بن �لقيم -مبيًنا م�سروعية �متناع �ملفتي عن �لفتوى فيما مل يقع-على 

باالإباحة؛ ويف  وقوٌل  باال�ستحباب،  وقوٌل  بالكر�هة،  قوٌل  �أقو�ل:  �مل�ساألة ثالثة  �أن يف 

ذلك يقول: “�إذ� �ساأل �مل�ستفتي عن م�ساألة مل تقع، فهل ت�ستحب �إجابته، �أو تكره، �أو 

.
يخري؟ فيه ثالثة �أقو�ل”)	)

ما ُي�شتثنى من امل�شاألة: 

ا على حكمها  و��ستثنى بع�س �أهل �لعلم من ذلك ما �إذ� كانت �مل�ساألة من�سو�سً

يف �لكتاب و�ل�سنة، �أو كانت قريبة �لوقوع، �أو كان �ل�سائل من طالب �لعلم �ملريدين 

معرفة  �أو  عليها،  �لتفريع  بق�سد  �مل�ساألة  عن  ي�ساأل  �إنه  بحيث  �لدين؛  يف  �لتفقه 

.
(	(

�أ�سباهها ونظائرها

يقول �بن حمد�ن: “�إن كان غر�س �ل�سائل معرفة �حلكم الحتمال �أن يقع له �أو ملن 

.
ع عليه”)5) ر وقوع ذلك وُيفرِّ �ساأل عنه، فال باأ�س، وكذ� �إذ� كان ممن ينفعه ذلك ويقدِّ

وقد ن�س على ذلك �بن �لقيم -بعد بيانه للخالف يف موقف �ملفتي من جو�ب 

�إعالم �ملوقعني )	/)	)).  (((

�سفة �لفتوى )�س/0	).  (2(

�إعالم �ملوقعني )	/)	)).  (	(

�نظر: �إعالم �ملوقعني )	/2	)، )	)(، و�سفة �لفتوى )�س/0	(، و�سرح �لكوكب �ملنري )	/		5).  (	(

�سفة �لفتوى )�س/0	).  (5(
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�مل�ستفتي حني ي�ساأله عما مل يقع- فذكر �أن �حلق �لتف�سيل؛ فاإن كان يف جو�به و�إفتائه 

�مل�ستفتي يف هذه �مل�سائل �لتي مل تقع م�سلحة ر�جحة، كما �إذ� كان يف �لو�قعة حمل 

�أر�د معرفة  �ل�سائل  �أن  �أو  �ل�سحابة،  �أثر عن  �أو  �ل�سنة  �أو  �لكتاب  �ل�سوؤ�ل ن�س من 

حكمها الحتمال وقوعها حتى يكون على ب�سرية من �أمره، �أو كان ممن يتفّقه و�ساأل 

ع عليها؛ فاإنه يف تلك �حلاالت ي�ستحب  ليعرف مثيالتها و�أ�سباهها ونظائرها، ويفرِّ

للمفتي �إفتاوؤه وجو�به فيما �ساأل عنه، و�إال فال.

ويف ذلك يقول: “و�حلق �لتف�سيل؛ فاإن كان يف �مل�ساألة ن�س من كتاب �هلل �أو �سنة 

عن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أو �أثر عن �ل�سحابة  مل ُيكره �لكالم فيها، و�إن مل يكن 

رة ال تقع مل ُي�ستحب له �لكالم فيها،  فيها ن�س وال �أثر، فاإن كانت بعيدة �لوقوع �أو مقدَّ

و�إن كان وقوعها غري نادر وال م�ستبعد، وغر�س �ل�سائل �الإحاطة بعلمها ليكون منها 

على ب�سرية �إذ� وقعت: ��سُتحب له �جلو�ب مبا يعلم، ال �سيما �إن كان �ل�سائل يتفّقه 

ع عليها، فحيث كانت م�سلحة �جلو�ب ر�جحة كان  بذلك ويعترب بها نظائرها، وُيفرِّ

.
هو �الأوىل”)))

وعلى هذ� �لتف�سيل و�ال�ستثناء يحمل �سنيع بع�س �لفقهاء يف مدوناتهم �لفقهية 

حني تو�سعو� يف بيان �أحكام بع�س �مل�سائل �ملفرت�سة �لغريبة �لتي قد ي�ستبعد وقوعها، 

�أو يندر ح�سولها يف وقتهم، مما ي�سمى بالفقه �لفر�سي.

ومما يدل على �سحة هذ� �ال�ستثناء؛ و�أن للمفتي جو�ب �ل�سائل يف تلك �الأحو�ل: 

ملسو هيلع هللا ىلص يف  �لنبي  ي�ساألون  كانو�  �سوؤ�التهم؛ حيث  �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم يف  حال 

بع�س �مل�سائل قبل وقوعها؛ الأجل �لعمل بها حني تقع، ومل ينكر عليهم ذلك، �أو ينههم، 

�أو يطلب منهم تاأجيل �ل�سوؤ�ل حتى تقع �لو�قعة، بل كان يفتيهم ويجيبهم عنها.

يقول �بن رجب: “كان �أ�سحاب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أحياًنا ي�ساألونه عن حكم حو�دث قبل 

.
وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها”)2)

�إعالم �ملوقعني )	/2	)، )	)).  (((

جامع �لعلوم و�حلكم ))/		2).  (2(
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ومن ذلك ما رو�ه �ل�سيخان -و�للفظ للبخاري-عن ر�فع �بن خديج  �أنه 

�أفنذبح  ُمدى،  معنا  ولي�ست  غًد�،  �لعدو  نخاف  �أو  نرجو  �إنا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �ساأل 

و�لظفر،  �ل�سن  لي�س  فكلوه،  عليه  �هلل  ��سم  وذكر  �لدم  �أنهر  »ما  قال:  بالق�سب؟ 

.
(((

و�ساأحدثكم عن ذلك، �أما �ل�سن فعظم، و�أما �لظفر فُمدى �حلب�سة«

�إىل  �أبي هريرة قال: جاء رجل  ا: ما ثبت يف �سحيح م�سلم عن  �أي�سً ومن ذلك 

ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا ر�سول �هلل: �أر�أيت �إن جاء رجل يريد �أخذ مايل، قال: »فال 

تعطه مالك«، قال: �أر�أيت �إن قاتلني، قال: »قاتله«، قال: �أر�أيت �إن قتلني، قال: »فاأنت 

.
(2(

�سهيد«، قال: �أر�أيت �إن قتلته، قال: »هو يف �لنار«

املطلب الثاين

اإذا �ساأل امل�ستفتي عما ل نفع فيه

نهى �ل�سلف عن �خلو�س و�لبحث فيما ال ينفع وال طائل من ور�ئه، وال ت�ستدعيه 

�حلاجة، وال ترتتب عليه ثمرة وفائدة، فكرهو� للم�ستفتي �أن ي�ساأل عما ال نفع له فيه، 

وال يتح�سل له به خري يف �أمور دينه �أو دنياه، وكرهو� للمفتي �أن يجيبه على �سوؤ�له 

و�أن يفتيه يف تلك �مل�ساألة، فذكرو� �أن عليه �المتناع عن �لفتوى، و�أنه ال تلزمه �إجابة 

.
(	(

�ل�سائل يف تلك �حلال، و�أقو�لهم و�آثارهم مت�سافرة وو�فرة يف هذ� �ملعنى

، و�سئل 
فقد قال �بن عبا�س  لعكرمة: “من �ساألك عما ال يعنيه فال تفته”)	)

�الإمام �أحمد عن �أ�سياء من هذ� �لقبيل، فامتنع عن �لفتيا، و�أم�سك عن �جلو�ب، ومن 

م�سلم  و�سحيح   ،)2			( رقم  �لغنم،  ق�سمة  باب  �ل�سركة،  كتاب   )(		/	( �لبخاري  �سحيح   (((

�إال �ل�سن و�لظفر و�سائر �لعظام،  �أنهر �لدم  )	)/	55)( كتاب �الأ�ساحي، باب جو�ز �لذبح بكل ما 

رقم )			)).

�سحيح م�سلم ))/	2)( كتاب �الإميان، باب �لدليل على �أن من ق�سد �أخذ مال غريه بغري حق كان   (2(

�لقا�سد مهدر �لدم يف حقه، رقم )0	)).

�نظر: �سرح �لكوكب �ملنري )	/		5(، وتي�سري �لتحرير )	/2	2).  (	(

�سرح �لكوكب �ملنري )	/		5).  (	(
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ذلك �أنه �سئل عن ياأجوج وماأجوج �أم�سلمون هم؟ فقال لل�سائل: “�أحكمت �لعلم حتى ت�ساأل 

“�سل رحمك �هلل عما �بتليت به”، و�ساأله  عن ذ�؟” و�سئل عن م�ساألة يف �للعان، فقال: 

مهنا عن م�ساألة فغ�سب، وقال: “خذ ويحك فيما تنتفع به، و�إياك وهذه �مل�سائل �ملحدثة، 

.
وخذ ما فيه حديث”، و�ُسئل عن م�ساألة، فقال: “ليتنا ُنح�سن ما جاء فيه �الأثر”)))

و�ساأل رجل عر�قي �الإمام مالك “عن رجل وطئ دجاجة ميتة، فاأفق�ست �لبي�سة 

عنده عن فرخ �أياأكله؟ فقال مالك: �سل عما يكون ودع ما ال يكون. و�ساأله رجل عما ال 

نفع فيه، فلم يجبه، فقال: مل ال جتبني يا �أبا عبد�هلل؟ فقال: لو �ساألت عما تنتفع به 

�أجبتك. وقيل له: �إن قري�ًسا تقول �إنك ال تذكر يف جمل�سك �آباءها وف�سائلها، فقال: 

 .
�إمنا نتكلم فيما نرجو بركته”)2)

م�سائل  بع�س  عن  �ل�سوؤ�ل  فيه:  نفع  ال  فيما  و�الإفتاء  �ل�سوؤ�ل  كر�هة  يف  ويدخل 

�لكالم وما يتعلق بال�سفات، ولذ� حكى �بن عبد�لرب �متناع �لعلماء من �لفقهاء و�أهل 

.
(	(

�لفتوى و�أهل �حلديث قدمًيا وحديًثا عن �لفتوى يف م�سائل �لكالم

وذكر �لعلماء �أن على �ملفتي يف تلك �مل�سائل �أن يفتي مبا يظهر به �حلكم وبقدر 

ما يتحقق به �ملر�د، دون خو�س وتف�سيل، بل عليه �أن يوجه �ل�سائل �إىل �القت�سار يف 

ذلك على �الإميان على وجه �جلملة من غري تف�سيل، و�أن يتوقف عند ما يليق باهلل 

علينا  ولي�س  فيها،  معتقدنا  هو  “ذلك  �ل�سالح:  �بن  يقول  هذ�  ويف  وكماله،  تعاىل 

تف�سيله وتعيينه، ولي�س �لبحث عنه من �ساأننا، بل َنِكل علم تف�سيله �إىل �هلل تعاىل، 

ون�سرف عن �خلو�س فيه قلوبنا و�أل�سنتنا، فهذ� ونحوه عند �أئمة �لفتوى هو �ل�سو�ب 

يف ذلك، وهو �سبيل �سلف �الأمة، و�أئمة �ملذ�هب �ملعتربة، و�أكابر �لفقهاء و�ل�ساحلني، 

.
وهو �أ�سون و�أ�سلم للعامة و�أ�سباههم ممن يدغل قلبه باخلو�س يف ذلك”)	)

�نظر: �ملرجع �ل�سابق )	/5	5، 		5).  (((

�ملو�فقات )2/5		).  (2(

�نظر: جامع بيان �لعلم وف�سله )2/			).  (	(

�أدب �ملفتي و�مل�ستفتي )�س/	)، 5)).  (	(
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ما ُي�شتثنى من امل�شاألة: 

وي�ستثنى من ذلك ما �إذ� ر�أى �ملفتي �مل�سلحة يف تف�سيل �جلو�ب؛ كما �إذ� ر�أى �أن 

�مل�ستفتي طالب علم م�سرت�سد منقاد، و�ملفتي ممن ينقاد لفتو�ه وُيقبل منه، ور�أى من 

حاله �لرغبة يف معرفة �حلق ووجه �ل�سو�ب يف �مل�ساألة، �أو ر�أى �أن �مل�ساألة ��ستهرت 

و�نت�سرت وكرث �ل�سوؤ�ل عنها وثار فيها �لنز�ع؛ ففي تلك �حلال ي�سوغ للمفتي �جلو�ب 

.
(((

تف�سياًل بالقدر �لذي تت�سح به �مل�ساألة وتندفع به �ل�سبهة ويتحقق به �ملطلوب

تف�سيل يف �جلو�ب عن  �ل�سلف من  بع�س  ما جاء عن  ُيحمل  ونحوه  وعلى هذ� 

بع�س �مل�سائل �لكالمية، ويح�سل به �لتوفيق بني ما �أثر عنهم من �لنهي عن �خلو�س 

يف علم �لكالم وما �أثر عنهم من �أقو�ل وتف�سيالت �أر�دو� بها رّد �ل�سالل و�جلو�ب 

.
(2(

عن �ل�سبهات و�إظهار �حلق

ا: �ل�سوؤ�ل عن مت�سابه �لقر�آن، فقد كره �لعلماء  �أي�سً كما يدخل يف هذه �مل�ساألة 

�ال�ستفتاء يف ذلك، ولذلك روي عن عمر بن �خلطاب  �أنه عّزر من �ساأل عن 

مت�سابه �لقر�آن؛ فقد �أخرج �لد�رمي يف �سننه عن �سليمان بن ي�سار: “�أن رجاًل يقال 

له �سبيٌغ، قدم �ملدينة، فجعل ي�ساأل عن مت�سابه �لقر�آن، فاأر�سل �إليه عمر، وقد �أعدَّ 

له عر�جني �لنخل، فقال له: من �أنت؟ قال: �أنا عبد�هلل �سبيغ، فاأخذ عمر عرجوًنا 

من تلك �لعر�جني ف�سربه، وقال: �أنا عبد�هلل عمر، فجعل له �سرًبا حتى دمي ر�أ�سه، 

.
فقال: يا �أمري �ملوؤمنني ح�سبك، قد ذهب �لذي كنت �أجد يف ر�أ�سي”)	)

و�لذي يظهر �أن عمر بن �خلطاب  �إمنا عّزره الأن �ملعنى �لعام ظاهر من 

حيث �ل�سياق، ويكفي فهمه على �جلملة دون تف�سيل، �إذ ال ينبني عليه حكم عملي، 

فاال�ستغال بطلب تف�سيله �إعر��س عن �ملق�سود.

لل�سائل  فيه  نفع  ال  فيما  �لفتوى  عن  �المتناع  �ملفتي  على  �أن  تقدم  مما  ويتقرر 

�نظر: �ملرجع �ل�سابق )�س/	5)).  (((

�نظر: �ملرجع �ل�سابق، �ل�سفحة نف�سها.  (2(

�سنن �لد�رمي )�س/)	)( باب من هاب �لفتيا وكره �لتنطع و�لتبدع، رقم )	5)).  (	(
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�أو لالأمة، ويدخل يف ذلك �مل�سائل �لكالمية وما تت�سمنه من م�سائل �ل�سفات، وما 

بني  �سجر  عما  �ل�سوؤ�ل  فيه  يدخل  كما  �لقر�آن،  ومت�سابه  بعلمه،  تعاىل  �هلل  ��ستاأثر 

�ل�سحابة و�ل�سلف مما ال ينتفع به �ل�سائل، ففي كل هذ� ونحوه ال تلزم �ملفتي �إجابة 

�إن للمفتي �المتناع عن �لفتوى حتى يف حال �سوؤ�ل �مل�ستفتي عما فيه  �مل�ستفتي، بل 

كمال  من  وهذ�  منه،  له  �أنفع  هو  عما  يجيبه  �أن  �مل�سلحة  من  �أن  يرى  حني  منفعة 

علم �ملفتي وفقهه ون�سحه، ومن ذلك قوله تعاىل: )ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  

5)2[. فوقع  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ( ]�لبقرة: 
.

(((

�ل�سوؤ�ل عن �ملنَفق، وجاء �جلو�ب ببيان �مل�سرف؛ حيث �إنه �أهم مما �ساألو� عنه

�نظر: خمالفات �مل�ستفتي يف �ال�ستفتاء و�أثرها يف �لفتوى )�س/0	)  (((
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اخلامتة

ختمت  من  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �ل�ساحلات،  تتم  بتوفيقه  �لذي  هلل  �حلمد 

�آله  وعلى  حممد،  نبينا  �حلياة،  �سوؤون  جميع  �سريعته  و�نتظمت  �لنبو�ت،  ببعثته 

و�سحبه، ومن �قتدى بهديه �إىل يوم �لدين، وبعد: 

ففي ختام هذ� �لبحث �أوجز �أهم نتائجه يف �الآتي: 

و�الجتهاد . ) �لعلم  �أهل  ��ستفتاء  حكمهم  يف  ومن  �لعو�م  من  �ملقلدين  يلزم 

و�لفتوى، و�سوؤ�لهم عما يجهلونه من �أحكام دينهم، وما يحتاجون �إىل معرفة 

ودنياهم،  �أمور دينهم  ي�سكل عليهم من  وما  �مل�سائل و�حلو�دث،  حكمه من 

�سو�ًء �أكانت من �حلو�دث و�لنو�زل �أو غريها.

�أن �لعلماء ماأمورون بالبيان و�لتعليم و�لبالغ الأحكام �ل�سريعة، و�إفتاء �لنا�س . 2

كتمان  لهم  يجوز  وال  دينهم،  �أحكام  وي�سكل عليهم من  �إليه  يحتاجون  فيما 

�لعلم، فقد جاء �لتحذير منه ورتب على ذلك �لوعيد �ل�سديد.

�أن من�سب �الإفتاء و�نت�ساب �لفقيه للفتيا من فرو�س �لكفايات، ومن جن�س . 	

�لواليات و�لوظائف �لعامة �لتي حتتاجها �الأمة كافة، و�أن وجود �ملفتي �ملوؤهل 

�سرًعا، و�مل�ستجمع ل�سروط �لفتوى فر�س على �الأمة من حيث �جلملة؛ الأنه ال 

بد للنا�س من معرفة �أحكام �ل�سريعة فيما يجدُّ لهم من �حلو�دث و�لنو�زل، 

بحيث يتمكنون من �إقامة �لدين و�متثال �أحكامه و�سر�ئعه.

فيها . 	 ي�سرع  �لتي  �حلاالت  بع�س  �ملفتي  على  �الإفتاء  وجوب  من  ي�ستثنى  �أنه 

يف  �ل�سريعة  ملقا�سد  حتقيًقا  �جلو�ب؛  عن  و�الإم�ساك  �لفتوى  عن  �المتناع 

ق من م�سالح، فاإن خرجت  �لفتوى؛ ولئال تف�سي �إىل مفا�سد �أكرب مما حتقِّ

�ُسرعت  �لتي  و�مل�سالح  �ملقا�سد  رت عن حتقيق  باأن ق�سُ �لفتوى عن ذلك؛ 
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كان  �مل�سلحة  حت�سيل  على  ترتجح  مف�سدة  �إىل  مف�سية  وكانت  الأجلها، 

�مل�سروع �لتوقف فيها، و�المتناع عنها، و�الإم�ساك عن �جلو�ب.

�أو �سورة و�حدة؛ بل له �سور . 5 �أن �المتناع عن �لفتوى لي�س له موجب و�حد، 

و�أحو�ل و�أحكام؛ فهو م�سروع الأ�سباب يعود بع�سها �إىل �ملفتي، وبع�سها �إىل 

�مل�ستفتي، وبع�سها �إىل �مل�ساألة �مل�ستفتى فيها، ولكلِّ و�حد من هذه �ملوجبات 

و�الأ�سباب �سوٌر و�أحو�ٌل، ولكلٍّ منها �أدلٌة و�أحكاٌم.

�أن �المتناع عن �لفتوى ب�سبب �ملفتي له �سورتان: . 	

وكمال  �عتد�له  حال  عن  ُيخرجه  ب�سيء  �ملفتي  يح�س  �أن  الأوىل:  ال�شورة 

تثبته وتبينه؛ بحيث يكون يف حال متنعه عن كمال �لفهم و�لت�سور، و�سحة 

�لتاأمل و�لنظر؛ مما ي�سغل �لقلب وي�سو�س �لذهن؛ بحيث ت�سعف قدرته على 

�لو�قعة؛ كاأن يكون يف حال  فهم �ال�ستفتاء وت�سور �مل�ساألة و��ستح�سار فقه 

غ�سب �سديد، �أو يف حال جوع �أو عط�س مفرط، �أو يف حال هم مقلق، �أو خوف 

مزعج، �أو نعا�س غالب، �أو يف حال �سغل قلب م�ستول عليه، �أو يف حال مد�فعة 

�الأخبثني، �أو نحو تلك �الأحو�ل �لتي ت�سو�س �لذهن، ومتنع من �لتاأمل و�لرتوي 

ودقة �لنظر.

�أو  حكم،  فيها  له  يتبني  ومل  �مل�ساألة،  يف  �ملفتي  نظر  �إذ�  الثانية:  ال�شورة 

��ستبهت عليه، �أو مل يفهم مر�د �مل�ستفتي، �أو تكافاأت عنده �الأدلة.

ا: . 	 �أن �المتناع عن �لفتوى ب�سبب �مل�ستفتي له �سورتان �أي�سً

�إدر�كه  ل�سعف  �جلو�ب؛  يحتمل  ال  �مل�ستفتي  عقل  كان  �إذ�  الأوىل:  ال�شورة 

وقلة فهمه، �أو ل�سعوبة �مل�ساألة عليه.

�أن �مل�ستفتي يريد �تخاذ �لفتوى حجة على  �إذ� علم �ملفتي  ال�شورة الثانية: 

باطله، بحيث يق�سد يف ��ستفتائه حتقيق غر�س يف �لفتوى، �سو�ًء �أظهر ذلك 

�لق�سد من لفظ �سوؤ�له �أو من قر�ئن �أحو�له؛ الأن هذ� �مل�ستفتي ال يريد �حلق، 
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و�إمنا  و�لتز�مه،  به  للعمل  ي�ساأل عنها  �لتي  �لو�قعة  �ل�سرع يف  ومعرفة حكم 

�لدين،  باأحكام  �إىل مطلوبه، فهو متالعب  به  ويتو�سل  يو�فق هو�ه  يريد ما 

وم�ستهنٌي باملفتني.

ا: . 	 لالمتناع عن �لفتوى ب�سبب �مل�ستفتى فيه �سورتان �أي�سً

ال�شورة الأوىل: �إذ� �ساأل �مل�ستفتي عما مل يقع، و��ستثني من ذلك ما �إذ� كانت 

ا على حكمها يف �لكتاب و�ل�سنة، �أو كانت قريبة �لوقوع، �أو  �مل�ساألة من�سو�سً

كان �ل�سائل من طالب �لعلم �ملريدين �لتفقه يف �لدين؛ بحيث �إنه ي�ساأل عن 

�مل�ساألة بق�سد �لتفريع عليها، �أو معرفة �أ�سباهها ونظائرها.

ال�شورة الثانية: �إذ� �ساأل �مل�ستفتي عما ال نفع فيه.

ا لوجهه �لكرمي.  ويف �خلتام �أ�ساأل �هلل  �أن ينفع مبا كتبت، و�أن يجعله خال�سً

رب  هلل  و�حلمد  �ملر�سلني،  على  و�سالم  ي�سفون،  عما  �لعزة  رب  ربك  �سبحان 

�لعاملني. 
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قائمة امل�سادر واملراجع

�الأجوبة �لنافعة عن �مل�سائل �لو�قعة، وهي ر�سائل �ل�سيخ عبد�لرحمن بن نا�سر �ل�سعدي . )

�الأردن،  �ملعايل،  د�ر  �لنا�سر:  �بن عبد�هلل بن عقيل،  تلميذه  �إىل  			)هـ،  �سنة  �ملتوفى 

ود�ر �بن �جلوزي، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �لطبعة �الأوىل، 	)	)هـ.

�إحكام �لف�سول يف �أحكام �الأ�سول، تاأليف: �أبي �لوليد �سليمان بن خلف �لباجي، �ملتوفى . 2

�سنة 			هـ، حتقيق: عبد�ملجيد تركي، �لنا�سر: د�ر �لغرب �الإ�سالمي، بريوت - لبنان، 

�لطبعة �لثانية، 5)	)هـ / 5		)م.

�الإحكام يف �أ�سول �الأحكام، تاأليف: �لعالمة علي بن حممد �الآمدي، �ملتوفى �سنة )		هـ، . 	

�لطبعة  بريوت،  دم�سق،  �الإ�سالمي،  �ملكتب  �لنا�سر:  عفيفي،  عبد�لرز�ق  �ل�سيخ  تعليق: 

�لثانية، 02	)هـ.

�الإحكام يف متييز �لفتاوى عن �الأحكام وت�سرفات �لقا�سي و�الإمام، تاأليف: �سهاب �لدين . 	

عرنو�س،  حممود  حتقيق:  			هـ،  �سنة  �ملتوفى  �لقر�يف،  �إدري�س  بن  �أحمد  �لعبا�س  �أبي 

للرت�ث،  �الأزهرية  �ملكتبة  �لنا�سر:  �ل�ساغول،  عبد�لرحمن  حممد  ومر�جعة:  ت�سحيح 

�لقاهرة، �سنة 2005م.

�أدب �ملفتي و�مل�ستفتي، تاأليف: �أبي عمرو عثمان بن عبد�لرحمن بن عثمان بن �ل�سالح، . 5

�لعلوم  مكتبة  �لنا�سر:  عبد�لقادر،  موفق عبد�هلل  �لدكتور  			هـ، حتقيق:  �سنة  �ملتوفى 

و�حلكم - عامل �لكتب، بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 	0	)هـ.

�إر�ساد �لفحول �إىل حتقيق علم �الأ�سول، تاأليف: �الإمام �لعالمة حممد بن علي بن حممد . 	

�لنا�سر:  �لبدري،  �سعيد  حممد  م�سعب  �أبي  حتقيق:  250)ه،  �سنة  �ملتوفى  �ل�سوكاين، 

موؤ�س�سة �لكتب �لثقافية، بريوت - لبنان، �لطبعة �لر�بعة، 	)	)هـ / 			)م.

))	هـ، . 	 �سنة  �ملتوفى  �ل�سيوطي،  بكر  �أبي  بن  عبد�لرحمن  تاأليف:  و�لنظائر،  �الأ�سباه 

�لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 	0	)هـ. 

�سنة . 	 �ملتوفى  �ل�سبكي،  عبد�لكايف  بن  علي  بن  عبد�لوهاب  تاأليف:  و�لنظائر،  �الأ�سباه 

)		هـ، حتقيق وتعليق: عادل �أحمد عبد�ملوجود، وعلي حممد عو�س، �لنا�سر: د�ر �لكتب 

�لعلمية، بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، ))	)هـ / )		)م.
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�ل�سنو�سي، . 	 عمر  بن  عبد�لرحمن  تاأليف:  �لت�سرفات،  نتائج  ومر�عاة  �ملاآالت  �عتبار 

�لنا�سر: د�ر �بن �جلوزي، �لطبعة �الأوىل، 	2	)هـ.

�إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، تاأليفالأ�أ: �أبي عبد�هلل �سم�س �لدين حممد بن �أبي بكر . 0)

�بن �أيوب بن �سعد �لزرعي �لدم�سقي، �ملعروف بابن �لقيم �ملتوفى �سنة )5	هـ، حتقيق: 

�أبوعبيدة م�سهور بن ح�سن �آل �سلمان، �لنا�سر: د�ر �بن �جلوزي، �لطبعة �الأوىل، 	2	)هـ.

	20هـ، ت�سحيح: حممد زهري . )) �سنة  �ملتوفى  �ل�سافعي،  �إدري�س  بن  تاأليف: حممد  �الأم، 

�لنجار، �لنا�سر: د�ر �ملعرفة، بريوت - لبنان، بدون طبعة، 0)	)هـ/0		)م. 

�سنة . 2) �ملتوفى  �حلنفي،  جنيم  �بن  �لدين  زين  تاأليف:  �لدقائق،  كنز  �سرح  �لر�ئق  �لبحر 

0		هـ، ويف �آخره تكملة �لبحر �لر�ئق ملحمد بن ح�سني بن علي �حلنفي �لقادري، �ملتوفى 

�الإ�سالمي،  �لكتاب  د�ر  �لنا�سر:  عابدين،  البن  �خلالق  منحة  وبحا�سيته  		))هـ،  �سنة 

�لطبعة �لثانية، بدون تاريخ.

�لبحر �ملحيط، تاأليف: بدر �لدين حممد بن بهادر �لزرك�سي، �ملتوفى �سنة 			هـ، قام . 	)

باإخر�جه ومر�جعته جمموعة من �لباحثني، �لنا�سر: وز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون �الإ�سالمية، 

�لكويت، �لطبعة �لثانية، 	)	)هـ /2		)م. 

�جلويني، . 	) عبد�هلل  بن  عبد�مللك  �ملعايل  �أبي  �حلرمني  الإمام  �لفقه،  �أ�سول  يف  �لربهان 

�لوفاء،  د�ر  �لنا�سر:  �لديب،  حممود  عبد�لعظيم  �لدكتور  حتقيق:  			ه،  �سنة  �ملتوفى 

�ملن�سورة - م�سر، �لطبعة �لر�بعة، 	)	)هـ / 			)م. 

�سنة . 5) �ملتوفى  تيمية،  بن  �أحمد  �الإ�سالم  �سيخ  تاأليف:  �لتحليل،  بطالن  على  �لدليل  بيان 

�لطبعة  لبنان،   - بريوت  �الإ�سالمي،  �ملكتب  �لنا�سر:  �ل�سلفي،  حمدي  حتقيق:  	2	هـ، 

�الأوىل، 	)	)هـ.

�لتحبري �سرح �لتحرير، تاأليف: عالء �لدين �أبي �حل�سن علي بن �سليمان �ملرد�وي �حلنبلي، . 	)

�ملتوفى �سنة 5		هـ، حتقيق: �لدكتور عبد�لرحمن بن عبد�هلل �جلربين، و�لدكتور عو�س 

�لطبعة  �لريا�س،  �لر�سد،  مكتبة  �لنا�سر:  �ل�سر�ح،  �أحمد  و�لدكتور  �لقرين،  حممد  �بن 

�الأوىل، )2	)هـ / 2000م. 

�أبي �ملعايل عبد�مللك بن عبد�هلل �جلويني، . 	) �أ�سول �لفقه، الإمام �حلرمني  �لتلخي�س يف 

�لعمري،  �أحمد  و�سبري  �لنيبلي،  جومل  عبد�هلل  �لدكتور  حتقيق:  			هـ،  �سنة  �ملتوفى 

�لنا�سر: د�ر �لب�سائر �الإ�سالمية، بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 	)	)هـ / 			)م. 
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تنقيح �لفتوى، تاأليف: �لدكتور يحيى بن ح�سني �لظلمي، بحث من�سور يف جملة �جلمعية . 	)

�لفقهية �ل�سعودية، �لعدد �الأربعون.

�أ�سول �لفقه البن �لهمام، تاأليف: حممد . 	) تي�سري �لتحرير، وهو �سرح لكتاب �لتحرير يف 

�أمني، �ملعروف باأمري باد�ساه �حل�سيني �حلنفي �خلر��ساين �لبخاري �ملكي، �ملتوفى �سنة 

2		هـ، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، 	0	)هـ/			)م. 

جامع �لعلوم و�حلكم يف �سرح خم�سني حديًثا من جو�مع �لكلم، تاأليف: زين �لدين �أبي . 20

�سعيب  حتقيق:  5		هـ،  �سنة  �ملتوفى  �حلنبلي،  �لبغد�دي  رجب  بن  عبد�لرحمن  �لفرج 

�الأرناوؤوط، و�إبر�هيم باج�س، �لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت - لبنان، �لطبعة �ل�سابعة، 

	)	)هـ / 			)م.

�لنمري . )2 عبد�لرب  بن  عبد�هلل  بن  يو�سف  عمر  �أبي  تاأليف:  وف�سله،  �لعلم  بيان  جامع 

�الأوىل،  �لطبعة  �لدمام،  �جلوزي،  �بن  د�ر  �لنا�سر:  			هـ،  �سنة  �ملتوفى  �لقرطبي، 

	)	)هـ/			)م.

تعريب: . 22 	5	)هـ،  �سنة  �ملتوفى  حيدر،  علي  تاأليف:  �الأحكام،  جملة  �سرح  �حلكام  درر 

�ملحامي فهمي �حل�سيني، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان. 

رو�سة �لطالبني وعمدة �ملفتني، تاأليف: �أبي زكريا يحيى بن �سرف �لنووي، �ملتوفى �سنة . 	2

			هـ، �لنا�سر: �ملكتب �الإ�سالمي، بريوت - لبنان، �لطبعة �لثانية، 05	)هـ. 

رو�سة �لناظر وجنة �ملناظر، تاأليف: موفق �لدين عبد�هلل بن �أحمد بن حممد بن قد�مة . 	2

�ملقد�سي، �ملتوفى �سنة 20	هـ، حتقيق: �لدكتور عبد�لكرمي بن علي �لنملة، �لنا�سر: مكتبة 

�لر�سد، �لريا�س، �لطبعة �لثالثة، 5)	)هـ / 			)م. 

نا�سر . 25 حممد  تاأليف:  �الأمة،  يف  �ل�سيء  و�أثرها  و�ملو�سوعة  �ل�سعيفة  �الأحاديث  �سل�سلة 

�الأوىل،  �لطبعة  �لريا�س  �ملعارف،  د�ر  �لنا�سر:  20	)هـ،  �سنة  �ملتوفى  �الألباين،  �لدين 

2)	)هـ/2		)م.

5	2هـ، . 	2 �سنة  �ملتوفى  �لقزويني،  عبد�هلل  �أبي  يزيد  بن  حممد  تاأليف:  ماجه،  �بن  �سنن 

حتقيق: حممد فوؤ�د عبد�لباقي، �لنا�سر: د�ر �لفكر، بريوت - لبنان. 

�أبي د�ود �ل�سج�ستاين �الأزدي، �ملتوفى �سنة . 	2 تاأليف: �سليمان بن �الأ�سعث  �أبي د�ود،  �سنن 

5	2هـ، حتقيق: حممد حميي �لدين عبد�حلميد، �لنا�سر: د�ر �لفكر. 
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�سنة . 	2 �ملتوفى  �ل�سلمي،  �لرتمذي  عي�سى  �أبي  عي�سى  بن  حممد  تاأليف:  �لرتمذي،  �سنن 

		2هـ، حتقيق: �أحمد حممد �ساكر و�آخرين، �لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث، بريوت - لبنان.

�سنن �لد�رمي، تاأليف: عبد�هلل بن عبد�لرحمن �أبي حممد �لد�رمي، �ملتوفى �سنة 255هـ، . 	2

			)هـ/  �الأوىل،  �لطبعة  بريوت،  �لب�سائر،  د�ر  �لنا�سر:  �لغمري،  ها�سم  نبيل  حتقيق: 

	)20م.

	5	)هـ، . 0	 �سنة  �ملتوفى  �لزرقا،  حممد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  تاأليف:  �لفقهية،  �لقو�عد  �سرح 

�سححه وعلق عليه �ل�سيخ م�سطفى بن �أحمد �لزرقا، �لنا�سر: د�ر �لقلم، دم�سق - �سوريا، 

�لطبعة �لثانية، �سنة 	0	)هـ / 			)م.

�سرح �لكوكب �ملنري، تاأليف: حممد بن �أحمد بن عبد�لعزيز �لفتوحي �حلنبلي، �ملعروف . )	

بابن �لنجار، �ملتوفى �سنة 2		هـ، حتقيق: �لدكتور حممد �لزحيلي، و�لدكتور نزيه حماد، 

�لنا�سر: مكتبة �لعبيكان، �لريا�س، 	)	)هـ / 			)م. 

�سرح �للمع، تاأليف: �أبي �إ�سحاق �إبر�هيم بن علي �ل�سري�زي، �ملتوفى �سنة 			ه، حتقيق: . 2	

عبد�ملجيد تركي، �لنا�سر: د�ر �لغرب �الإ�سالمي، بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 	0	)هـ 

/ 			)م.

�سرح �ملحلي على جمع �جلو�مع، �ملطبوع مع حا�سية �لبناين، تاأليف: جالل �لدين حممد . 		

�بن �أحمد بن حممد �ملحلي �ل�سافعي، �ملتوفى �سنة 			هـ، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، 

بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 	)	)هـ / 			)م. 

�سرح تنقيح �لف�سول يف �خت�سار �ملح�سول يف �الأ�سول، تاأليف: �سهاب �لدين �أبي �لعبا�س . 		

لبنان،   - بريوت  �لفكر،  د�ر  �لنا�سر:  			هـ،  �سنة  �ملتوفى  �لقر�يف،  �إدري�س  بن  �أحمد 

�لطبعة �الأوىل، 	)	)هـ / 			)م. 

			هـ، . 5	 �سنة  �ملتوفى  �لنووي،  �سرف  بن  يحيى  زكريا  �أبي  تاأليف:  م�سلم،  �سحيح  �سرح 

�لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت - لبنان، �لطبعة �لثانية، 2		)هـ.

�لطويف، . 		 بن عبد�لقوي  �سليمان  �لربيع  �أبي  �لدين  تاأليف جنم  �لرو�سة،  �سرح خمت�سر 

�ملتوفى �سنة 	)	هـ، حتقيق: �لدكتور عبد�هلل بن عبد�ملح�سن �لرتكي، �لنا�سر: موؤ�س�سة 

�لر�سالة، بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 0)	)هـ / 0		)م. 

�سحيح �بن حبان، تاأليف: حممد بن حبان بن �أحمد، �أبي حامت �لتميمي �لب�ستي، �ملتوفى . 		
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�سنة 	5	هـ، حتقيق: �سعيب �الأرنوؤوط، �لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت - لبنان، �لطبعة 

�لثانية، 	)	)هـ / 			)م. 

�سحيح �لبخاري، تاأليف: حممد بن �إ�سماعيل �أبي عبد�هلل �لبخاري �جلعفي، �ملتوفى �سنة . 		

	25هـ، حتقيق: حممد زهري بن نا�سر �لنا�سر، �لنا�سر: د�ر طوق �لنجاة، �لطبعة �الأوىل، 

22	)هـ.

�سحيح م�سلم، تاأليف: م�سلم بن �حلجاج �أبي �حل�سني �لق�سريي �لني�سابوري، �ملتوفى �سنة . 		

)	2هـ، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد�لباقي، �لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث، بريوت. 

�سفة �لفتوى و�ملفتي و�مل�ستفتي، تاأليف: �أبي عبد�هلل �أحمد بن حمد�ن �لنمري �حلر�ين، . 0	

�ملتوفى �سنة 5		هـ، تخريج وتعليق حممد نا�سر �لدين �الألباين، �لنا�سر: �ملكتب �الإ�سالمي، 

بريوت - لبنان، �لطبعة �لثالثة، 	0	)هـ.

�لعرف، حجيته، و�أثره يف فقه �ملعامالت �ملالية عند �حلنابلة - در��سة نظرية تاأ�سيلية . )	

تطبيقية - تاأليف: عادل بن عبد�لقادر بن حممد ويل قوته، �لنا�سر: �ملكتبة �ملكية، مكة 

�ملكرمة، �لطبعة �الأوىل، 	)	)هـ / 			)م.

عمدة �لتحقيق يف �لتقليد و�لتلفيق، تاأليف: حممد �سعيد �لباين، �ملتوفى �سنة )5	)هـ، . 2	

�لنا�سر: �ملكتب �الإ�سالمي، دم�سق، وبريوت، طبعة )0	)هـ / )		)م. 

غمز عيون �لب�سائر �سرح كتاب �الأ�سباه و�لنظائر )لزين �لعابدين �بن جنيم( تاأليف: . 		

�أبي �لعبا�س �سهاب �لدين �أحمد بن حممد مكي �حل�سيني �حلموي �حلنفي، �ملتوفى �سنة 

		0)هـ، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 05	)هـ / 5		)م.

عليه: . 		 وعلق  �أحاديثه  خّرج  0		هـ،  �سنة  �ملتوفى  عبد�ل�سالم،  بن  �لعز  تاأليف:  �لفتاوى، 

عبد�لرحمن عبد�لفتاح، �لنا�سر: د�ر �ملعرفة، بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 	0	)هـ. 

�أبي �لف�سل �لع�سقالين �ل�سافعي، �ملتوفى . 5	 فتح �لباري، تاأليف: �أحمد بن علي بن حجر، 

د�ر  �لنا�سر:  �خلطيب،  �لدين  وحمب  عبد�لباقي،  فوؤ�د  حممد  حتقيق:  52	هـ،  �سنة 

�ملعرفة، بريوت - لبنان، 			)هـ / 	5	)م.

بن . 		 عبد�هلل  �لدكتور  تاأليف:  �آثارها(   - �سو�بطها   - )�أهميتها  �الإ�سالم  يف  �لفتوى 

�الأوىل،  �لطبعة  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  �لتوبة،  مكتبة  �لنا�سر:  �لدرعان،  عبد�لعزيز 

	2	)هـ / 	200م.
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�لفتوى، ن�ساأتها وتطورها - �أ�سولها وتطبيقاتها، تاأليف: �لدكتور ح�سني بن حممد �ملالح، . 		

�لنا�سر: �ملكتبة �لع�سرية، بريوت - لبنان، �سنة 	2	)هـ / 	200م. 

�لفتيا �ملعا�سرة-در��سة تاأ�سيلية تطبيقية يف �سوء �ل�سيا�سة �ل�سرعية-، تاأليف: �لدكتور . 		

خالد بن عبد�هلل �ملزيني، �لنا�سر: د�ر �بن �جلوزي، �لطبعة �الأوىل، 0		)هـ.

�لفتيا ومناهج �الإفتاء، تاأليف: �لدكتور حممد بن �سليمان �الأ�سقر، �لنا�سر: د�ر �لنفائ�س، . 		

عمان - �الأردن، �لطبعة �لثالثة، 	)	)هـ. 

�جل�سا�س . 50 علي  بن  �أحمد  بكر  �أبي  تاأليف:  �جل�سا�س،  �أ�سول  �أو  �الأ�سول  يف  �لف�سول 

�لر�زي، �ملتوفى �سنة 0		هـ، �سبط ن�سو�سه وخرج �أحاديثه وعلق عليه: �لدكتور حممد 

حممد تامر، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 20	)هـ/2000م. 

�لفقيه و�ملتفقه، تاأليف: �أبي بكر �أحمد بن علي بن ثابت �خلطيب �لبغد�دي، �ملتوفى �سنة . )5

�لنا�سر: د�ر �بن �جلوزي،  �أبي عبد�لرحمن عادل بن يو�سف �لغر�زي،  			هـ، حتقيق: 

�ل�سعودية، �لطبعة �لثانية، )2	)هـ.

تاأليف: . 52 للغز�يل،  �مل�ست�سفى  بهام�س  مطبوع  �لثبوت،  م�سلم  ب�سرح  �لرحموت  فو�حت 

225)هـ، �لنا�سر: د�ر �لعلوم  عبد�لعلي حممد بن نظام �لدين �الأن�ساري، �ملتوفى �سنة 

�حلديثة، بريوت - لبنان.

بن . 	5 يعقوب  �لدكتور  تاأليف:  وتاأ�سيلية(،  نظرية  )در��سة  مبقا�سدها  �الأمور  قاعدة 

عبد�لوهاب �لباح�سني، �لنا�سر: مكتبة �لر�سد، �لريا�س، �لطبعة �الأوىل، 	2	)هـ/	200م.

عبد�جلبار . 	5 بن  حممد  بن  من�سور  �ملظفر  �أبي  تاأليف:  �لفقه،  �أ�سول  يف  �الأدلة  قو�طع 

�ل�سمعاين، �ملتوفى �سنة 			هـ، حتقيق: �لدكتور عبد�هلل بن حافظ بن �أحمد �حلكمي، 

�لنا�سر: مكتبة �لتوبة، �لطبعة �الأوىل، 	)	)هـ / 			)م. 

�لقو�عد، تاأليف: �أبي بكر بن حممد بن عبد�ملوؤمن، �ملعروف بتقي �لدين �حل�سني، �ملتوفى . 55

�سنة 	2	هـ، در��سة وحتقيق: �لدكتور عبد�لرحمن بن عبد�هلل �ل�سعالن، و�لدكتور جربيل 

�بن حممد �لب�سيلي، �لنا�سر: مكتبة �لر�سد، �لريا�س، �لطبعة �الأوىل 	)	)هـ / 			)م. 

مباحث يف �أحكام �لفتوى، تاأليف: �لدكتور عامر �سعيد �لزيباري، �لنا�سر: د�ر �بن حزم، . 	5

بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 	)	)هـ / 5		)م.

وترتيب: . 	5 جمع  	2	هـ،  �سنة  �ملتوفى  تيمية،  بن  �أحمد  �الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  جمموع 
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عبد�لرحمن �بن حممد بن قا�سم، و�بنه حممد، طبع: جممع �مللك فهد لطباعة �مل�سحف 

و�لدعوة  و�الأوقاف  �الإ�سالمية  �ل�سوؤون  وز�رة  �إ�سر�ف  حتت  �ملنورة،  �ملدينة  �ل�سريف، 

و�الإر�ساد، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 	)	)هـ / 5		)م. 

د�ر . 	5 �لنا�سر:  			هـ،  �سنة  �ملتوفى  �لنووي،  �سرف  بن  �أبي زكريا يحيى  تاأليف:  �ملجموع، 

�لفكر، بريوت - لبنان، �سنة 			)م.

�ملح�سول يف علم �أ�سول �لفقه، تاأليف: فخر �لدين حممد بن عمر بن �حل�سني �لر�زي، . 	5

�ملتوفى �سنة 	0	هـ، در��سة وحتقيق: �لدكتور طه جابر فيا�س �لعلو�ين، �لنا�سر: موؤ�س�سة 

�لر�سالة، بريوت - لبنان، �لطبعة �لثانية، 2)	)هـ / 2		)م. 

�سعود . 0	 بن  في�سل  �لدكتور  تاأليف:  �لفتوى،  يف  و�أثرها  �ال�ستفتاء  يف  �مل�ستفتي  خمالفات 

�حلليبي، �لنا�سر: د�ر كنوز �إ�سبيليا، �لريا�س، �لطبعة �الأوىل، 			)هـ.

تاأليف: . )	 �حلاجب،  �بن  خمت�سر  عن  �حلاجب  رفع  �سرحه  مع  �حلاجب،  �بن  خمت�سر 

عثمان بن عمر بن �أبي بكر بن يون�س، �ملعروف بابن �حلاجب، �ملتوفى �سنة 			هـ، حتقيق 

�لنا�سر:  عبد�ملوجود،  �أحمد  عادل  و�ل�سيخ  معو�س،  حممد  علي  �ل�سيخ  ودر��سة:  وتعليق 

عامل �لكتب، بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 	)	)هـ / 			)م. 

م�سائل �الإمام �أحمد برو�ية �أبي د�ود �سليمان �ل�سج�ستاين )�ساحب �ل�سنن( �ملتوفى �سنة . 2	

تيمية،  �بن  مكتبة  �لنا�سر:  حممد،  بن  �هلل  عو�س  بن  طارق  معاذ  �أبي  حتقيق:  5	2ه، 

م�سر، �لطبعة �الأوىل، 20	)هـ/			)م.

�ملتوفى . 		 �لني�سابوري،  �حلاكم  عبد�هلل  �أبي  �حلافظ  لالإمام  �ل�سحيحني،  على  �مل�ستدرك 

�سنة 05	هـ، وبذيله: �لتلخي�س للحافظ �لذهبي، طبعة مزيدة بفهر�س �الأحاديث �ل�سريفة، 

باإ�سر�ف: �لدكتور يو�سف عبد�لرحمن �ملرع�سلي، �لنا�سر: د�ر �ملعرفة، بريوت - لبنان. 

�لغز�يل، . 		 حممد  بن  حممد  بن  حممد  حامد  �أبي  تاأليف:  �الأ�سول،  علم  من  �مل�ست�سفى 

�لعلوم  د�ر  �لنا�سر:  �لثبوت،  ب�سرح م�سلم  �لرحموت  وبذيله: فو�حت  505هـ،  �سنة  �ملتوفى 

�حلديثة، بريوت - لبنان. 

م�سند �الإمام �أحمد بن حنبل، تاأليف: �أحمد بن حنبل �أبي عبد�هلل �ل�سيباين، �ملتوفى �سنة . 5	

)	2هـ، �لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت - لبنان، �لطبعة �لثانية، 	2	)هـ. 

�مل�سّودة يف �أ�سول �لفقه، تاأليف: ثالثة من �أئمة �آل تيمية، وهم: جمد �لدين �أبو �لربكات . 		
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بن  عبد�حلليم  �ملحا�سن  �أبو  �لدين  و�سهاب  �خل�سر،  بن  عبد�هلل  بن  عبد�ل�سالم 

عبد�ل�سالم، و�سيخ �الإ�سالم تقي �لدين �أبو �لعبا�س �أحمد بن عبد�حلليم، جمعها: �سهاب 

حتقيق:  5		هـ،  �سنة  �ملتوفى  �لدم�سقي،  �حلر�ين  حممد  بن  �أحمد  �لعبا�س  �أبو  �لدين 

حممد حميي �لدين عبد�حلميد، �لنا�سر: د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت - لبنان.

�سنة . 		 �ملتوفى  �خلطابي،  حمد  �سليمان  �أبي  تاأليف:  د�ود،  �أبي  �سنن  �سرح  �ل�سنن  معامل 

			هـ، �لنا�سر: �ملطبعة �لعلمية، حلب، �لطبعة �الأوىل، )5	)هـ/2		)م.

�ملعتمد يف �أ�سول �لفقه، تاأليف: �أبي �حل�سني حممد بن علي بن �لطيب �لب�سري �ملعتزيل، . 		

�لعلمية،  �لكتب  د�ر  �لنا�سر:  �ملي�س،  �ل�سيخ خليل  له و�سبطه:  			هـ، قدم  �سنة  �ملتوفى 

بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 	0	)هـ / 			)م. 

�ملعيار �ملعرب و�جلامع �ملغرب عن فتاوى علماء �إفريقية و�الأندل�س و�ملغرب، تاأليف: �أبي . 		

	)	هـ، حتقيق: جماعة من �لعلماء،  �لعبا�س �أحمد بن يحيى �لون�سري�سي، �ملتوفى �سنة 

�سنة  لبنان،   - بريوت  �الإ�سالمي،  �لغرب  د�ر  �لنا�سر:  حجي،  حممد  �لدكتور  باإ�سر�ف 

)0	)هـ.

�ملفتي يف �ل�سريعة �الإ�سالمية وتطبيقاته يف هذ� �لع�سر، تاأليف: �لدكتور عبد�لعزيز بن . 0	

عبد�لرحمن �لربيعة، �لنا�سر: د�ر �ملطبوعات �حلديثة، �لريا�س، �لطبعة �الأوىل، 	0	)هـ 

/ 			)م.

مناهج �لفتيا يف �لنو�زل �لفقهية �ملعا�سرة، تاأليف: �لدكتور م�سفر بن علي �لقحطاين، . )	

�الأوىل،  �لطبعة  جدة،   - �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �خل�سر�ء،  �الأندل�س  د�ر  �لنا�سر: 

	2	)هـ / 	200م. 

�ملو�فقات، تاأليف: �أبي �إ�سحاق �إبر�هيم بن مو�سى بن حممد �للخمي �ل�ساطبي، �ملتوفى . 2	

�سنة 0		هـ، �سبط ن�سه وقدم لـه وعلق عليه وخرج �أحاديثه: �أبو عبيدة م�سهور �بن ح�سن 

�آل �سلمان، تقدمي: ف�سيلة �ل�سيخ بكر بن عبد�هلل �أبوزيد، �لنا�سر: د�ر �بن عفان، م�سر، 

�لطبعة �الأوىل، )2	)هـ. 

�حل�سن . 		 بن  عبد�لرحيم  �لدين  جمال  تاأليف:  �الأ�سول،  منهاج  �سرح  يف  �ل�سول  نهاية 

لل�سيخ  �ل�سول،  نهاية  ل�سرح  �لو�سول  �سلم  حا�سية  ومعه  2		هـ،  �سنة  �ملتوفى  �الإ�سنوي، 

حممد بخيت �ملطيعي، �لنا�سر: عامل �لكتب.
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�لبزدوي . 		 كتاب  بني  �جلامع  �لنظام  ببديع  �ملعروف  �الأ�سول،  علم  �إىل  �لو�سول  نهاية 

�ملتوفى  �ل�ساعاتي �حلنفي،  تغلب بن  �أحمد بن علي بن  �ل�سيخ  وتاأليف:  و�الإحكام، جمع 

�سنة 			هـ، حتقيق: �لدكتور �سعد بن غرير بن مهدي �ل�سلمي، �لنا�سر: جامعة �أم �لقرى، 

معهد �لبحوث �لعلمية و�إحياء �لرت�ث، مكة �ملكرمة، 	)	)هـ. 

�الأرموي . 5	 عبد�لرحيم  بن  حممد  �لدين  �سفي  تاأليف:  �الأ�سول،  در�ية  يف  �لو�سول  نهاية 

�لهندي، �ملتوفى �سنة 25	هـ، حتقيق: �لدكتور �سالح بن �سليمان �ليو�سف، و�لدكتور �سعد 

�لريا�س، �لطبعة  �لباز، مكة �ملكرمة،  �لنا�سر: مكتبة نز�ر م�سطفى  �ل�سويح،  بن �سامل 

�لثانية، 	)	)هـ / 			)م. 

�لو��سح يف �أ�سول �لفقه، تاأليف: �أبي �لوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل �حلنبلي، . 		

�ملتوفى �سنة 	)5هـ، حتقيق: �لدكتور عبد�هلل بن عبد�ملح�سن �لرتكي، �لنا�سر: موؤ�س�سة 

�لر�سالة، بريوت - لبنان، �لطبعة �الأوىل، 20	)هـ / 			)م. 

�لوجيز يف �لفتوى و�سو�بطها، تاأليف: معايل �ل�سيخ عبد�هلل بن حممد بن �سعد �آل خنني، . 		

�لنا�سر: �جلمعية �لفقهية �ل�سعودية-�لريا�س، �لطبعة �الأوىل، 			)هـ.
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فهر�س املحتويات

�ملقدمة........................................................................  )		

			  ....................................... �ملبحث �الأول: حكم �المتناع عن �لفتوى

�ملبحث �لثاين: �المتناع عن �لفتوى ب�سبب �ملفتي، وفيه مطلبان: ..............  2		

�ملطلب �الأول: �إذ� �أح�س �ملفتي ب�سيء يخرجه عن حال �عتد�له وكمال تثبته

		2  .................................................................. وتبينه

�ملطلب �لثاين: �إذ� نظر �ملفتي يف �مل�ساألة، ومل يتبني له فيها حكم، �أو ��ستبهت

عليه، �أو مل يفهم مر�د �مل�ستفتي، �أو تكافاأت عنده �الأدلة................  			

	((  .......... �ملبحث �لثالث: �المتناع عن �لفتوى ب�سبب �مل�ستفتي، وفيه مطلبان: 

	((  .................... �ملطلب �الأول: �إذ� كان عقل �مل�ستفتي ال يحتمل �جلو�ب 

�ملطلب �لثاين: �إذ� علم �ملفتي �أن �مل�ستفتي يريد �تخاذ �لفتوى حجة على 

	(5  .................................................................. باطله 

�ملبحث �لر�بع: �المتناع عن �لفتوى ب�سبب �مل�ستفتى فيه، وفيه مطلبان: .......  22	

	22  ............................... �ملطلب �الأول: �إذ� �ساأل �مل�ستفتي عما مل يقع 

	2	  .......................... �ملطلب �لثاين: �إذ� �ساأل �مل�ستفتي عما ال نفع فيه 
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ملخص البحث

عنوان البحث: )ال�شند لأمر تكييفه الفقهي، و�شروط تنفيذه، واآثاره التنفيذية( 

ا�شتمل على مقدمة، ومتهيد وف�شلني، وتطرق يف املقدمة اإىل اأهمية املو�شوع واأهدافه 

والدرا�شات ال�شابقة، وخطة البحث، وا�شتمل التمهيد على مبحثني: التعريف بال�شند 

لأمر، الثاين: الألفاظ ذات ال�شلة.

التكييف  الأول  مبحثان:  وفيه  لأمر،  ال�شند  اأحكام  على  الأول  الف�شل  وا�شتمل 

لل�شند  التنفيذية  الآثار  على  الثاين  الف�شل  وا�شتمل  �شروطه،  يف  والثاين  الفقهي، 

لأمر يف النظام مع مقارنتها يف الفقه، وهي ثمانية اآثار يف ثمانية مباحث: املطالبة 

اجلربي،  والتنفيذ  التنفيذي،  واحلجز  املدين،  اأموال  عن  والإف�شاح  بالتنفيذ، 

لأمر،  ال�شند  على  واحلجز  املعنوية،  ال�شخ�شية  على  والتنفيذ  التنفيذي،  واحلب�س 

وفتح اإجراء الإفال�س. ثم اخلامتة، وفيها اأهم النتائج.

الكلمات املفتاحية: ال�شند لأمر- التنفيذ- احلجز التنفيذي- التنفيذ اجلربي- 

الإف�شاح.
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A defining summary of the research

(Promissory note: its jurisprudential characterization, executing 
conditions, and its executive effects)

The title of the research: (Promissory note: its jurisprudential 
characterization, excuting conditions, and its executive effects) and 
it included: an introduction, a preamble, and two chapters. 

In the introduction: it touched on the importance of the topic, and 
its goals and the previous studies and the plan of the research.

The preamble included: two researches: the definition of 
promissory note, and related vocabularies.

The first chapter included the ahkam of promissory note with two 
researches: 

 Jurisprudential characterization.

 Its conditions.

The second chapter included: executive effects of the promissory 
note in law in comparison to jurisprudence which are 8 effects in 8 
researches: execution request, and financial disclosure, distraint, 
enforcement, executive imprisonment, the execution on the legal 
person, distraint on the promissory note, the opening of a bankruptcy 
procedure, and then the conclusion which contains the important points.

Key words: promissory note- execution- distraint- enforcement- 
disclosure

Dr. Abdulmajeed Bin Saleh Bin Abdulaziz Almansour

Associate Professor in the department of Islamic sciences 
in king Fahad security college
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املقدمة

احلمد هلِل على عدله، وال�شكر له على اآلئه ونعمه، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 

ل �شريك له يف ربوبيته واألوهيته و�شفاته واأ�شمائه، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله 

ه يف عالنيته و�شّرائه، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلِّم ت�شليًما  الداعي اإىل ربِّ

كثرًيا، اأما بعد: 

فاإّن اهلل تعاىل �شرع يف كتابه توثيق الديون وكتابتها بقوله: )ٱ  ٻ  ٻ  

اإل لأجل حفظ  282[، وما ذاك  ]البقرة:  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ( 
التوثيق  طرق  ومن  وحديًثا،  قدمًيا  التوثيق  طرق  تعددت  وقد  ال�شياع،  من  احلقوق 

ال�شند  الأخرية  ال�شنوات  ا�شتجد يف  والكفيل، ومما  الرهن  امل�شتقرة قدمًيا وحديًثا 

لأمر، وهي اأداة ت�شمن من خالله وفاَء احلقِّ للدائن من املديِن كما �شياأتي باإذن اهلل.

اأهمية املو�سوع: 

تكمن اأهمية يف املو�شوع يف عدة اأمور: 

تكييفها . 	 معرفة  املهم  ومن  منها،  الديون  ا�شتيفاء  يف  ا�شتعمالها  حموَر  اأن 

الفقهي، واحلقوق النظامية املرتتبة عليها.

اأن املماطلة يف تنفيذ �شند الأمر يرتتب عليه اآثار تنفيذية موؤملة �شد املدين.. 2

اأهداف املو�سوع: 

تتمركز الأهداف حول: 
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املرتتبة . 	 التنفيذية  واآثارها  بحكمها  قبولها  اأو  بها  التعامل  يريد  من  توعية 

عليها.

ب�شند . 2 التعامل  بحكم  املتعلقة  املادة  جمع  يف  والقانونيني  املحامني  م�شاعدة 

ونظام  التنفيذ  نظام  وهي  ولوائح،  اأنظمة  عدة  من  النظامية  واآثاره  الأمر 

الإفال�س، ونظام الأوراق التجارية، واللوائح املرتبطة بها.

ولي�س املق�شود من البحث درا�شة جميَع الأوراق التجارية، واإن كانت الكمبيالة 

َة فرق بينها يف  وال�شيك قد يلتقيان مع ال�شند لأمر يف بع�س الأحكام والآثار، لكن ثمَّ

اإدراجها ودرا�شتها طلًبا لالخت�شار  دت عدم  التكييف الفقهي، وبع�س الأحكام تعمَّ

املنا�شب ملثل هذه البحوث الأكادميية؛ ولأنَّ اإدراجها يفتح الباب اأمام درا�شة كل نوع 

على حدة ب�شكل يطيل من البحث.

الدرا�سات ال�سابقة: 

يوجد يف بع�س حماور البحث عدة مراجع واأقربها للبحث ما يلي: 

يف . 	 تكلم  وقد  العمران،  عبداهلل  د.  ال�شعودي،  النظام  يف  التجارية  الأوراق 

الباب الثاين من الكتاب عن ال�شند لأمر بو�شفه اأحد اأنواع الأوراق التجارية 

يف النظام ال�شعودي، وبنيَّ فيه ال�شروط ال�شكلية واملو�شوعية لإن�شاء الأوراق 

بال�شند  الوفاء  و�شمانات  التظهري،  وهي  لأمر،  ال�شند  واأحكام  التجارية، 

املعار�شة  جواز  وعدم  الوفاء،  عن  المتناع  اأو  لأمر  بال�شند  والوفاء  لأمر، 

الأنواع  ففي  الأبواب  باقي  واأما  الدعوى،  �شماع  وعدم  وال�شقوط  الوفاء،  يف 

الدكتور  وكتاب  بحثي،  بني  الفرُق  يظهر  وبهذا  التجارية،  لالأوراق  الأخرى 

العمران، حيث ا�شرتكا يف التعريف بال�شند لأمر بو�شفه اأحد اأنواع الأوراق 

ه خال عن بيان التكييف الفقهي و�شروط تنفيذ ال�شند لأمر،  التجارية، لكنَّ

والآثار التنفيذية لل�شند لأمر املذكورة يف الف�شل الثاين.

اإليا�س حداد، ويقال يف . 2 الأوراق التجارية يف النظام التجاري ال�شعودي، د. 
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هذا املرجع ما قيل يف املرجع ال�شابق من حيث الفروق.

ثواب . 	 بن  ل�شرت  الإ�شالمي،  الفقه  يف  والتجارية  النقدية  الأوراق  اأحكام 

الثاين  الباب  تكلَّم يف  وقد  القرى،  اأم  ماج�شتري يف جامعة  ر�شالة  اجلعيد، 

من الر�شالة عن ال�شند لأمر بو�شفه اأحد اأنواع الأوراق التجارية يف النظام 

ال�شعودي، وبنيَّ فيه تعريفها ون�شاأتها وال�شروط ال�شكلية واملو�شوعية لإن�شاء 

الأوراق التجارية، واآثارها وغريها من الأحكام التي �شبق ذكرها يف الكتاب 

الأول، وتكلم عن التخريج الفقهي لل�شند لأمر، واأما باقي الأبواب ففي الأنواع 

الر�شالة،  وهذه  بحثي،  بني  الفرق  يظهر  وبهذا  التجارية،  لالأوراق  الأخرى 

حيث ا�شرتكا يف التعريف بال�شند لأمر باعتباره اأحد اأنواع الأوراق التجارية، 

والآثار  لأمر،  ال�شند  تنفيذ  �شروط  بيان  عن  خال  ه  لكنَّ الفقهي،  والتكييف 

التنفيذية لل�شند لأمر املذكورة يف الف�شل الثاين من هذا البحث؛ لأن هذه 

الآثار ُمّمعة من اأنظمة اأخرى حديثة، مل تكن موجودة حني كتابة الر�شالة.

اخلثالن، . 	 تركي  بن  �شعد  د.  الإ�شالمي،  الفقه  يف  التجارية  الأوراق  اأحكام 

ويقال يف هذا املرجع ما قيل يف املرجع ال�شابق من حيث الفروق.

خطة البحث: 

جاء ر�شم خطة البحث يف متهيد وف�شلني وخامتة كالتايل: 

التمهيد، وفيه مبحثان: 

املبحث الأول: التعريف بال�شند لأمر.

املبحث الثاين: الألفاظ ذات ال�شلة.

الف�شل الأول: اأحكام ال�شند لأمر، وفيه مبحثان: 

املبحث الأول: التكييف الفقهي.

املبحث الثاين: �شروط تنفيذ ال�شند لأمر.
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الف�شل الثاين: الآثار التنفيذية لل�شند لأمر، وفيه ثمانية مباحث: 

املبحث الأول: املطالبة بالتنفيذ.

املبحث الثاين: الإف�شاح عن اأموال املدين.

املبحث الثالث: احلجز التنفيذي.

املبحث الرابع: التنفيذ اجلربي.

املبحث اخلام�س: احلب�س التنفيذي

املبحث ال�شاد�س: التنفيذ على ال�شخ�شية املعنوية.

املبحث ال�شابع: احلجز على ال�شند لأمر.

املبحث الثامن: فتح اإجراء الإفال�س.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج.
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التمهيد

وفيه التعريف بال�شند لأمر، والألفاظ ذات ال�شلة يف مبحثني: 

املبحث الأول

التعريف بال�سند لأمر

يتعهد  �شكٌّ  اأنه  التعريفات:  تلك  اأبرز  ومن  تعريفات،  بعدة  لأمر  ال�شند  ف  ُعرِّ

مبوجبه حمرُره، باأن يقوم بدفع مبلغ معني، يف تاريخ معني اأو قابل للتعيني، اأو مبجرد 

، و�شورته: 
(	(

الطالع اإىل �شخ�س اآخر ي�شمى امل�شتفيد

حمرر  هما  فقط  �شخ�شني  �شوى  يت�شمن  ل  لأمر  ال�شند  اأن  �شبق  مما  ويت�شح 

هذا  لأن  الوفاء؛  مقابل  لوجود  لأمر  ال�شند  يف  مال  فال  فقط،  وامل�شتفيد  ال�شند، 

املقابل اإمنا ين�شاأ عن طريق امل�شحوب عليه، ول يت�شور وجوده بالن�شبة لل�شند لأمر، 

يف  التجارية  والأوراق   ،)	0( �س  العمران  عبداهلل  د.  ال�شعودي  النظام  يف  التجارية  الأوراق  ينظر:   (	(

النظام التجاري ال�شعودي، د. اإليا�س حداد �س )	8	(، واأحكام الأوراق التجارية يف الفقه الإ�شالمي، 

د. �شعد اخلثالن �س)9	(، واملعايري ال�شرعية لهيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية 

�س )			).

5000 ريال الريا�س يف .../.../...    

اأتعهد باأن اأدفع لأمر........................................)ا�شم امل�شتفيد(

مبلغ خم�شة اآلف ريال بتاريخ .../.../...

اإم�شاء املحرر ...
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عالقة  �شوى  يت�شمن  ل  لأمر  ال�شند  اأن  كما  رف�شه،  اأو  للقبول  ا  اأي�شً فيه  مال  ول 

)و�شول  عالقة  تقابل  وهي  للم�شتفيد،  املحرر  مديونية  يف  تتمثل  واحدة،  قانونية 

املبلغ  ب�شداد  يتعهد  املحرر  اأن  اأي:  للكمبيالة،  بالن�شبة  الوا�شلة(  القيمة  اأو  القيمة، 

.
(	(

ل�شبق تلقيه قيمة ما من امل�شتفيد

ينظر: قانون املعامالت التجارية ال�شعودي، حممد خمتار بريري �س )2/		(، والأوراق التجارية يف   (	(

النظام التجاري ال�شعودي د. اإليا�س حداد �س )85	، 	8	(، والأوراق التجارية د. حممود بابللي �س 

)	22(، والقانون التجاري ال�شعودي، حمزة املدين، �س )			(، واأحكام الأوراق التجارية يف الفقه 

الإ�شالمي، د. �شعد اخلثالن �س )9	).
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املبحث الثاين

الألفاظ ذات ال�سلة

وفيه مطلبان: 

املطلب الأول

الأوراق التجارية

، ومنه قوله 
(	(

ْوَراق: جمع َورقة، والواحدة منه وَرقة من ورق ال�شجر والكتاب
َ
الأ

 ،
(2(

ال�شجر ورق  من  اأي   ،]59 ]الأنعام:  ی(  ی   ی   ی   ىئ   )ىئ   تعاىل: 

ومن  فيها،  يكتب  التي  الكتاب  من  الورقة  جمع  البحث  هذا  يف  بالأوراق  واملراد 

.
(	(

، و)الكاغد(
(	(

مرادفاتها )القرطا�س(

واأما كلمة )التجارية( الواردة يف امل�شطلح فال تعني اأنَّ ا�شتخدام هذه الأوراق 

يف  الأوراق  هذه  ُت�شتخدم  بل  فقط؛  التجار  وبني  التجارية،  املعامالت  على  يقت�شر 

املعامالت التجارية، وغري التجارية، وبني التجار وغريهم، لكن ملا كانت هذه الأوراق 

قد ن�شاأت اأ�شاًل عن حاجة التجارة، وا�شتعملها التجار للوفاء بديونهم، و�شفت باأنها 

.
(5(

جتارية، واأ�شبح هذا الو�شف مالزًما لها

ينظر: ب�شائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفريزاآبادي )99/5	).   (	(

ينظر: املفردات األفاظ القراآن للراغب الأ�شفهاين �س )865(، ول�شان العرب لبن منظور مادة )ورق(   (2(

.(	7	/	0(

ينظر: مفردات األفاظ القراآن �س )666(، ول�شان العرب مادة )قرط�س( )72/6	).  (	(

اآبادي مادة )الكاغد( �س )5		( و)565(، وامل�شباح املنري مادة  للفريوز  القامو�س املحيط  ينظر:   (	(

)ورق( �س )8		).

ينظر: الأوراق التجارية ملحمود �شمري ال�شرقاوي �س )9(، وقانون املعامالت التجارية ال�شعودي ملحمود   (5(

واأحكام   ،)	0( �س  حداد  لإليا�س  ال�شعودي  النظام  يف  التجارية  والأوراق   ،)	8/2( بريري  خمتار 

الأوراق التجارية يف الفقه الإ�شالمي، د. �شعد اخلثالن �س )		).
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مل  ال�سعودي  النظام  فاإن  مركًبا  علًَما  باعتبارها  التجارية  الأوراق  تعريف  واأما 

يتطرق اإىل تعريفها وحتديد خ�سائ�سها يف نظام الأوراق التجارية، وقد اجتهد كثري 

من الباحثني يف تعريفها، من اأبرز التعريفات اأنها: 

�شكوك مكتوبة وفًقا لأو�شاع قانونية حمددة، تت�شمن دفع مبلغ معني من النقود 

يف وقت معني اأو قابل للتعيني، وتنقل احلقوق الثابتة فيها بطريق التظهري اأو املناولة، 

اإىل  �شهولة حتويلها  ب�شبب  الديون  لت�شوية  اأداًة  باعتبارها  التجاري  العرف  ويقبلها 

.
(	(

نقود

اأنواع  ووجه العالقة بني ال�شند لأمر والأوراق التجارية هي اأن ال�شند لأمر اأحد 

الباب  يف  ال�شعودي  التجارية  الأوراق  نظام  يف  عليه  املن�شو�س  التجارية  الأوراق 

الثاين، املادة )87).

املطلب الثاين

ال�سندات التنفيذية

يقال  ال�شيء.  اإىل  ال�شيء  ان�شمام  على  يدلُّ  واحٌد  اأ�شٌل  �شَند،  جمع  ال�سَندات: 

.
(2(

�ْشُنُد �شنوًدا، واأ�شَندُت غريي اإ�شناًدا، وَفالن �َشَنٌد، اأي معتَمٌد
َ
�َشَندُت اإىل ال�شيء اأ

)التنفيذية(  كلمة  واأما   ،
(	(

به ُق�شي  ملا  العملي  الإجراء  احلكم:  يف  و)التنفيذ( 

فهي: و�شف لل�شندات التي يجب الوفاء بها، ويحق للم�شتفيد منها املطالبة باأدائها، 

ويجب على الق�شاء احلكم مبقت�شاها بعد توفر �شروطها، ثم قب�س قيمتها.

ال�شعودي، ينظر كتابه: اللتزام  اأمني حممد بدر، وا�شع م�شروع نظام الأوراق التجارية  هذا تعريف   (	(

اأخرى يف: الأوراق التجارية  965	م، وينظر: تعريفات  ال�شريف يف قوانني الدول العربية �س )2	(، 

خمتار  ملحمود  ال�شعودي  التجارية  املعامالت  وقانون   ،)8( �س  حداد  لإليا�س  ال�شعودي  النظام  يف 

بريري )20(، والأوراق التجارية ملحمود �شمري ال�شرقاوي �س )9(، واأحكام الأوراق التجارية يف الفقه 

الإ�شالمي، د. �شعد اخلثالن �س )2	).

ينظر: مقايي�س اللغة، لبن فار�س مادة )�شند( )	/ 05	(، ول�شان العرب مادة )�شند( )	/ 220).  (2(

املعجم الو�شيط اإبراهيم م�شطفى واآخرون )2/ 9	9).  (	(
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واإمنا و�شف )ال�شند( هنا بـ)التنفيذي( لُيخرج ما كان غرَي قابٍل للتنفيذ، ك�شَند 

 اأو اختلَّ اأحد �شروط تنفيذها.
(	(

عي تزويرها بحق مكتوب ينكره املدين، اأو ورقة يدَّ

يجوز  الذي  )ال�شند  فهو:  مركًبا  علًما  باعتباره  التنفيذي  ال�سند  تعريف  واأما 

اأو  اأو قراًرا �شادًرا من املحكمة  التنفيذ مبقت�شاه، والذي ل ُي�شرتط اأن يكون حكًما 

اأو قرار حتكيم  اللجنة الق�شائية املخت�شة، واإمنا قد يكون �شلًحا �شادقته املحكمة 

اأو عقًدا موثًقا وفًقا لنظام التوثيق، اأو ورقة جتارية، اأو حمرًرا عادًيا متت م�شادقة 

، اأي نظام 
(2(

املنفذ �شده عليه جزئًيا اأو كلًيا، وفقا للمادة التا�شعة من هذا النظام(

التنفيذ.

وبهذا يظهر وجه العالقة بني ال�شند لأمر وال�شندات التنفيذية حيث يعترب ال�شند 

لأمر، وفًقا لنظام التنفيذ اأحد ال�شندات التنفيذية القابلة للتنفيذ؛ لأنها اأحد الأوراق 

التجارية، وقد ن�شت املادة التا�شعة من نظام التنفيذ على الأوراق التجارية كاأحد 

ال�شندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ اجلربي بناًء عليها.

مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ، اإعداد: د. فهد احل�شون، و د. فهد القرعاوي، �س )	2).  (	(

�شرح نظام التنفيذ، د. عبدالعزيز ال�شربمي �س )		).  (2(
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الف�سل الأول

اأحكام ال�سند لأمر

وفيه مبحثان

املبحث الأول

التكييف الفقهي، وحكم التعامل به

وفيه مطلبان: 

املطلب الأول

التكييف الفقهي

اختلف املعا�شرون يف التكييف الفقهي لل�شند لأمر على راأيني: 

الراأي الأول: اأنه وثيقة بدين:

، واملعايري ال�شرعية لهيئة 
(	(

وقد اأخذ بهذا الراأي ممُع الفقه الإ�شالمي الدويل

، ويعتمد هذا التخريُج على تعريف 
(2(

املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية

ال�شند لأمر ال�شابق، واأنه: �شكٌّ يتعهد مبوجبه حمرره باأن يقوم بدفع مبلغ معني يف 

 ،
(	(

تاريخ معني اأو قابل للتعيني، اأو مبجرد الطالع اإىل �شخ�س اآخر ي�شمى امل�شتفيد

ال�شابع ج2 �س )9(،  والعدد  ال�شاد�س( ج	 �س )	9	(  )العدد  املجمع  	6)7/2(، ملة  رقم  قرار   (	(

ينظر: قرارات وتو�شيات ممع الفقه الإ�شالمي الدويل )	0		-0			).

الربا  وينظر:  الإ�شالمية �س )			(،  املالية  للموؤ�ش�شات  واملراجعة  املحا�شبة  لهيئة  ال�شرعية  املعايري   (2(

واملعامالت امل�شرفية يف نظر ال�شريعة الإ�شالمية د. عمر املرتك �س )95	).

يف  التجارية  والأوراق   ،)	0( �س  العمران  عبداهلل  د.  ال�شعودي  النظام  يف  التجارية  الأوراق  ينظر:   (	(
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ر  ومن خالل هذا التعريف يت�شح اأن ال�شند لأمر يت�شمن �شخ�شني فقط هما: حَمرِّ

ر ب�شداد مبلغ معنيَّ  ر ال�شند ل�شاحله، ويتعهد املحرِّ ال�شند، وامل�شتفيد، وهو الذي ُيحرَّ

َر قيمة ما من امل�شتفيد، وهذا يقت�شي مديونية  يف تاريخ معنيَّ للم�شتفيد مقابل املَُحرَّ

، فهذا ال�شنُد وثيقٌة لذلك الدين الذي تعهد 
(	(

ر للم�شتفيد مبوجب هذا ال�شند املحرِّ

بدين  وثيقة  يكون  اأن  يعدو  ل  فهو   ،
(2(

امل�شتفيد ل�شالح  حلوله  عند  ب�شداده  ر  املحرِّ

امل�شتفيد  بني  للعالقة  فبالن�شبة  خا�س،  عرف  يحوطها  وثيقة  ولكنها  �شخ�س،  على 

ر مديٌن، وامل�شتفيد دائٌن،  ر فهي عالقة الدائن باملدين، فاملحرِّ من ال�شند وبني املحرِّ

.
(	(

في�شري ال�شنُد وثيقًة بدين

:
)((

الراأي الثاين: اأنه قر�ض

وماأخذ هذا القول هو العتماد على تعريف ال�شند لأمر ال�شابق، ومقارنته بتعريف 

ر يف  ، فاملحرِّ
(5(

اإرفاًقا ملن ينتفع به ويرد بدله( اإن القر�س )دفع مال  القر�س حيث 

ال�شند لأمر ميثِّل دور املقرت�س، لكونه هو الذي يتعهد بدفع مبلغ معني للم�شتفيد مقابل 

عالقة �شابقة بينهما والتي متثل القر�س نف�شه، وامل�شتفيد ميثل دور املُقِر�س؛ لكونه 

.
(6(

ر منه قيمة ما ر ال�شند ل�شاحله بدفع مبلغ معني مقابل تلقي املحرَّ هو الذي ُيحرَّ

النظام التجاري ال�شعودي، د. اإليا�س حداد �س )	8	(، واأحكام الأوراق التجارية يف الفقه الإ�شالمي، 

د. �شعد اخلثالن �س )9	).

ينظر: املراجع ال�شابقة.  (	(

اأحكام الأوراق التجارية يف الفقه الإ�شالمي، د. �شعد اخلثالن �س )0		).  (2(

اأحكام الأوراق النقدية والتجارية يف الفقه الإ�شالمي، ل�شرت اجلعيد �س )57	(، والبنوك الإ�شالمية   (	(

بني النظرية والتطبيق، د. عبداهلل الطيار �س )6		).

ينظر: الو�شيط يف �شرح القانون املدين لعبدالرزاق ال�شنهوري )7/5		(، واأحكام الأوراق التجارية يف   (	(

الفقه الإ�شالمي، د. �شعد اخلثالن �س )0		).

القناع  وك�شاف   ،)99  /2( للبهوتي  الإرادات  منتهى  و�شرح   ،)	2	  /5( للمرداوي  الإن�شاف  ينظر:   (5(

للبهوتي )	/2		).

الأوراق  واأحكام   ،)		( �س  ال�شالو�س  علي  د.  الإ�شالم،  �شوء  يف  احلديثة  البنوك  معامالت  ينظر:   (6(

التجارية يف الفقه الإ�شالمي، د. �شعد اخلثالن �س )0		).
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الرتجيح: 

والدين  القر�س  بني  العالقة  اأعلم- هو خفاء  امل�شاألة -واهلل  �شبب اخلالف يف 

 ،
(	(

ين هو: )لزوم حق يف الذمة( والفرق بينهما، فالقر�س هو ما �شبق تقريره، والدَّ

، وبهذا يظهر 
(2(

وقيل: )عبارة عن مال حكمي يف الذمة ببيع اأو ا�شتهالك وغريهما(

ين ي�شمل ما ثبت يف الذمة ب�شبب قر�س اأو بيع اأو اإجارة اأو اإتالف اأو جناية اأو  اأن الدَّ

ين اأعم من القر�س من حيث ال�شبب، فمن اعتقد باأن ال�شند  ، وعليه فالدَّ
(	(

غري ذلك

اأن ال�شند لأمر قد ين�شاأ  لأمر ين�شاأ ب�شبب القر�س خّرجه على القر�س، ومن حلظ 

ال�شند  لأن  للواقع؛  الأقرب  التكييف هو  ديًنا، وهذا  اعتربه  القر�س  اأعم من  ب�شبب 

وكلُّ  القر�س  لتوثيق عقد  واإمنا  القر�س،  توثيق عقود  ا�شتخدامه يف  لأمر ليقت�شر 

ر ال�شند �شواًء اأكان ب�شبب قر�ٍس اأو بيٍع اأو اإجارٍة اأو غري ذلك،  دين ثابت يف ذمة حمرِّ

ومن املقرر اأن اأطراف الدين اأعمُّ من اأطراف القر�س، ففي الدين قد يكون الدائن 

ا اأو غري ذلك، ويقابله املدين قد يكون م�شرتًيا اأو م�شتاأجًرا  بائًعا اأو موؤجًرا اأو مقر�شً

ا اأو غري ذلك بخالف القر�س، فاأطرافه املقر�س واملقرت�س، وعند التاأمل  اأو مقرت�شً

ا،  قر�شً يكون  اأن  يلزم  ل  لل�شند  املُ�شدر  التزام  �شبب  اأن  لأمر جند  ال�شند  يف حال 

واإمنا قد يكون لأي معاملة مالية، ففي احلقيقة هو التزام بدين، وال�شند وثيقة لهذا 

اللتزام، واهلل تعاىل اأعلم.

املطلب الثاين

حكم التعامل بال�سند لأمر

لدين،  وثيقة  باأنه  تكييفه  على  بناًء  جائز  فاإنه  لأمر  بال�شند  التعامل  حكم  اأما 

وتوثيق الديون ماأمور به �شرًعا كما يف قوله تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

فتح الغفار �شرح املنار لبن جنيم )	/22).  (	(

الأ�شباه والنظائر لبن جنيم �س )05	).  (2(

ينظر: املو�شوعة الفقهية الكويتية )	02/2	).  (	(



السند ألمـر: )تكييفه الفقهي، وشروط تنفيذه، 

وآثاره التنفيذية(

العدد  الثامن واخلمسون  459العدد  الثامن واخلمسون 458

پ  پ  پ  پ   ڀ( ]البقرة: 282[، لكن ُي�شرتط للجواز األ يكون ال�شند 
لأمر فيما ُي�شرتط فيه التقاب�س، فاإن كان ال�شند لأمر مما ُي�شرتط فيه التقاب�س مل 

 .
(	(

يجز فيه حتريره �شواًء اأكان من الطرفني كال�شرف، اأو من طرف واحد كال�شلم

ومن تطبيقات ال�شند لأمر املخالف لأحكام ال�شريعة اإذا كان م�شروًطا فيه الزيادة 

عن طريق الفوائد التي ت�شدرها البنوك وبع�س ال�شركات ال�شتثمارية حينما حتتاج 

للنقود، فتلجاأ اإىل القرتا�س ب�شيغة ال�شند لأمر، وتتعهد فيها بوفاء تلك القرو�س 

.
(2(

يف مدة حمددة

ومن التطبيقات كذلك: تداول ال�شند يف �شفقات ال�شَلم، بحيث يكون راأ�س مال 

يف ال�شَلم؛ لأن ال�شَلم ي�شرتط فيه اأن يكون راأ�س املال نقًدا يف مل�س العقد ل موؤجاًل، 

ويف ال�شند العو�س موؤجل.

ومن التطبيقات كذلك: ا�شتخدام ال�شند لأمر يف ال�شرف؛ لأن ال�شرف ي�شرتط 

له التقاب�س، فال يجوز �شرف دولرات اأمريكية اإىل ريالت �شعودية مثاًل اأو العك�س 

.
(	(

مع حترير �شند لأمر باأحد العو�شني اأو كليهما

ينظر: اأحكام الأوراق النقدية والتجارية يف الفقه الإ�شالمي، ل�شرت اجلعيد �س )55	-59	(، واأحكام   (	(

الأوراق التجارية يف الفقه الإ�شالمي، د. �شعد اخلثالن �س )2		-			).

ينظر: اأحكام الأوراق النقدية والتجارية يف الفقه الإ�شالمي، ل�شرت اجلعيد �س )55	-59	(، واأحكام   (2(

الأوراق التجارية يف الفقه الإ�شالمي، د. �شعد اخلثالن �س )2		-			).

ينظر: اأحكام الأوراق النقدية والتجارية يف الفقه الإ�شالمي، ل�شرت اجلعيد �س )55	-59	(، واأحكام   (	(

الأوراق التجارية يف الفقه الإ�شالمي، د. �شعد اخلثالن �س )2		-			).
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املبحث الثاين

�سروط تنفيذ ال�سند لأمر

اجلهات  ت�شدرها  ق�شائية  �شندات  ق�شمني:  اإىل  تنق�شم  التنفيذية  ال�شندات 

غري  تنفيذية  و�شندات  املخت�شة،  الق�شائية  اجلهات  عليها  ت�شادق  اأو  الق�شائية 

ق�شائية اأعطاها النظام قوة ال�شند الق�شائي بذاتها دون م�شادقة اجلهات الق�شائية 

، والتي منها ال�شند لأمر.
(	(

عليها، وفًقا لالأنظمة ذات العالقة

تنق�شم  لأمر  ال�شندات  تنفيذ  �شروط  فاإنَّ  النحو  هذا  على  ال�شندات  اأّن  ومبا 

وغري  الق�شائية  التنفيذية  ال�شندات  اأنواع  جميع  بني  م�شرتكة  �شروط  ق�شمني:  اإىل 

الق�شائية، و�شروط خا�شة متعلقة بـ)ال�شند لأمر(، وبيانها يف املطلبني التاليني: 

املطلب الأول

ال�سروط امل�سرتكة

ال�سرط الأول:

 :
(2(

عدم خمالفة ال�شند لأمر لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية اأو النظام العام للدولة

مة  حيث اإن اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية واجبة املراعاة؛ لأن ال�شرورة الدينية مقدَّ

فاإنها ل حتلُّ  وال�شندات مهما �شدرت  الأحكام  ولكون  ال�شرورات،  على غريها من 

التنفيذ،  ال�شربمي �س )6	-7	(، مذكرة يف �شرح نظام  التنفيذ، د. عبدالعزيز  ينظر: �شرح نظام   (	(

اإعداد: د. فهد احل�شون، د. فهد القرعاوي، �س )	2).

اأو بع�شه يجب  ال�شرع كله  التنفيذ: )كل �شند تنفيذي خالف  التنفيذية)	/9( من نظام  يف الالئحة   (2(

لطرق  يخ�شع  بذلك  قراًرا  الدائرة  ت�شدر  التنفيذ  طالب  اعرتا�س  وعند  منه،  املخالف  تنفيذ  عدم 

العرتا�س(.
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م حالًل، فاإنه ل يجوز تقدمي طاعة املخلوق �شواًء اأكان فرًدا اأم جهة  حراًما، ول حترِّ

ق�شائية وغريها على طاعة اخلالق �شبحانه.

للدولة،  العام  النظام  خالفت  قد  التنفيذية  ال�شندات  تكون  ل  اأن  يجب  وكذلك 

ها  والذي ين�س على حتكيم ال�شريعة الإ�شالمية واأحكام ال�شيا�شة ال�شرعية التي �شنَّ

ويل الأمر مل�شلحة العموم، مما ل تخالف اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

فقد  للحكم،  الأ�شا�شي  النظام  راأ�شها  وعلى  ال�شعودية  الأنظمة  جاءت  وبذلك 

ن�شت يف املادة الأوىل منه على اأن: »اململكة العربية ال�شعودية: دولة اإ�شالمية، ذات 

�شيادة تامة، دينها الإ�شالم، ود�شتورها كتاب اهلل تعاىل و�شنة ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص، ولغتها هي 

اللغة العربية، وعا�شمتها مدينة الريا�س«.

فعلى قا�شي التنفيذ المتناع عن تنفيذ ال�شند لأمر املخالف لل�شريعة الإ�شالمية 

اأو النظام العام للدولة، وعليه اأن يبنيِّ وجه املخالفة وم�شتندها، واأل تكون املخالفة 

يف امل�شائل التي ي�شوغ فيها اخلالف، اإذ اإن القاعدة الفقهية تق�شي باأن: حكم احلاكم 

اأهاًل  اإذا كان  القا�شي،  اأن يكون احلكم قد �شدر باجتهاد  يرفع اخلالف، �شريطة 

.
(	(

لالجتهاد، ويف مو�شع ي�شوغ فيه الجتهاد

ت لئحة نظام التنفيذ يف املادة )	/9(: كل �شند تنفيذي خالف ال�شرع  وقد ن�شَّ

التنفيذ ُت�شدر  اأو بع�شه يجب عدم تنفيذ املخالف منه، وعند اعرتا�س طالب  كله 

الدائرة قراًرا بذلك يخ�شع لطرق العرتا�س.

ففي  لأمر،  بال�شند  التعامل  حكم  يف  التطبيقات  من  ذكره  �شبق  مبا  له  ومُيّثل 

هذه التطبيقات ونحوها يجب على القا�شي المتناع عن تنفيذها، واإبطالها واإبطال 

اأثرها، ويبنيِّ وجه املخالفة وم�شتندها؛ لأنها من امل�شائل التي ل ي�شوغ فيها اخلالف، 

والأدلة على حترميها ظاهرة. 

�شرح نظام التنفيذ، د. عبدالعزيز ال�شربمي �س )8	(، وينظر: مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ، اإعداد:   (	(

د. فهد احل�شون، د. فهد القرعاوي، �س )	2).
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ال�سرط الثاين:

د املقدار، وفًقا للمادة )9( من نظام التنفيذ،  اأن يكون ال�شند التنفيذي حلق حمدَّ

ًدا، اأو مهوًل اأو قاباًل  وعليه فال ي�شح تنفيذ ال�شند لأمر اإذا كان مقدار الدين متعدِّ

للزيادة والنق�شان؛ لأن من �شاأنه اأن ُيوؤِْذن بح�شول نزاع جديد عند التنفيذ.

ومبا اأن ال�شند لأمر وثيقة بدين فاإن هذا ال�شرط يتقابل مع ا�شرتاط الفقهاء العلم 

، وغريها؛ لأن 
(	(

، وال�شرف
(2(

 وال�شلم
(	(

مبقدار الدين يف كثري من العقود كالقر�س

خلو العقد من العلم مبقدار الدين جهالة توؤول اإىل النزاع اأو التفا�شل الربوي عند 

التقاب�س.

فاإذا خال ال�شند لأمر من حتديد مقدار الدين فيه فهو جهالة يف العلم مبقداره، 

ل ي�شح تنفيذه؛ لأنه حمرم وباطل �شرًعا.

واإن كان ال�شند لأمر يوؤول اإىل العلم فقد اختلف اأهل العلم يف ذلك على قولني: 

جمهور اأهل العلم على اأنه من �شروط �شحة عقود املعاو�شة اأن يكون العو�س معلوًما 

، والقول الثاين يف امل�شاألة اجلواز، وهذا القول رواية 
(	(

وحمدد املقدار، واإل فال ي�شح

يف مذهب الإمام اأحمد، اختارها �شيخ الإ�شالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو 

.
(5(

قول لبع�س احلنفية

 ،)	86/	( قدامة  لبن  واملغني   ،)	95/7( للكا�شاين  ال�شرائع،  ترتيب  يف  ال�شنائع  بدائع  ينظر:   (	(

ورو�شة الطالبني وعمدة املفتني للنووي )	/		).

 (		/	( الطالبني  ورو�شة   ،)2	0/5( للقرايف  والذخرية   ،)207/5( ال�شنائع  بدائع  ينظر:   (2(

و)	/62	(، واملغني )	/	5	(، وقال ابن قدامة: )ول نعلم يف اعتبار معرفة املقدار خالًفا(.

ابن  قال  اجلن�س،  احتاد  مع  بالت�شاوي  والعلم  العقد،  مل�س  يف  التقاب�س  ال�شرف  يف  ي�شرتط  لأنه   (	(

عبدالرب: )واأجمع كل من اأحفظ عنه من اأهل العلم على اأن املت�شارفني اإذا افرتقا قبل اأن يتقاب�شا، 

ال�شنائع )5/5	2)  بدائع  وينظر:  العلماء، )6/ 	6(،  الإ�شراف على مذاهب  فا�شد(،  ال�شرف  اأن 

وما بعدها، و)5/	9	(، بداية املجتهد ونهاية املقت�شد )57/2	(، ومغني املحتاج )2/	6	(، واملغني 

لبن قدامة )	/9		).

ينظر: العناية �شرح الهداية )260/6(، وال�شرح الكبري على خمت�شر خليل للدردير )	/5	(، ومغني   (	(

املحتاج )52/2	-	5	(، والإن�شاف للمرداوي)	/09	).

ينظر: م�شائل الإمام اأحمد لأبي داود �س)265(، واإعالم املوقعني لبن القيم )6/5(، والفروع ومعه =  (5(
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ال�سرط الثالث:

نه ال�شند التنفيذي حال الأداء: وفًقا للمادة )9( من  اأن يكون احلق الذي ت�شمَّ

نظام التنفيذ، فال يجوز التنفيذ ل�شند تنفيذي يت�شمن حًقا موؤجاًل اإىل اأجل مل يحل 

بعد، اأو معلق على �شرط مل يقع بعد، اأو م�شروًطا بعدم وجود مانع وقد وجد، فاحلكم 

.
(	(

لبد اأن يكون باًتا، ول يجوز التنفيذ اإل اإذا كان احلق لزًما وحاًل وقت التنفيذ

واإذا خال ال�شند التنفيذي من بيان ميعاد ال�شتحقاق؛ ُعد حال الأداء، وللمعرت�س 

بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى لدى قا�شي املو�شوع، وفًقا للمادة )6/9) 

من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وهذا ال�شرط يتقابل مع ما يقرره الفقهاء يف جواز تاأجيل الوفاء بالدين ب�شرط 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   )ٱ   تعاىل:  لقوله  ؛ 
(2(

معلوًما الأجل  كون 

الت�شليم  يف  املنازعة  اإىل  ي  ُتف�شِ جهالته  ولأن   ،]282 ]البقرة:  ڀ(  پ   
والت�شلم، فهذا يطالبه يف قريب املدة، وذاك يف بعيدها؛ ولأن الأجل املجهول ل يفيد؛ 

.
(	(

لأنه يوؤدي اإىل الغرر

حلول  قبل  بالوفاء  املطالبة  له  يحقُّ  ل  الدائن  اأّن  الديون  يف  الأجل  فوائد  ومن 

؛ 
(5(

عي �شالحيُة دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الأجل ، ولي�س للمدَّ
(	(

الأجل

= ت�شحيح الفروع )55/6	(، والإن�شاف)	/09	(، وبدائع ال�شنائع )56/5	( و)	/79	).

�شرح نظام التنفيذ، د. عبدالعزيز ال�شربمي �س )8	(، وينظر: مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ، اإعداد:   (	(

د. فهد احل�شون، د. فهد القرعاوي، �س )25).

ينظر: بدائع ال�شنائع )78/5	(، ومغني املحتاج )	/8(، والذخرية )5/	25(، واملغني )	/56	).  (2(

ال�شتذكار  يف  عبدالرب  ابن  قال   ،)205/	( الد�شوقي  حا�شية  ومعه  للدردير،  الكبري  ال�شرح  ينظر:   (	(

بالإجماع  وكفى  يجوز،  ل  املجهول  الأجل  مثل هذا  اإىل  البيع  اأن  العلماء  بني  )97/20(: )ول خالف 

علًما، وقد جعل اهلل عز وجل الأِهّلة مواقيت للنا�س، وهي معلومة، فما كان معلوًما من الآجال ل يختلف 

ميئه، ول يجهل وقته، فجائز البيع اإليه، ل خالف بني امل�شلمني فيه(.

املحتاج  ومغني  الطالبني )	/0	(،  رو�شة  والذخرية )72/8	(،  ال�شنائع )7/	7	(،  بدائع  ينظر:   (	(

)	/6		(، والأ�شباه والنظائر لبن جنيم �س )265(، واملنثور يف القواعد الفقهية للزرك�شي )	/92(، 

واملغني )	/8	5).

ملة الأحكام العدلية �س )5		( املادة )667	).  (5(
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.
(	(

ّخر حق نف�شه بالتاأجيل
َ
لأن �شاحب الدين هو الذي اأ

، ما لو كان 
(2(

وي�شتثنى من ذلك عند احلنفية وال�شافعية واحلنابلة والظاهرية

الدين نا�شًئا من قر�س فاإنه يجوز للمقر�س املطالبة ببدله يف احلال، واأنه لو ا�ْشرُتط 

فيه التاأجيل مل يتاأجل، وكان حاًل، والقول الثاين يف امل�شاألة: �شحة تاأجيله ولزومه 

، وهو 
(	(

 ووجه عند احلنابلة
(	(

ا اأو غريه، وهو مذهب مالك اإىل اأجله �شواًء اأكان قر�شً

.
(6(

، وقال ابن القيم: )وهذا هو ال�شحيح لأدلة كثرية(
(5(

اختيار ابن تيمية

ال�سرط الرابع:

ا:  اأن يكون احلق ثابًتا وم�شتقرًّ

وهذا ال�شرط ت�شمن و�شفني: 

الأول: الثبوت؛ لأن ما كان حمل نزاع يرجع فيه اإىل ق�شاء املو�شوع ليف�شل يف 

النزاع ثم ي�شار اإىل التنفيذ.

اأ�شا�ًشا  جعله  ي�شح  ل  م�شتقر  غري  فيه  احلق  كان  ما  لأن  ال�شتقرار؛  الثاين: 

قد  اإذ  بها؛  زوجها  دخول  قبل  املهر  بكامل  الزوجة  مطالبة  مثل  للتنفيذ، 

.
(7(

يطلقها فال ت�شتحق اإل ن�شفه

وانتهاء  الق�شائي،  ال�شند  يف  ق�شائي  حكم  �شدور  هو  احلق  بثبات  واملق�شود 

من  بعده  التنفيذ  قا�شي  ليتمكن  ؛ 
(8(

الدائن ل�شالح  ق�شاًء  وانقطاُعه  فيه،  الرتافع 

بدائع ال�شنائع )7/	7	).  (	(

ينظر: بدائع ال�شنائع )96/7	(، ومغني املحتاج )	/		(، والإن�شاف )0/5		( واملحلى)57/6	).  (2(

الذخرية )295/5(، وال�شرح الكبري للدردير، ومعه حا�شية الد�شوقي )	/226).  (	(

ينظر: الإن�شاف )0/5		)  (	(

الفتاوى الكربى لبن تيمية )5/	9	).  (5(

اإعالم املوقعني )	/02	).  (6(

ينظر: مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ، اإعداد: د. فهد احل�شون، د. فهد القرعاوي، �س )25(، وينظر:   (7(

الكا�شف يف نظام املرافعات، لل�شيخ عبداهلل بن خنني )295/2).

ينظر: الكا�شف يف نظام املرافعات )297/2(، و)07/2	).  (8(
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تنفيذه، اأما املتنازع فيه بني الدائن واملدين فهو الذي ما زال حمُل نظٍر ق�شاًء، ومل 

ُيْقطع به.

وقد كان من مهام القا�شي يف الفقه تبيني احلكم ال�شرعي والإلزام به، وف�شل 

، واليوم -من باب التنظيم 
(	(

اخل�شومات، وقطع املنازعات، واإي�شاله اإىل م�شتحقه

ال�شرعي وف�شل  تبيني احلكم  لتكون مهمة  املهام  توزيع هذه  الأمر- مت  لويل  املتاح 

احلكم  مبقت�شى  الإلزام  ومهمة  املو�شوع،  لقا�شي  املنازعات  وقطع  اخل�شومات 

لقا�شي  التنفيذ، ول ميكن  لقا�شي  اإىل �شاحبه )التنفيذ(  واإي�شال احلق  ال�شرعي 

املو�شوع  قا�شي  من  ق�شاء  يثبت  اأن  قبل  بحق  النزاع  طريف  اأحد  ُيلِزم  اأن  التنفيذ 

وينقطع به النزاع؛ اإذ ثبوت احلكم قبل الإلزام )التنفيذ(.

اأو   ،
(2(

الإبراء اأو  بالأداء  اإل  ي�شقط  ل  ما  فهو  الفقهاء  عند  امل�شتقر  ين  الدَّ واأما 

ين املذكور: لعدم وجود جن�شه،  الدَّ العقد، ب�شبب تعذر ح�شول  هو الأمن من ف�شخ 

، اأو هو الذي ل يتطرق اإليه انف�شاخ بتلف مقابله، اأو فواته 
(	(

وامتناع العتيا�س عنه

ا�شتيفاء  قبل  والأجرة  املوت،  وقبل  الدخول  قبل  باملهر  له  لون  وميثِّ كان،  �شبب  باأي 

ديون  كلها  ذلك،  �شاكل  وما  املبيع،  قب�س  قبل  والثمن  املدة،  م�شي  قبل  اأو  املنفعة، 

لزمة ي�شح املطالبة بها، ولكنها غري م�شتقرة؛ لأنها عر�شة لل�شقوط بفوات مقابلها، 

.
(	(

كردة الزوجة اأو طالقها، وموت الأجري اأو امل�شتاأجر

ال�سرط اخلام�ض:

وفًقا  العادية،  بالطرق  والعرتا�س  للطعن  قابل  غرَي  التنفيذي  ال�شند  يكون  اأن 

للمادة )0	(، فال يجوز تنفيذ اأي �شنٍد تنفيذيٍّ مادام الطعن فيه ممكًنا، ما مل يكن 

ينظر: بدائع ال�شنائع )2/7(، والذخرية )0	/5(، ومغني املحتاج )6/ 257(، واملغني )		/80	)   (	(

و)		/ 508).

العناية �شرح الهداية )7/ 7	2).  (2(

الأ�شباه والنظائر لل�شيوطي )26	).  (	(

والفروع  واملغني )55/5(،  والذخرية )9/ 		2(،  والنظائر لبن جنيم �س )02	(،  الأ�شباه  ينظر:   (	(

وت�شحيح الفروع )6/			(، وينظر: املو�شوعة الفقهية الكويتية )8	/ 202-	20).
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اأو  بها،  املتعلقة  النظم  وفق  تنفيًذا معجاًل  تنفيذها  يجوز  التي  الأحكام  احلكم من 

ُن�سَّ عليه يف ال�شند التنفيذي وفًقا للنظام.

اأثناء  العرتا�س على احلكم  العادية، وهي  بالطرق  الطعن  بالطعن هو  واملراد 

ال�شتئناف  حمكمة  اأمام  عليه  العرتا�س  وكذلك  الدعوى،  ناظر  اأمام  فيه  النظر 

املخت�شة خالل املدد املحددة بالنظم ذات العالقة.

ال�شند  تنفيذ  فيجوز  ال�شند،  تنفيذ  متنع  فال  العادية،  غري  الطعن  طرق  اأما 

التنفيذي ولو كان يجوز الطعن به بالطرق غري العادية، كطريق التما�س اإعادة النظر 

.
(	(

لدى حمكمة ال�شتئناف، اأو طلب النق�س لدى املحكمة العليا

ال�سرط ال�ساد�ض:

للمادة  وفًقا  بحق،  التزاًما  اأو  بحق  اإلزاًما  مت�شمًنا  التنفيذيُّ  ال�شند  يكون  اأن 

)9/2( من الالئحة التنفيذية من نظام التنفيذ: 

ينتج عنه  الق�شائية، مما  �شبه  اأو  الق�شائية،  ما �شدر من اجلهات  الإلزام هو 

اإلزام ال�شخ�س باأمر معني، واللتزام هو ما اأن�شاأه ال�شخ�س من تلقاء نف�شه، واألزم 

.
(2(

نف�شه به

مبعنى اأن يكون �شنًدا اإيجابًيا ل �شلبًيا، ويكون ال�شند �شلبًيا اإذا مل يت�شمن اإثبات 

حق يلزم به اأحد طريف ال�شند التنفيذي، كال�شندات التي يحكم فيها مثاًل ب�شرف 

النظر عن دعوى املدِعي، اأو احلكم برباءة ذمة املدَعى عليه، اأو احلكم بف�شخ عقد، 

مما ل تتطلب اإلزام املحكوم عليه بالقيام بعمل معني، اأو اأداء حق ثابت، والذي يطلق 

.
(	(

عليه ق�شاء الرتك

�شرح نظام التنفيذ، د. عبدالعزيز ال�شربمي �س )50(، وينظر: الكا�شف يف نظام املرافعات )297/2)   (	(

.(	08-	07(

مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ، اإعداد: د. فهد احل�شون، د. فهد القرعاوي �س )	2(، وينظر: الكا�شف   (2(

يف نظام املرافعات )297/2).

مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ، اإعداد: د. فهد احل�شون، د. فهد القرعاوي �س )25).  (	(
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ال�سرط ال�سابع:

اأن يكون �شدور ال�شند التنفيذي بعد �شريان نظام التنفيذ: 

اأي: اأن يكون �شادًرا بعد تاريخ: 8	/	/				هـ، وهو التاريخ الذي بداأ فيه العمل 

بنظام التنفيذ، ودخل النظام حيز التطبيق، وعلى هذا فال ت�شري اأحكام هذا النظام 

على ال�شندات التي �شدرت قبل هذا التاريخ، عماًل مببداأ عدم �شريان الأنظمة باأثر 

رجعيٍّ على ما كان قبل �شدورها، وعلى هذا، فال�شندات التنفيذية التي �شدرت قبل 

التنفيذ، حيث  العمل قبل �شدور نظام  تنفيذها وفق ما كان عليه  يتم  التاريخ  هذا 

تتوىل اجلهات التنفيذية الإجراءات الإدارية، ثم حتيل اإىل قا�شي التنفيذ ما يتعلق 

بالإجراءات الق�شائية كاحلجز على اأموال املدين اأو بيعها، وذلك وفق اأحكام نظام 

.
(	(

املرافعات ال�شرعية

املطلب الثاين

ال�سروط اخلا�سة

املق�شود بال�شروط اخلا�شة هي ال�شروط اخلا�شة بال�شند لأمر من اأجل تنفيذه، 

وهي �شروط واردة يف نظام الأوراق التجارية يف املادة )87( وهي اأن ي�شتمل ال�شند 

لأمر على البيانات التالية: 

ي�شتمل ال�شند لأمر على البيانات الآتية: 

�شرط الأمر اأو عبارة )�شند لأمر( مكتوبة يف منت ال�شند وباللغة التي ُكتب  اأ- 

بها.

ب- تعهد غري معلَّق على �شرط بوفاء مبلغ معني من النقود.

جـ- ميعاد ال�شتحقاق.

ينظر: �شرح نظام التنفيذ، د. عبدالعزيز ال�شربمي �س )8		).  (	(
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مكان الوفاء. د- 

ا�شم من يجب الوفاء له اأو لأمره. هـ- 

تاريخ اإن�شاء ال�شند ومكان اإن�شائه. و- 

ر(. توقيع من اأن�شاأ ال�شند )املحرِّ ز- 

ون�شت املادة )55( على اأن ال�شند اخلايل من اأحد البيانات املذكورة يف املادة 

ال�شابقة ل يعترب �شنًدا لأمر اإل يف الأحوال الآتية: 

اإذا خال ال�شند من ميعاد ال�شتحقاق اعترب واجب الوفاء لدى الطالع عليه. اأ- 

ال�شند  اإن�شاء  مكان  اعُترب  ر  املحرِّ موطن  اأو  الوفاء  مكان  بيان  من  اإذا خال  ب- 

ر. مكاًنا للوفاء ومكاًنا للمحرِّ

 يف املكان املبنيَّ بجانب ا�شم 
ً
اإذا خال من بيان مكان الإن�شاء اعُترب ُمن�شاأ جـ - 

ر. املحرِّ
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الف�سل الثاين

الآثار التنفيذية لل�سند لأمر

وفيه ثمانية مباحث

يق�شد بالآثار التنفيذية لل�شند لأمر الأفعال والإجراءات التي يجوز اإيقاعها على 

املنّفذ �شده )املدين( نتيجة لثبوت ال�شند لأمر، وهي �شبعُة اآثار بال�شتقراء من الفقه 

وعموم الأنظمة، وبيانها يف املباحث التالية: 

املبحث الأول

املطالبة بالتنفيذ

املق�سود باملطالبة بالتنفيذ اأي: يحقُّ ل�شاحب ال�شند لأمر املطالبة بالتنفيذ من 

ي�شرتط  بل  نف�شه،  باحلق  املطالبُة  ي�شبقه  بالتنفيذ  الطلب  لأن  التنفيذية؛  اجلهات 

لتنفيذ ال�شند لأمر املطالبة باحلق نف�شه من �شاحب احلق اأو وكيله، »ول ينّفذ حكم 

املطالبة  يف  اأ�شل  وهذا   ،
(	(

مقامه« يقوم  من  اأو  �شاحبه  بطلب  اإل  خا�س  ق�شائي 

.
(2(

بالديون عند جمهور الفقهاء

مه  ون�س نظام التنفيذ يف املادة )		( على اأنه يتم التنفيذ بناًء على طلب يقدِّ

طالُب التنفيذ اإىل قا�شي التنفيذ.

ا نظاميًّا؛ حلديث  ومطالبة الدائن بتنفيذ ال�شند لأمر حق �شرعيٌّ قبل اأن يكون حقًّ

، ويف حديث عمرو بن ال�شريد عن اأبيه عن 
(	(

اأبي هريرة مرفوًعا: »مطل الغني ظلم«

الكا�شف يف نظام املرافعات )297/2).  (	(

ومغني   ،)			/6( الكبري  واحلاوي   )	60/8( والذخرية   )	7	 و   	69/7( ال�شنائع  بدائع  ينظر:   (2(

املحتاج )7/2		(، واملغني )	/	9	 و 7	5).

رواه البخاري يف �شحيحه )كتاب احلوالت( )باب يف احلوالة وهل يرجع يف احلوالة( رقم )66	2(، =  (	(
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ُيحّل  املبارك:  ابن  قال   .
(	(

َوُعُقوَبَتُه« ُه  ِعْر�شَ ُيِحلُّ  اْلَواِجِد  »يَلُّ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول 

ُي�شعر  احلديث  يف  والّلي(  )املطِل  فلفظ   ،
(2(

له يحب�س  وعقوبته:  له،  ُيغلظ  عر�شه: 

ه وعقوبَته( ُي�شعر با�شتمرار الطلب اإىل التنفيذ،  ، ولفظ )ُيحل عر�شَ
(	(

ب�شبق الطلب

.
(	(

ويف احلديث ال�شحيح: »اإن ل�شاحب احلق مقاًل«

ويف حديث اأبي �شعيد اخلدري قال: اأ�شيب رجل يف عهد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ثمار 

ابتاعها فكُث ديُنه فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ت�شدقوا عليه«، فت�شدق النا�س عليه، فلم 

يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لغرمائه: »خذوا ما وجدمت ولي�س لكم اإل 

، فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »خذوا ما وجدمت...« ظاهٌر يف اأن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص نّفذ احلكم على 
(5(

ذلك«

اإل  لكم  »لي�س  لهم:  وقال  بحقوقهم،  الدائنني  على مطالبات  بناًء  الرجل مبا عنده 

ذلك« اأي: مما طلبتم.

مه  ون�س نظام التنفيذ يف املادة )		( على اأنه يتم التنفيذ بناًء على طلب يقدِّ

.
(6(

طالب التنفيذ اإىل قا�شي التنفيذ

= )799/2( وم�شلم يف �شحيحه )كتاب امل�شاقاة( )باب حترمي مطل الغني و�شحة احلوالة( )	56	) 

.(		97/	(

 ،)		7/2(  )	628( رقم  �شننه  يف  داود  واأبو   ،)	65/29(  ،)	79	6( رقم  م�شنده  يف  اأحمد  رواه   (	(

 (8		/2( رقم)27	2(  �شننه  يف  ماجة  وابن   ،)59/	( رقم)6288(،  الكربى  ال�شنن  يف  والن�شائي 

و�شححه ابن حبان رقم )5089( )		/86	).

�شنن اأبي داود )7/2		).  (2(

ينظر: الكا�شف يف نظام املرافعات )298/2).  (	(

رواه البخاري يف �شحيحه )كتاب ال�شتقرا�س واأداء الديون واحلجر والتفلي�س( )باب ل�شاحب احلق   (	(

مقال( رقم)65	2(، )920/2( وم�شلم يف �شحيحه )كتاب امل�شاقاة( )باب من ا�شتلف �شيًئا فق�شى 

. ( من حديث اأبي هريرة	/225	( )	60	خرًيا منه( رقم)

رواه م�شلم يف �شحيحه )كتاب امل�شاقاة( )باب ا�شتحباب الو�شع من الدين( رقم: )556	( )	/	9		)   (5(

. من حديث اأبي �شعيد اخلدري

ينظر: �شرح نظام التنفيذ لل�شربمي )2		).  (6(
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املبحث الثاين

الإف�ساح عن اأموال املدين

دها  حدَّ حالت  يف  للقا�شي  يحقُّ  فاإنه  ثابت  لأمر  �شنًدا  ميلك  الدائن  كان  اإذا 

النظام اإ�شدار اأمر الإف�شاح �شد املدين، وبيان ذلك يف ثالثة مطالب: 

املطلب الأول

معنى الإف�ساح عن اأموال املدين

اأو  ثابتة  اأكانت  �شواًء  للمدين  التابعة  الأموال  والبيان عن  الك�شف  الإف�ساح هو: 

.
(	(

منقولة، واإفادته بكميتها، وعددها ونوعها، وقيمتها، ومكانها

اأن ياأمر بالإف�شاح  اأن )لقا�شي التنفيذ  ون�شت املادة )6	( من نظام التنفيذ 

عن اأموال املدين مبقدار ما يفي بال�شند التنفيذي، وُي�شدر الأمر بالإف�شاح واحلجز 

بعد اإبالغ املدين باأمر التنفيذ، ومع ذلك اإذا ظهر لقا�شي التنفيذ اأن املديَن مماطل 

من واقع �شجلِّه الئتماين، اأو من قرائن احلال؛ جاز له الأمر بالإف�شاح عن اأمواله 

وحجزها قبل اإبالغه باأمر التنفيذ(.

وحمل الإف�شاح ي�شمل: 

اأموال املدين القائمة وعّما يرد اإليه م�شتقباًل.. 	

2 ..
(2(

ت اأن�شطة املدين التجارية واملهنية الإف�شاح عن رخ�س و�شجالَّ

والدلئل . 	 القرائن  ت�شري  من  وكل  واأولده،  املدين  زوج  اأموال  عن  الإف�شاح 

�شرح نظام التنفيذ لل�شربمي )85).  (	(

املادة )6	( من نظام التنفيذ.  (2(
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وال�شكوك القوية اأن املدين قام بنقل الأموال اإليهم اأو جرى معهم عقود بيع 

.
(	(

فيها حماباة يف القيمة

املطلب الثاين

�سروط الإف�ساح عن اأموال املدين

وفًقا  ب�شرطني  الإف�شاح  اأمر  اإ�شدار  للقا�شي  جاز  لأمر  ب�شند  دائن  م  تقدَّ اإذا 

لنظام التنفيذ: 

ال�شرط الأول: اأن يكون الإف�شاح مبقدار ما يفي بال�شند لأمر الثابت. 

ال�شرط الثاين: اأن ي�شدر الأمر بالإف�شاح بعد اإبالغ املدين باأمر التنفيذ اإل اأن 

يكون املدين مماطاًل بناًء على �شجله الئتماين اأو قرائن احلال فاإنه حينئذ 

.
(2(

يكون اإ�شدار طلب الإف�شاح قبل اإبالغه

املطلب الثالث

احلكم الفقهي للإف�ساح

اأخذها بغري وجه حق كما ت�شمل  اأموال الإن�شان، واحلرمة ت�شمل  الأ�شل حرمة 

اأمواًل ي�شرتها الإن�شان ويخفيها عادة  اإذا كانت  اإذن �شاحبها  الطالع عليها بدون 

عن اأعني النا�س كالنقود ونحوها من الأمور اخلا�شة به، ويدل لهذا الأ�شل حديث: 

واأعرا�شكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا  واأموالكم  »اإن دماءكم 

واحلق  لأمر،  ال�شند  �شداد  عن  مماطاًل  املدين  كان  اإذا  لكن   ،
(	(

هذا« �شهركم  يف 

الفقرة )ج( من املادة )6	).  (	(

ينظر: �شرح نظام التنفيذ لل�شربمي )82).  (2(

رواه م�شلم يف �شحيحه )كتاب الق�شامة واملحاربني والق�شا�س والديات( )باب تغليظ حترمي الدماء(   (	(

رقم )679	( )	/05		(، ورواه البخاري يف �شحيحه )كتاب العلم( )باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُربَّ مبلَّغ 

. ( من حديث اأبي بكرة	/7	اأوعى من �شامع« رقم )67(، )
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ثابت جاز لقا�شي التنفيذ اإ�شدار طلب الإف�شاح عن اأموال املدين ا�شتثناًء من اأ�شل 

التحرمي، وُي�شتدل للجواز بعدة اأمور: 

، والإف�شاح . 	
(	(

ُه َوُعُقوَبَتُه« قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث ال�شابق: »يَلُّ اْلَواِجِد ُيِحلُّ ِعْر�شَ

عن اأمواله نوع عقوبة.

اأن ال�شريعة اأباحت للحاكم بيع مال املدين املفل�س؛ كما يف حديث كعب بن . 2

ملسو هيلع هللا ىلص حجر على معاذ ماله، وباعه يف دين كان  اأن ر�شول اهلل    مالك 

بال  كان  ولو  املفل�س  املدين  مال  الت�شرف يف  اأ�شٌل يف جواز  وهذا   ،
(2(

عليه

واأوىل  البيع  واأ�شهُل من  املدين  على  اأخف  ب�شرطيه  الإف�شاح  وطلُب  ر�شاه، 

باجلواز.

اأن اإ�شدار اأمر الإف�شاح و�شيلة ل�شداد الدين الواجب على املدين جرًبا عليه . 	

ومتهيًدا لإجراء بيع ما ي�شتحق البيع، والقاعدة الفقهية اأن )ما ل يتم الواجب 

.
(	(

اإل به فهو واجب(

الإن�شان . 	 مال  حرمة  يف  الأ�شل  خالف  كان  واإن  الإف�شاح،  اأمر  اإ�شدار  اأن 

اإل باإذنه، فهو باإذن ال�شارع، )ومعلوم اأّن اإذَن ال�شرع اأقوى من اإذن املالك، 

ِذن فيه ال�شرع اأحُل مما اأذن فيه املالك، ولهذا كانت الغنائم من اأحلِّ 
َ
فما اأ

املكا�شب واأطيبها، ومال الولد بالن�شبة اإىل الأب من اأطيب املكا�شب واإن مل 

�شبق تخريجه.  (	(

رواه الدارقطني يف �شننه)	/0	2( رقم)95(، واحلاكم يف م�شتدركه)67/2( رقم)8		2(، وقال:   (2(

)هذا حديث �شحيح على �شرط ال�شيخني ومل يخرجاه(، ومل يتعقبه الذهبي، ورواه البيهقي يف ال�شنن 

الكربى)8/6	(، من طريق ه�شام بن يو�شف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن اأبيه، 

داود  اأبو  ورواه  الكربى)8/6	(،  البيهقي يف  عند  فاأر�شاله  املبارك  بن  وعبداهلل  عبدالرزاق  وخالفه 

يف املرا�شيل �س )259( من حديث عبدالرزاق مر�شاًل مطوًل، قال ابن حجر يف التلخي�س )	/99(، 

)قال ابن الطالع يف الأحكام هو حديث ثابت، وكان ذلك يف �شنة ت�شع، وح�شل لغرمائه خم�شة اأ�شباع 

حقوقهم، فقالوا يا ر�شول اهلل بعه لنا، قال: لي�س لكم اإليه �شبيل(، ثم قال: )تنبيه: قوله وباعه ال�شمري 

يعود على املال(.

ينظر: الإحكام يف اأ�شول الأحكام لالآمدي )	/0		).  (	(



أ.  د.   عبد اجمليد بن صاحل املنصور

العدد  الثامن واخلمسون  475العدد  الثامن واخلمسون 474

ياأذن له الولد، والتحرمي يتناول ما مل يقع فيه الإذن من ال�شارع ول من املالك 

.
(	(

ذن فيه منهما اأو من اأحدهما فلي�س بحرام(
ُ
واأما ما اأ

حا�شية ابن القيم على �شنن اأبي داود )200/7(، وينظر: مموع الفتاوى )5	/	28).  (	(
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املبحث الثالث

احلجز التنفيذي

اإذا كان الدائن ميلك �شنًدا لأمر ثابت فاإنه يحق له املطالبة باحلجز التنفيذي 

اأربعة  التنفيذي يف  ذ �شده، وبيان احلجز  املنفَّ اإيقاع ذلك على  �شد املدين، ويجوز 

مطالب: 

املطلب الأول

معنى احلجز التنفيذي

.
(	(

احلجز لغة: هو املنع واحلول بني �شيئني

من  املدين  اأموال  من  �شيٌء  يده  حتت  من  اأو  املديَن  القا�شي  منع  وا�سطالًحا: 

.
(2(

ه الت�شرف يف املال كلِّه اأو بع�شِ

اأما احلجز التنفيذي باعتباره م�سطلًحا مركًبا: فهو طلب املحكوم له من قا�شي 

والتنفيذ  احلق،  بقدر  اأمواله  يف  الت�شرف  من  املماطل  عليه  املحكوم  منَع  التنفيذ 

.
(	(

عليها عند القت�شاء

فقا�شي التنفيذ يقوم بتقييد �شلطة املدين على اأمواله اإذا مل يقم بت�شليم املبلغ 

املحكوم به، وذلك باإيقاع احلجز على ما يكفي لتنفيذ احلكم من منقولته وعقاراته، 

مقايي�س اللغة لبن فار�س، مادة )حجز(، )9/2		).  (	(

مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ �س )65).  (2(

يه مبا�شرة الت�شرف  وقيل: هو قيام قا�شي التنفيذ مبنع املدين من التحكم يف اأمواله اأو بع�شها، وتولِّ  (	(

يف اأمواله ل�شداد ديونه وفق اإجراءات حمددة بناء على طلب الغرماء، وقيل: هو اإيقاف ت�شرف املنفذ 

�شده باأمالكه الثابتة واملنقولة، جميع التعاريف ذكرها يف مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ �س )	7).
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ثم بيع هذه الأموال باملزاد العلني باأمر املحكمة، ما مل يقم املحكوم عليه بوفاء احلق 

.
(	(

من تلقاء نف�شه

املطلب الثاين

(((
اأق�سام احلجز التنفيذي واإجراءاته

ينق�شم احلجز التنفيذي اإىل ق�شمني هما: 

ذ �شده التي حتت يده. الق�شم الأول: احلجز على اأموال املنفَّ

الق�شم الثاين: احلجز على اأمواله التي لدى الغري.

وفيما يلي بيانهما يف الفرعني التاليني: 

الفرع الأول: اإجراءات احلجز التنفيذي على اأموال املدين التي حتت يده: 

منقول  نوعان:  التنفيذي  احلجز  ي�شملها  والتي  املدين،  يد  حتت  التي  الأموال 

يده  حتت  التي  املدين  اأموال  على  التنفيذي  احلجز  فاإجراءات  هذا  وعلى  وعقار، 

تنق�شم اإىل ق�شمني: 

الق�شم الأول: احلجز على املنقول.

الق�شم الثاين: احلجز على العقار.

اأوًل: اإجراءات احلجز التنفيذي على املنقول: 

على  تنفيذًيا  �شنًدا  يحوز  دائن  يوقعه  الذي  احلجز  هو:  املنقول  على  احلجز 

هذه  و�شع  بهدف  حيازته  يف  تكون  والتي  املدين،  لدى  اململوكة  املادية  املنقولت 

ويتم  ثمنها،  من  حلقه  الدائن  وا�شتيفاء  لبيعها  متهيًدا  الق�شاء  يد  حتت  املنقولت 

اإيقاع احلجز التنفيذي على املنقول باتخاذ الإجراءات التالية باخت�شار: 

مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ �س )	7).  (	(

ينظر: مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ �س )	7).  (2(
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اإ�شدار اأمر احلجز.. 	

تثمني وتقومي الأموال املنقولة املحجوزة.. 2

تكليف حار�س للمال املحجوز.. 	

اإعداد حم�شر احلجز التنفيذي.. 	

اإعالن حم�شر احلجز التنفيذي.. 5

ثانيا: اإجراءات احلجز التنفيذي على العقار: 

يتم احلجز التنفيذي على العقار باتخاذ الإجراءات التالية باخت�شار: 

اإ�شدار اأمر احلجز.. 	

تزويد اجلهة التي �شدرت منها وثيقة متلك العقار بن�شخة من املح�شر.. 2

اإبالغ م�شتاأجر العقار باحلجز التنفيذي.. 	

	 ..
(	(

ا�شتكمال نواق�س وثيقة ملكية العقار

الفرع الثاين: احلجز التنفيذي لأموال املدين لدى الغري: 

املق�سود مبال املدين لدى الغري: هو ما يكون للمدين من اأموال حتت يد غريه، 

.
(2(

من اجلهات احلكومية اأو املوؤ�ش�شات الأهلية اأو الأ�شخا�س

فهذا الغري هو مدين للمدين، والغري هنا ي�شمل ال�شخ�شيات املعنوية والطبيعية.

ويتم احلجز التنفيذي على ما للمدين من اأموال حتت يد غريه، وفق اإجراءات 

حمددة، تختلف باختالف نوع املال املطلوب حجزه، وطبيعة اليد التي تكون الأموال 

حتتها، وبيان ذلك كما يلي: 

ي�شمل احل�شابات  وهذا  املالية،  املن�شاآت  يد  للمدين حتت  يكون  ما  الأول:  النوع 

ينظر: مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ �س )	79-7).  (	(

مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ �س )80).  (2(
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التي  الأمانات  و�شناديق  خزائن  موجودات  اأو  واأعيان  باأنواعها،  النقدية 

توفرها تلك املن�شاآت املالية لعمالئها، وتعوي�شات التاأمني.

امللكية يف  ي�شمل ح�ش�س  وهذا  ال�شركات،  لدى  للمدين  يكون  ما  الثاين:  النوع 

ال�شركات والأ�شهم غري املدرجة يف �شوق الأ�شهم، والأوراق املالية.

النوع الثالث: ما يكون للمدين من حقوق باأوراق جتارية، وت�شمل ال�شيك والكمبيالة 

وال�شند لأمر.

النوع الرابع: ما يكون للمدين من حقوق يف امللكية الفكرية.

النوع اخلام�س: حجز ما ي�شتحقه املدين من اأموال يف امل�شتقبل لدى الغري.

.
(	(

النوع ال�شاد�س: حجز الدائن ما يكون مديًنا به ملدينه

املطلب الثالث

اآثار احلجز التنفيذي

الآثار  �شند لأمر ترتب على احلجز  ب�شبب  تنفيذي  املدين حجز  اإذا �شدر على 

التالية: 

فال . 	 املحجوزة،  اأمواله  يف  للملكية  ناقل  ت�شرف  من  به  يقوم  ما  نفاذ  عدم 

ت�شح ت�شرفاته من بيع اأو وقف اأو هبة اأو رهن اأو قر�س اأو نحوها.

وكذلك . 2 املحجوز،  مباله  ل  بذمته،  يتعلق  عليه  املحجوز  املدين  ت�شّرف  اأن 

اإقراره بدين اأو حق لغريه، �شواًء ن�شب ما اأقّر به اإىل ما قبل احلجز اأم بعده، 

اأم اأطلق ذلك، فال ي�شارك املَقرُّ له الدائنني احلاجزين يف املال املحجوز، اإل 

اإذا ثبت اأن اإقرار املدين �شدر قبل احلجز عليه.

من له حق على املدين فيتبعه بعد انتهاء احلجز والتنفيذ على اأمواله، اأو فيما . 	

ينظر: مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ �س )86-80).  (	(
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زاد على الدين املحجوز لأجله.

ل يلتفت لأي �شند تنفيذي ين�شاأ بعد اإعالن احلجز، ما مل يكن حكًما مبنًيا . 	

على غري اإقرار املحجوز عليه، اأو نكوله.

يت�شاوى الدائنون الذين تعلَّقت ديونهم بذمة املدين، قبل اإيقاع احلجز، يف . 5

.
(	(

تعلق حقوقهم باملال املحجوز عليه، اإل ما ا�شتثني �شرًعا كالراهن وغريه

املطلب الرابع

احلكم الفقهي للحجز التنفيذي

بالنظر يف معنى احلجز التنفيذي جند اأنه يلتقي مع معنى احلجر على املدين 

يف ال�شطالح الفقهي.

وتعددت عبارة الفقهاء يف املذهب الواحد لتعريف احلجر، ومن ذلك: 

وقال   ،
(2(

خم�شو�شة باأو�شاف  خم�شو�شة  اأ�شياء  عن  املنع  هو  احلنفية:  عند 

 .
(	(

بع�شهم: هو املنع عن الت�شرف يف حق �شخ�س خم�شو�س

الت�شرف  املالك  منع  وقيل: هو  املال،  الت�شرُّف يف  املنع من  هو  املالكية:  وعند 

يف ماله ملنفعة نف�شه اأو غريه، وقيل: هو �شفة حكمية توجب منع مو�شوفها من نفوذ 

.
(	(

ت�شرفه يف الزائد

.
(5(

وعند ال�سافعية واحلنابلة: هو املنع من الت�شرفات املالية

وِبعْر�ِس هذه التعاريف يت�شح اأن احلجر يلتقي مع احلجز التنفيذي يف اأ�شل منع 

مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ �س )89).  (	(

الختيار لتعليل املختار للمو�شلي )2/	9).  (2(

ينظر: نتائج الأفكار )9/	25).  (	(

الذخرية )229/8(، مواهب اجلليل)57/5).  (	(

مغني املحتاج )	/ 0		(، واحلاوي الكبري )9/6		(، واملغني )	/ 550).  (5(
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املالك من الت�شرف يف ماله بناًء على طلب الغرماء، ويزيد احلجز التنفيذي على 

احلجر يف عن�شر تنفيذ القا�شي على اأمواله وتوليه الت�شرف فيها مبا�شرة ل�شداد 

ديونه اأو بيع منقولته وعقاراته يف املزاد العلني.

وهذا املعنى الزائد املذكور يف تعريف احلجز التنفيذي هو الغر�س الذي يق�شد 

من وراءه الفقهاء احلجر على املدين، وهو حق ثابت �شرًعا يف حديث كعب بن مالك 

، وهذا 
(	(

ملسو هيلع هللا ىلص حجر على معاذ ماله، وباعه يف دين كان عليه اأن ر�شول اهلل   

اأ�شٌل يف جواز بيع مال املدين املفل�س، وق�شمة اأثمانه على الغرماء باحل�ش�س اإن مل 

تكن موجوداته من جن�س الدين، اأما اإن كانت موجوداته من جن�س الدين فاإنها ُتق�شم 

وا  ، كما اأنهم ن�شّ
(2(

ة بني الدائنني دون حاجة اإىل البيع عند جمهور الفقهاء حما�شَّ

.
(	(

على تويل القا�شي اأو من ينوبه عملية ت�شفية اأمواله وبيعها

بل  الإ�شالمي،  الفقه  على  جديدة  لي�شت  التنفيذي  احلجز  فكرة  فاإن  وبالتايل 

موجودة يف م�شطلح احلجر والت�شفية.

�شبق تخريجه.  (	(

للدردير )	/269(، احلاوي  الكبري  ال�شرح  الذخرية )67/8	(،  ال�شنائع )7/	7	(،  بدائع  ينظر:   (2(

الكبري )2/6		(، رو�شة الطالبني )	/			(، املغني )7/6	5).

ينظر: بدائع ال�شنائع )7/	7	(، الذخرية )76/8	(، الأم لل�شافعي )	/208(، املغني )	/	9	).  (	(
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املبحث الرابع

التنفيذ اجلربي

اإذا كان الدائن ميلك �شنًدا لأمر ثابت فاإنه يحق له املطالبة بالتنفيذ اجلربي 

اأربعة  يف  اجلربي  التنفيذ  وبيان  �شده،  ذ  املنفَّ على  ذلك  اإيقاع  ويجوز  املدين،  �شد 

مطالب: 

املطلب الأول

معنى التنفيذ اجلربي

التنفيذ اجلربي: اإلزام املحكوم عليه بت�شليم احلق املحكوم به اإىل �شاحبه جرًبا 

.
(	(

بقوة ال�شلطان

املطلب الثاين

�سروط التنفيذ اجلربي

ي�شرتط للتنفيذ جرًبا على من عليه دين ثابت بال�شند لأمر ال�شروط التي �شبق 

ذكرها يف املبحث الثاين، وي�شاف اإليها ليكون التنفيذ جرًبا ال�شروط التالية: 

امتناع املحكوم عليه من التنفيذ طوًعا.. 	

األ يكون املدين مع�شًرا.. 2

الكا�شف يف نظام املرافعات )	29(، وقيل: هو امتناع من وجب عليه التزام عن تنفيذه، واإجباره على   (	(

بحمل  التنفيذ  ق�شاء  فيقوم  التنفيذية،  ولئحته  التنفيذ  لنظام  وفًقا  التنفيذ  ق�شاء  طريق  عن  ذلك 

نظام  يف  املذكور  التدرج  ح�شب  عليه  بالت�شييق  وذلك  عنه،  رغًما  التزامه  تنفيذ  على  �شده  ذ  املنفَّ

ة للتنفيذ  التنفيذ، وهذا النوع ل ُي�شار اإليه اإل بعد تبّلغ املحكوم عليه باأمر التنفيذ، وم�شي املهلة املحددَّ

بر�شاه واختياره، اإل اأن تدل القرائن على اأنه مماطل، فيجوز احلجز على اأمواله قبل اإبالغه، مذكرة 

يف �شرح نظام التنفيذ �س )6-5).
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اأن يكون املحل �شاحًلا للتنفيذ جرًبا.. 	

	 ..
(	(

ا به اأن يكون القائم بالتنفيذ خمت�شً

املطلب الثالث

احلكم الفقهي للتنفيذ اجلربي

ذ املدين دينه باختياره،  التنفيذ اجلربي امتداد للحجز التنفيذي، يف حال مل ينفِّ

وجند التنفيذ اجلربي يف اأحد اإجراءات احلجز التنفيذي، والتنفيذ اجلربي يلتقي 

بيد  املال  واأخذ  باحلب�س،  الإلزام  وهو  الفقهاء  ا�شطالح  يف  الق�شائي  التنفيذ  مع 

.
(2(

القوة، ودفعه مل�شتحقه، وتخلي�س �شائر احلقوق

و�شبق التقرير اأن بيع احلاكم ملال املدين جرًبا عليه اأحد اأهم اإجراءات احلجز 

التنفيذي والتنفيذ اجلربي، واأنه حق �شرعي ثابت دّل عليه تنفيذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مال 

معاذ ، وهذا تنفيذ جربي. 

يف  اأجمعوا  )وقد  فقال:  اجلربي،  التنفيذ  على  الإجماع  عبدالرب  ابن  نقل  وقد 

اأن  اأدائه، فواجٌب على القا�شي  الرجل يق�شي عليه القا�شي بحق لآخر فيمتنع من 

.
(	(

ياأخذه من ماله، فاإن ن�شب دونه احلرب قاتله حتى ياأخذه منه(

ينظر: الكا�شف يف نظام املرافعات )299-298).  (	(

تب�شرة احلكام لبن فرحون )	/2		).  (2(

ال�شتذكار لبن عبدالرب )9/ 		2).  (	(
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املبحث اخلام�س

احلب�س التنفيذي

دها  حدَّ حالت  يف  للقا�شي  يحق  فاإنه  ثابت  لأمر  �شنًدا  ميلك  الدائن  كان  اإذا 

النظام اإ�شدار اأمر باحلب�س �شد املدين، وبيان ذلك يف ثالثة مطالب: 

املطلب الأول

معنى احلب�س التنفيذي

ما  وفاء  عن  املمتنع  املدين  ب�شجن  التنفيذ  قا�شي  حكم  هو  التنفيذي:  احلب�ض 

.
(	(

وجب عليه من احلق حتى يوؤديه لطالبه

ون�س نظام التنفيذ يف املادة )	8( على اأنه )ي�شدر قا�شي التنفيذ-بناًء على 

اأحكام هذا النظام- حكًما بحب�س املدين اإذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، وي�شتمر 

احلب�س حتى يتم التنفيذ(.

املطلب الثاين

�سروط احلب�س التنفيذي

احلب�س  جواز  وحالت  �شروط  و)	8(   )8	( مادته  يف  التنفيذ  نظام  ن  ت�شمَّ

التنفيذي على املدين، وميكن اإجمالها مبا يلي: 

ال�شرط الأول: اأن يثبت امتناع املدين عن التنفيذ بال�شداد اختياًرا للدائن.

ال�شرط الثاين: األ يكون للمدين اأموال ظاهرة كافية للوفاء باحلق الذي عليه، اأو 

تكون له اأموال ظاهرة لكن ل ميكن احلجز والتنفيذ عليها.

مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ �س )2		).  (	(
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م  دم كفياًل مليًئا، اأو مل يقدِّ ال�شرط الثالث: اإذا مل يقدم كفالة م�شرفية، اأو مل يقِّ

كفالة عينية تعادل الدين.

ال�شرط الرابع: األ يكون مع�شًرا.

نفقة  الدين  يكن  مل  ما  الدائن،  اأ�شول  من  املدين  يكون  األ  اخلام�س:  ال�شرط 

�شرعية مقررة.

ال�شرط ال�شاد�س: األ يكون املدين امراأة حاماًل، واأل يكون لها طفل، مل يتجاوز 

الثانية من عمره.

الهيئة  ب�شهادة  احلب�س  معه  يتحمل  ل  ا  مر�شً ا  مري�شً يكون  األ  ال�شابع:  ال�شرط 

.
(	(

الطبية املخت�شة

ال�شرط الثامن: اأن يكون املدين مكلًَّفا.

املطلب الثالث

احلكم الفقهي للحب�س التنفيذي

 ،
(2(

نقل الإجماع غري واحد من اأهل العلم على م�شروعية حب�س املدين املماطل

ون�س فقهاء املذاهب على اأنه من حق �شاحب الدين طلب حب�س املدين من القا�شي؛ 

لأن القا�شي ُن�شب لإي�شال احلقوق اإىل اأربابها، فاإذا امتنع املطلوب عن الأداء فعلى 

القا�شي جربه عليه، واحلب�س و�شيلة اإىل حقه وو�شيلة حق الإن�شان، وحق املرء اإمنا 

.
(	(

ُيطلب بطلبه فال بد من الطلب للحب�س

ينظر: �شرح نظام التنفيذ لل�شربمي )05	-0		).  (	(

قال ابن عبدالرب: )واأما اإذا �شح ي�شاره وامتنع من اأداء ما وجب عليه فحب�شه واجب لأنه ظامل باإجماع(،   (2(

التمهيد لبن عبدالرب )8	/289(، وينظر: مموع الفتاوى لبن تيمية )279/28(، و)5	/02	).

رو�شة   ،)20	  /8( الذخرية   ،)89  /2( املختار  لتعليل  الختيار   ،)	7	/7( ال�شنائع  بدائع  ينظر:   (	(

الطالبني )	/7		(، مغني املحتاج )	/5		(، الفروع )6/ 	5	).
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والأ�شل يف وجوب احلب�س حديث عمرو بن ال�شريد عن اأبيه عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

. قال ابن املبارك: )ُيحل عر�شه(: ُيغلظ 
(	(

ُه َوُعُقوَبَتُه« قال: »يَلُّ اْلَواِجِد ُيِحلُّ ِعْر�شَ

.
(2(

له، )وعقوبته(: ُيحب�س له

واجًبا  ترك  اأو  اأن كل من فعل حمرًما  عليه  اأ�شل متفق  تيمية: )وهذا  ابن  قال 

الأمر،  ويل  فيه  يجتهد  تعزيًرا  كان  بال�شرع  رة  مقدَّ تكن  مل  فان  العقوبة،  ا�شتحق 

فيعاقب الغني املماطل باحلب�س، فاإن اأ�شر عوقب بال�شرب حتى يوؤدى الواجب، وقد 

 ول  واأحمد وغريهم  وال�شافعي  اأ�شحاب مالك  الفقهاء من  ن�سَّ على ذلك 

.
(	(

اأعلم فيه خالًفا(

على  قادًرا  كان  اإذا  املدين  حب�س  م�شروعية  على  به  )وا�شتدل  حجر:  ابن  قال 

.
(	(

الوفاء تاأديًبا له وت�شديًدا عليه(

�شبق تخريجه.  (	(

�شنن اأبي داود، وينظر: �شرح النووي على م�شلم )0	/227).  (2(

مموع فتاوى ابن تيمية )279/28(، وينظر: )5	/02	).  (	(

فتح الباري لبن حجر )62/5).  (	(
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املبحث ال�ساد�س

التنفيذ على ال�سخ�سية املعنوية

اإذا كان الدائن ميلك �شنًدا لأمر ثابت �شد �شخ�شية معنوية فاإنه يحق للقا�شي 

املت�شبب يف  اأو  املدين،  املعنوي  لل�شخ�س  النظامي  املمثِّل  باحلب�س �شد  اأمر  اإ�شدار 

للمادة  وفًقا  الطبيعي،  ال�شخ�س  اأحكام  عليه  وت�شري  من�شوبيه،  من  التنفيذ  اإعاقة 

.
(	(

)86( من نظام التنفيذ

له نظام املن�شاأة اأو عقدها  واملق�شود باملمثِّل النظامي لل�شخ�س املعنوي هو من خوَّ

التاأ�شي�شي �شالحية الت�شرف يف املو�شوع حمل التنفيذ، كرئي�س مل�س الإدارة، اأو 

اأعاق  من  على  ا  اأي�شً الإجراءات  تلك  ت�شري  كما  العام،  املدير  اأو  التنفيذي،  املدير 

التنفيذ من من�شوبي ال�شخ�س املعنوي اخلا�س، كاأمني ال�شندوق اأو املحا�شب اأو حتى 

.
(2(

حار�س الأمن اإذا ثبت اأنه املت�شبب يف اإعاقة التنفيذ

ال�شخ�س  �شد  التنفيذي  للحب�س  ال�شرعي  واحلكم  ال�شروط  يف  قيل  فما  وعليه 

الطبيعي فاإنه ينطبق على املمثل النظامي لل�شخ�س املعنوي دون احلاجة لتكراره.

ن�س املادة: )ت�شري اأحكام احلب�س التنفيذي على املمثل النظامي لل�شخ�س املعنوي اخلا�س، اأو املت�شبب   (	(

يف اإعاقة التنفيذ من من�شوبيه(.

مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ �س )5	(، وينظر: �شرح نظام التنفيذ لل�شربمي )			).  (2(
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املبحث ال�سابع

احلجز على ال�سند لأمر

اإذا كان الدائن ميلك �شنًدا لأمر ثابت فاإنه يحق للقا�شي التنفيذ على ما يكون 

اأو  الأهلية  املوؤ�ش�شات  اأو  احلكومية  اجلهات  من  الغري  يد  حتت  اأموال  من  للمدين 

الأ�شخا�س، ويدخل يف ذلك ما يكون للمدين من حقوق باأوراق جتارية، والتي منها 

عليها  احلجز  ويجوز  لديونه،  ال�شامنة  املدين  اأموال  �شمن  من  لأنها  لأمر؛  ال�شند 

، وفق �شروط واإجراء بيانها يف مطلبني: 
(	(

والتنفيذ من قيمتها

املطلب الأول

�سروط التنفيذ على ال�سند لأمر

ي�شرتط للتنفيذ على ال�شند لأمر �شرطان: 

ال�شرط الأول: اأن يكون ال�شند لأمر حتت يد املدين، فيتم احلجز عليها من قبل 

ماأمور التنفيذ، ويعد حم�شًرا بذلك.

ال�شرط الثاين: األ يكون املدين قد ت�شرف بال�شند لأمر بتظهريه للغري، فاإن كان 

فه، ما مل تقم قرينة على  ت�شرف فيه قبل �شدور اأمر احلجز في�شحُّ ت�شرُّ

اأن ذلك حيلة لتهريب اأمواله، والمتناع عن التنفيذ، فيتم التحقيق يف هذا، 

فه باطاًل،  فه فيه بعد �شدور اأمر احلجز عليه فيكون ت�شرُّ اأما اإن كان ت�شرُّ

وياأمر قا�شي التنفيذ امل�شحوب عليه بوجوب احلجز على قيمة ال�شند لأمر 

م املظهر له لتح�شيل قيمتها املحجوزة، وحتويل قيمتها اإىل ح�شاب  عند تقدُّ

.
(2(

دائرة التنفيذ

ينظر: مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ )	8).  (	(

ينظر: مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ )	8).  (2(
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املطلب الثاين

اإجراء التنفيذ على ال�سند لأمر

يتم التنفيذ على ال�شند لأمر بتح�شيل قيمتها، واإيداعها يف ح�شاب دائرة التنفيذ، 

وفق املادة )62( من نظام التنفيذ.

يف  وتودع  موؤجلة،  كانت  اإذا  حلوله  وقت  يف  اأو  حاّلة،  كانت  اإذا  قيمُته  ل  وحُت�شَّ

قيمة  ا�شتيفاء  يف  املدين  مقام  التنفيذية  الدائرة  فتقوم  التنفيذ،  حمكمة  ح�شاب 

.
(	(

ال�شند لأمر

ينظر: مذكرة يف �شرح نظام التنفيذ )	8( و )98).  (	(
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املبحث الثامن

فتح اإجراء الإفل�س

اإذا كان الدائن ميلك �شنًدا لأمر ثابت فاإنه يحقُّ له طلب تنفيذ فتح اأحد اإجراءات 

الإفال�س يف حق املدين، وفًقا لنظام الإفال�س ح�شب حال املدين، و�شروط الإجراء، 

وبيان ذلك يف مطلبني: 

املطلب الأول

اإجراءات الإفل�س املمكن طلبها

اإذا كان الدائن ميلك �شنًدا لأمر فاإن نظام الإفال�س اأتاح له احلق يف طلب فتح 

ل�شغار  املايل  التنظيم  اإعادة  واإجراء  املدين،  حق  يف  املايل  التنظيم  اإعادة  اإجراء 

املدينني، واإجراء الت�شفية، واإجراء الت�شفية ل�شغار املدينني، وبيان ذلك يف ثالثة 

فروع: 

الفرع الأول: اإجراء اإعادة التنظيم املايل

وفيه ثالث م�شائل: 

امل�ساألة الأوىل: التعريف باإجراء اإعادة التنظيم املايل: 

عّرف نظام الإفال�س يف )م	( اإجراء اإعادة التنظيم املايل باأنه: اإجراٌء يهدف 

لن�شاطه  املايل  التنظيم  اإعادة  على  دائنيه  مع  ت�شوية  اإىل  املدين  ِل  تو�شُّ تي�شري  اإىل 

حتت اإ�شراف اأمني اإعادة التنظيم املايل وفق اأحكام الف�شل الرابع من النظام.

وبالرجوع اإىل اأحكام الف�شل الرابع من نظام الإفال�س وقراءته كاماًل لفهم معنى 

ت�شوية مع  اإىل  املدين  ِل  تو�شُّ تي�شري  اإىل  اأنها: خطٌة تهدف  التنظيم املايل جند  اإعادة 

املايل،  التنظيم  اإعادة  اأمني  اإ�شراف  لن�شاطه حتت  املايل  التنظيم  اإعادة  على  دائنيه 
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يتقدم بطلبها املدين اأو الدائن اأو اجلهة املخت�شة يف حالت معينة للمحكمة املخت�شة 

اإذا �شوَّت الن�شاب املطلوب من الدائنني مبختلف فئاتهم على مقرتح اإعادة التنظيم 

رت �شروط معينة من�شو�شة يف  املايل، وت�شادق املحكمة على فتح هذا الإجراء اإذا توفَّ

م�شروع النظام، اأو ترف�شه يف حالت اأخرى، واإذا �شادقت املحكمة على الإجراء اأ�شبح 

ملزًما على جميع الدائنني، وُتَعنيِّ املحكمة -اإذا وافقت على فتح الإجراء- اأميًنا اأو اأكث 

معينة،  و�شالحيات  مهام  مع  الإجراء  املدين خالل فرتة  ن�شاط  على  الإ�شراف  يتوىل 

وخبرًيا م�شاعًدا له، وقا�شًيا ُي�شرف على تنفيذ الإجراء، وي�شتمر املدين يف اإدارة اأعماله 

ون�شاطه خالل فرتة الإجراء حتت اإ�شراف الأمني، ول ُتغل يده اإل يف حالت حمددة.

وال�شاهد من ذلك كله اأن نظام الإفال�س يف املادة )2	( اأتاح للدائن طلب تنفيذ 

فتح اإجراء اإعادة التنظيم املايل من املحكمة املخت�شة، ومن امل�شتقر �شلًفا اأن حامل 

ال�شند لأمر يعترب دائًنا �شرًعا ونظاًما.

امل�ساألة الثانية: �سروط طلب فتح الإجراء من حامل ال�سند لأمر: 

ا�شرتاط  على  الإفال�س  لنظام  والوثائق  املعلومات  لئحة  من  املادة )	(  ت  ن�شَّ

بيان  ذلك:  ومن  املدين،  �شد  الإفال�س  اإجراءات  من  اأي  لفتح  الإجراءات  بع�س 

بالدعاوى والإجراءات الق�شائية والأحكام وال�شندات التنفيذية املتعلقة.

م  املقدَّ طلبه  يف  ُيرفق  اأن  يجب  الدائن  اأن  على  كذلك  منه   )5( املادة  ون�شت 

للمحكمة لفتتاح اإجراء اإعادة التنظيم املايل �شد املدين بياًنا تف�شيلًيا عن الدين 

.
(	(

امل�شتحق له يف ذمة املدين، وقيمته ومن�شاأه وموعد الوفاء به، وحالة ال�شداد

امل�ساألة الثالثة: تعليق طلب التنفيذ على ال�سند لأمر: 

ن�س نظام الإفال�س يف )م	( على تعريف تعليق املطالبات باأنه: تعليق احلق يف 

اتخاذ اأو ا�شتكمال اأي اإجراء اأو ت�شرف اأو دعوى جتاه املدين اأو اأ�شوله اأو ال�شامن 

لدين املدين، خالل فرتة حمددة وفًقا لأحكام النظام.

مرفق يف البحث بطاقة تقدمي الطلب من الدائن )مرفق 	).  (	(
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تعليق  افتتاحه  اأو  املايل  التنظيم  اإعادة  اإجراء  افتتاح  طلب  قيد  على  ويرتتب 

املطالبات �شد املدين ملدة مائة وثمانني يوًما كما يف املادة املعّدلة )6	( من نظام 

الإفال�س، وخالل املدة ل يجوز اأي اإجراء اأو ت�شرف اأو دعوى جتاه املدين اأو اأ�شوله، 

مة ك�شمانات اإل بعد موافقة املحكمة، ول  ول يجوز التنفيذ على اأ�شول التفلي�شة املقدَّ

م ال�شمان العيني لدين  ف �شد ال�شامن ال�شخ�شي اأو مقدِّ يجوز اأي اإجراء اأو ت�شرُّ

املدين اإل بعد موافقة املحكمة كما تن�س على ذلك املادة )20( من نظام الإفال�س.

تعليق  فرتة  خالل  عليه  التنفيذ  ي�شتطيع  ل  لأمر  ال�شند  حامل  اأن  يعني  وهذا 

املطالبات، لكن يف املادة )	2( من نظام الإفال�س، جّوزت للمحكمة اأن توافق على 

طلب اأحد الدائنني يف التنفيذ على اأ�شول التفلي�شة اأو اأ�شول ال�شامن لدين املدين 

املقدمة ك�شمانات يف احلالتني الآتيتني: 

يف  اأو  املدين  ن�شاط  ا�شتمرار  يف  تاأثري  التنفيذ  على  يرتتب  األ  الأوىل:  احلال 

احل�شول على موافقة الدائنني واملالك على املقرتح، فاإذا كان ذلك التنفيذ 

�شيوؤثر على ما �شبق فاإن املحكمة لن متنحه ال�شتثناء.

احلال الثانية: اإذا كان رف�ُس الطلب قد يلحق �شرًرا بالًغا بالدائن امل�شمون يتعذر 

والدائنني  باملدين  يلحق  قد  الذي  ال�شرَر  ويفوق  عنه،  تعوي�شه  املدين  على 

بالدائن  �شرًرا  يلحق  ل  الطلب  رف�س  كان  اإذا  اأنه  ُيفهم  وبهذا  الآخرين، 

ال�شرر  دون  اأو �شرره  تعوي�شه  بالغ ميكن  به �شرًرا غري  يلحق  اأو  امل�شمون 

الذي يلحق باملدين والدائنني الآخرين، فاإن املحكمة لن متنحه حق التنفيذ 

على تلك الأ�شول.

والوثائق  املعلومات  لئحة  من   )		( املادة  ا�شرتطت  فقد  للحالتني  وتاأكيًدا 

املن�شو�س عليها يف نظام الإفال�س ولئحته التنفيذية على اأنه: )يجب اأن يرافق طلب 

التنفيذ على اأيٍّ من اأ�شول التفلي�شة اأو اأ�شول ال�شامن لدين املدين خالل مدة تعليق 

املطالبات، املقدم من الدائن، ما ياأتي: 
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اأ- بيانات الأ�شل املطلوب التنفيذ عليه، ون�شخة من وثائقه.

ب- مقدار الدين امل�شمون، وما يثبت �شمانه بالأ�شل املراد التنفيذ عليه(.

الفرع الثاين: اإجراء اإعادة التنظيم املايل ل�سغار املدينني: 

�شبق يف الفرع ال�شابق تعريف اإجراء اإعادة التنظيم املايل باأنه: اإجراء يهدف اإىل 

تي�شري تو�شل املدين اإىل ت�شوية مع دائنيه على اإعادة التنظيم املايل لن�شاطه حتت 

اإ�شراف اأمني اإعادة التنظيم املايل وفق اأحكام الف�شل الرابع من النظام.

اأما بالن�شبة للمدين ال�شغري فاإنه -وفًقا )م	(-: )مدين تنطبق عليه املعايري التي 

ت�شعها جلنة الإفال�س بالتن�شيق مع الهيئة العامة للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة(، 

�شغرًيا  مديًنا  ُيعد  باأنه:  0/2/29			هـ  بتاريخ  قرارها  الإفال�س  جلنة  واأ�شدرت 

مبوجب اأحكام نظام الإفال�س ولئحته التنفيذية )كل مدين ل يتجاوز اإجمايل الديون 

يف ذمته عند افتتاح اإجراء الإفال�س مبلغ )2،000،000( مليوين ريال �شعودي(. 

وتلتقي اأحكام هذا الإجراء بكثري من اأحكام الإجراء ال�شابق اإل يف م�شائل قليلة 

التنفيذية، بل هي متفقة مع موادها، فكل ما ذكر يف الفرع  ل عالقة لها يف الآثار 

ال�شابق ينطبق على هذا الفرع، حيث اأتاح النظام يف املادة )8		( للدائن طلب فتح 

هذا الإجراء �شد املدين ال�شغري.

املادة )	)  والوثائق يف  املعلومات  الإجراء ما ن�شت عليه لئحة  لهذا  وي�شرتط 

و)5( مما �شبق ذكره.

وكذلك )يرتتب على قيد طلب افتتاح اإجراء اإعادة التنظيم املايل ل�شغار املدينني 

لة )7		). اأو افتتاحه، تعليق املطالبات ملدة 80	 يوًما(، وفًقا للمادة املعدَّ

وي�شري كذلك على هذا الإجراء ما ذكر �شابًقا يف املادة )	2( من نظام الإفال�س، 

.
(	(

واملادة )		( من لئحة املعلومات والوثائق

مرفق يف البحث بطاقة تقدمي الطلب من الدائن )مرفق 2).  (	(
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الفرع الثالث: اإجراء الت�سفية، واإجراء الت�سفية ل�سغار املدينني

وفيه ثالثة م�شائل: 

امل�ساألة الأوىل: التعريف باإجراء الت�سفية: 

عّرف النظام يف )م	( اإجراء الت�شفية باأنه: اإجراٌء يهِدف اإىل ح�شر مطالبات 

اأمني  اإدارة  حتت  الدائنني  على  ح�شيلته  وتوزيع  التفلي�شة،  اأ�شول  وبيع  الدائنني، 

الت�شفية.

وبالرجوع اإىل اأحكام الف�شل اخلام�س وقراءاته كاماًل لفهم اأعمق لهذا الإجراء 

ن�شتطيع القول باأنه: 

املحكمة،  اإىل  ة  املخت�شَّ اأو اجلهة  املدين  اأو  الدائن  بطلبه  م  يتقدَّ اإجرائي  )حق 

ويهِدف اإىل ح�شر مطالبات الدائنني، ثم بيع اأ�شول املدين املتعثِّ اأو املفِل�س يف حالت 

الت�شفية، وتق�شي املحكمة  اأمني  اإدارة  الدائنني حتت  معينة، وتوزيع ح�شيلته على 

ح لديها -بناًء على املعلومات املقدمة اإليها-  بعد درا�شة الطلب بفتح الإجراء اإذا ترجَّ

ر ا�شتمرار ن�شاط املدين، وكانت اأ�شوله تكفي للوفاء مب�شروفات الت�شفية، وُتغلُّ  تعذُّ

اإدارة  املدين يف  الأمني حمل  ويحلُّ  الأمني،  تعيني  فور  ن�شاطه  اإدارة  عن  املدين  يد 

ن�شاطه والوفاء بواجبات املدين النظامية خالل مدة الإجراء(.

واأما �شغار املدينني ف�شبق بيان معيار املدين ال�شغري يف الفرع ال�شابق.

امل�ساألة الثانية: �سروط طلب فتح الإجراء من حامل ال�سند لأمر: 

ي�شرتط لقبول فتح اأحد هذين الإجراءين بناًء على طلب الدائن حامل ال�شند ما 

ُذكر �شابًقا من ال�شروط يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل، ويزيد عليه ما يلي: 

ال�شرط الأول: اأن يكون الدين املت�شمن لل�شند لأمر م�شتحًقا، وفًقا للمادة )	9) 

فقرة )ج(

ال�شرط الثاين: اأن يثبت الدائن )حامل ال�شند( اأنه طلب من املدين �شداده قبل 
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)ثمانية وع�شرين( يوًما من تاريخ قيد طلب فتح الإجراء، ومل ي�شدد اأو ينازع 

يف الدين، وفًقا للمادة )	9( فقرة )ج(.

الدائن )حامل  يقدمه  الذي  الدين  �شداد  يكون طلب  اأن  يجب  الثالث:  ال�شرط 

ال�شند هنا( اإىل املدين موؤرًخا وحمدًدا فيه مقدار الدين و�شبب ن�شوئه، وفًقا 

للمادة )8	( من الالئحة التنفيذية لنظام الإفال�س.

ال�شرط الرابع: ت�شمنت لئحة املعلومات والوثائق )م9( جملة من ال�شروط غري 

د املقدار وال�شبب،  ما ذكر، وهي: )اأ- ما ُيثبت اأن الدين حاّل الأجل وحمدَّ

وال�شمانات املقررة له اإن وجدت، ب- مقدار الدين اأو مموع مقدار ديون 

املتقدمني بالطلب، على األ يقل عن املبلغ الذي حتدده جلنة الإفال�س...(.

باأن  	/0/2			هـ  بتاريخ  قرارها  الإفال�س  جلنة  اأ�شدرت  اخلام�س:  ال�شرط 

اإجراء  افتتاح  الدائن احلق يف طلب  الذي يخول  ين  الدَّ لقيمة  الأدنى  احلد 

مبلغ )50،000( خم�شني  املدينني هو  ل�شغار  الت�شفية  اإجراء  اأو  الت�شفية 

املقدم  لأمر  ال�شند  يف  املت�شمن  الدين  اأن  يعني  وهذا  �شعودي،  ريال  األف 

اأقلَّ من  األف ريال �شعودي، فاإذا كان   50 األ يقل عن  من دائن واحد يجب 

ذلك فاإنه ل ي�شتطيع طلب فتح اإجراء الت�شفية، اإل اإذا كان هناك مموعة 

�شندات لأمر من دائن واحد اأو عدة دائنني ت�شل قيمتها 50 األًفا فاإنه ميكن 

.
(	(

بذلك طلب فتح اإجراء الت�شفية �شد املدين

امل�ساألة الثالثة: تعليق طلب التنفيذ على ال�سند لأمر: 

بناًء على تعريف املطالبات ال�شابق، ووفًقا للمادة )97و98(، ل يجوز خالل مدة 

اأ�شول  اأو  املدين  اأ�شول  للتنفيذ على  اإجراء  اأي  ا�شتكمال  اأو  اتخاذ  املطالبات  تعليق 

نظام  من   )20 )م  املحكمة  موافقة  بعد  اإل  �شمانات،  �شكل  على  املقدمة  التفلي�شة 

الإفال�س، وعليه فاإن تعليق املطالبات مينع حامل ال�شند لأمر من التنفيذ على اأ�شول 

املدين اأثناء اإجراء الت�شفية خالل مدة التعليق النظامية.

مرفق يف البحث بطاقة تقدمي الطلب من الدائن )مرفق 	).  (	(
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املطلب الثاين

احلكم الفقهي لطلب فتح اإجراءات الإفل�س

وفيه فرعان: 

الفرع الأول:

التنظيم  اإعادة  واإجراء  املايل  التنظيم  اإعادة  اإجراء  فتح  الفقهي لطلب  احلكم 

املايل ل�شغار املدينني.

مبثابة  املدينني  ل�شغار  املايل  التنظيم  اإعادة  اأو  املايل  التنظيم  اإعادة  اإجراء 

ًما  التفاق على خطة يت�شالح فيها الدائن مع مدينه، اإذا كان طلب فتح الإجراء مقدَّ

من الدائن، فكاأن الدائن حامل ال�شند يدعو املدين لل�شلح بالرتا�شي بينهما، ويكون 

هذا الإجراء بخطته هو الطريقة املتفق عليها ل�شداد املطلوبات التي على املدين وفق 

اإجراءات نظامية حمددة.

بينهما  املنازعة  رفع  يت�شمن  لأنه  ال�شلح؛  اإىل  بالدعوة  الإجراء  هذا  وتكييف 

، ولأنه اإذا كان بالرتا�شي كان عقًدا 
(	(

بالرتا�شي، وهذا معنى ال�شلح عند احلنفية

تنقطع به اخل�شومة بني املتخا�شمني الدائن )حامل ال�شند( واملدين، وهذا معنى 

، ولأنه معاقدة يتو�شل بها اإىل الإ�شالح بني املختلفني الدائن 
(2(

ال�شلح عند ال�شافعية

.
(	(

)حامل ال�شند( واملدين، وهذا معنى ال�شلح عند احلنابلة

ويندرج هذا ال�شلح يف نظر الفقهاء حتت نوع ال�شلح بني املتخا�شمني يف الأموال، 

اجلملة-  -يف  جائز  وهو  ال�شلح،  اأنواع  اأحد  وهو   ،
(	(

دين يف  اإقرار  عن  �شلح  وهو 

الفتاوى الهندية )	/228).  (	(

رو�شة الطالبني )	/	9	).  (2(

املغني )5/	).  (	(

ينظر: بدائع ال�شنائع )8/6	(، التاج والإكليل ملخت�شر خليل )7/	(، رو�شة الطالبني )	/	9	(،   (	(

املغني )5/	(، املحلى )70/6	).
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.
(	(

باتفاق الفقهاء، واإن كان ثمة اختالف بينهم يف بع�س �شوره وحالته

ويبقى على الدائن واملدين يف اإجراء اإعادة التنظيم املايل واإجراء اإعادة التنظيم 

ال�شداد  خلطة  العقود  لأقرب  الفقهية  ال�شروط  يراعيا  اأن  املدينني  ل�شغار  املايل 

املقرتحة، وخلوها من الربا ونحوه مما ذكر يف التكييف الفقهي لل�شند لأمر.

الفرع الثاين:

احلكم الفقهي لطلب فتح اإجراء الت�شفية واإجراء الت�شفية ل�شغار املدينني.

اأ�شول املدين  بيع  باأنها:  اإجرائه  لتعريف  الت�شفية وفًقا  النظام يعّرف  اأن  �شبق 

وتوزيع ح�شيلته على الدائنني حتت اإدارة اأمني الت�شفية.

اأوًل: بيع اأ�شول  ن اأهم ثالثة اأعمال لعملية الت�شفية، وهي  وهذا التعريف ت�شمَّ

املدين، وثانًيا: الق�شمة، وثالًثا: تعيني اأمني الت�شفية.

وبهذا يلتقي معنى الت�شفية مع التنفيذ اجلربي يف بيع اأ�شول املدين، و�شبق بيان 

حكم بيع اأموال املدين واأ�شل امل�شاألة من الناحية ال�شرعية، فال حاجة لتكرارها هنا.

اأما الق�شمة فهي عملية م�شتقلة عن الت�شفية تاأتي بعدها، وهي اإجراء من عمل 

اأن الفقهاء قد  اإىل  القا�شي الذي يتوىل البيع، و�شبق الإ�شارة يف احلجز التنفيذي 

تكلَّموا عن تويل القا�شي مهمة �شداد الديون عن املدين بعد بيع اأ�شوله.

واأما تعيني اأمني للت�شفية فهو عمل اإجرائي يقوم مقام القا�شي يف تويل اإجراءات 

الت�شفية، و�شبق اأن الفقهاء ين�شون على اأن القا�شي اأو من ينوبه يتوىل ذلك، والأمني 

.
(2(

اليوم نائب عنه

ينظر: املو�شوعة الفقهية الكويتية )0/27		).  (	(

ينظر: بدائع ال�شنائع )7/	7	(، الذخرية )76/8	(، الأم لل�شافعي )	/208(، املغني )	/	9	).  (2(
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املرفقات

املرفق رقم - 2املرفق رقم - 	
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتمُّ ال�شاحلات، وب�شكره تنزل الربكات والزيادات، وبعد 

فهذه خامتة حتوي لأهم ما ت�شمنه البحث من نتائج: 

باأن يقوم بدفع . 	 ُره  اأنه �شكٌّ يتعهد مبوجبه حمرِّ ال�شند لأمر:  اأبرز تعريفات 

اإىل �شخ�س  اأو مبجرد الطالع  للتعيني،  قابل  اأو  تاريخ معني  مبلغ معني يف 

اآخر ي�شمى امل�شتفيد.

هو . 2 لأمر  وال�شند  التجارية،  الأوراق  لأمر:  بال�شند  ال�شلة  ذات  الألفاظ  من 

اأحدها، ومنها: ال�شندات التنفيذية، وال�شند لأمر �شند تنفيذي.

الراجح اأن ال�شند لأمر وثيقة بدين؛ لأن تكييفه بذلك هو الأقرب للواقع.. 	

ال�شندات . 	 وهو  التنفيذية،  ال�شندات  ق�شمي  اأحد  حتت  لأمر  ال�شند  يندرج 

الق�شائي بذاتها  ال�شند  النظام قوة  اأعطاها  التي  الق�شائية  التنفيذية غري 

دون م�شادقة اجلهات الق�شائية عليها، وفًقا لالأنظمة ذات العالقة.

�شروط تنفيذ ال�شندات لأمر تنق�شم اإىل ق�شمني: �شروط م�شرتكة بني جميع . 5

اأنواع ال�شندات التنفيذية الق�شائية وغري الق�شائية، و�شروط خا�شة متعلقة 

بـ)ال�شند لأمر(.

من اأهم ال�شروط امل�شرتكة: األ يخالف ال�شند لأمر اأحكام ال�شريعة اأو النظام . 6

د املقدار، وحال الأداء وثابًتا وم�شتقًرا،  الّعام للدولة، واأن يكون الدين حمدَّ

وغري قابل للطعن والعرتا�س بالطرق العادية، ومت�شمًنا اإلزاًما والتزاًما.

على . 7 ال�شندات  ا�شتمال  لأمر:  �شندات  لتنفيذ  اخلا�شة  ال�شروط  اأهم  من 

البيانات الواردة يف املادة )87( من نظام الأوراق التجارية.
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اأموال . 8 عن  والإف�شاح  بالتنفيذ،  املطالبة  لأمر:  لل�شند  التنفيذية  الآثار  من 

املدين، واحلجز التنفيذي، والتنفيذ اجلربي، واحلب�س التنفيذي، والتنفيذ 

على ال�شخ�شية املعنوية، واحلجز على ال�شند لأمر، وفتح اإجراء الإفال�س.

نظاميًّا؛ . 9 ا  حقًّ يكون  اأن  قبل  �شرعي  حق  لأمر  ال�شند  بتنفيذ  الدائن  مطالبة 

حلديث اأبي هريرة مرفوًعا: »مطُل الغنيِّ ظلٌم...«.

ي�شرتط لالإف�شاح عن اأموال املدين: اأن يكون الإف�شاح مبقدار ما يفي بال�شند . 0	

لأمر الثابت، واأن ي�شدر الأمر بالإف�شاح بعد اإبالغ املدين باأمر التنفيذ اإل اأن 

يكون املدين مماطاًل بناًء على �شجله الئتماين اأو قرائن احلال، فاإنه حينئذ 

يكون اإ�شدار طلب الإف�شاح قبل اإبالغه.

لقا�شي . 		 جاز  ثابت  واحلق  لأمر،  ال�شند  �شداد  املدين مماطاًل عن  كان  اإذا 

التنفيذ اإ�شدار طلب الإف�شاح عن اأموال املدين.

احلجز التنفيذي هو قيام قا�شي التنفيذ مبنع املدين من التحكم يف اأمواله . 2	

اأمواله ل�شداد ديونه وفق اإجراءات  َف يف  يه مبا�شرة الت�شرُّ اأو بع�شها، وتولِّ

حمددة بناًء على طلب الغرماء.

من . 		 به  يقوم  ما  نفاذ  عدم  لأمر:  ال�شند  ب�شبب  التنفيذي  احلجز  اآثار  من 

اأو  بيع  ت�شرفاته من  ت�شح  املحجوزة، فال  اأمواله  للملكية يف  ناقل  ت�شرف 

وقف اأو هبة اأو نحوها.

احلجز التنفيذي جائز؛ لأنه يلتقي مع معنى احلجر على املدين يف ال�شطالح . 		

الفقهي.

التنفيذ اجلربي: اإلزام املحكوم عليه بت�شليم احلق املحكوم به اإىل �شاحبه . 5	

جرًبا بقوة ال�شلطان.

امتناع . 6	 لأمر:  بال�شند  ثابت  دين  عليه  من  على  جرًبا  للتنفيذ  ي�شرتط  مما 

ذ �شده من التنفيذ، واأل يكون مع�شًرا. املنفَّ



السند ألمـر: )تكييفه الفقهي، وشروط تنفيذه، 

وآثاره التنفيذية(

العدد  الثامن واخلمسون  501العدد  الثامن واخلمسون 500

التنفيذ اجلربي يلتقي مع التنفيذ الق�شائي يف ا�شطالح الفقهاء وهو الإلزام . 7	

�شائر احلقوق،  وتخلي�س  مل�شتحقه،  القوة، ودفعه  بيد  املال  واأخذ  باحلب�س، 

واأجمع الفقهاء على جواز ذلك ملن انطبقت عليه ال�شروط.

احلب�س التنفيذي: هو حكم قا�شي التنفيذ ب�شجن املدين املمتنع عن وفاء ما . 8	

وجب عليه من احلق حتى يوؤديه لطالبه.

مما ي�شرتط للحب�س التنفيذي على من عليه دين ثابت بال�شند لأمر: امتناع . 9	

اأ�شول  من  املدين  يكون  واأل  مع�شًرا،  يكون  واأل  التنفيذ،  من  �شده  املنفذ 

الدائن، واأن يكون مكلًفا.

نقل الإجماع غري واحد من اأهل العلم على م�شروعية حب�س املدين املماطل، . 20

ون�س فقهاء املذاهب على اأنه من حق �شاحب الدين طلب حب�س املدين من 

القا�شي. 

اأو . 	2 املن�شاأة  نظام  له  خوَّ من  هو  املعنوي  لل�شخ�س  النظامي  باملمثل  املق�شود 

كرئي�س  التنفيذ،  حملِّ  املو�شوع  يف  الت�شرُّف  �شالحية  التاأ�شي�شي  عقدها 

مل�س الإدارة، اأو املدير التنفيذي، اأو املدير العام.

ُي�شرتط للتنفيذ على ال�شند لأمر اأن يكون ال�شند لأمر حتت يد املدين، واأل . 22

يكون املدين قد ت�شرف بال�شند لأمر بتظهريه للغري.

دائرة . 	2 واإيداعها يف ح�شاب  قيمتها،  بتح�شيل  لأمر  ال�شند  على  التنفيذ  يتم 

التنفيذ.

اأحد . 	2 فتح  تنفيذ  له طلب  يحق  فاإنه  ثابت  لأمر  �شنًدا  الدائن ميلك  كان  اإذا 

اإجراءات الإفال�س يف حق املدين، وفًقا لنظام الإفال�س ح�شب حال املدين 

و�شروط الإجراء.

مما ُي�شرتط على املدين حامل ال�شند لفتح اإجراء اإعادة التنظيم املايل اأن . 25

ين امل�شتحق له يف ذمة   للمحكمة بياًنا تف�شيلًيا عن الدَّ
ِ
م ُيرفق يف طلبه املقدَّ
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املدين، وقيمته ومن�شاأه وموعد الوفاء به، وحالة ال�شداد.

اأو افتتاحه تعليق . 26 اإعادة التنظيم املايل  اإجراء  يرتتب على قيد طلب افتتاح 

ال�شند  اأن حامل  يوًما، وهذا يعني  املطالبات �شد املدين ملدة مائة وثمانني 

لأمر ل ي�شتطيع التنفيذ عليه خالل فرتة تعليق املطالبات.

على . 27 التنفيذ  يف  الدائنني  اأحد  طلب  على  توافق  اأن  للمحكمة  النظام  جّوز 

اأ�شول التفلي�شة اأو اأ�شول ال�شامن لدين املدين املقدمة على �شكل �شمانات 

يف حالتني حمددتني.

مما ي�شرتط لقبول فتح اإجراء الت�شفية اأو اإجراء الت�شفية ل�شغار املدينني . 28

اأنه  ال�شند(  )حامل  الدائن  يثبت  اأن  ال�شند  حامل  الدائن  طلب  على  بناًء 

طلب من املدين �شداده قبل )ثمانية وع�شرين( يوًما من تاريخ قيد طلب فتح 

اأو ينازع يف الدين، واأن يكون الدين حال الأجل وحمدد  الإجراء ومل ي�شدد 

املقدار وال�شبب وال�شمانات املقررة له اإن وجدت، واأل يقل الدين عن 50 األف 

ريال �شعودي.

تعليق املطالبات مينع حامل ال�شند لأمر من التنفيذ على اأ�شول املدين اأثناء . 29

اإجراء الت�شفية خالل مدة التعليق النظامية.

اإجراء اإعادة التنظيم املايل اأو اإعادة التنظيم املايل ل�شغار املدينني مبثابة . 0	

التفاق على خطة يت�شالح فيها الدائن مع مدينه، اإذا كان طلب فتح الإجراء 

مقدًما من الدائن، فكاأن الدائن حامل ال�شند يدعو املدين لل�شلح بالرتا�شي 

بينهما، ويكون هذا الإجراء بخطته هو الطريقة املتفق عليها ل�شداد املطلوبات 

التي على املدين وفق اإجراءات نظامية حمددة.

يلتقي معنى الت�شفية مع التنفيذ اجلربي يف بيع اأ�شول املدين، وما قيل يف . 		

حكمه ال�شرعي يقال يف الت�شفية.
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قائمة امل�سادر واملراجع

اأحكام الأوراق التجارية يف الفقه الإ�شالمي، تاأليف: د. �شعد بن تركي اخلثالن، دار ابن . 	

اجلوزي، الدمام، الطبعة الأوىل، 25		هـ.

اجلعيد، . 2 ثواب  بن  �شرت  املوؤلف:  الإ�شالمي،  الفقه  والتجارية يف  النقدية  الأوراق  اأحكام 

ر�شالة ماج�شتري، مكتبة ال�شديق، الطائف، الطبعة الأوىل، 				هـ.

الآمدي . 	 حممد  بن  علي  اأبي  بن  علي  احل�شن  اأبو  املوؤلف:  الأحكام،  اأ�شول  يف  الإحكام 

)ت		6هـ(، حتقيق: عبدالرزاق عفيفي، املكتب الإ�شالمي، بريوت، دم�شق.

احلنفي . 	 املو�شلي  مودود  بن  حممود  بن  عبداهلل  املوؤلف:  املختار،  لتعليل  الختيار 

)ت	68هـ(، عليها تعليقات: ال�شيخ حممود اأبو دقيقة )من علماء احلنفية ومدر�س بكلية 

اأ�شول الدين �شابًقا(، مطبعة احللبي، القاهرة، 56		هـ.

ال�شتذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�شار وعلماء الأقطار فيما ت�شمنه املوطاأ من معاين . 5

الراأي والآثار و�شرح ذلك كله بالإيجاز والخت�شار، املوؤلف: اأبو عمر يو�شف بن عبداهلل 

بن عبدالرب القرطبي )ت	6	هـ(، حتقيق: عبداملعطي اأمني قلعجي، دار قتيبة، دم�شق، 

دار الوعي، حلب، الطبعة الأوىل، 				هـ.

بن . 6 اإبراهيم  بن  الدين  زين  املوؤلف:  النعمان،  اأبي حنيفة  والنظائر على مذهب  الأ�شباه 

حممد، املعروف بابن جنيم امل�شري )ت970هـ(، و�شع حوا�شيه وخرج اأحاديثه: ال�شيخ 

زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل، 9			هـ.

الأ�شباه والنظائر، املوؤلف: عبدالرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�شيوطي )ت		9هـ(، . 7

دار الكتب العلمية، الطبعة الأوىل، 				هـ.

الإ�شراف على مذاهب العلماء، املوؤلف: اأبو بكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر الني�شابوري . 8

راأ�س  الثقافية،  مكة  مكتبة  حماد،  اأبو  الأن�شاري  اأحمد  �شغري  حتقيق:  )ت9		هـ(، 

اخليمة، الإمارات العربية املتحدة، الطبعة الأوىل، 25		هـ.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، تاأليف: حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية)	75هـ(، . 9

حتقيق: طه عبدالروؤوف �شعد، مكتبة الكليات الأزهرية، م�شر، القاهرة، 88		هـ.
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اللتزام ال�شريف يف قوانني الدول العربية، املوؤلف: اأمني حممد بدر، 965	م، بدون ذكر . 0	

ا�شم النا�شر.

الأم، املوؤلف: ال�شافعي اأبو عبداهلل حممد بن اإدري�س، )ت	20هـ(، دار املعرفة، بريوت، . 		

0			هـ.

الإن�شاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، املوؤلف: علي . 2	

بن �شليمان املرداوي اأبو احل�شن، )ت 885هـ(، حتقيق: الفقي، دار اإحياء الرتاث، بريوت.

اإدارة . 		 الإدارة،  معهد  حداد  اإليا�س  د.  ال�شعودي،  التجاري  النظام  يف  التجارية  الأوراق 

البحوث، 07		هـ.

الأوراق التجارية يف النظام ال�شعودي د. عبداهلل العمران، معهد الإدارة، الإدارة العامة . 		

للبحوث، الطبعة الثانية، 6			هـ.

القاهرة، . 5	 العربية،  النه�شة  دار  ال�شرقاوي،  �شمري  حممود  املوؤلف:  التجارية،  الأوراق 

	99	م.

الأوراق التجارية، تاأليف: حممد حممد بابللي، بدون ذكر النا�شر، الريا�س، 97		هـ.. 6	

ال�شهري . 7	 القرطبي  اأحمد  بن  حممد  الوليد  اأبو  املوؤلف:  املقت�شد،  ونهاية  املجتهد  بداية 

البحوث  اإ�شراف مكتب  العطار،  تنقيح وت�شحيح خالد  بابن ر�شد احلفيد )ت595هـ(، 

والدرا�شات دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع.

الكا�شاين . 8	 بكر بن م�شعود  اأبو  الدين،  املوؤلف: عالء  ال�شرائع،  ترتيب  ال�شنائع يف  بدائع 

احلنفي )ت587هـ(، دار الكتاب العربي، 982	م، بريوت.

ب�شائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، املوؤلف: مد الدين اأبو طاهر حممد بن . 9	

لل�شئون  الأعلى  املجل�س  النجار،  علي  الفريوزاآبادي )ت7	8هـ(، حتقيق: حممد  يعقوب 

الإ�شالمية، جلنة اإحياء الرتاث الإ�شالمي، القاهرة.

الوطن . 20 دار  الطيار،  عبداهلل  د.  املوؤلف:  والتطبيق،  النظرية  بني  الإ�شالمية  البنوك 

الريا�س، الطبعة الثانية، 				هـ.

املواق . 	2 عبداهلل  اأبو  الغرناطي،  يو�شف  بن  حممد  املوؤلف:  خليل،  ملخت�شر  والإكليل  التاج 

املالكي )ت897هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأوىل، 6			هـ.
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تب�شرة احلكام يف اأ�شول الأق�شية ومناهج الأحكام، املوؤلف: اإبراهيم بن علي بن حممد، . 22

ابن فرحون، اليعمري )ت799هـ(، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأوىل، 06		هـ.

التلخي�س احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري، لبن حجر الع�شقالين )ت852هـ(، . 	2

حتقيق: ال�شيخ عادل اأحمد عبداملوجود، وال�شيخ علي حممد معو�س، دار الكتب العلمية، 

بريوت لبنان، الطبعة الأوىل، 9			هـ.

بن . 	2 يو�شف  عمر  اأبو  املوؤلف:  )ت	6	هـ(،  والأ�شانيد  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد 

عبدالكبري  العلوي،  حممد  اأحمد  بن  م�شطفى  حتقيق:  النمري،  عبدالرب  بن  عبداهلل 

البكري، وزارة عموم الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية، املغرب، 87		هـ.

البخاري اجلعفي . 25 اأبو عبداهلل  اإ�شماعيل  املوؤلف: حممد بن  اجلامع ال�شحيح املخت�شر، 

الطبعة  بريوت،  اليمامة،  كثري،  ابن  دار  البغا،  ديب  م�شطفى  د.  حتقيق:  )ت256(، 

الثالثة، 07		هـ.

اجلوزية . 26 قيم  بن  بكر  اأبي  بن  حممد  املوؤلف:  داود،  اأبي  �شنن  على  القيم،  ابن  حا�شية 

)ت	75هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 5			هـ.

حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري للدردير، دار الفكر، بدون الطبعة، وتاريخ الن�شر.. 27

اأبو . 28 املوؤلف:  املزين،  �شرح خمت�شر  وهو  ال�شافعي  الإمام  فقه مذهب  الكبري يف  احلاوي 

علي  ال�شيخ  حتقيق:  )ت50	هـ(،  باملاوردي  ال�شهري  حممد  بن  حممد  بن  علي  احل�شن 

حممد معو�س، ال�شيخ عادل اأحمد عبداملوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة 

الأوىل، 9			هـ.

املالكي . 29 عبدالرحمن  بن  اإدري�س  بن  اأحمد  الدين  �شهاب  العبا�س  اأبو  املوؤلف:  الذخرية، 

الإ�شالمي،  الغرب  دار  واآخرون،  حجي،  حممد  حتقيق:  )ت	68هـ(،  بالقرايف  ال�شهري 

بريوت، الطبعة الأوىل، 	99	م.

الدكتور، . 0	 ال�شيخ  تاأليف معايل  الإ�شالمية،  ال�شريعة  امل�شرفية يف نظر  واملعامالت  الربا 

عمر بن عبدالعزيز املرتك، اعتنى باإخراجه: د. بكر بن عبداهلل اأبو زيد، دار العا�شمة.

رو�شة الطالبني وعمدة املفتني، املوؤلف: اأبو زكريا يحيى بن �شرف النووي )ت676هـ(، . 		

املكتب الإ�شالمي، الطبعة الثالثة، 2			هـ.

الأزدي )ت275هـ(، . 2	 ال�شج�شتاين  داود  اأبو  الأ�شعث  بن  �شليمان  املوؤلف:  داود،  اأبي  �شنن 
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حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر.

التعليق . 		 85	هـ(، وبذيله  الدارقطني )ت  تاأليف: الإمام علي بن عمر  الدارقطني،  �شنن 

اآبادي، حتقيق:  اأبي الطيب �شم�س الدين احلق العظيم  تاأليف:  املغني على الدارقطني، 

ال�شيد عبداهلل ها�شم مياين املدين، دار املحا�شن، 86		هـ.

ويف . 		 البيهقي )ت58	هـ(،  بن علي  بن احل�شني  اأحمد  بكر  اأبي  للحافظ  الكربى،  ال�شنن 

ذيله: اجلوهر النقي، اإعداد: يو�شف املرع�شلي، دار املعرفة، بريوت لبنان، 	2		هـ.

الن�شائي )ت	0	هـ(، . 5	 اأحمد بن �شعيب  اأبو عبدالرحمن  املوؤلف:  الكربى،  الن�شائي  �شنن 

حتقيق: د. عبدالغفار �شليمان البنداري، �شيد ك�شروي ح�شن، دار الكتب العلمية، بريوت، 

الطبعة الأوىل، 				هـ.

�شرح منتهى الإرادات، املوؤلف: من�شور بن يون�س بن اإدري�س البهوتي، )ت	05	هـ(، عامل . 6	

الكتب، بريوت، 996	م.

الوطن، . 7	 دار  ال�شربمي،  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  د.  تاأليف:  التنفيذ،  نظام  �شرح 

الريا�س، الطبعة الأوىل، 5			هـ.

�شحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، املوؤلف: حممد بن حبان بن اأحمد اأبو حامت التميمي . 8	

الب�شتي )ت	5	هـ(، حتقيق: �شعيب الأرنوؤوط، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، الطبعة الثانية، 

				هـ.

�شحيح م�شلم، املوؤلف: م�شلم بن احلجاج اأبو احل�شني الق�شريي الني�شابوري )ت	26هـ(، . 9	

حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

دار . 0	 )ت786هـ(،  البابرتي  حممود  بن  حممد  بن  حممد  املوؤلف:  الهداية،  �شرح  العناية 

الفكر.

نظام . 		 ال�شيخ  املوؤلف:  النعمان،  حنيفة  اأبي  الأعظم  الإمام  مذهب  يف  الهندية  الفتاوى 

وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، 				هـ.

فتح الباري �شرح �شحيح البخاري، املوؤلف: اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�شل الع�شقالين . 2	

ال�شافعي )ت852هـ(، رّقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد فوؤاد عبدالباقي، قام باإخراجه 

و�شّححه واأ�شرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبدالعزيز 

بن عبداهلل بن باز، دار املعرفة، بريوت، 79		هـ.
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فتح الغفار ب�شرح املنار، املعروف مب�شكاة الأنوار يف اأ�شول املنار، املوؤلف: زين الدين بن . 		

اإبراهيم ال�شهري بابن جنيم احلنفي )ت970هـ(، �شركة مكتبة ومطبعة م�شطفى البابي 

احللبي، واأولده مب�شر، 55		هـ.

الفروع، املوؤلف: حممد بن مفلح ال�شاحلي احلنبلي )ت	76هـ(، ومعه ت�شحيح الفروع . 		

لعالء الدين علي بن �شليمان املرداوي، حتقيق: عبداهلل بن عبداملح�شن الرتكي، موؤ�ش�شة 

الر�شالة، الطبعة الأوىل، 	2		 هـ.

الفريوزاآبادي . 5	 يعقوب  بن  حممد  طاهر  اأبو  الدين  مد  املوؤلف:  املحيط،  القامو�س 

باإ�شراف: حممد نعيم  )ت7	8هـ(، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�ش�شة الر�شالة، 

العرق�ُشو�شي، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، لبنان، الطبعة الثامنة، 26		هـ.

الطبعة . 6	 جدة،  املدين،  دار  املدين،  علي  بن  حمزة  تاأليف:  ال�شعودي،  التجاري  القانون 

الثالثة، 09		هـ.

قانون املعامالت التجارية ال�شعودي، تاأليف: حممد خمتار بريري، معهد الإدارة العامة، . 7	

الريا�س، 20		هـ.

قرارات وتو�شيات ممع الفقه الإ�شالمي الدويل، املنبثق من منظمة املوؤمتر الإ�شالمي . 8	

)	0		-0			(، جتميع: عبداحلق العيفة.

اآل . 9	 حممد  بن  عبداهلل  تاأليف:  ال�شعودي،  ال�شرعية  املرافعات  نظام  �شرح  يف  الكا�شف 

خنني، دار ابن فرحون، الريا�س، الطبعة اخلام�شة، 				هـ.

كتاب املرا�شيل لالإمام اأبي داود �شليمان بن الأ�شعث ال�شج�شتاين )ت275هـ(، حتقيق: د. . 50

عبداهلل بن م�شاعد الزهراين، دار ال�شميعي، الطبعة الأوىل، 22		هـ.

ك�شاف القناع، املوؤلف: من�شور بن يون�س بن اإدري�س البهوتي )ت	05	هـ(، حتقيق هالل . 	5

م�شيلحي واآخر، دار الفكر بريوت، 02		هـ.

دار . 52 امل�شري، )ت		7هـ(  الأفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  املوؤلف: حممد  العرب،  ل�شان 

�شادر، بريوت، الطبعة الأوىل.

ملة الأحكام العدلية، املوؤلف: جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، . 	5

حتقيق: جنيب هواويني، النا�شر: نور حممد، كارخانه جتارِت كتب، اآرام باغ، كرات�شي.
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مموع فتاوى �شيخ الإ�شالم اأحمد ابن تيمية )ت728هـ(، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن . 	5

حممد بن قا�شم، طبعة ممع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�شريف.

املحلى بالآثار، املوؤلف: اأبو حممد علي بن اأحمد بن �شعيد بن حزم الأندل�شي الظاهري . 55

)ت56	هـ(، دار الفكر، بريوت.

من�شور . 56 القرعاوي،  فهد  د.  احل�شون،  فهد  د.  اإعداد:  التنفيذ،  نظام  �شرح  يف  مذكرة 

)bdf( يف مواقع النرتنت، بدون ذكر ا�شم نا�شر.

الأ�شعث . 57 بن  �شليمان  داود  لأبي  ال�شج�شتاين،  داود  اأبي  برواية  اأحمد  الإمام  م�شائل 

ال�شج�شتاين )ت275هـ(، حتقيق: اأبي معاذ طارق بن عو�س اهلل بن حممد، مكتبة ابن 

تيمية، م�شر، الطبعة الأوىل، 20		 هـ.

احلاكم . 58 عبداهلل  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  احلافظ  لالإمام  ال�شحيحني  على  امل�شتدرك 

الني�شابوري، )ت05	هـ(، حتقيق: م�شطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 

لبنان، الطبعة الثانية، 22		هـ.

م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، املوؤلف: اأحمد بن حنبل ال�شيباين اأبو عبداهلل )ت		2هـ(، . 59

حتقيق: �شعيب الأرنوؤوط واآخرون، موؤ�ش�شة الر�شالة، الطبعة الثانية، 20		هـ.

املقري )ت770هـ(، حتقيق: . 60 الفيومي  اأحمد بن حممد بن علي  تاأليف:  املنري،  امل�شباح 

يو�شف ال�شيخ حممد، املكتبة الع�شرية.

معامالت البنوك احلديثة يف �شوء الإ�شالم، د. علي ال�شالو�س، دار احلرمني، الدوحة، . 	6

الطبعة الأوىل، 	0		هـ.

�شفر . 62 حتى  الإ�شالمية،  املالية  للموؤ�ش�شات  واملراجعة  املحا�شبة  لهيئة  ال�شرعية  املعايري 

9			هـ، هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية.

حممد . 	6 عبدالقادر،  حامد  الزيات،  اأحمد  م�شطفى،  اإبراهيم  املوؤلف:  الو�شيط،  املعجم 

النجار، حتقيق: ممع اللغة العربية، دار الدعوة.

احل�شني . 	6 اأبو  الرازي،  القزويني  زكريا  بن  فار�س  بن  اأحمد  املوؤلف:  اللغة،  مقايي�س 

)ت95	هـ(، حتقيق: عبدال�شالم حممد هارون، دار الفكر، 99		هـ.

األفاظ املنهاج، املوؤلف: �شم�س الدين، حممد بن اأحمد . 65 مغني املحتاج اإىل معرفة معاين 



السند ألمـر: )تكييفه الفقهي، وشروط تنفيذه، 

وآثاره التنفيذية(

العدد  الثامن واخلمسون  509العدد  الثامن واخلمسون 508

اخلطيب ال�شربيني ال�شافعي )ت977هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأوىل، 5			هـ.

قدامة . 66 بن  اأحمد  بن  عبداهلل  املوؤلف:  ال�شيباين،  حنبل  بن  اأحمد  الإمام  فقه  يف  املغني 

املقد�شي اأبو حممد )ت620هـ(، دار الفكر، بريوت، الطبعة الأوىل، 05		هـ.

بالراغب . 67 املعروف  حممد  بن  احل�شني  القا�شم  اأبو  املوؤلف:  القراآن،  غريب  يف  املفردات 

ال�شامية،  الدار  القلم،  دار  الداودي،  عدنان  �شفوان  حتقيق:  )ت502هـ(،  الأ�شفهاين 

دم�شق بريوت.

املنثور يف القواعد، املوؤلف: حممد بن بهادر بن عبداهلل الزرك�شي اأبو عبداهلل )ت	79هـ(، . 68

الكويت،  الإ�شالمية،  وال�شئون  الأوقاف  وزارة  حممود،  اأحمد  فائق  تي�شري  د.  حتقيق: 

الطبعة الثانية، 05		هـ.

مري . 69 بن  �شرف  بن  يحيى  زكريا  اأبو  املوؤلف:  احلجاج،  بن  م�شلم  �شحيح  �شرح  املنهاج 

النووي )ت676هـ(، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، الطبعة الثانية، 92		هـ.

مواهب اجلليل يف �شرح خمت�شر خليل، املوؤلف: �شم�س الدين اأبو عبداهلل حممد بن حممد . 70

املعروف باحلطاب املالكي )ت	95هـ(، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 2			هـ.

الكويت، . 	7 الإ�شالمية،  وال�شئون  الأوقاف  وزارة  عن:  �شادر  الكويتية،  الفقهية  املو�شوعة 

الطبعة: )من 	0		 - 27		هـ(.

اإحياء . 72 دار  ال�شنهوري،  اأحمد  بن  عبدالرزاق  تاأليف:  املدين،  القانون  �شرح  يف  الو�شيط 

الرتاث العربي، بريوت، لبنان.
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كتاب اإلشكاالت في مذهب الشافعي
ألبي محمد تاج الدين عبدالرحمن بن إبراهيم 

ابن سباع الفزاري ت)690هـ(

حتقيق 

د. عبد�حلكيم بن حممد �أرزقي بلمهدي

�لأ�شتاذ �مل�شارك بق�شم �لفقه يف كلية �ل�شريعة 

جامعة �لإمام حممد بن �شعود �لإ�شالمية
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كتاب اإلشكاالت يف مذهب الشافعي - ألبي 

حممد تاج الدين عبدالرمحن الفزاري
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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: 

فاإن ال�ستغال بالعلم من اأعظم الطاعات واأجل القربات ملن ح�سنت فيه نيته، واإن 

اأجلَّ العلوم قاطبة علُم ال�سرع املبني، ومعرفُة اأحكام �سيد املر�سلني. 

ها بالعناية واأولها، علَم الفقه الذي عليه  واإن من اأ�سرِف العلوم واأزكاها، واأحقِّ

مدار الأحكام، وبه ُيعرف احلالل من احلرام، وقد �سّح عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »من 

ُيرد اهلل به خرًيا يفقّهُه يف الدين«، ولقد �سرف فيه العلماء زينة اأعمارهم، ودفعوا يف 

�سبيل حت�سيله اأنف�س اأموالهم، وتغّربوا عن الديار، و�سلكوا الطرق والقفار، وتعّر�سوا 

للمهالك والأخطار، ومل يثنهم ذلك عن موا�سلة الطريق جياًل بعد جيل. 

واإن من اأب�سط حقوق علماء الإ�سالم علينا اأن نن�سر بني الأمة ما خّلفوه من كتب، 

ووّرثوه من علم، بن�سر اآرائهم، وت�سهيل الو�سول اإىل كتبهم، والتعريف بهم.

وراأ�س  الهجري،  ال�سابع  القرن  اأعالم  من  لعَلم  �سغرية  ر�سالة  على  وقفت  وقد 

من روؤو�س املذهب ال�سافعي يف الديار ال�سامية يف زمنه، وهو تاج الدين عبدالرحمن 

ابن اإبراهيم بن �سباع الفزاري، والر�سالة �سغرية يف حجمها، مهمة يف بابها، جمع 

فيها املوؤلف عدًدا من الإ�سكالت الواردة على امل�سائل الفقهية يف املذهب ال�سافعي، 

فاأحببت حتقيقها واإخراجها لعل اهلل تعاىل ينفع بها اأهل العلم وطالبه.
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�أهمية �ملو�شوع و�أ�شباب �ختياره

مو�سوع الكتاب، فهو يبحث امل�سائل امل�سكلة يف املذهب ال�سافعي.. 	

ال�سابع، . 	 القرن  ال�سافعية يف  اأعيان  الفزاري من  الدين  فتاج  املوؤلف،  مكانة 

انتهت اإليه ريا�سة املذهب يف الديار ال�سامية.

كتبه . 	 بتدري�س  امل�ستغلني  اأعيانه،  اأحد  ال�سافعية جاء من  النتقاد ملذهب  اأن 

و�سرحها.

الفوائد املرجوة من حتقيقه، ومنها ما يعود على الباحث نف�سه بالطالع على . 	

كتب املدر�سة ال�سافعية، ومناهج علمائها، والوقوف على اآراء النقاد فيها.

�أهد�ف �ملو�شوع

ما �سبق بيانه يف اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره.. 	

اإبراز مكانة تاج الدين الفزاري بني علماء القرن ال�سابع ويف املذهب ال�سافعي . 	

عموًما.

اأن كان حبي�س . 	 العلم وطالبه بعد  الكتاب وتقريبه لأهل  اإخراج  الإ�سهام يف 

املكتبات اخلطية.

القرن . 	 يف  برزت  التي  ال�سافعي  املذهب  يف  النقد  مدر�سة  موؤلفات  اإخراج 

ال�سابع ثم خفت منهجها بعد ذلك، فقد قيدوا يف م�سكالت التنبيه واملهذب 

والو�سيط ال�سيء الكثري.

�لدر��شات �ل�شابقة

مل اأقف على من حقق هذه الر�سالة اأو ن�سرها يف حدود ما اطلعت عليه من بيانات 

الن�سر املدونة يف اأ�سهر قواعد املعلومات العربية.

منهج �لبحث

يتكون البحث من ق�سمني رئي�سني: 
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�لأول: �لق�شم �لدر��شي، واأ�سلك فيه منهج البحث الو�سفي.

و�لثاين: ق�شم �لتحقيق، واأتبع فيه ما يلي: 

يف  بينهما  الفروق  واأثبت  اخلطيتني،  الن�سختني  بني  واأقابل  الن�س،  اأن�سخ  اأوًل: 

احلا�سية.

ثانًيا: اأ�سلك منهج الن�س املختار، واأثبت يف ال�سلب ما يظهر يل اأنه اأقرب اإىل 

اأن الن�سختني ل تتوفر فيهما ال�سروط املعتربة جلعل  و�سع املوؤلف له، ذلك 

ا. مًّ
ُ
اإحداهما اأ

ما  َبنيِّ 
ُ
واأ  ]  [ بني حا�سرتني هكذا  الإ�سكال  والكلماِت حمل  اجلمَل  اأ�سع  ثالًثا: 

يتعلق بها يف احلا�سية: من �سقط اأو زيادة اأو ت�سحيف اأو حتريف.

عِجُم الكلماِت التي اأهملها الن�ساُخ دون اإ�سارة اإىل ذلك اإل عند اختالف 
ُ
رابًعا: اأ

املعنى.

ِبُط بال�ّسكل ما يحتاج اإىل �سبٍط من الألفاظ الغريبة اأو امل�سكلة. �سْ
َ
خام�ًسا: اأ

اأر�ُسم الكتابة بالر�سم الإمالئي املعا�سر دون تنبيه على ما يخالفه يف  �ساد�ًسا: 

الن�سختني.

ُج الأحاديَث من م�سادرها املعتَمدة، فاإن كان احلديث يف ال�سحيحني  َخرِّ
ُ
�سابًعا: اأ

ْخُرج عن 
َ
اأو اأحدهما اكتفيت بتخريجهما له، واإل خّرجته من غريهما، ول اأ

الكتب الت�سعة اإل حلاجة، ثم اأذكر كالم اأهل ال�ساأن يف احلكم عليه.

ُف بالكتب الواردة يف الكتاب ما مل تكن م�سهورة. عرِّ
ُ
�سابًعا: اأ

ترِجُم لالأعالم غري امل�سهورين، واإن كانت ال�سهرة اأمًرا ن�سبيًّا.
ُ
ثامًنا: اأ

تا�سًعا: اأ�سع ترقيًما لبداية كل ورقة من اأوراق الن�سختني، ت�سهياًل للراغبني يف 

الرجوع اإليها.
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خطة �لبحث. 

انتظم البحث مقدمة، وق�سًما درا�سيًّا، وحتقيَق الكتاب.

والدرا�سات  واأهدافه،  اختياره،  واأ�سباب  املو�سوع،  اأهمية  ففيها:  املقدمة  اأما 

ال�سابقة، ومنهج العمل فيه.

واأما الق�سم الدرا�سي، ففيه: مبحثان: 

املبحث الأول: يف حياة املوؤلف ال�سخ�سية، وفيه �سبعة مطالب: 

املطلب الأول: ا�سمه ون�سبه ولقبه وكنيته.

املطلب الثاين: مولده ون�ساأته ووفاته.

املطلب الثالث: طلبه للعلم ورحالته فيه.

املطلب الرابع: �سيوخه.

املطلب اخلام�س: تالميذه.

املطلب ال�ساد�س: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

املطلب ال�سابع: موؤلفاته.

املبحث الثاين: التعريف بالكتاب، وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب الأول: ا�سم الكتاب واإثبات ن�سبته اإىل املوؤلف.

املطلب الثاين: تعريف موجز بالكتاب.

املطلب الثالث: منهج املوؤلف يف الكتاب.

املطلب الرابع: موارد املوؤلف وم�سادره يف الكتاب.

املطلب اخلام�س: و�سف الن�سخ اخلطية.

الق�سم الثاين: حتقيق الن�س.
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الفهار�س، وفيها: 

فهر�س امل�سادر واملراجع.

فهر�س املو�سوعات.
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الق�سم الأول

الق�سم الدرا�سي

وفيه: مبحثان: 

املبحث الأول

يف حياة امل�ؤلف ال�سخ�سية

وفيه �سبعة مطالب: 

املطلب الأول

ا�سمه ون�سبه ولقبه وكنيته

 ،
)	(

الفزاري �سياء  بن  �سباع  بن  اإبراهيم  بن  عبدالرحمن  هو:  ون�شبه:  ��شمه 

، امل�سري الأ�سل، ثم الدم�سقي.
)	(

البدري

ُمَفْرَكح  لأنه  بذلك  ب  ُلقِّ بـ)الفركاح(،  اأي�سا  ويلقب  الدين،  بتاج  ا�ستهر  لقبه: 

 ،
)	(

َويك به �سيخه العز ابُن عبدال�سالم بالدُّ ، وكان ُيلقِّ
)	(

ال�ساقني، وهو املتباعد ما بينهما

الفزاري: ن�سبة اإىل قبيلة )فزارة( وتن�سب اإىل فزارة بن ذبيان: قبيلة كبرية من قي�س عيالن.  )	(

ينظر: الأن�ساب لل�سمعاين 0	/			، عجالة املبتدي للحازمي �س	0	، اللباب يف تهذيب الأن�ساب لبن 

الأثري 	/9		.

البدري: ن�سبة اإىل بدر بن عمرو بن جوية، بطن من فزازة، وهو جد عيينة بن ح�سن الفزاري.   )	(

ينظر: الأن�ساب لل�سمعاين 	/			، القامو�س املحيط للفريوزاأبادي 	/8		.

ينظر: فوات الوفيات لبن �ساكر 	/	6	، طبقات ال�سافعية لبن قا�سي �سهبة 	/75	.  )	(

ح�سن  واملراد:  ال�سيء،  البعري  يدوك  كما  وطحنه  و�سحقه  ال�سيء  دق  )الدوك(  من  ماأخوذ  الدويك:   )	(

البحث. ينظر: ل�سان العرب لبن منظور 0	/0		.
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.
)	(

حل�سن بحثه

وكنيته: اأبو حممد، فقد اتفقت امل�سادر التي ترجمت له عليها ومل اأقف على من 

ذكر غريها.

املطلب الثاين

م�لده ون�ساأته ووفاته

يف  )		6هـ(،  و�ستمائة  وع�سرين  اأربع  �سنة  الأول  ربيع  �سهر  يف  ولد  مولده: 

.
)	(

دم�سق

اإبراهيم بن �سباع  اإ�سحاق  اأبو  ن�شاأته: ن�ساأ يف بيئة علمية، فوالده برهان الدين 

، واأخوه �سرف الدين اأبو العبا�س اأحمد بن اإبراهيم الفزاري 
)	(

الفزاري �سيٌخ مقرئ

.
)	(

فقيه حمدث نحوي جمع القراءات

 طلب العلم يف �سن مبكرة، فقد �سمع احلديث من ابن الزبيدي ومل  بداأ 

، فقد تويف ابن الزبيدي �سنة )		6هـ(، وولد الفركاح 
)5(

يتجاوز ال�سابعة من العمر

�سنة )		6هـ(. ون�ساأته يف دم�سق هياأت له تلقي العلم من اأكابر علماء ع�سره.

ومما ُو�سف به يف كتب الرتاجم اأنه برع يف املذهب، وا�ستغل بالتدري�س والتاأليف 

وهو يف عقده الثالث من العمر، وله ب�سع وع�سرون �سنة، فدّر�س واألف �سنة )8	6هـ(، 

�سنة  كتاًبا  علق  اأنه  اأيدينا  بني  التي  الر�سالة  مقدمة  يف  ذكر  اإذ  ذلك،  قبل  رمبا  بل 

)8	6هـ(، فقال: “�ساألتني -اأطال اهلل بقاءك- حني وقوفك على الكتاب الذي عّلقُته 

�سنة ثمان واأربعني اأن اأ�ستخرج لك خبايا فوائده، وخفايا فرائده”، وكتب يف الفتاوى 

ينظر: فوات الوفيات لبن �ساكر 	/	6	، النجوم الزاهرة لبن تغري 8/		.  )	(

طبقات ال�سافعية لل�سبكي 8/	6	، املعجم املخت�س للذهبي �س5		، فوات الوفيات لبن �ساكر 	/	6	.  )	(

ينظر: طبقات ابن قا�سي �سهبة 	/0		.  )	(

ينظر: البداية والنهاية لبن كثري 		/0	.  )	(

ينظر: فوات الوفيات لبن �ساكر 	/	6	، الوايف بالوفيات لل�سفدي 8	/58.  )5(
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، قال 
)	(

وقد كّمل ثالثني �سنة، وذلك �سنة )	65هـ(، وكانت الفتاوى تاأتيه من الأقطار

عنه ابن كثري: “وتخرج يف الفقه اأوًل على ال�سيخ تقي الدين ابن ال�سالح، وال�سيخ عز 

الدين ابن عبدال�سالم، فربع يف املذهب �سريًعا، وتقدم و�ساد وت�سدر لال�ستغال، وهو 

.
ابن ب�سع وع�سرين �سنة، ودر�س يف �سنة ثمان واأربعني، واأفتى وهو ابن ثالثني �سنة”)	(

وفاته: تويف ، �سحى يوم الثنني، اخلام�س من جمادى الآخرة، �سنة ت�سعني 

لي عليه يف اجلامع الأموي  و�ستمائة )690هـ( وله �ست و�ستون �سنة وثالثة اأ�سهر، و�سُ

.
)	(

بعد الظهر، ودفن عند والده مبقربة باب ال�سغري، و�سلى عليه خلق كثري

املطلب الثالث

طلبه للعلم ورحالته فيه

�سبق اأنه طلب العلم وهو �سغري، فقد �سمع �سحيح البخاري من ابن الزبيدي ومل 

يتجاوز ال�سابعة من عمره كما تقدم، وتفقه على ال�سيخني عز الدين ابن عبدال�سالم 

وتقي الدين ابن ال�سالح وهو �ساب، وجل�س لال�ستغال بالعلم، ومل يذكر اأنه رحل يف 

.
)	(

طلبه

املطلب الرابع

�سي�خه

وعنهم  نهل  فمنهم  امل�سلمني،  علماء  باأكابر  تعج  ال�سابع  القرن  يف  ال�سام  كانت 

اأخذ، وكرث �سيوخه حتى قاربوا املائة نف�س، وقد و�سع له تلميذه الربزايل معجم �سيوخ 

.
)5(

يف ع�سرة اأجزاء �سغرية ذكر فيها مائة من �سيوخه

ينظر: فوات الوفيات لبن �ساكر 	/	6	، النجوم الزاهرة لبن تغري 8/		.  )	(

طبقات ال�سافعيني �س		9.  )	(

ينظر: العرب يف خرب من غرب للذهبي 	/	7	، البداية والنهاية لبن كثري 		/5		.  )	(

ينظر: املعجم املخت�س للذهبي �س5		، طبقات ال�سافعية لل�سبكي 8/	6	.  )	(

ينظر: الوايف بالوفيات لل�سفدي 8	/58، طبقات ال�سافعية لبن قا�سي �سهبة 	/	7	.  )5(
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ومن �أبرز من تلقى عنهم �لعلم: 

لعل اأول من اأّدبه وعّلمه القراآن ومبادئ العلوم والُده اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن �سباع 

 على جماعة من �سيوخ دم�سق يف �سغره قبل  الفزاري ت)	65هـ(، ثم �سمع 

اأن يبلغ احللم، ك�سراج الدين اأبي عبداهلل، احل�سني بن املبارك بن حممد الزبيدي 

الوا�سطي،  ما�ُسويه  بن  املبارك  بن  علي  احل�سن  اأبي  الدين  وتقي   ،
)	(

ت)		6هـ(

احلرميي  عمر  بن  عبداهلل  املنجا  اأبي  اللَّتِّي  وابِن   ،
)	(

ت)		6هـ( ال�سافعي  الفقيه 

، وجنم الدين مكرم بن حممد بن حمزة، املعروف 
)	(

الطاهري القزاز، ت)5	6هـ(

.
)	(

بابن اأبي �سقر القر�سي، الدم�سقي ت)5	6هـ(

ولعل �أبرز �شيوخه يف �شبابه: 

ويه اجلويني ثم الدم�سقي، كان . 	 تاج الدين اأبو حممد عبداهلل بن عمر بن َحمُّ

�سنة  تويف  التاريخ وغريه،  الهمة، �سنف  النف�س عايل  �سريف  نزيًها  فا�ساًل 

.
)5(

		6هـ

الكردي . 	 عبدالرحمن  بن  عثمان  ال�سالح  ابن  عمرو  اأبو  الدين  تقي 

لي ال�سافعي، الإمام العالمة مفتي ال�سام وحمدثها، تفقه  ْهَرُزوِري امَلْو�سِ ال�سَّ

عليه تاج الدين يف �سبابه، وانتفع به، و�سمع منه علوم احلديث، تويف �سنة 

، وذكره يف ر�سالته هذه فقال: “وهذا تلقيناه من ال�سيخ تقي الدين 
)6(

		6هـ

ابن ال�سالح”.

امل�سري، . 	 ال�سخاوي  اأبو احل�سن علي بن حممد بن عبدال�سمد  الدين  علم 

ينظر: �سري اأعالم النبالء للذهبي 		/57	، فوات الوفيات لبن �ساكر 	/	6	.  )	(

ينظر: املعجم املخت�س للذهبي �س5		، �سذرات الذهب لبن العماد 7/	6	.  )	(

ينظر: الوايف بالوفيات لبن �ساكر 7	/	0	، �سذرات الذهب لبن العماد 99/7	.  )	(

ينظر: �سري اأعالم النبالء للذهبي 		/		، ذيل التقييد للفا�سي 	/90	، �سذرات الذهب لبن العماد   )	(

.	06/7

ينظر: فوات الوفيات لبن �ساكر 	/	6	، البداية والنهاية لبن كثري 		/65	.  )5(

ينظر: الوايف بالوفيات لل�سفدي 6	/	9	، طبقات ال�سافعية لل�سبكي 6/8		.  )6(
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وغريه،  ال�ساطبي  عن  القراءات  اأخذ  ال�سافعي،  النحوي،  الفقيه،  املقرئ، 

.
)	(

وانتهت اإليه رئا�سة الإقراء والأدب يف زمانه بدم�سق، تويف �سنة 		6هـ

اأبو العز مف�سل بن علي القر�سي، ال�سافعي، الفقيه، املحدث، روى عنه ال�سيخ . 	

.
)	(

تاج الدين الفزاري، تويف �سنة 		6هـ

حمب الدين اأبو عبداهلل حممد بن حممود بن احل�سن بن هبة اهلل، املعروف . 5

ت�سانيف  وله  بغداد،  تاريخ  ذيل  موؤلف  ال�سافعي،  البغدادي،  النجار،  بابن 

.
)	(

اأخرى كثرية، تويف �سنة 		6هـ

ال�سلمي، . 6 القا�سم  اأبي  بن  عبدال�سالم  بن  عبدالعزيز  الدين  عز  حممد  اأبو 

الدم�سقي ثم امل�سري ال�سافعي، الفقيه العالمة، �سيخ الإ�سالم، تفقه عليه 

الذي  الإقليد  كتابه  مقدمة  يف  ذكره   ،
)	(

ت)660هـ( الفزاري،  الدين  تاج 

�سرح به تنبيه ال�سريازي، واأن و�سعه كان بو�سية منه، فقال: “وحمافظة على 

.
و�سية اأ�ستاذي �سيخ الإ�سالم اأبي حممد ابن عبدال�سالم”)5(

النابل�سي، . 7 املقد�سي،  نعمة  بن  بن عبدالدائم  اأحمد  العبا�س  اأبو  الدين  زين 

.
)6(

احلنبلي، الفقيه، املحدث ت)668هـ(

عبدالوهاب . 8 بن  جنم  بن  عبدالرحمن  النا�سح  بن  يحيى  الدين  �سيف 

الأن�ساري احلنبلي، �سمع من اخل�سوعي وحنبل وحّدث مب�سر ودم�سق، و�سمع 

.
)7(

منه العالمة تاج الدين الفزاري، تويف �سنة 	67هـ، وقيل �سنة 	67هـ

ينظر: العرب للذهبي 	/7		، طبقات ال�سافعية لل�سبكي 97/8	، البداية والنهاية لبن كثري 		/70	.  )	(

ينظر: �سري اأعالم النبالء للذهبي 		/8		، ذيل التقييد للفا�سي 	/89	.  )	(

لل�سبكي  ال�سافعية  7/5، طبقات  لل�سفدي  بالوفيات  الوايف   ،	6/	 �ساكر  لبن  الوفيات  فوات  ينظر:   )	(

.98/8

ينظر: العرب للذهبي 	/99	، طبقات ال�سافعية لبن قا�سي �سهبة 	/09	.  )	(

ينظر: الإقليد لدرء التقليد، ت: عبدالرحمن الغامدي، �س75.  )5(

ينظر: املعجم املخت�س للذهبي �س57	، البداية والنهاية لبن كثري 		/57	.  )6(

ينظر: العرب للذهبي 	/6		، الدار�س يف تاريخ املدار�س للنعيمي 	/56.  )7(



كتاب اإلشكاالت يف مذهب الشافعي - ألبي 

حممد تاج الدين عبدالرمحن الفزاري

العدد  الثامن واخلمسون  523العدد  الثامن واخلمسون 522

املطلب اخلام�س

تالميذه

ا�ستهر تاج الدين الفزاري حتى اأ�سبح فقيه ال�سام يف ع�سره، وانتهت اإليه رئا�سة 

املذهب، وبلغ رتبة الجتهاد، وانتفع به النا�س، قال ابن كثري: “وقد تخرج به جماعة 

و�سادة،  وفقهاء،  وعلماء،   ،
)	(

اٍة  ُق�سَ اِة  وُق�سَ ق�ساة،  واأمم ل يح�سون من  كثريون، 

، ومن اأبرزهم: 
وقادة رءو�س، وروؤ�ساء، واأئمة وكرباء”)	(

ابنه برهان الدين اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن عبدالرحمن بن اإبراهيم الفزاري، . 	

معرفة  اإليه  وانتهت  وفاته،  بعد  التدري�س  يف  وخلفه  والده،  عن  العلم  اأخذ 

.
)	(

املذهب، تويف �سنة 9	7هـ

ويعرف . 	 عبدال�سمد،  بن  مكي  بن  بن عمر  اأبو عبداهلل حممد  الدين  �سدر 

�سنة  تويف  الأعالم،  اأحد  ال�سافعي،  العثماين  الأ�سل  امل�سري  الوكيل،  بابن 

.
)	(

6	7هـ

جنم الدين اأبو العبا�س اأحمد بن حممد بن �سامل بن �س�سري الربعي التغلبي . 	

.
)5(

ال�سافعي، قا�سي دم�سق ورئي�سها، تويف �سنة 		7هـ

ال�سافعي، . 	 ال�سْهبي  الأ�سدي،  ذوؤيب  بن  عبدالوهاب  حممد  اأبو  الدين  كمال 

املعروف بابن قا�سي �سهبة، لزم ال�سيخ تاج الدين الفزاري وانتفع به واأعاد 

.
)6(

بحلقته وتخرج به، تويف �سنة 6	7هـ

جمع قا�سي ق�ساة.  )	(

طبقات ال�سافعيني �س		9.  )	(

للذهبي  املخت�س  املعجم   ،	0/6 لل�سفدي  بالوفيات  الوايف   ،		/	 �ساكر  الوفيات لبن  فوات  ينظر:   )	(

�س55.

ينظر: الوايف بالوفيات لل�سفدي 	/86	، طبقات ال�سافعية لل�سبكي 9/	5	.  )	(

ينظر: الوايف بالوفيات لل�سفدي 8/		، طبقات ال�سافعية لل�سبكي 0/9	.  )5(

ينظر: طبقات ال�سافعية لل�سبكي 0	/			، البداية والنهاية لبن كثري 		/6		.  )6(
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تيمية . 5 بن  عبدال�سالم  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  الدين،  تقي  العبا�س،  اأبو 

احلراين ثم الدم�سقي، العلم العالمة، �سيخ الإ�سالم، �سمع من ال�سيخ تاج 

.
)	(

الدين الفزاري �سحيح البخاري، تويف �سنة 8	7هـ

الإ�سبيلي . 6 الرِبزايل  يو�سف  بن  حممد  بن  القا�سم  حممد  اأبو  الدين  علم 

الدم�سقي، موؤرخ الع�سر، تفقه بال�سيخ تاج الدين الفزاري، وخرج له م�سيخة 

.
)	(

يف ع�سرة اأجزاء عن مائة نف�س، تويف �سنة 9	7هـ

قامياز . 7 بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  الذهبي  الدين  �سم�س 

تاج  ال�سيخ  اأدرك  الإ�سالم،  تاريخ  جمع  ال�سافعي،  الدم�سقي  ثم  الرتكماين 

.
)	(

الدين الفزاري و�سمع منه يف حلقة اإقرائه، تويف �سنة 8	7هـ

املطلب ال�ساد�س

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

�أوًل: مكانته �لعلمية: 

فدّر�س  وتالميذه،  اأقرانه  بني  رفيعة  ومنزلة  عالية،  علمية  مكانة  الفزاري  تبواأ 

عنه،  والآخذون  تالميذه  فكرث  عمره،  من  الع�سرينات  يف  �ساب  وهو  واأفتى  و�سّنف 

والأ�سول  الفقه  يف  الت�سانيف  و�سنف  ال�سام،  بالد  يف  املذهب  ريا�سة  اإليه  وانتهت 

 اأول ما فتحت، 
)	(

واحلديث والتاريخ ودر�س واأعاد يف مدار�سها، فقد اأعاد بالنا�سرية

ينظر: معجم ال�سيوخ للذهبي 	/56، البداية والنهاية لبن كثري 		/	0	.  )	(

ينظر: تذكرة احلفاظ للذهبي 	/95	، طبقات ال�سافعية لل�سبكي 0	/	8	، الدار�س للنعيمي 	/	8.  )	(

ينظر: فوات الوفيات لبن �ساكر 	/5		، طبقات ال�سافعية لل�سبكي 00/9	.  )	(

وغربي  ب�سرق  والرواحية  الأموي  اجلامع  �سمايل  الفرادي�س  باب  داخل  اجلوانية  النا�سرية  املدر�سة   )	(

للنعيمي  الدار�س  النا�سر، ينظر:  اإن�ساء امللك  القيمرية ال�سغرى واملقدمية اجلوانية  ب�سمال و�سرقي 

�س50	.
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دّر�س  ثم   ،
)	(

والنورية  ،
)	(

بال�سومانية ودّر�س  تركها،  ثم   
)	(

املجاهدية يف  ودّر�س 

.
)5(

 اإىل اأن تويف ،
)	(

بالبادرائية

ثانًيا: ثناء �لعلماء عليه: 

ف�سله  على  يدل  مبا  عنه  العلم  تلقوا  الذين  وطالُبه  ع�سره  علماُء  عليه  اأثنى 

ومكانته، ومن ذلك: 

قال ال�سفدي: “العالمة الإمام، مفتي الإ�سالم، فقيه ال�سام، خرج من حتت يده 

رئا�سة  اإليه  وانتهت  و�سّنف  وناظر  ودر�س  واملفتني،  واملدر�سني  الق�ساة  من  جماعة 

.
املذهب”)6(

�سّنف  ال�سافعية،  كبري  الإ�سالم،  �سيخ  ال�سام،  فقيه  “الإمام،  الذهبي:  وقال 

َفْرِط ذكائه  الأذكياء املناظرين، وكان مع  اأحد  الأئمة، وكان  به  الت�سانيف وتخرج 

ما يف املناظرة متبحًرا يف الفقه واأ�سوله، وانتهت  د ذهنه مالزًما لال�ستغال مقدَّ وتَوقُّ

.
اإليه رئا�سة املذهب يف الدنيا”)7(

الفرق،  مفتي  زمانه،  يف  الإطالق  على  املذهب  �سيخ  “العالمة  كثري:  ابن  وقال 

اأحد املجتهدين، فقيه ال�سام، وكان فيه كرم زائد وموا�ساة واأخالق جميلة، وع�سرة 

�سديق، فقري النف�س رحيب ال�سدر، له عبارة ح�سنة جزيلة ف�سيحة وخطابة بليغة 

املدر�سة املجاهدية الربانية يف دم�سق، واقفها الأمري جماهد الدين بزان بن يامني الكردي، ينظر:   )	(

الدار�س للنعيمي 	/			.

املدر�سة ال�سومانية اأن�ساأتها خاتون بنت ظهري الدين �سومان، ينظر: الدار�س للنعيمي 	/8		.  )	(

املدر�سة النورية الكربى، اأن�ساأها امللك العادل نور الدين حممود ابن زنكي �سنة 	65هـ، ينظر: الدار�س   )	(

للنعيمي 	/66	.

املدر�سة البادرائية داخل باب الفرادي�س وال�سالمة �سمايل جريون و�سرقي النا�سرية اجلوانية، ينظر:   )	(

الدار�س للنعيمي 	/	5	.

ينظر: العرب للذهبي 	/7		، البداية والنهاية لبن كثري 		/5		.  )5(

الوايف بالوفيات لبن �ساكر 8	/58.  )6(

املعجم املخت�س للذهبي �س5		.  )7(
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ال�ستغال  كثري  الهمة،  عايل  البديعة،  وامل�سنفات  املهمة،  والفنون  اجلمة  الفوائد 

واملطالعة، مداوًما على ال�ستغال يف جميع حالته، وكان حمبًبا اإىل النفو�س موقًرا 

وتوا�سعه  وف�سله  وعقله  وريا�سته  وعلمه  وكرمه  وفوائده  وعفته  لديانته  عندهم 

.
ون�سحه للم�سلمني”)	(

النافعة،  العلوم  من  كثرية  فنون  فيه  اجتمع  ممن  كان  “وقد  ا:  اأي�سً عنه  وقال 

وكتابه الإقليد الذي جمع على اأبواب التنبيه، دليل على فقه نف�سه وعلو قدره، وقوة 

همته ونفوذ نظره، وات�سافه بالجتهاد ال�سحيح يف غالب ما �سّطره، وقد انتفع به 

.
النا�س”)	(

.
اًرا”)	( وقال ال�سبكي: “فقيه اأهل ال�سام، كان اإماًما مدقًقا نظَّ

واخلري  بالف�سل  امل�سهور  الإ�سالم،  و�سيخ  ال�سام  فقيه  “الإمام  اليافعي:  وقال 

.
)	(”

والتباع، و�سيخ املذهب على الإطالق يف زمانه

وقال النعيمي: “الإمام العالمة مفتي الإ�سالم برع يف املذهب وهو �ساب وجل�س 

.
لال�ستغال وله ب�سع وع�سرون �سنة وكتب يف الفتاوى وقد كمل ثالثني �سنة”)5(

املطلب ال�سابع

م�ؤلفاته

العلم،  الفزاري م�سنفات كثرية يف فنون خمتلفة من  الدين  تاج  الإمام  �سّنف 

منها: 

طبقات ال�سافعيني �س		9.  )	(

البداية والنهاية 		/5		.  )	(

طبقات ال�سافعية الكربى 8/	6	.  )	(

مراآة اجلنان 	/	6	.  )	(

الدار�س 	/80.  )5(
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	 ..
)	(

اخت�سار املو�سوعات لبن اجلوزي، قال ابن كثري: وهو عندي بخطه

كتاب الإ�سكالت، وهو مو�سوع الدرا�سة. . 	

الإقليد لدرء التقليد، وهو �سرح على التنبيه لل�سريازي، مل يكمله، و�سل فيه . 	

 .
)	(

اإىل النكاح

	 ..
)	(

جمع تاريًخا عّلق فيه احلوادث التي وقعت اإىل زمنه

5 ..
)	(

تعليقة على الوجيز يف الفقه ال�سافعي لأبي حامد الغزايل، يف جملدات

6 ..
)5(

الرخ�سة العميمة يف اأحكام الغنيمة. مطبوع

 لبن يون�س املو�سلي.. 7
)6(

�سرح قطعة من التعجيز يف خمت�سر الوجيز

8 ..
)7(

�سرح على الو�سيط لأبي حامد الغزايل، يف نحو ع�سرة اأ�سفار

9 ..
)8(

�سرح ورقات اإمام احلرمني يف اأ�سول الفقه

	0 . .
)9(

غاية ال�سول يف معرفة علم الأ�سول

		 ..
)	0(

الفتاوى، قال ابن قا�سي �سهبة: وله الفتاوى فيها فوائد

البداية والنهاية 		/5		، وينظر: عقد اجلمان للعيني 	/	9.  )	(

ق ق�سم منه يف اجلامعة الإ�سالمية يف خم�س ر�سائل ماج�ستري. ُحقِّ  )	(

ينظر: املعجم املخت�س للذهبي �س5		، طبقات ال�سافعية لبن قا�سي �سهبة 	/76	.  )	(

ينظر: طبقات ال�سافعية لل�سبكي 8/	6	.  )	(

مطبوع بتحقيق: نا�سر بن �سعود ال�سالمة، ومعه رد النووي: تخمي�س الغنيمة وق�سمتها.  )5(

ينظر: طبقات ال�سافعية لبن قا�سي �سهبة 	/76	.  )6(

ينظر: الوايف بالوفيات لل�سفدي 8	/59.  )7(

ا الطالبة: �سارة بنت  حققه: عبداحلي عزب عبدالعال، ماج�ستري بجامعة الأزهر 	0		هـ، وحققته اأي�سً  )8(

�سايف الهاجري، يف جامعة الكويت، ماج�ستري 8			هـ، ثم طبعته دار الب�سائر الإ�سالمية بتحقيقها.

حققته الطالبتان: ماجدة بنت �سامل باجابر وعزيزة بنت حممد العجالن، يف ر�سالتي ماج�ستري، كلية   )9(

اأ�سول الدين، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.

)0	( طبقات ال�سافعية لبن قا�سي �سهبة 	/76	.
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		 ..
)	(

ك�سف القناع يف حل ال�سماع

		 ..
)	(

نار القب�س بذات الغل�س، يف اأحوال م�سايخ ال�سوفية

		 ..
)	(

نهج الذريعة اإىل علم ال�سريعة

الوايف بالوفيات لل�سفدي 8	/59، فوات الوفيات لبن �ساكر 	/	6	.  )	(

فوات الوفيات لبن �ساكر 	/	6	، املنهل ال�سايف لبن تغري 55/7	.  )	(

هدية العارفني للبغدادي 	/6	5.  )	(
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املبحث الثاين

التعريف بالكتاب

وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب الأول

ا�سم الكتاب واإثبات ن�سبته اإىل امل�ؤلف

عليه  يُن�ّس  ومل  و�سعها،  التي  املقدمة  يف  لكتابه  ا�سًما    املوؤلف  يذكر  مل 

الُن�ّساخ يف اآخرها، غري اأن الن�سختني اللتني وقفُت عليهما تقعان �سمن جمموعني، 

كما �سياأتي بيانه يف و�سف الن�سخ اإن �ساء اهلل تعاىل.

مكتوب يف اأول املجموع الأول املحفوظ يف مكتبة �سرتا�سبورج بفرن�سا يف ت�سمية ما 

ي�ستمل عليه من كتب: كتاب الإ�سكالت، وكذلك يف غالف ن�سخة برلني بخط نا�سخ 

خمطوطات  فهر�س  يف  الكبي�سي  و�سماه  الفزاري،  �سباع  لبن  الإ�سكالت  املجموع: 

: الإ�سكالت لأبي اإبراهيم عبدالرحمن بن اإبراهيم بن �سباع 
)	(

مكتبة ا�سرتا�سبورج

الفزاري البدري ت)690هـ / 	9		م(.

“الإ�سكالت  با�سم:  احلرمني(  اإمام  ورقات  )�سرح  املوؤلف  كتاب  حمقق  وذكره 

، وتبعه على ذلك حمققو كتاب “الإقليد لدرء التقليد”، وكذا 
يف الفقه ال�سافعي”)	(

حمققتا كتاب “غاية ال�سول يف معرفة علم الأ�سول”.

اأما اإثبات ن�سبته للموؤلف، فهو مذكور يف مقدمة الن�سخة الفرن�سية، ففيها: “قال 

اأوحُد املجتهدين، ال�سيُخ العالمُة تاُج الدين اأبو حممد عبدالرحمن بن اإبراهيم بن 

�س8	.  )	(

�س7	.  )	(
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ا يف �سدر الن�سخة الأملانية: “الإ�سكالت لبن  �سباع الفزاريُّ ال�سافعي”، وما ُذكر اأي�سً

�سباع الفزاري”.

املطلب الثاين

تعريف م�جز بالكتاب

بني امل�سنف يف مقدمة الكتاب �سبب تاأليفه له، فقال: “الكتاب فيه اإيراد خلم�سني 

اإ�سكاًل على م�سائل فقهية يف مذهب الإمام ال�سافعي، خم�سة وع�سرون اإ�سكاًل على 

املذهب عموًما، وع�سرة اإ�سكالت على كتاب املهذب لأبي اإ�سحاق ال�سريازي، وخم�سة 

اإ�سكالت على كتاب الو�سيط لأبي حامد الغزايل، وخم�سة اإ�سكالت اأخرى وازن فيها 

بني كالم ال�سيخني يف كتابيهما.

وذكر يف املقدمة اأن هذه الإ�سكالت خل�سها من موؤلٍَّف له �سّنفه عام )8	6هـ(، 

ه. ومل ُي�َسمِّ

وقد جعل الكتاب يف ثالثة اأبواب: 

الباب الأول: يف اإ�سكالت على املذهب عموًما.

والباب الثاين: يف اإ�سكالت وموؤاخذات على كالم ال�سيخني اأبي اإ�سحاق ال�سريازي 

واأبي حامد الغزايل يف كتابيهما املهذب والو�سيط.

والباب الثالث: فيما يجب حفظه ول ي�سع جهله.

غري اأن الباب الثالث: مل اأجد له اأثًرا، فالن�سختان خلتا من ذكره. 

املطلب الثالث

منهج امل�ؤلف يف الكتاب

مل يذكر املوؤلف منهجه يف كتابه، وميكن تلخي�سه يف النقاط التالية: 

يذكر امل�ساألة حمل الإ�سكال، بتحديد الباب الذي تنتمي اإليه، كالطهارة اأو ال�سالة، 
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اأو احلج، اأو البيع، وهكذا.

اأو مدركه،  ثم يورد امل�ساألة مو�سع الإ�سكال، ويبني وجه الإ�سكال فيها، وماأخذه 

ويف الإ�سكالت التي اأوردها على ال�سريازي والغزايل يورد ن�س كالمهما.

يذكر غالًبا دليل امل�ساألة، ويبني وجهه، ثم يذكر العرتا�سات عليه، اإما ب�سعف 

الدليل، اأو مبعار�سة ما هو اأقوى منه له، اأو مبا هو اأ�سرح اأو اأظهر.

ثم يذكر الراأي املختار مقروًنا بدليله ووجه ترجيحه.

املطلب الرابع

م�ارد امل�ؤلف وم�سادره يف الكتاب

اإل على عدد قليل جًدا من كتب  مل يذكر امل�سنف موارده يف كتابه، ومل ين�س 

لل�سريازي،  واملهذب  للمزين،  واملخت�سر  لل�سافعي،  الأم  منها:  الفقهية،  ال�سافعية 

والو�سيط للغزايل، ولعل �سبب ذلك ما ذكره يف املقدمة من اأن هذه الإ�سكالت مما 

�سمعه من �سيوخه يف اأثناء الدر�س، اأو هي مما ظهر له وقت تدري�سه.

ومل يحل يف كتابه هذا على كتبه الأخرى، التي ُتعد من املطولت، ك�سرحه على 

املهذب اأو الوجيز اأو التنبيه.

ومبقارنة كالمه هنا بكالمه على امل�سائل نف�سها يف كتابه الإقليد مل اأجد ذكًرا اإل 

خلم�س م�سائل، مع اختالف يف ال�سياغة، وبع�سها اأغفل فيها الكالم عن الإ�سكال، 

اأو �سرح  اإما هو �سرح املهذب  الإ�سكالت  اأخذ منه هذه  الكتاب الذي  اأن  مما يقوي 

الو�سيط، واهلل اأعلم.

املطلب اخلام�س

و�سف الن�سخ اخلطية

وقفت على ن�سختني خمطوطتني �سمن جمموعني، ومل اأقف على غريهما بعد بحث 

الإلكرتونية،  للفهار�س  املتاحة  البيانات  املكتبات، وكذا قواعد  اأ�سهر  لفهار�س  وتتبع 
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وو�سفهما كالتايل: 

�لن�شخة �لأوىل: يرمز لها باحلرف )ب(.

حمفوظة يف مكتبة الدولة يف برلني، عا�سمة اأملانيا، رقمها )987	(، من اللوح: 

)	ب - 6اأ(.

 كتبت �سنة 877هـ/ 	7		م، ول يعرف ا�سم النا�سخ.

خطها ن�سخي، وا�سح، الأبواب حممرة.

تقع يف �سبعة األواح، اأربع ع�سرة ورقة، كل ورقة فيها )9	( �سطًرا، وكل �سطر فيه 

)		( كلمة.

�لن�شخة �لثانية: يرمز لها باحلرف )�س(.

حمفوظة يف املكتبة الوطنية اجلامعية يف مدينة �سرتا�سبوغ، الواقعة �سرق فرن�سا، 

رقمها )	9		(. من اللوح: )و9		-			(.

 كتبت بتاريخ 8	 ربيع الأول �سنة 8			، املوافق 	86	م، ونا�سخها هو: �سليمان 

بن �سالح بن اأحمد املكي.

خطها ن�سخي، وا�سح.

فيه  �سطر  وكل  �سطًرا،   )	7( فيها  ورقة  كل  ورقات،  �سبع  األواح،  اأربعة  يف  تقع 

)6	( كلمة.

وهذه الن�سخة: م�سححة، وعليها بالغات ووقوفات.
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مناذج من الن�سخ اخلطية

ظهر غالف جمموع برلني، وفيه اأ�سماء الكتب

الورقة الأوىل والأخرية من ن�سخة برلني
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الورقة الثانية من فهر�س جمموع �سرتا�سبورغ، وفيه اأ�سماء الكتب

الورقة الأوىل والأخرية من ن�سخة �سرتا�سبورغ
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الق�سم الثاين

حتقيق الن�س

[ ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم وبه ن�ستعني، رب ي�سر. [ ]ب/	اأ ]ف/	اأ
بن  عبدالرحمن  حممد  اأبو  الدين  تاُج  العالمُة  ال�سيُخ  املجتهدين  اأوحُد  ]قال 

 :
اإبراهيَم بِن �ِسباع الفزاريُّ ال�سافعي[)	(

]احلمد هلل كما يليق بكمال وجِهه، وعزِّ جالله، احلمد هلل على نعمائه، حمًدا 
د اأنبيائه وعلى اآله واأزواجه واأ�سفيائه.  ه و�سماَءه، وال�سالُة وال�سالم على �سيِّ مالأ اأر�سَ

ثمان  �سنة  علقُته  الذي  الكتاب  على  وقوفك  حني  بقاءك-  اهلل  -اأطال  �ساألتني 

اأ�ستخرج لك خبايا فوائده، وخفايا فرائده، فامتثلُت طائًعا، وبادرت  اأن   
)	(

واأربعني

ن  ُدوِّ ول  الآفاق،  �ساع يف  لي�ست مما  الفقهية  املباحث  من  وخّرجت جملة  م�سارًعا، 

اأفواه امل�سايخ  ال�سمَع من   
]قرعت[)	( هذا التدوين يف بطون الأوراق، ولكنها فوائد 

ها �سمح بها خاطري حال اإقراء الدرو�س، وجعلت هذه اجلملة اجلليلة  ال�سيوخ، وبع�سُ

.
)5(])	(

ا للوتر من الأعداد، فاإن اهلل تعاىل وتر يحب الوتر يف ثالثة اأبواب حبًّ

غري موجودة يف )�س(.  )	(

يعني: و�ستمائة، فهو من اأعيان القرن ال�سابع.   )	(

واإذا علمنا اأن ولدته كانت �سنة )		6هـ( فيعني اأنه علق كتابه وعمره )		( �سنة، رحمه اهلل رحمة 

وا�سعة، و�سبق يف ترجمته اأنه ا�ستغل بالتدري�س والتاأليف وعمره ب�سع وع�سرون �سنة. ول اأدري اأي كتبه 

تنبيه  �سرح على  وهو  والإقليد  للغزايل يف جملدات،  الوجيز  على  تعليقة  الفقه:  فله يف  املق�سود،  هو 

ال�سريازي مل يتمه و�سل فيه اإىل اآخر باب الوقف، و�سرح و�سيط الغزايل يف نحو ع�سرة اأ�سفار، و�سرح 

التعجيز يف خمت�سر الوجيز يف الفروع للمو�سلي.

يف املخطوط: قرع، ويف احلا�سية: “لعله: قرعت”، وهو الذي يقت�سيه ال�سياق.  )	(

 87/8 واحد  اإل  ا�سم  مائة  هلل  باب  الدعوات،  كتاب  يف    هريرة  اأبي  عن  البخاري  اأخرجه  احلديث   )	(

ح)0		6(، وم�سلم يف كتاب الذكر والدعاء، باب يف اأ�سماء اهلل تعاىل وف�سل من اأح�ساها 	/	06	 ح)677	(. 

“بعد خطبته مهدها هذه اجلملة ثالثة  الأملانية )ب(، وفيها:  الن�سخة  هذه املقدمة غري موجودة يف   )5(

اأبواب”.
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]املطلبي  ال�سافعي  مذهب  على  ترد  اإ�سكالت   
]تعديد[)	( يف  �لأول:   

]�لباب[)1(
 من غري تقييد بكتاب.

 ور�سي عنه[)	(

اإ�سحاق  اأبي  الإمامني  ]كتابي  على  وموؤاخذات  اإ�سكالت  يف  �لثاين:   
]�لباب[)4(

: املهذب والو�سيط.
)7(] 

)6(

 واأبي حامد الغزايل
)5(

ال�سريازي

.
)9(

 �لثالث: فيما يجب حفظه ول ي�سع جهله
]�لباب[)8(

.
]وهذا حني ال�سروع يف املق�سود[)0	(

غري موجودة يف )ب(.  )	(

يف )ب(: تعدد.  )	(

غري موجودة يف )ب(.  )	(

غري موجودة يف )ب(.  )	(

هو: اإبراهيم بن علي بن يو�سف الفريوز اأبادي، اأبو اإ�سحاق ال�سريازي، ولد �سنة )	9	هـ( وقيل غري   )5(

ذلك، اأخذ عن اأبي بكر الربقاين واأبي القا�سم الكرخي واأبي الطيب الطربي وغريهم. وعنه: اخلطيب 

البغدادي واأبي الوليد الباجي واأبي احل�سن العبدري. له: التب�سرة و�سرح اللمع يف الأ�سول، والتنبيه 

واملهذب يف الفقه، وطبقات الفقهاء وغريها. تويف �سنة )76	هـ(.

ينظر: الأن�ساب لل�سمعاين 	/7		، املجموع للنووي 	/		، ال�سري للذهبي 8	/	5	.

هو: حممد بن حممد بن حممد بن اأحمد، اأبو حامد، الغزايل، الطو�سي، ولد بطو�س �سنة )50	هـ(،   )6(

اإ�سحاق  اأبو  وعنه:  الطو�سي.  حممد  بن  والف�سل  الروا�سي  وعمر  اجلويني  احلرمني  اإمام  عن  اأخذ 

اإبراهيم بن حممد الغنوي واأبو الفتح ابن برهان، واأبو بكر ابن العربي املالكي. له: امل�ست�سفى واملنخول 

يف الأ�سول، والب�سيط والو�سيط والوجيز يف الفقه وغريها. تويف �سنة )505هـ(.

ينظر: طبقات ال�سافعية لل�سبكي 6/	9	، �سري اأعالم النبالء للذهبي 9	/			.

غري موجودة يف )ب(.  )7(

غري موجودة يف )ب(.  )8(

الباب الثالث غري موجود يف الن�سختني، فلعل امل�سنف عدل عن و�سعه؛ لأنه ل يظهر يف قيد الفراغ يف   )9(

الن�سختني ما يدل على �سقط فيهما. واهلل اأعلم.

)0	( غري موجودة يف )ب(.
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الباب الأول

 يف كتاب الطهارة كثري، ولكنا مل ُنِطل 
 على املذهب، ]ومنها[)	(

يف ]اإ�سكالت[)	(

 م�ساركته، واقت�سرنا على اإ�سكال يف 
 لكرثة الوارد ممن ]تعاف[)	(

فيه ]النق�َس[)	(

.
كتاب التيمم مل جند عنه جواًبا ]يف م�سطور ول مذكور[)5(

م�سح  من  فيه  لبد  التيمم  اأن   
امل�سهور[)6(   ال�سافعي  مذهب  ]اأن  وهو 

 
]اأهل[)9( عامة  واحتج   ،

)8(

�سربتني من  باأقل  يجوز  ول   ،
)7(

املرفقني اإىل  اليدين 

.
)		(

، والقيا�س ل يعار�س الن�س
)	0(

املذهب بالقيا�س على الو�سوء

يف )ب(: الإ�سكال.  )	(

يف )ب(: منها.  )	(

يف )�س(: النف�س.  )	(

يف )�س(: تعاق. وعلى كال التقديرين يبقى الكالم غري ظاهر.  )	(

غري موجود يف )�س(.  )5(

غري موجود يف )�س(.  )6(

ينظر: احلاوي الكبري للماوردي 	/			، املهذب لل�سريازي 	/66، الو�سيط للغزايل 	/80	.  )7(

ينظر: البيان للعمراين 	/	6	، ال�سرح الكبري للرافعي 	/9		، املجموع للنووي 	/0		، قال النووي:   )8(

“واأما حكم امل�ساألة فمذهبنا امل�سهور اأن التيمم �سربتان: �سربة للوجه و�سربة لليدين مع املرفقني”.

غري موجودة يف )�س(.  )9(

)0	( ون�س على ذلك ال�سافعي  يف الأم 	/	0	، فقال: “ومعقول اأنه اإذا كان التيمم بدًل من الو�سوء 

على الوجه واليدين اأن يوؤتى بالتيمم على ما يوؤتى بالو�سوء عليه فيهما”. ووجه القيا�س يف م�سح اليدين 

اإىل املرفقني على غ�سلهما يف الو�سوء ظاهر، ويوؤيد ذلك اأن اهلل تعاىل اأمر بغ�سل اليد اإىل املرفق يف 

الو�سوء، وقال يف اآخر الآية: )ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ( ]املائدة: 6[، 

وظاهره اأن املراد باليد اليد املو�سوفة اأوًل يف الو�سوء اإىل املرفق، وهذا املطلق يف التيمم حممول على 

القيا�س ذكره غري واحد، منهم اجلويني يف نهاية  اآية واحدة. وهذا  الو�سوء، ل�سيما وهي  املقيد يف 

املطلب 	/60	، والروياين يف بحر املذهب 	/	8	، والنووي يف املجموع 	/			.

باملاء غري غ�سل  الوجه  ملا كان غ�سل  اأنه  وبيانه:  ا  اأي�سً الو�سوء  التيمم على  ال�سربتني يف  واأما قيا�س 

اليدين، فكذلك يجب اأن تكون ال�سربة للوجه يف التيمم غري ال�سربة لليدين.

)		( بل ال�سنة الثابتة ال�سحيحة تق�سي على القيا�س وتقدم عليه عند ال�سافعي وجميع اأ�سحابه.

ينظر: اللمع لل�سريازي �س	7، الربهان للجويني 	/	0	.
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واحتج قوم بحديث عبداهلل بن عمر  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: “التيمم �سربتان: 

 املدعى، اإّل 
، وهذا ن�س يف ]امل�ساألة[)	(

�سربة للوجه و�سربة لليدين اإىل املرفقني”)	(

 ال�سحيح، هكذا ذكره 
اأنه حديث �سعيف وموقوف على ابن عمر من قوله ]على[)	(

، وهكذا احتج به ال�سافعي  من قول ابن 
)5(

 وغريه من اأئمة احلديث
)	(

البيهقي

.
)6(

عمر  ومل يرفعه

 : اأنه  ويف �سحيح البخاري وم�سلم من حديث عمار بن يا�سر

وجهه  بهما  م�سح  ثم  نفخهما  ثم  الأر�س   
]على[)7( بيديه  ف�سرب  التيمم  »و�سف 

 بيديك 
، ويف لفظ اأنه قال لعمار : »اإمنا كان يكفيك ]اأن ت�سرب[)9(

)8(

وكفيه«

اأخرجه مرفوًعا من حديث ابن عمر: الطرباين يف الكبري 		/67	 ح)66			(، والدارقطني يف �سننه   )	(

	/			-			 ح)685، 686(، واحلاكم يف امل�ستدرك 	/87	-88	 ح)		6، 6	6، 8	6(، والبيهقي يف 

املعرفة 	/		 ح)	55	-555	(.

قال عبداحلق الإ�سبيلي يف الو�سطى 	/			: “اإمنا رواه الثقات موقوًفا عن ابن عمر”، وقال ابن حجر 

يف البلوغ 	/		: “�سّحح الأئمة وقفه”.

غري موجود يف )�س(.  )	(

غري موجود يف )ب(.  )	(

ينظر: ال�سنن الكربى 	/ 9		، قال: “رواه علي بن ظبيان، عن عبيد اهلل بن عمر فرفعه وهو خطاأ،   )	(

وال�سواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوف. ورواه �سليمان بن اأبي داود احلراين، عن �سامل، ونافع، 

عن ابن عمر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ورواه �سليمان بن اأرقم التيمي، عن الزهري، عن �سامل، عن اأبيه، عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. و�سليمان بن اأبي داود و�سليمان بن اأرقم �سعيفان ل يحتج بروايتهما، وال�سحيح رواية معمر 

وغريه، عن الزهري، عن �سامل، عن ابن عمر من فعله.

كالدارقطني يف �سننه 	/			، واحلاكم يف امل�ستدرك 	/87	.  )5(

لعله يريد ما يف خمت�سر املزين �س		، اأن ال�سافعي قال: “وعن ابن عمر اأنه قال: �سربة للوجه و�سربة   )6(

لليدين اإىل املرفقني”.

غري موجود يف )�س(.  )7(

 75/	 فيهما،  ينفخ  هل  املتيمم  باب  التيمم،  كتاب  يف  البخاري  عند  فهو  منه،  قريب  بلفظ  اأخرجاه   )8(

“ف�سرب  البخاري:  عند  ولفظه  	/80	 ح)68	(،  التيمم  باب  كتاب احلي�س،  وم�سلم يف  ح)8		(، 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكفيه الأر�س، ونفخ فيهما، ثم م�سح بهما وجهه وكفيه”.

غري موجودة يف )�س(.  )9(
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 .
)	(

 الرتاب ثم تنفخهما ثم مت�سح بهما وجهك ويديك«
]على[)	(

 يف هذه امل�ساألة حديث ابن ال�سمة 
)	(

 واحلديث الذي اعتمد عليه ال�سافعي

، وهو من حديث اأبي داود 
 ]اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تيمم فم�سح وجهه وذراعيه[)5(

)	(



 .
)8(

 م�سلم والبخاري 
، ولي�س ]يف ال�سحة والوثوق كحديث[)7(

)6(



غري موجودة يف )�س(.  )	(

هو عند م�سلم ولفظه: “اإمنا كان يكفيك اأن ت�سرب بيديك الأر�س، ثم تنفخ، ثم مت�سح بهما وجهك   )	(

وكفيك”، اأخرجه يف كتاب احلي�س، باب التيمم 	/80	 ح)68	(.

قال ال�سافعي يف الأم 	/	0	: “اأخربنا اإبراهيم بن حممد عن اأبي احلويرث عبدالرحمن بن معاوية   )	(

عن الأعرج عن ابن ال�سمة اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تيمم فم�سح وجهه وذراعيه”.

هو: اأبو اجُلهيم بن احلارث بن ال�سمة بن مبذول، النجاري الأن�ساري، قيل ا�سمه: عبداهلل، وقيل: احلارث،   )	(

�سحابي معروف، هو ابن اأخت اأبي بن كعب، بقي اإىل خالفة معاوية ، وحديثه يف ال�سحيحني.

ينظر: الإ�سابة لبن حجر 7/	6، التقريب لبن حجر �س8			.

غري موجودة يف )ب(.  )5(

قوله: “وهو من حديث اأبي داود” يحتمل اأنه اأراد �سليمان بن الأ�سعث �ساحب ال�سنن، وبخا�سة اأنه قابله   )6(

بالبخاري وم�سلم، غري اأن رواية اأبي داود حلديث ابن ال�سمة لي�س فيها ذكر الذراعني ول ال�سربتني، 

بل ذكر اليدين فقط، ولفظه: “قال اأبو اجلهيم: اأقبل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نحو بئر جمل، فلقيه رجل ف�سلم 

اأتى على جدار، فم�سح بوجهه ويديه، ثم رد عليه  ال�سالم، حتى  ملسو هيلع هللا ىلص عليه  عليه، فلم يرد ر�سول اهلل 

ال�سالم”، اأخرجه يف كتاب الطهارة، باب التيمم يف احل�سر 	/			 ح)9		(، ثم هو مروي عنده بلفظ 

البخاري واإ�سناده.

وقد يكون مراده باأبي داود هنا الأعرج الراوي عن ابن ال�سمة، وهو عبدالرحمن بن هرمز، موىل ربيعة 

بن احلارث، الإمام الثقة الثبت، مات �سنة )7		هـ(، فرواية ال�سافعي والبخاري وم�سلم مدارها عليه. 

ينظر ترجمته يف: طبقات ابن �سعد 5/	8	، ال�سري للذهبي 69/5. 

يف )ب(: “م�ساوًيا يف ال�سحة حلديث”.  )7(

ووجه كون رواية ال�سيخني اأ�سح من رواية ال�سافعي، اأن رواية ال�سافعي منقطعة؛ لأن فيها: عن الأعرج   )8(

واإمنا �سمعه من عمري موىل ابن عبا�س عن ابن ال�سمة، وهو  عن ابن ال�سمة، وهو مل ي�سمعه منه، 

املخرج يف ال�سحيحني، فعند البخاري: حدثنا يحيى بن بكري قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، 

عن الأعرج قال: �سمعت عمريا موىل ابن عبا�س قال: اأقبلت اأنا وعبداهلل بن ي�سار موىل ميمونة زوج 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى دخلنا على اأبي جهيم بن احلارث بن ال�سمة الأن�ساري”، خرجه يف كتاب التيمم، باب 

التيمم يف احل�سر اإذا مل يجد املاء وخاف فوت ال�سالة، 	/	7 ح)7		(، وذكره م�سلم معلًقا ب�سيغة 

اجلزم يف كتاب الطهارة، باب التيمم لرد ال�سالم 	/	8	 ح)69	( قال: “وروى الليث بن �سعد، عن 

جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن بن هرمز، عن عمري، موىل ابن عبا�س”، ثم �ساق احلديث، وفيه: 

“دخلنا على اأبي اجلهم” ولي�س: “اأبي جهيم”.



د. عبد احلكيم بن حممد أرزقي بلمهدي

العدد  الثامن واخلمسون  541العدد  الثامن واخلمسون 540

 فيلزم من العمل به ترك احلديثني 
 كان م�ساوًيا لهما ]يف ال�سحة[)	(

]واإن[)	(
 ،

]التقرير[)	( هذا  على  كافًيا  يكون  ل  فيهما  عليه  املن�سو�س  الكايف  فاإن  جميًعا، 

 ،
والعمل بهما ل يلزم منه اإلغاء حديث ابن ال�سمة؛ لأنه يحمل على ]ال�ستحباب[)	(

.
)5(

وال�ستعمال اأوىل من الإلغاء

ولإ�سكال هذه امل�ساألة قال بع�س اأ�سحابنا: اإن مذهب ال�سافعي  هو ما �سح 

. ويع�سد هذا 
)6(

من حديث عمار ، واإن ال�سافعي اإمنا تركه؛ لأنه مل ي�سح عنده

: وقد ُروي فيه �سيء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لو اأعلمه ثابتا 
)7(

قوُل ال�سافعي  يف القدمي

 .
)8(

ْعُده
َ
مل اأ

�لإ�شكال �لثاين: يف كتاب �ل�شالة:

مذهب ال�سافعي : اأن تارك ال�سالة معرتفا بوجوبها ل يكفر ويجب قتله 

، والدليل على كل واحد من احلكمني م�سكل.
)9(

ا حدًّ

يف )ب(: ولئن.  )	(

غري موجودة يف )�س(.  )	(

يف )ب(: التقدير.  )	(

يف )�س(: ال�ست�سحاب، والأوىل ما اأثبت.   )	(

ووجه ما قاله امل�سنف باأن يحمل الواجب على م�سح الكفني، ويحمل م�سح الذراعني على ال�ستحباب.

وال�ستعمال يكون باجلمع بني الأحاديث، وهو اأوىل من ترجيح اأحدها اأو اطراحها كلها.  )5(

لعله يق�سد النووي يف �سرح املهذب، فهو القائل يف املجموع 	/0		: “وهذا القول واإن كان قدمًيا مرجوًحا   )6(

عند الأ�سحاب فهو القوي يف الدليل وهو الأقرب اإىل ظاهر ال�سنة ال�سحيحة”، ومل اأقف على من ن�سر 

هذا القول قبل النووي، اإل ابن املنذر واخلطابي، ول اإخال امل�سنف يعرب عن هوؤلء ببع�س اأ�سحابنا.

وقد ذكر عنه اأبو ثور والزعفراين اأن قوله القدمي م�سح الوجه والكفني. قال الروياين يف البحر 	/80	:   )7(

“وقال الزعفراين: جعله ال�سافعي يف القدمي موقوًفا على �سحة حديث عمار، وهو اأنه قال له ر�سول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا كان يكفيك اأن ت�سرب بيديك على الأر�س فتم�سح بهما وجهك وكفيك«، وينظر: نهاية املطلب 

للجويني 	/59	، واملجموع للنووي 	/0		. 

  “قال الإمام اأحمد   :	5/	 	/			، ويف معرفة ال�سنن والآثار  ذكره بلفظه البيهقي يف الكربى   )8(

اإمام اأهل الرواية، فيما ذب عن ال�سافعي : وقد قال ال�سافعي يف القدمي فيما ُحكي عنه: وقد روي 

فيه �سيء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، -يريد: الوجه والكفني-، ولو اأعلمه ثابًتا مل اأعده، ومل اأ�سك فيه”.

ينظر: نهاية املطلب للجويني 	/	65، احلاوي للماوردي 	/5	5، التنبيه لل�سريازي �س5	، البيان =  )9(
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 ال�سحيح ناطق باأن تارك ال�سالة كافر، وقد روى 
�أما �لأول: ]فاإن احلديث[)	(

 قال: “كان اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ل يرون 
)	(

 الرتمذي عن عبداهلل بن �سقيق

 .
 ال�سالة”)	(

�سيًئا من الأعمال كفر غري ]ترك[)	(

 :  يف حديث جابر  ]ب/	ب[  قوله   
]تاأويل[)5( وقد قيل يف 

 .
)8(

 معناه فقد ا�ستوجب عقوبة الكافر وهي القتل
، ]اأن[)7(

)6(

»فمن تركها فقد كفر«

= للعمراين 	/7	، املجموع للنووي 	/		، تكملة املطلب العايل ت/ بدر ال�سهري �س67	. 

يف )�س(: فاحلديث.  )	(

هو عبداهلل بن �سقيق العقيلي الب�سري، تابعي م�سهور، يكنى اأبا عبدالرحمن روى عن عمر وابنه واأبي   )	(

هريرة وابن عبا�س وعائ�سة ، وثقه اأحمد وابن معني واأبو حامت واأبو زرعة وابن حبان، قال ابن 

حجر: ثقة، فيه ن�سب، من الثالثة.

ينظر: التاريخ الكبري للبخاري 6/5		، اجلرح والتعديل لبن اأبي حامت 5/	8، تاريخ ابن اأبي خيثمة 

	/55	، التقريب لبن حجر �س77	.

غري موجود يف )�س(.  )	(

اأخرجه يف اأبواب الإميان عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف ترك ال�سالة 	/0		 ح)		6	(، واملروزي   )	(

يف تعظيم قدر ال�سالة، باب ذكر اإكفار تارك ال�سالة 	/	90 ح)8	9(، واحلاكم يف امل�ستدرك، كتاب 

اأبي  	/7 ح)		( وزاد يف �سنده: عن عبداهلل بن �سقيق عن  الإميان، باب الت�سديد يف ترك ال�سالة 

هريرة. قال ابن امللقن يف البدر املنري 95/5	: اإ�سناده �سحيح، رجاله رجال ال�سحيح.

غري موجود يف )�س(.  )5(

ا�ستهر يف كتب فروع ال�سافعية حديث جابر  بلفظ: »بني الرجل وبني ال�سرك والكفر ترك ال�سالة   )6(

فمن تركها فقد كفر«، قال النووي يف املجموع 	/6	: “واأما الزيادة التي ذكرها امل�سنف وهي قوله: 

)فمن تركها فقد كفر( فلي�ست يف �سحيح م�سلم وغريه من الأ�سول”. 

وجملة: )فمن تركها فقد كفر( حمفوظة من حديث بريدة بن احل�سيب ، قال: “�سمعت ر�سول 

اأحمد يف امل�سند  اأخرجه  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »العهد الذي بيننا وبينهم ال�سالة، فمن تركها فقد كفر«”،  اهلل 

8	/0	 ح)7	9		(، والرتمذي يف اأبواب الإميان، باب ما جاء يف ترك ال�سالة 	/0		 ح)		6	(، 

والن�سائي يف كتاب ال�سالة، باب احلكم يف تارك ال�سالة 	/			 ح)	6	(.

ترك  والكفر  ال�سرك  وبني  الرجل  بني  »اإن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  “�سمعت  فلفظه:    جابر  واأما حديث 

ال�سالة«”، اأخرجه م�سلم يف الإميان، باب بيان اإطالق ا�سم الكفر على من ترك ال�سالة 	/88 ح)	8(.

غري موجود يف )�س(.  )7(

قال اجلويني يف نهاية املطلب 	/	65: “وتاأويل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من ترك �سالة متعمًدا فقد كفر«؛ اأي ا�ستوجب   )8(

ما ي�ستوجبه الكافر”، وينظر: احلاوي الكبري للماوردي 	/7	5، ال�سرح الكبري للرافعي 	/	6	.
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 .
)	(

وقيل: ُيقدر فيه: فمن تركها جاحًدا

وامل�سري اإىل التاأويل بال دليل ل ي�سمع، فالبد من ن�س ي�سوق اإىل هذا التاأويل. 

 
]ناطق[)	( فاأ�سكل من الأول دلياًل، فاإن احلديث ال�سحيح  و�أما �حلكم �لثاين: 

 
، ولي�س ترك ال�سالة ]واحًدا[)	(

باأنه: “ل يحل دم امرئ م�سلم اإل باإحدى ثالث”)	(

 .
)5(

منها، فال ُيرتك عموم هذا احلديث اإّل ملعار�س

 على ما روي اأنه  قال: »نهيت عن قتل 
)6(

ل اأكرث امل�سنفني وقد عوَّ

.
)7(

امل�سلني«

 
، فال يعار�س به املتفق على �سحته ]لو كان[)9(

)8(

ويف اإ�سناد هذا احلديث مقال

 ،
)		(

 ؟ واخلالف يف هذه امل�ساألة مع اأبي حنيفة
)		(

، فكيف وهو مفهوم
)	0(

منطوًقا

ينظر: التهذيب للبغوي 	/		، بحر املذهب للروياين 	/		5.   )	(

غري موجود يف )ب(.  )	(

اأخرجه البخاري يف كتاب الديات، باب قول اهلل تعاىل اأن النف�س بالنف�س والعني بالعني 5/9 ح)6878(،   )	(

وم�سلم يف كتاب الق�سامة واملحاربني والق�سا�س والديات، باب ما يباح به دم امل�سلم 	/	0		 ح)676	(.

يف )�س(: واحدة.  )	(

وهو من اأدلة احلنفية على عدم م�سروعية قتل تارك ال�سالة.  )5(

 ،			/	 لل�سمعاين  ال�سطالم   ،790 �س،  ت/احل�سرم،  الطربي  الطيب  لأبي  التعليقة  مثاًل:  ينظر   )6(

احلاوي للماوردي 		/66	، بحر املذهب للروياين 		/			، البيان للعمراين 	/7	.

89/7	 ح)8	9	(، والبيهقي يف الكربى،  اأبو داود يف كتاب الأدب، باب احلكم يف املخنثني  اأخرجه   )7(

كتاب احلدود، باب ما جاء يف نفي املخنثني 8/			 ح)7085	(، والدارقطني يف كتاب العيدين، باب 

اجلامع  �سحيح  يف  الألباين  �سححه  ح)758	(.   	99/	 تركها  من  وكفر  ال�سالة  ترك  يف  الت�سديد 

	/	9	 ح)506	(.

لأجل اأبي ي�سار واأبي ها�سم، فقد تكلم فيهما غري واحد من النقاد.  )8(

واحلديث �سعفه النووي يف املجموع 	/5	، واخلال�سة 	/7		 ح)665(.

يف )�س(: وكان.  )9(

)0	( املنطوق عند الأ�سوليني هو: ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق، وقيل: ما ي�ستفاد من اللفظ وهو متلقى 

من املنطوق به امل�سرح بذكره.

ينظر: الربهان للجويني 	/8		، خمت�سر ابن احلاجب 	/	7	، جمع اجلوامع لل�سبكي 	/5		.

)		( املفهوم هو: ما دل عليه اللفظ ل يف حمل النطق، وقيل: ما ي�ستفاد من اللفظ وهو م�سكوت عنه ل ذكر 

له على ق�سية الت�سريح. ينظر: الربهان للجويني 	/8		-9		، خمت�سر ابن احلاجب 	/	7	.

)		( امل�سهور من مذهب احلنفية عدم قتل تارك ال�سالة، واإمنا يحب�س وي�سيق عليه حتى ي�سلي اأو =
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 .
)	(

 ]ف/	ب[ يحتج باملفهوم
]وهو ل[)	(

واحتج لهذا احلكم باأن ال�سالة اإحدى دعائم الإ�سالم ل تدخلها النيابة بنف�س 

ول مال، فوجب القتُل برتكها كال�سهادة. 

، واأ�سل مذهب 
)	(

، ويف الحتجاج به خالف بني اجلدليني
)	(

وهذا قيا�س طردي

 
ال�سافعي  اأن الن�س ل ُيرتك للقيا�س كيف كان، وقد روى البيهقي ]عنه[)5(

.
)6(

باإ�سناده اإليه اأنه قال: القيا�س عند ال�سرورة

ا: �لإ�شكال �لثالث: يف كتاب �ل�شالة �أي�شً

 ل 
 وجديًدا اأن اآخر الإقامة ]كاآخر الأذان[)8(

)7(

مذهب ال�سافعي  قدمًيا

.
)9(

يختلفان

الأذان  ي�سفع  اأن  ِمر 
ُ
)اأ اأنه    بالل  بحديث  لهذا  امل�سنفني  واحتج جمهور 

= يحدث توبة. 

ينظر: التجريد للقدوري 	/		0	، النتف يف الفتاوي لل�سغدي 	/	69، اللباب للمنبجي 	/57	.

يف )ب(: فال.  )	(

ينظر: اأ�سول اجل�سا�س 	/	5	، التقرير والتحبري 	/	5	.  )	(

الطرد م�سلك من م�سالك العلة، ويق�سد بقيا�س الطرد اأو الطردي: “الو�سف الذي مل يعلم كونه منا�سًبا   )	(

ول م�ستلزًما للمنا�سب اإذا كان احلكم حا�ساًل مع الو�سف يف جميع ال�سور املغايرة ملحل النزاع”، وقيل: 

“مقارنة احلكم للو�سف بال منا�سبة، ل بالذات ول بالتبع”.
ينظر: املح�سول للرازي 5/			، الإبهاج يف �سرح املنهاج لل�سبكي 89/6		.

ينظر اخلالف يف حجيته يف: نفائ�س الأ�سول للقرايف 8/	6		 ت�سنيف امل�سامع للزرك�سي 	/5		.  )	(

غري موجودة يف )ب(.  )5(

مل اأجده يف �سيء من كتب البيهقي املطبوعة، وذكره احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 		/89	، قال:   )6(

“اأخرجه البيهقي ب�سند �سحيح اإىل اأحمد بن حنبل: �سمعت ال�سافعي يقول: القيا�س عند ال�سرورة”.

“قد قامت ال�سالة”، ذكره  باإفراد  الإقامة ع�سر كلمات  اأن  القدمي  ال�سافعي  اأن قول  ذكر غري واحد   )7(

الطربي يف التعليقة عن اأبي حامد �س650، والروياين يف البحر 	/			، والعمراين يف البيان 	/66، 

والرافعي يف ال�سرح الكبري 	/	6	.

يف )�س(: كالأذان.  )8(

التعليقة للطربي حتقيق العمري، �س650، احلاوي للماوردي 	/	5، املهذب لل�سريازي 	/			.   )9(
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 هذا اأن ]يقال 
، ]ومقت�سى[)	(

)	(])	(

، ]ويف رواية: )اإل الإقامة(
)	(

وُيوِتر الإقامة(

 اآخر الإقامة: “اهلل اأكرب” مرة واحدة.
يف[)5(

وقد اأجيب عن هذا باأن الكلمتني يف اآخر الإقامة يف تقدير كلمة واحدة. 

اأربعة مرات؛  “اهلل اأكرب”  اآخر الأذان:  اأن يقال يف   هذا اجلواب 
]ومقت�سى[)6(

ليكون �سفًعا بالإ�سافة اإىل وتر الإقامة.

ا: �لإ�شكال �لر�بع: فيه �أي�شً

، واحتجوا بحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه 
)7(

قالوا: ل تتعدد �سجدات ال�سهو بتعدد اأنواعه

 .
)8(

�سلَّم من اثنتني وكلَّم ذا اليدين واقت�سر على �سجدتني

قلتم  فِلَم  كله كالم،  ال�سهو يف احلديث  اأن  اإ�سكال من جهة  فيها  بهذا  واحلجة 

�سهو  “لكل  احلديث:  ويف  نوع،  لكل  ي�سجد   
]ل[)9( والأفعال  بالأقوال  �سهى  اإذا  اإنه 

هذا  تاأويل  يف    الغزايل  قال  وقد  ال�سجود،  تعدد  يقت�سي  وهو   ،
�سجدتان”)0	(

	/			 ح)	60(،  اإل قوله قد قامت ال�سالة  اأخرجه البخاري يف كتاب الأذان، باب الإقامة واحدة   )	(

وم�سلم يف كتاب ال�سالة، باب الأمر ب�سفع الأذان واإيتار الإقامة 	/86	 ح)78	(.

اأخرجه البخاري يف املو�سع ال�سابق ح)605(، وم�سلم يف املو�سع ال�سابق.  )	(

غري موجودة يف )�س(.  )	(

يف )ب(: ويقت�سي.  )	(

يف )�س(: يقول.  )5(

يف )ب(: ويقت�سي.  )6(

ينظر: الأم 	/8		، خمت�سر املزين �س		، التعليقة للقا�سي ح�سني 	/	89، نهاية املطلب للجويني   )7(

	/76	، الوجيز 	/	5.

 	0	/	 وغريه  امل�سجد  يف  الأ�سابع  ت�سبيك  باب  ال�سالة،  كتاب  يف  البخاري  بطوله  احلديث  اأخرج   )8(

 	0	/	 له  وال�سجود  ال�سالة  ال�سهو يف  باب  ال�سالة،  وموا�سع  امل�ساجد  كتاب  وم�سلم يف  ح)	8	(، 

ح)	57(.

يف )�س(: مل.  )9(

)0	( اأخرجه اأحمد يف امل�سند 7	/97 ح)6				(، واأبو داود يف كتاب ال�سالة، باب من ن�سي اأن يت�سهد وهو 

	/	7	 ح)8	0	(، وابن ماجه يف كتاب اإقامة ال�سالة وال�سنة فيها، باب ما جاء فيمن  يف ال�سالة 

�سجدهما بعد ال�سالم 	/80	 ح)9			(. واحلديث �سعفه البيهقي يف املعرفة 	/78	، والنووي يف =
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 .
)	(

: اأنه مبعنى قوله : »لكل ذنب توبة«
)	(

احلديث

والتنزيل على هذا احلديث يوجب تعدد ال�سجود؛ لأن اإفراد كل ذنب بتوبة اأوىل 

 
 اأهل الكالم ]ممن[)	(

ز ذلك ]من[)	( من جمع اجلميع بتوبة واحدة عند من ُيَجوِّ

 باإح�سار اجلميع يف الذهن حال الإنابة، ولو تعلقت 
�سرط لكل ذنب توبة، ]وذلك[)5(

الذنوب بحقوق الآدميني فال بد من اخلروج من كل واحد منها، على اأن اجلمع ]بني 

.
)7(

 اأوىل من اإلغاء اأحدهما
احلديثني[)6(

وهذا  �سجدتني،  على  القت�سار  جواز  على  دليل  اليدين:  ذي  حديث  فنقول: 

احلديث دليل على الأكمل، وهو اأوىل من اإلغاء هذا احلديث بالكلية.

�لإ�شكال �خلام�س:

.
)8(

قالوا: من اأحرم وحده فاقتدى به اآخر كان للمقتدي اأجر اجلماعة دون الإمام

ول  القدوة،  رابط  بينهما  �سخ�سني  على  موقوفة  اجلماعة  فاإن  م�سكل،  وهذا 

] اقتداء اإّل مبقتدى به، فال ينفك اأحدهما عن الآخر. ]ب/	اأ

= اخلال�سة 	/		6. وح�سنه بع�س املعا�سرين، كالألباين يف �سحيح �سنن اأبي داود 	/	9	، والأرناوؤوط 

يف تعليقه على �سنن اأبي داود، اإذ قال: حديث ح�سن لغريه.

الغزايل يف الو�سيط 	/96	 مل يجعله من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص، بل قال: »كما يقال: لكل ذنب توبة«.  )	(

ذكره ابن اجلوزي يف املو�سوعات 	/85	، وال�سيوطي يف الالآلئ امل�سنوعة 	/			، والكناين يف تنزيه   )	(

ال�سريعة 	/			.

يف )�س(: واأما.  )	(

يف الن�سختني: )من(، ولعل ما اأثبت هو ال�سواب.  )	(

يف )�س( لذلك.  )5(

غري موجود يف )�س(.  )6(

مل يذكر امل�سنف  هذه امل�ساألة يف كتاب الإقليد، ومل يتعقب ال�سريازي يف قوله يف التنبيه �س7	:   )7(

“واإن �سها �سهوين اأو اأكرث كفاه للجميع �سجدتان”.

59	، املجموع  للمو�سلي �س  الفقيه  	/	6	، غنية  للعمراين  البيان   ،			/	 للغزايل  الو�سيط  ينظر:   )8(

.	0	-	0	/	
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�لإ�شكال �ل�شاد�س:

 م�سكل. واحتج قوم عليه باحلديث 
)	(

 �سرط الأربعني يف اجلمعة
ا: يف[)	( ]فيه اأي�سً

 .
: “من ال�سنة يف كل اأربعني جمعٌة وفطٌر واأ�سحى”)	(

)	(

املروي

قرين  اأنه  مع  فرادى  العيد  �سالة  ز  ُيَجوِّ لأنه  اجلديد؛  على  فيه  حجة  ل  وهذا 

: “من ال�سنة” اأ�سعف الألفاظ الدالة 
اجلمعة يف احلديث مع اأن قول ]ال�سحابي[)5(

على النقل عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. واأي�سا ففي اإ�سناده كالم.

 .
)6(

واحتج باأنه  جّمع اأول جمعة يف املدينة باأربعني

وهذا �سعيف من وجهني: 

 .
)7(

اأحدهما: اأن هذا وقع اتفاًقا ل عن ق�سد

.
)8(

والثاين: اأن النقل الكثري على اأن اأول جمعة عقدت باثني ع�سر رجاًل

 اأكرث عدد ا�سرتط، فاعترب احتياًطا. 
واحتج ]باأنه[)9(

غري موجود يف )ب(.  )	(

اأنه ي�سرتط لإقامة اجلمعة ح�سور اأربعني رجاًل ممن جتب عليهم اجلمعة،  م�سهور مذهب ال�سافعية   )	(

ينظر: الأم لل�سافعي 	/78	، نهاية املطلب 	/8		، احلاوي للماوردي 	/09	، بحر املذهب للروياين 

	/	5	، التهذيب للبغوي 	/			.

غري موجود يف )ب(.  )	(

اأخرجه البيهقي يف الكربى، كتاب اجلمعة، باب العدد الذي اإذا كانوا يف قرية وجبت عليهم اجلمعة،   )	(

به”،  يحتج  اأن  ينبغي  ل  “وهذا حديث �سعيف  وقال عقبه:   ،			/	 املعرفة  	/	5	 ح)5607(، ويف 

ا يف املجموع 	/	50. و�سعفه النووي اأي�سً

يف )ب(: ال�سحابة.  )5(

املعروف يف هذا الباب اأن اأول من جّمع بالنا�س يف املدينة هو اأ�سعد بن زرارة ، وكانوا اأربعني   )6(

رجاًل، ومل ينقل اأن اأول جمعة �سالها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالنا�س يف املدينة كان عددهم اأربعني، واهلل اأعلم.

ينظر: الإقليد للم�سنف �س9		.  )7(

“حدثنا  اأبو داود يف املرا�سيل �س00	 ح)	5( قال:  ، ذكره عنه  الزهري  اإل من قول  ل يعرف   )8(

النفيلي، قراأت على معقل بن عبيد اهلل، عن الزهري، اأن م�سعب بن عمري، حني بعثه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

اإىل املدينة جمع بهم، وهم اثنا ع�سر رجاًل”.

يف )ب(: بيا�س مبقدار كلمتني.  )9(
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امل�سر   
ا�سرتاط[)	( ]من    اأبي حنيفة  : ما يحكى عن 

)	(

فيقال على هذا

الأربعني،  على  زائًدا  عدًدا  يقت�سي   
)	(

اجلاري والنهر  القاهر  وال�سلطان  اجلامع 

فيكون اأحوط.

�لإ�شكال �ل�شابع:

ا: قال اأ�سحابنا: املزحوم اإذا متكن من ال�سجود الذي زحم عنه قبل ركوع  فيه اأي�سً

عند  به  مقطوع  وهذا   ،
)5(

ركعة منها  اأدرك  لأنه  اجلمعة؛  اأمت  الثانية   
يف[)	( ]الإمام 

 .
)7(

 اجلمعة بقدوة حكمية؟ فيه وجهان
العراقيني واملراوزة، ]قالوا جميًعا: هل تدرك[)6(

ول �سك اأن م�ساألة الوفاق فيها قدوة حكمية؛ لأن معنى القدوة احلكمية اأن يكون 

الإمام يف فعل واملاأموم يف غريه وحكم القدوة من�سحب عليه.

�لإ�شكال �لثامن:

 .
)9(

 الغ�سل ل�سالة الك�سوف
ا: ن�س اأ�سحابنا على ]م�سروعية[)8( فيه اأي�سً

؛ لأن احلديث: “ك�سفت ال�سم�س فخرج ر�سول اهلل 
وميكن اأن يقال: ل ]ي�سرع[)0	(

 وقت الك�سوف غري م�سبوط، 
[ ]لأن[)		( ، ومل يذكر الغ�سل؛ ]ف/	اأ

ملسو هيلع هللا ىلص ف�سلى”)		(

ذكره مثله يف كتابه الإقليد حتقيق يا�سر البلوي �س			.  )	(

يف )ب(: اأن من ا�سرتط.  )	(

ينظر: املب�سوط لل�سرخ�سي 	/		، حتفة الفقهاء لل�سمرقندي 	/	6	، بدائع ال�سنائع للكا�ساين 	/59	.  )	(

غر موجود يف )ب(.  )	(

ينظر: الأم لل�سافعي 	/6		، نهاية املطلب للجويني 	/88	، �سرح م�سكل الو�سيط لبن ال�سالح 	/80	.  )5(

يف )�س(: وقالوا: هذا يدرك  )6(

ينظر: بحر املذهب للروياين 	/68	، حلية العلماء للقفال 	/			، البيان للعمراين 	/0	6.  )7(

يف )ب(: �سرعية.  )8(

ينظر: املهذب لل�سريازي 	/9		، البيان للعمراين 	/	66، املجموع للنووي 5/		.  )9(

)0	( يف )ب(: �سرع.

)		( اأخرجه البخاري يف كتاب الك�سوف، باب خطبة الإمام يف الك�سوف 	/5	 ح)6	0	(، وم�سلم يف كتاب 

ال�ست�سقاء، باب �سالة الك�سوف 	/9	6 ح)	90(، وفيهما: “خ�سفت ال�سم�س”.

)		( هكذا يف الن�سختني، ولعل الأوىل: ولأن.
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.
)	(

فرمبا جتلت قبل الفراغ من الغت�سال

�لإ�شكال �لتا�شع: يف كتاب �لزكاة:

م يف اآخر حوله فلم يبلغ  قال اأ�سحابنا: العر�س اجلاري يف حول التجارة اإذا ُقوِّ

َي للحول املا�سي على اأحد الوجهني،  ن�ساًبا، ثم زادت قيمته بعد ذلك مبدة قريبة ُزكِّ

 .
)	(

وكان ذلك الوقت ابتداء احلول الثاين

 بف�ساده كان احلول 
 ذلك التقومي ال�سابق اإن ]حكمنا[)	(

وهذا م�سكل، ]فاإن[)	(

الثاين من انق�ساء الأول، كما نقول يف التمكن من الأداء اإذا تاأخر، فاإن احلول الثاين 

 ل يزاد فيه ب�سبب ف�ساد التقومي، واإن مل 
ل يزاد فيه ب�سبب تاأخر التمكن؛ ]فلذلك[)5(

نحكم بف�ساد التقومي الأول، فال معنى لإيجاب الزكاة عن احلول املا�سي، ]فاإيجاب 

 القيا�س 
 والزيادة يف احلول الثاين �سيء ل ]يقت�سيه[)7(

الزكاة عن احلول املا�سي[)6(

ول ت�سهد له الأ�سول. 

تاأخر  فيقال:   
]الفروق[)8( م�سائل  �سبيل  على  الإ�سكال  هذا  يورد  اأن  ويجوز 

الزيادة  يوجب  العر�س  بقيمة  العلم  وتاأخر  احلول  يف  زيادة  يوجب  ل  التمكن 

وجد من  بعدما  الزكاة  لوجوب  �سرط  منهما  واحد  كل  اأن  واجلامع  الفرق؟  فما 

ال�سرائط.

ينظر: الإقليد يف الأغ�سال امل�سنونة، حتقيق عبدالرحمن الغامدي �س9		، ويف �سالة الك�سوف حتقيق   )	(

يا�سر البلوي �س08	. 

ينظر: التنبيه لل�سريازي �س59، احلاوي للماوردي 	/00	، البيان للعمراين 	/7		، املجموع للنووي   )	(

.68/6

يف )�س(: باأن.  )	(

يف )�س(: حكمت.  )	(

يف )�س(: فلذلك.  )5(

غري موجودة يف )ب(.  )6(

يف )ب(: يقت�سي.  )7(

يف )�س(: الفرق.  )8(
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�لإ�شكال �لعا�شر:

: ظاهر املذهب يف اأكرث الت�سانيف اأن موايل ذوي القربى لي�سوا 
ا[)	( فيه ]اأي�سً

ال�سحيح:  احلديث  خالف  وهو   ،
)	(

ال�سدقة من  ]ب/	ب[  المتناع  يف  مثلهم 

 ال�سدقة.
 يف ]معر�س[)5(

 القوم منهم”)	(
“]موىل[)	(

�لإ�شكال �حلادي ع�شر: يف كتاب �ل�شيام: 

 .
)6(

مذهب ال�سافعي : اأن تعيني �سوم رم�سان �سرط

 ل يقبل غريه من ال�سيام 
 الزمان ]متعني له[)8(

وفيه اإ�سكال من جهة ]اأن[)7(

 هذا الإ�سكال، باأن احلج ملا تعني بال�سرع 
)9(

واإن نواه املكلف، وقد اأكد بع�س املتاأخرين

�ساقط من )ب(.  )	(

	/0		، واملاوردي يف  ال�سريازي يف املهذب  امل�ساألة دون ترجيح، منهم  الأكرث على ذكر الوجهني يف   )	(

احلاوي 97/8	، والروياين يف البحر 6/			. 

يف )ب(: موايل، واملثبت هو املوافق ملا يف كتب احلديث.  )	(

اأخرجه البخاري يف كتاب الفرائ�س، باب موىل القوم من اأنف�سهم وابن اأختهم منهم 55/8 ح)	676(   )	(

بلفظ: “موىل القوم من اأنف�سهم”، ولفظ امل�سنف عند الإمام اأحمد يف امل�سند 		/78	 ح)5708	(، 

واأبي داود يف كتاب الزكاة، باب ال�سدقة على بني ها�سم 	/88 ح)650	(، والن�سائي يف كتاب الزكاة، 

باب موىل القوم منهم 07/5	 ح)		6	(.

يف )�س(: مفرو�س.  )5(

باتفاق من اأهل املذهب، قال النووي يف املجموع 6/	9	: “وهذا الذي ذكرناه من ا�سرتاط تعيني النية   )6(

هو املذهب واملن�سو�س، وبه قطع الأ�سحاب يف جميع الطرق اإل املتويل فحكى عن اأبي عبداهلل احلليمي 

من اأ�سحابنا وجها اأن �سوم رم�سان ي�سح بنية مطلقة، وهذا الوجه �ساذ مردود”.

لل�سريازي  التنبيه   ،	0	/	 للماوردي  احلاوي  �س	8،  �سريف،  ت/في�سل  للطربي  التعليقة  وينظر: 

الفقيه  غنية   ،			/	 للبغوي  التهذيب   ،	55/	 للقفال  احللية   ،6/	 للجويني  املطلب  نهاية  �س66، 

للمو�سلي حتقيق عبدالعزيز هارون �س		7. 

غري موجود يف )ب(.  )7(

غري موجود يف )�س(.  )8(

اأبي حنيفة  قول  ن�سر  من  “وا�ستدل  قال:  احلنفية،  بع�س  املاوردي هذا عن  ذكر  وقد  اإليه،  اأهتد  مل   )9(

باأن قال: زمان رم�سان م�ستحق لل�سوم، وال�سيء اإذا تعني زمان ا�ستحقاقه مل يفتقر اإىل تعيني النية 

له كزمان الفطر... قالوا: وقد قال ال�سافعي مثل ذلك يف احلج فيمن اأحرم بحجة تطوع وعليه حجة 

الإ�سالم اأنها تنتقل اإىل فر�سه، وكذلك يف �سوم رم�سان اإذا نواه عن نذر وكفارة، اأو تطوع انتقلت نيته 

اإىل فر�سه”. احلاوي 	/	0	.
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ترتيبه مل يحتج اإىل تعيني. 

وهذا التاأكيد يرد عليه: اأنه لو �سرح يف ال�سوم بالنفل مثال مل يح�سل له ما نواه 

 ما اقت�ساه الرتتيب ان�سرف 
ول �سوم رم�سان بخالف احلج، فاإنه لو عنيَّ ]غري[)	(

اإىل مقت�سى الرتتيب، فالتعيني يف ال�سوم دون التعيني يف احلج.

�لإ�شكال �لثاين ع�شر:

 .
)	(])	(

اجلديد من مذهب ال�سافعي : اأن من مات وعليه �سوم ]ُيْطِعُم عنه وليُّه

، وهذا تلقيناه من ال�سيخ تقي 
 ال�سحيح: “اأنه ي�سوم عنه وليه”)5(

]واحلديث[)	(
.

)7(

 
)6(

الدين ابن ال�سالح

يف )ب(: من، والكلمة �ساقطة من )�س(، وما اأثبت هو ما يقت�سيه ال�سياق.  )	(

وقوله القدمي: اأنه ي�سوم عنه وليه.   )	(

على اأن املاوردي جزم باأن الإطعام هو مذهب ال�سافعي يف القدمي واجلديد فقال: “واإن مات بعد اإمكان 

ا ووجب يف ماله الكفارة عن كل يوم مد من طعام، ول يجوز لوليه اأن  الق�ساء، �سقط عنه ال�سوم اأي�سً

ثور:  واأبو  واإ�سحاق،  اأحمد،  وقال  القدمي واجلديد...  ال�سافعي يف  بعد موته، هذا مذهب  ي�سوم عنه 

ي�سوم عنه وليه اإن �ساء اأو ي�ستاأجر من ي�سوم عنه، وقد حكى بع�س اأ�سحابنا هذا القول عن ال�سافعي 

يف القدمي، قال: لأنه قال: وقد روي يف ذلك خرب، فاإن �سح قلت به، فخّرجه قوًل ثانًيا، واأنكره �سائر 

اأ�سحابنا اأن يكون لل�سافعي مذهًبا”، وكذلك ال�سريازي مل ين�سب القول بال�سوم لل�سافعي فقال: “ومن 

اأ�سحابنا من قال: فيه قول اآخر اأنه ي�سام عنه”.

ينظر: احلاوي الكبري 	/	5	، التعليقة للطربي ت/في�سل �سريف، �س9		، املهذب 	/			، التهذيب 

للبغوي 	/80	، ال�سرح الكبري للرافعي 57/6	. 

يف )ب(: ُيْطَعُم عنه.   )	(

يف )�س(: والقدمي.  )	(

ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »من مات وعليه �سيام �سام عنه وليه«،  اأن ر�سول اهلل   ، لفظ احلديث: عن عائ�سة   )5(

كتاب  يف  وم�سلم  ح)	95	(،   	5/	 �سوم  وعليه  مات  من  باب  ال�سوم،  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه 

ال�سيام، باب ق�ساء ال�سيام عن امليت 	/	80 ح)7			(.

هو: تقي الدين اأبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن مو�سى ال�سهرزوري، املعروف بابن ال�سالح، ولد   )6(

�سنة )577هـ(، اأخذ عن والده واأبي املظفر ال�سمعاين وابن ع�ساكر وغريهم. وعنه: اأبو �سامة املقد�سي 

وظهري الدين الزجناين وابن رزين ال�سافعي واأبو اإ�سحاق الفزاري. له: اأدب املفتي وامل�ستفتي، �سرح 

م�سكل املهذب، �سرح م�سكل الو�سيط وغريها. تويف �سنة )		6هـ(.

ينظر: ذيل الرو�ستني لأبي �سامة �س75	، وفيات الأعيان لبن خلكان 	/			، ال�سري للذهبي 		/0		.

وقد بحث امل�ساألة يف �سرح م�سكل الو�سيط )	/	9	-	9	( وانت�سر للقول القدمي حتى قال: “واأنا اأقول:   )7(

ينبغي اأن ُيرفع اخلالف يف ذلك من املذهب، ويقطع باأن مذهب ال�سافعي جتويز ال�سوم عن امليت”.
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�لإ�شكال �لثالث ع�شر: يف كتاب �حلج.

اإّل   يجب عليه 
]مل[)	( املحرم �سيًدا يف احلرم  قتل  لو  اأنه  اأ�سحابنا على  اتفق 

 .
)	(])	(

جزاء ]واحد

للجزاء،  موجب  منهما  واحد  كل  واحلرم  الإحرام  فاإن  م�سكل،   
]وهذا[)	(

وكالهما  الكفارة،  م�سلك  اأو  ال�سمان  م�سلك  به  ُي�سلك  اأن  اإما  اجلزاء   
]ولأن[)5(

القيمة واجلزاء  ، ووجوب 
)6(

عندنا ل يتداخل، بدليل وجوب كفارتني يف جماع يومني

خالف   
]لأنه[)0	( احلدود،  حكم  يف  اإنه  يقال   

]ول[)9(  ،
)8(])7(

]اململوك ال�سيد  يف 

، فاإنه لو قتل نعامتني اأو ثالًثا مثاًل وجب لكل واحدة جزاء واإن مل 
املنقول ]والأحكام[)		(

 املنقول ال�سابق، ومثل هذا يف احلدود يقت�سي التداخل عندنا بالتفاق.
يجر ]على[)		(

�لإ�شكال �لر�بع ع�شر:

 .
)		(

، وكذلك يف ال�سيام
)		(

اإذا جامع يف احلج نا�سًيا ف�سد حجه على خالف فيه

يف )�س(: ل.  )	(

قال النووي يف املجموع 7/			: “ولو قتل حمرم �سيًدا يف احلرم لزمه جزاء واحد بال خالف عندنا”.  )	(

وينظر: املهذب لل�سريازي 	/98	، املنثور للزرك�سي 	/	7	.

�ساقط من )�س(.  )	(

يف )ب(: وهو.  )	(

يف )ب(: فالأن.  )5(

ينظر: الأم لل�سافعي 	/	5	، املهذب لل�سريازي 	/8		، رو�سة الطالبني للنووي 	/78	.  )6(

ينظر: احلاوي للماوردي 7/	6	، بحر املذهب للروياين 	/08	، حلية العلماء للقفال ال�سا�سي 	/	5	.  )7(

يف )�س(: املاأكول.  )8(

يف )ب(: فال.  )9(

)0	( يف )ب(: فاإنه.

)		( يف )�س(: يف الأحكام.

)		( يف )ب(: عن.

)		( ينظر: الأم لل�سافعي 	/	5	، بحر املذهب للروياين 	/559، املجموع للنووي 	/90	. 

)		( مل اأر يف كتب ال�سافعية من قال ببطالن �سوم من جامع نا�سًيا، بل املن�سو�س عليه عدم البطالن دون 

ه يف = خالف، والتفريق بينهما م�سهور يف كتب املذهب، قال البغوي مثال: “اإذا جامع نا�سًيا يف�سد حجُّ
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 كان ارتكاب حمظورات ال�سالة مع الن�سيان ل يوؤثر، وحمظورات 
فيقال: ]مَل[)	(

روي  فاإنه  على خالف هذا احلكم،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن حديث  على  كذلك،  لي�ست  احلج 

ا�ستكرهوا  وما  والن�سيان  اخلطاأ  اأمتي  عن  »رفع   :
قال[)	( اأنه    ]عنه 

، فاملرفوع ل يجوز اأن يكون الوقوع؛ لأنه خالف امل�ساهد، واخُلْلُف يف كالمه 
)	(

عليه«

 حمال، ول يجوز اأن يكون الإثم والعقوبة يف الآخرة؛ لأن ذلك مرفوع 

 النا�سي واملخطئ واملكره، ول 
؛ لأن العقل يق�سي باأنه ل ]يعاقب[)5(

عن ]كل اأمة[)	(

رح ولي�س الكالم عليه،   قول مطَّ
ز تكليف ما ل يطاق، ]وهو[)6( غ ذلك اإّل من ُيَجوِّ ُي�َسوِّ

املحظور، وحينئذ  ارتكاب  وثبوت موجب   احلكم 
]ترتب[)7( املرفوع  يكون  اأن  فتعني 

 يف ن�سكه.
يجب اأن ل َيْفُرَق جماع احلاج ]نا�سًيا[)8(

�لإ�شكال �خلام�س ع�شر:

وهو ما اأورده بع�س الفقهاء يف الدرو�س، فقال: ظاهر املذهب اأن جماع النا�سي 

 احلج قولن م�سهوران، فما الفرق واجلامع �سمول 
ل يوؤثر يف ال�سوم، ]وفيه يف[)9(

 الن�سيان للمو�سعني؟ ف�ُسلِّم له النقل. ]ف/	ب[
]عذر[)0	(

= قول، ويف ال�سوم ل يبطل”.

ينظر: احلاوي للماوردي 	/0		، التهذيب للبغوي 	/77	، البيان للعمراين 	/509.

يف )�س(: لو.  )	(

يف )�س(: اأنه عليه ال�سالم قال.  )	(

و�سع(،  اهلل  )اإن  بلفظ:   ،)659/	( والنا�سي،  املكره  طالق  باب  الطالق،  كتاب  يف  ماجه  ابن  رواه   )	(

واحلديث طرق كثرية عن غري واحد من ال�سحابة، ولي�س يف �سيء منها لفظة الرفع: )رفع عن اأمتي(. 

يف  النووي  وح�سنه   ،)		9/5( الإحكام  يف  حزم  وابن  رقم)98		(،  حبان  ابن  �سححه  واحلديث 

الأربعني، و�سححه الألباين يف الإرواء )	/			( ح)	8(.

يف )�س(: كالمه.  )	(

يف )ب(: يخاطب.  )5(

يف )ب(: واأنه.  )6(

يف )�س(: تقرير.  )7(

�ساقط من )ب(.  )8(

يف )ب(: ويف.  )9(

)0	( �ساقط من )�س(.
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وك�سف  املخيط  عن  التجرد  من  ظاهرة  �سورة   ] ]ب/	اأ له  احلج  باأن  واأجيب: 

 اإىل تفريط 
الراأ�س والنعل، وذلك مينع من الن�سيان، فاإذا اتفق على ندوٍر ]ُن�ِسب[)	(

ال�سيام،  يف  منها  اأكرث  احلج  يف   
)	(

التذكر فاأ�سباب  ال�سوم.  بخالف  احلاج  من 

؛ لأن الزمان من اأ�سباب 
)	(

 بطل ال�سوم بالأكل الكثري على اأحد الوجهني
]فلهذا[)	(

لم هذا الفرق لقائله.  التذكر، ف�سُّ

 يذهب مق�سود 
اإّل لأنه[)5(

 

]يكن وعور�س باأن بطالن ال�سوم بالأكل الكثري مل 

ال�سوم من اخلوى واجلوع بخالف الأكل القليل.

 اآخر: هو اأن اأحوال امل�سلي من توجهه ووقوفه وقراءته 
ويرد على هذا ]�سوؤاٌل[)6(

ره بال�سالة يف زمان ق�سري بخالف احلج، فاإنه واإن خالف  ُتَذكِّ اأ�سباٌب  وا�ستقباله 

 يجعله ماألوًفا، فاإن ال�سيء النادر اإذا طال زمانه اعتيد 
العادة اإّل اأن طول ]زمانه[)7(

فيكون الن�سيان اأبعد وقوًعا من امل�سلي من غريه مع اأنه موؤثر فيما يرتكبه امل�سلي 

من املحظورات بالتفاق.

�لإ�شكال �ل�شاد�س ع�شر:

، وهو خمالف ل�سائر العبادات، 
)8(

ا: قالوا: احلج يجب امل�سي يف فا�سده فيه اأي�سً

 ول يبقى �سيء من عهدتها، وبنوا على هذا: اأنه لو 
فاإنها بالف�ساد ينقطع ]حكمها[)9(

�ساقط من )�س(.  )	(

يف )ب( زيادة كلمة: منها.   )	(

يف )ب(: ولهذا.  )	(

كفاية   ،			/	 للرافعي  الكبري  ال�سرح   ،	79/	 للغزايل  الو�سيط   ،67	/	 للطربي  التعليقة  ينظر:   )	(

النبيه لبن الرفعة 9/6		.

يف )ب(: يكرث اإل اأنه  )5(

يف )�س(: ال�سوؤال.  )6(

يف )ب(: الزمان.  )7(

ينظر: احلاوي للماوردي 	/5		، البيان للعمراين 	/9		.   )8(

يف )�س(: حبلها.  )9(
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 .
)	(

ارتكب �سيًئا من املحظورات وجب عليه موجبه؛ لأن الإحرام باق

فقيل: ال�سوم كذلك، فاإنه اإذا اأف�سده لزمه امل�سي يف فا�سده، مبعنى اأنه ل يجوز 

 
]فلتجب[)	( ، فهذا مثل احلج، 

)	(

النهار انق�ساء  اإىل  تناول �سيء من املفطرات  له 

الكفارة على من جامع يف نهار رم�سان بعد ما جامع؛ ل�سرتاك العبادتني يف اأنه ياأثم 

.
من ارتكب حمظوًرا من حمظوراتهما بعد ]اإف�سادهما[)	(

�لإ�شكال �ل�شابع ع�شر:

امل�سجد   
]حا�سري[)5( بغري  والقران  التمتع  دم  يخت�س  قالوا:  ا:  اأي�سً فيه 

معنى  فيه  الفقهاء  ذكر  وقد   ،
)7(

بالن�س ذلك  فيه  ثابت  املتمع  فقيل:   .
)6(

احلرام

 ،
)	0(

 ميقات احلج
 امل�سجد احلرام وهو الرتفه ]برتك[)9(

يخت�س بغري ]حا�سري[)8(

فاأما القارن فاملعنى يف الدم يف حقه اأنه ترفه بدخول اأحد الن�سكني يف الآخر، وهذا 

معنى يعم املكي والآفاقي.

�لإ�شكال �لثامن ع�شر: يف كتاب �لبيوع:

يف  يخدع  كان  اأنه   
)		(

حبان حديث  على  ال�سرط  خيار  يف  الأكرثون  اعتمد 

ينظر: البيان للعمراين 	/7		، اأ�سنى املطالب لالأن�ساري 	/			،   )	(

النجم الوهاج للدمريي 	/			، حا�سيتا قليوبي وعمرية 	/90،   )	(

يف )ب(: فتجب.  )	(

يف )ب(: اإف�سادها.  )	(

يف )�س(: حا�سر يف.  )5(

ينظر: احلاوي للماوردي 	/50، بحر املذهب للروياين 	/	0	، حلية العلماء للقفال 	/7		.   )6(

وهو قول اهلل تعاىل: )ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت  ختمت    )7(

ىت  يت  جثمث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض( ]البقرة: 96	[ .
يف )�س(: حا�سر.  )8(

يف )ب(: كلمة غري منقوطة، ت�سبه: بعني اأو: بغري.  )9(

)0	( ينظر: اأ�سنى املطالب لالأن�ساري 	/0	5، الإقناع للخطيب ال�سربيني 	/	6	، 

ْحَبة، �سهد اأحًدا وما بعدها، ومل اأقف  اري، من بني النجار، له �سُ ْن�سَ
َ
)		( هو: حبان بن منقذ بن عمرو الأ

على تاريخ وفاته.
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بايعت   
»]اإذا[)	( ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي   

]له[)	( فقال  عليه،  احلجَر  اأهُله  فاأراد   ،
]البيوع[)	(

.
)	(

فقل: ل خالبة واأنت باخليار ثالثا«

وعلى هذا احلديث ثالثة اأ�سئلة: 

.
)5(

الأول: من جهة الإ�سناد، فاإنه غري متفق عليه

ل  وال�سافعيون   ،
]لل�سفه[)7( عليه  حجر  ل   

]البالغ[)6( اأن  على  يدل  اأنه  الثاين: 

راُحه يف حكم واإعماُله يف حكم. ، فال ي�سوغ لهم اطِّ
)8(

يقولون به

على  اخليار  ثبوت  يف  يكفي  ل  خالبة،  ل  العاقد:  قوِل  ثبوِت  َد  جمرَّ اأن  الثالث: 

ن تَرَك منُطوَقه؟ ُك بحديٍث ممَّ حُّ التم�سُّ ، فكيف ي�سِ
)9(

امل�سهور من املذهب

ينظر: الطبقات الكربى لبن �سعد 	/7		، املوؤتلف واملختلف للدارقطني 	/5		، 

يف )�س(: البيع.  )	(

�ساقط من )�س(.  )	(

يف )ب(: من.  )	(

اأخرجه بلفظ امل�سنف: ال�سافعي يف ال�سنن املاأثورة �س			 ح)66	(، ومن طريقه البيهقي يف املعرفة   )	(

8/		 ح)	00		(، واأخرجه احلميدي يف م�سنده 	/7	5 ح)677(، وابن ماجه بلفظ قريب منه يف 

اأبواب الأحكام، باب احلجر على من يف�سد ماله 	/			 ح)55		(.

واأ�سل احلديث يف ال�سحيحني، اأخرجه البخاري يف موا�سع، منها يف البيوع، باب ما يكره من اخلداع 

5/		 ح)		5	(، ولي�س فيها  	/65 ح)7			(، وم�سلم يف البيوع، باب من يخدع يف البيع  يف البيع 

اإثبات اخليار.

�ساحب  يف  الختالُف  امل�سنف  مراَد  ولعل  �سحته،  يف  مطعن  فال  وم�سلم،  البخاري  خرجه  احلديث   )5(

املجموع  تكملة  ال�سبكي يف  اإىل هذا  واأ�سار  والده منقذ بن عمرو.  اأو  الق�سة، هل هو حبان بن منقذ 

		/6		 فقال: “والأ�سح اأن الذي كان يخدع منقذ والد حبان، واحلديث �سحيح يف اجلملة”.

وهذا اخلالف ل ي�سر، فهما �سحابيان. ثم اإن اأ�سحاب الكتب ال�ستة مل يذكروا �ساحب الق�سة عدا ابن 

. ماجه فجعله: منقذ بن عمرو والد حبان

اأ�سحاب  جها  ُيَخرِّ فلم  ثالًثا” غري متفق عليها، ف�سحيح،  باخليار  “واأنت  اأن جملة:  كان مراده  واإذا 

الكتب ال�ستة اإل ابن ماجه ، وقد �سححه الأرناوؤط يف تعليقه على ابن ماجه.

يف )ب(: البائع.   )6(

يف )�س(: للبيعة.  )7(

ينظر: احلاوي للماوردي 55/6	-56	، نهاية املطلب للجويني 9/6		، البيان للعمراين 8/6		.  )8(

ينظر: ال�سرح الكبري للرافعي 	/9		، املجموع للنووي 9/	9	، وتكملة املجموع لل�سبكي 		/6		،   )9(
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�لإ�شكال �لتا�شع ع�شر:

ا: قالوا يف باب الربا: كل ما عقدت النار اأجزاءه ل يباع بع�سه ببع�س،  فيه اأي�سً

 مع اأن النار قد عقدت اأجزاءه، ومل ]اأجد لوجه 
)	(])	(

 ]وجهني
وذكر يف ]ال�سكر[)	(

 توجيًها �سافًيا.
اجلواز[)	(

�لإ�شكال �ملوفى ع�شرين:

 .
)5(

قالوا: بيع الثمرة قبل الإدراك جمردة من ]ب/	ب[ �ساحب الأ�سل جائز

وهذا م�سكل، فاإنه داخل يف قوله : »اأراأيت اإن اأهلك اهلل الثمرة فبم 

 .
)6(

تاأكل مال اأخيك«

ال�سحيح،  وهو   ،
)7(

املنع واختار  وجهني،  امل�ساألة  هذه  يف  اأ�سحابنا  بع�س  وذكر 

 اإذا باع ال�سجرَة 
)8(

ويت�سور اأن تكون الثمرة ل�سخ�س وال�سجرة لآخر بالو�سية، وبالبيع

ِبرت فبقيت على ملك البائع فباعها من �ساحب الأ�سل قبل الإدراك.
ُ
والثمرُة قد اأ

يف )ب(: امل�سكر، ويف احلا�سية: لعله: ال�سّكر.  )	(

ينظر: احلاوي للماوردي 9/5		، املهذب لل�سريازي 	/6	، الو�سيط للغزايل 	/55، كفاية النبيه لبن   )	(

الرفعة 9/	5	.

هكذا يف الن�سختني: على الن�سب، فيكون: )وذكر( فعل ما�س، غري اأنه مل يذكر الفاعل من هو، اإل اأن   )	(

يكون اأ�سل الكالم: وذكروا عطًفا على قوله اأول امل�ساألة: قالوا.

يف )ب(: يوجهوه.  )	(

من  الأخ�سر  والزرَع  الأ�سل،  �ساحب  من  ال�سالح  بدو  قبل  الثمرَة  باع  “فاإن  �س	9:  التنبيه  يف  قال   )5(

�ساحب الأر�س، جاز من غري �سرط القطع”. وذكر فيه الروياين وجهني، و�سحح املنع، وذكر اأن ظاهر 

املذهب اجلواز.. 

ينظر: بحر املذهب 	/	9	، تكملة املجموع لل�سبكي 		/			. 

كتاب  وم�سلم يف  	/78 ح)08		(،  املخا�سرة  بيع  باب  البيوع،  البخاري يف  اأن�س  اأخرجه من حديث   )6(

البيوع، باب و�سع اجلوائح 9/5	 ح)555	(. ولفظه عندهما: )اأراأيت اإن منع اهلل الثمرة مب ت�ستحل 

مال اأخيك(. ولفظ امل�سنف اأخرجه البزار 		/	7	 ح)		66(.

ذكر فيه الروياين وجهني، و�سحح املنع، وذكر اأن ظاهر املذهب اجلواز. ينظر: بحر املذهب 	/	9	،   )7(

وتكملة املجموع لل�سبكي 		/			.

يف )ب(: والبيع.  )8(
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:
�لإ�شكال ]�حلادي و�لع�شرون[)1(

 
ا قالوا: من القواعد يف العقود اأن كل �سرط ل ي�سر عدمه اإذا وقع ]يف[)	( فيه اأي�سً

، ودليل هذا من حيث 
)	(

 الأ�سل
العقد فا�سًدا مل يكن ف�ساده زائًدا على عدمه ]من[)	(

 يبطل بالأجل يف البيع، 
النظر ظاهر؛ لأن الف�ساد عدٌم من جهة ال�سرع ]اإّل اأن[)5(

 جمهوًل اأف�سده بال خالف.
فاإنه ل ي�سر عدمه، ولو اقرتن ]بالعقد[)6(

:
�لإ�شكال ]�لثاين و�لع�شرون[)7(

على  وهو   ،
)9(

يجوز ل   
]للبنها[)8( ال�ساة  ا�ستعارة  اأن  املذهب  ظاهر  ا:  اأي�سً فيه 

يف  فاإنها   ،
)	0(

مردودة« »واملنحة   : قوله  يف  ال�سحيح  احلديث  خالف 

 لتحلب مدة ثم ترد اإىل اأهلها. 
كالم العرب ال�ساة ]ت�ستعار[)		(

.
)		(

 امل�ساألة لورود احلديث فيها
وقد ذكر بع�س اأ�سحابنا وجها يف ]هذه[)		(

يف )ب(: احلادي ع�سرون.  )	(

غري موجودة يف )ب(.  )	(

يف )�س(: على.  )	(

مل اأقف على ذكر لهذه القاعدة اأو ال�سابط يف كتب ال�سافعية التي تي�سر يل الرجوع اإليها، ول يف كتب   )	(

القواعد الفقهية.

يف )�س(: لأنه.  )5(

يف )�س(: يف العقد.  )6(

يف )ب(: الثاين ع�سرون.  )7(

�ساقطة من )�س(.  )8(

ينظر: التهذيب للبغوي 	/86	، ال�سرح الكبري للرافعي 		/			، الرو�سة للنووي 	/8		.   )9(

اأبواب  والرتمذي يف  7/5		 ح)565	(،  العارية  باب يف ت�سمني  الإجارة،  اأبو داود يف كتاب  )0	( اأخرجه 

الو�سايا، باب ما جاء ل و�سية لوارث 	/	50 ح)0			(، وابن ماجه يف اأبواب ال�سدقات، باب العارية 

	/77	 ح)98		(، وقال الرتمذي: هذا حديث ح�سن.

)		( �ساقطة من )�س(.

)		( �ساقطة من )ب(.

)		( والأكرث نقلوا يف امل�ساألتني وجهني، وعزوا الثاين القا�سي بال�سحة للمتويل، قال الإ�سنوي يف املهمات 

ا القا�سي اأبو الطيب واملاوردي، و�ساحب ال�سامل،  8/6: “وال�سحيح: هو الوجه الثاين، فقد اختاره اأي�سً

و�سححه يف الرو�سة من زياداته”.
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�لإ�شكال �لثالث و�لع�شرون: 

اتفق اأ�سحابنا على اأن ال�سفيع لو اأ�سقط حقه من ال�سفعة قبل بيع ال�سريك ]وقد 

 .
)	(

 ل ي�سقط حقه
�ساوره فيه[)	(

والذي يقت�سيه احلديث ال�سحيح اأنه متى اأعلمه بالبيع فلم ياأخذه فال �سفعة له؛ 

فاإن مل يفعل  يوؤذن �سريكه،  يبيع حتى  اأن  لل�سريك   قال: »ل يحل  لأنه 

 ] ]ف/	اأ  
]من[)	( البيع  ال�سريك  اإخفاء  ، فجعل الأخذ عقوبة على 

)	(

به« اأحق  فهو 

ال�سفيع، فال تثبت يف غري هذه ال�سورة؛ لأنه على خالف الأ�سل. 

 ،
)6(

 ربع مل يق�سم«
وقد ا�سُتِدلَّ على هذا بقوله : »ال�سفعة يف ]كل[)5(

؛ بدليل 
وهذا يعم ما اإذا علم ال�سريك وما اإذا مل يعلم. وهذا ل يتم ]لأنه جممل[)7(

عاًما  كان   
]ولئن[)8( املعاو�سة،  غري  يف  �سفعة  ول  والهبة،  والو�سية  البيع  تناوله 

فينزل على خ�سو�س احلديث الآخر، ويجب هذا؛ فاإنه تعليل ملخالفة الدليل وتكثري 

 القيا�س.
]ملوافقته[)9(

غري موجودة يف )ب(.  )	(

ينظر: املهذب 	/7		، بحر املذهب للروياين 8/7، البيان للعمراين 09/7	، كفاية النبيه 		/8	.  )	(

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  “ق�سى  ولفظه:  ح)608	(،   			9/	 ال�سفعة  باب  البيوع،  كتاب  يف  م�سلم  اأخرجه   )	(

بال�سفعة يف كل �سركة مل تق�سم، ربعة اأو حائط، ل يحل له اأن يبيع حتى يوؤذن �سريكه، فاإن �ساء اأخذ، 

واإن �ساء ترك، فاإذا باع ومل يوؤذنه فهو اأحق به”.

هكذا يف الن�سختني، ولعل �سوابه: عن.  )	(

�ساقطة من )ب(.  )5(

يق�سم(،  مال مل  كل  )ال�سفعة يف  بلفظ:  البخاري من حديث جابر  عند  وهو  )ربع(،  بلفظ  اأجده  مل   )6(

اأخرجه يف كتاب البيوع، باب بيع ال�سريك من �سريكه 	/79 ح)				(، ويف بع�س الطرق: )يف كل ما 

مل يق�سم(. 

يف )ب(: “ل جممل”، ويف )�س(: “لأنه يجهل”، ولعل ما اأثبت هو ال�سواب.  )7(

يف )�س(: واإن.  )8(

يف )�س(: ملوافقة.  )9(
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�لإ�شكال �لر�بع و�لع�شرون:

]قالوا: ما ل ينق�سم من العقار ال�سحيح اأنه ل �سفعة فيه، وعلل باأن ال�سفعة اإمنا 
 .

)	(

تثبت للخال�س من موؤنة الق�سمة، وهذا ماأمون فيما ل ينق�سم

؛ 
)	(

فقيل: اإمنا تثبت ال�سفعة للخال�س من �سرر ال�سركة، ولهذا اخت�ست بالعقار

لأنه يراد للدوام، بخالف املنقول، واإذا كان �سرر ال�سركة دائما كانت احلاجة اإىل 

ال�سفعة اأ�سد.

 :
�لإ�شكال ]�خلام�س و�لع�شرون[)3(

ما  اأهل خيرب على �سطر  اأنه عامل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  امل�ساقاة على حديث  اعتمدوا يف 

 وزرع وقالوا: لبد يف امل�ساقاة من تعيني املدة ول ي�سح مطلًقا، 
يخرج من ]ثمر[)	(

.
)6(

 على مدة جمهولة
]ول[)5(

]وهو   .
)7(

تعاىل« اهلل  اأقرهم  ما  هم  »ُنقرِّ  : قوله  خالف  على  وهو 

 الباب وباهلل التوفيق.
اآخر[)8(

ينظر: املهذب لل�سريازي 	/68	، نهاية املطلب للجويني 05/7	، حلية العلماء للقفال 68/5	.  )	(

ينظر: نهاية املطلب للجويني 05/7	، الو�سيط للغزايل 	/70.  )	(

غري موجود يف )ب(.  )	(

يف )�س(: متر.  )	(

يف )�س(: فال.  )5(

ينظر: احلاوي للماوردي 7/	6	، نهاية املطلب للجويني 8/		، بحر املذهب للروياين 8/7		.  )6(

 	9	/	 اأخرجتك  �سئت  اإذا  املزارعة:  يف  ا�سرتط  اإذا  باب  ال�سروط،  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه   )7(

ح)0	7	(، ولفظه: )نقركم ما اأقركم اهلل(، وهو عند البخاري وم�سلم بلفظ: )نقركم بها على ذلك 

ما �سئنا(، اأخرجه البخاري يف كتاب احلرث واملزارعة، باب اإذا قال رب الأر�س اأقرك ما اأقرك اهلل 

الثمر  واملعاملة بجزء من  امل�ساقاة  باب  البيوع،  	/07	 ح)8			(، وم�سلم يف كتاب  اأجاًل  ومل يذكر 

والزرع 7/5	 ح)	55	(.

يف )�س(: “وهذا اآخر هذا”.  )8(
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الباب الثاين

 يف املباحث املتعلقة بكالم ال�سيخني

:
�لإ�شكال �لأول ]منها[)1(

يف  حكمها  يف  املتحرية  امل�ستحا�سة   
]يف[)	(  :

)	(

 اإ�سحاق  اأبو  ال�سيخ  قال 

 يوم واحد. 
ا لزمها بعد ]ال�سهرين[)	( �سوم رم�سان: اإذا كان ال�سهر ناق�سً

 .
)5(

وغلط يف هذا، فاإن الناق�س والكامل يف حكم واحد

بقوله:  واحتج   ،
]تاًما[)8( �سهًرا  �سامت   

اأنها[)7( اأراد  ]باأنه  عنه   
]واعُتِذر[)6(

.
ا”)0	(  ناق�سً

“فاإن كان ال�سهر الذي ]�سامه النا�س[)9(

يف )�س(: منهما.  )	(

ا وجب عليها  املهذب 	/	8-	8، ومو�سع الإ�سكال عند قوله: “فاإن كان ال�سهر الذي �سامه النا�س ناق�سً  )	(

ق�ساء يوم”.

غري موجودة يف )�س(.  )	(

يف )�س(: ال�سهر.  )	(

هذه  امل�سنف  على  اأنكر  وممن  ه.  وردَّ ه،  ي�سمِّ ومل  الأ�سحاب،  بع�س  عن  العمراينُّ  التغليَط  هذا  نقل   )5(

ه، نقله بع�سهم عن  امل�ساألة وخّطاأه فيها: الرافعي، و�ساحب م�سكالت املهذب، ذكره النووي ومل ي�سمِّ

اأكرث الأ�سحاب.

 ،	8	/	 الرفعة  لبن  النبيه  كفاية   ،	50/	 املجموع   ،	97/	 الكبري  ال�سرح   ،	7	/	 البيان  ينظر: 

الهداية اإىل اأوهام الكفاية لالإ�سنوي 0	/	8. 

يف )�س(: واغتفر.  )6(

يف )�س(: باأنها.  )7(

غري موجودة يف )�س(.  )8(

يف )ب(: �سامته.  )9(

)0	( لعله ي�سري اإىل النووي يف املجموع 	/50	 فقد قال: “ال�سواب حمل كالم امل�سنف على ما اإذا مل 

ا، فبقي  ت�سم مع النا�س رم�سان؛ بل �سامت �سهرين كاملني غري رم�سان الذي �سامه النا�س ناق�سً

عليها يوم. وهذا الذي حملناه عليه يتعني امل�سري اإليه؛ لأنه موافق لالأ�سحاب وللقاعدة مع �سالمته 

من دعوى ل تقبل، وكالم امل�سنف يدل عليه فاإنه قال: فاإن كان ال�سهر الذي �سامه النا�س ومل يقل 

الذي �سامته”.
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�لإ�شكال �لثاين: قال يف �ل�شجد�ت:

 .
“اإذا ترك خم�س �سجدات لزمه �سجدتان وركعتان”)	(

 غلط، فاإن القاعدة اأنا ناأخذ بالأحوط والتقدير الأ�سد، وذلك اإيجاب 
]وهذا[)	(

 اأنه ترك �سجدة من الأوىل و�سجدتني من 
[ ]وتقديره[)	( . ]ب/	اأ

)	(

ثالث ركعات 

 وتبطل ثالث ركعات.
الثانية و�سجدتني من الثالثة، فُتجرب الأوىل ]بالرابعة[)5(

�لإ�شكال �لثالث: قال يف باب �لعتكاف:

“واإن نذر اأن يعتكف الع�سر الأخرية من رم�سان دخل فيه ليلة احلادي والع�سرين 

 .
قبل غروب ال�سم�س”)6(

وعليه موؤاخذة لفظية، فاإن ليلة احلادي والع�سرين ل تكون قبل غروب ال�سم�س، 

 
]يوم[)7( اآخر  يف  دخل  املخت�سر:  يف    ال�سافعي  عبارة  هذا  يف  وال�سواب 

.
)8(

الع�سرين

قال يف املهذب 	/	7	: “واإن ترك خم�س �سجدات جعل من الأوىل �سجدة ومن الثالثة �سجدتني ومن   )	(

الرابعة �سجدتني، فيلزمه �سجدتان وركعتان”.

يف )ب(: هذا.  )	(

الرو�سة   ،		9/	 للعمراين  البيان   ،	56/	 للروياين  املذهب  بحر   ،89	/	 الطيب  لأبي  التعليقة  ينظر:   )	(

ا، قال: “وقال يف املهذب: يلزمه �سجدتان، وركعتان، وهو غلط”. للنووي 	/	0	، ون�س فيها على تغليطه اأي�سً

يف )�س(: وتقدير.  )	(

�ساقطة من )ب(.  )5(

املهذب 	/	5	، ون�سه: “واإن نذر اعتكاف الع�سر الآخر دخل فيه ليلة احلادي والع�سرين قبل غروب   )6(

ال�سم�س لي�ستويف الفر�س بيقني”.

يف )ب(: اليوم.  )7(

ال�سا�سي يف احللية  ال�سريازي قاله غريه كالقفال  امل�ساألة يف خمت�سر املزين، وما قاله  اأقف على  مل   )8(

	/	8	، والبغوي يف التهذيب 	/5		، ون�س كالمهما: “ولو نذر اعتكاف الع�سر الأواخر، يدخل قبل 

غروب ال�سم�س من يوم الع�سرين، لي�ستويف الع�سر”، وعند ابن ال�سالح الفتاوي 	/555: “م�ساألة لو نذر 

اعتكاف الع�سر الأواخر من �سهر رم�سان يلزمه اأن يدخل املعتكف ليلة احلادي والع�سرين”.
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:
)1(

�لإ�شكال �لر�بع: قال يف كتاب �ل�شيام

 رم�سان مل ي�سح �سومه؛ لقوله : »ل 
اإذا �سام يوم ال�سك ]عن[)	(

 .
)	(

ت�ستقبلوا ال�سهر ا�ستقباًل«

ا�ستقبال  فاإن  الدعوى،  من  �سبق  ما  الظاهر  يف  يطابق  ل   
]احلديث[)	( وهذا 

 منه.
 اأن ]ي�سام[)6(

ال�سهر اأن ي�سوم قبله �سياما غريه، ]ل[)5(

�لإ�شكال �خلام�س: قال يف حج �ملر�أة وحدها:

 -يعني عن ال�سافعي -: اأن الطريق اإذا كان 
 عنه[)8(

)7(

وحكى ]الكرابي�سي

 .
)9(

اآمًنا جاز لها اخلروج من غري ن�ساء

ملسو هيلع هللا ىلص  اأن النبي   
)		(

  : وهو ال�سحيح ملا روى عدي بن حامت 
)	0(

قال ال�سيخ

املهذب 	/6		.  )	(

يف )�س(: من. واملثبت هو املوافق ملا يف املهذب 	/6		.  )	(

اأخرجه اأحمد يف امل�سند 	/5		 ح)985	(، والن�سائي يف كتاب ال�سيام، باب �سيام يوم ال�سك 	/	5	   )	(

ح)89		(. قال ابن حجر يف التلخي�س 	/97	: “هو من �سحيح حديث �سماك، مل يدل�س فيه ومل يلقن 

ا”، والألباين يف ال�سحيحة 	/9	5 ح)7	9	(. اأي�سً

يف )�س(: حديث.  )	(

يف )ب(: اإل.  )5(

يف )�س(: ي�سوم.  )6(

هو: احل�سني بن علي بن يزيد الكرابي�سي البغدادي، �ساحب الإمام ال�سافعي واأحد حفاظ اأقواله ورواة   )7(

مذهبه القدمي، �سمع اإ�سحاق الأزرق، ومعن بن عي�سى، ويزيد بن هارون، وتفقه بال�سافعي. روى عنه: 

“كان من بحور العلم... ت�سانيفه يف  عبيد بن حممد البزاز، وحممد بن علي ف�ستقة. قال الذهبي: 

الفروع والأ�سول تدل على تبحره”، تويف �سنة )8		(، وقيل: )5		هـ(.

ينظر: طبقات الفقهاء لل�سريازي �س			، ال�سري للذهبي 9/	7	.

يف )ب(: “عن الكرابي�سي”.  )8(

املهذب 	/	6	: “وروى الكرابي�سي عنه اإذا كان الطريق اآمًنا جاز من غري ن�ساء”.  )9(

)0	( يعني اأبا اإ�سحاق ال�سريازي، وكالمه يف املهذب 	/	6	.

)		( هو: عدي بن حامت بن عبداهلل بن �سعد الطائي، اأبو وهب واأبو طريف، ابن حامت الطائي الذي ي�سرب 

به املثل يف اجلود والكرم، اأ�سلم عدي �سنة )9هـ( و�سهد فتح العراق، ثم �سكن الكوفة و�سهد اجلمل 

و�سفني والنهروان مع علي، تويف �سنة )68هـ(، وعا�س اأكرث من مائة �سنة.

ينظر: ال�ستيعاب لبن عبدالرب 	/057	، الإ�سابة لبن حجر 	/88	.
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 الظعينة تخرج من احلرية حتى تطوف بالكعبة بغري جوار«. 
]اأن[)	( قال: »يو�سك 

]قال عدي : فلقد راأيت الظعينة تخرج من احلرية حتى تطوف بالكعبة بغري 
 .

)	(])	(

جوار

قيل: دللة هذا احلديث على املدعى �سعيفة؛ فاإنه �سيق لالإخبار مبا �سيقع، مما 

 فيه دليل على اأن هذا الواقع جائز اأو غري جائز، فاإن 
)	(

يدل على كرثة الأمن، ولي�س

النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأخرب باأمور من اأ�سراط ال�ساعة منها ما هو مكروه، كالت�سري يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ،
)7(

 هو حرام، كتزيني امل�ساجد وال�سقف بالذهب
، ]ومنها ما[)6(

)5(

»تلد الأمة ربتها«

ل  الدللة  �سعيف  احلديث  هذا  كان  واإذا   ،
)8(

املوؤمن روؤيا  ك�سدق  حممود،  هو  وما 

واليوم  باهلل  توؤمن  يحل لمراأة  »ل   : قوله  ال�سريح يف  الن�س  يعار�س 

.
)9(

الآخر اأن ت�سافر فوق ثالث اإّل مع زوج اأو حمرم«

غري موجودة يف )�س(.  )	(

 	97/	 الإ�سالم  يف  النبوة  عالمات  باب  املناقب،  كتاب  يف  البخاريُّ  بطوله  عديٍّ  حديَث  اأخرج   )	(

ح )595	(، ولفظ امل�سنف قريب مما يف ال�سحيح.

�ساقطة من )ب(.  )	(

يف )�س(: فلي�س.  )	(

ربها(،  الأمة  ولدت  )اإذا  رواية:  ويف  ح)8(،   	6/	 الإميان،  كتاب  يف  م�سلم  امل�سنف  بلفظ  اأخرجه   )5(

اأخرجه البخاري يف كتاب الإميان، باب �سوؤال جربيل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الإميان والإ�سالم 	/9	 ح )50(، 

وم�سلم يف كتاب الإميان، باب الإميان ما هو وبيان خ�ساله 	/0	 ح )9(.

يف )�س(: وما.  )6(

عبا�س:  ابن  قال  امل�ساجد«.  بت�سييد  اأمرت  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  قال:    عبا�س  ابن  عن   )7(

لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والن�سارى. اأخرجه اأبو داود يف كتاب ال�سالة، باب يف بناء امل�ساجد 

	/6		 ح )8		(. 

قال اخلطابي يف معامل ال�سنن 	/0		: “معنى قوله: لتزخرفنها: لتزيننها، اأ�سل الزخرف الذهب يريد 

متويه امل�ساجد بالذهب ونحوه”.

اأخرجه من حديث اأبي هريرة  البخاري يف كتاب التعبري، باب القيد يف املنام 7/9	 ح)7	70(،   )8(

ولفظه: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اقرتب الزمان مل تكد تكذب روؤيا املوؤمن«.

اأخرجه البخاري يف اأبواب تق�سري ال�سالة، باب يف كم تق�سر ال�سالة 	/		 ح)088	(، وم�سلم يف   )9(

كتاب احلج، باب �سفر املراأة مع حمرم اإىل حج وغريه 	/977 ح)0			(، ولفظ الزوج تفرد بذكره 

م�سلم. 
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 �ل�شاد�س:
]�لإ�شكال[)1(

 .
)	(

قال يف احلج راكبا اأنه اأف�سل من احلج ما�سًيا؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حج راكًبا

اإذا نذر احلج ما�سًيا فحج راكًبا   كان 
]ملا[)	( اأف�سل  لو كان احلج راكًبا  فقيل: 

 لزمه الدم من غري 
لزمه الدم وكان م�سيًئا، واإذا نذر احلج راكًبا ]فحج ما�سًيا[)	(

.
)5(

اإ�ساءة

 �ل�شابع:
]�لإ�شكال[)6(

 ت�سرفه عتًقا ُجعل اإم�ساًء 
: اإن ]كان[)8(

قال يف ت�سرف امل�سرتي يف ]املبيع[)7(

 بخالف البيع والهبة والوطء، وعلَّل هذا الوجه باأن العتق لو وجد 
)9(

عند اأبي اإ�سحاق

قبل العلم بالعيب منع الرد فاأ�سقط خيار ال�سرط وخيار املجل�س بخالف البيع والهبة، 

 .
)	0(

فاإنه لو وجد قبل العلم بالعيب مل مينع الرد

البيع قبل العلم بالعيب مينع  اأن   يف باب امل�سراة 
]مبا ذكر[)		( وهذا يبطل 

الرد.

غري موجود يف )ب(.  )	(

املهذب 	/	6	.  )	(

�ساقطة من )�س(.  )	(

�ساقطة من )�س(.  )	(

البيان   ،		7/	 للقفال  العلماء  حلية   ،5/		 للروياين  املذهب  بحر  يف:  امل�ساألتني  يف  اخلالف  ينظر   )5(

للعمراين 	/96	. 

غري موجود يف )ب(.  )6(

يف )ب(: البيع.  )7(

�ساقطة من )ب(.  )8(

املروزي.  )9(

)0	( املهذب 	/6.

)		( يف )ب(: “ما ذكره”.
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 �لثامن:
]�لإ�شكال[)1(

املالك:  فقال  ]ف/	ب[  اختلفا،  ثم   
]غريه[)	( دابة  ركب  اإذا  العارية:  قال يف 

 .
، فلي الأجرة، وقال الراكب: بل اأعرتنيها فال اأجرة لك. ]امل�ساألة[)	(

]اأكريتها[)	(
قال يف توجيه قول من قال القول قول الراكب: لأن املالك اأقر باملنافع له، ومن 

 .
)5(

ا مل يقبل قوله اأقر لغريه مبلك ثم ادعى عليه عو�سً

وهذا التعليل ي�سكل مبا قبله وما بعده. 

فاإن  وهبتنيها،  بل:  وقال  بعتكها،  قال:  اإذا  فيما   
ذكره[)6( ]فما  قبله  الذي  اأما 

ا.  القول قول املالك مع اأنه اعرتف له بالعني ويدعي عليه عو�سً

هذه  من  العك�س  على  ]ب/	ب[  اختلفا  اإذا  فيما  فقوله   ،
بعده[)7( الذي  ]واأما 

ال�سورة اأنهما اتفقا اأن امللك له واختلفا يف �سفة النتقال اإليه وكان القول قول املالك، 

 قول املالك.
ا اأن القول يف هذه امل�ساألة[)8( فهذا يقت�سي ]اأي�سً

 �لتا�شع:
]�لإ�شكال[)9(

قال يف الغ�سب: اإذا رد العني املغ�سوبة وقد نق�ست قيمتها مل ي�سمن النق�سان، 

 .
)	0(

واحتج باأن املالك لحق له يف القيمة مع بقاء العني

غري موجود يف )ب(.  )	(

يف )ب(: لغريه، واملثبت هو املوافق ملا يف املهذب 	/	9	.  )	(

يف )�س(: اأكريتكها، ومعناهما واحد، غري اأن املثبت هو املوافق ملا يف املهذب 	/	9	.  )	(

يف )�س(: “هي امل�ساألة”.  )	(

ينظر: املهذب 	/	9	.  )5(

يف )ب(: فلذكره.  )6(

يف )ب(: “واأما بعد”.  )7(

ا”. يف )�س(: “اأن القول يف هذا اأي�سً  )8(

غري موجود يف )ب(.  )9(

)0	( ينظر املهذب 	/96	. 

ولفظه فيه: “فاإن اختلفت قيمته من حني الغ�سب اإىل حني الرد مل يلزمه �سمان ما نق�س من قيمته.=
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وهذا م�سكل، فاإنه يلزم على قيا�س هذا التعليل اإذا تلفت العني اأن جتب القيمة 

 اإىل حني 
من حني التلف اإىل حني التاأدية، واحلكم اأنها جتب من حني ]الغ�سب[)	(

التلف، فقد تعلق حق املالك بالقيمة مع بقاء العني.

 �لعا�شر:
]�لإ�شكال[)2(

احتج ال�سيخ اأبو اإ�سحاق  على اأنه اإذا قال: اأميا امراأة تزوجتها فهي طالق، 

 .
)	(

؛ لقوله : »ل طالق قبل نكاح«
)	(

ثم تزوج مل تطلق املراأة

 من وجهني: 
والكالم على هذا ]التم�سك[)5(

 ،
اأحدهما: اأن املنفي يف احلديث ]هو الطالق، والواقع اأنه ُمنتٍف قبل النكاح[)6(

 اخلرب.
فاأما املعلق فهو حمل النزاع ول ]ينفيه[)7(

التعليق،   هذا ال�سخ�س 
]من[)8( اأن املنفي باحلديث الطالق، واملوجود  الثاين: 

 اأحكامهما.
وهما متغايران ملا عرف من ]اختالف[)9(

= اإىل اأن قال: لأن الغا�سب ي�سمن ما غ�سب، والقيمة ل تدخل يف الغ�سب؛ لأنه ل حق للمغ�سوب منه 

يف القيمة مع بقاء العني”.

يف )ب(: القب�س.  )	(

غري موجود يف )ب(.  )	(

ينظر: املهذب 	/	.  )	(

اأخرجه بهذا اللفظ من حديث امل�سور بن خمرمة ابُن ماجه يف كتاب الطالق، باب ل طالق قبل نكاح   )	(

	/	0	 ح)7	0	(، واأخرجه من حديث عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن جده اأبو داود يف كتاب الطالق، 

باب يف الطالق قبل النكاح 	/		5 ح)90		(، والرتمذي يف كتاب الطالق، باب ما جاء ل طالق قبل 

نكاح 	/78	 ح)	8		(، بلفظ: )ل طالق اإل فيما متلك( وقال الرتمذي: “هذا حديث ح�سن �سحيح، 

وهو اأح�سن �سيء ُروي يف هذا الباب”.

يف )ب(: التمثيل.  )5(

يف )ب(: “الطالق الواقع واأنه م�ستقبل النكاح”  )6(

يف )�س(: ينفعه.  )7(

يف )�س(: يف.  )8(

غري موجودة يف )�س(.  )9(
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 �حلادي ع�شر:
]�لإ�شكال[)1(

قال ال�سيخ اأبو حامد الغزايل  يف اأول الو�سيط يف تعليل تفرد املاء بالطهورية: 

 .
)	(

اأنه اخت�س بنوع من اللطافة والرقة وتفرد يف الرتكيب

واملاء ب�سيط ل تركيب فيه.

 �لثاين ع�شر:
]�لإ�شكال[)3(

 
]اأربعون[)5( جاء  ثم   

]فانف�سوا[)	( باأربعني  خطب  لو  اجلمعة:  �سالة  يف  قال 

 .
)6(

مكانهم ف�سلى بهم اجلمعة جاز

غري موجود يف )ب(.  )	(

الو�سيط يف املذهب 	/			، ون�س كالمه: “واخت�سا�س الطهورية به اإما تعبد ل يعقل معناه واإما اأن   )	(

يعلل باخت�سا�س املاء بنوع من اللطافة والرقة وتفرد يف الرتكيب ل ي�ساركه فيها �سائر املائعات”.

غري موجود يف )ب(.  )	(

يف )�س(: وانف�سوا.  )	(

يف )ب(: اأربعني.  )5(

واعرتا�س  اجلمعة،  يف  الإمام  عن  اجلماعة  لنف�سا�س  اأحوال  ثالثة   	67/	 الو�سيط  يف  الغزايل  ذكر   )6(

امل�سنف هنا مل يبني مو�سعه، وكالمه جممل يحتمل عدة �سور، ولتبني وجه العرتا�س يح�سن نقل كالم 

الغزايل، فقد قال : “فرع: اإذا انف�س القوم فله ثالثة اأحوال: 

الأوىل: يف اخلطبة، فلو �سكت الإمام وعادوا على قرٍب، اأو مكاَنهم اآخرون بنى عليه، واإن م�سى ركن يف 

غيبتهم مل يعتد به؛ لأن اخلطبة واجبة ال�ستماع، فال بد من ا�ستماع اأربعني جميع الأركان قوًل واحًدا،..

الثانية: اأن ينف�سوا بعد اخلطبة وقبل ال�سالة وطال الف�سل، ففي جواز بناء ال�سالة قولن، يعرب عنهما 

باأن املوالة بني اخلطبة وال�سالة هل ي�سرتط فاإن قلنا ت�سرتط فال بد من اإعادة اخلطبة فاإن مل تعد اأثم 

املنف�سون، ويف اإثم اخلطيب قولن، ...

الثالثة: اأن ينف�سوا يف خالل ال�سالة، ففيه ثالثة اأقوال من�سو�سة...”.

ويكون  وياأتي غريهم  الأربعون يف خالل اخلطبة  ينف�س  اأن  الأوىل:  يفهم منه �سورتان،  امل�سنف   وكالم 

الفا�سل قريًبا. والثانية: اأن ينف�س الأربعون بعد نهاية اخلطبة وياأتي غريهم بعد اخلطبة وقبل ال�سروع يف 

ال�سالة، وهذه اأقرب اإىل لفظ امل�سنف.

ا. وال�سورة الثانية مل يذكرها الغزايل يف الو�سيط ول يف الوجيز، ومل اأجدها يف الإبانة اأي�سً

بقي اأن يكون اعرتا�س امل�سنف على ال�سورة الأوىل، وهي اأن ينف�س الأربعون يف خالل اخلطبة وياأتي غريهم 

يف اأثنائها، وهذه داخلة يف احلال الأوىل عند الغزايل، ون�س عليها الفوراين فقال: “تفريعات: لو كانوا يف 

ابتداء اخلطبة اأربعني، ثم انف�سوا يف خالل اخلطبة فاإن لها ثالثة اأحوال، اأحدها: اأن يعودوا قريًبا، =
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]من[)	( جماعة  عليه  ن�س  والذي   .

)	(

الفوراين عليه  وافق   ،
)	(

غلط وهذا 

.
)	(

امل�سنفني: اأنه ل تنعقد اجلمعة اإل باأربعني �سمعوا اأركان اخلطبة

 �لثالث ع�شر:
]�لإ�شكال[)5(

 ،
)6(

قال يف كتاب العتكاف يف تعديد اأركان العتكاف: اأن املعتكف اأحد الأركان

 ال�سالة، وعدَّ العاقد ركًنا يف البيع، وا�سطرب كالمه 
ومل يعد امل�سلي ركًنا ]من[)7(

 
)9(

ا �سافًيا، وقد اأ�سار ال�سيخ  ا�سطراًبا �سديًدا، ومل اأجد يف ذلك تلخي�سً
]يف هذا[)8(

= اأو عاد مكانهم اآخرون، بنى على خطبته”، ومل يلزمهم باإعادة اخلطبة من اأولها حتى ي�سمعها الآِخرون.

ينظر الإبانة للفوراين، مخ، 	/	6ب.

الأغاليط  كاإي�ساح  اإليها،  الرجوع  اأمكنني  التي  الو�سيط  �سراح  من  هذا  على  نبه  من  على  اأقف  مل   )	(

�سرح  العايل يف  واملطلب  ال�سالح،  الو�سيط لبن  و�سرح م�سكل  الدم،  اأبي  الو�سيط لبن  املوجودة يف 

و�سيط الغزايل لبن الرفعة...

هو اأبو القا�سم عبدالرحمن بن حممد بن فوران الفوراين املروزي، كان مقدم الفقهاء ال�سافعية مبرو،   )	(

فقيه اأ�سويل، تفقه باأبي بكر القفال. وبه: اأئمة ال�سافعية يف زمنه كاملتويل والبغوي واجلويني وغريهم، 

�سنف يف الأ�سول والفقه واخلالف واجلدل، منها: الإبانة عن فروع اأحكام الديانة. تويف �سنة )	6	هـ(.

ينظر: تهذيب الأ�سماء واللغات للنووي 	/80	، وفيات الأعيان لبن خلكان 	/			، وال�سري للذهبي 

.	6	/	8

�ساقطة من )ب(.  )	(

لل�سريازي  املهذب   ،			/	 للماوردي  احلاوي  �س06	،  ت/احل�سرم،  الطيب  لأبي  التعليقة  ينظر:   )	(

	/08	، بحر املذهب للروياين 	/60	، حلية العلماء للقفال 	/79	، 

غري موجود يف )ب(.  )5(

واملعتِكف،  والنية،  العتكاف،  اأربعة:  وهي  اأركانه  يف  الأول  “الف�سل  قال:  و566،   ،56	/	 الو�سيط   )6(

واملعتَكف”.

يف )�س(: يف.  )7(

غري موجود يف )�س(.  )8(

اإليه مل  امل�سار  املو�سع  الو�سيط يف  م�سكل  �سرح  ال�سالح، ومبراجعة كالمه يف  ابن  �سيخه  يريد  لعله   )9(

ا على الغزايل، ولكنه قال 	/57	: “ما ذكره من جعله اأركان العتكاف اأربعة: اأحدها:  اأجد اعرتا�سً

فيه.  ركًنا  كونه  ميتنع  فلم  امل�سروع  العتكاف  من  جزء  املح�سو�س  العتكاف  اأن  وجهه:  العتكاف، 

الأبواب، واهلل  املذكورة، يف �سدور  الأركان  به يف  ال�ستقبال ما جرت عادته  باب  اأول  هنا يف  وقد وجَّ

اأعلم”، وهناك يف باب ا�ستقبال القبلة عند قول الغزايل: “ولال�ستقبال ثالثة اأركان” اأطال الكالم على 

ا�ستعمال الغزايل مل�سطلح الركن. يراجع �سرح م�سكل الو�سيط 	/57.
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اإىل كالم يف هذا املو�سع.

 �لر�بع ع�شر:
]�لإ�شكال[)1(

قال يف ال�سيام: الركن الثاين الإم�ساك عن املفطرات، واملفطرات ثالثة: دخول 

 .
)	(

داخل، وخروج خارج، واجلماع

 .
)	(

 بالردة، فاإنها تف�سد كل عبادة. قاله اإمام احلرمني
وهذا احل�سر ]يبطل[)	(

 اإذا عر�س. 
واجلنون ينايف عقد ال�سوم ويقطع ]دوامه[)5(

 �خلام�س ع�شر:
]�لإ�شكال[)6(

 .
)7(

قال يف قبلة ال�سائم: قال العلماء: ول تكره القبلة يف ال�سوم

.
)8(

وهذا الإطالق يبطله اأن مالًكا  يكره القبلة لل�سائم

 �ل�شاد�س ع�شر:
]�لإ�شكال[)9(

 .
)	0(

َرٌم مل يلزمها اخلروج قال يف احلج: اإذا مل يكن حَمْ

غري موجود يف )ب(.  )	(

الو�سيط 	/		5.  )	(

�ساقطة من )�س(.  )	(

نهاية املطلب 	/66: “ومن املفطرات: ... والردة ُتف�سد كلَّ عبادة، واحلي�س، واجلنون، ينافيان الَعْقَد،   )	(

ويقطعان الدواَم”.

يف )�س(: دولته.  )5(

غري موجود يف )ب(.  )6(

ويكره  الهرم  كال�سيخ  اإربه  ال�سوم ملن ميلك  القبلة يف  تكره  ل  العلماء:  “قال  قال:   ،5	8/	 الو�سيط   )7(

لل�ساب كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقبل ن�ساءه وهو �سائم”، هكذا ن�سه يف املطبوع من الو�سيط، ويف املطلب 

العايل زيادة: “وكان يقول: اأنا اأملككم لإربه”. املطلب العايل ت/ موغريوا �س8		.

ينظر: املدونة 	/68	، النوادر والزيادات لبن اأبي زيد 	/7	، التنبيه لبن ب�سري 	/6	7.  )8(

غري موجود يف )ب(.  )9(

)0	( الو�سيط 	/585، ون�سه: “اأما الب�سع فاملراأة كالرجل يف ال�ستطاعة، لكنها عورة مق�سودة حتتاج اإىل 

حمرم يبذرقها، فاإن مل جتد مل يلزمها اخلروج اإل اإذا كان الطريق اآمًنا ووجدت ن�سوة ثقات”.

 ،	0/	 للفيومي  اأي يحر�سها، والبذرقة: اخلفارة واحلرا�سة. ينظر: امل�سباح املنري  وقوله: يبذرقها: 

القامو�س للفريوزاأبادي �س866.
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الثقات على  ، والن�سوة 
)	(

الزوج يقوم مقام املحرم بالتفاق وهذا ل ي�سح؛ لأن 

.
)	(

خالف فيهن

 �ل�شابع ع�شر:
]�لإ�شكال[)3(

اإذا  امليقاتني   
لأحد[)	( ]ربحه  اأحدهما:  لأمرين،  الدم  ويلزمه  املتمتع:  يف  قال 

 .
)5(

[ َزَحم احلج يف اأ�سهره بالعمرة اأحرم باحلج من مكة. والثاين: اأْن ]ب/5اأ

فيقال: اإن كان يعني اأن كل واحد من هذين املعنيني م�ستقل بالِعِليَّة لوجوب الدم 

اأن   على 
]متفقون[)6( اأي �سيء تظهر فائدتهما، وكيف ي�سح ذلك؟ والأ�سحاب  ففي 

بالتعليل  واحد  كل  ا�ستقل  ولو   ،
)7(

الدم عنه  �سقط  امليقات  اإىل  عاد  لو  املتمتع 

 احلج 
 فيه ]مزاحمة[)		(

 اأحد الوجهني، فاإنه ]حتقق[)0	(
 هذا ]على[)9(

]يخرج[)8(
 ربح اأحد امليقاتني. 

بالعمرة ]دون[)		(

 عنى اأن كل واحد جزء للعلة، فهما اأمر واحد ل اأمران.
]واإن[)		(

ا ابن ال�سالح يف �سرح م�سكل الو�سيط 	/85	. هذا العرتا�س ذكره اأي�سً  )	(

اأما الن�سوة الثقات فقد ذكرهن الغزايل، ول اعرتا�س عليه فيه كما �سبق يف احلا�سية اأعاله.  )	(

غري موجود يف )ب(.  )	(

يف )ب(: “ربح اأحد”، ويف الو�سيط 	/5	6: “ربحه اأحد”.  )	(

الو�سيط 	/5	6، ون�سه: “واملتمتع هو كل اآفاقي زاحم اإحرام احلج لنف�سه بعمرة يف اأ�سهر احلج مع نية   )5(

التمتع، فيلزمه الدم لأمرين، اأحدهما: ِرْبُحه اأحد امليقاتني اإذا اأحرم باحلج من مكة من غري عود اإىل 

امليقات. والثاين: َزْحُمه احلج يف اأ�سهره بالعمرة”.

يف )ب(: واقفون.  )6(

ينظر: احلاوي للماوردي 	/6	، ال�سرح الكبري للرافعي 60/7	، املجموع للنووي 77/7	، كفاية النبيه   )7(

لبن الرفعة 99/7.

يف )�س(: خلروج.   )8(

يف )ب(: عن.  )9(

)0	( يف )ب(: حلق.

)		( يف )ب(: “مزا” ثم بيا�س.

)		( يف )ب(: “مع دون”.

)		( يف )ب(: فاإن.
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 �لثامن ع�شر:
]�لإ�شكال[)1(

.
)	(

 �سبب ملك اأو �سمان
 ل ي�سح؛ ]لأنه[)	(

قال يف قب�س ال�سبي: ]اأنه[)	(

 ]يف امللك اأو ال�سمان م�سمى القب�س، وقب�س ال�سبي 
يقال: القب�س ]املنح�سر[)5(

 املودع واملرتهن وامللتقط، ول 
ل ي�سح اأن يكون مطلق القب�س، لأنه يبطل بقب�س[)6(

اإليه،  اإىل املهدى  الهدية ليو�سلها  اأن يكون قب�س ال�سبي؛ لأنه يبطل بقب�سه  ي�سح 

.
)7(

فاإنه ل ي�سمن ول ميلك بهذا القب�س

 �لتا�شع ع�شر:
]�لإ�شكال[)8(

يطهر  ل  قلنا  واإن  بيعه  يجوز  بالغ�سل  يطهر  قلنا  اإن  النج�س:   
)9(

الودك يف  قال 

 .
)		(

 ففيه قولن
]بالغ�سل[)0	(

 النجا�سة 
ا، ]فاإن[)		(  اأي�سً

وهذا خمالف لنقل جمهور الأ�سحاب، ]وللقيا�س[)		(

غري موجود يف )ب(.  )	(

يف )�س(: فاإنه.  )	(

يف )�س(: فاإنه.  )	(

ا، فاإنه �سبب ملك اأو �سمان”. الو�سيط 	/		، ون�سه: “ول يعتد بقب�س ال�سبي اأي�سً  )	(

يف )�س(: املخت�سر، ويف احلا�سية ت�سحيح: “لعله: املخت�س”.  )5(

�ساقط من )ب(.  )6(

ينظر يف رد العرتا�س على الغزايل يف هذا: �سرح م�سكل الو�سيط لبن ال�سالح 	/			.  )7(

غري موجود يف )ب(.  )8(

الودك: د�سم اللحم ودهنه الذي ي�ستخرج منه.  )9(

ينظر: ال�سحاح للجوهري 99/5	، امل�سباح املنري للفيومي 	/	65.

الأدهان  �سائر  من  ونحوه  فيه،  جنا�سة  بوقوع  املتنج�س  الزيُت  كالمه:  يف  “والودك  الرفعة:  ابن  قال 

املعت�سرة من احلبوب، اأو املاأخوذة من احليوان الطاهر، كانت يف جوف عظامه اأو خارجها”. املطلب 

العايل ت/ رزايقية، �س			.

)0	( غري موجودة يف )�س(.

)		( الو�سيط 	/8	: “الودك النج�س بوقوع جنا�سة فيه، اإن حكمنا باإمكان غ�سله جاز بيعه، واإل ابتني على 

جواز ال�ست�سباح به، وفيه قولن”.

)		( يف )ب(: والقيا�س.

)		( يف )ب(: واإن.
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 .
)	(

 �سحة البيع واإن وجدت املنفعة
]عندنا متنع[)	(

 �لع�شرون:
)3(

�لإ�شكال

 يف باب ما يلحق من الن�سب: لو قذفه وثبت 
قال ]ال�سيخ الغزايل يف الو�سيط[)	(

�سقط  ذلك  على  البينة  واأقام  زنا  اأنه  القاذف  ادعى  ولو  القذف،  حد  �سقط  زناه 

 .
)6(

 عنه ويكفيه �ساهدان
]احلد[)5(

لبد  بل  عليه؛  يعول   
]ل[)8( غلط  هذا   :

)7(

ال�سالح ابن  الدين  تقي  ال�سيخ  قال 

[ فاجلدوهم  من اأربعة �سهود كما قال اهلل تعاىل: ) ثم مل ياأتوا باأربعة �سهداء ]ف/	اأ

ثمانني جلدة(. 

قلت: التغليط للغزايل يف هذه امل�ساألة غلط، فاإن نقل املذهب كما قال الغزايل، 

، وقد قال فيما بعد هذا: فاإن مل تكن له بينة فهل 
)	0(

 وغريه
)9(

ذكره �ساحب التهذيب

له اأن يطلب ميينه؟ فيه وجهان.

يف )�س(: “عنه ل متنع”  )	(

اأطال ابن الرفعة الكالم على هذه امل�ساألة، وذكر اأقوال اأئمة املذهب فيها، ومل يخرج الغزايل عن راأي   )	(

�سيخه اجلويني فيها، واأحلقها اأكرثهم مب�ساألة الدهن املتنج�س هل ميكن تطهريه اأو ل؟

املطلب العايل ت/زرايقية �س			-7		، وينظر: التعليقة لأبي الطيب ت/ القحطاين 	/	8	، نهاية 

املطلب للجويني 97/5	، ال�سرح الكبري للرافعي 	/5	.

غري موجود يف )ب(.  )	(

غري موجود يف )ب(.  )	(

يف )ب(: اجللد.  )5(

الو�سيط 79/6.  )6(

. كتاب القذف من الكتب املفقودة من �سرح م�سكل الو�سيط، فلم اأقف على كالمه  )7(

يف )ب(: فال.  )8(

هو اأبو حممد احل�سني بن م�سعود بن حممد بن الفراء البغوي، ال�سافعي، املف�سر، �ساحب الت�سانيف،   )9(

املذهب،  يف  والتهذيب  ال�سنة،  و�سرح  التنزيل،  معامل  م�سنفاته:  من  احل�سني،  القا�سي  على  تفقه 

وغريها. تويف بخرا�سان �سنة )6	5هـ(. 

ينظر: ال�سري للذهبي 9	/9		، طبقات ال�سبكي 	/	6.

)0	( ينظر: التعليقة لأبي الطيب ت/ العتيبي �س55	، احلاوي للماوردي 		/	5	.
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فاإن قلنا له ذلك، فلو نكل حلف القاذف و�سقط عنه احلد. ومل يُعدَّ ال�سيُخ هذا 

غلًطا، فكيف ينكر �سقوَط احلدِّ ب�ساهدين ول ينكر �سقوَطه بيمنٍي مردودة؟ 

امل�ساطري،   
يف[)	( ]توجد  مل  التي  املباحث  من  مبحًثا  ع�سرين  متام   

)	(

فبهذا

 تذكرة للمنتهي، وتب�سرة للمبتدي، وبها متام خم�سة واأربعني �سوؤاًل 
]�سردناها[)	(

من اأول اجلزء اإىل هنا. 

. واختتام هذا الفن بخم�سة اأبحاث مما اختلف فيه كالم ال�سيخني

تاأمن  مل  اإذا  امل�سجد  عبورها  يف  احلائ�س  يف  الغزايل   
]ال�سيخ[)	( قال  �لأول: 

لها  اأمنت جاز  اإن  اإ�سحاق:  اأبو  وقال   .
)6(

اأمنته فوجهان  
]فاإن[)5( يجوز،  ل  التلويث 

.
)8(

 كاجلنب، واإن مل تاأمن فوجهان
]العبور[)7(

.
)9(

وكالم الغزايل اأفقه واأ�سح

 
�لثاين: قال الغزايل: الب�سري والأعمى يف الإمامة �سواء؛ لأن كل واحد ]منهما[)0	(

يف )�س(: فهذا.  )	(

يف )ب(: “توؤخذ من”.   )	(

يف )�س(: �سودناها.  )	(

غري موجودة يف )ب(.  )	(

يف )�س(: واإن.  )5(

“الثاين: العتكاف؛ بل   :			/	 ذكر ذلك يف مو�سعني من الو�سيط، قال يف بيان ما مينعه احلي�س   )6(

العبور يف امل�سجد حرام عليها، فاإن اأمنت التلويث ففي العبور املجرد وجهان”، وقال يف 	/85	: “ولي�س 

التلويث فوجهان  اأمنت  التلويث، وكذا من به جراحة ن�ساخة بالدم، فاإن  للحائ�س العبور عند خوف 

لغلظ حكم احلي�س”.

يف )�س(: ال�سواب.  )7(

اإن  فاإنها  العبور فيه  “فاأما   :77/	 ال�سريازي، ون�سه يف املهذب  الوجهني يف كالم  اأقف على ذكر  مل   )8(

ا�ستوثقت من نف�سها بال�سد والتلجم جاز؛ لأنه حدث مينع اللبث يف امل�سجد فال مينع العبور كاجلنابة”.

ولعل وجه كونه اأفقه واأ�سح هو اأن املنع تفرد به اجلويني، وعليه حكى الغزايل فيه وجهني، بينما قطع   )9(

ال�سريازي باجلواز تبًعا لقول الأكرث.

)0	( غري موجودة يف )�س(.
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.
)	(

فيه ف�سيلة، فتقابال

 .
)	(

وقال ال�سيخ اأبو اإ�سحاق: الب�سري اأوىل من الأعمى

وهذا  النجا�سات،   
يتجنب[)	( ]بب�سره  اأنه  الب�سري  ف�سيلة  لأن  ال�سحيح؛  وهو 

�سيء يعود اإىل �سحة ال�سالة، والأعمى ف�سيلته ترك النظر اإىل ما ُيلهي، وذلك من 

باب كمالها، ورعاية ما يرجع اإىل ال�سحة اأوىل من رعاية ما يرجع اإىل الكمال، ولهذا 

كان الفقيه اأوىل من املقرئ.

له  يجوز  اأنه  ]ب/5ب[  احلدث:  �سبقه  فيمن  اإ�سحاق  اأبو  ال�سيخ  قال  �لثالث: 

 .
)5(

 على القدمي
اإخراج بقية احلدث اإذا ]فّرعنا[)	(

يف  يجوز  ل  احلدث  فاإن  ال�سحيح؛   
]وهو[)7(  .

)6(

ذلك له  لي�س  الغزايل:  وقال 

مل اأقف على قول الغزايل يف كتبه املطبوعة، وخمتاره اأن الأعمى اأوىل من الب�سري، قال يف الو�سيط   )	(

�س68:  الوجيز  يف  وقال  اأخ�سع”،  لأنه  الب�سري؛  من  اأوىل  وهو  بالأعمى،  القتداء  “وي�سح   :		6/	

“وي�سح القتداء بال�سبي والعبد والأعمى، وهو اأوىل من الب�سري؛ لأنه اأخ�سع”.
وما ن�سبه للغزايل هو املن�سو�س يف الأم وغريها، وبه قطع ال�سيخ اأبو حامد، وال�سيدلين، واجلويني، 

والبغوي، والنووي، و�سححه اجلمهور، وهو اأنهما �سواء؛ ل�ستواء القيدين.

ينظر: الأم 	/			، خمت�سر املزين �س		، احلاوي للماوردي 	/			، نهاية املطلب للجويني 	/86	، 

التهذيب للبغوي 	/65	، ال�ستق�سا يف املذهب للماراين، مخ، 	/69	ب، ال�سرح الكبري للرافعي 	/9		.

املهذب 	/87	، قال: “واإن اجتمع ب�سري واأعمى فاملن�سو�س يف الإمامة اأنهما �سواء؛ لأن يف الأعمى   )	(

ف�سيلة وهو اأن ل يرى ما يلهيه، ويف الب�سري ف�سيلة وهو اأن يتجنب النجا�سة. قال اأبو اإ�سحاق املروزي: 

الأعمى اأوىل. وعندي اأن الب�سري اأوىل؛ لأنه يتجنب النجا�سة التي تف�سد ال�سالة، والأعمى يرتك النظر 

اإىل ما يلهيه، وذلك ل يف�سد ال�سالة”.

يف )�س(: “يب�سر بحدث”.  )	(

يف )ب(: مكان الكلمة فراغ، وداخله دائرتان �سغريتان.  )	(

قال يف املهذب 	/	6	: “فاإن �سبقه احلدث ففيه قولن: قال يف اجلديد: تبطل �سالته؛ لأنه حدث يبطل   )5(

الطهارة فاأبطل ال�سالة كحدث العمد. وقال يف القدمي: ل تبطل �سالته بل ين�سرف ويتو�ساأ ويبني 

على �سالته... فاإن اأخرج على هذا القول بقية احلدث مل تبطل �سالته؛ لأن حكم البقية حكم الأول، 

فاإذا مل تبطل بالأول مل تبطل بالبقية”.

قال يف الو�سيط 	/58	: “ثم من �سبقه احلدث يطلب املاء ويتو�ساأ ول يتكلم ول يحدث عمًدا”.  )6(

يف )ب(: “وهذا هو”.  )7(
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؛ بدليل اأنه ل يجوز له الكالم ول من الأفعال   على القدمي ُم�سلٍّ
ال�سالة، ]وهو[)	(

.
)	(

ما يزيد على ما يحتاج اإليه

�لر�بع: قال ال�سيخ اأبو اإ�سحاق: اإذا قال لمراأته: اأنت طالق ليلة القدر، فاإن كان 

م�سى من الع�سر �سيء مل تطلق اإىل ال�سنة الثانية يف مثل وقت التعليق؛ لأنه حينئذ 

 .
)	(])	(

يتحقق وجود ليلة القدر، واأما اإن كان قبل م�سي الع�سر طلقت ]بانتهائها

رم�سان:  ن�سف  يف  قال  لو   :
]قال[)5( اأنه    ال�سافعي  عن  الغزايل  وحكى 

؛ لأن كونها يف جميع ال�سهر 
امراأتي طالق ليلة القدر مل تطلق ما مل تنق�س ]�سنة[)6(

.
)7(

حمتمل، والطالق ل يقع بال�سك

 
]جماعة[)9( نقل  وعليه  امل�ساألة،  هذه   

]نقل[)8( يف  ال�سحيح  هو  ال�سيخ  وكالم 

، وقد 
)		(

، وهذه احلكاية التي حكاها الغزايل حكاية �ساذة
)	0(

ك�ساحب ال�سامل وغريه

يف )ب(: وهذا.  )	(

والذي رجحه النووي وابن الرفعة وغريهما الأول. ينظر: املجموع 	/7، املطلب العايل ت/ النحياين،   )	(

�س	0	. 

املهذب 	/8		، ون�سه: “اإذا قال لمراأته اأنت طالق ليلة القدر، فاإن كان ذلك يف رم�سان قبل م�سي   )	(

ليلة من ليايل الع�سر حكم بالطالق يف الليلة الأخرية من ال�سهر، واإن كان قد م�ست ليلة وقع الطالق 

يف ال�سنة الثانية يف مثل تلك الليلة التي قال فيها ذلك”.

يف )ب(: “بانتهائه”، يعني: ال�سهر، وعلى املثبت يعني: الع�سر.  )	(

�ساقطة من )ب(.  )5(

يف )�س(: ال�سنة، واملثبت هو املوافق ملا يف الو�سيط 	/	56.  )6(

الو�سيط 	/560-	56.  )7(

غري موجودة يف )ب(.  )8(

يف )ب(: اجلماعة.  )9(

)0	( نقل كالمهم الرافعي يف ال�سرح الكبري 79/6	، النووي يف املجموع 7/6		، والقمويل يف تكملة املطلب 

العايل، �س6		.

)		( اأنكرها عليه غري واحد، منهم: الرافعي يف ال�سرح الكبري 79/6	، وابن اأبي الدم يف اإي�ساح الأغاليط، 

مخ، 7ب، وابن ال�سالح يف �سرح م�سكل الو�سيط 	/55	، حتى قال ابن اأبي الدم: “هذا الذي ذكره 

عن ال�سافعي  غلط باتفاق جميع الأ�سحاب من الطريقتني العراقية واخلرا�سانية”، وقال ابن 

ال�سالح: “هذا �سذوذ منكر ل يوجد يف كتب املذهب”.
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 ،
حكى هو عن ال�سافعي قبل هذه احلكاية انح�سار ليلة القدر يف الع�سر ]الأخرية[)	(

.
)	(

وقد قال اإمام احلرمني: يقع بغلبة الظن

�خلام�س: قال الغزايل يف العط�سان امل�سطر: له �سرب اخلمر؛ لأن زوال العط�س 

متيقن. وقال ال�سيخ اأبو اإ�سحاق: اإنها تزيد يف التهاب العط�س. 

وعلم اليقني يف هذا موقوف على التجربة، واهلل  اأعلم. 

اإىل اهلل تعاىل �سليمان بن �سالح  ]مت الكتاب بعون امللك الوهاب بقلم احلقري 
بن اأحمد املكي عفى اهلل عنه وغفر له ولوالديه وامل�سلمني بتاريخ 8	 ربيع الأول �سنة 

.
88		، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد واآله و�سحبه و�سلم[)	(

غري موجودة يف )ب(.  )	(

يكن  مل  واإن  القوي،  بالظن  ال�سافعي  عند  يثبت  القدر  ليلة  “انح�سار  ون�سه:   ،79/	 املطلب  نهاية   )	(

مقطوًعا به، والطالق يناط وقوعه باملذاهب املظنونة”.

يف )ب(: “واحلمد هلل وحده و�سلى اهلل على اأكمل خلقه عبده ور�سوله �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه   )	(

و�سلم”.
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قائمة امل�سادر واملراجع

الفوراين . 	 حممد  بن  عبدالرحمن  القا�سم  لأبي  الديانة،  فروع  اأحكام  عن  الإبانة 

ت)	6	هـ(، خمطوط.

الأندل�سي . 	 حزم  بن  �سعيد  بن  اأحمد  بن  علي  حممد  لأبي  الأحكام،  اأ�سول  يف  الإحكام 

الظاهري ت)56	هـ(، ت/ ال�سيخ اأحمد حممد �ساكر، قدم له: الأ�ستاذ الدكتور اإح�سان 

عبا�س، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، دون تاريخ.

الدين . 	 تاج  وولده  ت)756هـ(  ال�سبكي  عبدالكايف  بن  لعلي  املنهاج،  �سرح  يف  الإبهاج 

الدين  نور   - الزمزمي  جمال  اأحمد  ت/  ت)	77هـ(،  ال�سبكي  علي  بن  عبدالوهاب 

عبداجلبار �سغريي، دار البحوث للدرا�سات الإ�سالمية واإحياء الرتاث، الطبعة: الأوىل، 

				هـ / 	00	م.

الأحكام الو�سطى من حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لعبداحلق بن عبدالرحمن ابن عبداهلل الأزدي، . 	

�سبحي  ال�سلفي،  حمدي  ت:  ت)	58هـ(،  اخلراط  بابن  املعروف  الأ�سبيلي،  الأندل�سي 

ال�سامرائي، مكتبة الر�سد للن�سر والتوزيع، الريا�س، 6			هـ / 995	م.

اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، ملحمد نا�سر الدين الألباين ت)0			هـ(، . 5

اإ�سراف: زهري ال�ساوي�س، املكتب الإ�سالمي - بريوت، الطبعة: الثانية 05		هـ / 985	م.

ال�ستق�ساء يف املذهب يف �سرح املهذب، لأبي عمرو عثمان بن عي�سى بن دربا�س املاراين، . 6

ت)	60هـ(، خمطوط، رقم )9	90(، املكتبة الأزهرية.

القرطبي . 7 ابن عبدالرب  بن عبداهلل  يو�سف  لأبي عمر  الأ�سحاب،  ال�ستيعاب يف معرفة 

				هـ /  ت)	6	هـ(، ت: علي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، الطبعة: الأوىل، 

	99	م.

الأن�ساري، . 8 زكريا  بن  حممد  بن  لزكريا  الطالب،  رو�س  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى 

ت)6	9هـ(، دار الكتاب الإ�سالمي، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.

الع�سقالين، . 9 حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  لأبي  ال�سحابة،  متييز  يف  الإ�سابة 

ت)	85هـ(، ت: مركز هجر للبحوث، دار هجر، القاهرة.
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بن . 0	 من�سور  املظفر،  لأبي  حنيفة،  واأبي  ال�سافعي  الإمامني  بني  اخلالف  يف  ال�سطالم 

حممد بن عبداجلبار املروزى ال�سمعاين ت)89	 هـ(، ت: نايف بن نافع العمري، دار 

املنار للطبع والن�سر والتوزيع، الطبعة: الأوىل، �سنة: 				هـ / 	99	م.

بن . 		 عبدالرحمن  الدين  لتاج  لل�سريازي(  التنبيه  على  )�سرح  التقليد  لدرء  الإقليد 

اإبراهيم الفزاري ت)690هـ(، جمموعة ر�سائل يف ق�سم الفقه، كلية ال�سريعة، اجلامعة 

الإ�سالمية، رجع الباحث منها اإىل: 

الأوىل: من بداية الكتاب اإىل نهاية كتاب الطهارة، للطالب عبدالرحمن بن حممد - 

بن مطر الغامدي، ماج�ستري، العام اجلامعي 				-				هـ.

الثانية: من بداية باب ما يكره لب�سه وما ل يكره اإىل نهاية باب ال�ست�سقاء. للطالب - 

يا�سر بن �سالح بن عيادة البلوي، دكتوراه، العام اجلامعي 				-5			هـ.

ال�سربيني . 		 اأحمد اخلطيب  بن  الدين، حممد  ل�سم�س  �سجاع،  اأبي  األفاظ  الإقناع يف حل 

ت)977هـ(، ت: مكتب البحوث والدرا�سات بدار الفكر، دار الفكر - بريوت، بدون تاريخ 

ول طبعة.

الوفاء، . 		 دار  عبداملطلب،  فوزي  رفعت  ت:  ال�سافعي،  اإدري�س  بن  حممد  لالإمام  الأم، 

املن�سورة، م�سر، الطبعة: الأوىل، عام: 	00	م.

املروزي، . 		 ال�سمعاين  التميمي  من�سور  بن  حممد  بن  عبدالكرمي  �سعد  لأبي  الأن�ساب، 

النا�سر: جمل�س دائرة  اليماين وغريه،  املعلمي  ت)	56هـ(، ت: عبدالرحمن بن يحيى 

املعارف العثمانية، حيدر اآباد، الطبعة: الأوىل، 	8		هـ / 	96	م.

اإي�ساح الأغاليط املوجودة يف الو�سيط، لبن اأبي الدم، �سهاب الدين اإبراهيم بن عبداهلل . 5	

اآيا  مكتبة  خمطوط،  ت)		6هـ(  ال�سافعي  احلموي  الهمداين،  علي  بن  عبداملنعم  بن 

�سوفيا رقم)5	0	(.

بن . 6	 عبدالواحد  املحا�سن  اأبي  للروياين،  ال�سافعي(،  املذهب  فروع  )يف  املذهب  بحر 

الأوىل،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  ال�سيد،  فتحي  طارق  ت:  ت)	50هـ(،  اإ�سماعيل 

009	م.

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، لعالء الدين، اأبي بكر بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساين . 7	

ت)587هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 06		هـ / 986	م.
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�سراج . 8	 امللقن  لبن  الكبري،  ال�سرح  يف  الواقعة  والآثار  الأحاديث  تخريج  يف  املنري  البدر 

الدين اأبي حف�س عمر بن علي بن اأحمد ال�سافعي امل�سري ت)	80هـ(، ت: م�سطفى 

اأبو الغيط وعبداهلل بن �سليمان ويا�سر بن كمال، دار الهجرة للن�سر والتوزيع - الريا�س-

ال�سعودية، الطبعة: الأوىل، 5			هـ/	00	م.

اجلويني . 9	 يو�سف  بن  عبداهلل  بن  عبدامللك  املعايل  لأبي  الفقه،  اأ�سول  يف  الربهان 

الطبعة  م�سر،   - املن�سورة  الوفاء،  دار  الديب،  حممود  عبدالعظيم  ت:  ت)78	هـ(، 

الرابعة، 8			هـ.

الع�سقالين . 0	 حجر  ابن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  لأبي  الأحكام،  اأدلة  من  املرام  بلوغ 

الطبعة:  الريا�س،  والتوزيع،  للن�سر  القب�س  دار  الفحل،  يا�سني  ماهر  ت:  ت)	85هـ(، 

الأوىل، 5			هـ / 		0	م.

البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي، لأبي احل�سني يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل العمراين . 		

جدة،   - املنهاج  دار  النا�سر:  النوري،  حممد  قا�سم  ت:  ت)558هـ(،  ال�سافعي  اليمني 

الطبعة: الأوىل، 				هـ/ 000	م.

ت)8		هـ(، . 		 احلنفي  احل�سني  اأبي  حمدان،  ابن  حممد  بن  اأحمد  للقدوري،  التجريد، 

ت: مركز الدرا�سات الفقهية والقت�سادية: حممد اأحمد �سراج وعلي جمعة حممد، دار 

ال�سالم - القاهرة، الطبعة: الثانية، 7			هـ / 006	م.

حترير الفتاوي على “التنبيه” و “املنهاج” و “احلاوي” امل�سمى )النكت على املخت�سرات . 		

عبدالرحمن  بن  احل�سني  بن  عبدالرحيم  بن  اأحمد  زرعة  اأبي  الدين  لويل  الثالث(، 

دار  الزواوي،  حممد  فهمي  عبدالرحمن  ت:  ت)6	8هـ(،  ال�سافعي  الُكردي  العراقي 

 / 				هـ  الأوىل،  الطبعة:  ال�سعودية،  العربية  اململكة   - والتوزيع، جدة  للن�سر  املنهاج 

		0	م.

حتفة الفقهاء، لأبي بكر حممد بن اأحمد بن اأبي اأحمد، عالء الدين ال�سمرقندي ت)نحو . 		

0	5هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الثانية، 				هـ / 	99	م.

الدين حممد بن عبداهلل بن بهادر . 5	 امل�سامع بجمع اجلوامع، لأبي عبداهلل بدر  ت�سنيف 

الزرك�سي ت)	79هـ(، ت: �سيد عبدالعزيز وعبداهلل ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي 

واإحياء الرتاث، الطبعة: الأوىل، 8			هـ / 998	م.
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ت)	9	هـ( . 6	 امَلْرَوِزي  احلجاج  بن  ن�سر  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  ال�سالة،  قدر  تعظيم 

ت: عبدالرحمن عبداجلبار الفريوائي، مكتبة الدار - املدينة املنورة، الطبعة: الأوىل، 

06		هـ.

الطربي . 7	 عبداهلل  بن  طاهر  الطيب  لأبي   - املزين  خمت�سر  �سرح   - الكربى  التعليقة 

ت)50	هـ(، ر�سائل ماج�ستري يف اجلامعة الإ�سالمية لع�سرين طالًبا، رجع منها الباحث 

اإىل: 

الأوىل: من باب ما يف�سد املاء حتى نهاية باب ا�ستقبال القبلة، ماج�ستري، للطالب: - 

عبيد بن �سامل العمري، عام 9			 -0			هـ.

الثانية: من بداية �سفة ال�سالة وما يجزئ منها وما يف�سدها اإىل نهاية باب اإمامة - 

املراأة، ماج�ستري، للطالب: اإبراهيم بن ثويني الظفريي، عام 				-				هـ.

الثالثة: من بداية كتاب �سالة امل�سافر واجلمع يف ال�سفر اإىل نهاية كتاب اجلنائز، - 

ماج�ستري، للطالب: عبداهلل بن عبداهلل احل�سرم، عام 				هـ.

الرابعة: من بداية كتاب ال�سيام اإىل نهاية باب ما يجتنبه املحرم من كتاب احلج، - 

ماج�ستري، للطالب: في�سل �سريف حممد، عام 0			-				هـ.

دكتوراه، -  احلوالة،  كتاب  نهاية  وحتى  الغرر  بيع  عن  النهي  بداية  من  اخلام�سة: 

للطالب: �سعيد بن ح�سني القحطاين، عام 				-				هـ.

تقريب التهذيب، اأبي الف�سل اأحمد بن علي ابن حجر الع�سقالين ت)	85هـ(، ت: حممد . 8	

عوامة، دار الر�سيد - �سوريا، الطبعة: الأوىل، 06		هـ / 986	م.

التقرير والتحبري، لبن اأمري حاج، �سم�س الدين حممد بن حممد بن حممد، ابن املوقت . 9	

احلنفي ت)879هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 	0		هـ / 	98	م.

تكملة املجموع �سرح املهذب، لتقي الدين علي بن عبدالكايف بن علي ال�سبكي ت)756هـ(، . 0	

دار الفكر، بريوت، بدون طبعة ول تاريخ.

ابن . 		 اأحمد بن علي  الف�سل  الكبري، لأبي  الرافعي  اأحاديث  التلخي�س احلبري يف تخريج 

حجر الع�سقالين ت)	85هـ(، ت: ح�سن بن عبا�س بن قطب، موؤ�س�سة قرطبة - م�سر، 

الطبعة: الأوىل، 6			هـ/ 995	م.

التنوخي . 		 ب�سري  بن  بن عبدال�سمد  اإبراهيم  الطاهر  لأبي  التوجيه،  مبادئ  التنبيه على 
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املهدوي ت)بعد 6	5هـ(، ت: حممد بلح�سان، دار ابن حزم، بريوت - لبنان، الطبعة: 

الأوىل، 8			هـ / 007	م.

ال�سريازي . 		 يو�سف  بن  علي  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  ال�سافعي،  الفقه  يف  التنبيه 

ت)76	هـ(، مركز اخلدمات والأبحاث الثقافية، عامل الكتب، بريوت، الطبعة: الأوىل، 

	0		هـ / 	98	م.

حممد . 		 بن  علي  الدين،  لنور  املو�سوعة،  ال�سنيعة  الأخبار  عن  املرفوعة  ال�سريعة  تنزيه 

ال�سديق  حممد  وعبداهلل  عبداللطيف  عبدالوهاب  ت:  ت)	96هـ(،  الكناين  علي  بن 

الغماري، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: الأوىل، 99		هـ.

تهذيب الأ�سماء واللغات، لأبي زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي ت)676هـ(، . 5	

دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، م�سورة عن الطبعة املنريية، بدون تاريخ ول طبعة.

التهذيب يف فقه الإمام ال�سافعي، لأبي حممد احل�سني بن م�سعود بن حممد بن الفراء . 6	

البغوي ت)6	5 هـ(، ت: عادل اأحمد عبداملوجود، علي حممد معو�س، دار الكتب العلمية، 

الطبعة: الأوىل، 8			هـ / 997	م.

الرتمذي، . 7	 �َسْورة  بن  عي�سى  بن  حممد  عي�سى  لأبي  الرتمذي،  �سنن   - الكبري  اجلامع 

ت)79	هـ(، ت: ب�سار عواد معروف، دار الغرب الإ�سالمي - بريوت، الطبعة: الأوىل، 

998	م.

جمع اجلوامع يف اأ�سول الفقه، لتاج الدين عبدالوهاب بن علي ال�سبكي ت)	77هـ(، ت: . 8	

عبداملنعم خليل اإبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 				هـ/	00	م.

حا�سيتا قليوبي وعمرية، لل�سيخني: اأحمد �سالمة القليوبي واأحمد الربل�سي عمرية، دار . 9	

الفكر - بريوت، بدون طبعة، 5			هـ/995	م. 

رد املحتار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار، لبن عابدين حممد عالء الدين اأفندي . 0	

ت)	5		هـ(، الفكر للطباعة والن�سر، بريوت، 				هـ / 000	م.

بن . 		 لأبي احل�سن علي بن حممد بن حممد  املزين،  �سرح خمت�سر  وهو  الكبري  احلاوي 

 - معو�س  حممد  علي  ت:  ت)50	هـ(،  باملاوردي  ال�سهري  البغدادي،  الب�سري  حبيب 

عادل اأحمد عبداملوجود، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الأوىل، 9			هـ 

/999	م.
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بن . 		 احل�سني  بن  اأحمد  بن  حممد  بكر  لأبي  الفقهاء،  مذاهب  معرفة  يف  العلماء  حلية 

عمر، ال�سا�سي القفال الفارقّي، ت)507هـ(، ت: يا�سني اأحمد اإبراهيم درادكة، موؤ�س�سة 

الر�سالة / دار الأرقم - بريوت / عمان، الطبعة: الأوىل، 980	م.

يحيى . 		 الدين  حميي  زكريا  لأبي  الإ�سالم،  وقواعد  ال�سنن  مهمات  يف  الأحكام  خال�سة 

ابن �سرف النووي ت)676هـ(، حققه وخرج اأحاديثه: ح�سني اإ�سماعيل اجلمل، موؤ�س�سة 

الر�سالة - لبنان، الطبعة: الأوىل، 8			هـ / 997	م.

الدم�سقي ت)7	9هـ(، ت: . 		 النعيمي  لعبدالقادر بن حممد  املدار�س،  تاريخ  الدار�س يف 

اإبراهيم �سم�س الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأوىل 0			هـ / 990	م.

املقد�سي . 5	 �سامة  باأبي  ال�سهري  اإ�سماعيل  بن  عبدالرحمن  حممد  لأبي  الرو�ستني،  ذيل 

الثانية:  الطبعة  بريوت،  اجليل،  دار  احل�سيني،  العطار  عزت  حتقيق:  ت)665هـ(، 

	97	م.

بن . 6	 حممود  القا�سم  لأبي  وال�سافعية”،  احلنفية  بني  اخلالفية  “امل�سائل  امل�سائل  روؤو�س 

عمر الزخم�سري ت)8	5هـ(، ت: عبداهلل نذير اأحمد، دار الب�سائر الإ�سالمية للطباعة 

والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان، الطبعة: الأوىل، 07		هـ / 987	م.

النووي . 7	 �سرف  بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  لأبي  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�سة 

الطبعة:  دم�سق- عمان،  بريوت-  الإ�سالمي،  املكتب  ال�ساوي�س،  ت)676هـ(، ت: زهري 

الثالثة، 				هـ / 	99	م.

�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها، لأبي عبدالرحمن حممد نا�سر . 8	

الدين الألباين ت)0			هـ(، مكتبة املعارف للن�سر والتوزيع، الريا�س، الطبعة: الأوىل. 

ِج�ْستاين ت)75	هـ(، ت: �سَعيب . 9	 اإ�سحاق ال�سِّ اأبي داود، ل�سليمان بن الأ�سعث بن  ال�سنن 

د كاِمل قره بللي، دار الر�سالة العاملية، الطبعة: الأوىل، 0			هـ/009	م. الأرنوؤوط - حَممَّ

�سنن ابن ماجه، لأبي عبداهلل حممد بن يزيد القزويني ت)	7	هـ(، ت: �سعيب الأرنوؤوط . 50

د كامل قره بللي - عبدالّلطيف حرز اهلل، دار الر�سالة العاملية،  - عادل مر�سد - حممَّ

الطبعة: الأوىل، 0			هـ / 009	م.

الرتمذي . 	5 �َسْورة  بن  عي�سى  بن  حممد  عي�سى  لأبي  الكبري،  اجلامع   = الرتمذي  �سنن 

الن�سر:  �سنة  بريوت،   - الإ�سالمي  الغرب  دار  معروف،  عواد  ب�سار  ت:  ت)79	هـ(، 
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998	م.

ت: . 	5 ت)85	هـ(،  الدارقطني  البغدادي  عمر  بن  علي  احل�سن  لأبي  الدارقطني،  �سنن 

�سعيب الأرنوؤوط، ح�سن عبداملنعم �سلبي، عبداللطيف حرز اهلل، اأحمد برهوم، موؤ�س�سة 

الر�سالة، بريوت - لبنان، الطبعة: الأوىل، 				هـ / 	00	م.

البيهقي ت)58	هـ(، ت: عبداهلل . 	5 علي  بن  احُل�َسني  بن  اأحمد  بكر  لأبي  الكبري،  ال�سنن 

ابن عبداملح�سن الرتكي، مركز هجر للبحوث والدرا�سات العربية والإ�سالمية، القاهرة، 

الطبعة: الأوىل، 				هـ / 		0	م.

الذهبي . 	5 عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  الدين  ل�سم�س  النبالء،  اأعالم  �سري 

موؤ�س�سة  الأرناوؤوط،  �سعيب  ال�سيخ  باإ�سراف  املحققني  من  جمموعة  ت:  ت)8	7هـ(، 

الر�سالة، الطبعة: الثالثة، 05		هـ / 985	م.

ال�سرح الكبري = العزيز �سرح الوجيز، لأبي القا�سم عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي . 55

الكتب  دار  عبداملوجود،  اأحمد  عادل   - عو�س  حممد  علي  ت:  ت)		6هـ(،  الرافعي 

العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الأوىل، 7			هـ / 997	م.

بابن . 56 املعروف  عبدالرحمن،  بن  عثمان  عمرو  اأبي  الدين  لتقي  الو�سيط،  م�سكل  �سرح 

ال�سالح ت)		6هـ(، ت: عبداملنعم خليفة اأحمد بالل، دار كنوز اإ�سبيليا للن�سر والتوزيع، 

اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: الأوىل، 				هـ / 		0	م.

ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية، لأبي ن�سر اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي . 57

ت)	9	هـ(، ت: اأحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني - بريوت، الطبعة: الرابعة 

07		هـ  / 987	م.

ملسو هيلع هللا ىلص و�سننه . 58 اأمور ر�سول اهلل  امل�سند ال�سحيح املخت�سر من  “اجلامع  البخاري:  �سحيح 

البخاري ت)56	هـ(، ت: حممد زهري بن  اإ�سماعيل  واأيامه”، لأبي عبداهلل حممد بن 

فوؤاد  حممد  ترقيم  باإ�سافة  ال�سلطانية  عن  )م�سورة  النجاة  طوق  دار  النا�سر،  نا�سر 

عبدالباقي(، الطبعة: الأوىل، 				هـ.

الُب�ستي . 59 اأحمد  بن  حبان  بن  حممد  حامت  لأبي  بلبان،  ابن  برتتيب  حبان  ابن  �سحيح 

ت)	5	هـ(، ت: �سعيب الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت، الطبعة: الثانية، 				هـ/ 

	99	م.
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الألباين . 60 الدين  نا�سر  حممد  عبدالرحمن  لأبي  وزياداته،  ال�سغري  اجلامع  �سحيح 

ت)0			هـ(، املكتب الإ�سالمي، بريوت، الطبعة: الثالثة، 08		هـ/988	م.

ت)0			هـ(، . 	6 الألباين  الدين  نا�سر  حممد  عبدالرحمن  لأبي  داود،  اأبي  �سنن  �سحيح 

موؤ�س�سة غرا�س للن�سر والتوزيع، الكويت، الطبعة: الأوىل، 				هـ / 	00	م.

�سحيح م�سلم: “امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص”، . 	6

فوؤاد  حممد  ت:  ت)	6	هـ(،  الني�سابوري  الق�سريي  احلجاج  بن  م�سلم  احلجاج  لأبي 

عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، بدون تاريخ ول طبعة.

طبقات الفقهاء، لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علي ال�سريازي ت)76	هـ(، هذبُه: حممد بن . 	6

مكرم ابن منظور ت)		7هـ(، ت: اإح�سان عبا�س، دار الرائد العربي، بريوت - لبنان، 

الطبعة: الأوىل، 970	م.

طبقات ال�سافعية الكربى، لتاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ال�سبكي ت)	77هـ(، . 	6

ت: حممود حممد الطناحي وعبدالفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والن�سر والتوزيع، 

الطبعة: الثانية، 				هـ.

ت: . 65 ت)0		هـ(،  الب�سري،  منيع  بن  �سعد  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  الكربى،  الطبقات 

اإح�سان عبا�س، دار �سادر - بريوت، الطبعة: الأوىل، 968	م.

عجالة املبتدي وف�سالة املنتهي يف الن�سب، لأبي بكر حممد بن مو�سى بن عثمان احلازمي . 66

ل�سوؤون  العامة  الهيئة  النا�سر:  كنون،  عبداهلل  ت:  ت)	58هـ(،  الدين  زين  الهمداين، 

املطابع الأمريية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 	9		هـ / 	97	م.

غنية الفقيه يف �سرح التنبيه، لأحمد بن مو�سى بن يون�س الإربلي املو�سلي ت)		6هـ(، . 67

ر�سالة ماج�ستري، من اأول الكتاب اإىل اآخر باب الربا، للطالب: عبدالعزيز عمر هارون، 

اجلامعة الإ�سالمية، عام 8			-9			هـ.

الع�سقالين . 68 حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  لأبي  البخاري،  �سحيح  �سرح  الباري  فتح 

فوؤاد  واأحاديثه: حممد  واأبوابه  كتبه  رقم  79		هـ.  - بريوت،  املعرفة  دار  ت)		8هـ(، 

عليه  اخلطيب،  الدين  حمب  طبعه:  على  واأ�سرف  و�سححه  باإخراجه  قام  عبدالباقي، 

تعليقات العالمة: عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز.

فهر�س املخطوطات العربية يف مكتبة �سرتا�سبورغ الوطنية واجلامعية، اإعداد الدكتور: . 69



كتاب اإلشكاالت يف مذهب الشافعي - ألبي 

حممد تاج الدين عبدالرمحن الفزاري

العدد  الثامن واخلمسون  585العدد  الثامن واخلمسون 584

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  العربية،  املخطوطات  معهد  من�سورات  كبي�سي،  نزيه 

والعلوم، الكويت، الطبعة: الأوىل، 985	م.

الدين . 70 ب�سالح  امللقب  عبدالرحمن  بن  اأحمد  بن  �ساكر  بن  ملحمد  الوفيات،  فوات 

ت)	76هـ(، ت: اإح�سان عبا�س، دار �سادر - بريوت، الطبعة: الأوىل، 	97	-	97	م.

كفاية النبيه يف �سرح التنبيه، لأبي العبا�س اأحمد بن حممد بن علي الأن�ساري، املعروف . 	7

بابن الرفعة ت)0	7هـ(، ت: جمدي حممد �سرور با�سلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة: 

الأوىل، 009	م.

بكر . 	7 اأبي  بن  عبدالرحمن  الدين  جلالل  املو�سوعة،  الأحاديث  يف  امل�سنوعة  الالآىلء 

ال�سيوطي ت)		9هـ(، ت: �سالح بن حممد بن عوي�سة، دار الكتب العلمية - بريوت، 

الطبعة: الأوىل، 7			هـ / 996	م.

اللباب يف اجلمع بني ال�سنة والكتاب، جلمال الدين اأبي حممد علي بن اأبي يحيى زكريا . 	7

عبدالعزيز  ف�سل  حممد  ت:  ت)686هـ(،  املنبجي  اخلزرجي  الأن�ساري  م�سعود  ابن 

املراد، دار القلم - الدار ال�سامية - �سوريا / دم�سق - لبنان / بريوت، الطبعة: الثانية، 

				هـ / 	99	م.

املب�سوط، ل�سم�س الدين اأبو بكر حممد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي، ت: خليل حمي الدين . 	7

				هـ /  املي�س، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل، 

000	م.

املجموع �سرح املهذب )مع تكملة ال�سبكي واملطيعي(، لأبي زكريا حميي الدين يحيى بن . 75

�سرف النووي ت)676هـ(، دار الفكر، بريوت، م�سورة عن الطبعة املنريية.

خمت�سر ابن احلاجب الأ�سلي = خمت�سر نهاية ال�سوؤل والأمل يف علمي الأ�سول واجلدل، . 76

لأبي عمرو عثمان بن عمر ابن اأبي بكر، املعروف بابن احلاجب ت)6	6هـ(، ت/ نذير 

حمادو، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة الأوىل، 7			هـ/006	م.

خمت�سر املزين )مطبوع ملحًقا بالأم لل�سافعي(، لأبي اإبراهيم اإ�سماعيل بن يحيى بن . 77

اإ�سماعيل املزين ت)	6	هـ(، دار املعرفة - بريوت، 0			هـ/990	م.

الكتب . 78 دار  ت)0		هـ(،  التنوخي  �سعيد  بن  عبدال�سالم  �سعيد  اأبي  ل�سحنون،  املدونة، 

العلمية، الطبعة: الأوىل، 5			هـ / 	99	م.
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العدد  الثامن واخلمسون  587العدد  الثامن واخلمسون 586

امل�ستدرك على ال�سحيحني، لأبي عبداهلل احلاكم الني�سابوري ت)05	هـ(، دار املعرفة . 79

- بريوت، باإ�سراف: يو�سف املرع�سلي. بدون تاريخ ول طبعة.

امل�سند، لالإمام اأحمد بن حممد بن حنبل ال�سيباين ت)			هـ(، حققه: �سعيب الأرنوؤوط . 80

- عادل مر�سد، واآخرون، اإ�سراف: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، موؤ�س�سة الر�سالة، 

الطبعة: الأوىل، 				هـ / 	00	م.

املعروف . 	8 العتكي  بن عمرو  اأحمد  بكر  لأبي  الزخار،  البحر  با�سم  املن�سور  البزار  م�سند 

و�سربي  �سعد  بن  وعادل  اهلل،  زين  الرحمن  حمفوظ  حققه:  ت)	9	هـ(،  بالبزار 

الأوىل، )بداأت  الطبعة:  املنورة،  املدينة  العلوم واحلكم -  ال�سافعي، مكتبة  عبداخلالق 

988	م، وانتهت 009	م(. 

امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، لأبي العبا�س اأحمد بن حممد بن علي الفيومي . 	8

ت)نحو770هـ(، املكتبة العلمية - بريوت، بدون تاريخ ول طبعة.

علي . 	8 بن  حممد  بن  اأحمد  العبا�س  لأبي  الغزايل  الإمام  و�سيط  �سرح  يف  العايل  املطلب 

ت)7	7هـ(.  القمويل  حممد  بن  اأحمد  الدين  لنجم  وتكملته  ت)0	7هـ(،  الرفعة  ابن 

جمموعة ر�سائل علمية يف كلية ال�سريعة باجلامعة الإ�سالمية، بلغت )0		( ر�سائل، رجع 

منها الباحث اإىل: 

الأوىل: من بداية كتاب التيمم اإىل اآخر الباب الثاين من كتاب احلي�س، ماج�ستري - 

للطالب عبدالرحمن عبداهلل خليل جا�سم، عام 0			-				هـ.

الثانية: من بداية الباب اخلام�س يف �سرائط ال�سالة ونواق�سها اإىل بداية موا�سع - 

-				 عام  النحياين،  م�سعد  بن  عبداملح�سن  للطالب:  ماج�ستري  ال�سهو،  �سجود 

				هـ.

الثانية: وهي العلم -  اإىل نهاية املرتبة  البيوع: الق�سم الأول،  الثالثة: من بداية كتاب 

-				 عام  رزايقية،  حممد  بن  عثمان  بن  عي�سى  للطالب  ماج�ستري،  باملقدار، 

				هـ.

الرابعة: تكملة املطلب العايل، من بداية الطرف الثالث يف كيفية ال�سالة، اإىل نهاية - 

باب تارك ال�سالة، ماج�ستري للطالب: بدر بن ظافر بن فايز ال�سهري، عام 				-

				هـ.
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اخلام�سة: تكملة املطلب العايل، من بداية الباب الثاين من مقا�سد احلج اإىل نهاية - 

الباب، ماج�ستري للطالب: عبدالرحمن حممد ح�سن الذبياين، عام 				-				هـ.

بن . 	8 اإبراهيم  بن  �سليمان حمد بن حممد  لأبي  داود،  اأبي  ال�سنن، وهو �سرح �سنن  معامل 

الطبعة:  حلب،   - العلمية  املطبعة  ت)88	هـ(،  باخلطابي  املعروف  الب�ستي  اخلطاب 

الأوىل 	5		هـ / 		9	م.

معرفة ال�سنن والآثار، لأبي بكر اأحمد بن احل�سني البيهقي ت)58	هـ(، ت: عبداملعطي . 85

اأمني قلعجي، النا�سرون: جامعة الدرا�سات الإ�سالمية )كرات�سي - باك�ستان(، دار قتيبة 

القاهرة(،   - الوفاء )املن�سورة  دار  الوعي )حلب - دم�سق(،  دار  )دم�سق -بريوت(، 

الطبعة: الأوىل، 				هـ / 	99	م.

املنثور يف القواعد الفقهية، لأبي عبداهلل بدر الدين حممد بن عبداهلل بن بهادر الزرك�سي . 86

ت)	79هـ(، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 05		هـ - 985	م.

ال�سريازي . 87 يو�سف  بن  علي  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبي  ال�سافعي،  الإمام  فقه  يف  املهذب 

ت)76	هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأوىل، 008	م.

الإ�سنوي ت)	77هـ(، . 88 عبدالرحيم  الدين  والرافعي، جلمال  الرو�سة  �سرح  املهمات يف 

اعتنى به: اأبو الف�سل الدمياطي، اأحمد بن علي، دار ابن حزم - بريوت - لبنان، الطبعة: 

الأوىل، 0			هـ / 009	م.

املو�سوعات، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن اجلوزي ت)597هـ(، ت: نور الدين . 89

�سكري بوياجيالر، اأ�سواء ال�سلف، الطبعة: الأوىل، 997	م.

ْغدي ت)	6	هـ(، ت: . 90 ال�سُّ الفتاوى، لأبي احل�سن علي بن احل�سني بن حممد  النتف يف 

�سالح الدين الناهي، دار الفرقان / موؤ�س�سة الر�سالة، عمان - الأردن / بريوت - لبنان، 

الطبعة: الثانية، 	0		هـ / 	98	م.

البقاء، حممد بن مو�سى بن عي�سى . 	9 اأبي  الدين  لكمال  املنهاج،  الوهاج يف �سرح  النجم 

ِمريي ال�سافعي ت)808هـ(، دار املنهاج )جدة(، ت: جلنة علمية، الطبعة:  بن علي الدَّ

الأوىل، 5			هـ / 	00	م.

نفائ�س الأ�سول يف �سرح املح�سول، ل�سهاب الدين اأحمد بن اإدري�س القرايف ت)	68هـ(، . 	9

ت: عادل اأحمد عبداملوجود، علي حممد معو�س، مكتبة نزار م�سطفى الباز، الطبعة: 



د. عبد احلكيم بن حممد أرزقي بلمهدي

العدد  الثامن واخلمسون  589العدد  الثامن واخلمسون 588

الأوىل، 6			هـ / 995	م.

نهاية املطلب يف دراية املذهب، لأبي املعايل عبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف اجلويني . 	9

الطبعة:  املنهاج،  دار  الّديب،  حممود  عبدالعظيم  فهار�سه:  و�سنع  حققه  ت)78	هـ(، 

الأوىل، 8			هـ / 007	م.

النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من الأمهات، لأبي حممد عبداهلل بن . 	9

اأبي زيد عبدالرحمن، القريواين، ت)86	هـ(، حققه جمموعة من العلماء، دار الغرب 

الإ�سالمي، بريوت، الطبعة: الأوىل، 999	م.

الهداية اإىل اأوهام الكفاية، جلمال الدين، اأبي حممد، عبدالرحيم بن احل�سن بن علي . 95

مطبوع  العلمية،  الكتب  دار  با�سلوم،  �سرور  حممد  جمدي  ت:  ت)	77هـ(،  الإ�سنوي، 

بخامتة )كفاية النبيه( لبن الرفعة، الطبعة: الأوىل، 009	م.

اأيبك بن عبداهلل ال�سفدي ت)	76هـ(، ت: . 96 الوايف بالوفيات، ل�سالح الدين خليل بن 

اأحمد الأرناوؤوط وتركي م�سطفى، دار اإحياء الرتاث - بريوت، 0			هـ / 000	م.

الوجيز يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي، لأبي حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي . 97

الأوىل،  الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ال�سيد،  فتحي  طارق  ت:  ت)505هـ(، 

5			هـ/	00	م.

ت: . 98 ت)505هـ(،  الطو�سي  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  لأبي  املذهب،  يف  الو�سيط 

الأوىل،  الطبعة:  القاهرة،   - ال�سالم  دار  تامر،  اإبراهيم وحممد حممد  اأحمد حممود 

7			هـ.

وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، لأبي العبا�س اأحمد بن حممد بن اإبراهيم ابن خلكان . 99

الربمكي الإربلي ت)	68هـ(، ت: اإح�سان عبا�س، دار �سادر - بريوت، بدون طبعة ول 

تاريخ.



كتاب اإلشكاالت يف مذهب الشافعي - ألبي 

حممد تاج الدين عبدالرمحن الفزاري

العدد  الثامن واخلمسون  589العدد  الثامن واخلمسون 588

فهر�س املحت�يات

املقدمة........................................................................  		5

الق�سم الأول: الدرا�سي، وفيه: مبحثان: .......................................  8	5

5	8  ............ املبحث الأول: يف حياة املوؤلف ال�سخ�سية، وفيه �سبعة مطالب: 

املطلب الأول: ا�سمه ون�سبه ولقبه وكنيته................................  8	5

5	9  .................................... املطلب الثاين: مولده ون�ساأته ووفاته

5	0  ................................ املطلب الثالث: طلبه للعلم ورحالته فيه

املطلب الرابع: �سيوخه..................................................  0	5

5		  .............................................. املطلب اخلام�س: تالميذه

5		  .................... املطلب ال�ساد�س: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

5	6  ................................................ املطلب ال�سابع: موؤلفاته

5	9  ................... املبحث الثاين: التعريف بالكتاب، وفيه خم�سة مطالب: 

املطلب الأول: ا�سم الكتاب واإثبات ن�سبته اإىل املوؤلف....................  9	5

5	0  .................................. املطلب الثاين: تعريف موجز بالكتاب

5	0  ................................. املطلب الثالث: منهج املوؤلف يف الكتاب

5		  ...................... املطلب الرابع: موارد املوؤلف وم�سادره يف الكتاب

5		  ................................ املطلب اخلام�س: و�سف الن�سخ اخلطية

5		  ..................................................... مناذج من الن�سخ اخلطية

5	5  ................................................. الق�سم الثاين: حتقيق الن�س 

577  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 



د. عبد احلكيم بن حممد أرزقي بلمهدي

العدد  الثامن واخلمسون  PPالعدد  الثامن واخلمسون 590



االستقصاء في مباحث االستثناء
رسالة ألحمد بن مصطفى الرومي الشهير 

بـ طاش كبري زاده )ت968هـ(
دراسة وتحقيًقا

اإعداد: 

د. ر�ئد بن ح�سني بن �إبر�هيم �آل �سبيت

�لأ�ستاذ �مل�ساعد بق�سم �أ�سول �لفقه يف كلية �ل�سريعة

بجامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية

rhalsubait@imamu.edu.sa



د. رائد بن حسني بن إبراهيم آل سبيت

العدد  الثامن واخلمسون  593العدد  الثامن واخلمسون 592



االستقصاء يف مباحث االستثناء - دراسة وحتقيًقا

العدد  الثامن واخلمسون  593العدد  الثامن واخلمسون 592

ملخص البحث

تناول هذا العمل: درا�صة وحتقيق ر�صالة اأ�صولية للعامل احلنفي املتفنن اأبي اخلري 

اأحمد بن م�صطفى الرومي امل�صهور بطا�ش كربي زاده )ت968هـ(، والتي هي بعنوان: 

»اال�صتق�صاء يف مباحث اال�صتثناء«، وهي ر�صالة تتميز بعدة حما�صن، فقد جمعت بني 

العلمية يف  وامل�صاهمة  والعر�ش،  النظر  وجودة  العميق،  والفهم  والتدقيق،  التحقيق 

الدقائق،  من  باأنها  الفن  اأهل  بع�ش  عند  املو�صوفة  اال�صتثناء«  داللة  »تقدير  م�صاألة 

كما اأن الر�صالة تناولت تطبيًقا للتاأ�صيل على كلمة التوحيد، وباخت�صا�صها مبو�صوع 

َفت فيه ا�صتقالاًل.  لِّ
ُ
اال�صتثناء تعد اإ�صافًة للم�صنفات التي اأ

وقد جرى تق�صيم العمل اإىل ق�صمني: 

الق�صم الدرا�صي، وفيه درا�صة عن امل�صنف، والر�صالة، وتعريٌف مبنهج حتقيقها.

التعليق  ن�صخ خطية مع  اأربع  الر�صالة حمقًقا على  التحقيقي، وفيه ن�ش  الق�صم 

عليه، وقد احتوت الر�صالة على: 

واخلالف  	 واأق�صامه،  اال�صتثناء،  حقيقة  اإىل  امل�صنف  فيها  تطرق  مقدمة 

ورود  بعد  الباقية  اأفراده  يف  العام  ا�صتعمال  نوع  ويف  ا،  خم�ص�صً اعتباره  يف 

اال�صتثناء عليه.

وخم�صة مقا�صد تناول فيها م�صاألة: »تقدير داللة اال�صتثناء«، ومذاهب العلماء،  	

واأدلتهم، ومناق�صاتهم، ثم عر�ش اخلالف يف داللة اال�صتثناء من النفي على 

االإثبات، ومن االإثبات على النفي.

مبقدمة  	 له  ومّهد  التوحيد،  كلمة  على  التاأ�صيل  تطبيق  فيها  تناول  وخامتة 

بالغية نافعة عن اأنواع الق�صر، وعالقتها باأنواع اال�صتثناء، وبكلمة التوحيد.
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املقدمة

وفروًعا مكتملة  اأ�صواًل  ال�صريعة  اأحكم  ال�صماء،  ورافع  امليزان  وا�صع  احلمد هلل 

اآله  وعلى  واالأنبياء،  الر�صل  خامت  حممد  ر�صوله  على  وال�صالم  وال�صالة  البناء، 

و�صحابته اأجمعني دون ا�صتثناء، وعلى من �صار على نهجهم، وا�صنت ب�صنتهم اإىل يوم 

اجلزاء، اأما بعد: 

فاإن علم اأ�صول الفقه علم جليل القدر عظيم االأثر، فهو قاعدة ال�صرع، واالأ�صل 

الذي يرد اإليه الفرع، وبه تت�صح �صبيل االأحكام، وميتاز احلالل عن احلرام، والدليل 

عن االأوهام، وما من م�صتغل بالفقه اإال وهو حمتاج اإليه، فهو كما قيل: “علم يق�صي 

 .
وال ُيق�صى عليه”))(

اأهم مو�صوعات هذا الفن: مو�صوع اال�صتثناء؛ ملا له من تاأثري يف فهم  واإن من 

ن�صو�ش ال�صرع التي ورد فيها، ويف حمل كالم املكلفني يف عباداتهم ومعامالتهم على 

مقت�صاه ال�صحيح، وال اأدل على اأهمية مدلوله والتعرف على كيفية عمله من وروده يف 

اأعظم كلمة يف االإ�صالم، وهي كلمة ال�صهادة.

ا،  خ�صو�صً اال�صتثناء  ومبو�صوع  عموًما،  العلم  بهذا  قدمًيا  العلماء  اعتنى  ولقد 

بقي  ما  اإخراج  اإىل  قائمة  احلاجة  زالت  ال  م�صتقلة  ت�صانيف  بع�صهم  فيه  واأفرد 

خمطوًطا منها؛ ن�صًرا للعلم، وخدمة له.

ومن هوؤالء العلماء: العالمة املتفنن اأحمد بن م�صطفى الرومي احلنفي ال�صهري بـ 

ن�صب الزرك�صي هذا القول اإىل ابن دقيق العيد، انظر: البحر املحيط ))/4)(.  )((
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“طا�ش ُكرْبي زاده” )ت968هـ(، والذي �صّنف ر�صالة تتناول داللة اال�صتثناء، �صماها 

مة نافعة  بـ: “اال�صتق�صاء يف مباحث اال�صتثناء”، وبعد مطالعتي لها األفيتها ر�صالة قيِّ

والبناء  والتحقيق،  بالتحرير،  متيزت  فقد  والدرا�صة،  بالتحقيق  جديرة  بابها،  يف 

املتقن، والت�صل�صل البديع، مع العمق والدقة يف مادتها، واجلمع بني ما يقت�صيه النظر 

ن امل�صنف يف كلٍّ منها-، وتطبيق التاأ�صيل على  االأ�صويل والنحوي والبالغي -لتمكُّ

اال�صتثناء يف كلمة التوحيد، والتحرير ملا قد ي�صت�صكل على مذهب احلنفية يف مو�صوع 

من  جملٍة  ووجود  والو�صوح،  اجلزالة  بني  اجلامع  االأ�صلوب  جودة  مع  اال�صتثناء، 

اختيارات امل�صنف االأ�صولية، والتي اأظهرت دقة يف النظر، و�صعة يف العلم، وعمقًا 

يف الفهم.

ا لهذه الر�صالة -ح�صب بحثي- ا�صتعنت باهلل  اأجد حتقيًقا علمًيّ اإنني مل  وحيث 

، وعزمت على حتقيقها واإخراجها، الأمور ثالثة: 

اأواًل: اأهمية مو�صوع الر�صالة، ومتيزها بعدة حما�صن، ودورانها يف اجلملة على 

العلم من غوام�ش  اأهل  بع�ش  ها  التي عدَّ اال�صتثناء”  داللة  “تقدير  م�صاألة: 

، ففي حتقيق الر�صالة 
)((

امل�صائل، ودقائق الفن التي تفرد االأ�صوليون بتناولها

م�صاهمة يف حترير هذه امل�صاألة.

قدًرا  الر�صالة  نتائج  اأك�صب  وتفننه يف علوم خمتلفة، مما  امل�صنف  ثانًيا: متيُّز 

زائًدا من االأهمية؛ لعالقة اال�صتثناء بعلوم االأ�صول والنحو والبالغة.

واإ�صافة  بابه،  يف  اأ�صياًل  يعدُّ  ملرجع  اإخراًجا  الر�صالة  هذه  حتقيق  يف  اإن  ثالًثا: 

اال�صتثناء،  اأحكام  بتناول  ا�صتقلت  التي  وللم�صنفات  االأ�صولية،  للمكتبة 

واإبراًزا مل�صاركة امل�صنف يف فن اأ�صول الفقه الذي توىل تدري�صه يف عدد من 

اأنه مل  اإال  اأن له ت�صانيف فيه  َذَكَر  املدار�ش يف ع�صره -كما �صياأتي-، وقد 

ق منها �صيء -ح�صب علمي-.  ُيَحقَّ

انظر: التحقيق والبيان )42/2)(، ونفائ�ش االأ�صول )0/5)20(، واالإبهاج )5/2)(، والدرر اللوامع   )((

.)337/2(
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وقد راأيت تق�صيم عملي يف هذا التحقيق اإىل ق�صمني: 

، ويت�صمن ثالثة مباحث: 
)((

�لق�سم �لدر��سي

ف الر�صالة. املبحث االأول: التعريف مب�صنِّ

وتناولت الدرا�صة فيه: ا�صمه، ون�صبه، وكنيته، ولقبه، ومولده، ون�صاأته، ومذهبه 

العقدي والفقهي، و�صيوخه، وتالميذه، واأعماله، ومكانته العلمية، وموؤلفاته، ووفاته.

املبحث الثاين: التعريف بالر�صالة.

و�صبب  م�صنفها،  اإىل  ون�صبتها  الر�صالة،  ا�صم  حتقيق  فيه:  الدرا�صة  وتناولت 

تاأليفها، ومو�صوعاتها، وم�صادرها، وتقوميها، وو�صف ن�صخها اخلطية.

املبحث الثالث: منهج حتقيق الر�صالة.

ق. �لق�سم �لتحقيقي، وفيه الن�ش املحقَّ

واأحلقت بالر�صالة قائمة مب�صادر الق�صمني الدرا�صي والتحقيقي.

ه،  ا لوجهه الكرمي، واأن ينفع به قارئه ومعدَّ  اأ�صاأل اأن يجعل هذا العمل خال�صً
َ
واهلل

واأن يعفو عما فيه من زلل اأو تق�صري، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.

راأيت التخفف - يف الق�صم الدرا�صي - من تراجم االأعالم والتعريف بالفرق؛ وذلك لئال تطول الدرا�صة   )((

فيتعذر ن�صرها.
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الق�سم الدرا�سي

وفيه ثالثة مباحث

املبحث الأول

التعريف مب�سنِّف الر�سالة

 :
)((

وفيه ما ياأتي

�أ. ��سمه ون�سبه وكنيته ولقبه: 

، وذكر اأن ا�صمه: اأحمد بن م�صطفى بن خليل، 
)2(

ترجم امل�صنف  لنف�صه

ولذا مل يختلف املرتجمون له فيه.

ومل يزد  يف ترجمته لنف�صه على اال�صم ال�صابق، لكنه حينما ترجم جلده 

 ،
)3(

خليل )879هـ( ذكر اأن ا�صمه: خليل بن قا�صم بن احلاج �صفا بن اأحمد بن حممود

وبهذا ُيعلم اأن ا�صمه: اأحمد بن م�صطفى بن خليل بن قا�صم بن احلاج �صفا بن اأحمد 

بن حممود.

م�صادر الرتجمة: ال�صقائق النعمانية )326( بقلمه، والعقد املنظوم البن بايل »بذيل ال�صقائق« )336(،   )((

والطبقات ال�صنية )08/2)(، وتراجم االأعيان ))/73(، وطبقات املف�صرين لالأدنه وي )387(، و�صلم 

الو�صول حلاجي خليفة ))/252(، واأ�صماء الكتب لريا�ش زاده )87)(، و�صذرات الذهب )0)/4)5(، 

للزركلي  واالأعالم   ،)(2(/(( لل�صوكاين  الطالع  والبدر   ،)250/3( الغزي  البن  االإ�صالم  وديوان 

))/257(، وهدية العارفني ))/43)(، ومعجم املوؤلفني )77/2)(.

انظر: ال�صقائق النعمانية )326 وما بعدها(، وذكر يف اأولها تردده ال�صديد يف كتابتها، مع ما رافقها   )2(

من حياء وخجل.

انظر: امل�صدر ال�صابق )72(.  )3(
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وقد ا�صتهر بـ “طا�ش ُكرْبي زاده”، و”طا�ش كربي” هي يف االأ�صل قرية يف اآ�صيا 

االأنا�صول  بالد  �صمال  يف  وتقع  اال�صم،  بهذا  االآن  حتى  موجودة  تزال  ال  ال�صغرى 

الرتكية.

، وعليه فيكون املراد 
)((

الفار�صية اللغة  “زاده” فيق�صد به: االبن يف  واأما لفظ: 

.
)2(

ب�صهرته: ابن قرية طا�ش كربي

اإىل بلده الذي كان موطًنا  اأنها ن�صبة  اأنه ا�صتهر بن�صبة: الرومي، والظاهر  كما 

تلك  العلماء يف  م�صتهرة عن  ن�صبة  وهي   ،
)3(

امل�صلمني قبل دخول  البيزنطيني  للروم 

البالد.

واأما كنيته ولقبه فقد ذكر امل�صنف اأنه ملا بلغ �صن التمييز و�صرع يف قراءة القراآن 

.
)4(

اه اأبوه باأبي اخلري، ولقبه بـع�صام الدين الكرمي كنَّ

ب. مولده ون�ساأته و�سفاته: 

ولد  يف الرابع ع�صر من �صهر ربيع االأول �صنة ))90هـ( يف مدينة “برو�صة” 

الرتكية، وبه ُيْعلم اأن ن�صبته اإىل قرية “طا�ش كربي” مل تكن ب�صبب والدته فيها، بل 

.
)5(

انتقلت اإليه من اأ�صرته

ون�صاأ يف بيت علم وف�صل، فقد كانت اأ�صرة معروفة باجلد والتح�صيل والعلم، من 

ه )879هـ( من علماء البالد امل�صهورين  جهة اأبيه واأمه، فقد كان اأبوه )935هـ( وجدُّ

انظر: معجم امل�صطلحات واالألقاب التاريخية )7)2(.   )((

جاءت ترجمة »طا�ش كربي« يف هام�ش فهر�ش مكتبة راغب با�صا )374/4(: »كلمة طا�ش تعني: حجر،   )2(

وكوبري تعني: ج�صر، وطا�صكربي: ج�صر احلجر اأو اجل�صر احلجري«، وهي النتيجة نف�صها التي اأظهرها 

املرتجم االإلكرتوين.

ويظهر اأن امل�صنف لي�ش رومي االأ�صل، فقد ذكر اأن اأحد اأجداده انتقل من بالد العجم اإىل بالد الروم   )3(

هرًبا من غزو التتار يف وقته، انظر: ال�صقائق النعمانية )72(.

انظر: ال�صقائق النعمانية )326(.  )4(

انظر يف والدته: امل�صدر ال�صابق ))23(، وانظر يف اإطالق »طا�ش كربي« على اأبيه وعمه وابنه: العقد   )5(

املنظوم )345 و398(، و�صلم الو�صول )20/3 و98( و)03/5)(.
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امل�صتغلني بالعلم والتدري�ش، وكذا عمه قوام الدين قا�صم بن خليل )9)9هـ(، وخاله 

عبدالعزيز بن يو�صف امل�صهور بعابد جلبي ))93هـ(.

وكان لهذا اأثر بالٌغ يف توجهه نحو العلم، فقد قراأ عليهم وعلى غريهم يف علوم 

القراآن وال�صنة والفقه واالأ�صول والعربية والبالغة واملنطق والكالم والفلك وغريها، 

و�صاحب ذلك يف بداية الطلب: وجود اأخيه حممد -وهو اأكرب منه ب�صنتني- وم�صاركته 

اأن ميوت  والتناف�ش قبل  والتح�صيل مما كان م�صجًعا على اال�صتمرار  الطلب  له يف 

.
)((

�صغرًيا يف �صنة )4)9هـ(

وذكر امل�صنف عن والده )935هـ( كرثة التنقل والرتحال ب�صبب تقليده منا�صب 

الق�صاء والتدري�ش يف عدة بلدان، فكان لهذا اأثر يف تعدد املدار�ش التي التحق بها، 

وتنوع املعارف التي تلقاها. 

وقد ذكر من ترجم له باأنه كان مو�صوًفا بالف�صل والكرم، ولني اجلانب، وح�صن 

املكابرة  عن  والبعد  وال�صداد،  االإن�صاف  عن  والبحث  والتجرد،  والتوا�صع،  اخللق، 

اآخر  حتى  العلوم  حت�صيل  يف  م�صمًرا  واخل�صومة،  اللجاج  عن  واالإم�صاك  والعناد، 

ل�صانه مرة،  اإىل  اأ�صار بيده  اأنه  الدنيوية حتى حكي عنه  حياته، زاهًدا يف املنا�صب 

احلق  من  �صدر  ما  عنه  و�صدر  والزلل،  التق�صري  من  فعل  ما  فعل  هذا  »اإن  وقال: 

، كما اأنه كان ينظم ال�صعر 
)2(

والغلط، غري اأنه ما تكلم يف طلب املنا�صب الدنيوية قط«

العربي.

ومما ذكر يف كرمه: اأنه كان يكتب ن�صخة من تف�صري البي�صاوي )685هـ( كل عام 

ه -وكان ح�صن اخلط- ثم يبيعها، وينفق ثمنها على اإطعام طالبه كل ليلة من  بخطِّ

.
)3(

ليايل رم�صان

انظر: ال�صقائق النعمانية )326(.  )((

نقل ذلك ابن بايل يف العقد املنظوم »بذيل ال�صقائق النعمانية« )337و338(، وانظر: �صذرات الذهب   )2(

.)5(4/(0(

انظر: العقد املنظوم »بذيل ال�صقائق« )338(.  )3(
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وبع�ش هذه االأو�صاف ملحوظة يف الر�صالة حمل الدرا�صة، حيث ظهر فيها اأدبه 

مع العلماء، واإنزاله منازلهم، وجترده يف اختيار ما يراه دون تع�صب.

ج. مذهبه �لعقدي و�لفقهي: 

اأما مذهبه العقدي فهو متِفق مع ال�صائد عند علماء احلنفية يف ع�صره وبلده، 

املوا�صع  من  عدد  يف  لعقائدهم  تقريره  يف  ظاهر  وهذا   ،
)((

املاتريدية مذهب  وهو 

مع  اخلالف  وين�صب  قولهم،  يقرر  كان  فقد  الكالم”،  علم  يف  “املعامل  كتابه:  من 

االأ�صاعرة فيما افرتقوا فيه، ومع اأهل احلديث واملعتزلة فيما اتفقت االأ�صاعرة معهم 

.
)3(

، وُن�صب اإليه ات�صاله ببع�ش م�صايخ ال�صوفية، وقيامه ببع�ش �صلوكياتهم
)2(

فيه

وال�صنة  الكتاب  اإىل  الرجوع  النجاة يف  اآخر حاله وجد  اأنه يف  فيظهر  ومع هذا 

»كنت  ذلك:  يف  قوله  نفي�ش  ومن  الكالم،  اأهل  طريقة  فهجر  االأمة،  �صلف  وهدي 

اأعدُّ الكالم اأف�صل العلوم واأرفعها، فراجعت نف�صي بعدما م�صى فيه عمٌر، وتدبرت 

وقلت عن املتقدمني من اأ�صحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ور�صي اهلل عن ال�صحابة وعن التابعني 

اأعرف،  وبه  اأقدر،  عليه  وكانوا  نحن،  ندركه  مما  �صيء  يفوتهم  يكن  مل  واأتباعهم: 

واأعلم بحقائق االأمور، ثم مل يتهيوؤوا فيه متنازعني وال جمادلني، ومل يخو�صوا فيه، 

وتبعهم  ال�صابقني،  من  االأول  ال�صدر  ذلك م�صى  وعلى  النهي...  اأ�صد  عنه  نهوا  بل 

التابعون، فلما ظهر لنا من اأمورهم ذلك تركنا املنازعة واخلو�ش يف الكالم، ورجعنا 

ل الكالم وجتادل فيه: قوًما لي�ش  اإىل ما كان عليه ال�صلف... مع اأين راأيت من تنحَّ

خمالفة  يبالون  ال  ال�صاحلني...  منهاج  منهاجهم  وال  املتقدمني،  �صيماء  �صيماوؤهم 

.
)4(

الكتاب وال�صنة وال�صلف ال�صالح، فهجرتهم وهلل احلمد«

انظر: املاتريدية وموقفهم من توحيد االأ�صماء وال�صفات ))/347(.  )((

انظر على �صبيل املثال: املعامل يف علم الكالم )333و345و349و393و404و405(.   )2(

يوحي  الر�صالة  اآخر  امل�صنف يف  وما ذكره  النعمانية« )338(،  ال�صقائق  »بذيل  املنظوم  العقد  انظر:   )3(

بتاأثره بهم، وانظر: املاتريدية وموقفهم من توحيد االأ�صماء وال�صفات ))/347(.

الر�صالة اجلامعة )56(.  )4(
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بدعة،  العقلية  باالأدلة  الدينية  العقائد  باإثبات  »اال�صتغال  اآخر:  مو�صع  وقال يف 

مل يكن يف زمن ال�صحابة والتابعني، بل اكتفوا بالنقل وال�صماع، كاكتفائهم بها يف 

.
)((

االأحكام االجتهادية«

ومما ن�صب اإليه يف و�صيته قبيل وفاته: اأنه قال بعد حمد اهلل ، وال�صالة 

على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص: »ثم اإين اأ�صهدك واأ�صهد مالئكتك باأين ع�صت على ملة االإ�صالم، وعذت 

، فن�صاأل اهلل لنا 
)2(

عن البدعة يف الدين، واأرجو اأن األقاك باالإ�صالم يف يوم الدين...«

وله العفو واملغفرة.

املعتزلة،  االأهواء من  اأهل  له جهوًدا يف مناظرة  اأن  اإليه:  االإ�صارة  ومما حت�صن 

اأنه غلبهم وقهرهم يف  نف�صه  واملرجئة، واخلوارج، وغريهم، وذكر عن  والراف�صة، 

.
)3(

مواطن متعددة

واأما مذهبه الفقهي فهو: حنفي املذهب، وقد كان ال�صائد يف بالده، وهذا ظاهر 

.
)4(

من عنايته مبذهبهم يف ت�صانيفه، و�صروح بع�ش موؤلفاتهم، وتدري�صه لها

احلنفية،  ملذهب  حتريره  من  ذلك،  على  �صواهد  الدرا�صة  حمل  الر�صالة  ويف 

ون�صبة نف�صه اإىل مذهبهم وعلمائهم، حيث يقول: مذهبنا، وعلماوؤنا، وم�صايخنا.

د. �سيوخه وتالميذه: 

عّد امل�صنف �صيوخه يف اأثناء ترجمته لنف�صه، وهم على النحو االآتي: 

والده م�صلح الدين م�صطفى بن خليل )935هـ(.. )

كان عالـًما فا�صاًل، له معرفة تامة بالفقه، واحلديث، والتف�صري، والعربية، 

ويل الق�صاء يف حلب، وعنيِّ للتدري�ش يف مدار�ش متعددة، وقراأ عليه امل�صنف 

امل�صدر ال�صابق ))6(.  )((

العقد املنظوم »بذيل ال�صقائق النعمانية« )337(.  )2(

الر�صالة اجلامعة )55و56(.  )3(

انظر: ال�صقائق النعمانية )330-328(.  )4(
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وعلم  واجلدل،  واملنطق،  العربية،  علوم  وبع�ش  واحلديث،  التف�صري،  يف 

جمال  اإىل  �صندها  يت�صل  اإجازة  واحلديث  التف�صري  يف  اأجازه  وقد  الكالم، 

و�صعد  )786هـ(،  البابرتي  الدين  واأكمل  )بعد776هـ(،  االأق�صرائي  الدين 

.
)((

الدين التفتازاين )793هـ(

عمه قوام الدين قا�صم بن خليل )9)9هـ(.. 2

كان عالـًما مدقًقا، ماهًرا يف العلوم االأدبية والعقلية، توىل التدري�ش يف عدة 

.
)2(

مدار�ش، وقراأ عليه امل�صنف -يف �صباه- يف النحو، وال�صرف، واملنطق

خاله عبدالعزيز بن ال�صيد يو�صف بن ح�صني احل�صيني ال�صهري بعابد جلبي . 3

))93هـ(.

كان مدر�ًصا وقا�صًيا ببع�ش نواحي البالد، ومل يكن له ا�صتغال بالتاأليف، وقراأ 

.
)3(

عليه امل�صنف يف علم الكالم

بدر الدين حممود بن حممد بن قا�صي زاده ال�صهري مبريم جلبي ))93هـ(.. 4

كان عالـًما بارًزا يف العلوم العقلية، وماهًرا يف علوم اللغة، ووا�صع االطالع 

على التواريخ واالأ�صعار العربية والفار�صية، حتى اتخذه ال�صلطان معلًما له، 

وواله الق�صاء يف بع�ش النواحي، وكّمل امل�صنف عنده العلوم الريا�صية، وذكر 

.
)4(

اأنه قراأ عليه يف علم الهيئة

حميي الدين حممد بن م�صلح الدين القوجوي ))93هـ(.. 5

والفروع،  واالأ�صول،  واحلديث،  التف�صري،  يف  متفنًنا  فا�صاًل  عالـًما  كان 

انظر: امل�صدر ال�صابق ))23و328(، وطبقات املف�صرين لالأدنه وي )372(، و�صلم الو�صول )335/3(.  )((

انظر: ال�صقائق النعمانية )233و326(، و�صلم الو�صول )20/3(، وهدية العارفني ))/832(.  )2(

انظر: ال�صقائق النعمانية )235و327(، و�صذرات الذهب )0)/)25(.  )3(

انظر: ال�صقائق النعمانية )98)و327(، والعقد املنظوم )336(، و�صلم الو�صول )7/3)3(، و�صذرات   )4(

الذهب )0)/4)5(.
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والزمه  املدار�ش،  من  عدد  يف  التدري�ش  وويل  والعربية،  العقلية،  والعلوم 

واأجازه يف رواية  الكالم،  التف�صري، واحلديث، وعلم  امل�صنف وقراأ عليه يف 

التف�صري واحلديث عنه اإجازة يت�صل �صندها اإىل تالميذ احلافظ ابن حجر 

وهو  )946هـ(،  الفناري  جلبي  ح�صن  �صل�صلتها:  ويف  )852هـ(،  الع�صقالين 

.
)((

ممن اأفاد منهم امل�صنف يف الر�صالة حمل الدرا�صة

بالغوثي . 6 اأو  مبغو�ش  املعروف  التون�صي  الكومي  حممد  بن  حممد  ال�صيخ 

)947هـ(.

الفقه،  واأ�صول  كاحلديث،  متعددة،  فنون  يف  متمكًنا  حمقًقا  عالـًما  كان 

واملعاين، والعربية، والكالم، واجلدل واملنطق، وو�صفه امل�صنف باأنه من اآيات 

اهلل يف احلفظ والتحقيق، والف�صل والتوفيق، واأكرث يف الثناء عليه، وقراأ عليه 

اأول �صحيح البخاري، وباَحَثه يف عدة فنون، منها: اجلدل، واملعاين، واأ�صول 

الفقه، وغريها حتى اأجازه يف رواية �صائر علومه اإجازة يت�صل �صندها اإىل 

.
)2(

احلافظ ابن حجر الع�صقالين )852هـ(

عالء الدين علي االآيديني امللقب باليتيم )920هـ(.. 7

كان عاملـًا متفنًنا م�صارًكا يف كل العلوم كما ذكر امل�صنف، باذاًل نف�صه للعلم، 

حتى حكي اأنه يقيم يف اليوم الواحد: ع�صرين در�ًصا، ال مينع اأحًدا منها، وقد 

.
)3(

قراأ عليه امل�صنف ال�صرف، والنحو

حميي الدين حممد بن علي بن يو�صف بايل الفناري )954هـ(.. 8

مع  والتدري�ش  الق�صاء  ويل  والت�صنيف،  بالعلم  م�صتغاًل  فا�صاًل  عاملـًا  كان 

اجللو�ش للفتوى، وقراأ عليه امل�صنف يف علم املعاين، وهو من اأحفاد �صم�ش 

انظر: ال�صقائق النعمانية )82)و327(، والعقد املنظوم بذيله )336(، و�صلم الو�صول )58/2)(.  )((

انظر: ال�صقائق النعمانية )269و327(، و�صذرات الذهب )0)/386(، واالأعالم للزركلي )57/7(.  )2(

انظر: ال�صقائق النعمانية )203و326(، و�صلم الو�صول )404/2(.  )3(
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الدين الفناري )834هـ( �صاحب “ف�صول البدائع” الذي اأفاد منه امل�صنف 

.
)((

يف الر�صالة حمل الدرا�صة

وكانت قراءته على �صيوخه يف خمتلف الفنون قراءة حتقيق واإتقان.

واأما تالميذ امل�صنف فقد اأ�صار املرتجمون اإىل اأنهم كرث، وذلك لتعدد املدار�ش 

�ش فيها، وملكانته العلمية الرفيعة -كما �صياأتي-، اإال اأنه قلَّ ذكرهم، وممن  التي درَّ

وقفت عليه منهم: 

اأحمد بن اأبي ال�صعود بن حممد بن م�صلح الدين الرومي العمادي )970هـ(.. )

وقته،  الرومية يف  الديار  مفتي  ابن  وهو  ف�صيًحا،  نبيًها  عالـًما حافًظا  كان 

لتدري�ش  عنيِّ  قد  وكان  الثالثني،  بلوغ  قبل  ومات  والفطنة،  بالذكاء  ا�صتهر 

.
)2(

االأ�صول والفقه والكالم والبالغة يف بع�ش املدار�ش

م�صلح الدين م�صطفى بن �صعبان الرومي امللقب ب�صروري )969هـ(.. 2

كان عالـًما فا�صاًل يف التف�صري، واحلديث، واالأ�صول، والفقه، وغريها، وتوىل 

تدري�صها يف عدة مدار�ش، ومهر يف ال�صعر وفنونه، وزاول كتب االأعاجم حتى 

متكن من ل�صان فار�ش، وكان مكرًثا من الت�صنيف دون مراجعة، فلم تتي�صر 

.
)3(

له االإجادة يف بع�ش ما �صنَّف

اأحمد بن عبداهلل امل�صتهر بالفوري )978هـ(.. 3

�ش  كان عالـًما فا�صاًل من املوايل، ودر�ش يف عدة مدار�ش وويل بع�صها، وفوِّ

الفقه،  بالت�صنيف والتح�صية يف  االإفتاء يف دم�صق مدة، وله م�صاركات  اإليه 

.
)5( )4(

والتف�صري، والعربية

انظر: ال�صقائق النعمانية )229و327(، و�صلم الو�صول )207/3(، والفوائد البهية )83)(.  )((

انظر: العقد املنظوم »بذيل ال�صقائق« )354(، والطبقات ال�صنية ))/2)3(، و�صلم الو�صول ))/)2)(.  )2(

انظر: العقد املنظوم »بذيل ال�صقائق« )342(، و�صلم الو�صول )336/3(، واالأعالم للزركلي )235/7(.  )3(

انظر: العقد املنظوم »بذيل ال�صقائق« )402(.  )4(

ممن ميكن اأن ُيعد من تالميذ امل�صنف: اأبناوؤه الثالثة: حممد كمال الدين، و�صم�ش الدين، وحامد، =  )5(
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هـ. �أعماله ومكانته �لعلمية: 

بعد بلوغه: ثالثني عاًما، وح�صوله على اإجازات علمية يف فنون خمتلفة ُقلِّد عدة 

منا�صب، وعنيِّ يف بع�ش الوظائف، جمملها فيما ياأتي: 

بلدان على فرتات  للتدري�ش يف ثمان مدار�ش يف عدة  التدري�ش، فقد ُعنيِّ  اأواًل: 

م�صنفات  و�صرح  ))93هـ(،  �صنة  منذ  التدري�ش  يف  عمله  وابتداأ  متفاوتة، 

متنوعة يف علوم: التف�صري، والفقه، واأ�صوله، والكالم، والفرائ�ش، والبالغة، 

كما روى �صيًئا من �صحيح البخاري فيها.

يف  )593هـ(  للمرغيناين  الهداية  تدري�ش:  توىل  اأنه  اإليه:  االإ�صارة  جتدر  ومما 

الفقه، والتو�صيح ل�صدر ال�صريعة )747هـ(، والتلويح للتفتازاين )793هـ( يف 

االأ�صول، و�صرح املفتاح للجرجاين )6)8هـ( يف البالغة، وهي من م�صادره 

يف الر�صالة حمل الدرا�صة، وقد نقل عنها. 

ثانًيا: الق�صاء، فقد ُقلِّد من�صب الق�صاء مرتني على غري رغبة منه: 

حتى  	 )952هـ(  عام  “برو�صة”  مدينة  ق�صاء  فيها  ويل  منهما:  االأوىل 

)954هـ(.

“الق�صطنطينية” عام )958هـ(  	 فيها ق�صاء مدينة  والثانية منهما: ويل 

ا�صتعفى  ثم  اأ�صاب عينيه، فعمي ب�صره،  لرمد  تركه  ثم  حتى ))96هـ( 

.
)((

من من�صبه

وميكن اأن ي�صاف الأعماله: ا�صتغاله بالتاأليف والت�صنيف يف فنون متعددة، حيث 

يقول عن نف�صه: »اإن اهلل تعاىل قد وّفق هذا العبد ال�صعيف يف اأثناء ا�صتغاله بالعلم 

الفقه، والعربية،  واأ�صول  الدين،  واأ�صول  التف�صري،  الت�صانيف من:  ال�صريف لبع�ش 

= فكلهم ُقلِّدوا الق�صاء، وهو ال يتاأتى دون حت�صيل وعلم، وكان اأجنبهم واأ�صهرهم: كمال الدين، وله 

م�صاركات بالت�صنيف، انظر: تراجم االأعيان ))/76(.

انظر فيما �صبق: ال�صقائق النعمانية )328-330(، والعقد املنظوم بذيله )336و337(.  )((
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املطالب  وحتقيق  الغام�صة،  املباحث  بع�ش  بحلِّ  علي    اهلل  َمنَّ  ا  واأي�صً

 .
)((

العالية، وكتبت لكل منها ر�صالة، وجمموعها ينيف على ثالثني«

و�صيتم تعداد اأهم موؤلفاته -باإذن اهلل- يف العن�صر اخلا�ش بها.

املهام  بتلك  وتكليُفه  العلمية،  مكانته  من  جوانب  تتبني  �صبق  ما  خالل  ومن 

واملنا�صب من ال�صواهد على ذلك.

وامل�صنف برع يف العلوم ال�صرعية، والعقلية، والعربية، وم�صنفاته التي اختلفت 

م�صاربها وتعددت جماالتها �صاهدة على براعة قلمه، وجاللة قدره، وغزارة علمه، 

وقد �صاق له بع�ش املرتجمني ثناء عاطًرا ي�صري اإىل علو كعبه، ورفعة منزلته، ومن 

ذلك: 

اأواًل: قال عنه ابن بايل )992هـ( �صاحب العقد املنظوم يف ذكر اأفا�صل الروم: 

»ومقدم هوؤالء ال�صادة، ووا�صطة هذه القالدة: املوىل ع�صام الدين اأبو اخلري 

املوىل  كان  زاده......  بطا�ش كربي  امل�صتهر  الدين  املوىل م�صلح  بن  اأحمد 

املرحوم بحًرا من املعارف والعلوم، مت�صنًما من الف�صائل �صنامها وغاربها، 

ًدا من املعاين �صواردها وغرائبها، وكان له اليد الطوىل يف حترير امل�صائل  مقيِّ

وت�صويرها، وتدقيق املباحث وتنويرها، تكّل األ�صنة االأقالم من اأفواه املحابر 

يف اأدائها وتقريرها، ويكفيك اآثاره املنيفة، وت�صانيفه ال�صريفة، فمن راأى من 

.
)2(

ال�صيف اأثره فقد راأى اأكرثه... «

امل�صكور...  املحمود  امل�صهور،  االإمام  »هو  )024)هـ(:  البوريني  عنه  قال  ثانًيا: 

طلب العلم طفاًل وكهاًل، وقال له ل�صان القبول: اأهاًل و�صهاًل، فا�صتهر ا�صتهار 

ال�صم�ش يف رابعة النهار، وظهر ظهور قطر ال�صحاب يف �صائر االأقطار، اأدرك 

من العلوم مطلوبه، وحاز من التحقيق حمبوبه، وتوىل تدري�ش مدار�ش كثرية 

ال�صقائق النعمانية )330(.  )((

العقد املنظوم »بذيل ال�صقائق النعمانية« )336و337و338(.  )2(



االستقصاء يف مباحث االستثناء - دراسة وحتقيًقا

العدد  الثامن واخلمسون  607العدد  الثامن واخلمسون 606

يف بالد الروم، وبحث فيها مع الطلبة عن اأ�صرار املنطوق واملفهوم، و�صنف 

ت�صانيف  وله  واأكمل......  ل  وتكمَّ واأف�صل،  ل  وتف�صَّ ل،  واأ�صَّ ل  وح�صَّ واألف، 

تتعلق بعلم الكالم واملنطق واحلكمة، ت�صمنت حتقيقات �صديدة، وتدقيقات 

عديدة، تظهر اأن موؤلفها قد ملك عنان الف�صائل، وحاز يف الزمن االأخري ما 

مل حتزه االأوائل، وكان له يف العربية الباع الطويل، واملعرفة التي اأذعن لها 

، اإىل غري ذلك من الثناء الذي اأطال فيه، وبالغ يف بع�صه.
)((

اخلليل«

ثالًثا: قال عنه حاجي خليفة )067)هـ(: »كان املرحوم عمدة علماء الروم، ح�صن 

.
)2(

االأخالق، م�صكور العادة، ح�صن اخلط، جيد ال�صبط«

م�صّنًفا،  من�صًفا،  زاخًرا،  بحًرا  »كان  )089)هـ(:  العماد  ابن  عنه  قال  رابًعا: 

را�صًيا باحلّق، عارًيا عن املكابرة والعناد، واإذا اأح�ّش من اأحد مكابرة اأم�صك 

 .
)3(

عن التكلم«

.
)4(

خام�ًصا: قال عنه ابن الغزي )67))هـ(: »العالمة امل�صنف املحقق«

اإىل  بن�صبته  يكتفى  اأن  امل�صنف  حق  ه�صم  من  اأن  عليه:  ينبه  اأن  ينبغي  ومما 

املوؤرخني فقط، بالنظر اإىل �صهرة بع�ش كتبه املو�صوعية التاريخية -كما هو 

حا�صل عند بع�ش مرتجميه من املتاأخرين-، فهذا غري �صديد يف تقديري؛ 

وم�صاركات  متنوعة،  بعلوم  اإملام  وله  االطالع،  ووا�صع  الفنون،  متعدد  فهو 

بالت�صنيف يف كثري منها -كالتف�صري، والفقه، واالأ�صول، والكالم، والبالغة، 

والطب، واحل�صاب، واملنطق، وغريها-، وكتابه »مفتاح ال�صعادة« �صاهد على 

مو�صوعية معارفه.

واأ�صول  الدين،  واأ�صول  التف�صري،  يف  بت�صانيف  ا�صتغل  اأنه  نف�صه  عن  ذكر  وقد 

تراجم االأعيان ))/73و75(.  )((

�صلم الو�صول ))/252(.  )2(

�صذرات الذهب )0)/4)5( خمت�صًرا مما ذكره ابن بايل.  )3(

ديوان االإ�صالم )250/3(.  )4(
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، مما يدل على م�صاركته يف البناء املعريف لهذه العلوم، فال ي�صوغ 
)((

الفقه، والعربية

وجودة  بالتحقيق،  ا�صتهاره  مع  �صيما  ال  بها،  امل�صتغلني  �صمن  ت�صنيفه  اإهمال  معه 

التاأليف -كما �صبق-.

و. موؤلفاته: 

علمية،  غزارة  على  تدل  كثرية  مبوؤلفات  االإ�صالمية  املكتبة  امل�صنف  اأثرى 

اأربعني موؤلًفا يف  اإىل ما يربو عن  ومو�صوعية معرفية، وقد بلغ بها بع�ش املرتجمني 

 :
)2(

خمتلف الفنون، ما بني خمت�صرات، و�صروح، وحوا�ٍش، ور�صائل، اأبرزها ما ياأتي

�أوًل: من موؤلفاته يف علوم �لقر�آن و�ل�سنة: 

( ..
)3(

حا�صية على تف�صري الك�صاف

2 ..
)4(

حا�صية على تف�صري اأبي ال�صعود )982هـ( يف �صورة الكهف

)ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ( . 3 ر�صالة يف تف�صري قوله تعاىل: 

.
]البقرة: 29[)5(

4 ..
)6(

ر�صالة يف تف�صري اآية الو�صوء

انظر: ال�صقائق النعمانية )330(، ون�ّش االأدنه وي على اأنه كان عالـًما بالعلوم واالأ�صول والتف�صري، وله   )((

ت�صانيف فيها، انظر: طبقات املف�صرين له )387و388(.

واأو�صع  البحث،  اأثناء  عليه  الوقوف  يل  تي�صر  ما  ح�صب  واملخطوط  واملحقق  منها  املطبوع  اإىل  اأ�صرت   )2(

العارفني  وهدية   ،)253/(( الو�صول  و�صلم   ،)338( املنظوم  العقد  م�صنفاته:  عددت  التي  املراجع 

))/43)(، وكذلك: الرتجمة الواردة يف اأول الن�صخة )�ش(.

لها ن�صخة خطية مبكتبة عاطف اأفندي برقم )356( ح�صب فهر�صها، ومبكتبة ويل الدين اأفندي برقم   )3(

.)44((

لها ن�صخة خطية يف مكتبة اأيا �صوفيا برقم )359( ح�صب فهر�صها.  )4(

م�صورة يف مركز جمعة املاجد باالإمارات برقم )454440( عن ن�صخة خطية يف مكتبة يو�صف اآغا برقم   )5(

.)5889(

م�صورة يف مركز جمعة املاجد باالإمارات برقم ))45845( عن ن�صخة خطية يف مكتبة يو�صف اآغا برقم   )6(

.)5906(
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5 ..
)((

�صورة اخلال�ش يف �صورة االإخال�ش

6 ..
)2(

�صرح املقدمة اجلزرية

7 ..
)3(

حتفة العرفان يف بيان اأوقاف القراآن

8 ..
)4(

جمتمع الثالثة يف القراءات

9 ..
)5(

�صرح االأربعني يف لطائف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومزاحه

(0 ..
)6(

اللواء املرفوع يف حل مباحث املو�صوع

ثانًيا: من موؤلفاته يف �لعقائد وعلم �لكالم و�لفل�سفة: 

( ..
)7(

املعامل يف علم الكالم

�صرح ديباجة الطوالع.. 2

3 ..
)8(

�صرح االأخالق الع�صدية

4 ..
)9(

حا�صية على �صرح جتريد العقائد للجرجاين )6)8هـ(

م�صور يف مركز جمعة املاجد باالإمارات برقم )458447( عن ن�صخة خطية يف مكتبة يو�صف اآغا برقم   )((

.)5906(

�صيدي  د.حممد  بتحقيق:  )42)هـ،  عام  ال�صعودية  العربية  باململكة  االإ�صالمية  ال�صوؤون  وزارة  طبعته   )2(

حممد حممد االأمني.

له ن�صخة خطية يف اخلزانة التيمورية برقم )502(.  )3(

ق يف ر�صالة ماج�صتري بجامعة امللك في�صل عام 436)هـ، حتقيق: عا�صم بن �صعد الغنام. ُحقِّ  )4(

املوؤلف يف مكتبة  ابن  ن�صخة بخط  االإمارات برقم )458452( عن  املاجد يف  م�صور يف مركز جمعة   )5(

يو�صف اآغا برقم )5906(.

م�صور يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم )697726( عن ن�صخة خطية مبكتبة الدولة بربلني   )6(

برقم )823)(.

حقق يف ر�صالة دكتوراه بجامعة مرمرة عام ))20م، حتقيق: د. اأحمد �صروري.  )7(

حقق يف ر�صالة ماج�صتري بجامعة االأزهر عام 439)هـ، حتقيق: اأحمد م�صطفى حممود.  )8(

لها ن�صخة خطية مبكتبة �صهيد علي با�صا برقم )626)( ح�صب فهر�صها.  )9(
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5 ..
)((

ر�صالة يف الق�صاء والقدر

6 ..
)2(

اأجلُّ املواهب يف معرفة وجود الواجب

7 . .
)3(

ال�صهود العيني يف الوجود الذهني

8 ..
)4(

رو�ش الدقائق يف ح�صرات احلقائق

9 ..
)5(

النهل والعلل يف حتقيق اأق�صام العلل

(0 ..
)6(

اإثبات جواز اخلالء بدليل ال�صفحة املل�صاء

ثالًثا: موؤلفاته يف �لفقه و�أ�سوله: 

�صرح ديباجة الهداية.. )

2 ..
)7(

تعليقات على �صرح الوقاية

3 ..
)8(

�صرح مقدمة ال�صالة

4 ..
)9(

ر�صالة يف الفرائ�ش

باأملانيا،  2008م  عام  اجلمل  من�صورات  من  الفل�صفي  الرتاث  يف  النظر  جتديد  �صل�صلة  �صمن  ن�صرت   )((

باعتناء: حممد زاهد كامل.

م�صور يف مركز جمعة املاجد باالإمارات برقم )458487( عن ن�صخة خطية يف مكتبة يو�صف اآغا برقم   )2(

.)5906(

ن�صر �صمن من�صورات اجلمل عام 2009م باأملانيا، باعتناء: حممد زاهد كامل.  )3(

اآغا  م�صور يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم )458472( عن ن�صخة خطية يف مكتبة يو�صف   )4(

برقم )5906(.

م�صور يف مركز جمعة املاجد باالإمارات برقم )697707( عن ن�صخة خطية يف مكتبة الدولة بربلني   )5(

برقم )823)(.

اآغا  م�صور يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم )458465( عن ن�صخة خطية يف مكتبة يو�صف   )6(

برقم )5906(.

لها ن�صخة خطية مبكتبة ويل الدين اأفندي برقم )3260( ح�صب فهر�صها.  )7(

حقق يف ر�صالة ماج�صتري بجامعة طيبة عام 438)هـ، حتقيق: منتهى حممود �صاهر ال�صون.  )8(

لها ن�صخة خطية يف مكتبة اآيا �صوفيا برقم )608)( ح�صب فهر�صها.  )9(
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5 ..
)((

تلخي�ش الفرائ�ش ال�صراجية

6 ..
)2(

تعليقات على التلويح

اال�صتق�صاء يف مباحث اال�صتثناء، وهي الر�صالة التي اأقوم بتحقيقها.. 7

وامل�صرتك . 8 والعام  اخلا�ش  اإىل  االأول  التق�صيم  حتقيق  يف  املعول  امل�صلك 

.
)3(

واملوؤول

ر�بًعا: من موؤلفاته يف علوم �للغة: 

( ..
)4(

�صرح العوامل املائة

2 ..
)5(

مفتتح االإعراب يف النحو

3 ..
)6(

�صرح الفوائد الغياثية

�صرح الق�صم الثالث من مفتاح العلوم.. 4

5 ..
)7(

حا�صية على اأوائل �صرح اجلرجاين )6)8هـ( للمفتاح

6 ..
)8(

االإن�صاف يف م�صاجرة االأ�صالف

انظر: معجم تاريخ الرتاث االإ�صالمي ))/539(، وذكروا اأن له ن�صخة يف مكتبة يوزغات برقم )458(.  )((

ورد ذكرها يف الرتجمة املكتوبة يف �صفحة العنوان من ن�صخة )�ش(، وورد يف فهر�ش مكتبة راغب با�صا   )2(

عند الرقم )377( حا�صية على التلويح من�صوبة للم�صنف، لكن ورد يف اأولها ن�صبة خمتلفة.

اآغا  م�صور يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم )458482( عن ن�صخة خطية يف مكتبة يو�صف   )3(

برقم )5906(.

له ن�صخة خطية يف مكتبة راغب با�صا برقم ))38)( ح�صب فهر�صها.  )4(

له ن�صخة خطية يف مكتبة عاطف اأفندي برقم )6)26( ح�صب فهر�صها.  )5(

بن  عبدالعزيز  حتقيق:  432)و434)هـ،  عامي  االإ�صالمية  باجلامعة  ماج�صتري  ر�صالتي  يف  حقق   )6(

عبدالكرمي الرفاعي، وبدر بن اليف اجلابري، وطبع قدمًيا بدار الطباعة العامرة عام 2)3)هـ.

م�صورة يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم )6584)4( عن ن�صخة خطية يف مكتبة يو�صف اآغا   )7(

برقم )5906(.

حتقيق:   ،)3( اجلزء   )85( جملدها  يف  0)20م  عام  دم�صق  يف  العربية  اللغة  جممع  جملة  يف  حقق   )8(

د.عبداالإله اأحمد نبهان.
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7 ..
)((

العناية يف حتقيق اال�صتعارة بالكناية

8 ..
)2(

نزهة االأحلاظ يف عدم و�صع االألفاظ لالألفاظ

9 ..
)3(

م�صالك اخلال�ش يف مهالك اخلوا�ش

(0 ..
)4(

ر�صالة يف حتقيق اأفعال التف�صيل

خام�ًسا: موؤلفاته يف �ملنطق و�جلدل: 

اجلامع يف املنطق.. )

2 ..
)5(

ر�صالة االآداب يف البحث واملناظرة، و�صرحها

3 ..
)6(

التعريف واالإعالم يف حل م�صكل احلد التام

4 ..
)7(

غاية التحقيق يف تق�صيم العلم اإىل الت�صور والت�صديق

5 ..
)8(

القواعد اجلليات يف حتقيق مباحث الكليات

م�صور يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم )697840( عن ن�صخة خطية مبكتبة الدولة بربلني   )((

برقم )823)(.

املوؤلف يف مكتبة  ابن  ن�صخة بخط  االإمارات برقم )458474( عن  املاجد يف  م�صور يف مركز جمعة   )2(

يو�صف اآغا برقم )5906(.

له ن�صخة مبركز امللك في�صل للبحوث والدرا�صات االإ�صالمية برقم )3-4606(.  )3(

م�صورة يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم )665580( عن ن�صخة خطية مبكتبة الدولة بربلني   )4(

برقم )6889(.

433)هـ، بتحقيق: حايف النبهان، ولل�صرح ن�صخة م�صورة  طبع املنت بدار الظاهرية يف الكويت عام   )5(

مبركز امللك في�صل للبحوث والدرا�صات االإ�صالمية برقم )4-03896(.

م�صور يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم )458492( عن ن�صخة بخط املوؤلف يف مكتبة يو�صف   )6(

اآغا برقم )5906(.

اآغا  م�صور يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم )458525( عن ن�صخة خطية يف مكتبة يو�صف   )7(

برقم )5906(.

م�صور يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم )697663( عن ن�صخة خطية يف مكتبة الدولة بربلني   )8(

برقم )823)(.
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6 ..
)((

فتح االأمر املغلق يف م�صاألة املجهول املطلق

7 ..
)2(

جامع املنقول واملعقول يف حتقيق احلمل واملحمول

�ساد�ًسا: موؤلفاته يف �لتو�ريخ و�لرت�جم و�لعلوم: 

تاريخ كبري جمع فيه �صري ال�صحابة والتابعني وما ذكره ابن خلكان ))68هـ(، . )

ثم اخت�صره.

2 ..
)3(

طبقات الفقهاء

3 ..
)4(

ال�صقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية

4 ..
)5(

نوادر االأخبار يف مناقب االأخيار

5 ..
)6(

ترجمة مناقب العلماء وال�صلحاء

اأ�صهر . 6 من  وهو   ،
)7(

العلوم مو�صوعات  يف  الزيادة  وم�صباح  ال�صعادة  مفتاح 

موؤلفاته.

7 ..
)8(

الر�صالة اجلامعة لو�صف العلوم النافعة

اآغا  م�صور يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم )458494( عن ن�صخة خطية يف مكتبة يو�صف   )((

برقم )5906(.

له ن�صخة خطية مبكتبة اأ�صعد اأفندي برقم )464(.  )2(

طبع مبطبعة الزهراء احلديثة يف املو�صل عام )96)م، بتنقيح وتعليق وت�صدير: احلاج اأحمد نيلة.  )3(

طبع يف دار الكتاب العربي يف بريوت عام 395)هـ.  )4(

اآغا  م�صور يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم )492088( عن ن�صخة خطية يف مكتبة يو�صف   )5(

برقم )5284(.

م�صورة يف مركز جمعة املاجد يف االإمارات برقم ))43448( عن ن�صخة خطية بدار الكتب امل�صرية   )6(

برقم )54)(.

طبع يف دار الكتب العلمية يف بريوت عام 405)هـ.  )7(

طبع يف دار اللباب عام 438)هـ، بتحقيق: د. علي حممد زينو.  )8(
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�سابًعا: موؤلفاته �مل�سرتكة بني �أكرث من فن: 

( ..
)((

لذة ال�صمع يف ا�صتغراق املفرد واجلمع

2 ..
)2(

ر�صالة يف عالقات املجاز

ثامًنا: موؤلفاته يف فنون �أخرى: 

3 ..
)3(

ال�صفاء الأدواء الوباء

4 ..
)4(

ر�صالة يف علم احل�صاب

ز. وفاته: 

اآخر �صهر رجب  اآخر حياته مبر�ش البا�صور، وكانت وفاته يف   يف  اأ�صيب 

من عام )968هـ( مبدينة “الق�صطنطينية”، ودفن يف مقربة اأبيه، وكان عمره اآنذاك 

 .
)5(

)67( عاًما

ورد هكذا يف �صفحة العنوان، ومو�صوعها يف حتقيق: كون ا�صتغراق املفرد اأ�صمل من ا�صتغراق اجلمع،   )((

املوؤلف يف  ن�صخة بخط  برقم )458480( عن  االإمارات  املاجد يف  والن�صخة م�صورة يف مركز جمعة 

مكتبة يو�صف اآغا برقم )5906(.

لها ن�صخة خطية مبكتبة اأ�صعد اأفندي برقم )464(.  )2(

له طبعة قدمية باملطبعة الوهبية مب�صر عام 875)م.  )3(

انظر: معجم تاريخ الرتاث االإ�صالمي ))/539(.  )4(

انظر: العقد املنظوم »بذيل ال�صقائق« )337(، و�صلم الو�صول ))/252(، و�صذارت الذهب )0)/4)5(.  )5(
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املبحث الثاين

التعريف بالر�سالة

وفيه ما ياأتي: 

�أ. حتقيق ��سم �لر�سالة: 

ذكر امل�صنف ا�صمها يف اأول املنت، وهو: “اال�صتق�صاء يف مباحث اال�صتثناء”، ومل 

تختلف يف ذلك الن�صخ اخلطية، قال : »فقد طال ما جال يف �صدري وانطوى 

على حتقيقه قلبي و�صري اأن اأكتب ر�صالة: اال�صتق�صاء يف مباحث اال�صتثناء«، وهذا 

كاٍف يف ثبوت هذا اال�صم للر�صالة.

وقد ورد يف �صفحتي العنوان من ن�صختي مكتبة يو�صف اآغا، ومكتبة الدولة بربلني، 

.
)((

ون�ش عليه حاجي خليفة )067)هـ( يف ك�صف الظنون

لكن ورد يف ن�صختي مكتبة اأ�صعد اأفندي ومكتبة ويل الدين اأفندي ا�صمان خمتلفان 

عنه مع قربهما منه، وبيانهما على النحو االآتي: 

»ر�صالة:  اأفندي:  اأ�صعد  مكتبة  ن�صخة  يف  الر�صالة  عنوان  �صفحة  يف  جاء  اأواًل: 

�صهًوا؛  �صقطت  ولعلها  »مباحث«،  كلمة  باإ�صقاط  اال�صتثناء«  يف  اال�صتق�صاء 

د فيها  الأن كاتب العنوان اأ�صاف حتته ترجمة موجزة لطا�ش كربي زاده عدَّ

ت�صانيفه، وذكر منها: »واال�صتق�صاء يف مباحث اال�صتثناء«.

ثانًيا: جاء يف اأول املجموع الذي وردت فيه ن�صخة مكتبة ويل الدين اأفندي فهر�ش 

ملحتواه، وفيه عنوان الر�صالة: »ر�صالة يف اال�صتثناء«، ولعله كان حكاية عن 

مو�صوع الر�صالة ال ت�صريًحا با�صمها. 

انظر: ))/)(.  )((
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وبعد النظر يف امل�صادر املعتنية بالرتاجم واملوؤلفات، وقفت على ا�صمني اآخرين 

للر�صالة، هما: 

االأول: “اال�صتيفاء ملباحث اال�صتثناء”، وهذا ما ن�ش عليه حاجي خليفة )067)هـ( 

، ولعله وهم؛ ملخالفته ن�شَّ امل�صنف يف اأول الر�صالة، وملا 
)((

يف �صلم الو�صول

ح به يف ك�صف الظنون. �صرَّ

البغدادي  عليه  ن�ش  ما  وهذا  اال�صتثناء”،  مباحثة  يف  “اال�صتق�صاء  الثاين: 

ا- خمالف لال�صم الثابت من  ، وهذا -اأي�صً
)2(

)399)هـ( يف هدية العارفني

امل�صنف يف اأول الر�صالة، ويحتمل اأنه ت�صحيف اأو خطاأ مطبعي.

. وعليه فالراجح اأن ا�صم الر�صالة: »اال�صتق�صاء يف مباحث اال�صتثناء«؛ ملا مرَّ

ب. حتقيق ن�سبة �لر�سالة �إىل �مل�سنف “طا�ش كربي ز�ده”: 

فها �صحيحة، وي�صهد لها اأمران:  ن�صبة الر�صالة اإىل م�صنِّ

�لأمر �لأول:

اتفاق الن�صخ اخلطية االأربع على ن�صبتها له، وبيان ذلك على النحو االآتي: 

جاء يف اأول املجموع الذي وردت فيه ن�صخة مكتبة يو�صف اآغا فهر�ش خمطوط  	

رح با�صمه يف اأوله،  ملحتواه، وهو ي�صمل حوا�صي ور�صائل لطا�ش كربي زاده، و�صُ

ا«. وكان اآخر عنوان فيه: »اال�صتق�صاء يف مباحث اال�صتثناء، له اأي�صً

»ر�صالة:  	 بربلني:  الدولة  مكتبة  ن�صخة  يف  الر�صالة  عنوان  �صفحة  يف  وجاء 

اال�صتق�صاء يف مباحث اال�صتثناء، تاأليف العالمة القدوة الفهامة: اأحمد بن 

.» م�صطفى ال�صهري بطا�ش كربي زاده

»ر�صالة:  	 اأفندي:  اأ�صعد  مكتبة  ن�صخة  يف  الر�صالة  عنوان  �صفحة  يف  وجاء 

انظر: ))/253(.  )((

انظر: ))/44)(.  )2(
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اأ�صفل العنوان: »طا�ش  اال�صتق�صاء يف اال�صتثناء« ثم وردت ترجمة مل�صّنفها 

كربي زاده ع�صام الدين اأبو اخلري اأحمد بن م�صطفى...«.

وجاء يف اأول املجموع الذي وردت فيه ن�صخة مكتبة ويل الدين اأفندي فهر�ش  	

اأفندي  الدين  ابن امل�صنف كمال  خمطوط ملحتواه، وهو مق�صوم بني تف�صري 

ح الكاتب با�صمه: »طا�ش كربي  )026)هـ(، وحا�صية ور�صائل للم�صنف، و�صرَّ

زاده...« ثم عّدد عناوين موؤلفاته يف املجموع، ومنها: »ر�صالة يف اال�صتثناء«.

�لأمر �لثاين:

اإليه، وال  ت�صريح جميع من ذكروا الر�صالة من املرتجمني واملخت�صني بن�صبتها 

.
)((

خمالف لهم يف هذه الن�صبة ح�صب بحثي 

ومن القرائن املوؤيدة ل�صحة الن�صبة ما ياأتي: 

اأواًل: ورود ن�صخة مكتبة يو�صف اآغا �صمن جمموع كله للم�صنف، وبع�ش ما ورد 

فيه مكتوب بخط يده، وخطُّ نا�صخ الر�صالة حمل الدرا�صة م�صابه كثرًيا خلط 

امل�صنف مما قد ُي�صعر باأنه نا�صخها.

ثانًيا: توافق اأ�صلوبه الرفيع يف الر�صالة مع م�صتواه املعروف يف م�صنفاته االأخرى 

الثابتة يف ن�صبتها له.

ثالًثا: �صارت الر�صالة على منهجه املعتاد يف ت�صانيفه من ترتيبها على اأق�صام، 

ذكره  اإىل  باالإ�صافة  ذلك،  نحو  اأو  اأطراف  اأو  مطالب  اأو  مقا�صد  ي�صميها: 

للعنوان يف اأولها على جمرى عادته الغالبة، وا�صتعماله للرتاكيب ال�صجعية يف 

املقدمة التي تت�صابه مع بع�ش تراكيبه واألفاظه يف م�صنفات اأخرى.

�صها  درَّ اأو  �صيوخه،  على  دَر�صها  التي  املوؤلفات  من  باال�صت�صهاد  عنايته  رابًعا: 

لتالميذه، كالهداية، والتو�صيح، والتلويح، و�صرح املفتاح.

تاريخ  ومعجم  العارفني ))/44)(،  وهدية  الو�صول ))/253(  و�صلم  الظنون ))/)(،  ك�صف  انظر:   )((

الرتاث ))/539(.
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ج. �سبب تاأليف �لر�سالة: 

مل يذكر امل�صنف: �صبًبا �صريًحا لت�صنيفه للر�صالة �صوى ما اأ�صار اإليه يف اأولها 

من اأن مو�صوعها قد جال يف �صدره مدة طويلة، واأن له حتقيًقا فيه -له تعلق بكلمة 

ال�صهادة- بعثه على كتابة الر�صالة، حيث قال: »فقد طال ما جال يف �صدري، وانطوى 

على حتقيقه قلبي و�صري اأن اأكتب ر�صالة: اال�صتق�صاء يف مباحث اال�صتثناء؛ اإذ بها 

ينحل م�صمون كلمة التوحيد وال�صهادة«.

د. مو�سوعات �لر�سالة: 

، وما 
)((

للر�صالة مو�صوع رئي�ش: وهو م�صاألة تقدير داللة اال�صتثناء اأو كيفية عمله

ترتب عليها من اخلالف امل�صهور يف: داللة اال�صتثناء من النفي على االإثبات، ومن 

االإثبات على النفي.

مقا�صد  وخم�صة  مقدمة  اإىل:  الر�صالة  تق�صيم  يف   : امل�صنف  اأجاد  وقد 

وخامتة: 

اأما �ملقدمة فا�صتملت على اأربعة اأبحاث، تناولت: 

تعريف اال�صتثناء. 	

وتق�صيمه اإىل مت�صل ومنقطع. 	

واخلالف االأ�صويل يف اعتبار الق�صر باال�صتثناء من قبيل التخ�صي�ش. 	

واخلالف االأ�صويل يف نوع ا�صتعمال العام يف اأفراده الباقية بعد ورود اال�صتثناء  	

عليه.

واأما �ملق�سد �لأول فتناول حترير املذاهب يف كيفية عمل اال�صتثناء.

اختلفت ترجمة االأ�صوليني للم�صاألة، فمنهم من عرّب بـ)تقدير داللة اال�صتثناء(، ومنهم من عرّب بـ)عمل   )((

 ،)252/2( املخت�صر  بيان  مع  املنتهى  خمت�صر  املثال:  �صبيل  على  انظر  عمله(،  كيفية  اأو  اال�صتثناء 

والتحبري   ،)394/4( املحيط  والبحر   ،)40/2( والتلويح   ،)(2(/3( للبخاري  االأ�صرار  وك�صف 

.)2539/6(
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امل�صاألة  يف  الثالثة  املذاهب  اأدلة  فتناولت  و�لر�بع  و�لثالث  �لثاين  �ملقا�سد  واأما 

ومناق�صاتها.

واأما �ملق�سد �خلام�ش فتناول داللة اال�صتثناء من النفي على االإثبات، ومن االإثبات 

على النفي، مع االأدلة واالإيرادات.

له على اال�صتثناء الوارد يف كلمة التوحيد،  واأما �خلامتة فقد جعلها تطبيًقا ملا اأ�صَّ

باأنواع  واأنواعه، وعالقتها  ر  الق�صْ اأحكام  نافعة عن بع�ش  ومّهد له مبقدمة بالغية 

اال�صتثناء، وبكلمة التوحيد.

باأن  ُيظن  فقد  فن،  من  اأكرث  بني  م�صرتًكا  مو�صوًعا  )اال�صتثناء(  لكون  ونظًرا 

مو�صوع الر�صالة غري اأ�صويل، وهذا ينفيه واقعها، ف�صلُبها ومقدمتها وم�صادرها مل 

.
)((

تخرج عن التناول االأ�صويل اإال يف الي�صري

هـ. م�سادر �لر�سالة: 

اأمانة امل�صنف : يف النقل عن العلماء -�صواًء باللفظ اأو باملعنى- ظاهرة، 

حيث كان من منهجه ذكر ا�صم امل�صدر عند النقل غالًبا، وقد يرتك ذكره مع ن�صبة 

.
)2(

القول اإىل �صاحبه، وقد ينقل الكالم بالبناء للمجهول دون ن�صبة اأو ذكر م�صدر

وبيان هذه امل�صادر على النحو االآتي: 

�أوًل: �مل�سادر �لتي �سرح بها يف �لر�سالة: 

اأ�صول فخر االإ�صالم البزدوي )482هـ(. 	

فت الر�صالة  نِّ اختلفت الفهار�ش يف ت�صنيف الر�صالة حتت اأي فن من فنون العلم، واأبرز الفنون التي �صُ  )((

حتتها: 

اأ�صول الفقه، كما يف فهر�ش مكتبة اأ�صعد اأفندي، وهذا هو ال�صواب الذي يوؤيده واقع الر�صالة. 	

العقائد وعلم الكالم، كما يف فهر�ش مركز جمعة املاجد باالإمارات، وفهر�ش من�صة درر املعرفية  	

التابعة جلامعة اأم القرى.

البالغة، كما يف فهر�ش مكتبة املخطوطات بجامعة الكويت. 	

من اجلدير بالذكر: اأن بع�ش امل�صادر الواردة يف الر�صالة ا�صتفاد امل�صنف منها بوا�صطة م�صدر اآخر،   )2(

وعليه فالظاهر عدم اتخاذها م�صدًرا مبا�صًرا، واإمنا كان الناقل هو امل�صدر.
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والك�صاف للزخم�صري )538هـ(. 	

والهداية للمرغيناين )593هـ(.    	

وخمت�صر املنتهى البن احلاجب )646هـ(. 	

والتو�صيح �صرح التنقيح ل�صدر ال�صريعة )747هـ(.  	

و�صرح الع�صد االإيجي )756هـ( للمخت�صر. 	

والتلويح �صرح التو�صيح للتفتازاين )793هـ(.  	

وحا�صية التفتازاين )793هـ( على �صرح االإيجي )756هـ(. 	

و�صرح املفتاح لل�صريف اجلرجاين )6)8هـ(. 	

ح بها مع ن�سبة �لنقل �إىل �ساحبه:  ثانياً: �مل�سادر �لتي مل ُي�سرِّ

تف�صري الرازي )606هـ(.    	

ومفتاح العلوم لل�صكاكي )626هـ(. 	

و�صرح الر�صي )686هـ( على الكافية.   	

وحا�صية اجلرجاين )6)8هـ( على التلويح. 	

ثالثاً: �مل�سادر �لتي �أفاد �مل�سنف منها دون ن�سبة: 

ف�صول البدائع ل�صم�ش الدين الفناري )834هـ(. 	

حا�صية ح�صن جلبي )946هـ( على التلويح. 	

اإ�صافة من  اأنها  وقد وردت االإ�صارة للموؤلَِّفني يف هوام�ش بع�ش الن�صخ، ويحتمل 

امل�صنف، فيكون تْرُكه لذكرهما يف املنت حممواًل على ال�صك وقت كتابته، ويحتمل اأنها 

من الن�صاخ اأو من املراجعني.

»راأيت  )897هـ(:  الكافيجي  عن  امل�صنف  قول  هنا:  له  االإ�صارة  حت�صن  ومما 
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للموىل املذكور ر�صالة يف م�صاألة اال�صتثناء، مل يغادر �صغرية وال كبرية اإال اأح�صاها، 

.
)((

واأورد فيها لطائف مل ت�صمعها اآذان الزمان، ولقد طالعتها، وانتفعت بها«

.
)2(

ا - وعليه فمن املحتمل اأن تكون ر�صالة الكافيجي )897هـ( من امل�صادر -اأي�صً

و. تقومي �لر�سالة: 

امتازت الر�صالة مبزايا كثرية، اأبرزها ما ياأتي: 

اأواًل: اأهمية مو�صوع الر�صالة، فاال�صتثناء من املو�صوعات الدقيقة التي ا�صتحقت 

الرئي�صة،  الر�صالة  العلماء، ال�صيما يف م�صاألة  بع�ش  بالتاأليف عند  تفرد  اأن 

فقد ن�ش بع�ش العلماء على غمو�صها ودقتها: 

	 .
)3(

فو�صفها االأبياري )6)6هـ( باأنها م�صاألة غام�صة

	 .
)4(

وُنقل عن ابن احلاجب )646هـ( وغريه اأنهم و�صفوها باالإ�صكال

بع�ش  	 وو�صف  بال�صهل،  لي�ش  مو�صًعا  )684هـ(  القرايف  واعتربها 

.
)5(

تفا�صيلها باأنها من دقائق مباحث اال�صتثناء

متيَّز  	 التي  الدقائق  �صمن  من  )756هـ(  ال�صبكي  الدين  تقي  ها  وعدَّ

.
)7(

، وتبعه الزرك�صي )794هـ( يف ذلك
)6(

االأ�صوليون بتناولها دون النحاة

ال�صقائق النعمانية ))4(.  )((

مل يتي�صر يل الوقوف على ر�صالة له بهذا العنوان، واإمنا وجدت له كتاًبا بعنوان: االأنوار يف علم التوحيد،   )2(

ت�صابه مع بع�ش ما  التوحيد، وفيها  املتعلقة بكلمة  اأحكام اال�صتثناء  االأول منه: بع�ش  الباب  تناول يف 

اأورده امل�صنف، انظر: )7-6)(.

انظر: التحقيق والبيان )42/2)(.  )3(

 ،)397/4( املحيط  والبحر   ،)59/3( الفوائد  وبدائع   ،)(23/3( للبخاري  االأ�صرار  ك�صف  انظر:   )4(

وت�صنيف امل�صامع )740/2(، والفوائد ال�صنية )57/4(، والتحبري )2540/6(.

انظر: اال�صتغناء )472(، ونفائ�ش االأ�صول )0/5)20(.  )5(

انظر: االإبهاج )5/2)(.  )6(

انظر: البحر املحيط ))/23(.  )7(
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	 .
)((

ها الكوراين )893هـ( من غوام�ش م�صائل االأ�صول وعدَّ

وبهذا تكون الر�صالة من امل�صاهمات العلمية يف حلِّ غمو�ش امل�صاألة، وحترير 

اأحكامها. 

وداللة  اإعرابها،  حول  اخلالف  كرث  التي  التوحيد  بكلمة  اال�صتثناء  تعلُّق  ثانًيا: 

، وقد اخت�صت خامتة 
)2(

ْفردت فيها بع�ش الت�صانيف
ُ
اال�صتثناء فيها، حتى اأ

الر�صالة بتف�صيل القول فيها، وا�صتملت على حترير نافع يزيل ما ي�صت�صكل 

ه لها امل�صنف بقوله  على مذهب احلنفية فيها، وهذا اأك�صب الر�صالة اأهميًة نبَّ

عنها: »بها ينحل م�صمون كلمة التوحيد وال�صهادة، التي هي مداٌر لكل خري 

و�صعادة«.

ثالًثا: امتازت الر�صالة بان�صجام جمموع م�صائلها بني النظر االأ�صويل والنحوي 

والبالغي فيما ي�صتدعيه -�صاهم يف ذلك ت�صلُّع امل�صنف يف العلوم الثالثة-، 

وذلك  �صل�ش،  وعر�ش  بديع،  ت�صل�صل  مع  املتقن،  وبنائها  املتني،  وباأ�صلوبها 

على ما يف م�صائلها من غمو�ش ودقة، ومل يبالغ امل�صنف حني قال: »َمنَّ اهلل 

 علي بحلِّ بع�ش املباحث الغام�صة، وحتقيق املطالب العالية، وكتبت 

، فقد ظهر هذا بو�صوح يف تعاطيه مع هذه الر�صالة.
)3(

لكل منها ر�صالة«

نه منه، وعمق  رابًعا: اأبرزت الر�صالة براعة امل�صنف يف البحث االأ�صويل، ومتكُّ

وطول  والتفريق،  والتدقيق  التحقيق  مع  للم�صائل،  للتفا�صيل اجلزئية  فهمه 

النف�ش يف اال�صتدالل واملناق�صة، واالإ�صارة اإىل من�صاأ اخلالف، والتحرير ملا 

قد يتوهم، مع اأمانة يف النقل عن العلماء، واأدب رفيع عند ذكرهم.

اأو  باللفظ  م�صادرها  من  العلماء  لبع�ش  اأقوال  باإيراد  امل�صنف  متيز  خام�ًصا: 

كتابي:  �صيما  ال  اأخرى،  اأحياًنا  عليها  والتعليق  اأحياًنا،  تعقبها  ثم  باملعنى، 

انظر: الدرر اللوامع )337/2(.  )((

مثل: معنى )ال اإله اإال اهلل( للزرك�صي، والتجريد يف اإعراب كلمة التوحيد للقاري، وغريهما.  )2(

ال�صقائق النعمانية )330(.  )3(
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اأن تعد ن�صبة ال باأ�ش بها من مادة الر�صالة  التو�صيح والتلويح، والتي ميكن 

كال�صرح اأو اإعادة ال�صياغة ملا نقل عنهما. 

�صاد�ًصا: ت�صمنت الر�صالة اأجوبة عن بع�ش ما يرد على مذهب احلنفية يف عمل 

اال�صتثناء، وت�صحيًحا ملا ا�صتهرت ن�صبته اإليهم. 

والبالغية،  االأ�صولية،  امل�صنف  اختيارات  �صيء من  الر�صالة عن  اأبانت  �صابًعا: 

.
)((

ده يف الرتجيح والتي تدل على ا�صتقالل �صخ�صيته، وجترُّ

ها مرجًعا اأ�صياًل يف  ثامًنا: باخت�صا�ش الر�صالة يف مو�صوع اال�صتثناء ميكن عدُّ

بابها على غرار امل�صنفات التي األفت يف اأحكام اال�صتثناء ا�صتقالاًل.

ومما ميكن اأن يوؤخذ على الر�صالة ما ياأتي: 

باأن  اأواًل: �صمول عنوانها ملا مل تتطرق له من مباحث اال�صتثناء، فعنوانها يفيد 

والواقع  اال�صتثناء،  مباحث  كافة  وا�صتوعب  ا�صتق�صى  الر�صالة  م�صمون 

بخالفه حيث اقت�صر على بع�صها مع اأهميته.

اأبرز اختيارات امل�صنف يف هذه الر�صالة:   )((

حقيقة اال�صتثناء عنده هي: اإخراج ال�صيء عن حكم دخل فيه غريه بـ)اإال( واأخواتها. 	

�صيغة اال�صتثناء حقيقة عرفية يف املت�صل واملنقطع بطريق اال�صرتاك املعنوي. 	

العام بعد تخ�صي�صه بامل�صتقل حقيقة يف الباقي من حيث التناول، وجماز فيه من حيث الق�صر،  	

وبعد تخ�صي�صه بغري امل�صتقل حقيقة يف الباقي.

اال�صتثناء من قبيل التخ�صي�ش يف الثبوت دون االإثبات. 	

اال�صتثناء غري املفرغ يدل على احلكم يف امل�صتثنى منه بطريق العبارة، ويف امل�صتثنى بطريق االإ�صارة،  	

خالًفا للم�صهور عن احلنفية، واأما املفرغ فبالعك�ش، فهو يدل على احلكم يف امل�صتثنى منه بطريق 

االإ�صارة، ويف امل�صتثنى بطريق العبارة.

اال�صتثناء من النفي اإثبات ومن االإثبات نفي، خالًفا للم�صهور عن احلنفية. 	

احل�صر غري الق�صر، خالًفا للم�صهور عند البالغيني. 	

	 . التقدير الراجح عند امل�صنف يف كلمة التوحيد هو: ال معبود بحق يف الوجود اإال اهلل

اإثبات االألوهية هلل  يف كلمة التوحيد م�صتفاد بطريق العبارة، ال بطريق ال�صرورة، وال بطريق  	

االإ�صارة، وال بالعرف.
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قد  مبا  واالإيرادات  واملناق�صات  الردود  يف  -اأحياًنا-  امل�صنف  ا�صرت�صال  ثانًيا: 

يح�صل معه ت�صتيت للذهن ب�صبب طول الف�صل بني بقية االأدلة ومناق�صاتها.

ثالًثا: ان�صياق امل�صنف يف الن�صبة دون التحقق من �صحة املن�صوب ب�صبب النقل 

بالوا�صطة اأو ا�صتهار تلك الن�صبة، وقد وقع هذا يف مواطن قليلة من الر�صالة 

جرى التنبيه عليها يف موا�صعها.

رابًعا: اال�صت�صهاد بحديث �صعيف ورد يف اآخر الر�صالة. 

ا،  لغوًيّ االأوىل  اأو  امل�صهور  غري  على  واالألفاظ  الرتاكيب  بع�ش  جريان  خام�ًصا: 

ن امل�صنف يف علوم  والظاهر اأن ذلك من عمل الن�صاخ؛ ملا هو معلوم من متكُّ

العربية. 

ز. و�سف �لن�سخ �خلطية للر�سالة: 

بعد البحث يف الفهار�ش وال�صوؤال وقفت على اأربع ن�صخ خطية للر�صالة، وهي على 

النحو االآتي: 

�لن�سخة �لأوىل: ن�سخة مكتبة يو�سف �آغا يف قونية.

برقم  املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة  املاجد  جمعة  مركز  يف  م�صورة  وهي 

)458537(، والر�صالة هي االأخرية �صمن املجموع ذي الرقم )5906( مبكتبة يو�صف 

اآغا، وتبداأ الر�صالة فيه من وجه اللوح ))27(، وتنتهي بنهاية ظهر اللوح )286(، 

ومتو�صط  العنوان،  �صفحة  مع  �صفحة   )32( متثِّل  لوًحا،   )(6( األواحها:  وجمموع 

ال�صطر  يف  الكلمات  عدد  ومتو�صط  �صطًرا،   )(9( الواحدة:  ال�صفحة  يف  االأ�صطر 

الواحد: )4)( كلمة، ومل يرد فيها تاريخ الن�صخ وال ا�صم النا�صخ، وورد يف اأول املجموع 

ختم الواقف، وقيود التملك لكن مل اأتبينها لعدم و�صوحها، ولوجود اآثار م�صح على 

بع�صها.

والن�صخة وردت يف جمموع يحتوي على حا�صية واثنتني وع�صرين ر�صالة للم�صنف، 
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ُعلِّق على بع�صها اأنها مكتوبة بخط موؤلفها، وبع�صها االآخر بخط ابنه، وبع�صها ُترك 

دون تعليق كر�صالة اال�صتق�صاء، وبعد مقارنة خط الر�صالة واخلط املن�صوب للموؤلف 

وجدت ت�صابًها بينهما ي�صعر باأن الكاتب واحد مع عدم اجلزم بذلك، كما اأنه ُر�صم 

رمز الدائرة املنقوطة فوق عنوان الر�صالة يف هذا الفهر�ش، وهي من رموز الن�صاخ 

 .
)((

التي ت�صتعمل عند انتهاء املقابلة

وجاء يف �صفحة عنوان الن�صخة: »ر�صالة: اال�صتق�صاء يف مباحث اال�صتثناء« مع 

ختم الواقف.

وابتداأت بقول امل�صنف: »ب�صم اهلل الرحمن الرحيم احلمد اهلل املتوحد بذاته...«.

فنا بالنظر اإىل وجهك الكرمي يوم ال ينفع مال وال بنون اإال  وانتهت بقوله: »و�صرِّ

اأنت اجلواد الكرمي والروؤوف الرحيم مت«، وبجواره:  اإنك  اأتى اهلل بقلب �صليم،  من 

ختم الواقف.

هوام�صها  ويف  اجلملة،  يف  ووا�صح  مقروء  بخط  مكتوبة  تامة،  ن�صخة  وهي 

اأخرى  ن�صخة  يف  كلمة  ورود  اإىل  واإ�صارة  املنت،  من  فاته  ملا  النا�صخ  من  ا�صتدراكان 

خمالفة للمثبت يف املنت، مما ي�صري اإىل مقابلة هذه الن�صخة على غريها اأو انت�صاخها 

من ن�صخة متت مقابلتها. 

ومما يلحظ عليها يف اجلملة: ورود �صقط يف موا�صع متعددة منها بلغت )20( 

اإىل وقوع الت�صحيف، والتكرار يف  مو�صًعا بع�صها موؤثر يف �صحة املعنى، باالإ�صافة 

بع�ش املفردات واجلمل.

وقد رمزت لهذه الن�صخة باحلرف )ي( اأخًذا من ا�صم �صاحب املكتبة )يو�صف(.

�لن�سخة �لثانية: ن�سخة مكتبة �لدولة بربلني.

برقم  املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة  املاجد  جمعة  مركز  يف  م�صورة  وهي 

اأ�صار لهذا اأ. عبدال�صالم هارون يف حتقيق الن�صو�ش )85(.  )((
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برقم  للم�صنف  ر�صائل  على  يحتوي  جمموع  �صمن  الر�صالة  وتقع   ،)697738(

بنهاية ظهر  وتنتهي  اللوح )83)(،  وجه  فيه من  الر�صالة  وتبداأ  باملكتبة،   )(823(

اللوح )200(، وجمموع األواحها: )8)( لوًحا، متثِّل )36( �صفحة مع �صفحة العنوان، 

ومتو�صط عدد االأ�صطر يف ال�صفحة الواحدة: ))2( �صطًرا، ومتو�صط عدد الكلمات 

يف ال�صطر الواحد: )))( كلمة، ومل يرد فيها تاريخ الن�صخ، وال ا�صم النا�صخ.

وجاء يف �صفحة عنوان هذه الن�صخة: »ر�صالة: اال�صتق�صاء يف مباحث اال�صتثناء، 

.» تاأليف العالمة القدوة الفهامة اأحمد بن م�صطفى ال�صهري بطا�ش كربي زاده

وابتداأت بقول امل�صنف: »ب�صم اهلل الرحمن الرحيم احلمد اهلل املتوحد بذاته...«.

فنا بالنظر اإىل وجهك الكرمي يوم ال ينفع مال وال بنون اإال  وانتهت بقوله: »و�صرِّ

من اأتى اهلل بقلب �صليم، اإنك اأنت اجلواد الكرمي والروؤوف الرحيم«.

وهي ن�صخة تامة، مكتوبة بخط مقروء ووا�صح، ويف هوام�صها توثيقان �صحيحان 

ملا ترك امل�صنف فيه الن�صبة.

ومما يلحظ عليها يف اجلملة: ورود �صقط يف موا�صع متعددة منها بلغت )9)( 

الت�صحيف،  من  �صيء  وجود  اإىل  باالإ�صافة  املعنى،  �صحة  يف  يوؤثر  بع�صها  مو�صًعا 

والتكرار، ومع هذا فاإن الن�صخة قد امتازت بو�صوح ما اأ�صكل يف غريها.

وقد رمزت لهذه الن�صخة باحلرف )ب( اأخًذا من ا�صم مكان املكتبة )برلني(.

�لن�سخة �لثالثة: ن�سخة مكتبة �أ�سعد �أفندي يف ��سطنبول.

والر�صالة هي االأوىل �صمن جمموع يحتوي على ر�صائل للم�صنف برقم )464(، 

اللوح )5)(، وجمموع  بنهاية وجه  وتنتهي  اللوح ))(،  الر�صالة فيه من وجه  وتبداأ 

األواحها: )5)( لوًحا، متثِّل )29( �صفحة مع �صفحة العنوان، ومتو�صط عدد االأ�صطر 

الواحد:  ال�صطر  يف  الكلمات  عدد  ومتو�صط  �صطًرا،   )2(( الواحدة:  ال�صفحة  يف 

)))( كلمة.
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وكتب النا�صخ يف قيد اخلتام تاريخ الفراغ منها، حيث قال: »7) ]ذي احلجة[))(

اأخرى �صمن املجموع،  85))هـ«، ومل يرد ا�صم كاتبها، لكنه ورد يف ر�صالة  يف �صنة 

بلطفه  اإبراهيم عفا اهلل عنهما  بن  العدمي حممد ع�صمت  العبد  »كتبه  قال:  حيث 

العظيم وف�صله العميم«، ويظهر يل اأنه نا�صخ املجموع كله بالنظر اإىل احتاد اخلطوط 

.
)2(

يف جميع الر�صائل، وت�صل�صل تواريخ ن�صخها

وجاء يف �صفحة عنوان هذه الن�صخة: »ر�صالة: اال�صتق�صاء يف اال�صتثناء« وحتته: 

»طا�صكربي زاده ع�صام الدين اأبو اخلري...«، وهي ترجمة موجزة للم�صنف، وتعداد 

الأهم م�صنفاته، ثم ختم الواقف.

وابتداأت بقول امل�صنف: »ب�صم اهلل الرحمن الرحيم احلمد اهلل املتوحد بذاته...«.

وانتهت بقوله: »وارزقنا حالوة االإميان وبرد اليقني ومتعنا بالتوبة. 7) د ڡى سىه 

.
)3(

»((85

وهي ن�صخة تامة، مكتوبة بخط التعليق، ون�صها مقروء ووا�صح، ويظهر اأنه روجع، 

ويف اأحد هوام�صها تعليٌق رمز النا�صخ يف اآخره برمز )منه( الدال على اأنه من كالم 

امل�صنف يف غري املنت، مما يك�صب هذه الن�صخة مزية، فال تخلو من اأن تكون من�صوخة 

من ن�صخة امل�صنف اأو ن�صخٍة مقروءة عليه اأو اأنها قوبلت على واحدة منهما، كما ورد 

يف هام�ٍش اآخر: االإ�صارة اإىل ورود كلمٍة خمالفة للمنت يف ن�صخة اأخرى، مما ي�صري اإىل 

وجود املقابلة اأو االنت�صاخ من ن�صخٍة متت مقابلتها.

ومما يلحظ عليها يف اجلملة: ورود �صقط يف موا�صع متعددة منها، بلغت ))2( 

ورد ال�صهر مرموًزا بـ )ذ( غري منقوطة، وقد ترك النا�صخ النقط يف كل كلمات قيد اخلتام، وقد تبينُت   )((

اأنه �صهر ذي احلجة بالنظر يف الر�صائل الالحقة، حيث ت�صل�صل التاريخ: من 7) ثم 27 ثم 29 من �صهر 

ذي احلجة ثم ) حمرم من عام 86))هـ. 

يف تقديري اأن النا�صخ كتب الر�صائل كلها ثم كتب يف اآخر ر�صالة منها ا�صمه باعتباره ختام املجموع ال   )2(

باعتباره ختام تلك الر�صالة. 

هكذا ورد قيد اخلتام بدون نقط.   )3(
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املربكة  والزيادة  والتكرار،  الت�صحيف،  وقوع  اإىل  باالإ�صافة  موؤثر،  بع�صها  مو�صًعا 

للن�ش ب�صبب انتقال نظر النا�صخ.

وقد رمزت لهذه الن�صخة باحلرف )�ش( اأخًذا من ا�صم �صاحب املكتبة )اأ�صعد(.

�لن�سخة �لر�بعة: ن�سخة مكتبة ويل �لدين �أفندي يف ��سطنبول.

واأربع  وحا�صية  امل�صنف  البن  تف�صري  على  يحتوي  جمموع  �صمن  الر�صالة  وتقع 

ر�صائل للم�صنف برقم ))44(، وتبداأ الر�صالة فيه من ظهر اللوح )79)(، وتنتهي 

�صفحة،   )30( متثِّل  لوًحا،   )(6( األواحها:  وجمموع   ،)(94( اللوح  وجه  بنهاية 

ومتو�صط عدد االأ�صطر يف ال�صفحة الواحدة: )25( �صطًرا، ومتو�صط عدد الكلمات 

يف ال�صطر الواحد: )2)( كلمة، ومل يرد فيها �صفحة عنوان، وال تاريخ الن�صخ، وال ا�صم 

اأول املجموع الذي وردت فيه الر�صالة فهر�ش بعناوين حمتوياته،  النا�صخ، وجاء يف 

وفيه: »ر�صالة يف اال�صتثناء«، ويف اللوح الذي يليه: »ا�صت�صحبه الفقري عبدالباقي كان 

اهلل له«.

ثقتي،  وبه  الرحيم  الرحمن  اهلل  »ب�صم  امل�صنف:  بقول  الن�صخة  هذه  وابتداأت 

احلمد اهلل املتوحد...«.

فنا بالنظر اإىل وجهك الكرمي يوم ال ينفع مال وال بنون اإال  وانتهت بقوله: »و�صرِّ

من اأتى اهلل بقلب �صليم، اإنك اأنت اجلواد الكرمي والروؤوف الرحيم م«.

وهي ن�صخة تامة، مكتوبة بخط الن�صخ، ون�صها مقروء ووا�صح، ويظهر اأنه روجع، 

النا�صخ يف  وتعليق رمز  الن�صبة،  فيه  امل�صنف  ملا ترك  توثيقات  ويف هوام�صها ثالثة 

املزية  الن�صخة  هذه  يك�صب  امل�صنف، مما  من  كونه  على  الدال  )منه(  برمز  اآخره 

املذكورة يف الن�صخة الثالثة، كما اأنه اأ�صري يف اأحد الهوام�ش اإىل ورود كلمٍة يف ن�صخة 

اأخرى خمالفة للمثبت يف املنت، مما ي�صري اإىل وجود املقابلة اأو االنت�صاخ من ن�صخٍة 

ي�صعر  بينهما  ت�صابًها  يجد  الثالثة:  والن�صخة  الن�صخة  لهذه  واملطالع  مقابلتها،  متت 

با�صتفادة اإحداهما من االأخرى يف بع�ش املوا�صع، اأو انت�صاخهما من ن�صخة واحدة، 
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اأو مقابلتهما عليها.

 )(0( بلغت  منها  متعددة  موا�صع  يف  �صقط  ورود  اجلملة:  يف  عليها  واملالحظ 

موا�صع بع�صها موؤثر، ووجود ت�صحيف يف بع�ش الكلمات، وزيادة مربكة للن�ش ب�صبب 

انتقال نظر النا�صخ.

)ويل  املكتبة  �صاحب  ا�صم  من  اأخًذا  )و(  باحلرف  الن�صخة  لهذه  رمزت  وقد 

الدين(.

واأخرًيا يجدر التنبيه على: ا�صرتاك الن�صخ االأربع يف ا�صتعمال الرتميز يف موا�صع 

رموز ميكن  وهي   ،
)((

اخت�صاره على  الن�صاخ  اعتاد  فيما  وذلك  الر�صالة،  من  كثرية 

اإدراك معانيها من خالل ال�صياق، وقد ورد يف الن�صخ االأربع ثمانية رموز مع التفاوت 

يف ا�صتعمالها اأو اإهمالها، وهي على النحو االآتي: 

- من: ن�صلم.  - مم: ممنوع.   - تع: تعاىل.  

- ت�صل: ت�صل�صل. - فح: فحينئذ.   - ح: حينئذ.  

- بط: باطل. ا.   - اأي�ش: اأي�صً

ا-: كونها ال تتوافق -يف بع�ش املوا�صع- مع قواعد  ومما ا�صرتكت فيه الن�صخ -اأي�صً

االإمالء يف الهمز، والنقط، وال مع قواعد النحو يف االإعراب، والتذكري، والتاأنيث. 

انظر: حتقيق الن�صو�ش ون�صرها لـ اأ. عبدال�صالم هارون )59-57(.  )((
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املبحث الثالث

منهج حتقيق الر�سالة

اأواًل: االعتماد يف التحقيق على الن�صخ االأربع التي �صبق ذكر اأو�صافها.

التي و�صعه امل�صنف عليها،  بال�صورة  الن�ش  اإخراج  يتم  اأن  ثانًيا: االجتهاد يف 

وكان ذلك وفق االآتي: 

ال�صري على طريقة الن�ش املختار؛ نظًرا لطبيعة الن�صخ االأربع، وما انفردت  اأ. 

به كل واحدة من اإ�صكاالت وت�صحيفات و�صقط موؤثر ال ي�صتقيم معه اختيار 

طريقة الن�صخة االأم واإن كانت اأجود.

يف  االإ�صارة  مع  منها  �صواًبا  اأراه  ما  املنت  يف  اأثبت  الن�صخ  اختالف  حال  يف  ب. 

الهام�ش اإىل الفروقات عدا ما كان غري موؤثر مما تعلق: بالرموز، واالأخطاء 

اللغوية، واالإمالئية، والتكرار؛ نظًرا لكرثتها، وقلة جدواها، واكتفاًء مبا �صبق 

اأن اأ�صرت اإليه يف و�صف الن�صخ.

يف حال وجود خطاأ معنوي اتفقت الن�صخ عليه فاإين اأثبته كما هو يف الن�ش،  ج. 

واأنبه على ال�صواب يف الهام�ش.

يف حال وجود �صقط يف بع�ش الن�صخ اأو اإحداها اأ�صع ال�صاقط بني معقوفتني  د. 

هكذا ] [، واأنبه ل�صقوطه يف الهام�ش، علًما باأنه مل يرد �صقط م�صرتك بني 

الن�صخ كلها.

باأ�صله  للمطبوع  ربًطا  الهام�ش؛  يف  اخلطية  الن�صخ  �صفحات  نهايات  اإثبات  هـ. 

املخطوط.

بني  و�صعها  مع  الن�صخ،  يف  الواردة  الرموز  مكان  ال�صريحة  االألفاظ  اإثبات  و. 
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معقوفتني هكذا ][  اإن اتفقت الن�صخ كلها على اخت�صاره بالرمز؛ نظًرا لكونه 

املق�صود، وتالفًيا الن�صغال الذهن به، واإن مل تتفق الن�صخ فاأثبت ما ورد يف 

الن�صخة التي �صرحت باللفظ دون ترميز.

ن�صخ منت الر�صالة وما ورد يف هوام�ش الُن�َصخ وفق قواعد االإمالء املعا�صر دون  ز. 

التنبيه على كل مو�صع خالفها.

ثالًثا: كان العمل على توثيق الن�ش والتعليق عليه وفق االآتي: 

عزو االآيات اإىل �صورها مع بيان رقمها، واإثباتها بر�صم امل�صحف يف املنت. اأ. 

تخريج احلديث الوارد يف الر�صالة، وذكر حكم اأهل الفن عليه. ب. 

توثيق ما ورد يف الر�صالة من م�صائل، واآراء، واإجماعات، ونقول، ونحوها. ج. 

ت�صحيح  اأو  اإ�صافة  اأو  تو�صيح  من  املقام  ي�صتدعيه  مبا  الن�ش  على  التعليق  د. 

م�صتعيًنا بامل�صادر االأ�صيلة يف كل مو�صوع بح�صبه.

ترجمة االأعالم الذين ظهر يل عدم �صهرتهم عند اأهل الفن. هـ. 

�صبط الكلمات التي حتتاج اإىل �صبط بال�صكل. و. 

وفيما ياأتي مناذج من الن�صخ اخلطية للر�صالة.
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�صفحة العنوان يف ن�صخة )ي(

ال�صفحة االأخرية من ن�صخة )ي(

ال�صفحة االأوىل من ن�صخة )ي(

�صفحة العنوان يف ن�صخة )ب(
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ال�صفحة االأوىل من ن�صخة )ب(

�صفحة العنوان يف ن�صخة )�ش(

ال�صفحة االأخرية من ن�صخة )ب(

ال�صفحة االأوىل من ن�صخة )�ش(
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ال�صفحة االأخرية من ن�صخة )�ش(

ال�صفحة االأخرية من ن�صخة )و(

ال�صفحة االأوىل من ن�صخة )و(

اأول املجموع الذي وردت فيه ن�صخة )و(
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الق�سم التحقيقي

الن�ص املحقق

)((

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

جماله،   
)3(

ب�ُصُبحات  
)2(

املتفرد واأفعاله،  و�صفاته،  بذاته،  املتوحد  هلل  احلمد 

باأ�صرار  العارف  حممد  نبيه  على  وال�صالم  وال�صالة   ،
)4(

جالله ب�ُصَراِدقات  واملتنزه 

اجلالل واجلمال بكماله، وعلى اجلامعني يف العلم والعمل بني اليقني واالإخال�ش من 

كرام �صحبه وعظام اآله، اأما بعد: 

]اأن  و�صري،  قلبي  حتقيقه  على   
]وانطوى[)5( �صدري،  يف  جال  ما  طال  فقد 

كلمة  م�صمون  ينحل  بها  اإذ  اال�صتثناء؛  مباحث  يف  اال�صتق�صاء  ر�صالة:   
اأكتب[)6(

يف ن�صخة )و( زيادة: »وبه ثقتي«، ولعلها من النا�صخ، فهي على خالف عادة امل�صنف فيما وقفت عليه   )((

من موؤلفات له.

يف ن�صخة )ب(: »املنفرد«.  )2(

ال�ُصُبحات: جمع �ُصْبحة، واأ�صلها: جمال الوجه وبهاوؤه، ويعرب بها: عن نور وجهه  وجاللته وعظمته   )3(

�صالم  بن  للقا�صم  احلديث  غريب  انظر:  املراد،  حتديد  يف  العلم  اأهل  بني  اختالف  على  وحما�صنه 

)73/3)(، و�صرح ال�صنة للبغوي ))/74)(، واملفهم للقرطبي ))/))4(، و�صرح النووي على م�صلم 

)4/3)(، ول�صان العرب )473/2- مادة: �صبح(.

ال�ُصَراِدقات: جمع �ُصَراِدق، وهو: كل ما اأحاط ب�صيء، ومنه: �صرادق الف�صطاط: ما يحيط به ليحجز عن   )4(

الدخول فيه، انظر: العني )250/5- مادة: �صردق(، ول�صان العرب )0)/57)- مادة: �صردق(، وفتح 

الباري البن حجر )408/8(.

وقد اأ�صاف امل�صنف لفظ ال�صرادقات اإىل �صفة اجلالل التي تعني العظمة والتنزه عن النقائ�ش، ويف 

هذا التعبري ا�صتعارة جمازية جعلت للجالل �صرادقات حتجب النقائ�ش، وقد جرت عادة بع�ش املوؤلفني 

اأن ي�صريوا اإىل اجلمال تعبرًيا عن ال�صفات الثبوتية، واجلالل تعبرًيا عن ال�صفات ال�صلبية، كما فعل 

امل�صنف هنا، وقد افتتح ال�صريف اجلرجاين �صرحه للمواقف بقريب من تعبريات امل�صنف املذكورة، 

مما قد ي�صعر با�صتفادته من �صرح املواقف، انظر: ال�صرح مع حا�صية ال�صيالكوتي ))/7و8(.

ما بني املعقوفتني يف ن�صخة )�ش(: »مانطوى«.  )5(

ما بني املعقوفتني يف ن�صختي )�ش( و )و(: »اإىل كتب«.  )6(
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التوحيد وال�صهادة، التي هي مدار لكل خري و�صعادة، ف�صرعت فيها متو�صاًل بها اإىل 

خريي الدنيا واالآخرة، واإىل الفوز يف اجلنة بالدرجات الفاخرة، اللهم يا من ال نعبد 

ل علّي بالثبات على الّتوحيد واليقني،  اإال اإياه، اأ�صاألك �صوؤال عبٍد منيب اأواه: اأن تف�صّ

وتختم عواقبنا وعواقب جميع امل�صلمني من القول على ما حتبه وتر�صاه، ومن العمل 

 الّرقيب 
ه واأبقاه، اإنك اأنت ]القريب[)2(  على اأ�صدِّ

)((

على اأنفعه واأْجَداه، ومن الَعْقد

املجيب، عليك اأتوّكل، واإليك اأنيب.

والر�صالة مرّتبة على مقدمة، وخم�صة مقا�صد، وخامتة.

املقدمة، وفيها اأبحاث: 

البحث الأول

يف تعريف ال�ستثناء

عن  �صرفته  اإذا  عناين  ثنيت  تقول:  ال�صرف،  اللغة:  يف  اال�صتثناء  اأن  واعلم 

.
)3(

حاجتك، واال�صم منه الثنيا

 حكم دخل فيه 
)4(

ويف اال�صطالح على ما اتفق عليه اجلمهور: اإخراج ال�صيء عن

.
)5(

غريه بـ)اإال( واأخواتها

يف ن�صخة )ب(: »العقل«.  )((

والعقد: من االعتقاد ق�صيم القول والفعل، وهو: النية، انظر: القب�ش البن العربي )209(، وال�صايف البن 

االأثري ))/607(. 

مل ترد يف ن�صخة )ي(.  )2(

وهو اأحد معاين مادة )ث ن ي(، ولهذه املادة معاٍن متعددة - منها: الرد، والعطف، والتكرير - اأعادها   )3(

ابن فار�ش يف مقايي�ش اللغة ))/)39( اإىل اأ�صل واحد، قال عنه: »هو تكرير ال�صيء مرتني، اأو جعله 

�صيئني متواليني اأو متباينني«.

انظر يف معاين مادة )ث ن ي(: العني )242/8(، وتهذيب اللغة )5)/97(، وال�صحاح )2295/6(، 

واأ�صا�ش البالغة ))/7))(، ول�صان العرب )4)/5))(، وتاج العرو�ش )37/)30(.

يف ن�صخة )�ش(: »من«.  )4(

التعريف بهذا اللفظ قريب مما نقله ال�صكاكي عن النحاة يف و�صفهم لال�صتثناء، انظر: مفتاح العلوم   )5(

=.)507(
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احلكم  بعد  االإخراج  باأن  التو�صيح:  يف  ال�صريعة  �صدر  الفا�صل  عليه  واعرت�ش 

 
 احلكم غري ممكن؛ اإذ ]ال اإخراج[)2(

)((

تناق�ش مع اأنه واقع يف كالم اهلل تعاىل، وقبل

عن التناول البتة؛ الأّن التناول بعد اال�صتثناء باق، واإمنا االإخراج عن احلكم، وذلك ال 

 قبل احلكم، فالبد اأن يكون االإخراج جماًزا عن املنع عن الدخول، واأنه غري 
)3(

يت�صور

 
)5(

 عن دخول بع�ش
)4(

م�صتعمل يف التعريفات، فالتعريف ال�صحيح اأن يقال: هو املنع

.
)7(

 �صدر الكالم بـ)اإال( واأخواتها، هذا ما ذكره
)6(

ما تناوله 

 املتكلم، واإال لزم 
)8(

وفيه كالم؛ اإذ لي�ش قبل االإخراج دخول بح�صب احلقيقة عند

التناق�ش عنده، ولكن رمبا يتوهم ال�صامع دخول جميع ما يتناوله ال�صدر يف احلكم 

قبل االإخراج بـ)اإال( بناًء على الظاهر -وهو تناول اللفظ- اإال اأنه يندفع باالإخراج 

بـ)اإال(، واأما املخاطب فالبد له من توهم الدخول حقيقة قبل االإخراج، ثم يظهر له 

باالإخراج تخ�صي�ش احلكم بالباقي.

اإمنا  باالإخراج  عّرفه  فمن   ،
)9(

لدخل لواله  ما  اإخراج  هو  قالوا:  ما  معنى  وهذا 

= وتعريف اال�صتثناء بلفظ: )االإخراج( كثري يف تعريفات االأ�صوليني والنحاة، انظر على �صبيل املثال: 

 ،)60/2( والتلخي�ش   ،)2(5/(( واملعتمد   ،)70( احلدود  ور�صالة   ،)66/3( �صيبويه  كتاب  �صرح 

خمت�صر  و�صرح   ،)230( الف�صول  تنقيح  و�صرح   ،)46/2( املف�صل  و�صرح  )�ش227(،  وامل�صت�صفى 

الرو�صة )580/2(، وف�صول البدائع )2/)2)(، وغريها.

يف ن�صخة )�ش(: »قيل«.  )((

ما بني املعقوفتني يف ن�صخة )ي(: »االإخراج«.  )2(

نهاية )ل83)/ب( من ن�صخة )ب(.  )3(

نهاية )ل)/ب( من ن�صخة )�ش(.  )4(

نهاية )ل)27/ب( من ن�صخة )ي(.  )5(

يف ن�صخة )ي(: »يتناوله«، واملثبت يف املنت من الن�صخ االأخرى هو املطابق لتعريف �صدر ال�صريعة يف   )6(

التو�صيح )40/2(.

انظر يف اعرتا�ش �صدر ال�صريعة وتعريفه: التو�صيح مع التلويح )40/2(، وهو نقل باملعنى.  )7(

نهاية )ل79)/ب( من ن�صخة )و(.  )8(

وهذا تعبري دارج عند كثري من العلماء، انظر على �صبيل املثال: التجريد للقدوري )79/7)3(، واملعتمد   )9(

))/242(، والعدة الأبي يعلى )677/2(، والتب�صرة )08)(، والتمهيد الأبي اخلطاب )55/2(، وبذل 

النظر )2)2(، واملح�صول للرازي ))/204(، ورو�صة الناظر )30/2(، والتو�صيح مع التلويح =
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اعتربه بالن�صبة اإىل ال�صامع واملخاطب، فلي�ش يف اعتبار االإخراج ارتكاب املجاز، على 

اأن املنع عن الدخول بدون توهم الدخول لغو، ومع توهمه يوؤول اإىل ما اعتربه اجلمهور 

من معنى االإخراج.

واأما ما ذكره العالمة التفتازاين يف االعتذار عن قيد االإخراج من اأن تعريفات 

، فمدفوع مبا 
)((

االأدباء م�صحونة باملجاز، فال يكون ارتكابه �صبًبا للعدول عنه عندهم

.
)3(

 ذكره: اإمنا يدفع وجوب الرتك ال اأولويَّته
قيل من اأن ]ما[)2(

اأن الدخول واخلروج ههنا جماز البتة؛ الأن الدخول هو  واأما ما ذكره ثانًيا من 

ا- مبا قيل من  ، فمدفوع -اأي�صً
)4(

احلركة من اخلارج اإىل الداخل، واخلروج بالعك�ش

.
)5(

اأنهما: �صارا حقيقة عرفية عندهم يف تناول احلكم وعدم تناوله

البحث الثاين

يف تق�سيمه اإىل املت�سل واملنقطع معنى

 واعلم اأن اأداة اال�صتثناء مو�صوعة و�صًعا عاًما لكل منع للم�صتثنى عن الدخول 

 لُتوهم الدخول عند ال�صامع 
)7(

، والبد اأن يكون بحيث لو مل مُينع
)6(

يف احلكم ال�صابق

.
)8(

كما قررناه

وذلك التوهم: اإما لكونه متناَول �صدر الكالم في�صمى اال�صتثناء ]حينئذ[ مت�صاًل، 

= )40/2(، واالإبهاج )077/4)(، وغريها.

انظر يف اعتذار التفتازاين: التلويح )39/2(.  )((

�صاقط من ن�صخة )ي(.  )2(

انظر: حا�صية جلبي على التلويح )8)3(.  )3(

انظر: التلويح )39/2(.  )4(

انظر: حا�صية جلبي على التلويح )8)3(.  )5(

نهاية )ل84)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )6(

اأي: مُينع باأداة اال�صتثناء، ويف ن�صختي )�ش( و )و(: »ميتنع«.  )7(

يف ن�صخة )ي(: »قررنا«.  )8(
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كقولك: )ما جاءين القوم اإال زيًدا(، فاإن )زيًدا( مما يتناوله لفظ )القوم(، واإما 

في�صمى حينئذ منقطًعا،  ادعائية-،  بينهما -ولو  بل ملالزمة عادية  اللفظ  لتناول  ال 

 وجميء )احلمار( 
)((

كقولك: )ما جاءين القوم اإال حماًرا(؛ اإذ بني جميء )القوم(

.
)2(

مالزمة عادية واإن كانت ادعائية

ويظهر لك بهذا اأن �صيغ اال�صتثناء: حقيقة عرفية يف الق�صمني بطريق اال�صرتاك 

امل�صتثنى  “حقيقة  قال:  حيث   ،
)3(

الدين ر�صي  العالمة  بذلك  �صرح  وقد  معنى، 

نفًيا   
)5(

قبلها ملا  واأخواتها خمالًفا  اإال  بعد  املذكور   
)4(

اأو منقطًعا- هو -مت�صاًل كان 

، اإال اأن املت�صل ملا كان اأظهر يف توهم الدخول، واأوىل باإطالق االإخراج 
 اإثباًتا”)7(

)6(

و

 ا�صتعمال اأداة اال�صتثناء فيه اأعرف بالن�صبة اإىل املنقطع ذهب كثري 
)8(

عليه، و�صار

نهاية )ل272/اأ( من ن�صخة )ي(.  )((

واللمحة   ،)25( احلاجب  البن  الكافية  النحاة:  عند  ومنقطع  مت�صل  اإىل  اال�صتثناء  تق�صيم  يف  انظر   )2(

االأ�صول  نفائ�ش  االأ�صوليني:  عند  تق�صيمه  يف  وانظر   ،)(500/3( ال�صرب  وارت�صاف   ،)457/((

)986/5)(، والعقد املنظوم )97/2)(، وك�صف االأ�صرار للبخاري )3/)3)(، والتلويح )39/2 و56(، 

والبحر املحيط )368/4(.

وقال القرايف يف �صرح تنقيح الف�صول )239(: »اإن كثرًيا من الف�صالء يعتقد اأن املنقطع هو اال�صتثناء 

من غري اجلن�ش، ولي�ش كذلك...بل ينبغي اأن تعلم اأن املت�صل عبارة عن اأن حتكم على جن�ش ما حكمت 

عليه اأواًل بنقي�ش ما حكمت به اأواًل، فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان منقطًعا«، فاملنقطع ي�صمل: 

اال�صتثناء من غري اجلن�ش، واحلكم بغري النقي�ش واإن اتفقا يف اجلن�ش.

هو: حممد بن احل�صن الر�صي اال�صرتاباذي امللقب بنجم الدين اأو االأئمة، ولد نحو عام )624هـ(، وهو   )3(

من علماء النحو وال�صرف، وقال عنه طا�ش كربي زاده: »ويروى اأن جنم االأئمة ر�صي الدين كان على 

مذهب الرف�ش... نعوذ باهلل من الغلو يف البدعة والع�صبية يف الباطل«، ا�صتهر بكتابيه: �صرح الكافية، 

و�صرح ال�صافية، تويف نحو عام )686هـ( وقيل: )684هـ(.

ومقدمة   ،)86/6( للزركلي  واالأعالم   ،)(7(/(( ال�صعادة  ومفتاح   ،)567/(( الوعاة  بغية  انظر: 

حتقيق �صرح الر�صي )25(.

يف ن�صختي )�ش( و )و(: »وهو«، واملثبت يف املنت مطابق ملا يف �صرح الر�صي )6)7(.  )4(

نهاية )ل2/اأ( من ن�صخة )�ش(.  )5(

يف ن�صخة )ي(: »اأو«.  )6(

�صرح الر�صي لكافية ابن احلاجب )6)7(.  )7(

نهاية )ل80)/اأ( من ن�صخة )و(.  )8(
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 .
)((

من العلماء اإىل اأنها حقيقة يف االأول، جماز يف الثاين

 :
)2(

واحتجوا عليه

باأن تلك ال�صيغ اإذا اأطلقت يتبادر الذهن اإىل املت�صل، والتبادر اآية احلقيقة،  	

ويلزمه: كونه جماًزا يف املنقطع.

وباأن العلماء ال يحملونها على املنقطع ما اأمكن حمله على املت�صل. 	

وكالهما �صعيفان؛ الأن التبادر قد يكون لكمال النوع اأو الفرد يف مدلول ال�صيغة، 

اإذا احتاج فهم االآخر اإىل القرينة، وذلك فيما نحن فيه  اإال  اآية للحقيقة  فال يكون 

ممنوع.

وعدُم حمل العلماء اإياها على املنقطع ما اأمكن حمله على املت�صل: اإمنا هو لكون 

املت�صل اأْعَرف يف معنى اال�صتثناء، واأْدَوَر يف األ�صنة اأهل العرف؛ لكونه نوًعا كاماًل له، 

ال لكونه حقيقة فيه، جماًزا يف املنقطع.

لفًظا بني  ال�صيغ املذكورة م�صرتكة  اأن  االأ�صوليني من  اإليه بع�ش  واأما ما ذهب 

اتفق العلماء على اأن اال�صتثناء حقيقة يف اال�صتثناء املت�صل، واختلفوا يف اال�صتثناء املنقطع على اأقوال،   )((

اأ�صهرها: 

القول االأول: اأنه جماز فيه، وعليه اأكرث العلماء كما ذكر امل�صنف. 	

نوع  	 يف  واختلف  واملنقطع،  املت�صل  بني  م�صرتك  فاال�صتثناء  وعليه  فيه،  حقيقة  اأنه  الثاين:  القول 

اال�صرتاك، فقيل: ا�صرتاك لفظي، وقيل: ا�صرتاك معنوي، وهو اختيار امل�صنف.

القول الثالث: ال ي�صمى املنقطع ا�صتثناًء ال حقيقة وال جماًزا. 	

ال�صرخ�صي  واأ�صول   ،)(44/(( والربهان   ،)(65( والتب�صرة   ،)(52( االأدلة  تقومي  ذلك:  يف  انظر 

والفائق   ،)4(5( واال�صتغناء   ،)85/2( اخلطاب  الأبي  والتمهيد   ،)259( وامل�صت�صفى   ،)42/2(

 ،)(8(/3( امل�صوؤول  وحتفة   ،)376/4( املحيط  والبحر   ،)248/2( املخت�صر  وبيان   ،)3(7/((

والفوائد ال�صنية )53/4(، والتقرير والتحبري ))/254(، والتحبري )2554/6(.

حكى ال�صفي الهندي اإجماع الفقهاء على هذا االحتجاج يف الفائق ))/7)3(، وانظر: بيان املخت�صر   )2(

البدائع  وف�صول   ،)892/3( مفلح  البن  الفقه  واأ�صول   ،)(82/3( امل�صوؤول  وحتفة   ،)247/2(

)9/2))(، ون�صر البنود ))/243(.
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 واأّنى 
)2(

 ففيه �صعف؛ الأنه يتوقف على ثبوت و�صعها لكلٍّ منهما،
)((

املت�صل واملنقطع

لهم اإثباته؟!.

البحث الثالث

 اأم ل؟
(((

يف اأن ال�ستثناء من العام هل هو من قبيل التخ�سي�ص

اعلم اأن اإخراج بع�ش اأفراد العام عن الدخول حتت احلكم الوارد عليه ي�صمى: 

ق�صر العام على بع�ش م�صمياته، وُيف�ّصر باأنه داللة الكالم على احلكم يف البع�ش من 

 بدليل اآخر، 
غري داللته عليه يف البع�ش االآخر ال نفًيا وال اإثباًتا، حتى لو ثبت ]ثبت[)4(

ولو انعدم انعدم بالعدم االأ�صلي.

 اإخراج البع�ش: 
)5(

ثم اإن

ر بتغيري احلكم  ا باملعنى االأعم، ويف�صَّ اإما اأن يكون بعد احلكم، وي�صمى: تخ�صي�صً

ال�صابق عن الكل اإىل البع�ش، فاإن كان هذا التغيري مرتاخًيا ي�صمى: ن�صًخا، وال يلزم 

بل  مرتاخًيا  يكن  مل  واإن  حقيقة،  التغيري  وجد  واإن  الزمان  احتاد  لعدم  التناق�ش؛ 

 
)6(

اأو االأفراد  بع�ش  نق�صان  اأو  عادة  اأو  اأو ح�ش  عقل  اأو  م�صتقل  بكالم  اإما  مو�صواًل 

ا-؛  ا باملعنى االأخ�ش املقابل للن�صخ، وال يلزم التناق�ش -اأي�صً زيادته ي�صمى: تخ�صي�صً

لداللته على اأن اإرادة البع�ش اخلارج اإمنا هو بح�صب الظاهر ال بح�صب احلقيقة، فال 

وهو اأحد االأقوال كما �صبق، ويحكى دون ن�صبة، انظر: الفائق ))/7)3(، وبيان املخت�صر )248/2(،   )((

واأ�صول الفقه البن مفلح )892/3(، وت�صنيف امل�صامع )738/2(، والفوائد ال�صنية )53/4(، والتقرير 

والتحبري ))/254(، والتحبري )2555/6(.

نهاية )ل84)/ب( من ن�صخة )ب(.  )2(

يف ن�صختي )�ش( و )و(: »التحقيق«.  )3(

�صاقط من ن�صخة )�ش(.  )4(

اإن« يف  اأدخل النا�صخ هنا »التعقيبة« يف املنت فتكررت: »ثم  نهاية )ل272/ب( من ن�صخة )ي(، وقد   )5(

بداية )ل273/اأ(.

يف ن�صخة )ب(: »و«.  )6(
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يتحد املحكوم عليه حقيقة.

ا؛  واإما اأن يكون اإخراج البع�ش قبل احلكم ]فحينئذ[ ال ي�صمى االإخراج تخ�صي�صً

لعدم تغيري احلكم، وهو على ق�صمني: 

 
)3(

 الكالم على خالف احلكم ال�صابق يف البع�ش اخلارج، فاإن
)2(

: اأن يدل
)((

اأحدهما

 االإخراج بـ)اإال( واأخواتها فـا�صتثناء، واإن كان بـ)اإىل( وما يفيد معناها فغاية.
)4(

كان

ال�صريعة يف  ، و�صدر 
)5(

اأ�صوله االإ�صالم يف  به فخر  كاّل منهما -كما �صرح  فاإن 

 املغيا، 
 على احلكم يف الباقي بعد الثنيا، وكذا ]يف[)8(

)7(

- دال بعبارته
)6(

التو�صيح

 على خالف ذلك احلكم يف الثنيا، وكذا يف الغاية.
)9(

وباإ�صارته

فاإن  االآخر،  البع�ش  ال�صابق يف  الكالم على خالف احلكم  يدل  اأن ال  وثانيهما: 

، وقد �صرح بذلك االأئمة يف 
)(0(

ا�صتعمل بـ)اإن( وما يوؤدي موؤداها ف�صرط، واإال ف�صفة

 .
)(((

بحث مفهوم املخالفة

نهاية )ل2/ب( من ن�صخة )�ش(.  )((

يف ن�صخة )ب(: »يكون«، واملثبت يف املنت من الن�صخ االأخرى اأ�صوب بداللة التعبري يف الق�صم الثاين.  )2(

يف ن�صخة )ي(: »واإن«.  )3(

نهاية )ل80)/ب( من ن�صخة )و(.  )4(

انظر: اأ�صول البزدوي مع ك�صف االأ�صرار )27/3)و30)(.  )5(

انظر: التو�صيح مع التلويح )42/2و54(  )6(

واأ�صول   ،)99( ال�صا�صي  اأ�صول  انظر:  ق�صًدا،  به  واأريد  الأجله،  الكالم  �صيق  ما  الن�ش:  عبارة  داللة   )7(

ال�صرخ�صي ))/236(.

�صاقط من ن�صختي )�ش( و )و(.  )8(

يف ن�صخة )ب(: »وباإ�صاراته«، وداللة اإ�صارة الن�ش: ما ثبت بنظم الن�ش من غري زيادة، وهو غري ظاهر   )9(

من كل وجه، وال �صيق الكالم الأجله، انظر: اأ�صول ال�صا�صي )99و)0)(، واأ�صول ال�صرخ�صي ))/236(.

)0)( انظر يف التف�صيل ال�صابق: التلويح ))/76و77(، وتي�صري التحرير ))/204(.

االأ�صول  وميزان   ،)29(/(( للج�صا�ش  الف�صول  انظر:  احلنفية،  جمهور  مذهب  على  جاٍر  )))( وهذا 

 ،)2((/2( البدائع  وف�صول   ،)275/(( والتلويح   ،)27(/2( للبخاري  االأ�صرار  وك�صف   ،)306(

والتقرير والتحبري ))/8))(.
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توهم  اإىل  �صبيل   
)((

فيه يكن  مل  خمتلفان  حكمان  الق�صم  هذا  يف  يوجد  مل  وملا 

خمتلفان،  حكمان  الق�صمني  كال  يف  عندهم  فاإن  لل�صافعية،  ]خالًفا  التناق�ش 

قبيل  من  عندهم  الكل  الأن  عليه؛  املحكوم  احتاد  بعدم  عندهم  التناق�ش  ودفع 

.
)3(])2(

التخ�صي�ش

اإمنا هو بعد االإخراج،  اأن احلكم يف اال�صتثناء عندنا  وبهذا التف�صيل ظهر لك 

فيوجد حكم واحد يف الباقي بعد الثنيا بطريق العبارة، ويلزمه حكم اآخر خمالف 

له يف الثنيا بطريق االإ�صارة، وملا كان اأحدهما حكًما على الباقي، واالآخر على الثنيا 

، كما ال يلزم فيه التناق�ش 
)4(

مل يوجد فيه التغيري، فال يكون من قبيل التخ�صي�ش

، خالًفا لل�صافعية يف ذلك، فاإن فيه عندهم حكمان  لعدم احتاد املحكوم عليه؛ ملا مرَّ

فيه  التناق�ش  وجود  لزمهم  وملا  التخ�صي�ش،  قبيل  من  فيكون  عبارة   
)5(

متعار�صان

.
)6(

ا�صطروا لدفعه اإىل ارتكاب املجاز، و�صتعرف حتقيقه

نهاية )ل85)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )((

وهذا مذهب اجلمهور ال ال�صافعية فقط، انظر: االإحكام لالآمدي )340/2(، و�صرح الع�صد )25/3(،   )2(

والتمهيد لالإ�صنوي )388(، والبحر املحيط )397/4(، وت�صنيف امل�صامع )2/)74(، والفوائد ال�صنية 

)59/4(، والتحبري )2542/6(.

ما بني املعقوفتني �صاقط من ن�صخة )ي(.  )3(

واالإحكام   ،)3(0( االأ�صول  ميزان  انظر:  تبعه،  ومن  الباقالين  مذهب  والزم  احلنفية  مذهب  وهذا   )4(

لالآمدي )340/2(، و�صرح الع�صد )25/3(، والتمهيد لالإ�صنوي )388(، والتلويح ))/76(، والبحر 

املحيط )397/4(، وت�صنيف امل�صامع )2/)74(، والفوائد ال�صنية )59/4(، وف�صول البدائع )55/2(، 

والتقرير والتحبري ))/278(، والتحبري )2542/6(.

واحلنفية يح�صرون التخ�صي�ش فيما ُخ�ش مب�صتقل، اأما اال�صتثناء ونحوه فمت�صل ال ي�صتقل، فلم يعدوا   

والتقرير   ،)306/(( االأ�صرار  وك�صف   ،)20(( النظر  بذل  انظر:  التخ�صي�ش،  قبيل  من  به  الق�صر 

والتحبري ))/88)(، وفواحت الرحموت ))/299(.

بع�ش  وتعقب  املعار�صة،  بطريق  عندهم  اال�صتثناء  عمل  اأن  ال�صافعية  اإىل  احلنفية  من  عدد  ن�صب   )5(

وك�صف   ،)3(7( االأ�صول  ميزان  انظر:  عندهم،  البيان  قبيل  من  اأنه  وبينوا  الن�صبة،  هذه  االأ�صوليني 

االأ�صرار للبخاري )26/3)(، والبحر املحيط )400/4(.

ل القول يف ذلك: يف املق�صدين االأول والثاين من هذه الر�صالة. ف�صَّ  )6(
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البحث الرابع

يف اأن العام املق�سور هل هو حقيقة يف الباقي اأم ل؟

بامل�صتقل جماز  الق�صر  اأن   :
)2(

واملختار  ،
)((

االأئمة يف ذلك ولقد عظم اختالف 

يف الباقي من حيث الق�صر، وحقيقة من حيث التناول، وال كالم يف جواز كون اللفظ 

 حقيقة يف الباقي؛ الأن 
)3(

الواحد حقيقة وجماًزا باعتبارين، والق�صر بغري امل�صتقل

 مو�صوع للباقي.
)4(

اللفظ الذي اأخرج منه البع�ش بغري امل�صتقل

وحتقيق هذ� �ملذهب: 

 اللفظ له 
)5(

�أما يف �ملقام �لأول: فالأن البع�ش واإن كان غري ما و�صع له لكن تناول

يف �صمن الكل ال ي�صمى جماًزا؛ لعدم وجود القرينة ال�صارفة عن اإرادة الكل، وذلك 

 
)8(

 �صماه فخر االإ�صالم: )حقيقة
)7(

 املو�صوع له
)6(

�صرط يف املجاز، وملا مل يكن عني

اختلف االأ�صوليون يف داللة العام املخ�صو�ش على اأفراده الباقية على اأقوال كثرية، من اأ�صهرها:   )((

القول االأول: اأنه حقيقة يف الباقي مطلًقا. 	

القول الثاين: اأنه جماز يف الباقي مطلًقا. 	

باعتبار  	 التناول، جماز  باعتبار  املخ�ص�ش م�صتقاًلّ فهو حقيقة  فاإن كان  التف�صيل:  االأقوال:  ومن 

الق�صر، واإن كان املخ�ص�ش غري م�صتقل فهو حقيقة مطلًقا، وهو اختيار امل�صنف تبًعا الختيار �صدر 

ال�صريعة يف التو�صيح ))/79(.

انظر فيما �صبق: العدة الأبي يعلى )533/2(، والتب�صرة )22)(، والقواطع ))/75)(، وميزان االأ�صول 

)288(، واالإحكام لالآمدي )227/2(، و�صرح خمت�صر الرو�صة )534/2(، وك�صف االأ�صرار للبخاري 

))/307(، وحتفة امل�صوؤول )99/3(.

نهاية )ل273/اأ( من ن�صخة )ي(.  )2(

يف ن�صخة )�ش(: »امل�صتقلة«، والر�صم يف ن�صخة )و( يحتملها.  )3(

انظر: احلا�صية ال�صابقة.  )4(

يف ن�صخة )�ش(: »يتناول«.  )5(

يف ن�صخة )�ش(: »بني«، والر�صم يف ن�صخة )و( يحتملها.  )6(

نهاية )ل)8)/اأ( من ن�صخة )و(.  )7(

نهاية )ل3/اأ( من ن�صخة )�ش(.  )8(
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 اأن الكل غري مراد ب�صبب الق�صر يكون تناوله للبع�ش 
، ]وبعدما ُعلم[)2(

)((

قا�صرة(

جماًزا، وهذا معنى ما قالوا: اإن اللفظ العام: حقيقة يف البع�ش من حيث التناول، 

.
)5(

 حيث الق�صر
)4(

 فيه من
)3(

جماز

للمجاز،  اأن احلقيقة ههنا مقابلة  التلويح: من  التفتازاين يف  العالمة  قاله  وما 

، مدفوع باأن املقابلة بينهما بح�صب الذات 
)6(

واحلقيقة القا�صرة ال يقابل مطلق املجاز

وجماًزا  حقيقة  الواحد:  املعنى  اإىل  بالقيا�ش  الواحد  اللفظ  كون  جلواز  الزم؛  غري 

باعتبارين، واملقابلة بح�صب االعتبار حا�صلة؛ اإذ ي�صرتط يف احلقيقة القا�صرة عدم 

القرينة ال�صارفة، ويف املجاز وجودها.

 مع اال�صتثناء و�صًعا نوعًيا للباقي 
)8(

 يف �ملقام �لثاين: فالأن للم�صتثنى منه
و]�أما[)))

.
)9(

كما هو مذهب بع�ش العلماء، و�صتعرف تف�صيله

انظر: اأ�صول البزدوي مع ك�صف االأ�صرار ))/9))( و)62/2)(، واملراد باحلقيقة القا�صرة: ا�صتعمال   )((

اللفظ يف جزء معناه، انظر: ك�صف االأ�صرار ))/3)(، والتلويح ))/80(، والتقرير والتحبري ))/309(، 

وك�صاف ا�صطالحات الفنون ))/688(.

الر�صم يف ن�صخة )ب( يحتمل: »وبعد فاعلم«.  )2(

يف ن�صخة )ي(: »جماًزا« بالن�صب، وال�صواب: الرفع - كما يف بقية الن�صخ -؛ لكونه خرًبا ثانًيا لـ )اإن(.  )3(

نهاية )ل85)/ب( من ن�صخة )ب(.  )4(

وفواحت   ،)57/2( البدائع  وف�صول   ،)79/(( والتو�صيح   ،)307/(( للبخاري  االأ�صرار  ك�صف  انظر:   )5(

الرحموت ))/4)3(.

انظر فيما قاله التفتازاين: التلويح ))/80(.  )6(

�صاقط من ن�صختي )�ش( و )و(.  )7(

يف ن�صخة )ي(: »امل�صتثنى منه«.  )8(

ذكره امل�صنف يف املق�صد االأول من الر�صالة، وهو املذهب الثالث يف حتريره للمذاهب.   )9(

الو�صع  فهو  واحد  ملعنى  مو�صوًعا  واحًدا  لفًظا  كان  فاإن  املعنى،  باإزاء  اللفظ  تعيني  بالو�صع:  واملراد 

ال�صخ�صي كما يف االألفاظ املفردة، واإن كانت األفاًظا مو�صوعة مبجموعها على معنى كلي له جزئيات 

فهو الو�صع النوعي كما يف االألفاظ املركبة.

قبيل:  من  تبعه-  ومن  الباقالين  مذهب  وهو  هنا،  امل�صنف  ذكره  ما  -وفق  اال�صتثناء  جملة  وتركيب 

الو�صع النوعي، فهي مو�صوعة مبجموع األفاظها للداللة على الباقي بعد االإخراج.

انظر: التلويح ))/79(، والتقرير والتحبري )4/2(، وتي�صري التحرير )5/2(، وك�صاف ا�صطالحات 

الفنون )796/2)(.
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 على كل من املقامني: 
)((

ثم اإن العالمة التفتازاين اعرت�ش يف التلويح

اأما على االأول: فباأن الباقي: اإما نف�ش املو�صوع له فيكون حقيقة اأو غريه فيكون 

 هو بح�صب و�صعني، والو�صع 
)2(

جماًزا، وكون اللفظ الواحد حقيقة وجماًزا مًعا اإمنا

يف العام واحد؛ ملا عرفت يف مو�صعه.

 
واجلواب عنه: اأن تناول اللفظ العام للبع�ش يف �صمن الكل: حقيقة ]قا�صرة[)3(

-كما عرفت-، وتناوله له من حيث ا�صتقالله اإمنا يكون جماًزا اإذا وجد اال�صتعمال 

الثاين يف خ�صو�صه، وذلك غري موجود ههنا؛ الأن اال�صتعمال االأول مل يتغري، واإمنا 

طراأ عليه عدم اإرادة البع�ش فقط، وهو ال يوجب التغري يف اال�صتعمال.

بغري  املق�صور  يف  الثاين  اال�صتعمال  يوجد  ال  هذا  فعلى  التلويح:  �صاحب  قال 

.
)5( )4(

ا - فال يكون حقيقة يف الباقي امل�صتقل -اأي�صً

 
)6(

وهو مدفوع باأن من ادعى كونه حقيقة فيه ادعى اال�صتعمال الثاين فيه بح�صب

الو�صع النوعي، والكالم ههنا يف الو�صع ال�صخ�صي.

 القوم، وما ذكره 
)8(

: اللفظ امل�صتعمل يف البع�ش جماز مطلًقا عند
)7(

وقد يقال

]ووجود القرينة  باأن وجود اال�صتعمال  املعرت�ش وارد على طريقتهم، وميكن دفعه: 

كما  ]ممنوع[  فيه  نحن  فيما  ووجودهما  ا-،  -اأي�صً عندهم   
�صرط[)9( ال�صارفة 

قررناه.

انظر: التلويح ))/78-)8(.  )((

يف ن�صخة )ي( و )�ش( و )و(: »لهما«.  )2(

�صاقط من ن�صخة )�ش(.  )3(

انظر يف قول التفتازاين املنقول: التلويح ))/80(، وهو نقل باملعنى.  )4(

نهاية )ل273/ب( من ن�صخة )ي(.  )5(

يف ن�صخة )ي(: »بحث«.  )6(

.» يف هام�ش ن�صخة )و(: »قائله موالنا ح�صن جلبي  )7(

وهذا اجلواب وارد مبعناه يف: حا�صية جلبي على التلويح »ر�صالة علمية« )98)(.

نهاية )ل86)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )8(

ما بني املعقوفتني يف ن�صخة )ي(: »وجود والقرينة ال�صارفة �صر«.  )9(
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اأئمة االأ�صول ممن مل ي�صرتط اال�صتغراق يف العام ا�صتدلوا   من 
)((

ا ثم اإن بع�صً

على املقام االأول بوجهني: 

 االآحاد، فاإن 
)3(

 مبنزلة تكرير
)2(

اأحدهما: ما نقل عن اإمام احلرمني: من اأن العام

اإرادة  التكرير   بطل يف 
)5(

واإذا  مبنزلة قولك: فالن فالن فالن، 
]رجال[)4( قولك: 

 .
)6(

البع�ش مل ي�صر الباقي جماًزا، فكذا فيما هو مبنزلته

واأجيب: باأن العام مو�صوع للكل، واملتكرر مو�صوع لكّل بع�ش، فال يكون مبنزلته 

ي�صرتط  وال  كثري،  كلٍّ  ا- حقيقة يف  -اأي�صً العام   :
)8(

تقول  اأن  ولك   ،
)7(

وجه كل  من 

اال�صتغراق عند اأ�صحاب هذا الدليل كما ذكرناه.

 ال�صرخ�صي: من اأن العام حقيقة يف الباقي 
)9(

وثانيهما: ما ذكره �صم�ش االأئمة 

ا - واإن كان  من حيث اإنه كلٌّ ال بع�ش، حتى لو كان الباقي دون الثالث، فهو كلٌّ - اأي�صً

.
)(((

 اإىل احتمال اأن يكون اأكرث
)(0(

ب�صيغة العموم؛ نظًرا

واأما اعرتا�ش �صاحب التلويح على املقام الثاين: فهو اأن اال�صتثناء ملنع الدخول يف 

نهاية )ل)8)/ب( من ن�صخة )و(.  )((

نهاية )ل3/ب( من ن�صخة )�ش(.  )2(

يف ن�صخة )�ش( و )و(: »تكرر«.  )3(

�صاقط من ن�صخة )ي(.  )4(

يف ن�صخة )�ش(: »فاإذا«.  )5(

نقله بع�ش االأ�صوليني عن اإمام احلرمني، انظر: خمت�صر ابن احلاجب مع �صرح الع�صد )0/2)6(،   )6(

والتلويح  امل�صوؤول )03/3)(،  الفقه البن مفلح )793/2(، وحتفة  واأ�صول  النظام )444/2(،  وبديع 

))/80 و)8(، والتقرير والتحبري ))/277(.

ومل اأقف عليه �صريًحا عند اجلويني مع تناوله للم�صاألة يف الربهان ))/49)(، والتلخي�ش )2/)4(. 

انظر: امل�صادر ال�صابقة عدا الربهان والتلخي�ش.  )7(

يف ن�صخة )�ش(: »يقول«.  )8(

يف ن�صخة )ب(: »�صم�ش الدين«.  )9(

)0)( يف ن�صخة )ي(: »نظر«.

»ر�صالة علمية«  التلويح ))/)8(، وحا�صية جلبي  ونقل عنه يف:  ال�صرخ�صي ))/46)(،  اأ�صول  )))( انظر: 

 .)200(
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 التناول، فثبوت الو�صع ال�صخ�صي للباقي ]ممنوع[، والو�صع النوعي 
)((

احلكم ال ملنع

.
)2(

ا- واإن ثبت لكنه ال ي�صتلزم كونه حقيقة فيه، فاإن ذلك اإمنا يوجد يف املجاز -اأي�صً

واجلواب: منع وجود الو�صع النوعي يف املجاز؛ الأن املحققني ا�صرتطوا يف تعريف 

.
)3(

الو�صع بكال نوعيه الداللة بنف�صه، والداللة يف املجاز اإمنا هي بوا�صطة القرينة

له  لي�ش  العام  لفظ  اأن  الباقي:  يف  النوعي  الو�صع  ادعى  من  على   
)4(

يرد نعم 

فيكون:  ال�صارفة،  القرينة  له  اللفظ  تناول  يف  يعترب  ومل  الباقي،  يف  ثاٍن  ا�صتعمال 

)حقيقة قا�صرة(، فال حاجة يف جعله حقيقة فيه اإىل تكلف اعتبار الو�صع النوعي، 

 التاأكيد املعترب يف اال�صتثناء؛ الأنه اإمنا يلزم من وجود 
)6(

 اعتباره يفوت
على ]اأن[)5(

 
)9(

 �صاحب الهداية
)8(

 ي�صتلزم وحدة احلكم، كما قال
احلكمني، والو�صع ]النوعي[)7(

 يف قوله: )ما اأنت اإال حر(: “اأن اال�صتثناء من النفي اإثبات على 
)(0(

يف كتاب العتاق

.
وجه التاأكيد كما يف كلمة ال�صهادة”)))(

يف ن�صخة )ب(: »مينع«.  )((

انظر يف االعرتا�ش على املقام الثاين: التلويح ))/78و79(.  )2(

الرحموت  وفواحت   ،)(795/2( الفنون  ا�صطالحات  وك�صاف   ،)5/2( والتحبري  التقرير  انظر:   )3(

.)(69/((

يف ن�صخة )�ش(: »رد«.  )4(

�صاقط من ن�صخة )�ش(.  )5(

نهاية )ل86)/ب( من ن�صخة )ب(.  )6(

�صاقط من ن�صخة )ب(.  )7(

يف ن�صخة )�ش(: »قاله«، ويحتمله الر�صم يف ن�صخة )و(.  )8(

هو: اأبو احل�صن برهان الدين علي بن اأبي بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين ن�صبة اإىل مرغينان،   )9(

وهي من نواحي فرغانة من بالد ما وراء النهر، وهو من كبار فقهاء احلنفية، ولد عام )530هـ(، ومن 

اأهم م�صنفاته: بداية املبتدي، و�صرحه: الهداية، وكانت وفاته يف عام )593هـ(.

انظر: �صري اأعالم النبالء ))232/2(، والوايف بالوفيات )65/20)(، واجلواهر امل�صية ))/383(،   

وتاج الرتاجم )206(. 

)0)( نهاية )ل274/اأ( من ن�صخة )ي(.

)))( الهداية للمرغيناين )299/2(.
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املق�سد الأول

يف حترير املذاهب يف ال�ستثناء

من  املفهوم  اأن  على  بناًء  التناق�ش  فيه  ُتوهم  ملا   
)((

املت�صل اال�صتثناء  اأن  اعلم 

 اأحد ثم اإثباته لـ)زيد( 
قولك: )ما جاءين القوم اإال زيًدا( نفي املجيء عن ]كل[)2(

)الع�صرة(  فاإن  اإال ثالثة(،  )له علي ع�صرة  كقولك:   ،
)3(

العددي اال�صتثناء  �صيما  ال 

ا يكون دخول )الثالثة( فيها قطعًيا، فنفي احلكم ثانًيا عن الثالثة  لكونها ا�صًما خا�صً

 ثالثة م�صالك؛ 
: اختار العلماء للتق�صي ]عن ذلك[)6(

)5(

 لزوم التناق�ش
)4(

اأظهر يف

اأو  اأن يوجد فيه حكمان  اإما  اأربعة، وذلك الأن اال�صتثناء:   
)7(

الأن االحتماالت العقلية

ال، وعلى االأول: اإما اأن يجتمعا يف حمل واحد، وهو امل�صتثنى دون ال�صدر؛ الأن احلكم 

على ]الكل يت�صمن احلكم على اجلزء من غري عك�ش، اأو يفرتقا باأن ُيْحَكم باأحدهما 

 الباقي جماًزا، ويحكم باالآخر على 
على ]الباقي، وذلك باأن يطلق ال�صدر على[)8(

 دون امل�صتثنى؛ الأن الكالم م�صوق 
امل�صتثنى، وعلى الثاين: البد واأن يقع على الباقي[)9(

يف ن�صخة )�ش(: »املت�صلة«، ويحتمله الر�صم يف ن�صخة )و(.  )((

�صاقط من ن�صخة )ب(.  )2(

نهاية )ل82)/اأ( من ن�صخة )و(.  )3(

نهاية )ل4/اأ( من ن�صخة )�ش(.  )4(

 ،)243/3( احلاجب  ورفع   ،)23/3( الع�صد  �صرح  وانظر:  للخالف،   
ً
من�صاأ يعّد  اأن  ميكن  �صبق  ما   )5(

وت�صنيف امل�صامع )740/2(، والفوائد ال�صنية )57/4(، والتحبري )2540/6(.

�صاقط من ن�صخة )ي(.  )6(

يف ن�صخة )ب(: »اللفظية«.  )7(

ما بني املعقوفتني املعقوفتني: »]الكل يت�صمن... وذلك باأن يطلق ال�صدر على[« �صاقط من ن�صخة )ي(.  )8(

واأن يقع على  الثاين: البد  ال�صدر... وعلى  باأن يطلق  »]الباقي، وذلك  املعقوفتني:  املعقوفتني  ما بني   )9(

الباقي[« �صاقط من ن�صختي )�ش( و)و(، وورد يف )�ش( بدله - على �صورٍة يبدو منها االإحلاق بعد 

املراجعة -: »ما«.
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و�صع  يعترب  اأو  على احلكم  االإخراج   
)2(

يقدم  
)((

باأن اإما  وذلك:  الباقي،  لبيان حال 

ال�صدر مع اال�صتثناء للباقي و�صًعا نوعًيّا.

التناق�ش،  ال�صتلزامه  اأحد؛  منها  االأول  ]اإىل  يذهب  مل  اأربعة  احتماالت  فهذه 

 :
)3(

فاملذاهب ثالثة

.
)5(

 �لأول: مذهب االإمام ال�صافعي، �صرح بذلك يف التو�صيح
]�ملذهب[)))

 �صاحب الهداية يف ا�صتثناء 
)7(

، قال
)6(

و�ملذهبان �لأخري�ن: مذهب اأ�صحاب اأبي حنيفة

، وكذا �صرح 
الطالق: “واالأ�صل اأن اال�صتثناء تَكلُّم باحلا�صل بعد الثنيا، وهو ال�صحيح”)8(

 الثاين 
)(0(

 اإال اأن املختار عند اأ�صحاب اأبي حنيفة هو املذهب
)9(

بذلك يف ا�صتثناء االإقرار

يف ن�صختي )�ش( و )و(: »اأن«.  )((

يف ن�صخة )ي(: »تقدم«.  )2(

حت�صن االإ�صارة اإىل ما ذكره القرايف يف اال�صتغناء )458و459( من اتفاق املذاهب كلها على اأن )اإال(   )3(

لالإخراج، واأن ما خرج عن �صيء دخل يف نقي�صه عقاًل، اإال اأن حتديد النقي�ش خمتلف فيه، فاحلال يف 

مثل قولنا: )قام القوم اإال زيًدا( ال يخلو: 

اإما اأن يثبت لزيد نقي�ش القيام -بداللة املنطوق اأو االإ�صارة-، فيكون التقدير: قام القوم، ومل يقم زيد.

واإما اأن ي�صند لزيد نقي�ش احلكم بالقيام في�صلب عنه احلكم بالقيام وي�صكت عن حاله، فيكون التقدير: 

اأو  اأو ا�صتلقاء  قام القوم الذين لي�ش منهم زيد. فالتقابل يف االأول بني: )قيام، وعدم قيام من قعود 

نحوها(، ويف الثاين بني: )حكم بالقيام، وعدم حكم به(.

ما بني املعقوفتني �صاقط من ن�صخة )ب(.  )4(

التلويح )2/)4(، ون�صب لالأكرث، انظر: �صرح الع�صد )23/3(، وبيان املخت�صر  التو�صيح مع  انظر:   )5(

 ،)739/2( امل�صامع  وت�صنيف   ،)395/4( املحيط  والبحر   ،)(89/3( امل�صوؤول  وحتفة   ،)257/2(

والفوائد ال�صنية )58/4(، والتحبري )2540/6(.

االأ�صرار  وك�صف   ،)3(7( االأ�صول  وميزان   ،)(5(( االأدلة  وتقومي   ،)256( ال�صا�صي  اأ�صول  انظر:   )6(

للبخاري )26/3)(، والتو�صيح مع التلويح )42/2(، وف�صول البدائع )22/2)(، والتقرير والتحبري 

))/)26(، وفواحت الرحموت ))/339(.

يف ن�صخة )�ش(: »قاله«، ويحتملها الر�صم يف ن�صخة )و(.  )7(

الهداية للمرغيناين ))/247(، وفيه ت�صرف ي�صري، فعبارته: »هو ال�صحيح« بدون الواو.  )8(

انظر: امل�صدر ال�صابق )82/3)(.  )9(

)0)( نهاية )ل87)/اأ( من ن�صخة )ب(.
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.
)((

كما �صتعرف حتقيقه

.
)3(

، ومن تبعه
)2(

و�ملذهب �لثالث خا�سة: مذهب القا�صي اأبي بكر الباقالين

:
(((

و�لفرق بني �ملذ�هب

اأن اال�صتثناء على املذهبني االأخريين جملة واحدة منطوًقا، اإال اأن يف الثالث ال 

داللة على نفي احلكم عما عداه عندنا بل اال�صتثناء العددي عند اأ�صحاب املذهب 

الثالث مبنزلة التخ�صي�ش بالَعَلم، وغري العددي كالتخ�صي�ش بالو�صف، وال داللة 

الداللة   
)7(

توجد االآخرين  وعند   ،
)6(

عندنا  
)5(

عداهما عما  احلكم  نفي  على  فيهما 

فيهما بح�صب املفهوم فكذا يف املذهب الثالث، اإال اأن يف املذهب الثاين يكون النفي 

عن الغري اآكد؛ الأن التكلم بالباقي بعد الثنيا ي�صري اإىل اأن احلكم يف امل�صتثنى خمالف 

 اأو نفًيا 
)(0(

، واإثباًتا
)9(

 وحقيقته
)8(

حلكم ال�صدر فيكون تَكلُّما بالباقي بح�صب و�صعه

.
)(2(

، وغريه
)(((

بح�صب اإ�صارته، كما �صرح به فخر االإ�صالم

�صيف�صل القول يف املختار عند احلنفية قريًبا بعد بيانه للفرق بني املذاهب.  )((

انظر: التقريب واالإر�صاد )70/3(.   )2(

للرازي  واملح�صول  )233و234(،  وامل�صت�صفى   ،)45/2( والتلخي�ش   ،)(45/(( الربهان  انظر:   )3(

وبدائع   ،)3(9/(( والفائق   ،)(39/2( املنظوم  والعقد   ،)226( الف�صول  تنقيح  و�صرح   ،)38/3(

الفوائد )927/3(، والتحبري )6/)254(.

انظر يف التفريق بني املذاهب: التو�صيح مع التلويح )42/2-44(، والبحر املحيط )396/4(، وف�صول   )4(

البدائع )2/)2)(.

يف ن�صخة )ي(: »عداه«، ولعل ال�صواب بالتثنية عوًدا على الَعَلم والو�صف، ويوؤكده قوله بعده: »فيهما«.  )5(

بالذكر  خ�ص�صا  اإن  لل�صفة  وال  للَعلم  مفهوم  فال  املخالفة،  ملفهوم  نفيهم  على  بناًء  احلنفية  عند  اأي:   )6(

عندهم، انظر: تقومي االأدلة )39)(، واأ�صول ال�صرخ�صي ))/255(، وك�صف االأ�صرار للبخاري )252/2(.

يف الن�صخ )ي( و )�ش( و)و(: »يوجد«.  )7(

نهاية )ل274/ب( من ن�صخة )ي(.  )8(

يف ن�صخة )ب(: »وحقيقية«.  )9(

)0)( يف ن�صخة )ي(: »واإثباته«، ويف ن�صخة )و(: »وواإثباتا«.

)))( انظر: اأ�صول البزدوي مع ك�صف االأ�صرار )27/3)و30)(.

وف�صول   ،)46/2( والتلويح   ،)(28/3( للبخاري  االأ�صرار  وك�صف   ،)503/2( النظام  بديع  )2)( انظر: 

البدائع )22/2)(، والتقرير والتحبري ))/)26(، وفواحت الرحموت ))/339(.
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الثابت  من  اأقوى  فهو   ،
)((

لغة بالكالم  ثابت  باالإ�صارة  الثابت  اأن  يخفى  وال 

.
)2(

مفهوًما

واأما املذهبان االأوالن فهما م�صرتكان يف كونهما جملتني اإال اأن على االأول: جملتان 

يف  كاملة  حقيقة  الثاين:   
)3(

يف الكالم  �صدر  ا  واأي�صً عرفت،  كما  الثاين  دون  عبارة 

الكل، وحقيقة قا�صرة يف الباقي، ويف االأول: جماز يف الباقي.

قال:  ثم  علمائنا”،  من  امل�صهور  هو  الثالث  “واملذهب  التو�صيح:  �صاحب  قال 

االأئمة  و�صم�ش   ،
)5(

االإ�صالم وفخر   ،
)4(

زيد اأبي  االإمام  كالقا�صي  م�صايخنا  “وبع�ش 

تَكلُّم  اأنه  وهو  الثاين،  املذهب  اإىل  العددي  غري  اال�صتثناء  يف  مالوا   
)6(

ال�صرخ�صي

باحلا�صل بعد الثنيا، وهم واإن مل ي�صرحوا بهذا املذهب لكنه مفهوم من قولهم يف 

 االإله باالإ�صارة؛ الأنه على االأخري كالتخ�صي�ش بالو�صف، 
)7(

كلمة التوحيد: اأن اإثبات

 ما بعد الغاية 
)9(

 يقولون به بل �صبهوا اال�صتثناء بالغاية، ويقولون: اإن حكم
وهم ]ال[)8(

 حكم ما قبلها، فيكون كلٌّ من االإثبات والنفي يف امل�صتثنى ثابًتا بداللة اللغة 
)(0(

يخالف

كال�صدر، اإال اأن ال�صدر ثابت ق�صًدا وعبارة، وحكم امل�صتثنى ثابت �صمًنا واإ�صارة، 

ولي�ش هذا اإال حكم املذهب املذكور كما عرفت، واإمنا قلنا: يف اال�صتثناء الغري العددي 

الأنهم ذهبوا يف العددي اإىل الثالث، حتى قالوا يف: اإن كان يل اإال مائة فكذا ومل ميلك 

انظر: اأ�صول ال�صرخ�صي ))/236و254(، وك�صف االأ�صرار للبخاري )0/2)2(، والتلويح )46/2(.  )((

نهاية )ل82)/ب( من ن�صخة )و(.  )2(

نهاية )ل4/ب( من ن�صخة )�ش(.  )3(

انظر: تقومي االأدلة )53)(.  )4(

انظر: اأ�صول البزدوي مع ك�صف االأ�صرار )30/3)(.  )5(

انظر: اأ�صول ال�صرخ�صي )42/2(.  )6(

يف ن�صخة )ي(: »الثابت«.  )7(

�صاقط من ن�صخة )ي(.  )8(

نهاية )ل87)/ب( من ن�صخة )ب(.  )9(

)0)( يف ن�صخة )ي(: »خمالف«.
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 ع�صرة اإال ثالثة ال يلزمه �صيء، فكاأنه 
اإال خم�صني ال يحنث، ولو قال: لي�ش له ]علي[))(

، هذا ما ذكره.
قال: لي�ش له علي �صبعة”)2(

اأن املذهب امل�صهور من علمائنا واإن كان هو الثالث لكن   حا�صل كالمه: 
]و[)3(

لل�صدر بطريق  العددي حكًما خمالًفا  الغري  اال�صتثناء  اأثبتوا يف  ملا  بع�ش م�صايخنا 

اإ�صارة:  االأول منطوًقا ال  اأ�صاًل ووجد ذلك يف  الثالث حكمان  االإ�صارة ومل يوجد يف 

ظهر اأنهم مالوا يف غري العددي اإىل الثاين، واأما يف العددي فهم على امل�صهور بقرينة 

ما ذكروا من امل�صاألتني.

 
)6(

دال اال�صتثناء  اأن  من  االإ�صالم:  فخر  عن   
)5(

نقلناه ما  الأن  ؛ 
)4(

بحث وفيه 

 �صريح يف اأن امل�صهور بل ال�صحيح املختار هو: 
)7(

باإ�صارته على خالف حكم ال�صدر

؛ وذلك الأن خمالفة االإ�صارة للعبارة يقت�صي ذلك، وكذا ما نقلناه 
)8(

املذهب الثاين

اأن  على  يدل   
)9(

الثنيا بعد  باحلا�صل  تَكلُّم  اال�صتثناء  اأن  من  الهداية:  �صاحب  عن 

 اأواًل، ولو 
)(((

 ال�صيء اإمنا يبقى بعد االإخراج
)(0(

املذهب ال�صحيح هو املذهب الثاين؛ الأن

 
)(2(

كان مراده املذهب الثالث لقال: تكلم باحلا�صل بالثنيا؛ الأن ح�صول املعنى باللفظ

ال بعده.

�صاقط من الن�صخ )ي( و)�ش( و )و(، واملثبت يف املنت من )ب( هو املوافق ملا يف التو�صيح -املنقول   )((

عنه-، انظر: )55/2(.

انظر: التو�صيح مع التلويح )53/2 - 55(، وهو نقل فيه ت�صرف.  )2(

�صاقط من ن�صخة )ي(.  )3(

نهاية )ل275/اأ( من ن�صخة )ي(.  )4(

يف ن�صخة )ب(: »نقلنا«.  )5(

يف ن�صخة )ب( وردت هنا زيادة: »على«، وال وجه لها فيما يظهر.  )6(

انظر: اأ�صول البزدوي مع ك�صف االأ�صرار )27/3)و30)(.  )7(

ويوؤيده ما ذكره البابرتي من اأن املنقول عن اأبي حنيفة هذا املذهب، انظر: الردود والنقود )235/2(.  )8(

انظر: الهداية للمرغيناين ))/247( و)82/3)(.  )9(

)0)( نهاية )ل83)/اأ( من ن�صخة )و(.

)))( يف ن�صخة )ي(: »االحتياج«.

)2)( نهاية )ل5/اأ( من ن�صخة )�ش(.
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وقد عرفت اأن يف املذهب الثالث حكًما واحًدا عبارة فقط، واأما وجود احلكمني 

اأخرج  ملا  ال�صدر  لو مل يكن خالف حكم  امل�صتثنى  الثاين فالأن حكم  املذهب  يف 

عنه.

 يف االإخراج عدم احلكم ال�صابق، وال يلزم احلكم 
)2(

: باأنه يكفي
)((

وقد نوق�ش فيه

ا االإخراج موجود على املذهب الثالث فيلزم اأن يوجد االإ�صارة فيه  بالنقي�ش، واأي�صً

ا-. -اأي�صً

وميكن دفعه: باأن احلكم ال�صابق: اإما نفي اأو اإثبات، واالإخراج عن النفي ي�صتلزم 

االإثبات، وبالعك�ش، واإال يلزم ارتفاع النقي�صني، واأما االإخراج يف املذهب الثالث فاإمنا 

هو لتعيني اإرادة الباقي ال للمنع عن احلكم ال�صابق، فيظهر الفرق بينهما.

ثم اإن ما ذكره �صاحب التو�صيح من الفرق بني العددي وغريه غري تام؛ الأن ما 

الأن  وذلك  ا-؛  -اأي�صً الثاين  املذهب  على   
)3(

ت�صحيحهما ميكن  امل�صاألتني  من  ذكره 

املراد على املذهب الثاين يف قوله: اإن كان يل اإال مائة فكذا: اإن كان يل ما فوق املائة؛ 

الأنه الباقي بعد الثنيا، فال يحنث مبا حتتها، كما اأن الباقي من الع�صرة بعد اإخراج 

الثالثة هي ال�صبعة، فاإذا نفى الباقي عن ذمته ال يلزمه �صيء، وال يلزم من اإمكان 

.
)5(

 على املذهب الثالث ترك املذهب املختار يف العددي
)4(

ت�صحيحهما

هذا ومما ينبغي اأن ينبه عليه اأن ذكر حكم ال�صدر عبارة وحكم الثنيا اإ�صارة يف 

يف هام�ش ن�صخة )ب(: »املناق�صة للعالمة الفناري«، وهي واردة يف ف�صول البدائع )23/2)(.   )((

بهذا  ملراده  اأهتد  بـ)م(، ومل  النا�صخ  رمز  ثم  التفتازاين«  للعالمة  »املناق�صة  ن�صخة )و(:  ويف هام�ش 

الرمز، ويحتمل اأنه: ملحق - اإال اأنه ي�صكل عليه: عدم اإيراد الرمز نف�صه مع تعليقات اأخرى -، اأو اأراد 

عند  عليها  اأقف  مل  واملناق�صة  احلرف،  بهذا  لها  رمز  اأخرى  ن�صخة  من  التعليق  اأخذ  اإىل  به  االإ�صارة 

التفتازاين يف مظاّن املناق�صة ح�صب بحثي، والظاهر اأن االأول هو ال�صواب.

نهاية )ل88)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )2(

يف ن�صخة )�ش(: »ت�صحيًحا«، ويف ن�صخة )و(: »ت�صحيحها«.  )3(

يف ن�صختي )�ش( و)و(: »ت�صحيحها«.  )4(

انظر: ف�صول البدائع )23/2)(.  )5(
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، واأما فيه فاالأمر بالعك�ش؛ للقطع 
)((

املذهب الثاين اإمنا هو يف غري اال�صتثناء املفرغ

باأن مثل قولنا: )ما جاءين اإال زيد(، و)ما زيد اإال قائم( م�صوق الإثبات جميء زيد 

مناط  الأن  وذلك  ؛ 
تاأكيد[)2( ]على  تاأكيد  اإنه  قالوا:  واآكده، حتى  وجه  باأبلغ  وقيامه 

هو  ما  فيذكر  منه،  امل�صتثنى   :
)3(] هو  غريه  ويف  ]امل�صتثنى،  هو:  املفرغ  يف  احلكم 

 من اأن 
)5(

 يفهم من التلويح
املناط يف كليهما عبارة، واالآخر اإ�صارة، فال وجه ]ملا[)4(

.
)6(

االإ�صارة ال توجد يف املفرغ اأ�صاًل

ال�صالك  اإر�صاد  انظر:  زيد،  اإال  قام  ما  كقولك:  منه،  امل�صتثنى  فيه  يذكر  مل  ما  هو:  املفرغ  اال�صتثناء   )((

.)389/((

ما بني املعقوفتني �صاقط من ن�صخة )ب(.  )2(

ما بني املعقوفتني �صاقط من ن�صخة )�ش(.  )3(

�صاقط من ن�صخة )ي(.  )4(

نهاية )ل275/ب( من ن�صخة )ي(.  )5(

انظر: التلويح )54/2(.  )6(
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املق�سد الثاين

((( (((
يف حجج املذهب الأول مع اأجوبتها

�أحدها: اأنه البد اأن يراد بع�صرة كمالها اأو �صبعة؛ اإذ ال ثالث لهما، واالأول باطل؛ 

 مل يقرَّ اإال ب�صبعة فتعني الثاين، وهو املطلوب.
)3(

الأنه

 ،
)5(

 لزم التناق�ش مع اأنه وقع من ال�صادق
)4(

وثانيها: لو كان املراد بع�صرة كمالها

نحو قوله تعاىل: )ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ( ]العنكبوت: 4)[.

 جعل امل�صتثنى يف حكم امل�صكوت عنه؛ الأنه اإعدام للتكلم 
)6(

وثالثها: ال �صبيل اإىل

املوجود حقيقة، وذلك اإنكار للحقائق بخالف وجود املعار�ش، وهو �صائع.

ور�بعها: اأن جعل امل�صتثنى يف حكم امل�صكوت عنه خمالف ملا اأجمع عليه اأهل اللغة 

، ويوافقه اإثبات حكمني بطريق املعار�صة.
)7(

من اأن اال�صتثناء من النفي اإثبات وبالعك�ش

يف ن�صخة )ي(: »مع اأخواتها«.  )((

انظر يف اأدلة هذا املذهب ومناق�صتها: ك�صف االأ�صرار للبخاري )26/3)(، وجممع الدرر )058/3)(،   )2(

امل�صوؤول  وحتفة   ،)248/3( احلاجب  ورفع   ،)263/2( املخت�صر  وبيان   ،)25/2( الع�صد  و�صرح 

)88/3)(، والتلويح )42/2و43(.

نهاية )ل88)/ب( من ن�صخة )ب(.  )3(

يف ن�صخة )�ش(: »كما«.  )4(

نهاية )ل83)/ب( من ن�صخة )و(.  )5(

نهاية )ل5/ب( من ن�صخة )�ش(.  )6(

حكاية االإجماع واردة عند عدد من اأهل العلم، انظر: تقومي االأدلة )50)(، واأ�صول البزدوي مع ك�صف   )7(

القرطبي  وتف�صري   ،)(42/2( والبيان  والتحقيق   ،)36/2( ال�صرخ�صي  واأ�صول   ،)(26/3( االأ�صرار 

)0)/37(، وبديع النظام )502/2(، والتلويح )43/2(، وفتح القدير البن الهمام )354/8(، واإجابة 

ال�صائل )255(.

قول  فيها:  امل�صهورة  االأقوال  ومن  امل�صاألة،  اأ�صل  يف  اخلالف  حكاية  عندهم  فالوارد  اللغة  اأهل  واأما   

الك�صائي والكوفيني املوافق للم�صهور عند احلنفية، فامل�صتثنى م�صكوت عنه عندهم، انظر: ارت�صاف =
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وخام�سها: اأن قولنا: )ال اإله اإال اهلل( كلمة توحيد، وهو ال يتم اإال باإثبات االألوهية 

هلل تعاىل، ونفيها عما �صواه، فالبد من حكمني متعار�صني، ولو كان اال�صتثناء فيها 

 منكر لوجود ال�صانع 
)((

لنفي االألوهية عن الغري فقط يلزم اأن ال ُيْحَكم باإ�صالم دهري

بتكلُّم هذه الكلمة، واإنه خالف االإجماع.

و�جلو�ب عن هذه �لوجوه: 

�أما عن �جلو�ب �لأول: فباأّنا نختار ال�صق االأول، والبطالن مدفوع باأن االإقرار اإمنا 

هو بالباقي بعد الثنيا اأو مننع عدم الثالث؛ اإذ ميكن اأن يراد ال�صبعة ال بالع�صرة فقط، 

بل بها وباال�صتثناء مًعا، كما هو مذهب القا�صي. 

و�أما عن �جلو�ب �لثاين: فباأّنا مننع لزوم التناق�ش؛ اإذ يجوز اأن يقدم االإخراج 

على احلكم اأو يطلق جمموع الرتكيب على الباقي.

بطريق  ال�صدر  حلكم  خمالًفا  حكًما  الثنيا  يف  فباأن  �لثالث:  �جلو�ب  عن  و�أما 

االإ�صارة، فال يلزم اإعدام التكلم، اأو باأن االإعدام اإمنا يلزم اإذا كان الثنيا كالًما اآخر، 

فِلَم ال يجوز اأن يكون ال�صدر مع الثنيا عبارة عن الباقي.

 مذهبنا، وهو 
)2(

واعلم اأن حا�صل احلجة الثالثة ملا كان بيان لزوم الف�صاد على

ال�صائع،  التخ�صي�ش  على  مبناه  باأن  مذهبهم   
)3(

وترجيح املوجود،  التكلم  اإعدام 

�صدر  العالمة  اأن  اإال  اجلواب،  يف  اخرتناه  الرد  يف  ْدَخل 
َ
اأ الف�صاد  لزوم  منع  وكان 

ال�صريعة اأجاب عنها يف التنقيح: باأن ما ذكرمت من الرتجيح ال ي�صح كليا؛ لتخلفه يف 

= ال�صرب )497/3)(، ومتهيد القواعد )4/5))2(، وهمع الهوامع )268/2(، واأ�صار لهذا اخلالف: 

القرايف يف اال�صتغناء )454(، وابن القيم يف بدائع الفوائد )922/3(، واالإ�صنوي يف الكوكب الدري 

)374(، والزرك�صي يف البحر املحيط )404/4(.

الدهر،  اإىل  احلوادث  ي�صندون  العرب،  معطلة  من  جماعة  وهم:  الدهرية،  فرقة  اإىل  ن�صبة  الدهري   )((

ويعتقدون ا�صتقالله بالتاأثري فيها، وينكرون وجود اخلالق والبعث، انظر: امللل والنحل )79/3(.

نهاية )ل89)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )2(

يف ن�صخة )ي(: »ويرجع«.  )3(
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 العددي، فاإن الع�صرة -مثاًل- لفظ خا�ش للعدد املعني، فال يجوز اإرادة 
)((

اال�صتثناء

البع�ش باال�صتثناء كما ال يجوز بالتخ�صي�ش، وهذا واإن �صحت جماًزا لكن االأ�صل 

.
)2(

عدمه

 لكنه غري ممكن فيما 
]جماًزا[)3( واأنت خبري باأن االأوىل اأن يقول: واإن �صحت 

القرينة  وانتفاء   ،
)4(

له و�صع  ما  غري  يف  اال�صتعمال  وهو  �صرطه،  النتفاء  فيه؛  نحن 

.
)5(

ال�صارفة كما �صبق حتقيقه

قال �صاحب التلويح: “وهذا اجلواب دليل م�صتقل على نفي مذهب ال�صافعي، ففي 

.
 تكلُّف”)7(

)6(

جعله جواًبا عن احلجة املذكورة

.
)8(

اأقول: قد عرفت توجيهه العاري عن التكلُّف

 وجود احلكمني املتعار�صني 
)9(

و�أما �جلو�ب عن �لر�بع: فباأن اإجماع اأهل اللغة يعمُّ

مذهب  يخالف  واإمنا  املختار،  املذهب  ينايف  فال  اإ�صارة،  اأحدهما  ووجود  عبارة، 

القا�صي، اإال اأن �صاحب التو�صيح ملا ظن اأن املذهب امل�صهور من علمائنا هو مذهب 

اأهل  اأ�صاًل، اأجاب عن هذه احلجة: بحمل قول   
)(0(

القا�صي، ومل يوجد فيه حكمان

 اأنه ُحِكم 
)(2(

 ال�صدر ال
اللغة على املجاز، باأن مرادهم اأنه مل ُيْحَكم ]عليه بحكم[)))(

نهاية )ل276/اأ( من ن�صخة )ي(.  )((

انظر يف جواب �صدر ال�صريعة: التنقيح مع التلويح )45/2(.  )2(

�صاقط من ن�صختي )�ش( و)و(.  )3(

نهاية )ل84)/اأ( من ن�صخة )و(.  )4(

بنيَّ ذلك يف البحث الرابع من اأبحاث املقدمة.  )5(

نهاية )ل6/اأ( من ن�صخة )�ش(.  )6(

انظر: التلويح )46/2(، وهو نقل فيه ت�صرف.  )7(

انظر: حا�صية جلبي على التلويح )330(.  )8(

يف ن�صخة )ي(: »نعم«.  )9(

)0)( يف ن�صخة )ب(: »حكًما«.

)))( ما بني املعقوفتني �صاقط من ن�صختي )ي( و)�ش(.

)2)( يف ن�صخة )ب(: »اإال«.
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، اإطالًقا لالأخ�ش على االأعم؛ الأن احلكم باملخالف اأخ�ش من 
)((

عليه بحكم ال�صدر

.
)2(

عدم حكم ال�صدر

]�أبي  مذهب  اأن  من  التلويح  �صاحب  اأورده  ما  عليه  يرد  ال  التوجيه  هذا  فعلى 

؛ الأن ذلك يف 
)5(

، والثاين اإ�صارة
)4(

: وجود احلكمني، واإن كان االأول عبارة
حنيفة[)3(

املذهب املختار ال يف املذهب امل�صهور.

 القول املذكور هو احلقيقة، حتى بنوا 
نعم يرد عليه: اأن مراد اأهل اللغة ]من[)6(

 اإذا كان بعد النفي، والبد فيه من احلكمني حتى قال 
)7(

َر عليه اإفادة اال�صتثناء الق�صْ

 ،
: “االأ�صل يف طريق اال�صتثناء: الن�ش مبا يثبت دون ما ينفي”)9(

)8(

العالمة ال�صكاكي

وال يخفى اأنه ن�ش يف وجود احلكمني.

و�أما �جلو�ب عن �خلام�ش: فباأن معظم الكفار كانوا اأ�صركوا، ويف عقولهم وجود 

هكذا ورد يف جميع الن�صخ، واالأوىل اأن يقال: »بنقي�ش حكم ال�صدر«، كما يف التو�صيح )45/2( ويف   )((

به  املحكوم  نقي�ش  اأهو  للم�صتثنى:  يثبت  فيما  الكالم  حمل  الأن  االأول؛  املق�صد  نهاية  امل�صنف  تعبري 

لل�صدر اأم يكتفى ب�صلب حكم ال�صدر عنه؟.

انظر يف جواب �صدر ال�صريعة: التو�صيح مع التلويح )45/2و46(.  )2(

ما بني املعقوفتني يف ن�صختي )�ش( و )و(: »الثاين حقيقة«.  )3(

نهاية )ل89)/ب( من ن�صخة )ب(.  )4(

انظر يف اإيراد التفتازاين: التلويح )46/2(.  )5(

�صاقط من ن�صخة )ب(.  )6(

الق�صر عندهم: تخ�صي�ش �صيء ب�صيء بطريق خم�صو�ش، ومن طرقه امل�صهورة: النفي واال�صتثناء،   )7(

الد�صوقي  حا�صية  مع  املعاين  وخمت�صر   ،)393/(( االأفراح  وعرو�ش   ،)288( العلوم  مفتاح  انظر: 

)2/2)2(، وذكر امل�صنف معناه عنده يف اخلامتة.

هو: �صراج الدين اأبو يعقوب يو�صف بن اأبي بكر بن حممد بن علي ال�صكاكي اخلوارزمي احلنفي، ولد   )8(

عام )555هـ(، من كبار علماء العربية واملعاين والبيان، ومن م�صنفاته: مفتاح العلوم، ور�صالة يف علم 

املناظرة، تويف عام )626هـ(.

انظر: معجم االأدباء )2846/6(، واجلواهر امل�صية )225/2(، وتاج الرتاجم )7)3(.  

انظر: مفتاح العلوم )293(، وهو نقل فيه ت�صرف.  )9(
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 وجوده تعاىل اإ�صارة على املذهب 
 ]منه[)2(

)((

االإله ثابت ف�صيق لنفي الغري، ثم يلزم

املختار، و�صرورة على مذهب القا�صي.

فاإن قلَت: لي�ش يف عقول الدهرية وجود االإله، فيلزم اأن ال يحكم باإ�صالمهم بكلمة 

التوحيد مع اأن ال�صرع يحكم على كل من يتكلم بها باالإ�صالم، اأّي طائفة كانوا.

)ڄ  ڄ  ڄ   يقولون:  الأنهم  االإله؛  وجود  لي�ش يف عقولهم  اأن  ]ن�صلم[  ال  قلُت: 

 اعتقاد 
)3(

ڃ( ]اجلاثية: 24[، ولئن �ُصلِّم فالق�صد اإىل التكلم يدل على رجوعهم اإىل
االإله، والكلمة تدل على نفي غري اهلل تعاىل، فيلزم منه: وجوده تعاىل اإما اإ�صارة اأو 

�صرورة كما هو امل�صهور، اإال اأنك �صتعرف يف اخلامتة اأن وجوده تعاىل ثابت بطريق 

.
)4(

العبارة

 :
((( (((

 بوجوه
و�علم �أن هذ� �ملذهب قد عار�سه ]�بن �حلاجب[)))

باجلارية  يرد  مل  ن�صفها(  اإال  اجلارية  )ا�صرتيت  قال:  من  اأن  نقطع  اأنا  اأولها: 

ا�صتثناء  الأنه  باطل؛  وهو  ن�صفها  من  ن�صفها  ا�صتثناء  لزم  واإال  ن�صفها، 

يف ن�صخة )ي(: »لزم«.  )((

�صاقط من ن�صخة )ب(.  )2(

نهاية )ل276/ب( من ن�صخة )ي(.  )3(

نهاية )ل84)/ب( من ن�صخة )و(.  )4(

ما بني املعقوفتني مل يرد يف ن�صخة )ي(.  )5(

يف خمت�صر املنتهى مع بيان املخت�صر )252/2و258(، ولال�صتزادة انظر: مر�صاد االأفهام )928/2(،   )6(

البدائع  وف�صول  )44/2و45(،  التلويح  مع  والتو�صيح   ،)24/3( الع�صد  و�صرح   ،)320/(( والفائق 

)2/)2)(، والتقرير والتحبري ))/258(.

يف هام�ش )�ش( و )و(: »واعلم اأن الوجوه التي ذكرها ابن احلاجب خم�صة عند املحقق ع�صد الدين؛   )7(

الأنه جعل لزوم ]الت�صل�صل[ من تتمة الوجه االأول، و�صتة عند االآخرين من ال�صراح؛ الأنهم جعلوا ما ذكر 

كذلك جعلنا خمالفة  االأول  الوجه  تتمة  من  ]الت�صل�صل[  لزوم  فكما جعلنا  نحن  واأما  م�صتقاًل،  دليال 

دلياًل  الرابع  الوجه  وملا كان  اأربعة،  الوجوه  ال�صياق، ف�صارت  تقت�صيه ح�صن  تتمته كما  ال�صرورة من 

م�صتقاًل على املذهب املختار ال من قبيل املعار�صة للمذهب املذكور اأخرناه اإىل هناك«.

ثم رمز النا�صخان بـ»منه« الدال على اأن املنقول من كالم امل�صنف يف غري منت هاتني الن�صختني.  
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املراد  فيكون  بعد،  الباقي  هو  املراد  الأن  الت�صل�صل؛  يلزم  ا  واأي�صً م�صتغرق، 

، وهلم جّرا، 
)2(

الربع الن�صف منه، وهو  اإخراج  بعد  الن�صف   من 
)((

الباقي

اجلارية  اإىل  عائد  ال�صمري  اأن  نقطع  الأنا  ال�صرورة؛  خمالفة  يلزم  ا  واأي�صً

 اجلارية قطًعا.
)4(

 املراد ن�صف كمال
)3(

بكمالها؛ اإذ

 ،
)5(

وثانيها: اأن اأهل العربية اأجمعوا على اأن اال�صتثناء املت�صل اإخراج بع�ش من كل

ولو اأريد الباقي من اجلارية مل يكن ثمة كّل، وبع�ش، واإخراج.

اإال ميكن اال�صتثناء  اإذ ما من لفظ   كلها؛ 
)6(

اإبطال الن�صو�ش اأنه يلزم  وثالثها: 

ا يف الكل، ونحن نعلم  لبع�ش مدلوله، فيكون املراد هو الباقي فال يبقى ن�صًّ

اأن نحو: )ع�صرة( ن�شٌّ يف مدلوله.

واأجاب �صاحب التو�صيح عن الوجه االأول من هذه الوجوه: “باأن اال�صتثناء بيان 

 املتناَول هو البع�ش، ثم هو ا�صتثناء من املتناول ال من 
اأن املراد هو البع�ش؛ ]ال اأن[)7(

.
املراد، فيكون ا�صتثناء الن�صف من الكل”)8(

عند  جمازي  معنى  يف  م�صتعمل  منه  امل�صتثنى  لفظ  باأن  التلويح:  �صاحب  ورده 

نهاية )ل6/ب( من ن�صخة )�ش(.  )((

يف ن�صخة )ب(: »الرابع«.  )2(

يف ن�صخة )ب(: »اإذا«.  )3(

نهاية )ل90)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )4(

انظر: االإي�صاح البن احلاجب ))/359(، و�صرح الر�صي لكافية ابن احلاجب )8)7(.  )5(

ووردت حكاية االإجماع عند االأ�صوليني، انظر: خمت�صر ابن احلاجب مع بيان املخت�صر )258/2(، 

 ،)258/(( والتحبري  والتقرير   ،)(2(/2( البدائع  وف�صول   ،)898/3( مفلح  البن  الفقه  واأ�صول 

والتحبري )2544/6(.

الن�صو�ش: جمع ن�ش، ومعناه عند اجلمهور: ما دل على معنى قطًعا، وال يحتمل غريه قطًعا، وعند   )6(

االأ�صول  نفائ�ش  انظر:  والتاأويل،  التخ�صي�ش  له مع احتمال  الكالم  �صيق  احلنفية: ما دل على معنى 

)85/5)2(، والتلويح ))/238(. 

يف الن�صخ )ب( و)�ش( و)و(: »الأن«، واملثبت يف املنت من ن�صخة )ي( هو الذي يتم به اجلواب، وهو   )7(

تعبري �صدر ال�صريعة يف التنقيح )45/2(.

انظر: التو�صيح مع التلويح )45/2(، وهو نقل فيه ت�صرف ي�صري.  )8(
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من  جزًءا  امل�صتثنى  كون  من  املت�صل   
)((

اال�صتثناء يف  والبد  املذهب،  بهذا  القائلني 

 من املعنى احلقيقي 
)2(

امل�صتثنى منه باملعنى املراد، وال يتحقق االت�صال بكونه جزًءا

 اأن اال�صتثناء يف مثل قولك: )جعلوا االأ�صابع 
)4(

 مراد ههنا، اأال ترى
الذي هو ]غري[)3(

يف اآذانهم اإال اأ�صولها( لغو؛ لكون املراد باالأ�صابع االأنامل، ولعدم دخول االأ�صول يف 

.
)5(

االأنامل

منه  امل�صتثنى  باأن  “القائل  باأن:   
)6(

�صره- -قد�ش  ال�صريف  الفا�صل  عليه  واأورد 

اإىل   رجوع اال�صتثناء 
)7(

الباقي جماًزا، واال�صتثناء قرينة له: كيف �صلم م�صتعمل يف 

.
املعنى املجازي؟”)8(

واملثال املذكور غري مطابق؛ الأن ذلك بعد ن�صب القرينة وهي: )يف اآذانهم(.

ويرد عليه: اأن اال�صتثناء من املعنى احلقيقي: 

 يوجد احلكمان 
)9(

اإما بعد احلكم عليه ]فحينئذ[ اإن كان االإخراج من املتناول

يف ن�صخة )ب(: »ا�صتثناء«.  )((

يف ن�صخة )ي(: »جزء«.  )2(

�صاقط من ن�صختي )�ش( و )و(.  )3(

يف ن�صخة )ي( و)�ش( و)و(: »اأال يرى«.  )4(

انظر يف رد التفتازاين: التلويح )44/2و45(.  )5(

علوم  يف  وم�صارك  العربية،  علماء  من  اجلرجاين،  احل�صيني  علي  بن  حممد  بن  علي  ال�صريف  هو:   )6(

التف�صري واحلديث واملنطق واملعاين وغريها، ولد عام )740هـ(، ومن موؤلفاته: مقاليد العلوم، ور�صالة 

يف فن اأ�صول احلديث، و�صرح مفتاح العلوم لل�صكاكي، وحوا�ٍش على التلويح للتفتازاين، وعلى حا�صية 

التفتازاين على �صرح الع�صد، تويف عام )6)8هـ(.

لل�صوكاين  الطالع  والبدر   ،)25/3( االإ�صالم  وديوان   ،)433/(( للداودي  املف�صرين  طبقات  انظر:   

 .)488/((

يف ن�صخة )ب(: »ي�صلم«، ويحتملها الر�صم يف ن�صخة )و(، واملثبت يف املنت من )ي( و)�ش( مطابق ملا   )7(

ورد يف حا�صية اجلرجاين على التلويح املنقول عنه )ل0)/ب(.

انظر: حا�صية ال�صريف اجلرجاين على التلويح )ل0)/ب(، وهو نقل فيه ت�صرف.  )8(

نهاية )ل277/اأ( من ن�صخة )ي(.  )9(
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 وجود 
)2(

 لكن احلكم يف اخلارج يكون بطريق االإ�صارة، واملعترب عندهما
)((

املتعار�صان

كليهما بطريق العبارة واإن كان االإخراج من احلكم يلزم التناق�ش.

 
)4(

عن اال�صتثناء  يتاأخر  فال  الباقي  على   
احلكم[)3( ]فيكون  احلكم،  قبل  واإما 

احلكم، فال يوجد فيه حكمان متعار�صان، والقائل املذكور ال يرت�صيه.

لوال  التناول  اال�صتثناء من حيث  باأن  ابن احلاجب:   عن اعرتا�ش 
)5(

وقد يجاب

بعد  فاإنها  املجازي،   
)6(

املعنى اإرادة  حيث  من  ال  الكل  هو  قبلها  فاملفهوم  القرينة، 

هي  اجلارية  ن�صف  على  جماًزا  اأطلق  فالذي   ،
)7(

قبلهما ال  القرينة  ومتام  االإخراج 

التقييد  يتم  للغري(، فما مل  كـ)ا�صرتيت جارية ن�صفها  املطلقة،  املقيدة ال  اجلارية 

كمال  اإىل  ال�صمري  يرجع  فلذا  الو�صعية،  املعاين   :
)8(

املالحظ يكون  القرينة  لقيام 

الع�صرة  واأن  عليه،  ْجِمع 
ُ
اأ كما  كل  من  بع�ش  اإخراج  اال�صتثناء  اأن  ويتحقق  اجلارية، 

ولي�ش  عنه،  واملخرج   
]واملخرج[)9( االإخراج  و�صع  رعاية  فيه  واأن  مدلوله،  يف  ن�ّش 

مثل: )جعلوا االأ�صابع يف اآذانهم اإال اأ�صولها( كذلك؛ الأن اال�صتثناء واإرجاع ال�صمري 

.
)(0(

بعد متام القرينة

نهاية )ل85)/اأ( من ن�صخة )و(.  )((

هكذا يف جميع الن�صخ، وعليه ف�صمري التثنية يعود اإىل احلكمني املتعار�صني، ويحتمل اأن تكون الكلمة:   )2(

»عندهم«، وبذلك يعود ال�صمري اإىل القائلني بهذا املذهب، وهو اأظهر.

�صاقط من ن�صخة )ب(.  )3(

نهاية )ل90)/ب( من ن�صخة )ب(.  )4(

ف�صول  وارد يف  واجلواب  �صره«،  قد�ش  الفناري  املوىل  هو:  »املجيب  )و(:  و  ن�صختي )ب(  هام�ش  يف   )5(

البدائع )2/)2)(.

نهاية )ل7/اأ( من ن�صخة )�ش(.  )6(

يف ن�صخة )ب(: »قبلها«.  )7(

يف ن�صخة )ي(: »املالحظة«، ووردت هكذا يف حا�صية جلبي )330(، واملثبت يف املنت موافق ملا يف ف�صول   )8(

البدائع )2/)2)(.

�صاقط من ن�صختي )�ش( و )و(.  )9(

التلويح  على  له ح�صن جلبي يف حا�صيته  واأ�صار  البدائع )2/)2)(،  ف�صول  للفناري يف  اجلواب  )0)( هذا 

.)330(
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وفيه بحث؛ الأن القرينة ههنا هي اال�صتثناء، فال يتقدم اال�صتثناء على القرينة 

حتى يكون ا�صتثناء بع�ش من كل، نعم لو كانت القرينة غري ذلك الأمكن ما ذكره لكنه 

لي�ش كذلك عندهم.

اأمرين: لزوم التناق�ش، وعدم  ا يرد عليه ما ذكرناه من تردد احلال بني  واأي�صً

وجود حكمني متعار�صني؛ الأن اال�صتثناء من املعنى احلقيقي اإما بعد احلكم اأو قبله 

كما عرفت تف�صيله.

 
)((

والذي يتلخ�ش من مذهب ال�صافعية هو: اأنه البد يف اال�صتثناء من ا�صتعمال

اللفظ اأواًل يف املعنى املجازي ليندفع التناق�ش ثم اال�صتثناء من احلكم؛ الأنه عندهم 

هي  اإمنا  والقرينة  متعار�صان،  حكمان  فيوجد   
)2(

بامل�صتقل التخ�صي�ش  قبيل  من 

ال�صابق  احلكم  من  اإخراجه  من  امل�صتفادة  ال�صابق  للحكم  امل�صتثنى  حكم  خمالفة 

القرينة  ولي�صت  واحد،   
)3(

حمل يف  املتنافيني  احلكمني  اجتماع  امتناع  على  بناًء 

 من املحذور، 
)4(

اإخراج امل�صتثنى من تناول امل�صتثنى منه كما ُظّن؛ للزوم ما ذكرناه

والأن مذهبهم: اأن االإخراج اإمنا هو من احلكم ال من االإرادة، واإمنا الذي يرد على 

 باملجاز قبل القرينة.
)5(

مذهبهم: لزوم القول

م�صتعماًل  منه  امل�صتثنى  جعلوا  بل  باملجاز  القول  احلنفية   
)6(

يرت�ش مل  ولذلك 

الباقي،  على  احلكم  وجعلوا  املتناول،  من  اإخراًجا  واال�صتثناء  احلقيقي،  املعنى  يف 

.
)7(

و�صتعرف حتقيقه اإن �صاء اهلل تعاىل

اإمنا هو على الكل ابتداًء، واال�صتثناء من احلكم  اأن احلكم  فاإن قلت: مرادهم 

يف ن�صختي )�ش( و )و(: »ا�صتعماله«.  )((

يف ن�صخة )ي(: »امل�صتقل«.  )2(

نهاية )ل)9)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )3(

يف ن�صخة )ب(: »ذكره«.  )4(

نهاية )ل277/ب( من ن�صخة )ي(.  )5(

نهاية )ل85)/ب( من ن�صخة )و(.  )6(

انظر: املق�صد الرابع من هذه الر�صالة.  )7(
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يكون قرينة على اأن البع�ش غري مراد يف االأول، فيكون من قبيل املجاز يف االقت�صار 

ا-، فال  -اأي�صً  
)((

التناق�ش يندفع  وبذلك  امل�صتقل،  بغري  التخ�صي�ش  كما ذكروا يف 

 يف تاأخري القرينة عن احلكم.
حمذور ]عندهم[)2(

قلت: نعم، ال حمذور فيه عندهم، لكن املفهوم من الكتب: اأن احلكم يف اال�صتثناء 

اإمنا هو على الباقي ابتداًء يف جميع املذاهب ليندفع التناق�ش، وذلك: اإما باإطالق 

اأو بتقدمي االإخراج على  اأو باإطالق �صدر الكالم عليه  جمموع الرتكيب على الباقي 

، فال يجري 
)3(

احلكم كما عرفت تف�صيله، على اأن التخ�صي�ش اإمنا ميكن يف العام

ذلك يف امل�صتثنى العددي؛ الأن تخ�صي�ش اخلا�ش غري �صحيح باالتفاق كما تقرر يف 

مو�صعه، على اأنه لو كان من قبيل التخ�صي�ش يلزم اأن ال يكون اال�صتثناء ]قطعًيا يف 

امل�صتثنى جمهواًل، وقد  ال�صحيح: كونه قطعًيا فيه ما مل يكن  واملذهب   ،
الباقي[)4(

.
)5(

تقرر يف مو�صعه

نهاية )ل7/ب( من ن�صخة )�ش(.  )((

�صاقط من ن�صخة )ي(.  )2(

يف ن�صخة )ي(: »املقام«.  )3(

ا فيه ما مل  ا فيه ما مل يكن يف الباقي«، ويف ن�صخة )و(: »قطعًيّ ما بني املعقوفتني يف ن�صخة )�ش(: »قطعًيّ  )4(

يف الباقي«.

))/307و309(،  للبخاري  االأ�صرار  وك�صف   ،)292( االأ�صول  وميزان   ،)(09( االأدلة  تقومي  انظر:   )5(

والتلويح ))/82(.
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املق�سد الثالث

(((
يف حجة املذهب الثالث 

وهي اأنه البد يف دفع التناق�ش من اإرادة الباقي بلفظ امل�صتثنى منه، وتلك االإرادة 

، وال بح�صب املجاز؛ اإذ 
)2(

لي�صت بطريق احلقيقة؛ الأن الباقي غري ما و�صع له اللفظ

 ال ي�صلح قرينة لذلك؛ الأن االإخراج 
)3(

املجاز بدون القرينة غري �صحيح، واال�صتثناء

اإمنا هو بعد ا�صتعمال اللفظ، فتاأخر القرينة عن اال�صتعمال غري �صحيح، فتعني اأن 

يكون اإرادة الباقي با�صتعمال جمموع الرتكيب فيه.

واجلواب: اأن اإرادة الباقي ال يجب اأن يكون بلفظ م�صتعمل بل يجوز اأن يكون الزما 

له �صرورة؛ الأن بقاء البع�ش الزم الإخراج البع�ش االآخر، واالإرادة �صرورة غري االإرادة 

بداللة اللفظ، كما يقال: كون ن�صيب االأب الثلثني يعلم من قوله تعاىل: )ۅ  ۉ( 

]الن�صاء: ))[ �صرورة، مع اأن لفظي: )االأم( و)الثلث( مفردين ومركبني ال يدالن عليه 

بالداللة اللفظية.

 :
(((

و�علم �أن �بن �حلاجب عار�ش �حلجة �ملذكورة من وجوه

 
)6(

 املذكور خارج عن قانون اللغة؛ اإذ لي�ش يف لغتهم مركب من ثالثة
)5(

االأول: اأن

األفاظ، وال يعرب اجلزء االأول منها وهو غري م�صاف، كل ذلك علم باال�صتقراء.

انظر يف اأدلة املذهب ومناق�صتها: التقريب واالإر�صاد )70/3(، والربهان ))/45)(، والتحقيق والبيان   )((

)40/2)(، ومر�صاد االأفهام )930/2(، ورفع احلاجب )245/3(، والتلويح )50/2(، والبحر املحيط 

)395/4(، وف�صول البدائع )2/)2)(.

نهاية )ل)9)/ب( من ن�صخة )ب(.  )2(

يف ن�صخة )و(: »فاال�صتثناء«.  )3(

انظر: خمت�صر املنتهى مع بيان املخت�صر )258/2(، و�صرح الع�صد )24/3 و25(.  )4(

نهاية )ل278/اأ( من ن�صخة )ي(.  )5(

نهاية )ل86)/اأ( من ن�صخة )و(.  )6(
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نحو:  يف  )اجلارية(  وهو  اال�صم،  جزء  على  ال�صمري  اإعادة  يلزم  اأنه  والثاين: 

ا(  )ا�صرتيت اجلارية اإال ن�صفها( مع عدم داللته فيه، فهو كما يرجع اإىل )�صًرّ

( من: )برق نحره( -علمني-، واإنه ممتنع.
)((

ا(، و)نحًرا من: )تاأبط �صًرّ

يبطل  واأنه   ،
)2(

كل من  بع�ش  اإخراج  اأنه  على  العربية  اأهل  اإجماع  والثالث: 

.
)3(

الن�صو�ش؛ الأنها ت�صري مهملة يف الرتكيب، واأنا نعلم اأنا ن�صقط ثم ن�صند

وههنا معار�صة اأخرى غري ما ذكره ابن احلاجب، وهي الرابع: وهو اأنا قاطعون 

باأن املراد من كلٍّ من امل�صتثنى وامل�صتثنى منه واآلة اال�صتثناء معناه االإفرادي، واملفرد 

.
)4(

ال يق�صد بجزء منه الداللة على جزء معناه

 على وجه 
)5(

ا، وحالًّ ثم اإن �صاحب التو�صيح اأورد على الوجه االأول: منًعا، ونق�صً

يندفع به �صائر الوجوه، فلنقرر كالًّ منها على ما قرره �صاحب التلويح: 

 لفظ مركب من اأكرث من 
)6(

“اأما املنع: فهو اأّنا ال ن�صلم اأنه مل يعهد يف لغة العرب

كلمتني، فاإن كثرًيا من االأعالم كذلك، مثل: �صاب قرناها، وبرق نحره، واأمثال ذلك.

واأما النق�ش: فهو اأن مثل: اأبي عبداهلل -علًما-: مركٌب من ثالث كلمات مع اأن 

االإعراب يف و�صطه، بدليل قولنا: جاءين اأبو عبد اهلل، وراأيت اأبا عبد اهلل، ومررت 

باأبي عبد اهلل.

يف ن�صخة )و(: »بحًرا«، وورد يف �صرح الع�صد )24/3 و25(: »نحره«بداًل من »نحًرا«، وهو املت�صق مع   )((

املثال.

انظر: االإي�صاح البن احلاجب ))/359(، و�صرح الر�صي للكافية )8)7(، و�صبق توثيق حكاية االأ�صوليني   )2(

لالإجماع.

نهاية )ل8/اأ( من ن�صخة )�ش(.  )3(

ذكر هذه املعار�صة: التفتازاين يف التلويح )50/2(، واأ�صار لها الفناري يف ف�صول البدائع )2/)2)(.  )4(

املنع: عدم الت�صليم باملدعى، والنق�ش: اإثبات تخلف املدلول عن الو�صف، واحلل: تعيني مو�صع الغلط   )5(

ب�صبب اال�صتباه.

انظر يف ذلك: ر�صالة االآداب للم�صنف )26(، واآداب البحث واملناظرة لل�صنقيطي ))20و))2(.

نهاية )ل92)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )6(
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واأما احلل: فهو اأنه اإن اأريد اأنه لي�ش يف لغة العرب تركب املو�صوع ال�صخ�صي من 

اأكرث من كلمتني فم�صلم، لكن القائلني باأن امل�صتثنى منه وامل�صتثنى واأداة اال�صتثناء 

اأنه مو�صوع له بال�صخ�ش مبنزلة: )بعلبك(، و)معدي  عبارة عن الباقي مل يريدوا 

اإذا  اأنه   
الوا�صع[))( ]من  اأنه ثبت  بالنوع، مبعنى:  له  اأنه مو�صوع  اأرادوا  بل  كرب(، 

ذكر ذلك ُفِهم منه الباقي.

واإن اأريد اأنه لي�ش يف اللغة تركب املو�صوع النوعي اأكرث من كلمتني فظاهر الف�صاد، 

ويكون  اأكرث،  اأو  كلمتني  من  تركب  �صواء   
]بالنوع[)2( مو�صوعة  املركبات  جميع  فاإن 

االإعراب يف و�صطه، ويكون الأجزائه داللة على معانيها االإفرادية؛ الأنها كلمات، وال 

 من الكلمة، فيمتنع 
)3(

ي�صري املجموع كلمة واحدة حتى يكون كلٌّ من املفردات جزًءا

عود ال�صمري اإليه، بل يكون عود ال�صمري اإىل امل�صتثنى منه مبنزلة عوده اإىل املبتداأ يف 

 املو�صوع بالنوع، وهذا املعنى ال ينايف 
)4(

مثل: )زيد اأبوه قائم( مع اأنه جزء من املركب

لي�صت  االإفرادية  واملعاين  اال�صتثناء،  اأداة  يفيده  مما  الأنه  عليه؛   
)5(

املجمع االإخراج 

.
)8(”)7(

 يف التعريفات اللغوية
)6(

مبهجورة

ردِّ كلٍّ مما ذكره،  اإىل  اأ�صار  التو�صيح  ر كالم  بعدما حرَّ التلويح  اإن �صاحب  ثم 

فقال: “اأما املنع فجوابه: اال�صتقراء، وَنْقل اأئمة اللغة.

، حيث قال: 
)9(

اف واأما النق�ش مبثل: )�صاب قرناها( فمدفوع مبا ذكر يف الك�صَّ

ما بني املعقوفتني يف ن�صخة )�ش(: »بالوا�صع«.  )((

�صاقط من ن�صخة )ي(.  )2(

يف ن�صخة )ب( و)ي(: »جزء«.  )3(

نهاية )ل86)/ب( من ن�صخة )و(.  )4(

يف ن�صخة )ي(: »املجموع«.  )5(

نهاية )ل278/ب( من ن�صخة )ي(.  )6(

وهو  النوعية«،  املو�صوعات  يف  مهجورة  »لي�صت   :)(2(/2( البدائع  ف�صول  ويف   )52/2( التلويح  يف   )7(

اأقرب للمراد.

انظر تقرير التفتازاين للمنع والنق�ش واحلل يف: التلويح )2/)5-52(، وهو نقل ت�صرف فيه امل�صنف.  )8(

هو الك�صاف عن حقائق غوام�ش التنزيل، جلار اهلل حممود بن عمر بن حممد الزخم�صري اخلوارزمي =  )9(
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 عن كالم العرب، 
)2(

 اأ�صماء ف�صاعًدا م�صتنكرة لعمري، وخروج
)((

“اإن الت�صمية بثالثة

 
)4(

كنرث مركبة  غري  واأما  ح�صرموت،  طريقة:  على  واحًدا  ا�صًما  جعلت   
)3(

اإذا لكن 

اأ�صماء العدد فال ا�صتنكار فيها؛ الأنها من باب الت�صمية مبا حقه اأن يحكى حكاية، كما 

ا( و)برق نحره( و)�صاب قرناها(، وكما لو �صمى بـ)زيد منطلق(  �صموا: )تاأبط �صًرّ

معرًبا  بل  ا  لي�ش حمكًيّ ثالثة(  اإال  مثل: )ع�صرة  اأن  وال خفاء يف  ال�صعر،  من  وببيت 

.
بح�صب العوامل”)5(

ْعرب يف و�صطه ففي غاية الف�صاد؛ الأن 
ُ
واأما النق�ش مبثل: )اأبي عبداهلل( حيث اأ

 ،
ابن احلاجب قد احرتز عنه، حيث قال: “وال يعرب اجلزء االأول، وهو غري م�صاف”)6(

وال اأدري كيف خفي هذا على الفا�صل املذكور؟!.

اال�صتثناء،  يف  املتوهم  التناق�ش  دفع  املق�صود  الأن  مب�صتقيم؛  فلي�ش  احلّل  واأما 

للباقي  البع�ش، فالقول بكون املركب مو�صوًعا  واأخرج  الكل  اإىل  اأ�صند احلكم  حيث 

و�صًعا كلًيا لي�ش مما يخفى على اأحد اأو يقع فيه اختالف اأو ي�صلح اأن يكون مقاباًل 

للمذهبني االأولني، لكنه ال يفي باملق�صود؛ الأن املفردات]حينئذ[ م�صتعملة يف معانيها 

 علي ع�صرة اإال ثالثة(: ع�صرة 
االإفرادية، فاإما اأن يراد بالع�صرة يف قولنا: )]له[)7(

اأفراد، ويحكم باإثباتها وهو التناق�ش، اأو يراد �صبعة اأفراد وهو املذهب االأول، اأو يراد 

ع�صرة اأفراد لكن يتعلق احلكم بها بعد اإخراج الثالثة وهو املذهب الثاين، فمجرد 

= املعتزيل احلنفي، ولد عام )467هـ(، وكان راأ�ًصا يف البالغة والعربية واملعاين، من م�صنفاته اأ�صا�ش 

البالغة، واملف�صل يف �صنعة االإعراب، تويف عام )538هـ(، انظر: وفيات االأعيان )68/5)(، و�صري 

اأعالم النبالء )20/)5)(، واجلواهر امل�صية )60/2)(.

يف ن�صخة )ب(: »ثالثة«.  )((

نهاية )ل92)/ب( من ن�صخة )ب(.  )2(

نهاية )ل8/ب( من ن�صخة )�ش(.  )3(

يف ن�صخة )ب( و)ي(: »نرث«، ويف الك�صاف ))/28(: »منثورة نرث«.  )4(

انظر: الك�صاف ))/28(.  )5(

انظر: خمت�صر ابن احلاجب مع بيان املخت�صر )258/2(.  )6(

�صاقط من ن�صخة )ب(.  )7(
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، هذا ما ذكره 
القول باأن املجموع مو�صوع لل�صبعة بالنوع ال يغني من احلق �صيًئا”))(

يف التلويح.

انظر ردود التفتازاين على املنع والنق�ش واحلل يف: التلويح )52/2و53(، وهو نقل فيه ت�صرف.  )((
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املق�سد الرابع

(((
يف حجج املذهب املختار

وهي وجوه: 

�أحدها: اأن املعقول من اال�صتثناء: اإ�صقاط البع�ش ثم االإ�صناد اإىل الباقي، واللفظ 

ما  و�صعها  املفردة على   
)2(

االألفاظ تقرير  يجب  اإذ  عليه؛  تقريره  فوجب  عليه،  دالٌّ 

 يف العدول عنه.
)3(

اأمكن، فال �صرورة

وثانيها: اأن فيه توفيًقا بني االإجماعات االأربعة بخالف غريه: 

 اإجماع اأهل البيان، فاإنهم ذكروا يف مباحث الق�صر: اأن اال�صتثناء  	
)4(

االأول:

مو�صوع لنفي الت�صريك، مبعنى: اأنه ال ي�صارك امل�صتثنى يف احلكم غريه من 

اإثبات احلكم للم�صتثنى،  اأي:  اأفراد امل�صتثنى منه، ويلزم منه: التخ�صي�ش، 

.
)5(

ونفيه عما �صواه، وهو معنى الق�صر

امل�صتثنى  	 للم�صتثنى من حكم  اأي:  اإخراج،  اأنه  اللغة على  اأهل  اإجماع  الثاين: 

.
)6(

منه

انظر يف اأدلة هذا املذهب: مر�صاد االأفهام )930/2(، وك�صف االأ�صرار للبخاري )27/3)(، وجممع   )((

احلاجب  ورفع  )54/2و55(،  التلويح  ومعه  والتو�صيح   ،)24/3( الع�صد  و�صرح   ،)(055/3( الدرر 

.)246/3(

نهاية )ل279/اأ( من ن�صخة )ي(.  )2(

نهاية )ل87)/اأ( من ن�صخة )و(.  )3(

نهاية )ل93)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )4(

حكى اإجماعهم التفتازاين يف التلويح )54/2(، ومل اأقف على خالف عندهم يف اعتبار اال�صتثناء بعد   )5(

النفي من طرق الق�صر، انظر: مفتاح العلوم )288(، واالإي�صاح يف علوم البالغة )23/3(، وعرو�ش 

االأفراح ))/)40(.

انظر: االإي�صاح البن احلاجب ))/359(، و�صرح الر�صي للكافية )8)7(، و�صبق توثيق حكاية االأ�صوليني   )6(

لالإجماع.



د. رائد بن حسني بن إبراهيم آل سبيت

العدد  الثامن واخلمسون  673العدد  الثامن واخلمسون 672

ما  	 على  احلكم  اإىل  د  ق�صْ اأي:   ،
)((

بالباقي تَكلُّم  اأنه  على  اإجماعهم  الثالث: 

 ق�صد اإىل اإثبات اأو نفي يف القدر 
)2(

بقي من االأفراد بعد اال�صتثناء، من غري

امل�صتثنى واإن كان الزًما.

، اأي: �صمًنا  	
)3(

الرابع: اإجماعهم على اأنه من النفي اإثبات، ومن االإثبات نفي

واإ�صارة ال ق�صًدا وعبارة.

وثالثها: اأن مفردات الكالم حقيقة على املذهب املختار بخالف مذهب االإمام 

ا  واأي�صً االأ�صل،  اأن احلقيقة هو  ال�صافعي، فاإن �صدر الكالم عنده جماز، وال يخفى 

 النوعي -كما يف مذهب 
الو�صع على املذهب املختار �صخ�صي، واعتبار ]الو�صع[)4(

القا�صي- م�صتغنى عنه، وال �صرورة يف العدول اإليه؛ الندفاع التناق�ش بدونه.

ْطلقت 
ُ
قال املوىل املحقق ع�صد الدين يف �صرح املخت�صر: اإن )الع�صرة( -مثاًل- اأ

؛ الأن 
)5(

اأو قيدت بـ)اإال ثالثة(: لي�صت حقيقة يف ال�صبعة؛ الأنها ع�صرة ولي�صت ب�صبعة

مراتب االأعداد متباينة ال ي�صدق بع�صها على بع�ش مع اأن ال�صبعة مرادة منها ههنا.

البزدوي  اأ�صول  انظر:  االأ�صوليني،  من  عدد  عند  حكايته  وردت  لكن  اللغة،  اأهل  عند  عليه  اأقف  مل   )((

البدائع  وف�صول  والتلويح )46/2و54(،  والنقود )5/2)2(،  والردود  االأ�صرار )27/3)(،  ك�صف  مع 

.)(25/2(

نهاية )ل9/اأ( من ن�صخة )�ش(.  )2(

حكاية االإجماع واردة عند عدد من اأهل العلم، انظر: تقومي االأدلة )50)(، واأ�صول البزدوي مع ك�صف   )3(

القرطبي  وتف�صري   ،)(42/2( والبيان  والتحقيق   ،)36/2( ال�صرخ�صي  واأ�صول   ،)(26/3( االأ�صرار 

)0)/37(، وبديع النظام )502/2(، والتلويح )43/2(، وفتح القدير البن الهمام )354/8(، واإجابة 

ال�صائل )255(.

قول  فيها:  امل�صهورة  االأقوال  ومن  امل�صاألة،  اأ�صل  يف  اخلالف  حكاية  عندهم  فالوارد  اللغة  اأهل  واأما   

ومتهيد   ،)(497/3( ال�صرب  ارت�صاف  انظر:  احلنفية،  عند  للم�صهور  املوافق  والكوفيني  الك�صائي 

القواعد )4/5))2(، وهمع الهوامع )268/2(.

واأ�صار لهذا اخلالف: القرايف يف اال�صتغناء )454(، وابن القيم يف بدائع الفوائد )922/3(، واالإ�صنوي 

يف الكوكب الدري )374(، والزرك�صي يف البحر املحيط )404/4(.

�صاقط من ن�صختي )�ش( و )و(.  )4(

يف ن�صخة )ي(: »�صبعة«.  )5(
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فتلك االإرادة: اإما باإطالق )ع�صرة اإال ثالثة( على الع�صرة املقيدة باإخراج الثالثة، 

كنحو: اأربعة �صمت اإليها ثالثة، فيكون جماًزا يف ال�صبعة، وهو مذهب االإمام ال�صافعي 

اأو باإطالق الرتكيب املذكور على الباقي من الع�صرة بعد اإخراج الثالثة وهو ال�صبعة، 

، ون�صف 
)2(

 ببع�ش لوازمها، كالتعبري عنها بجذر: الت�صعة واالأربعني
)((

على اأنه يعرب

:
)3(

االأربعة ع�صر، على طريقة قول ال�صاعر

وثـــالث واأربـــع  �صـــبع   بنـــت 
)5(

امل�صتاق املتيَّم   
)4(

حتف هي 

ي�صدق  الذي  اأنه  باعتبار  بالزم حقيقته  ال�صيء  التعبري عن  اإذ  فيكون حقيقة؛ 

 القا�صي، وال خمرج عن هذين االحتمالني، فمرجع 
)6(

عليه لي�ش جماًزا وهو مذهب

.
)7(

املذهب املختار اإىل اأحد هذين

]االحتمالني ال يعدوهما  هذا حا�صل ما ذكره، وتلخي�صه: اأن احلق اأحد هذين 

 املختار اإىل واحد منهما، وفيه بحث من 
 املذهب [)9(

)8(

اإىل الثالث، فالبد من اإرجاع

وجوه: 

يف ن�صخة )ب(: »يعترب«.  )((

وجذر الرقم: 49 = 7، وهذا الرتكيب يوؤدي اإىل الرقم الذي اأدى اإليه تركيب اال�صتثناء.  )2(

نهاية )ل93)/ب( من ن�صخة )ب(.  )3(

ن�صخة  يف  »حتف«  بلفظ:  ورودها  اإىل  االإ�صارة  هوام�صها  يف  وجاء  »حب«،  )و(:  و)�ش(  )ي(  الن�صخ  يف   )4(

اأخرى، وهذا اللفظ وارد يف الن�صخة )ب(، ويف كالم الع�صد -املنقول عنه- من �صرح املخت�صر )26/3(.

البيت بهذا الرتكيب مل اأقف عليه من�صوًبا الأحد، واإمنا ذكره بع�ش العلماء دون ن�صبة، كاالإيجي يف �صرح   )5(

املخت�صر )26/3( بلفظ: »حتف«، والتفتازاين يف التلويح )53/2( بلفظ: »حب«، والكفوي يف الكليات 

)072)( بلفظ: »حتف«.

ون�صبه ال�صري الرفاء اإىل ابن الرومي -من �صعراء الدولة العبا�صية- يف املحب واملحبوب ))/232( 

الرومي  ابن  ديوان  يف  البيت  اأن  اإال  امل�صتاق«،  املتيم  حتف  هي  وثالث...  واأربع  ع�صر  »بنت  بلفظ: 

)506/2( خمتلف، حيث قال: »بنت �صبع واأربع وثالث... اأ�صرت قلب �صبها امل�صتاق«.

نهاية )ل87)/ب( من ن�صخة )و(.  )6(

انظر يف قول الع�صد االإيجي املنقول: �صرح الع�صد على خمت�صر ابن احلاجب )25/3و26(، وهو نقل   )7(

باملعنى.

نهاية )ل279/ب( من ن�صخة )ي(.  )8(

�صاقط من ن�صخة )�ش(.  )9(
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ا ال ن�صلم �صحة االحتمال االأول؛ الأن كلمة )اإال( مو�صوعة لالإخراج  �أما �أوًل: فالأنَّ

 
)((

فتكون احلكم،  يف  الدخول  عن  اإما  فاالإخراج:  واالأ�صول،  العربية  اأئمة  باتفاق 

)الع�صرة( م�صتعملة يف معناها احلقيقي ال يف )ال�صبعة(؛ اإذ مل يخرج )الثالثة( عن 

 قرينة 
)2(

تكون اإمنا  الأنها  للمجاز؛  ]حينئذ[ قرينة  )اإال ثالثة(  االإرادة، فال ي�صلح 

بـ)الع�صرة(،  )الثالثة(  اإرادة  عن  واإما  اال�صتعمال،  وعند  احلكم  قبل  اعتربت  لو 

ال  لكن  ذلك،  على  قرينة  ثالثة(  و)اإال  )ال�صبعة(،  )الع�صرة( جماًزا عن   
)3(

فتكون

 كما هو املعترب يف ذلك املذهب؛ اإذ البد 
)4(

يوجد ]حينئذ[ حكمان متعار�صان منطوًقا

يف وجود احلكمني املتعار�صني منطوًقا من كون االإخراج عن احلكم ال�صابق.

ذكره  ما  على  اإذ  ا-؛  -اأي�صً الثاين  االحتمال  �صحة  ن�صلم  ال  ا  فالأنَّ ثانًيا:  و�أما 

اأن  مع  ال على منطوقه،  ال�صبعة-  الرتكيب -وهو  ملزوم  يكون احلكم على  اأن  يلزم 

اأنهم  �صلم  ولئن  النوعي،  الو�صع  اعتربوا  ولهذا  املنطوق،  على  كون احلكم  َعى:  املدَّ

جوزوا احلكم على امللزوم لكن ال ي�صح جتريد كلمة )اإال( عن معنى االإخراج، واإال 

مل يلزمه مفهوم )ال�صبعة(، فاالإخراج ال يكون عن احلكم الأن اإطالق الرتكيب على 

)ال�صبعة( متقدم عليه، واالإخراج ال يتقدم على املخرج عنه، بل عن اإرادة )الثالثة( 

 
)6(

 مفهوم )ال�صبعة( اإىل اعتبار
بـ)الع�صرة(، فال حاجة بعد ذلك يف ]حت�صيل[)5(

الو�صع النوعي باإزائها.

ا ال ن�صلم ح�صر االحتمال فيهما؛ اإذ يجوز اأن يكون )اإال( اإخراًجا  و�أما ثالًثا: فالأنَّ

عن االإرادة، وال ي�صرتط وجود احلكمني املتعار�صني منطوًقا، ويكتفى باالإرادة �صرورة، 

وال يرتكب اإىل الو�صع النوعي كما عرفت تف�صيله، بل التحقيق اأن )اإال( لالإخراج عن 

يف الن�صخ )ي( و)�ش( و)و(: »فيكون«.  )((

يف الن�صخ )ي( و)�ش( و)و(: »يكون«.  )2(

يف الن�صخ )ي( و)�ش( و)و(: »فيكون«.  )3(

نهاية )ل9/ب( من ن�صخة )�ش(.  )4(

�صاقط من ن�صختي )�ش( و )و(.  )5(

نهاية )ل94)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )6(
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االإرادة، ويلزمه املنع عن الدخول يف احلكم، ولي�ش ذلك اإال بتقدمي االإخراج ]على 

؛ اإذ ال 
)2(

، فالداللة على الباقي حا�صلة بح�صب ال�صرورة ال بداللة اللفظ
احلكم[))(

 هو 
 من املجاز ]اإمنا[)4(

)3(

يلزم ا�صتعمال املخرج عنه يف الباقي جماًزا؛ الأن الغر�ش

، ودفع احتمال املعنى احلقيقي ب�صبب القرينة ال�صارفة، 
)5(

حت�صيل املعنى املجازي

ا  ، واأي�صً
)7(

 خالف االأ�صل
وكل ذلك حا�صل ههنا من غري ارتكاب املجاز الذي ]هو[)6(

املراد  حت�صيل  تعذر  عند  ذلك  الأن  الباقي؛  يف  الرتكيب  جمموع  ا�صتعمال  يلزم  ال 

بالو�صع ال�صخ�صي الذي هو االأ�صل، وقد عرفت اإمكان حت�صيله بدون االرتكاب اإىل 

 بالقبول.
الو�صع النوعي الذي هو خالف االأ�صل، هذا هو التحقيق ]احلقيق[)8(

�صعر:

)(2( )(((

 عن زحل
)(0(

 ما يغنيك
)9(

خذ ما تراه ودع �صيًئا �صمعت به    يف طلعة ال�صم�ش

ما بني املعقوفتني �صاقط من ن�صخة )ب(.  )((

نهاية )ل88)/اأ( من ن�صخة )و(، وانظر: اال�صتغناء للقرايف )472(.  )2(

يف ن�صخة )ب(: »التعر�ش«.  )3(

�صاقط من ن�صخة )ي(.  )4(

يف ن�صخة )ي(: »املجاز«.  )5(

�صاقط من ن�صخة )ب(.  )6(

نهاية )ل280/اأ( من ن�صخة )ي(.  )7(

�صاقط من ن�صختي )ب( و )�ش(.  )8(

هكذا يف جميع الن�صخ، وهو م�صتهر بهذا اللفظ عند كثري ممن ي�صت�صهد بالبيت، انظر على �صبيل املثال:   )9(

اخل�صائ�ش )73/2)(، واإحياء علوم الدين ))/24(، ومدارج ال�صالكني ))/))2(، لكن الوارد يف 

ديوان �صاحب البيت -وهو املتنبي-: »البدر«، انظر: ديوانه )338(.

)0)( يف ن�صخة )ي(: »نعنيك«، ويف ن�صختي )�ش( و)و(: »نعينك«.

)))( يف ن�صخة )�ش( و)و(: »رجل«.

)2)( انظر: ديوان املتنبي )338(.
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(((
املق�سد اخلام�ص

 
((( (((

يف اأن ال�ستثناء من الإثبات نفي وبالعك�ص عند ال�سافعية
((( (((

وعند اأ�سحاب املذهب املختار من احلنفية

 فظاهر؛ الأن يف اال�صتثناء عندهم حكمني كالهما بطريق 
)6(

اأما عند ال�صافعية

العبارة، فيطرد فيه االأ�صل، والعك�ش عندهم.

 امل�صتثنى دال باإ�صارته على اأن 
)7(

واأما عند املذكورين من احلنفية فالأن اإخراج

فيه حكًما خمالًفا ملا قبله، ومن �صرورة هذه املخالفة كون اال�صتثناء من النفي ]اإثباًتا 

ا-.  بالعك�ش، فيطرد فيه االأ�صل والعك�ش عندهم -اأي�صً
و[)8(

وفرقوا بني  امل�صهور من احلنفية،  املذهب  اأ�صحاب  العك�ش  اطراد  وخالفهم يف 

 والعك�ش؛ الأنهم واإن مل يقولوا بحكم ثابت يف امل�صتثنى ال عبارة وال اإ�صارة، 
)9(

االأ�صل

يف هام�ش الن�صخة )ي(: »مطلب«.  )((

يف ن�صخة )�ش(: »ال�صافعي«.  )2(

ورو�صة   ،)(42/2( والبيان  والتحقيق   ،)39/3( للرازي  املح�صول  انظر:  العلماء،  جمهور  قول  وهو   )3(

الناظر )26/2)(، واالإحكام لالآمدي )99/3(، و�صرح املعامل ))/476(، وامل�صودة )60)(، والعقد 

املخت�صر  وبيان   ،)734/2( الرو�صة  خمت�صر  و�صرح   ،)323/(( والفائق   ،)224/2( املنظوم 

)2/)29(، واالإبهاج ))/285(، والبحر املحيط )403/4(.

اال�صتغناء  انظر:  عليهما،  اال�صتثناء  ورد  اإذا  واالأميان  ال�صروط  القاعدة:  من  العلماء  بع�ش  وا�صتثنى 

)467(، والفروق )93/2(.

يف ن�صخة )ي(: »احلقيقة«.  )4(

انظر: تقومي االأدلة )50)و53)(، واأ�صول البزدوي مع ك�صف االأ�صرار )30/3)(، واأ�صول ال�صرخ�صي   )5(

)36/2و)4(، والتلويح )46/2(، وف�صول البدائع )22/2)(، والتقرير والتحبري ))/)26(، وفواحت 

الرحموت ))/334(.

يف الن�صخ )ب( و )�ش( و )و(: »ال�صافعي«.  )6(

نهاية )ل0)/اأ( من ن�صخة )�ش(.  )7(

ما بني املعقوفتني يف ن�صخة )ب(: »اإثبات اأو«.  )8(

نهاية )ل94)/ب( من ن�صخة )ب(.  )9(
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امل�صتثنى  خمالفة  عندهم  يح�صل  فال  االأ�صلي،  بالعدم  فيه  بالنفي  يقولون  لكنهم 

.
)((

للحكم ال�صابق مطلًقا بل لالإثبات فقط

ال�صرط من  ا�صتثناء  اأن  الدعوى طريقة غريبة، مبناها:  اإثبات هذه  و�صلكوا يف 

امل�صروط املنفي لو اأفاد االإثبات لزم اأن يفيد وجود امل�صروط عند وجود ال�صرط املعني، 

 يلزم من وجود ال�صرط وجود امل�صروط واإن لزم من انتفائه 
والالزم باطل؛ اإذ ]ال[)2(

 يلزم على 
)3(

انتفاوؤه، فال يطرد العك�ش املذكور، مثاًل اإذا قلت: )ال �صالة اإال بطهور(

لتوقفها على  اتفاًقا؛  باطل  واإنه  الطهور،  ال�صالة عند وجود  ثبوت  املذكور  التقدير 

�صرائط اأخر من: النية، وا�صتقبال القبلة، ونحوهما.

 نف�ش الطهور، بل هو: اإما 
)4(

واأجاب عنه العالمة ابن احلاجب: باأن امل�صتثنى لي�ش

�صالة مل�صقة بطهور اأو اقرتان ال�صالة به، فالتقدير على االأول: ال �صالة حا�صلة 

اإال �صالة مل�صقة بطهور، وعلى الثاين: ال �صالة تثبت بوجه من الوجوه اإال باقرتانها 

.
)5(

بالطهور

اأن اال�صتثناء من االإثبات نفي، انظر: �صرح املعامل ))/476(،  العلماء االتفاق على  ولذا حكى بع�ش   )((

والتح�صيل ))/377(، و�صرح الع�صد )50/3(، ونهاية ال�صول )203(.

البناء على داللة  يتناول  النتيجة-؛ فهو  اتفقا يف  فيه -واإن  واقع  االأ�صوليني، فاخلالف  بع�ش  وتعقبه 

واال�صتغناء   ،)20(0/5( االأ�صول  نفائ�ش  انظر:  االأ�صلي،  العدم  على  اال�صتناد  ال  اللفظية  اال�صتثناء 

)454(، والفائق ))/323(، واالإبهاج )403/4)(، وحا�صية التفتازاين على �صرح الع�صد )50/3(، 

والبحر املحيط )403/4(، والفوائد ال�صنية )76/4(، وفواحت الرحموت ))/334(.

�صاقط من ن�صخة )ب(.  )2(

اأ�صاب امل�صنف يف عدم ن�صبته للنبي ملسو هيلع هللا ىلص على عك�ش ما هو م�صتهر عند االأ�صوليني وغريهم، فاللفظ   )3(

الثابت عنه ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقبل �صالة بغري طهور«، كما يف »�صحيح م�صلم« يف )كتاب الطهارة - باب وجوب 

الطهارة لل�صالة( يف ))/204( برقم )224(، ويف »�صحيح البخاري« مبعناه يف )كتاب الو�صوء - باب 

ال تقبل �صالة بغري طهور( يف ))/39( برقم )35)(.

الك�صاف  اأحاديث  تخريج  انظر:  وروده،  وعدم  املذكور  اللفظ  غرابة  اإىل  املحدثني  بع�ش  نبه  وقد   

)462/2(، وحتفة الطالب )263(، والتلخي�ش احلبري ))/355(، واأ�صار لذلك ابن ال�صبكي يف رفع 

احلاجب )292/3(، والربماوي يف الفوائد ال�صنية )80/4(.

نهاية )ل88)/ب( من ن�صخة )و(.  )4(

انظر:  ولال�صتزادة   ،)292/2( املخت�صر  بيان  مع  املنتهى  خمت�صر  احلاجب:  ابن  جواب  يف  انظر   )5(

اال�صتغناء )465(، والتو�صيح مع التلويح )46/2(.
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التقدير االأول كان املعنى: كل �صالة مل�صقة بطهور حا�صلة �صرًعا،  فاإن اختار 

على اأن يكون الكلية اإ�صافية، اأي بعد ثبوت �صائر ال�صرائط، وال يجب اأن يكون حقيقية 

اأمثال هذا  ؛ الأن تخ�صي�ش الطهور بالذكر يف 
)2( 

ال�صرائط  عدم �صائر 
)((

حتى تعم

املقام لعلم املتكلم باأن ال�صائل يجهل هذا احلكم املخ�صو�ش، اأو ل�صوؤال املخاطب عن 

خ�صو�صه، اأو حلادثة وقعت يف خ�صو�صه، فال يدل على عدم �صائر ال�صرائط، فال 

يلزم ثبوت ال�صالة عند انتفاء �صروط اأخر غري الطهور.

 ،
)3(

واإن اختار التقدير الثاين كان املعنى: تثبت ال�صالة بهذا الوجه املخ�صو�ش

مرَّ  ملا  ال�صروط  ب�صائر  اقرتانها  ا- على  -اأي�صً ويحمل ذلك  بالطهور،  اقرتانها  وهو 

 يندفع ما 
)4(

بعينه، فال يلزم �صحة ال�صالة عند اقرتان الطهور فقط، وبهذا التقدير

 هذا 
)5(

اأورده العالمة التفتازاين يف حوا�صيه على �صرح املخت�صر: من اأنه يلزم على

ثبوت  ومن  فقط،  الطهور  وجود  عند  �صرًعا  ال�صالة  على ح�صول  اجلواب: احلكم 

.
)7(

 بالطهور فقط
)6(

ال�صالة مبجرد االقرتان

واأما جوابه عن اأ�صل اال�صتدالل: من اأن املراد بقولنا: )ال �صالة اإال بالطهور( هو: 

ال�صحة يف اجلملة، ال �صحة كل �صالة مل�صقة بطهور، واأن املراد: ثبوت ال�صالة يف 

املتبادر منه   فغري مالئم للرتكيب املذكور؛ الأن 
)9(

 بالطهور
)8(

اجلملة عند االقرتان

كما  ال�صرائط  �صائر  بوجود  التقييد  فاالأوىل  التام  والثبوت  الكاملة،  ال�صحة  اإثبات 

قررناه.

يف ن�صختي )�ش( و )و(: »يعم«.  )((

نهاية )ل280/ب( من ن�صخة )ي(.  )2(

نهاية )ل95)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )3(

يف ن�صخة )و(: »التقرير«.  )4(

نهاية )ل0)/ب( من ن�صخة )�ش(.  )5(

يف ن�صخة )�ش(: »االإقران«.  )6(

انظر يف اإيراد التفتازاين على اجلواب: حا�صيته على �صرح الع�صد )55/3و56(.  )7(

يف ن�صخة )�ش(: »االإقران«.  )8(

انظر يف جواب التفتازاين عن اأ�صل اال�صتدالل: حا�صيته على �صرح الع�صد )56/3(.  )9(
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نعم لو اأجاب باأن املراد بقولنا: )ال �صالة(: ال �صالة حا�صلة باالإمكان ال بالفعل، 

ا - ال بالفعل حتى يعم  وبقولنا: )اإال بطهور(: ح�صولها مل�صقة به باالإمكان - اأي�صً

تقييد  اإىل   
]حينئذ[))( احلاجة  لعدم  اأوجه؛  لكان  وعدمها  ال�صرائط  �صائر  وجود 

ال�صحة والثبوت بكونهما يف اجلملة، وال اإىل اأخذ الكلية الالزمة للحكم املاأخوذ يف 

امل�صتثنى اإ�صافية.

: )اإال بطهور( على اال�صتثناء 
)2(

ومنهم من اأجاب عن الدليل املذكور بحمل قولنا

.
)3(

املنقطع

.
ورده ابن احلاجب يف املخت�صر: بـ “اأنه مفرغ، وكل مفرغ مت�صل”)4(

ثم اإن العالمة �صاحب التنقيح قرر الدليل املذكور بوجه اآخر: 

فباأن قولنا: )اإال �صالة مل�صقة بطهور( نكرة مو�صوفة  االأول  التقدير  اأما على 

 
)6(

، فيلزم منه �صحة كل �صالة مل�صقة بطهور اقرتن
)5(

ب�صفة عامة فتعم بعمومها

ب�صائر ال�صرائط اأو ال، واإنه باطل اتفاًقا.

اأن يتعلق لكل واحد واحد من   الثاين فباأن اال�صتثناء يجب 
)7(

واأما على التقدير

ال�صالة واإال جاز بع�ش ال�صلوات بال طهور، فيكون معنى االإثبات: كل واحد واحد من 

.
)9(

 اقرتانها بالطهور، واإنه باطل؛ ملا مر بعينه
)8(

ال�صلوات جائزة حال

�صاقط من ن�صخة )ب(، كما اأنها وردت خمت�صرة يف بقية الن�صخ بـ: »ح«.  )((

نهاية )ل89)/اأ( من ن�صخة )و(.  )2(

والتحبري   ،)79/4( ال�صنية  والفوائد   ،)457( واال�صتغناء   ،)308/2( لالآمدي  االإحكام  انظر:   )3(

.)26(2/6(

خمت�صر املنتهى مع بيان املخت�صر )294/2(.  )4(

انظر يف ذلك: اأ�صول ال�صرخ�صي ))/)6)(، وك�صف االأ�صرار )9/2)(، والتو�صيح ))/03)(، وف�صول   )5(

البدائع )26/2)(.

يف ن�صخة )�ش(: »اإقران«، ويف ن�صخة )و(: »اقرتان«.  )6(

نهاية )ل)28/اأ( من ن�صخة )ي(.  )7(

نهاية )ل95)/ب( من ن�صخة )ب(.  )8(

تقرير �صدر ال�صريعة يف التو�صيح، انظر: )46/2(، وهو منقول باملعنى.  )9(
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واعرت�ش عليه �صاحب التلويح: 

اأما على التقدير االأول فباأن عموم النكرة بعموم ال�صفة لي�ش على اإطالقه؛ للقطع 

باأن مثل قولنا: )اأكرمت رجاًل عالـًما( ال يدل على اإكرام كل عامل، واال�صتدالل عليه 

باأن الو�صف حينئذ يكون علة للحكم فيعم بعمومه غري مفيد؛ الأن كون الو�صف علة 

 ال يحتاج اإىل �صيء اآخر غري م�صلم يف �صيء من ال�صور ف�صاًل عن جميع 
)((

تامة بحيث

ال�صور، على اأن الالزم من عموم النكرة املو�صوفة هو العموم على �صبيل البدل دون 

اال�صتغراق حتى يثبت الكلية املذكورة.

�صياق  يف  واقعة  نكرة  منه  امل�صتثنى  يف  املو�صوع  فباأن  الثاين  التقدير  على  واأما 

 من عموم االأول عموم الثاين، فالالزم 
)2(

النفي، ويف امل�صتثنى لي�ش كذلك، وال يلزم

 
]واحد[)4( واحد  كل  جواز  ال  بالطهور  اقرتانها  حال   

)3(

ال�صلوات من  �صيء  جواز 

.
)5(

منها

الق�صد  ال�صفة:  بعموم  النكرة  ال�صرط يف عموم  الأن  بحث؛  ذكره  كلٍّ مما  ويف 

 دون الوحدة، و�صالحية الو�صف للعلية، وال ي�صتبه عليك 
)6(

يف النكرة اإىل اجلن�صية

اأن املراد بقولنا: )اإال �صالة(: اجلن�ش، واأن االإل�صاق بالطهور علة حل�صولها �صرًعا 

فيوجد �صرط عمومها، واأن احلا�صل من عموم اجلن�ش هو اال�صتغراق.

ا عند وجود القرينة تعم النكرة يف االإثبات، وههنا دل دليل دال على عمومها  واأي�صً

ف�صاًل عن القرينة، وهو لزوم جواز بع�ش ال�صلوات بال طهور كما عرفت �صابًقا.

بعموم  عمت  واإن  النكرة  اأن  التنقيح:  ل�صاحب  االأول  التقدير  على   
)7(

يرد نعم 

يف ن�صخة )ي(: »بح�صب«.  )((

نهاية )ل))/اأ( من ن�صخة )�ش(.  )2(

يف ن�صخة )ب(: »ال�صالة«.  )3(

�صاقط من ن�صخة )ي(.  )4(

انظر يف اعرتا�ش التفتازاين على التقديرين: التلويح )47/2و48(.  )5(

نهاية )ل)28/ب( من ن�صخة )ي(.  )6(

نهاية )ل89)/ب( من ن�صخة )و(.  )7(
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كما  ال�صرائط  �صائر  يقارن  مبا   
]اأي:[))( املقام،  بقرينة  ههنا  خ�صت  لكن  ال�صفة 

عرفت فيما �صبق، فال يلزم ما ذكره من البطالن.

 بال طهور” 
)2(

ويرد على التقدير الثاين له: اأن قوله: “واإال جاز بع�ش ال�صلوات

 بطهور، 
)3(

يف حيز املنع؛ اإذ تعلق اال�صتثناء بالبع�ش يدل على جواز بع�ش ال�صلوات

ال  طهور  بال  اجلواز  يلزم  فال  بطهور،  االآخر  البع�ش  جواز  عدم  منه:   
)4(

واملفهوم

منطوًقا وال مفهوًما.

اإال يف بع�ش  اأن عدم ا�صرتاط الطهارة  التلويح يف بيانه: من  وما ذكره �صاحب 

، فمدفوع باأن اال�صتثناء املذكور دال على ثبوت 
)5(

ال�صلوات يدل على اجلواز بال طهور

ال�صيء ب�صرطه، واملفهوم منه عدم ثبوته بدونه، ال عدم اال�صرتاط يف البع�ش، وبني 

عدم اال�صرتاط وا�صرتاط العدم بون بعيد.

ثم اإن العالمة �صاحب التنقيح اأورد دلياًل الإبطال العك�ش املذكور، وقد تفرد به، 

وهو: اأن معنى قوله تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پ( ]الن�صاء: 92[: 

لكان  االإثبات  النفي  من  اال�صتثناء  اأفاد  ولو  متعمًدا،  موؤمًنا  يقتل  اأن  ملوؤمن  كان  ما 

 مع اأن جهة 
ً
، وهذا يوجب اإذن ال�صرع بالقتل خطاأ

ً
املعنى: اإال اأنه كان له اأن يقتل خطاأ

كان  ولو  الكفارة،  فيه   
)7(

يجب  ولهذا  الرتوي،  ترك   على 
)6(

بناء ثابتة  فيه  احلرمة 

على  اال�صتثناء   
)8(

هذا وال�صافعية حملوا  قال:  ثم  الكفارة،  وجبت  ملا  ا  مباًحا حم�صً

�صاقط من ن�صختي )ب( و )ي(.  )((

يف ن�صخة )ب(: »ال�صالة«.  )2(

يف ن�صخة )�ش(: »ال�صالة«.  )3(

نهاية )ل96)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )4(

انظر فيما ذكر التفتازاين: التلويح )48/2(.  )5(

نهاية )ل282/اأ( من ن�صخة )ي(.  )6(

يف ن�صخة )ي(: »بحث«، وهو خطاأ بداللة ما بعده يف كالم امل�صنف.  )7(

يف ن�صخة )�ش(: »هذه«.  )8(
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 يكون مغفوًرا؛ فراًرا عن نق�ش قاعدتهم، وهي �صحة 
ً
 مبعنى: لكن اإن خطاأ

)((

املنقطع

.
)2(

العك�ش املذكور، لكن املنقطع خالف االأ�صل؛ الأن االأ�صل هو االت�صال

جلواز  املذكور؛  التقدير  على  ذكره  ما  املعنى  كون  ]ن�صلم[  ال  يقول:  اأن  ولقائل 

 املعنى: املوؤمن من حيث ات�صافه 
)3(

اأن يراد يف االآية اجلواز اخلارجي ال ال�صرعي، و

 عنه القتل العمد اأ�صاًل، ولو وقع القتل لوقع خطاأ، وهذا فن لطيف 
)4(

باالإميان ال ي�صدر

من البالغة، حيث ال يجوز وقوع العمد اأ�صاًل، ويجوز وقوع اخلطاأ بح�صب الفر�ش.

اأوردوا دلياًل على  واأ�صحاب املذهب املختار من احلنفية  ال�صافعية  اأن  ثم اعلم 

ابن  نقله  ما  على  وذلك   ،
)6(

اخل�صم ذكره  ملا   
)5(

معار�صة والعك�ش  االأ�صل  �صحة 

 :
)8(

 يف املخت�صر على وجهني 
)7(

احلاجب

مدلوالت  اإثبات  يف   
)9(

املعتمد وهو  كذلك،  اأنه  العربية  اأئمة  من  النقل  �لأول: 

االألفاظ.

ا، والالزم باطل  و�لثاين: اأنه لو مل يكن كذلك مل يكن )ال اإله اإال اهلل( توحيًدا تاًمّ

 هلل تعاىل، ونفيها 
باالإجماع، بيان املالزمة: اأن التوحيد اإمنا يتم باإثبات ]االإلهية[)0)(

انظر فيمن حمله على املنقطع من اجلمهور: العقد املنظوم )92/2)(، واالإبهاج )384/4)(، وفتح   )((

الباري )2)/2)2(. 

انظر يف ا�صتدالل �صدر ال�صريعة: التنقيح والتو�صيح مع التلويح )49/2و50(، وهو نقل باملعنى.  )2(

نهاية )ل))/ب( من ن�صخة )�ش(.  )3(

يف ن�صخة )ي(: »ت�صدر«.  )4(

نهاية )ل96)/ب( من ن�صخة )ب(.  )5(

وجممع   ،)(72/5( االإملام  و�صرح   ،)943/2( االأفهام  ومر�صاد   ،)308/2( لالآمدي  االإحكام  انظر:   )6(

الدرر )076/3)(، وبدائع الفوائد )924/3(، و�صرح الع�صد )50/3(، واالإبهاج )405/4)(، ورفع 

احلاجب )289/3(، ونهاية ال�صول )204(، والتلويح )43/2(، والبحر املحيط )404/4(، وت�صنيف 

امل�صامع )748/2(، والتقرير والتحبري ))/)26(، وفواحت الرحموت ))/335(.

نهاية )ل90)/اأ( من ن�صخة )و(.  )7(

انظر: خمت�صر املنتهى مع بيان املخت�صر )292/2(.  )8(

يف ن�صخة )ي(: »معتمد«.  )9(

)0)( مل ترد يف ن�صخة )ي(.
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 اأنه ال يفيد االإثبات، واإمنا يفيد النفي فقط.
)((

عما �صواه، والفر�ش

ن�صبة  على  دالٌّ  اخلرب  “باأن  له:  �صرحه  يف  الدين  ع�صد  املحقق  عنه  واأجاب 

، فاإن اعتربت داللته على الن�صبة النف�صية 
)2(

نف�صية لها متعلَّق هي الن�صبة اخلارجية

للم�صتثنى  اأن  النفي- داللة و�صعية على  اأو من  االإثبات  فلال�صتثناء -�صواء كان من 

 ،
حكًما خمالًفا حلكم ال�صدر، وهو عدم احلكم الثابت لل�صدر ]ال احلكم بعده[)3(

 التعر�ش 
)4(

واإن اعتربت داللته على الن�صبة اخلارجية فاال�صتثناء اإمنا يدل على عدم 

باأن له حكًما خمالفا حلكم ال�صدر،  التعر�ش  حلكم ال�صدر وال�صكوت عنه ال على 

]فحينئذ[ يظهر الفرق بني النفي واالإثبات من جهة احلكم باأن ال�صكوت عن االإثبات 
لعدم  االإثبات؛  ي�صتلزم  ال  النفي  عن  وال�صكوت  االأ�صلية،  بالرباءة  النفي  ي�صتلزم 

املقت�صي، فهم يحملون كالم اأهل العربية على نفي احلكم النف�صي، وكلمة التوحيد 

، هذا ما ذكره.
على عرف ال�صارع”)5(

وينبغي �أن يخ�ش من هذ� �لتحقيق �أمر�ن: 

، فاال�صتثناء بعده ال يدل على 
]لها[)6( اإذ ال خارج  اأحدهما: الن�صبة االإن�صائية؛ 

يف ن�صخة )و(: »الغر�ش«، ويف ن�صخة )�ش(: »العر�ش«.  )((

ر يف ذهن  للن�صبة - وهي اإ�صافة اأمر اإىل اأمر - نوعان: نف�صية وت�صمى ذهنية: ينظر فيها اإىل املت�صوَّ  )2(

املتكلم، وخارجية: ينظر فيها اإىل مطابقة الكالم لواقع االأمر، فاإذا قيل: )زيد قائم( فثبوت �صورة 

خارجية،  ن�صبة  الواقع  يف  لقيامه  اجلملة  ومطابقة  نف�صية،  ن�صبة  وذهنه  املتكلم  نف�ش  يف  له  القيام 

واأ�صاف بع�ش البالغيني: الن�صبة الكالمية املنظور فيها اإىل األفاظ الكالم واإدراك املراد بها.

انظر: بيان املخت�صر ))/627(، وحتفة امل�صوؤول )309/2(، وحا�صية الد�صوقي على خمت�صر املعاين   

))/299و300(.

ما بني املعقوفتني يف ن�صخة )�ش(: »وال احلكم بعده«.  )3(

نهاية )ل282/ب( من ن�صخة )ي(.  )4(

واال�صتغناء   ،)476/(( املعامل  �صرح  وانظر:  ت�صرف،  فيه  نقل  وهو   ،)50/3( الع�صد  �صرح  انظر:   )5(

)458(، وف�صول البدائع )24/2)(، وفواحت الرحموت ))/335(.

الن�صبة  يف  وخمتلفون  لالإن�صاء،  ذهنية  ن�صبة  ثبوت  على  متفقون  والعلماء  )ي(،  ن�صخة  من  �صاقط   )6(

اخلارجية له، واالأ�صهر: نفيها، انظر: بيان املخت�صر ))/628(، وعرو�ش االأفراح ))/04)(، وت�صنيف 

امل�صامع )930/2(، واملنهاج الوا�صح )2/4)و3)(.
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املخالفة يف الن�صبة اخلارجية بل يف النف�صية، فال يرد عليه ما اأورده العالمة 

التفتازاين من اأن ما ذكره من التحقيق: “ال يتاأتى فيما هو العمدة يف ماأخذ 

اأن  فيلزم  اخلارجية،  الن�صبة  على  داللته  لعدم  االإن�صاء-؛  -اأعني  االأحكام 

ال يكون )زيًدا( يف مثل: )اأكرم النا�ش اإال زيًدا( يف حكم امل�صكوت عنه بل 

.
 بال خالف”)2(

)((

حمكوًما عليه بعدم اإيجاب اإكرامه

، فال 
)4(

امل�صتثنى عبارة يدل على احلكم يف  الأنه  ؛ 
)3(

املفرغ اال�صتثناء  وثانيهما: 

ا- من اأن: “ال�صكوت عن النفي  يرد عليه ما اأورده العالمة التفتازاين -اأي�صً

 ،
قد ي�صتلزم االإثبات بحكم االإباحة االأ�صلية مثل: ال اأجال�ش اإال رجال عاملـًا”)5(

 
)7(

، فال حاجة اإىل
)6(

وذلك الأن االإثبات ههنا منطوق الكالم كما اأ�صرنا اإليه

اعتبار االإباحة االأ�صلية.

اإيراد  ال  احلال  بيان  االإيرادين  بهذين  التفتازاين  العالمة  يريد  اأن  اإال  اللهم 

اإن  اأنه  املذكور  التحقيق  على  يرد  نعم  كالمه،  م�صاق  عن  بعيد  اأنه  اإال  االعرتا�ش 

لزوم  فاإن  النفَي،  االإثبات  عن  ال�صكوت  ا�صتلزام  ]ن�صلم[  فال  الذهني  اللزوم  اأراد 

النفي لي�ش من ال�صكوت، بل بدليل منف�صل، وهو الرباءة االأ�صلية، واإن اأراد اللزوم 

اخلارجي فالنفي الزم لل�صكوت �صواًء اأكان من االإثبات اأو من النفي ب�صبب الرباءة 

االأ�صلية، فال يتم الفرق بينهما.

نهاية )ل97)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )((

ف�صول  وانظر:  ي�صري،  ت�صرف  فيه  نقل  وهو   ،)5(/3( الع�صد  �صرح  على  التفتازاين  حا�صية  انظر:   )2(

البدائع )24/2)(.

يف  خالفه  للحنفية  القرايف  ون�صب   ،)340/(( الرحموت  وفواحت   ،)750/2( امل�صامع  ت�صنيف  انظر:   )3(

اال�صتغناء )459(.

نهاية )ل2)/اأ( من ن�صخة )�ش(.  )4(

انظر: حا�صيته على الع�صد )3/)5(، وهو نقل فيه ت�صرف ي�صري، وانظر: التلويح )49/2(، ف�صول   )5(

البدائع )24/2)و27)(.

نبه امل�صنف على ذلك يف نهاية املق�صد االأول من هذه الر�صالة.  )6(

نهاية )ل90)/ب( من ن�صخة )و(.  )7(
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 كلمة التوحيد
(((

خامتة يف حتقيق

حت�صى،  ال  موا�صع  ويف  ههنا،  نافعة  مقدمة  متهيد  على  له  التعر�ش  ويتوقف 

، وهي: اأن اال�صتثناء من قبيل التخ�صي�ش 
)2(

ولعمري اإنها اأجدى من تفاريق الع�صا

ا  ، واإال لزم اأن ال يكون كلمة التوحيد قاطًعا لل�صركة، واأي�صً
)3(

يف الثبوت دون االإثبات

يلزم اأن ال يرباأ ذمة من قال: )له علي ع�صرة اإال ثالثة( باإيفاء �صبعة.

البدلية  على  معرب  اأو  اال�صتثناء  على  ب  ُن�صِ اإما  الأنه:  نوعان؛  امل�صتثنى  اإن  ثم 

ح�صب العوامل: 

 ،)
)4(

النوع االأول: كقولك: )ما جاءين القوم اإال زيًدا( اأو )جاءين القوم اإال زيًدا

تقدمي  فيه -كما مر غري مرة-:  واالأ�صل  زيًدا(،  اإال  اأحد   )ما جاءين 
)5(

اأو

احلكم  العبارة  بطريق  فيوجد  التناق�ش،  يلزم  لئال  االإ�صناد؛  على  االإخراج 

على الباقي فقط، وملا كان املراد التخ�صي�ش يف الثبوت يلزم من االإخراج: 

نفي �صمول احلكم اإما النفي اأو االإثبات، ويلزم من االأول يف الباقي: االإثبات، 

ومن الثاين: النفي؛ لئال يلزم ارتفاع النقي�صني، وهذا هو املراد بثبوت احلكم 

اأهل  كالم   
)7(

يوافقه  
)6(

ا واأي�صً املختار،  املذهب  هو  كما  اإ�صارة  امل�صتثنى  يف 

نهاية )ل283/اأ( من ن�صخة )ي(.  )((

َمَثٌل ي�صرب فيما يكرث نفعه كالع�صا كلما ك�صر منها جزء انتفع بها، انظر: جممع االأمثال ))/37(،   )2(

واالإي�صاح البن احلاجب ))/57(.

بح�صب  املدلول  وجود  والثبوت:  املدلول،  على  الدليل  اإقامة  االإثبات:  اأن  والثبوت:  االإثبات  بني  الفرق   )3(

االأ�صول )3072/7(،  نفائ�ش  انظر:  امل�صائل،  بع�ش  العلماء يف  بع�ش  ذكره  املفهوم مما  وهو  الواقع، 

واالإبهاج )73/6)2(، والبحر املحيط )7/))(.

يف ن�صخة )ي(: »زيد« دون ن�صب.  )4(

يف الن�صخ )ي( و )�ش( و )و(: »و«.  )5(

نهاية )ل97)/ب( من ن�صخة )ب(.  )6(

يف ن�صختي )�ش( و )و(: »توافقه«.  )7(
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.
)((

العربية من اأن اال�صتثناء من النفي اإثبات وبالعك�ش

ا  اأمًرا عار�صً النفي  وملا كان  زيٌد(،  اإال  اأحد  الثاين: كقولك: )ما جاءين  والنوع 

الن�صبة   
بطالن[)2( ]بـ)اإال(  النفي  انتقا�ش  من  يلزم  مل  االإيجابية  للن�صبة 

الن�صبة  بخالف  املعرو�ش  زوال  ي�صتلزم  ال  العار�ش  زوال  الأن  االإيجابية؛ 

الن�صبة  بقيت  وملا  بـ)اإال(،  نق�صها  بعد  اأ�صاًل  الن�صبة  يبقى  ال  اإذ  ال�صلبية؛ 

 
)4(

فيكون بعدها،  فيما  اإعمالها  اأمكن  بـ)اإال(  النفي   
)3(

نق�ش بعد  االإيجابية 

 حكمان متنافيان عبارة، ولتوقف هذا االإعمال 
)5(

بداًل عما قبلها، فيح�صل

 النفي ال يقع هذا النوع اإال بعد النفي.
)6(

على تقدير

كقولك:   ،
)7(

ل املح�صَّ باملفهوم  عنها  ويعرب  معدولة،  موجبة  يعترب  اأن  اإال  اللهم 

 القراءة، ولقلة هذا االعتبار 
)8(

)قراأت كل يوم اإال يوم اجلمعة(؛ اإذ املعنى: ما تركت

 بعد االإثبات.
)9(

قل ورود هذا النوع

؛ 
)(0(

ا للم�صتثنى منه ال جزًءا له ثم اإن امل�صتثنى البد واأن يكون يف هذا النوع جزئًيّ

انظر: ارت�صاف ال�صرب )497/3)(، ومتهيد القواعد )4/5))2(، وهمع الهوامع )268/2(.  )((

ما بني املعقوفتني يف ن�صخة )�ش(: »باالإبطال«.  )2(

يف ن�صختي )ب( و )ي(: »بع�ش«.  )3(

نهاية )ل2)/ب( من ن�صخة )�ش(.  )4(

نهاية )ل)9)/اأ( من ن�صخة )و(.  )5(

يف ن�صختي )ب( و )ي(: »تقدم«.  )6(

عاملـًا،  لي�ش  زيد  كقولك:  عدمًيّا،  وحممولها  وجودًيّا،  مو�صوعها  يكون  التي  احلملية  الق�صية  املراد:   )7(

انظر: ك�صاف ا�صطالحات الفنون )580/2)(، واآداب البحث واملناظرة لل�صنقيطي )282(.

يف ن�صخة )ي(: »تركب«.  )8(

نهاية )ل283/ب( من ن�صخة )ي(.  )9(

عند  ومثاله  اأجزائه،  جمموع  من  يرتكب  الذي  الكل  ويقابله  الكل،  غريه  ومن  منه  تركب  ما  )0)( اجلزء: 

امل�صنف: )زيد( جزء من )القوم(، فالقوم كل ال يرتكب اإال من جمموع االأفراد، ولذا ال يقال: زيد قوم، 

بل هو جزء من القوم، فال ت�صوغ البدلية.

امل�صنف:  عند  ومثاله  ال�صركة،  يقبل  الذي  الكلي  ويقابله  مفهومه،  ال�صركة يف  يقبل  ال  ما  واجلزئي: 

)زيد( جزئي من لفظ )اأحد(، فـ)اأحد( كلي ت�صرتك جزئياته يف مفهومه، ولذا ميكن اأن يقال: زيد 

اأحد، فت�صوغ البدلية.=
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اجلزء،  اإىل  ي�صري  واإثباًتا  نفًيا  الكل  على  احلكم  الأن  وذلك  التناق�ش،  يلزم  لئال 

ا، ولهذا قدموا فيه االإخراج على   تناق�صً
)((

فاحلكم على اجلزء بخالف حكمه يكون

.
)2(

االإ�صناد كما حققناه فيما �صبق مبا ال مزيد عليه

ال  اإذ  منه؛  اال�صتثناء  ي�صح  فال  االإثبات،  يف  يعم  ال  فاإنه  الكلي؛  بخالف  وهذا 

 ،
)3(

يدخل فيه امل�صتثنى، مثاًل ال ي�صح اأن يقال: )جاءين اأحد اإال زيد(، ويف النفي يعم

ال  اال�صتغراق  بح�صب  العموم  الأن  التناق�ش؛  يلزم  وال  ]حينئذ[،  اال�صتثناء  في�صح 

، فالنوع االأول يقع 
ي�صتلزم دخول كل فرد يف احلكم، كما يف اال�صتغراق ]العريف[)4(

( نفًيا واإثباًتا، و)كلًيّا( نفًيا فقط، والنوع الثاين ال يقع فيه  فيه امل�صتثنى منه )ُكالًّ

ا ال مثبًتا اأ�صاًل. امل�صتثنى منه اإال )كلًيّا( منفًيّ

 توهم التناق�ش واختالف االأئمة يف دفعه اإمنا هو يف النوع 
]اأن[)5( وبهذا يعلم 

االأول، ثم اإن الغر�ش االأ�صلي يف النوع الثاين هو االإثبات؛ الأن مناط احلكم فيه هو 

 النفي تاأكيده، ولهذا قال �صاحب الهداية 
)6(

ما بعد )اإال(، ويكون الغر�ش من تقدمي

 ،
)8(

-: اأن اال�صتثناء من النفي اإثبات على وجه التاأكيد
)7(

-كما نقلناه عنه فيما �صبق

= انظر يف ذلك: نفائ�ش االأ�صول )550/2(، وت�صنيف امل�صامع )650/2(، واآداب البحث واملناظرة 

.)37-26(

يف ن�صخة )ي(: »فيكون«.  )((

انظر: املق�صد االأول من هذه الر�صالة.  )2(

يف ن�صخة )ي(: »نعم«.  )3(

�صاقط من ن�صختي )ب( و )ي(.  )4(

واال�صتغراق العريف: هو ال�صامل جلميع االأفراد بح�صب مفهوم العرف، فال ي�صتلزم دخول جميع االأفراد 

يف واقع االأمر التي يتناولها اال�صتغراق احلقيقي، بل يكون �صموله بالقدر الذي يقت�صيه العرف.

انظر: عرو�ش االأفراح ))/)8)(، والكليات للكفوي )025)(، وحا�صية الد�صوقي على خمت�صر املعاين 

 .)543/((

�صاقط من ن�صخة )ي(.  )5(

نهاية )ل98)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )6(

وذلك يف نهاية البحث الرابع من اأبحاث املقدمة.   )7(

انظر: الهداية للمرغيناين )299/2(.  )8(
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ولالإ�صارة اإىل هذا رمبا يحذفون امل�صتثنى منه يف النوع الثاين لفًظا، ويقدرونه معنى؛ 

.
)((

ليمكن االإخراج، وي�صمى: ا�صتثناًء مفرًغا

املعاين  اأهل  ي�صميه  الذي  التاأكيد  وجه  على  الثاين  النوع  يف  االإثبات  كان  وملا 

.
)2(

بـ)الق�صر(: عينوه الإفادة الق�صر دون النوع االأول

بالذكر(، وال  ا  وي�صمى: )تخ�صي�صً االإثبات،  اإما يف  التخ�صي�ش:  اأن  وتف�صيله: 

فاإن مل  اال�صرتاك،  وقوع  ينايف  وذلك  الثبوت،  واإما يف  اال�صرتاك،  وقوع  ينايف ذلك 

ين�صم اإىل الثاين عدم اإمكان اال�صرتاك ي�صمى: )ح�صًرا(، كقولك: )زيد هو قائم(؛ 

 هو: اإحاطة حمل احلكم بح�صب الثبوت، وال يلزم منه امتناع التجاوز 
)3(

اإذ احل�صر

، فيمكن حمل كالم العاقل على 
)4(

عنه؛ اإذ النفي الالزم للحكم املذكور لي�ش ب�صريح 

 اإليه ما ذكر ي�صمى: )ق�صًرا(، كقولك: 
)5(

ال�صهو اأو الن�صيان اأو املبالغة، واإن ان�صم

)زيد قائم ال غريه(؛ وذلك الأن بعد اعتبار عدم القيام يف الغري ميتنع جتاوز القيام 

اإليه؛ للزوم اجتماع النقي�صني، وال يحمل كالم العاقل عليه.

الثاين  النوع  اإمنا هو يف  اعتبار عدم احلكم يف غري حمل احلكم  اأن  وال يخفى 

 لزم 
)6(

دون االأول؛ وذلك الأن احلكم املنايف يف النوع االأول على املذهب املختار اإمنا 

من اإ�صارة التخ�صي�ش، فاإمكان اال�صرتاك ال يندفع بالتخ�صي�ش، فكذا مبا يالزمه، 

واإمنا يندفع به وقوع اال�صرتاك ال غري.

انظر: التقرير والتحبري ))/262(، وفواحت الرحموت ))/340(.  )((

االأفراح  وعرو�ش   ،)23/3( البالغة  علوم  يف  واالإي�صاح   ،)288( لل�صكاكي  العلوم  مفتاح  انظر:   )2(

))/)40(، وحا�صية الد�صوقي على خمت�صر املعاين )246/2(، واملنهاج الوا�صح )76/2(.

نهاية )ل)9)/ب( من ن�صخة )و(.  )3(

يف الن�صخ )ي( و )�ش(: »ت�صريح«، والر�صم يف ن�صخة )و( يحتملها.  )4(

نهاية )ل284/اأ( من ن�صخة )ي(، و)ل3)/اأ( من ن�صخة )�ش(.  )5(

يف ن�صخة )�ش(: »واإمنا«.  )6(
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ال  اأربعة   يف 
)3(

الق�صر  
)2(

واأن ح�صر طرق الق�صر،  اأن احل�صر غري   
)((

وبهذا ظهر

.
)5(

هم، واأجيب عنه باأجوبة واهية مذكورة يف علم املعاين  احل�صر كما ُتوِّ
)4(

ينتق�ش ب�صور

ا- اأن املفيد للق�صر من النوع الثاين: اإمنا هو اال�صتثناء من النفي  وظهر -اأي�صً

دون اال�صتثناء من االإثبات؛ ]لعدم �صحة اال�صتثناء فيه، ولهذا مل يعدوا اال�صتثناء من 

.
)8(

 الق�صر
)7(

 من طرق
االإثبات[)6(

واأما ما ذكره الفا�صل ال�صريف يف تعليقاته على �صرحه للمفتاح من: “اأن ال�صر 

اأو  ال�صركة  اأو  العك�ش  اعتقاد  يف  املخاطب  خطاأ  اعتبار   
)9(

ح�صن عدم  هو  ذلك  يف 

كان  اإذا  ما  بخالف  منه  امل�صتثنى  من  جزًءا  امل�صتثنى  كان  اإذا  فيما  فيها  الرتدد 

 فغري 
جزئًيا للم�صتثنى منه؛ اإذ يح�صن فيه االعتبار املذكور ب�صهادة الذوق ال�صليم”)0)(

م�صتقيم؛ الأن ال�صبب يف ذلك -كما عرفت- هو: عدم اإمكان الق�صر يف النوع االأول 

ولو كان  الثاين،  النوع  االإثبات من  اال�صتثناء من  اال�صتثناء يف  مطلًقا، وعدم �صحة 

ال�صبب ما ذكره حل�صن الق�صر فيما اإذا كان امل�صتثنى جزئًيّا يف النوع االأول كقولك: 

)ما جاءين اأحد اإال زيًدا( بالن�صب على اال�صتثناء، ولي�ش كذلك؛ لعدم االإثبات على 

.
)(((

وجه التاأكيد فيه، كما ظهر لك من التفا�صيل ال�صابقة

يف ن�صخة )ب(: »يظهر«.  )((

يف ن�صختي )�ش( و )و(: »طرف«.  )2(

وردت هنا زيادة يف ن�صخة )ي(: »من النوع الثاين«.  )3(

يف ن�صختي )�ش( و )و(: »ت�صور«.  )4(

ق كامل�صنف،  ق، ومنهم من فرَّ اختلف البالغيون يف العالقة بني الق�صر واحل�صر، فمنهم من مل يفرِّ  )5(

انظر يف ذلك: عرو�ش االأفراح ))/383و393(، وحا�صية الد�صوقي على خمت�صر املعاين )98/2)(، 

واأ�صار الزرك�صي للخالف يف البحر املحيط )92/5)(.

ما بني املعقوفتني �صاقط من ن�صخة )ب(.  )6(

يف ن�صخة )�ش(: »طرف«.  )7(

انظر: حا�صية الد�صوقي على خمت�صر املعاين )246/2(.  )8(

نهاية )ل98)/ب( من ن�صخة )ب(.  )9(

)0)( انظر: التعليق الوارد يف هام�ش: �صرح املفتاح )ل64)/اأ(، وهو نقل فيه ت�صرف.

)))( نهاية )ل92)/اأ( من ن�صخة )و(.
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 عرفت هذه املقدمة فاعلم اأن )االإله( يف قولنا: )ال اإله اإال اهلل( يطلق على 
)((

اإذا

املعبود باحلق، وال يعم املعبود بالباطل، واإال لزم الكذب؛ لكرثة املعبودات الباطلة، 

ا  علًوّ ذلك  عن  -تعاىل  باحلق  معبوًدا  امل�صتثنى  كون   
)2(

حينئذ يتعني  ال  اأن  وللزوم 

للعامل،  ال�صانع  باحلق  املعبود  املوجود  اخلا�ش   
)3(

للفرد َعَلٌم  )اهلل(  واأن  كبرًيا-، 

ولي�ش با�صم جلن�ش املعبود باحلق، واإال لزم ا�صتثناء ال�صيء من نف�صه، واإنه باطل.

 لفظه لزم 
)4(

ثم اإن امل�صتثنى املذكور بدل من ا�صم )ال( على املحل؛ اإذ لو اأبدل من

 من االإبدال على 
)6(

 مع اأنه قد انتق�ش بـ)اإال(، والالزم
)5(

اأن يعمل فيه معنى النفي

 هذه من دواخل املبتداأ واخلرب، وملا كرث حذف خربها 
املحل هو الرفع؛ الأن ])ال([)7(

؛ الأن نفي اجلن�ش يتبادر منه نفي الوجود اإذا مل 
)8(

عند القرينة حذف اخلرب ههنا

 مقام يقت�صي نفي الوجود من مقام التوحيد، فالتقدير: 
)9(

ي�صرف عنه �صارف، واأي

.
)((( )(0(

ال اإله موجود اإال اهلل موجود

يف ن�صخة )�ش(: »اإذ«.  )((

نهاية )ل284/ب( من ن�صخة )ي(.  )2(

الر�صم يف ن�صخة )�ش( يحتمل: »للمفرد«.  )3(

يف ن�صختي )ب( و)ي(: »عن«.  )4(

نهاية )ل3)/ب( من ن�صخة )�ش(.  )5(

يف ن�صخة )ب(: »والزم«.  )6(

�صاقط من ن�صخة )ب(.  )7(

اختلف العلماء يف حذف خرب )ال( يف كلمة التوحيد:   )8(

فاالأكرث على اأنه حمذوف؛ لكرثة حذفه يف كالم العرب، وهو ما ذهب اإليه امل�صنف. 	

ومنهم من ذهب اإىل اأنه غري حمذوف، وقيل: اإن لفظ اجلاللة خرُبها، وقيل: )اإال اهلل( خرُبها. 	

 ،)74( اهلل  اإال  اإله  ال  ومعنى   ،)745( اللبيب  ومغني   ،)265/(( يعي�ش  البن  املف�صل  �صرح  انظر: 

والتجريد للقاري )8)(.

يف ن�صخة )�ش(: »فاأي«.  )9(

)0)( يف ن�صخة )ي(: »االإله موجود اإال اهلل موجود«.

)))( اختلف يف تقدير اخلرب املحذوف على اأقوال كثرية يرتتب على بع�صها لوازم فا�صدة، اأ�صهرها:

اإذ يلزم من  	 اإال اهلل، وهذا ال ي�صح؛  اإله موجود  باإطالق، فيكون املراد: ال  الوجود  التقدير االأول: 

ظاهره اأن كل املعبوادات يف الوجود هي اهلل -عياًذا باهلل-، اأو يلزم الكذب بنفي وجود املعبودات =
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واعرت�ش عليه االإمام الرازي: باأن املقدر يف هذه الكلمة اإن كان املوجود مل يلزم 

 اهلل تعاىل بل 
)2(

 منه وجود ذات
]عدم اإمكان اإله غريه، واإن كان املمكن مل يلزم[))(

.
)3(

اإمكانه

ال  غريه،  عن  ونفيه  تعاىل،  هلل   
)4(

الوجود اإثبات  هو  التوحيد  باأن  عنه:  واأجيب 

اإثبات االإمكان له تعاىل، ونفيه عن غريه، واإمنا نفي االإمكان ي�صتفاد من اأدلة اأخر، 

وباأن املخاطب بهذه الكلمة امل�صركون القائلون باال�صرتاك يف املوجودية دون االإمكان؛ 

بدون  االإمكان  يف  باال�صرتاك  يقولوا  مل  لكنهم  التوحيد  اإنكار  يف  بالغوا  واإن  الأنهم 

.
)5(

الوجود

واعرت�ش عليه: باأنهم واإن مل يدعوا االإمكان لكن الرد بنفي االإمكان اأبلغ ملا فيه 

.
)7(

 فن لطيف من البالغة
)6(

من �صلوك طريقة الربهان؛ فاإنه

=الباطلة، وغري ذلك.

ا؛ اإذ املفهوم منه اأن ي�صح  	 التقدير الثاين: لنا، فيكون املراد: ال اإله لنا اإال اهلل، وهذا ال ي�صح اأي�صً

لغرينا اإله �صواه.

التقدير الثالث: املعبود بحق، فيكون املراد: ال اإله معبود بحق اإال اهلل، وهذا هو ال�صواب املتعني؛ اإذ  	

ينفي ا�صتحقاق العبودية عن غري اهلل، ويثبتها له وحده ، وهذا ما يوؤول اإليه اختيار امل�صنف، 

حيث بنيَّ اأن معنى )االإله( يف كلمة التوحيد هو املعبود باحلق فيما �صبق مع نفيه للوازم الباطلة، 

و�صيوؤكده فيما ياأتي، فالتقدير عنده: ال معبود بحق موجود اإال اهلل.

وجمموع  )307و308(،  واال�صتغناء   ،)(49/4( الرازي  وتف�صري   ،)479/9( الطربي  تف�صري  انظر: 

فتاوى ابن تيمية )3)/200(، وبدائع الفوائد )926/3(، و�صرح الطحاوية )09)(، ومعنى ال اإله اإال 

وتف�صري  القبول )6/2)4(،  ومعارج  للقاري )20و)2(،  والتجريد  والكليات )974(،  اهلل )74و75(، 

العثيمني »الفاحتة والبقرة« )206/2(. 

ما بني املعقوفتني �صاقط من ن�صخة )�ش(.  )((

نهاية )ل99)/اأ( من ن�صخة )ب(.  )2(

البدائع  وف�صول   ،)(02/(( التلويح  يف:  له  واأ�صري  و)4)/294(،   )(49/4( الرازي  تف�صري  انظر:   )3(

.)(24/2(

يف ن�صخة )ب(: »الوجودية«.  )4(

انظر يف اجلواب: التلويح ))/02)(، وفواحت الرحموت ))/338و339(.  )5(

يف الن�صخ )ب( و)ي( و )و(: »واإنه«.  )6(

انظر يف االعرتا�ش: حا�صية ح�صن جلبي على التلويح ))9(.  )7(



د. رائد بن حسني بن إبراهيم آل سبيت

العدد  الثامن واخلمسون  693العدد  الثامن واخلمسون 692

 ال يهتدي اإليها اإال البلغاء، واخلطاب ههنا 
)((

واأجيب عنه: باأن الطريقة املذكورة

.
)2(

عام لهم ولغريهم

اإذ  واقًعا موقع اخلرب؛  ا�صتثناًء مفرًغا  اأن يكون  املذكورة ال يجوز  الكلمة  اإن  ثم 

االآلهة  يكون جميع  اأن  فيلزم  اإال اهلل،  االآلهة  اإىل جميع  ُي�صند  ال   
]حينئذ[)3( املعنى 

 )4(

هو اهلل تعاىل، واإنه قول فا�صد قطًعا، ويف التلويح: “يلزم نفي مغايرة اهلل عن كل

 ي�صتلزم نفي مغايرته 
)6(

، واإنه ]باطل[، واملاآل واحد؛ الأن احتاده بجميع االآلهة
اإله”)5(

لها، ومل يرد بذلك اأن )اإال( هذه مبعنى )غري( حتى يرد عليه اأن يقال: اإن )اإال( يف 

اإله  بـ)ال  النق�ش  ا-  -اأي�صً يرد عليه  ، وال 
)7(

يكون مبعنى )غري( املفرغ ال  اال�صتثناء 

غريك( و)ال اإله �صواك(؛ فاإن الظاهر اأن كاًلّ من )غريك( و)�صواك( خرب )ال(، 

على اأنك تعلم اأن )غريك( و)�صواك( يحتمل اأن يكونا �صفتني ال�صم )ال( على املحل، 

اأو بدالن منه واخلرب حمذوف، اأي: موجود، اأو يف الوجود.

وقد يقال: نفي وجود االآلهة لي�ش مبعنى نفي وجود ذواتهم، اأي: ما ي�صمونه اآلهة، 

بل مبعنى نفي كونهم اآلهة، وهذا املعنى يح�صل من نفي كون املعبود بحق غري اهلل؛ 

الأنه يفيد ح�صر املعبودية بحق يف اهلل تعاىل.

وال يخفى عليك اأن الغر�ش االأ�صلي من التوحيد: نفي �صريك الباري من كل وجه 

 ما يتفرع عليه من املعبودية وال�صانعية ونحوهما، وملا 
)9(

 اأو
)8(

�صواًء اأكان من جهة الوجود

كان نفي الوجود م�صتلزًما لنفي الغري من غري عك�ش �صار نفي الوجود اأبلغ يف التوحيد.

يف ن�صخة )ي(: »املذكور«.  )((

انظر يف جواب االعرتا�ش: حا�صية ح�صن جلبي على التلويح ))9(.  )2(

�صاقط من ن�صخة )ب(.  )3(

نهاية )ل92)/ب( من ن�صخة )و(.  )4(

انظر: التلويح ))/02)(، وهو نقل فيه ت�صرف ي�صري.  )5(

نهاية )ل285/اأ( من ن�صخة )ي(.  )6(

انظر: حا�صية ح�صن جلبي على التلويح ))9(.  )7(

نهاية )ل99)/ب( من ن�صخة )ب(.  )8(

نهاية )ل4)/اأ( من ن�صخة )�ش(.  )9(
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اأن هذه الكلمة واإن مل يكن مفرًغا لكنه من قبيل النوع  وبهذا التف�صيل عرفت 

 امل�صتثنى فيه بدل من ا�صم )ال( على املحل، فيفيد اإثبات 
الثاين ملا عرفت من ]اأن[))(

الوجود هلل تعاىل على وجه التاأكيد، فيفيد الق�صر كما هو مقت�صى النوع الثاين، وهذا 

 �صّرح به �صاحب الهداية من اأن اال�صتثناء من النفي اإثبات على وجه التاأكيد 
]ما[)2(

 -، فال يكون التوحيد ]حينئذ[ 
)4(

- كما نقلناه عنه فيما �صبق
)3(

كما يف كلمة ال�صهادة

العلماء، وال بطريق ال�صرورة  الكلمة املذكورة كما اختاره بع�ش  اإ�صارة  حا�صاًل من 

.
)5(

كما ذهب اإليه بع�صهم، وال بعرف ال�صارع كما ادعاه البع�ش

ثم اإن الق�صر على ما عرف يف علم املعاين: اإما حتقيقي، وذلك عند ق�صد الرد 

 فيه اخلطاأ، 
)7(

، اأو تقديري، وذلك اإذا كان املخاطب ممن ميتنع
)6(

اإىل خطاأ املخاطب

فاإن املخاطب ههنا هو   ،]5 ]الفاحتة:  )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ(  اإذا قلت:  كما 

 
)8(

اأو ال�صالم-  االأنبياء -عليهم  اأو ممن هو م�صون عن اخلطاأ كما يف  تعاىل،  اهلل 

 يتوقع منهم اخلطاأ كما يف غريهم من الكاملني، ومعنى التقدير: كون 
ممن ]ال[)9(

احلقيقي  املخاطب   
)(0(

لكون اأو  والتقدير  الفر�ش  بح�صب  وال�صواب  اخلطاأ  اعتبار 

، فالق�صر يف هذه ال�صورة ملجرد التاأكيد يف االإثبات من غري ق�صد 
)(((

مقدًرا هناك

�صاقط من ن�صخة )ب(.  )((

�صاقط من ن�صختي )�ش( و)و(.  )2(

انظر: الهداية للمرغيناين )299/2(.  )3(

وذلك يف نهاية البحث الرابع من اأبحاث املقدمة.  )4(

 ،)404/4( املحيط  والبحر   ،)54/2( والتلويح   ،)50/3( الع�صد  و�صرح   ،)457( اال�صتغناء  انظر:   )5(

وفواحت الرحموت ))/338(.

انظر: االإي�صاح يف علوم البالغة )7/3(، وعرو�ش االأفراح ))/393(، وحا�صية الد�صوقي على خمت�صر   )6(

املعاين )2/2)2(.

يف ن�صخة )�ش(: »مينع«.  )7(

يف ن�صخة )ب(: »و«.  )8(

�صاقط من ن�صخة )�ش(.  )9(

)0)( نهاية )ل285/ب( من ن�صخة )ي(.

)))( نهاية )ل93)/اأ( من ن�صخة )و(.
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اإىل رد اخلطاأ.

كالدهرية،  االإله  جن�ش  لوجود  املنكر   
]اإما[))( الكلمة:  بهذه  املخاطب  اإن  ثم 

من  منهم  كاملرتدد  فيه   
)2(

املرتدد اأو  امل�صركني،  من  كاملعاندين  للتوحيد  املنكر  اأو 

مقلديهم، اأو املقر بالتوحيد كامل�صلم.

االإنكار  لكون  للتوحيد فقط؛  املنكر  منزلة   
)3(

ل ُنزِّ االأول:  النوع  بها  واإذا خوطب 

 العقل، وملا كان اأدنى مراتب هذا التنزيل جعله مرتدًدا 
)4(

للجن�ش خارًجا عن ق�صية

االإقرار  الأن  باإ�صالمه؛  يحكم  بها  هو  تكلم  واإذا   ،
)5(

التعيني ق�صر  حقه  يف  يعترب 

بالتوحيد ي�صتلزم االإقرار باجلن�ش، واإن مل يثبت العك�ش.

 ،
)7(

 الإ�صراره على االإ�صراك
)6(

واإذا خوطب بها النوع الثاين: يراد ق�صر االإفراد

 
)9(

؛ لكون التوحيد بطريق الق�صر نافًيا الحتمال
واإذا تكلم هو بها ]يحكم باإ�صالمه[)8(

ال�صركة.

 ،
)(((

 التعيني؛ لرتدده يف االإ�صراك
واإذا خوطب بها النوع الثالث: يراد ]ق�صر[)0)(

 يف هذه 
)(2(

ا-؛ ملا مر بعينه، واأما ق�صر القلب واإذا تكلم هو بها يحكم باإ�صالمه -اأي�صً

�صاقط من ن�صخة )�ش(.  )((

يف ن�صخة )ب(: »املرتددين«.  )2(

يف ن�صخة )ب(: »ينزل«.  )3(

نهاية )ل200/اأ( من ن�صخة )ب(.  )4(

عرو�ش  انظر:  ولغريه،  عليه  للمق�صور  ال�صيء  ثبوت  بني  تردد  من  به  يخاطب  ق�صر  التعيني:  ق�صر   )5(

االأفراح ))/395(.

ق�صر االإفراد: ق�صر يخاطب به من اعتقد ال�صركة بني املق�صور عليه وغريه، انظر: عرو�ش االأفراح   )6(

.)395/((

يف ن�صخة )ي(: »اال�صرتاك«.  )7(

ما بني املعقوفتني ورد يف ن�صخة )ي( مقلوًبا: »باإ�صالمه يحكم«.  )8(

يف ن�صخة )�ش(: »الحتماله«.  )9(

)0)( �صاقط من ن�صخة )�ش(.

)))( يف ن�صخة )ي(: »اال�صرتاك«.

)2)( يف ن�صخة )ي(: »الثلث«.
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ونفى وجوده  تعاىل،  اإله غري اهلل  بوجود  اأقر  نوع  يوجد   مل 
)((

اإذ واقع؛  الكلمة فغري 

تعاىل عن ذلك علوا كبرًيا.

واإذا خوطب بها النوع الرابع: يراد به الق�صر التقديري؛ ملا عرفت، واإذا تكلم 

اإىل  بركته  ولي�صل  الزوال،  عن  ل�صونه  فقط؛  االإميان  تاأكيد  به  يح�صل   
)2(

بها هو 

، وينعك�ش اأنواره اإىل اجلوارح، فيعبد اهلل كاأنه يراه كما 
)3(

القلب، وين�صرح، ويتف�صح

 تلك الكلمة الطيبة اإىل اهلل 
)4(

هو مرتبة االإح�صان التايل لالإميان، ثم ي�صعد بربكته

تعاىل، ثم ي�صرق من جناب قد�صه اأنوار االإخال�ش واليقني اإىل اأن يرتقى اإىل حالة 

حكاها حارثة عن نف�صه حني قال له ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كيف اأ�صبحت يا حارثة؟«، حيث 

ملسو هيلع هللا ىلص: »لكل حق حقيقة، فما حقيقة  ا”، فقال النبي  “اأ�صبحت موؤمًنا حًقّ قال حارثة: 

 اأنظر اإىل عر�ش ربي 
)6(

 “اأظماأت نهاري، واأ�صهرت ليلي، فكاأين
اإميانك؟«، ]قال:[)5(

اأهل النار يتعاوون فيها”، فقال  اأهل اجلنة يتزاورون، واإىل  اإىل  اأنظر  بارًزا، وكاأين 

 .
)8(

 فالزم«
)7(

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأ�صبت 

وق�صر القلب: ق�صر يخاطب به من اعتقد ثبوت ال�صيء لغري املق�صور عليه ونفيه عن املق�صور عليه، 

انظر: عرو�ش االأفراح ))/395(.

نهاية )ل4)/ب( من ن�صخة )�ش(.  )((

لتتحقق  يناق�صها؛  ما  وترك  واأداء حقها،  العمل مبقت�صاها،  باالقرتان مع  بها  التكلم  يقيد  اأن  ينبغي   )2(

  االآثار التي �صيذكرها امل�صنف، وكالمه يوؤول اإىل هذا املعنى بالنظر اإىل ا�صتدالله بخرب حارثة

الذي ورد فيه الت�صريح بالعمل. 

انظر: املفهم للقرطبي ))/204(، وفتح املجيد �صرح كتاب التوحيد )35(.

ر�صم الكلمة يف ن�صخة )�ش( يحتمل اأنها: »يتفتح«.  )3(

يف ن�صخة )ي(: »بركته«، واملثبت يف املنت من بقية الن�صخ، ولعلها: »بربكة«.  )4(

�صاقط من ن�صخة )�ش(.  )5(

نهاية )ل286/اأ( من ن�صخة )ي(.  )6(

نهاية )ل93)/ب( من ن�صخة )و(.  )7(

اأخرجه بقريب من هذا اللفظ من طريق يو�صف بن عطية عن اأن�ش بن مالك: البزار يف »م�صنده« يف   )8(

)م�صند اأبي حمزة اأن�ش بن مالك( يف )3)/333( برقم )6948(، ويو�صف بن عطية لني احلديث ال 

يحتج به، انظر: جممع الزوائد ))/57(.

وله �صواهد -فيها �صعف- من:   



د. رائد بن حسني بن إبراهيم آل سبيت

العدد  الثامن واخلمسون  697العدد  الثامن واخلمسون 696

 عنها العبارة غري 
)((

وعند ذلك ينك�صف له بحر عظيم ال �صاحل له، وال يك�صف

 :
)2(

االإ�صارة، وعن هذه احلالة عرب من قال

اأذكـره ل�صـت  ممـا  كان  مـا  وكان 
)((

اخلرب عن  ت�صاأل  وال  خرًيا  فظن 

مب�صاهدتك،  واأرواحنا  مبعرفتك،  وبواطننا  بخدمتك،  ظواهرنا  زين  اللهم 

 )3(

بالتوبة ومتعنا  اليقني،  وبرد  االإميان،  حالوة   
)2(

واأذقنا مبعاينتك،  واأ�صرارنا 

و�صرفنا  الدين،  يوم  ور�صائك  حمبتك  على  واح�صرنا  وحني،  وقت  كل  ]واالإخال�ش 
بالنظر اإىل وجهك الكرمي، يوم ال ينفع مال وال بنون اإال من اأتى اهلل بقلب �صليم، اإنك 

.
اأنت اجلواد الكرمي، والروؤوف الرحيم[)4(

حديث احلارث بن مالك االأن�صاري: اأخرجه الطرباين يف »الكبري« يف )باب احلاء( يف )266/3(  	

برقم: )3367(.

وحديث �صالح بن م�صمار وجعفر بن برقان: اأخرجه البيهقي يف »�صعب االإميان« يف )الزهد وق�صر  	

يف  حجر  ابن  وحكم  منقطع،  هذا  البيهقي:  عنه  وقال   ،)(0(08( برقم   )(60/(3( يف  االأمل( 

االإ�صابة ))/689( على طريق �صالح بن م�صمار: باأنه مع�صل.

اأبي �صيبة يف  	 وحديث حممد بن �صالح االأن�صاري -والقول فيه مع عوف بن مالك-: اأخرجه ابن 

»م�صنفه« يف )كتاب االإميان والروؤيا( يف )70/6)( برقم: )30423(.

يف  	 والروؤيا(  االإميان  )كتاب  يف  »م�صنفه«  يف  �صيبة  اأبي  ابن  اأخرجه  احلارث:  بن  زبيد  وحديث 

)70/6)( برقم )30425(.

يف ن�صخة )ب(: »تنك�صف«.  )((

يف ن�صخة )�ش(: »قاله«، والر�صم يف ن�صخة )و( يحتملها.  )2(

البيت البن املعتز بلفظ: »فكان ما كان... «، انظر: ديوانه )247(.  )((

يف ن�صخة )�ش(: »وارزقنا«.  )2(

نهاية الر�صالة يف ن�صخة )�ش(، وورد بعدها: »7) ]ذي احلجة[ يف �صنة 85))هـ«.  )3(

نهاية الر�صالة يف الن�صخ: )ب( و)ي( و)و(، وما بني املعقوفتني مل يرد يف ن�صخة )�ش(.  )4(

وورد يف )ل286/ب( من ن�صخة )ي( يف هذا املو�صع: »مت«. 

ورمز النا�صخ هنا يف )ل94)/اأ( من ن�صخة )و( بـ: »م«، ولعل مراده: اأنه مت، ويحتمل - بناًء على ترميز 

فيما بني  املذكور  الكالم  اأخذ منها  لن�صخة  اأنه رمز   - اآخر دون غريهما  به يف مو�صع وحيد  النا�صخ 

املعقوفتني؛ فقد و�صعه يف اإطار م�صتقل ي�صعر بانف�صاله عما �صبقه خا�صًة اأنه مل يرد يف الن�صخة )�ش(.
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قائمة امل�سادر واملراجع

القراآن الكرمي.. )

756هـ( . 2 ال�صبكي )ت:  تاأليف: تقي الدين علي بن عبد الكايف  االإبهاج يف �صرح املنهاج، 

وولده: تاج الدين عبد الوهاب بن علي ال�صبكي )ت: )77هـ(، درا�صة وحتقيق: د. اأحمد 

واإحياء  االإ�صالمية  للدرا�صات  البحوث  دار  ن�صر:  �صغريي،  الدين  نور  ود.  الزمزمي، 

الرتاث، ط: )، 424) هـ/2004م.

اإجابة ال�صائل �صرح بغية االآمل، حممد بن اإ�صماعيل احل�صني الكحالين املعروف باالأمري . 3

ال�صنعاين )ت82))هـ(، حتقيق: القا�صي ح�صني ال�صياغي، ود.ح�صن االأهدل، موؤ�ص�صة 

الر�صالة، بريوت، ط: )، 986)م.

اأبي احل�صن �صيف الدين علي االآمدي )ت)63هـ(، . 4 اأ�صول االأحكام، تاأليف:  االإحكام يف 

تعليق: ال�صيخ عبدالرزاق عفيفي، ن�صـر: املكتب االإ�صالمي ببريوت ودم�صق.

الطو�صي )ت505هـ(، . 5 الغزايل  اأبي حامد حممد بن حممد  تاأليف:  الدين،  اإحياء علوم 

ن�صر: دار املعرفة ببريوت.

اآداب البحث واملناظرة، تاأليف: العالمة حممد االأمني ال�صنقيطي )ت393)هـ(، حتقيق: . 6

عامل  دار  ن�صـر:  زيد،  اأبو  عبداهلل  بن  بكر  ال�صيخ  اإ�صراف:  العريفي،  عبدالعزيز  �صعود 

الفوائد، وهو من مطبوعات جممع الفقه االإ�صالمي بجدة. 

حيان . 7 ابن  يو�صف  بن  حممد  حيان  اأبي  تاأليف:  العرب،  ل�صان  من  ال�صرب  ارت�صاف 

االأندل�صي )ت745هـ(، حتقيق: رجب عثمان حممد، مراجعة: رم�صان عبدالتواب، ن�صر: 

مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ط: )، 8)4)هـ.

ابن . 8 اإبراهيم بن حممد  الدين  تاأليف: برهان  ابن مالك،  األفية  اإىل حل  ال�صالك  اإر�صاد 

ال�صلف  اأ�صواء  ن�صر:  ال�صهلي،  عو�ش  بن  حممد  د.  حتقيق:  )ت767هـ(،  اجلوزية  قيم 

بالريا�ش، ط: )، 373)هـ.

اأ�صا�ش البالغة، تاأليف: اأبي القا�صم حممود بن عمرو الزخم�صري )ت538هـ(، حتقيق: . 9

حممد با�صل عيون ال�صود، ن�صـر: دار الكتب العلمية ببريوت، ط: )، 9)4)هـ/ 998)م.
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)ت684هـ(، . 0) القرايف  اإدري�ش  بن  اأحمد  الدين  �صهاب  تاأليف:  اال�صتثناء،  يف  اال�صتغناء 

االأوىل،  الطبعة  ببريوت،  العلمية  الكتب  دار  ن�صـر:  عطا،  عبدالقادر  حممد  حتقيق: 

406)هـ/986)م. 

اأ�صماء الكتب »املتمم لك�صف الظنون«، تاأليف: عبد اللطيف بن حممد املتخل�ش بلطفي، . ))

ال�صهري بـريا�ش َزاَده )ت078)هـ(، حتقيق: د. حممد التوجني، ن�صر: دار الفكر بدم�صق، 

ط: 3، 403)هـ.

الع�صقالين . 2) حجر  ابن  علي  بن  اأحمد  الف�صل  اأبي  تاأليف:  ال�صحابة،  متييز  يف  االإ�صابة 

)ت852هـ(، حتقيق: عادل عبد املوجود وعلى معو�ش، ن�صر: دار الكتب العلمية ببريوت، 

ط: )، 5)4)هـ.

ال�صرخ�صي . 3) �صهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  االأئمة  �صم�ش  تاأليف:  ال�صرخ�صي،  اأ�صول 

)ت483هـ(، ن�صـر: دار املعرفة ببريوت.

ال�صا�صي . 4) اإ�صحاق  بن  حممد  بن  اأحمد  علي  اأبو  الدين  نظام  تاأليف:  ال�صا�صي،  اأ�صول 

)ت344هـ(، ن�صر: دار الكتاب العربي ببريوت، ط: 402)هـ/982)م.

)ت763هـ(، . 5) ال�صاحلي  املقد�صي  مفلح  بن  حممد  الدين  �صم�ش  تاأليف:  الفقه،  اأ�صول 

حتقيق: اأ.د.فهد بن حممد ال�صدحان، ن�صـر: مكتبة العبيكان بالريا�ش، ط: )، 420)هـ. 

العرب وامل�صتعربني وامل�صت�صرقني، . 6) االأعالم: قامو�ش تراجم الأ�صهر الرجال والن�صاء من 

تاأليف: خري الدين بن حممود الزركلي )ت396)هـ(، ن�صـر: دار العلم للماليني ببريوت، 

ط: 5)، 2005م.

االأنوار يف علم التوحيد »�صرح كلمتي ال�صهادة«، تاأليف: حميي الدين حممد بن �صليمان . 7)

الكافيجي )ت879هـ(، حتقيق: حليم جالي�ش، ن�صر: مركز التوثيق التابع ملجل�ش التعليم 

العايل با�صطنبول، عام 999)م.

احلاجب . 8) بابن  املعروف  عمر  بن  عثمان  عمرو  اأبي  تاأليف:  املف�صل،  �صرح  يف  االإي�صاح 

الدينية  وال�صوؤون  االأوقاف  وزارة  ن�صـر:  العليلي،  بناي  مو�صى  د.  حتقيق:  )ت646هـ(، 

باجلمهورية العراقية.

االإي�صاح يف علوم البالغة، تاأليف: جالل الدين حممد بن عبد الرحمن القزويني املعروف . 9)

بخطيب دم�صق )ت739هـ(، حتقيق: حممد خفاجي، ن�صر: دار اجليل ببريوت، ط: 3.
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الزرك�صي . 20 اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  بدر  تاأليف:  الفقه،  اأ�صول  يف  املحيط  البحر 

)ت794هـ(، ن�صر: دار الكتبي، ط: )، 4)4)هـ.

)ت)75هـ(، . )2 اجلوزية  قيم  ابن  بكر  اأبي  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  تاأليف:  الفوائد،  بدائع 

حتقيق: علي بن حمّمد العمران، ن�صر: دار عامل الفوائد مبكة املكرمة، ط: )، 425)هـ.

ال�صوكاين . 22 علي  بن  حممد  تاأليف:  ال�صابع،  القرن  بعد  من  مبحا�صن  الطالع  البدر 

)ت250)هـ(، ن�صـر: دار املعرفة ببريوت. 

بديع النظام امل�صمى بـ: نهاية الو�صول اإىل علم االأ�صول، تاأليف: مظفر الدين اأحمد بن . 23

علي بن ال�صاعاتي )ت694هـ(، حتقيق: �صعد بن غرير ال�صلمي، ر�صالة دكتوراه بجامعة 

اأم القرى عام 405)هـ.

حتقيق . 24 )ت552هـ(،  االأ�صمندي  عبداحلميد  بن  حممد  تاأليف:  االأ�صول،  يف  النظر  بذل 

االأوىل،  ط:  بالقاهرة،  الرتاث  دار  مكتبة  ن�صـر:  عبدالرب،  زكي  حممد  د.  وتعليق: 

2)4)هـ/992)م. 

الربهان يف اأ�صول الفقه، تاأليف: اإمام احلرمني اأبي املعايل عبدامللك بن عبداهلل اجلويني . 25

)ت478هـ(، حتقيق: �صالح حممد عوي�صة، ن�صـر: دار الكتب العلمية ببريوت، ط: االأوىل، 

8)4)هـ/997)م.

اأبي بكر . 26 بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، تاأليف: جالل الدين عبدالرحمن بن 

الع�صرية  املكتبة  ن�صـر:  اإبراهيم،  الف�صل  اأبي  حممد  حتقيق:  )ت))9هـ(،  ال�صيوطي 

ب�صيدا.

بيان املخت�صر �صرح خمت�صر ابن احلاجب، تاأليف: اأبي الثناء حممود بن عبدالرحمن . 27

االأ�صفهاين )ت749هـ(، حتقيق: د. حممد مظهر بقا، ن�صـر: دار املدين بال�صعودية، ط: 

االأوىل، 406)هـ/986)م. 

اجلمايل . 28 قطلوبغا  بن  قا�صم  الفداء  اأبي  تاأليف:  احلنفية،  طبقات  يف  الرتاجم  تاج 

الطبعة  بدم�صق،  القلم  دار  ن�صـر:  يو�صف،  رم�صان  خري  حممد  حتقيق:  )ت879هـ(، 

االأوىل، 3)4)هـ/992)م.

تاج العرو�ش من جواهر القامو�ش، تاأليف: حممد بن حممد احل�صيني امللقب مبرتـ�صى . 29

الزبيدي )ت205)هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققني، ن�صـر: دار الهداية.



د. رائد بن حسني بن إبراهيم آل سبيت

العدد  الثامن واخلمسون  701العدد  الثامن واخلمسون 700

التب�صرة يف اأ�صول الفقه، تاأليف: اأبي اإ�صحاق اإبراهيم بن علي ال�صريازي )ت476هـ(، . 30

حتقيق: د. حممد ح�صن هيتو، ن�صـر: دار الفكر بدم�صق، الطبعة االأوىل، 403)هـ.

التجريد يف اإعراب كلمة التوحيد وما يتعلق مبعناها من التمجيد، تاأليف: علي بن �صلطان . )3

املعروف مبال القاري )ت4)0)هـ(، حتقيق: م�صهور ح�صن �صلمان، ن�صر: املكتب االإ�صالمي 

ببريوت، ودار عمار باالأردن، ط: )، ))4)هـ.

التجريد، تاأليف: اأحمد بن حممد القدوري )ت428هـ(، حتقيق: مركز الدرا�صات الفقهية . 32

واالقت�صادية، ن�صر: دار ال�صالم بالقاهرة، ط: الثانية، 427)هـ/2006م.

التحبري يف �صرح التحرير يف اأ�صول الفقه، تاأليف: عالء الدين علي بن �صليمان املرداوي . 33

)ت885هـ(، حتقيق: عدد من املحققني، ن�صـر: مكتبة الر�صد بالريا�ش، ط: )، )42)هـ.

التح�صيل من املح�صول، تاأليف: �صراج الدين حممود بن اأبي بكر االأرموي )ت682هـ(، . 34

حتقيق: د.عبداحلميد اأبو زنيد، ن�صـر: موؤ�ص�صة الر�صالة ببريوت، ط: )، 408)هـ.

حتفة الطالب مبعرفة اأحاديث خمت�صر ابن احلاجب، تاأليف: اأبي الفداء اإ�صماعيل بن . 35

عمر بن كثري القر�صي )ت774هـ(، ن�صـر: دار ابن حزم، ط: 2، 6)4)هـ.

الرهوين . 36 مو�صى  بن  يحيى  تاأليف:  ال�صول،  منتهى  خمت�صر  �صرح  يف  امل�صوؤول  حتفة 

البحوث  دار  ن�صر:  القيم،  االأخ�صر  يو�صف  �صبيلي،  د.الهادي  حتقيق:  )ت773هـ(، 

للدرا�صات االإ�صالمية واإحياء الرتاث بدبي، ط: االأوىل، 422)هـ/2002م.

مكتبة . 37 ن�صر:  هارون،  حممد  عبدال�صالم  االأ�صتاذ  تاأليف:  ون�صرها،  الن�صو�ش  حتقيق 

اخلاجني بالقاهرة، ط: 7، 8)4)هـ. 

االأبياري . 38 اإ�صماعيل  تاأليف: علي بن  الفقه،  اأ�صول  التحقيق والبيان يف �صرح الربهان يف 

)ت6)6هـ(، حتقيق: د.علي عبدالرحمن اجلزائري، ن�صـر: دار ال�صياء بالكويت، ط: )، 

432)هـ/))20م. 

بن . 39 عبداهلل  تاأليف:  للزخم�صري،  الك�صاف  تف�صري  يف  الواقعة  واالآثار  االأحاديث  تخريج 

يو�صف الزيلعي )ت762هـ(، ن�صـر: دار ابن خزمية بالريا�ش، ط: )، 4)4)هـ.

)ت024)هـ(، . 40 البوريني  حممد  بن  احل�صن  تاأليف:  الزمان،  اأبناء  من  االأعيان  تراجم 

حتقيق: د. �صالح الدين املنجد، 959)م.
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ت�صنيف امل�صامع بجمع اجلوامع لتاج الدين ال�صبكي، تاأليف: بدر الدين حممد بن عبداهلل . )4

ن�صر:  الزرك�صي )ت794هـ(، حتقيق: د. �صيد عبدالعزيز، ود. عبداهلل ربيع،  بهادر  بن 

مكتبة قرطبة، توزيع: املكتبة املكية، ط: )، عام 8)4)هـ.

تف�صري الطربي امل�صمى بـ: جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، تاأليف: اأبي جعفر حممد . 42

بن جرير الطربي )ت0)3هـ(، حتقيق: ال�صيخ اأحمد �صاكر، ن�صـر: موؤ�ص�صة الر�صالة، ط: 

)، 420)هـ.

)ت)42)هـ(، . 43 العثيمني  �صالح  بن  حممد  تاأليف:  والبقرة”،  »الفاحتة  العثيمني  تف�صري 

ن�صر: دار ابن اجلوزي، ط: )، 423)هـ.

تف�صري القرطبي امل�صمى بـ: اجلامع الأحكام القراآن، تاأليف: اأبي عبداهلل حممد بن اأحمد . 44

االأن�صاري القرطبي )ت)67هـ(، حتقيق: اأحمد الربدوين، واإبراهيم اأطفي�ش، ن�صـر: دار 

الكتب امل�صرية بالقاهرة، ط: 2، 384)هـ. 

التيمي . 45 عمر  بن  حممد  الدين  فخر  تاأليف:  الغيب،  مفاتيح  بـ:  امل�صمى  الكبري  التف�صري 

الرازي )ت606هـ(، ن�صر: دار اإحياء الرتاث العربي ببريوت، ط: 3، 420)هـ.

الباقالين )ت403هـ(، . 46 بكر  اأبي  القا�صي  الطيب  بن  تاأليف: حممد  واالإر�صاد،  التقريب 

حتقيق: د. عبداحلميد بن علي اأبو زنيد، ن�صر: موؤ�ص�صة الر�صالة، ط: 2، 8)4)هـ/998)م.

التقرير والتحبري على حترير الكمال ابن الهمام، تاأليف: اأبي عبداهلل حممد بن حممد . 47

 ،2 ط:  ببريوت،  العلمية  الكتب  دار  ن�صـر:  )ت879هـ(،  احلنفي  احلاج  بابن  املعروف 

403)هـ/983)م.

تقومي االأدلة يف اأ�صول الفقه، تاأليف: اأبي زيد عبيداهلل بن عمر الدبو�صي )ت430هـ(، . 48

حتقيق: خليل املي�ش، ن�صـر: دار الكتب العلمية ببريوت، ط: )، )42)هـ/)200م.

التلخي�ش احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري، تاأليف: اأبي الف�صل اأحمد بن علي ابن . 49

حجر الع�صقالين )ت852هـ(، ن�صـر: دار الكتب العلمية ببريوت، ط: )، 9)4)هـ/989)م.

عبداهلل . 50 بن  عبدامللك  املعايل  اأبي  احلرمني  اإمام  تاأليف:  الفقه،  اأ�صول  يف  التلخي�ش 

الب�صائر  دار  ن�صـر:  العمري،  وب�صري  النبايل،  اهلل  عبد  حتقيق:  )ت478هـ(،  اجلويني 

االإ�صالمية ببريوت. 

التفتازاين . )5 عمر  بن  م�صعود  الدين  �صعد  تاأليف:  التنقيح،  ملنت  التو�صيح  على  التلويح 
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)ت793هـ(، ن�صـر: مكتبة �صبيح مب�صر.

التمهيد يف اأ�صول الفقه، تاأليف: اأبي اخلطاب حمفوظ بن اأحمد الكلوذاين )ت0)5هـ(، . 52

حتقيق: د. مفيد اأبو عم�صة، وحممد اإبراهيم، ن�صـر: مركز البحث العلمي واإحياء الرتاث 

االإ�صالمي، ط: )، 406)هـ/985)م. 

بن احل�صن . 53 الرحيم  الدين عبد  تاأليف: جمال  االأ�صول،  الفروع على  التمهيد يف تخريج 

 ،( ط:  ببريوت،  الر�صالة  موؤ�ص�صة  ن�صـر:  هيتو،  د.حممد  حتقيق:  )ت772هـ(،  االإ�صنوي 

400)هـ.

متهيد القواعد ب�صرح ت�صهيل الفوائد، تاأليف: حممد بن يو�صف بن اأحمد املعروف بناظر . 54

اجلي�ش )ت778هـ(، حتقيق: اأ.د.علي حممد فاخر واآخرون، ن�صر: دار ال�صالم بالقاهرة، 

ط: )، 428)هـ.

تهذيب اللغة، تاأليف: اأبي من�صور حممد بن اأحمد االأزهري الهروي )ت370هـ(، حتقيق: . 55

حممد عو�ش مرعب، ن�صـر: دار اإحياء الرتاث العربي ببريوت، ط: )، )200م.

املعروف . 56 البخاري  بن حممود  اأمني  تاأليف: حممد  التحرير،  كتاب  على  التحرير  تي�صري 

باأمري باد�صاه احلنفي )ت972هـ(، ن�صـر: دار الفكر ببريوت، 7)4)هـ/996)م.

اجلواهر امل�صية يف طبقات احلنفية، تاأليف: عبدالقادر بن حممد القر�صي )ت775هـ(، . 57

ن�صـر: مري حممد كتب خانه بكرات�صي.

حا�صية الد�صوقي على خمت�صر املعاين ل�صعد الدين التفتازاين، تاأليف: حممد بن عرفة . 58

الد�صوقي )ت230)هـ(، حتقيق: عبداحلميد هنداوي، ن�صر: املكتبة الع�صرية ببريوت.

اجلرجاين . 59 حممد  بن  علي  ال�صريف  تاأليف:  التلويح،  على  اجلرجاين  ال�صريف  حا�صية 

على  من�صورة   ،)462( رقم  حتت  اأفندي  اهلل  جار  مكتبة  يف  خطية  ن�صخة  )6)8هـ(، 

ال�صبكة. 

نهاية . 60 وحتى  الكتاب  تعريف  نهاية  - )من  درا�صة وحتقيق   - التلويح  على  حا�صية جلبي 

خليفة  حممد  حتقيق:  )ت886هـ(،  الفناري  جلبي  ح�صن  الدين  بدر  تاأليف:  العام(، 

الزعبي، ر�صالة ماج�صتري بجامعة الريموك يف االأردن عام 2)20م.

حا�صية جلبي على التلويح، تاأليف: ح�صن جلبي الفناري )ت886هـ(، الطبعة احلجرية.. )6
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الهيئة . 62 ن�صـر:  )ت392هـ(،  املو�صلي  جني  بن  عثمان  الفتح  اأبي  تاأليف:  اخل�صائ�ش، 

امل�صـرية العامة للكتاب، ط: 4. 

الدرر اللوامع يف �صرح جمع اجلوامع، تاأليف: �صهاب الدين اأحمد بن اإ�صماعيل الكوراين . 63

)ت893هـ(، حتقيق: �صعيد بن غالب املجيدي، ن�صر: اجلامعة االإ�صالمية، املدينة املنورة، 

429)هـ/2008م.

ديوان ابن الرومي، لعلي بن العبا�ش املعروف بابن الرومي )ت283هـ(، �صرح: االأ�صتاذ . 64

اأحمد ح�صن ب�صج، ن�صر: دار الكتب العلمية ببريوت، ط: 3، 423)هـ. 

ديوان االإ�صالم، تاأليف: �صم�ش الدين حممد بن عبدالرحمن الغزي )ت67))هـ(، حتقيق: . 65

�صيد ك�صروي ح�صن، ن�صـر: دار الكتب العلمية ببريوت، ط: )، ))4)هـ/990)م.

ديوان املتنبي، اأبي اأحمد بن احل�صني اجلعفي )ت354هـ(، ن�صر: دار بريوت، 403)هـ.. 66

ديوان عبداهلل بن املعتز العبا�صي )ت296هـ(، ن�صر: دار �صادر ببريوت.. 67

حممود . 68 بن  حممد  الدين  اأكمل  تاأليف:  احلاجب،  ابن  خمت�صر  �صرح  والنقود  الردود 

البابرتي )ت786هـ(، حتقيق: د. �صيف اهلل بن �صالح العمري، واأ.د. ترحيب بن ربيعان 

الدو�صري، ن�صـر: مكتبة الر�صد بالريا�ش، ط: )، 426)هـ/2005م. 

زاده . 69 كربي  بطا�ش  املعروف  م�صطفى  بن  اأحمد  الدين  ع�صام  تاأليف:  االآداب،  ر�صالة 

)ت968هـ(، حتقيق: حايف النبهان، ن�صر: دار الظاهرية بالكويت، ط: )، 433)هـ.

م�صطفى . 70 بن  اأحمد  الدين  ع�صام  تاأليف:  النافعة،  العلوم  لو�صف  اجلامعة  الر�صالة 

املعروف بطا�ش كربي زاده )ت968هـ(، حتقيق: د. علي حممد زينو، ن�صر: دار اللباب، 

438)هـ.

ر�صالة احلدود، تاأليف: علي بن عي�صى الرماين )ت384هـ(، حتقيق: اإبراهيم ال�صامرائي، . )7

ن�صر: دار الفكر بعمان. 

ال�صبكي . 72 علي  عبدالوهاب  الدين  تاج  تاأليف:  احلاجب،  ابن  خمت�صر  عن  احلاجب  رفع 

الكتب ببريوت، ط:  ن�صـر: عامل  )ت)77هـ(، حتقيق: علي معو�ش، وعادل عبداملوجود، 

االأوىل، 9)4)هـ/999)م. 

قدامة . 73 ابن  اأحمد  بن  عبداهلل  الدين  موفق  تاأليف:  املناظر،  وجنة  الناظر  رو�صة 
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والتوزيع، ط:  والن�صر  للطباعة  الرّيان  موؤ�ص�صة  ن�صر:  املقد�صي )ت620هـ(،  اجلماعيلي 

2، 423)هـ/2002م.

�صلم الو�صول اإىل طبقات الفحول، تاأليف: م�صطفى بن عبد اهلل الق�صطنطيني املعروف . 74

مكتبة  ن�صر:  االأرناوؤوط،  حممود  حتقيق:  )ت067)هـ(،  خليفة  وبحاجي  جلبي  بـكاتب 

اإر�صيكا، 0)20م.

حتقيق: . 75 )ت748هـ(،  الذهبي  اأحمد  بن  حممد  احلافظ  تاأليف:  النبالء،  اأعالم  �صري 

جمموعة من املحققني باإ�صراف: �صعيب االأرنوؤوط، ن�صـر: موؤ�ص�صة الر�صالة ببريوت، ط: 

3، 405)هـ/985)م.

ال�صايف يف �صرح م�صند ال�صافعي، تاأليف: جمد الدين املبارك بن حممد ابن االأثري اجلزري . 76

)ت606هـ(، حتقيق: اأحمد بن �صليمان، ن�صر: مكتبة الر�صد بالريا�ش، ط: )، 426)هـ.

الَعكري . 77 العماد  بن  اأحمد  بن  عبداحلي  تاأليف:  ذهب،  من  اأخبار  يف  الذهب  �صذرات 

ابن  دار  ن�صـر:  االأرنوؤوط،  تخريج: عبدالقادر  االأرنوؤوط،  )ت089)هـ(، حتقيق: حممود 

كثري بدم�صق وبريوت، ط: )، 406)هـ/986)م.

الق�صريي . 78 الدين حممد بن علي  تقي  الفتح  اأبي  تاأليف:  االأحكام،  باأحاديث  االإملام  �صرح 

املعروف بابن دقيق العيد )ت702هـ(، حتقيق وتعليق: حممد خلوف العبداهلل، ن�صـر: دار 

النوادر ب�صوريا ولبنان والكويت، ط: 3، )43)هـ/0)20م. 

املعروف . 79 االإ�صرتاباذي  احل�صن  بن  حممد  تاأليف:  احلاجب،  ابن  لكافية  الر�صي  �صرح 

بالر�صي )نحو686هـ(، حتقيق: د. ح�صن بن حممد احلفظي، ن�صر: جامعة االإمام حممد 

بن �صعود االإ�صالمية، ط: )، 4)4)هـ/993)هـ.

�صرح ال�صنة، تاأليف: حميي ال�صنة احل�صني بن م�صعود البغوي )ت6)5هـ(، حتقيق: �صعيب . 80

االأرنوؤوط، وحممد زهري ال�صاوي�ش، ن�صـر: املكتب االإ�صالمي بدم�صق، ط: 2، 403)هـ.

�صرح العقيدة الطحاوية، تاأليف: �صدر الدين حممد بن علّي ابن اأبي العز )ت792هـ(، . )8

تخريج: نا�صر الدين االألباين، ن�صر: دار ال�صالم عن مطبوعة املكتب االإ�صالمي، 426)هـ.

�صرح املعامل يف اأ�صول الفقه، تاأليف: عبداهلل بن حممد الفهري املعروف بابن التلم�صاين . 82

)ت644هـ(، حتقيق: عادل عبداملوجود، وعلي معو�ش، ن�صـر: عامل الكتب ببريوت، ط: )، 

9)4)هـ. 



االستقصاء يف مباحث االستثناء - دراسة وحتقيًقا

العدد  الثامن واخلمسون  705العدد  الثامن واخلمسون 704

�صرح مفتاح العلوم، تاأليف: ال�صريف علي بن حممد اجلرجاين )ت6)8هـ(، ن�صخة خطية . 83

يف مكتبة اأيا�صوفيا حتت رقم )0)44(، من�صور على ال�صبكة.

بابن . 84 املعروف  االأ�صدي  يعي�ش  بن  علي  بن  يعي�ش  تاأليف:  للزخم�صري،  املف�صل  �صرح 

 ،( ط:  ببريوت،  العلمية  الكتب  دار  ن�صـر:  يعقوب،  اإميل  د.  تقدمي:  )ت643هـ(،  يعي�ش 

422)هـ/)200م.

حا�صية . 85 ومعه:  )ت6)8هـ(،  اجلرجاين  حممد  بن  علي  ال�صريف  تاأليف:  املواقف،  �صرح 

ال�صيالكوتي واحللبي، �صبط: حممود الدمياطي، ن�صر: دار الكتب العلمية ببريوت، ط: )، 

9)4)هـ/998)م.

�صرح تنقيح الف�صول يف اخت�صار املح�صول يف االأ�صول، تاأليف: اأحمد بن اإدري�ش القرايف . 86

)ت684هـ(، حتقيق: طه عبدالروؤوف �صعد، ن�صـر: �صركة الطباعة الفنية املتحدة، ط: )، 

393)هـ/973)م.

�صرح �صحيح م�صلم امل�صمى بـ: املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج، تاأليف: يحيى بن . 87

�صرف النووي )ت676(، ن�صـر: دار اإحياء الرتاث ببريوت، ط: 2، 392)هـ. 

املرزبان . 88 بن  اهلل  عبد  بن  احل�صن  ال�صريايف  �صعيد  اأبي  تاأليف:  �صيبويه،  كتاب  �صرح 

)ت368هـ(، حتقيق: اأحمد مهديل، علي �صيد، ن�صر: دار الكتب العلمية ببريوت، ط: )، 

2008 م.

اأبي الربيع �صليمان بن عبدالقوي الطويف )ت6)7هـ(، . 89 �صرح خمت�صر الرو�صة، تاأليف: 

حتقيق: عبداهلل الرتكي، ن�صـر: موؤ�ص�صة الر�صالة، ط: )، 407)هـ/987)م.

االإيجي . 90 عبدالرحمن  الدين  ع�صد  القا�صي  تاأليف:  االأ�صويل،  املنتهى  خمت�صر  �صرح 

)ت756هـ(، ومعه: حا�صية �صعد الدين التفتازاين، حتقيق: حممد ح�صن اإ�صماعيل، ن�صـر: 

دار الكتب العلمية ببريوت، ط: االأوىل، 424)هـ/2004م.

حتقيق: . )9 )ت458هـ(،  بالبيهقي  املعروف  احل�صني  بن  اأحمد  تاأليف:  االإميان،  �صعب 

د.عبدالعلي حامد، ن�صـر: مكتبة الر�صد بالريا�ش بالتعاون مع الدار ال�صلفية ببومباي يف 

الهند، ط: )، 423)هـ/2003م.

كرْبي . 92 بطا�ْش  املعروف  خليل  بن  م�صطفى  بن  اأحمد  تاأليف:  النعمانية،  ال�صقائق 

بايل  بن  علي  تاأليف:  الروم،  اأفا�صل  ذكر  يف  املنظوم  العقد  وبذيله:  )ت968هـ(،  َزاَدْه 
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)ت992هـ(، ن�صر: دار الكتاب العربي ببريوت.

اجلوهري . 93 حماد  بن  اإ�صماعيل  ن�صر  اأبي  تاأليف:  العربية،  و�صحاح  اللغة  تاج  ال�صحاح 

)ت393هـ(، حتقيق: اأحمد عبدالغفور عطار، ن�صـر: دار العلم للماليني ببريوت، ط: 4، 

407)هـ /987)م.

�صحيح البخاري امل�صمى بـ: اجلامع امل�صند ال�صحيح املخت�صر من اأمور ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 94

و�صننه واأيامه، ملحمد بن اإ�صماعيل البخاري )ت256هـ(، حتقيق: حممد زهري النا�صر، 

ن�صـر: دار طوق النجاة، ط: )، 422)هـ.

عبدالباقي، . 95 حممد  حتقيق:  )ت)26هـ(،  الق�صريي  احلجاج  بن  مل�صلم  م�صلم،  �صحيح 

ن�صـر: دار اإحياء الرتاث العربي ببريوت.

الطبقات ال�صنية يف تراجم احلنفية، تاأليف: تقي الدين بن عبدالقادر الغزي )ت005)هـ(، . 96

حتقيق: د. عبدالفتاح احللو، ن�صر: دار الرفاعي بالريا�ش، ط: )، 403)هـ/983)م. 

طبقات املف�صرين، تاأليف: اأحمد بن حممد االأدنه وي )تويف بالقرن ))هـ(، حتقيق: �صليمان . 97

بن �صالح اخلزي، ن�صـر: مكتبة العلوم واحلكم بال�صعودية، ط: )، 7)4)هـ/997)م.

طبقات املف�صرين، تاأليف: �صم�ش الدين حممد بن علي الداوودي )ت945هـ(، مراجعة . 98

و�صبط: جلنة من العلماء باإ�صراف النا�صر، ن�صـر: دار الكتب العلمية بريوت. 

اء حممد بن احل�صني )ت458 هـ(، . 99 العدة يف اأ�صول الفقه، تاأليف: القا�صي اأبي يعلى الَفرَّ

حتقيق: د. اأحمد بن علي بن �صري املباركي، 0)4)هـ/990)م. 

ال�صبكي . 00) علي  بن  اأحمد  الدين  بهاء  تاأليف:  املفتاح،  تلخي�ش  �صرح  يف  االأفراح  عرو�ش 

 ،( ط:  ببريوت،  الع�صرية  املكتبة  ن�صر:  هنداوي،  عبداحلميد  د.  حتقيق:  )ت773هـ(، 

423)هـ.

القرايف . )0) اإدري�ش  بن  اأحمد  العبا�ش  اأبي  تاأليف:  والعموم،  اخل�صو�ش  يف  املنظوم  العقد 

 ،( ط:  الكتبي،  ودار  املكية  املكتبة  ن�صـر:  عبداهلل،  اخلتم  اأحمد  حتقيق:  )ت684هـ(، 

420)هـ/999)م.

املخزومي، . 02) د. مهدي  الفراهيدي )ت70)هـ(، حتقيق:  اأحمد  بن  تاأليف: اخلليل  العني، 

ود.اإبراهيم ال�صامرائي، ن�صـر: دار ومكتبة الهالل.
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د. . 03) حتقيق:  )ت224هـ(،  الهروي  �صاّلم  بن  القا�صم  ُعبيد  اأبي  تاأليف:  احلديث،  غريب 

حممد خان، ن�صـر: مطبعة دائرة املعارف العثمانية بحيدر اآباد، ط: )، 384)هـ/964)م.

الهندي . 04) االأرموي  عبدالرحيم  بن  حممد  الدين  �صفي  تاأليف:  الفقه،  اأ�صول  يف  الفائق 

)ت5)7هـ(، حتقيق: حممود ن�صار، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: )، 426)هـ/2005م.

فتح الباري �صرح �صحيح البخاري، تاأليف: اأحمد بن علي ابن حجر الع�صقالين )ت852هـ(، . 05)

عليه تعليقات: العالمة عبد العزيز بن باز، ن�صـر: دار املعرفة ببريوت، 379)هـ. 

بابن . 06) املعروف  ال�صيوا�صي  عبدالواحد  بن  حممد  تاأليف:  الهداية،  �صرح  يف  القدير  فتح 

الهمام )ت)86هـ(، دار الفكر. 

فتح املجيد �صرح كتاب التوحيد، تاأليف: عبد الرحمن بن ح�صن بن حممد بن عبد الوهاب . 07)

التميمي )ت285)هـ(، حتقيق: حممد الفقي، ن�صر: مطبعة ال�صنة املحمدية مب�صر، ط: 

7، 377)هـ.

القرايف . 08) اإدري�ش  بن  اأحمد  تاأليف:  الفروق،  اأنواء  يف  الربوق  اأنوار  بـ:  امل�صمى  الفروق 

)ت684هـ(، ن�صـر: عامل الكتب.

الفناري . 09) حمزة  بن  حممد  الدين  �صم�ش  تاأليف:  ال�صرائع،  اأ�صول  يف  البدائع  ف�صول 

 ،( اإ�صماعيل، ن�صـر: دار الكتب العلمية ببريوت، ط:  )ت834هـ(، حتقيق: حممد ح�صن 

427)هـ/2006م.

)ت370هـ(، . 0)) اجل�صا�ش  الرازي  علي  بن  اأحمد  بكر  اأبي  تاأليف:  االأ�صول،  يف  الف�صول 

ن�صـر: وزارة االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية بالكويت، ط: 2، 4)4)هـ/994)م.

اللكنوي . ))) ال�صهالوي  حممد  عبدالعلي  تاأليف:  الثبوت،  م�صلم  ب�صرح  الرحموت  فواحت 

)ت225)هـ(، �صبط وت�صحيح: عبداهلل عمر، ن�صـر: دار الكتب العلمية ببريوت، ط: )، 

423)هـ/2002م. 

اللكنوي . 2)) عبداحلي  حممد  احل�صنات  اأبي  تاأليف:  احلنفية،  تراجم  يف  البهية  الفوائد 

)304)هـ(، ت�صحيح وتعليق: حممد بدر الدين اأبو فرا�ش النع�صاين، ن�صـر: دار املعرفة 

للطباعة والن�صـر ببريوت.

عبدالدائم . 3)) بن  حممد  الدين  �صم�ش  احلافظ  تاأليف:  االألفية،  �صرح  يف  ال�صنية  الفوائد 

الربماوي)ت)83هـ(، حتقيق: عبداهلل مو�صى، ن�صـر: مكتبة التوعية االإ�صالمية، ومكتبة 
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دار الن�صيحة باملدينة املنورة، ط: االأوىل، 436)هـ/5)20م.

العربي . 4)) بن  عبداهلل  بن  حممد  بكر  اأبي  تاأليف:  اأن�ش،  بن  مالك  موطاأ  �صرح  يف  القب�ش 

املعافري )ت543هـ(، حتقيق: د. حممد ولد كرمي، ن�صـر: دار الغرب االإ�صالمي، ط: )، 

992)م. 

القواطع يف اأ�صول الفقه اأو قواطع االأدلة، تاأليف: اأبي املظفر من�صور بن حممد ال�صمعاين . 5))

)ت489هـ(، حتقيق: حممد اإ�صماعيل، ن�صـر: دار الكتب العلمية، ط: )، 8)4)هـ/999)م.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني, وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني, نبينا 

العلماء يف  من  كثري  عادة  فقد جرت  بعد:  اأما  اأجمعني,  و�سحبه  اآله  وعلى  حممد, 

مقدمة م�سنفاتهم اأو خامتها على و�سع م�سطلحات علمية خا�سة, على هيئة األفاظ, 

وحروف, ورموز, واألقاب؛ ت�ستعمل ملعاٍن خا�سة كالعزو والنقل والإ�سارة والخت�سار 

تلك  ترد  الأحيان  بع�ض  ويف  وغريها,  والإ�سافة  والت�سحيح  والتقوية  والرتجيح 

امل�سطلحات يف كتبهم دون الت�سريح مبعناها؛ اكتفاًء مبعناها الدارج بني اأهل العلم, 

اأو و�سوحها, اأو غري ذلك من الأ�سباب. كما اأنه �ُسِهر عن بع�سهم انفراده مب�سطلح 

اأكرث من ذكره يف  اأنه  اأو   ,
)1(

التن�سي�ض عليه وبيان معناه عنده �َسْبَقه يف  اأو  معني, 

ج املقد�سي, احلنبلي, امللقب  كتبه, ومنهم: العالمة حممد بن مفلح بن حممد بن مفرِّ

ب�سم�ض الدين, واملكنى باأبي عبداهلل, )ت763هـ( , حيث و�سع يف مقدمة كتابه 

بع�ض  ووردت  الإجمال,  وجه  على  بها  املراد  وبنيَّ  العلمية,  م�سطلحاته  “الفروع” 

ولكن  املحرر”,  م�سكل  على  ال�سنية  والفوائد  “النكت  حا�سية:  يف  امل�سطلحات  تلك 

ه,  يتوجَّ ه,  )متوجِّ قوله:  بها,  �ُسِهر  التي  امل�سطلحات  اأبرز  ومن  بها.  املراد  يبني  مل 

ه...فهو  ه...اأو متجِّ ه(, قال  يف مقدمة الفروع: “واإذا قلت: ويتوجَّ ه, متجِّ يتجِّ

ا اأو نقاًل عن اأبي بكر, اأو القا�سي, اأو  �سبق ابن مفلح يف التن�سي�ض على التوجيه, ابن قدامة-اإما ن�سً  )1(

غريهما-, وابن تيمية, وغريهما, بل ن�ض على توجيهاتهما يف النكت والفوائد ال�سنية يف ثالثة وثالثني 

 يف  اأبو زيد  بكر  واأ�سار د.  املغني )468/4, 342/6(.  اأمثلته:  �سياأتي-. ينظر يف  مو�سًعا-كما 

يتداولها  التي  العامة  امل�سطلحات  اأن هذا من  اإىل  اأحمد, )171/1(  الإمام  املف�سل ملذهب  املدخل 

علماء املذهب كافة, وبني اأن ابن مفلح زاده يف الفروع, ثم عقب باأن لبن مفلح م�سطلحات خا�سة, 

ومل يخ�ض التوجيه بابن مفلح. وهذا املو�سوع �سالح لأن يفرد ببحث م�ستقل. 
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؛ وحيث اإنَّه جمعت توجيهاته الفقهية يف كتاب “الفروع”, و�سجلت يف 
من عندي”)1(

للق�ساء  العايل  باملعهد  املقارن  الفقه  ق�سم  يف  الدكتوراه  درجة  لنيل  علمية  ر�سائل 

-مل ينته اأحد الباحثني منها بعد-. وحيث اإن هذا امل�سطلح ورد يف حا�سية: “النكت 

ح مبعناه  , ومل ُي�سرِّ
)2(

والفوائد ال�سنية على م�سكل املحرر” يف �ستة وع�سرين مو�سًعا

يف املقدمة اأو اخلامتة, ومل تتكرر هذه التوجيهات يف كتاب الفروع, ومل ي�سبق بحثها؛ 

لذا رغبت يف جمع توجيهاته الواردة يف حا�سية “النكت والفوائد ال�سنية”, ودرا�ستها, 

وحماولة التو�سل ملراده  بهذا امل�سطلح.

م�ساألة,  اثنتا ع�سرة  م�سائله:  الإقرار من احلا�سية, وعدد  باب  واقت�سرت على 

بـ:  واأ�سميته  م�ساألة,  ع�سرة  اأربع  وعددها:  اآخر,  زميل  امل�سائل  بقية  و�سيدر�ض 

)التوجيهات الفقهية عند ابن مفلح يف حا�سية النكت والفوائد ال�سنية على م�سكل 

املحرر يف باب الإقرار جمًعا ودرا�سة(.

و�سابط البحث هو: التوجيهات التي �سّرح بها ابن مفلح, و�سّحت ن�سبتها اإليه, 

 ,
)4(

, وابن تيمية
)3(

واأما التي نقلها عن غريه ومل يعلق عليها, كتوجيهات ابن قدامة

.)6/1(  )1(

مو�سعان,  البيوع:  ويف  مو�سعان,  اجلنائز:  ويف  خم�سة,  ال�سالة:  ويف  واحد,  مو�سع  الطهارة:  ففي   )2(

ويف الدعاوى والأميان: مو�سع واحد, ويف ال�سهادات: ثالثة, ويف الإقرار: اثنا ع�سر مو�سًعا. ينظر يف 

املوا�سع من حا�سية النكت والفوائد ال�سنية: )30/1, 91, 126, 179, 234, 267, 293, 312, 394, 

.)335 ,334 ,333 ,332 ,328 ,327 ,305 ,274 ,233 ,209, 204 ,196 ,154 ,59/3( ,)430

موفق  ال�ساحلي,  الدم�سقي,  ثم  اجلماعيلي,  املقد�سي,  قدامة  بن  بن حممد  اأحمد  بن  عبداهلل  هو:   )3(

موؤلفاته:  من  620هـ.  �سنة:  وتويف  541هـ,  عام:  ولد  الأ�سويل.  الفقيه,  احلنبلي,  حممد,  اأبو  الدين, 

“املغني يف �سرح خمت�سر اخلرقي”, و“رو�سة الناظر وجنة املناظر”. ينظر ترجمته يف: ذيل طبقات 
احلنابلة, لبن رجب )281/3 وما بعدها(. 

تقي  الدم�سقي,  النمريي, احلراين,  تيمية  بن  بن عبداهلل  بن عبدال�سالم  بن عبداحلليم  اأحمد  هو:   )4(

الدين, و�سيخ الإ�سالم, املجتهد. ولد عام: 661هـ, وتويف �سنة: 728هـ. من موؤلفاته: “اقت�ساء ال�سراط 

امل�ستقيم”, و“درء تعار�ض العقل والنقل”, و“منهاج ال�سنة النبوية”, و“العدة يف �سرح العمدة”. ينظر 

18, 42 وما  الدرية من مناقب �سيخ الإ�سالم ابن تيمية, لبن عبدالهادي )�ض:  العقود  ترجمته يف: 

بعدها(.
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.
)1(

وغريهما , فلي�ست داخلة يف البحث

وتتحقق اأهمية املو�سوع, واأ�سباب اختياره -اإ�سافة اإىل ما ُذكر اآنًفا- فيما ياأتي: 

النكت . 1 تناولت حا�سية  اأ�سولية تطبيقية �سابقة  اأو  عدم وجود درا�سة فقهية 

والفوائد ال�سنية على م�سكل املحرر, �سواًء بجمع اختيارات ابن مفلح منها, 

اأو جمع القواعد وال�سوابط والأ�سول والكليات الواردة فيها, اأو غري ذلك-

علماء  ونقل  احلنبلي,  املذهب  يف  احلا�سية  اأهمية  مع  اطالعي-,  ح�سب 

الفنون,  و�سائر  الفقه  يف  ومتيزه  املوؤلف  مكانة  اإىل  اإ�سافة  منها,  املذهب 

ويف الفقه احلنبلي خا�سة, ومعرفته التامة بروايات الإمام اأحمد الفقهية, 

واهتمامه باختيارات ابن تيمية.

ابن . 2 عن  �ُسهر  الذي  )التوجيه(  مب�سطلح  املراد  بيان  اإىل  التو�سل  حماولة 

مفلح, وهل هناك فرق بني حا�سية النكت والفوائد ال�سنية, وكتاب الفروع يف 

اإيراده للتوجيه. 

الإ�سهام يف دعم املكتبة الإ�سالمية بدرا�سة هذه امل�سائل العلمية الدقيقة.. 3

الدرا�ضات ال�ضابقة: 

بعد البحث والطالع يف فهار�ض اجلامعات, واملكتبات, وال�سبكة العنكبوتية حول 

ما ُكتب يف هذا املو�سوع, وقفت على م�سروعني علميني: 

امل�سروع الأول: “اختيارات ابن مفلح الفقهية...جمًعا ودرا�سة”, للباحثني: وا�سل 

ر�سالتان علميتان مقدمتان  الداود, وهما  وفهد بن حممد  املذن,  داود  ابن 

عام  للق�ساء,  العايل  باملعهد  املقارن  الفقه  ق�سم  يف  الدكتوراه  درجة  لنيل 

1422هـ, و 1424هـ.

وقد اأح�سيت التوجيهات التي نقلها عن غريه فوجدت عددها: ثالثة وثالثني توجيًها. ينظر يف املوا�سع   )1(

من حا�سية النكت والفوائد ال�سنية: )391/1, 396, 407, 417, 423, 436, 437(, )91/3, 96, 117, 

 ,313 ,293 ,287 ,284 ,266 ,240 ,230 ,213 ,204 ,187 ,182 ,180 ,177 ,148 , 143 ,120 ,119

.)346 ,337 ,331 ,322
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“التوجيهات الفقهية عند ابن مفلح يف كتابه الفروع... درا�سة  امل�سروع الثاين: 

الفقه  ق�سم  يف  الدكتوراه  درجة  لنيل  مقدم  علمي  م�سروع  مقارنة”,  فقهية 

مل  طالب,  ت�سعة  فيه  �سارك  1440هـ,  عام  للق�ساء  العايل  باملعهد  املقارن 

ُي�سلِّم اأحد منهم حتى الآن. وكان باب الإقرار من ن�سيب الباحث: اأحمد بن 

طالب بن حميد خان.

وبعد الطالع على امل�سروع الأول, وخطط امل�سروع الثاين تبني يل: اقت�سارهما 

على كتاب الفروع فقط, ومل يتناول حا�سية النكت والفوائد ال�سنية, ول التوجيهات 

الواردة فيها, فم�سائل هذا البحث مل ترد يف امل�سروعني ال�سابقني.

منهج البحث: 

راعيت يف كتابة هذا البحث املنهج الآتي: 

يف كل م�ساألة �سرت على املنهج املعتمد يف ق�سم الفقه املقارن باملعهد العايل . 1

للق�ساء -الذي اأنتمي له- مل�سروع التوجيهات الفقهية يف كتاب الفروع, بذكر 

ما ياأتي مرتًبا: ن�ض التوجيه, ثم �سورة امل�ساألة, ثم ماأخذ التوجيه, ثم ال�سبق 

بهذا التوجيه, ثم درجة التوجيه يف املذهب احلنبلي, ثم موقع التوجيه من 

املذاهب الفقهية.

اإذا كانت امل�ساألة من موا�سع التفاق, فاأذكر حكمها بدليله مع توثيق التفاق . 2

من مظاّنه املعتربة. واإذا كانت من م�سائل اخلالف فـ: اأحرر حمل النـزاع اإذا 

كانت بع�ض �سور امل�ساألة حمل خالف, وبع�سها حمل اتفاق. واأذكر الأقوال 

م�سادرها,  من  الأقوال  توثيق  مع  الفقهية  الجتاهات  ح�سب  امل�ساألة  يف 

وا�ستق�ساء اأدلة الأقوال, وبيان وجه الدللة, وما ورد عليها من مناق�سات, 

امل�ساألة يف  اأقف على  واإن مل  الرتجيح,  مع  -اإن وجد-,  به عنها  يجاب  وما 

مذهب ما فاأ�سلك فيها م�سلك التخريج.

كتبت الآيات بالر�سم العثماين, مع ترقيمها, وبيان �سورها.. 3
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اقت�ست م�سائل البحث عدم ورود حديث اأو اأثر فيها.. 4

كتب . 5 من  اأو  امل�سطلح,  يتبعه  الذي  الفن  كتب  من  بامل�سطلحات  عّرفت 

وتكون  املعتمدة,  اللغة  معاجم  من  املعاين  ووثقت  املعتمدة,  امل�سطلحات 

الإحالة عليها باملادة, واجلزء, وال�سفحة.

اعتنيت بقواعد اللغة العربية, والإمالء, وعالمات الرتقيم.. 6

ترجمت لالأعالم غري امل�سهورين.. 7

و�سعت يف نهاية البحث خامتة تت�سمن اأهم النتائج.. 8

اأتبعت البحث بفهر�ض للم�سادر واملراجع, وفهر�ض للمو�سوعات.. 9

تق�ضيمات البحث: 

ق�سمت البحث اإىل مقدمة, ومتهيد, واثني ع�سر مبحًثا, وخامتة.

املقدمة: وت�ستمل على: اأهمية املو�سوع, واأ�سباب اختياره, ومنهج البحث, وتق�سيماته.

التمهيد: التعريف باملوؤلف, واحلا�سية, والتوجيه, ومنهج املوؤلف فيه, وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: التعريف باملوؤلف, واحلا�سية, وفيه فرعان: 

الفرع الأول: التعريف باملوؤلف.

الفرع الثاين: التعريف بحا�سية النكت والفوائد ال�سنية على م�سكل املحرر.

املطلب الثاين: التعريف بالتوجيه, ومنهج املوؤلف فيه, وفيه فرعان: 

الفرع الأول: التعريف بالتوجيه لغة, وا�سطالًحا.

الفرع الثاين: منهج املوؤلف يف توجيهاته يف حا�سية النكت والفوائد ال�سنية 

على م�سكل املحرر.

املبحث الأول: جعل الإن�ساء يف �سمن الإقرار.
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د. املبحث الثاين: اإذا اأقرَّ �سخ�ض لعبد غريه مبال؛ مل يفتقر الإقرار اإىل ت�سديق ال�سيِّ

عى عدم العلم بدللة اللفظ. يُّ ب�سيء, وادَّ املبحث الثالث: اإذا اأقرَّ العامِّ

املبحث الرابع: اإذا قال غري النحوي: )له عندي مئة درهم اإل درهمان(, فهو ا�ستثناء.

: )له عليَّ �سيٌء(, اأو: )كذا(, اأو: )ماٌل(, وف�ّسره بحق  املبحث اخلام�ض: اإذا قال املُِقرُّ

ال�سفعة.

ره بخمٍر, ُقبل  : )له عليَّ �سيٌء(, اأو: )كذا(, و ف�سَّ يُّ املبحث ال�ساد�ض: اإذا قال الذمِّ

منه.

املبحث ال�سابع: اإذا قال: )له عليَّ كذا درهًما(, لزمه ع�سرون درهًما.

املبحث الثامن: اإذا قال: )له عليَّ كذا كذا درهًما( , لزمه اأحد ع�سر درهًما.

املبحث التا�سع: اإذا قال: )له عليَّ كذا وكذا درهًما(, لزمه واحد وع�سرون درهًما.

املبحث العا�سر: اإذا قال: )له عليَّ كذا درهٍم(, اأو: )كذا كذا درهٍم(, اأو: )كذا وكذا 

درهٍم( لزمه درهٌم.

اأو:  اأو: )كذا كذا درهٍم(,  اإذا قال: )له عندي كذا درهٍم(  املبحث احلادي ع�سر: 

)كذا وكذا درهٍم, اأو: درهًما(, فاإن كان عاملًا بالعربية لزمه مقت�سى ل�سانه, واإل 

فدرهم.

ُقِبل تف�سرُيه ببع�ِض  اإذا قال: )له عندي كذا درهم( بالوقِف,  املبحث الثاين ع�سر: 

درهٍم اإذا كان عاملًا بالعربية, واإل لزمه درهم.

اخلامتة: وت�ستمل على اأهم النتائج.

و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا.
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التمهيد

وفيه مطلبان: 

املطلب الأول

التعريف بامل�ؤلف واحلا�شية

)1(
الفرع الأول: التعريف باملوؤلف

نابل�ض-  قرى  من  اميني-قرية  الرَّ ج,  مفرِّ بن  حممد  بن  مفلح  بن  حممد  هو: 

الأ�سل, املقد�سي ثم الدم�سقي, ال�ساحلي, احلنبلي, امللقب ب�سم�ض الّدين, واملكنى 

باأبي عبداهلل. 

ولد يف بيت املقد�ض عام: )710هـ(, وقيل: )712هـ(, وقيل: غري ذلك.

اأولد,  �سبعة  ورزق منها   ,
)2(

 املرداوي  يو�سف  القا�سي:  �سيخه  ابنة  تزوج 

اأربعة منهم ذكور, ا�ستغلوا بالعلم وتوىل بع�سهم الق�ساء, ومن اأبرز اأحفاده: اإبراهيم 

اآثرت الخت�سار يف الرتجمة؛ نظًرا ل�سيق امل�ساحة املتاحة يف املجالت العلمية, ول�سهرة املوؤلف, وكرثة   )1(

من ترجم له. ينظر ترجمته يف: البداية والنهاية, لبن كثري )657/18(, واملق�سد الأر�سد يف ذكر 

متاأخري  طبقات  يف  املن�سد  واجلوهر   ,)520-517/2  ,236/1( مفلح  لبن  اأحمد,  الإمام  اأ�سحاب 

اأ�سحاب اأحمد, لبن املربد )�ض: 112-514, 176(, واملنهج الأحمد يف تراجم اأ�سحاب الإمام اأحمد, 

للعليمي )118/5-120(, و�سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب, لبن العماد )340/8-341(, وال�سحب 

الوابلة على �سرائح احلنابلة, لبن حميد )1089/3-1093(, واختيارات ابن مفلح الفقهية, للداود 

)�ض: 30-53(, وجهود ابن مفلح يف تقرير العقيدة, للعامر )�ض: 43-66(, ومقدمة حتقيق اأ�سول 

الفقه, لل�سدحان )9/1-29(, ومقدمة حتقيق الفروع, للرتكي )26-21/1(.

هو: يو�سف بن حممد املقد�سي املرداوي احلنبلي, جمال الدين, اأبو املحا�سن, الإمام, العامل, املحقق,   )2(

العمدة. با�سر ق�ساء احلنابلة �سبع ع�سرة �سنة. تويف �سنة: 769هـ. من موؤلفاته: “النت�سار يف احلديث 

على اأبواب املقنع”, و“حا�سية على كتاب املقنع”. ينظر ترجمته يف: اجلوهر املن�سد )178-176/1(, 

وال�سحب الوابلة )1091/3(.
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بن حممد بن عبداهلل بن حممد بن مفلح, برهان الدين )ت884هـ( , �ساحب 

.
)1(

املبدع �سرح املقنع, واملق�سد الأر�سد يف ذكر اأ�سحاب الإمام اأحمد

احلديث,  يف  فربز  الفنون,  �سائر  يف  ع�سره  يف  العلماء  كبار  على  العلم  تلقى 

والفقه, والأ�سول, والعربية, وغريها, وظهر اأثرها يف موؤلفاته.

: �سيخ الإ�سالم 
)2(

ومن اأبرز م�سايخه الذين اأثروا فيه ويف تكوين �سخ�سيته العلمية

مب�سائله  النا�ض  اأخرب  وكان  كثرًيا,  عنه  ونقل  لزمه,  وقد   , تيمية  بن  اأحمد 

 
)3(

 القيم  ابن  اإن  ال�سنية-, حتى  النكت  بع�سها يف حا�سية  -اأورد  واختياراته 

, ولن�سه على اختيارات ابن تيمية ؛ اعُترِب مرجًحا على 
)4(

كان يراجعه يف ذلك

غريه عند علماء املذهب؛ ل�سدة عنايته بفقه �سيخه.

الدين,  برهان  ابنه   :
)5(

اأبرزهم ومن  العلم,  طلبة  من  عدد  يديه  على  تتلمذ 

.
)6(

 اإبراهيم

ينظر ترجمته يف: املنهج الأحمد )287/5(, وال�سحب الوابلة )63-60/1(.  )1(

ْحَنة  ال�سِّ وابن  )ت719هـ(,  م  املَُطعِّ عي�سى  عن:  اأخذ  والرجال  الأ�سانيد  ومعرفة  احلديث  علم  ففي   )2(

الذهبي  واحلافظ  )ت742هـ(,  املزي  واحلافظ  البخاري-,  �سحيح  رواة  من  -كالهما  )ت730هـ( 

تيمية  وابن  )ت726هـ(,  ال�ساحلي  م�سلم  بن  حممد  عن:  اأخذ  واأ�سوله  الفقه  ويف  )ت748هـ(, 

)728هـ(, والقا�سي برهان الدين الزرعي )ت741هـ(, ويو�سف املرداوي )769هـ(, ويف العربية اأخذ 

عن: حممد بن يحيى بن الفويرة )ت735هـ(, وعلي بن داود القحفازي )ت745هـ(.

بابن قيم  ال�سهري  الدم�سقي, احلنبلي,  الأ�سل ثم  الزرعي  اأيوب بن �سعد  اأبي بكر بن  هو: حممد بن   )3(

751هـ. من موؤلفاته:  اأبو عبداهلل, كان �ساحب علم وعبادة, �سنف كتًبا كثرية. تويف �سنة:  اجلوزية, 

“مدارج ال�سالكني”, و“زاد املعاد يف هدي خري العباد”. ينظر ترجمته يف كتاب: ابن القيم حياته واآثاره 
لبكر اأبو زيد.

ينظر: املق�سد الأر�سد )519/2(, وال�سحب الوابلة )1092/3(.   )4(

منهم: يو�سف بن اأحمد بن �سليمان, املعروف بالطحان )ت778هـ(, وعبدالرحمن بن حمدان الَعَنْبَتاوي   )5(

املرداوي  يو�سف  بن  حممد  بن  وحممد  )ت784هـ(,  اجلرماين  اإبراهيم  بن  وحممد  )ت784هـ(, 

)ت784هـ(, وحممد بن عبداهلل بن داود املرداوي )ت785هـ(, وابن النقيب املقد�سي )ت803هـ(.

هو: اإبراهيم بن حممد بن مفلح, برهان الدين, الإمام, العالمة, احلافظ, �سيخ احلنابلة, ولد عام:   )6(

747هـ. ناب فى احلكم مدة للقا�سي: عالء الدين ابن املنجى. وتويف �سنة: 803هـ. من موؤلفاته: “ف�سل 

ال�سالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص”, و“�سرح املقنع”, ينظر ترجمته يف: املق�سد الأر�سد )237-236/1(, =
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اأحمد الفقهية, حتى و�سفه  ن�ساأ حنبلًيا, وكانت له معرفة تامة بروايات الإمام 

حفيده, �ساحب املبدع باأنه: “�سيخ احلنابلة يف وقته, بل �سيخ الإ�سالم, واأحد الأئمة 

.
الأعالم”)1(

وقال ابن القيم : “ما حتت قبة الفلك اأعلم مبذهب الإمام اأحمد من ابن 

عليه بقوله: “ولو مل يكن من ترجمته اإل ما 
 )3(

 عقب املرداوي ,
مفلح هذا”)2(

ُحكي عن العالمة ابن القيم...لكان فيه كفاية, وناهيك بهذا الكالم من هذا الإمام 

. ومع 
. وقال يف �سذرات الذهب: “ح�سبك بهذه ال�سهادة من مثل هذا”)5(

يف حقه”)4(

ذلك مل يكن متع�سًبا للمذهب احلنبلي, بل اإن له اختيارات تخالف املذهب, �سريد 

بع�سها يف هذا البحث.

, وناب يف حكم دم�سق عن 
)6(

 توىل التدري�ض يف اأ�سهر مدار�ض ع�سره يف دم�سق

 . والد زوجته, يو�سف املرداوي

ف بالإمام, واحلافظ, واملحدث, وال�سابط,  اأثنى عليه غري واحد من العلماء, وو�سِ

والفقيه, والعامل, والعاّلمة, و�سيخ الإ�سالم. 

 .
قال له ابن تيمية : “ما اأنت ابن مفلح بل اأنت مفلح”)7(

= وال�سحب الوابلة )67/1(. 

املق�سد الأر�سد )518/2(.  )1(

املق�سد الأر�سد )519/2(, وال�سحب الوابلة )1092/3(.  )2(

هو: علي بن �سليمان بن اأحمد بن حممد, املرداوي, ثم الدم�سقي ال�ساحلي, عالء الدين, اأبو احل�سني,   )3(

اأعجوبة الدهر, �سيخ املذهب احلنبلي وم�سححه ومنقحه, ولد عام: 817هـ, وتويف �سنة: 885هـ. من 

موؤلفاته: “الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف”, و“التنقيح امل�سبع يف حترير اأحكام املقنع”. ينظر 

ترجمته يف: ال�سحب الوابلة )739/2(.

ت�سحيح الفروع )6/1(.  )4(

.)340/8(  )5(

العاملة.  احلديث  دار  وم�سيخة  درّية,  بال�سّ واأعاد  وال�ّسالمّية,  والعمرية,  ال�ساحبة,  باملدر�سة  فدّر�ض   )6(

ينظر: املق�سد الأر�سد )519/2(, وال�سحب الوابلة )1093/3(.

املق�سد الأر�سد )519/2( وال�سحب الوابلة )1092/3(.  )7(
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: “وكان بارًعا, فا�ساًل, متفنًنا يف علوم كثرية, ول �سيما 
)1(

 وقال ابن كثري

.
علم الفروع, وكان غاية يف نقل مذهب الإمام اأحمد”)2(

وُيقال: “اأفقه اأ�سحاب ال�سيخ -اأي: ابن تيمية-: هو -اأي: ابن مفلح-, واأعلمهم 

الفقه  بني  واملتو�سط  والطرق  الدين  باأ�سول  واأعلمهم  عبدالهادي,  ابن  باحلديث: 

.
واحلديث, واأزهدهم: �سم�ض الدين ابن القيم”)3(

األَّف كتًبا وحوا�سي عدة, فاملطبوع منها ما ياأتي: 

اأ�سول الفقه على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل.. 1

الفروع, وهو اأ�سهر كتاب فقهي للموؤلف, حتى �سار يعرف به.. 2

نية على م�سكل املحرر.. 3 حا�سية النكت والفوائد ال�سَّ

الآداب ال�سرعية الكربى.. 4

خرى ُن�سبت اإليه, ومل اأجدها, وهي ما ياأتي: 
ُ
وهناك موؤلفات اأ

حا�سية على املقنع.. 1

�سرح املقنع, يف نحو ثالثني جملًدا.. 2

م�سائل اأجاب عنها املوؤلف.. 3

تعليق على منتقى اأحكام املجد ابن تيمية, جملدان.. 4

الآداب ال�سرعية ال�سغرى, جملد.. 5

الآداب ال�سرعية الو�سطى, جملدان.. 6

هو: اإ�سماعيل بن عمر بن كثري بن �سوء بن كثري الَقْي�ِسي الب�سروي, عماد الّدين, الإمام, املحدث,   )1(

“تف�سري  موؤلفاته:  من  774هـ.  �سنة:  تويف  ال�سافعية,  فقهاء  ومن  الكبار,  الإ�سالم  علماء  من  املوؤرخ, 

القران العظيم”, و“البداية والنهاية”, ينظر ترجمته يف: �سذرات الذهب )68-67/1(.

البداية والنهاية )657/18(.  )2(

اجلوهر املن�سد )�ض: 114(.  )3(
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لي عليه يوم اخلمي�ض  تويف  ليلة اخلمي�ض, ثاين رجب, �سنة: )763هـ(, و�سُ

, وُدفن ب�سفح قا�سيون ب�ساحلية دم�سق, وله من العمر  ريِّ بعد الظهر باجلامع املَُظفَّ

نحو خم�سني �سنة.

)1(
الفرع الثاين: التعريف بحا�ضية النكت والفوائد ال�ضنية على م�ضكل املحرر

بـ:  اخت�ساًرا  لها  ويرمز  املحرر”,  م�سكل  نية على  ال�سَّ والفوائد  “النكت  ا�سمها: 

“النكت”, اأو: “النكت على املحرر”.

فها ابن مفلح  قبل �سنة: 740هـ, كما ورد يف مقدمتها. �سنَّ

ر” يف الفقه على مذهب  وهي حا�سية متميزة, وتعليقات نفي�سة, على كتاب “املَُحرَّ

, الذي 
)2(

 ملجد الدين, اأبي الربكات ابن تيمية , الإمام اأحمد بن حنبل

زين يف املذهب, وممن حازوا رتبة الجتهاد يف املذهب. ُيعد من املربَّ

اأو�سح ابن مفلح  يف حا�سيته ما خفي من عبارات املجد , ووجهها, 

واملعقول,  والإجماع,  وال�سنة,  الكتاب,  من  اأدلته  يف  وزاد  م�سائله,  من  كثرًيا  ر  وحرَّ

ا  ن�سو�سً فنقل  احلنبلي,  املذهب  يف  اخلالف  ل  وف�سَّ واأفاد,  املناق�سة  فيها  واأجاد 

اأبرزهم:  ومن  الأ�سحاب,  من  لكثري  واأقواًل  ا  ون�سو�سً اأحمد,  الإمام  عن  وروايات 

من  هي  وجلها  مو�سًعا,   )314( يف  بن�سه  عنه  نقل  حيث    تيمية  ابن  �سيخه 

ينظر: املق�سد الأر�سد )520/2(, واجلوهر املن�سد )�ض: 113(, واملنهج الأحمد )118/5, 287(,   )1(

 ,)433 )�ض:  بدران  لبن  واملدخل,   ,)1093/3( الوابلة  وال�سحب   ,)341/8( الذهب  و�سذرات 

واختيارات ابن مفلح الفقهية, للداود )�ض: 52(, ومقدمة حتقيق اأ�سول الفقه, لل�سدحان )24/1(, 

ومقدمة حتقيق النكت والفوائد ال�سنية, للرتكي وحممد معتز )6-5/1, 13-12, 25(.

ر بن حممد بن علي احلراين, جمد الدين, اأبو الربكات, ابن  هو: عبدال�سالم بن عبداهلل بن اخَل�سِ  )2(

تيمية اجلد, ال�سيخ, الإمام, العالمة, �سيخ احلنابلة, كان راأ�ًسا يف الفقه, واإليه املرجع يف املذهب؛ لكرثة 

حمفوظه. قال عنه تقي الدين: “كان �سيخنا عجًبا يف �سرد املتون, وحفظ مذاهب النا�ض, واإيراها بال 

و“الأحكام  التف�سري”,  اأحاديث  “اأطراف  موؤلفاته:  من  652هـ.  �سنة:  وتويف  590هـ,  عام:  ولد  كلفة”. 

الفقه. ينظر  اأ�سول  الفقه, و“امل�سودة” يف  الأحكام”, و“املحرر” يف  اأحاديث  الكربى”, و“املنتقى من 

ترجمته يف: �سري اأعالم النبالء, للذهبي )293-291/23(.
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 ,
تعليقات ابن تيمية على املحرر, وي�سري اإىل انتهاء كالمه بقوله: “انتهى كالمه”)1(

ا اخلالف العايل يف مواطن كثرية, اإ�سافة مل�سائل الوفاق, وحا�سيته  ونقل فيها اأي�سً

حتوي الفقه, والأ�سول, واحلديث, والعلل, والعربية, وغريها.

ر,  وابن مفلح  مل ي�سرح جميع الكتب والأبواب الفقهية الواردة يف كتاب املحرَّ

بل اختار جمموعة منها, وعلَّق عليها, وترك ق�سًما اآخر مل يعلِّق عليه -كما هي عادة 

احلوا�سي التي تقت�سر على �سرح بع�ض العبارات, دون الكلِّ كما يف ال�سروح-, وهي 

 :
)2(

على �سبيل احل�سر ما يلي

اأوًل: الكتب الفقهية: )الزكاة, وال�سيام, واحلج, والتفلي�ض, والو�سايا, والفرائ�ض, 

والعتق, والنكاح, وال�سداق, والطالق, والرجعة, والإيالء, والظهار, والقذف 

واللعان, والِعَدد, والر�ساع, واجلراح, واحلدود, واجلهاد, والأطعمة, والأميان(. 

وهذه الكتب مل يعلِّق عليها كاملة حتى مبا ا�ستملت عليه من اأبواب فقهية.

والربا, وحكم  والثمار,  الزروع  بيع  البيع,  الفقهية: )ال�سروط يف  الأبواب  ثانًيا: 

قب�ض املبيع وتلفه قبله, والرد بالعيب, وخيار التدلي�ض, والبيع بتخبري الثمن, 

الدين  يف  والت�سرف  والرهن,  والقر�ض,  وال�سلم,  املتبايعني,  واختالف 

باحلوالة, وال�سمان, والكفالة, وال�سلح, واأحكام اجلوار-وهذه جميعها من 

كتاب البيوع-, وباب اأدب القا�سي, وطريق احلكم و�سفته, وكتاب القا�سي 

اإىل القا�سي, والق�سمة-من كتاب الق�ساء-(.

وقد اعتمد هذه احلا�سية ونقل منها بع�ض علماء املذهب, وممن وقفت عليه من 

يلي: 

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )353/3(, ومقدمة الختيارات الفقهية ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية لدى   )1(

تالميذه, ل�سامي بن حممد بن جاد اهلل )31,35/1(.

مقدمة حتقيق النكت والفوائد ال�سنية, للرتكي وحممد معتز )13/1(.  )2(
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1 . .
)1(

برهان الدين ابن مفلح يف املبدع يف �سرح املقنع, يف مو�سعني

املرداوي يف الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف, وقد اأكرث النقل عنه, . 2

 .
)2(

حيث بلغ عددها فيما وقفت عليه, )164( مو�سًعا

3 . .
)3(

�سرح منتهى الإرادات, يف مو�سعني

4 . .
)4(

ك�ساف القناع عن منت الإقناع, يف �سبعة موا�سع

5 . .
)5(

املنح ال�سافيات ب�سرح مفردات الإمام اأحمد, يف مو�سع واحد

6 ..
)6(

حا�سية منتهى الإرادات, يف مو�سعني

7 ..
)7(

الفواكه العديدة يف امل�سائل املفيدة, يف ع�سرة موا�سع

8 ..
)8(

نيل املاآرب ب�سرح دليل الطالب, يف مو�سع واحد

9 ..
)9(

ك�سف اللثام �سرح عمدة الأحكام, يف ثالثة موا�سع

10 . .
)10(

الفوائد املنتخبات يف �سرح اأخ�سر املخت�سرات, يف مو�سع واحد

11 . .
)11(

مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى, يف �ستة موا�سع

ينظر: )171/5, 364/8(.   )1(

ينظر: مقدمة الإن�ساف )22/1( حيث اأ�سار اإىل النقل عنها.  )2(

ملن�سور بن يون�ض البهوتي )ت1051هـ(. ينظر: )611/3, 618(.  )3(

ملن�سور بن يون�ض البهوتي )ت1051هـ(. ينظر: )283/2, 350/3, 299/7, 70/10, 352/15, 360, 371(.  )4(

ملن�سور بن يون�ض البهوتي )ت1051هـ(. ينظر: )409/1(.  )5(

ملحمد بن اأحمد بن علي البهوتي اخَلْلَوتي )ت1088هـ(. ينظر: )346/1, 366/7(.  )6(

لأحمد بن حممد بن اأحمد بن حمد املنقور )ت1125هـ(. ينظر: )47/1, 138, 242, 10/2, 200,   )7(

.)349 ,310 ,280 ,272 ,243

ْيَباين )ت1135هـ(. ينظر: )495/2(. لعبدالقادر بن عمر التغلبي ال�سَّ  )8(

ملحمد بن اأحمد بن �سامل ال�سفاريني )ت1188هـ(. ينظر: )45/2, 297/3, 494/4(.  )9(

 بن جامع )ت1240هـ(. ينظر: )1227/4(.
َّ

)10( لعثمان بن عبداهلل

)11( مل�سطفى بن �سعد الرحيباين )ت1243هـ(. ينظر: )43/1, 771, 338/4, 644/6, 654, 657(.
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12 . .
)1(

حا�سية نيل املاآرب, يف مو�سعني

13 . .
)2(

منار ال�سبيل يف �سرح الدليل, يف مو�سع واحد

14 . .
)3(

الدرر ال�سنية يف الأجوبة النجدية, يف مو�سع واحد

فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�سيخ, . 15

 .
)4(

يف مو�سع واحد

16 ..
)5(

حا�سية الرو�ض املربع, يف اأربعة موا�سع

17 ..
)6(

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع, يف اأربعة موا�سع

18 ..
)7( 

جمموع فتاوى ور�سائل العثيمني, يف مو�سعني

َقت مرتني, وُطبعت خم�ض مرات:  وهذه احلا�سية ُحقِّ

اأوًل: ُطبعت على هام�ض “املحرر” �سنة: 1369هـ, مبطبعة ال�سنة املحمدية مب�سر, 

يف جملدين, باإ�سراف: ال�سيخ حممد حامد الفقي, ثم اأعادت مكتبة املعارف 

1404هـ, وكذلك وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة  بالريا�ض ن�سرها �سنة: 

والإر�ساد باململكة العربية ال�سعودية, وكذلك دار النوادر, �سنة: 1434هـ.

ثانًيا: طبعت على هام�ض “املحرر” �سنة: 1428هـ مبوؤ�س�سة الر�سالة, بريوت, يف 

ثالث جملدات, قام بتحقيقها: د. عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي, و�ساركه: 

حممد معتز كرمي الدين.

لعبدالغني بن يا�سني بن حممود اللََّبدي )ت1319هـ(. ينظر: )106/1, 477/2(.  )1(

لإبراهيم بن حممد بن �سامل ابن �سويان )ت 1353هـ(. ينظر: )500/2(.  )2(

لعلماء جند الأعالم, جمع وترتيب: عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم )ت1392هـ(. ينظر: )596/7(.  )3(

)ت1389هـ(. ينظر: )116/10(.   )4(

لعبدالرحمن بن حممد بن قا�سم )ت1392هـ(. ينظر: )355/1, 629/7, 632, 650(.  )5(

لبن عثيمني )ت1421هـ(. ينظر: )117/1, 364, 252/4, 462/12(.   )6(

 ,81/15( ينظر:  )ت1421هـ(.  العثيمني  �سالح  بن  حممد  ال�سيخ  ف�سيلة  ور�سائل  فتاوى  جمموع   )7(

.)253/16
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املطلب الثاين

 التعريف بالت�جيه ومنهج امل�ؤلف فيه

الفرع الأول: التعريف بالتوجيه لغة, وا�ضطالًحا

ه َتوِجيًها؛ بناًء على القاعدة ال�سرفية  ه ُيَوجِّ ه, يقال: َوجَّ لغة: م�سدر من الفعل َوجَّ

.
)1(

ل(, وكان �سحيًحا, فم�سدره على وزن )َتْفِعْيل( فيما اإذا كان الفعل على وزن )َفعَّ

والوجه: يطلق على م�ستقبل كل �سيء؛ اإذ ملا كان الوجه اأول ما ي�ستقبل, واأ�سرف 

.
)2(

ما يف ظاهر البدن, ا�ستعمل يف م�ستقبل كل �سيء, واأ�سرفه

“الواو, واجليم, والهاء: اأ�سل واحد يدل على مقابلة   :
)3(

 قال ابن فار�ض 

.
ل�سيء, والوجه: م�ستقبل لكل �سيء”)4(

ال�سيخ: وىل  البطيخة ثم ت�سجعها. وتوجه  اأو  القثاءة  اأن حتفر حتت  والتوجيه: 

.
)5(

َه له راأي, اأي: �سنح َ واأدبر, كاأنه اأقبل بوجهه على الآخر. واجتَّ

 ما ياأتي: 
)6(

ا�صطالًحا: مما وقفت عليه يف بيان املراد به عند الفقهاء

للرويتع  نقدية,  نظرية  درا�سة  والتمذهب   ,)128/3( مالك  ابن  األفية  على  عقيل  ابن  �سرح  ينظر:   )1(

.)592/2(

ينظر: تهذيب اللغة, مادة )و ج هـ( )186/6(, والتوقيف على مهمات التعاريف, للمناوي )�ض: 334(.  )2(

اأئمة اللغة, وراأ�ًسا  اأبو احل�سني, كان من  هو: اأحمد بن فار�ض بن زكريا القزويني, الرازي, املالكي,   )3(

موؤلفاته:  395ه. من  �سنة:  تويف  اأهل احلديث,  بفقه مالك, مناظًرا على مذهب  الأدب, ب�سرًيا  يف 

واللغة,  النحو  اأئمة  تراجم  يف  البلغة  يف:  ترجمته  ينظر  اللغة”.  يف  و”املجمل  اللغة”,  “مقايي�ض 
للفريوزاآبادي )�ض: 80(.

مقايي�ض اللغة, مادة: )و ج هـ( )88/6(.  )4(

ينظر مادة )و ج هـ( يف كل من: ال�سحاح, للجوهري )6/ 2255(, ومقايي�ض اللغة )89/6(.   )5(

لوجهني خمتلفني”,  الكالم حمتماًل  “اإيراد  التوجيه:  كقولهم  بالفقه,  تخت�ض  ل  تعاريف عدة  هناك   )6(

وقيل: “اإيراد الكالم على وجٍه يندفع به كالم اخل�سم”, وقيل: “عبارة على وجه ينايف كالم اخل�سم”, 

وقيل: “جعل الكالم موجًها ذا وجه ودليل”. ينظر: التعريفات, للجرجاين )�ض: 69(, ومعجم مقاليد 

والتعريفات   ,)112 )�ض:  للمناوي  والتوقيف,   ,)104 )�ض:  لل�سيوطي  والر�سوم,  احلدود  يف  العلوم 

الفقهية, للربكتي )�ض: 64(.



د. عبد اإلله بن أمحد بن عبد الرمحن الدويش

العدد  الثامن واخلمسون  733العدد  الثامن واخلمسون 732

التعريف الأول: “ا�ستنباط حكم م�ساألة من م�ساألة اأخرى م�سابهة لها؛ بناًء على 

القواعد الكلية للمذهب, اأو من ن�سو�ض الإمام, فهو من قبيل تخريج الفروع 

 .
على الفروع”)1(

ن�ضُّ  ب�ساأنها  يرد  م�ساألة, مل  نف�ِسه حكم  ابن مفلح  “ا�ستنباُط  الثاين:  التعريف 

اإمام املذهب واأ�سحابه, من م�ساألة ت�سبهها؛ جلامع بني امل�ساألتني”, و:  عن 

“التوجيه مبعنى التخريج من ن�سو�ض الإمام, ويتفق مع بع�ض امل�سطلحات, 

.
)3(”)2(

كم�سطلح: الإجراء

ويلحظ عليهما اأمران: 

التوجيه من . 1 اأورد لفظ  , وقد  بابن مفلح  التعريف خا�ض  اأنَّ هذا 

�سبقه من احلنابلة يف كتبهم -كابن قدامة, وابن تيمية, وغريهما-, فهل 

ي�سملهم هذا التعريف؟

اأنَّ هذا . 2 تبني    مفلح  ابن  توجيهات  البحث يف جملة من  بعد  اأنَّه   

اأحد معانيه عنده؛ اإذ التوجيه -كما �سياأتي- يكون بهذا املعنى, وقد يكون 

مبعنى الرتجيح, اأو التقوية, اأو الت�سحيح, ويكون يف الأدلة والأقوال.

التعريف الثالث: ما فهمه العامل وا�ستنبطه بنف�سه من ن�سو�ض الإمام ال�سافعي, 

اأو من قواعده الكلية, اأو من كالم الأ�سحاب الناقلني عن الإمام, ولي�ض فيه 

.
)4(

نقل عن اأحد ممن �سبقه من اأئمة املذهب

م�سطلحات املذاهب الفقهية واأ�سرار الفقه املرموز, ملرمي الظفريي )�ض: 353(.  )1(

وهو مما انفرد به املالكية, وهو من باب القيا�ض, ومرادهم به: اأنَّ القواعد تقت�سي اأن ُيجَرى يف امل�ساألة   )2(

مثل احلكم املذكور يف م�ساألة اأخرى. التمذهب للرويتع )591/2(.

التمذهب, للرويتع )593/2(, وينظر: املدخل املف�سل )271/1, 273(.  )3(

ينظر: الفوائد املكية فيما يحتاجه طلبة ال�سافعية, لل�سقاف )�ض: 139-140(, ور�سالة التنبيه, ملهران   )4(

كتي )�ض: 97-98(-اأفادين بهذا الكتاب د. حمد اجلميل,وفقه اهلل-, وم�سطلحات املذاهب الفقهية, 

للظفريي )�ض: 253(.
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 :
)1(

ويلحظ عليه اأربعة اأمور

خالف . 1 حيث  عندهم؛  عليه  متفق  غري  وهو  ال�سافعية,  مبتاأخري  خا�ض  اأنَّه 

من  لي�ض  هو  عما  به  وعرّب  ال�سطالح,  بهذا  يلتزم  ومل   ,
)2(

العباب �ساحب 

قوله, بل من قول غريه.

ه(, وما ا�ستق منه؛ اإذ اإنه �سيغة . 2 اأنه خا�ض بلفظ )َيتَِّجه(, خالًفا للفظ )يتوجَّ

بزعم  له  يندفع  ل  ما  على  يدل  “يرد”  لفظ:  فمثاًل  العرتا�ض,  �سيغ  من 

ه( اأعم منه ومن غريه. املعرت�ض, ولفظ )يتوجَّ

)الذي يظهر(, و)الظاهر كذا(, . 3 اأخرى عندهم, وهي:  اأنه مرادف لألفاظ   

و)يحتمل(, ونحوها.

 ل النقل.. 4
)3(

اأنها من �سيغ البحث

“اجتهاد فقهي من  باأنه:  الفقهي ل يف حده  التوجيه  اأن يقال يف حقيقة  وميكن 

عامل ابتداًء, اأو نقاًل لقول غريه, اأو تخريجه, اأو ا�ضتدلله؛ اإما ترجيًحا, اأو تقويًة, اأو 

.”)4(
ت�ضحيًحا

وبناًء عليه يكون التوجيه الفقهي على نوعني: 

النوع الأول: اأن يكون �سادًرا عن العامل ابتداًء.

النوع الثاين: اأن ينقل العامل عن غريه قوًل اأو دلياًل, ثم يعقبه بعبارة التوجيه, اإما 

ينظر: املراجع ال�سابقة.  )1(

د الزبيدي ال�سافعي )ت930هـ(. للقا�سي اأحمد بن عمر بن حممد املزجَّ  )2(

البحث عندهم: ما يفهم فهًما وا�سًحا من الكالم العام لالأ�سحاب املنقول عن �ساحب املذهب, وقيل:   )3(

هو الذي ا�ستنبطه الباحث من ن�سو�ض الإمام وقواعده الكليني. الفوائد املكية )�ض: 136(.

الت�سحيح هو اأحد معاين التوجيه الفقهي, وقد يكون الت�سحيح لدليل اأو قول, وهو بهذا املعنى ي�سابه   )4(

اأحد اأنواع م�سطلح: “ال�ستدراك اأو التعقب الفقهي”؛ فاإن الت�سحيح ُيعد نوًعا من اأنواع ال�ستدراك 

الفقهي. ُينظر يف تف�سيل ذلك: ال�ستدراك الفقهي تاأ�سياًل وتطبيًقا, ملجمول اجلدعاين )�ض: 33-

42, 47, 89-92(, وال�ستدراك الأ�سويل درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية, لإميان قبو�ض )�ض: 272(.
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ترجيًحا له, اأو تقوية, اأو ت�سحيًحا.

ه,  ه, يتوجَّ وعبارات التوجيه الواردة يف كتب ابن مفلح اأربع عبارات, وهي: )متوجِّ

 :
)1(

ه(, ويختلف معناها بح�سب اللفظ املُعرّب به ه, متجِّ يتجِّ

فاإن كانت العبارة بلفظ: )يتجه(, اأو )يتوجه(, فهي دللة على اأنَّ التوجيه ُيعد . 1

اجتهاًدا من املوؤلف, والغالب اأنه من باب التخريج, وقد يكون جمًعا بني قولني.

العبارة . 2 فاإن كانت  )متوجه(, فتختلف:  اأو  )متجه(,  بلفظ:  العبارة  واإن كانت 

جمردة دون اإ�سافة عليها, فتعد �سيغة من �سيغ تقوية القول اأو الدليل. واإن 

اأو ما يفهم منه,  الن�ض  املراد بح�سب  اأخرى, فيختلف  لها عبارات  اأ�سيفت 

وهو  متوجه,  )وهذا  اأو:  متوجه(  )واجلواز  قوله:  احلا�سية:  يف  اأمثلته  ومن 

ٌه لو كان...  اأقرب اإن �ساء اهلل(, فهي دللة على الرتجيح, وقوله: )وهو متوجِّ

ه فيما اإذا كان...اأما اإذا كان...(, فهي دللة  بخالف...(, وقوله: )وهذا ُمتوجِّ

على الت�سحيح. 

وم�سطلح التوجيه مما ا�ستهر به احلنابلة, وحقيقته موجودة يف �سائر املذاهب, 

ذكره  كما  امل�سطلحات  من  بغريه  عنه  ا�ستغنوا  اأو   ,
)2(

اللفظ بهذا  ا�ستعملوه  �سواًء 

.
)3(

بع�ض الباحثني

ال�ضنية  النكت والفوائد  املوؤلف يف توجيهاته يف حا�ضية  الثاين: منهج  الفرع 

على م�ضكل املحرر

مل يذكر ابن مفلح  منهجه يف املقدمة واخلامتة-كعادة احلوا�سي العلمية-, 

اأفدتها -مهاتفة- من ف�سيلة اأ. د. عبدال�سالم بن حممد ال�سويعر, يف يوم الأربعاء 1443/1/2هـ.   )1(

عليها:  وقفت  التي  املوا�سع  ومن  جًدا,  كثرية  وهي  بها,  ومرادهم  عباراتهم,  تتبع  اإىل  يحتاج  وهذا   )2(

�سرح  يف  اجلليل  ومواهب   ,)394/2( للقرايف  والذخرية,   ,)470/3  ,234/1( عابدين  ابن  حا�سية 

خمت�سر خليل, للحطاب )238/2, 490(, ورو�سة الطالبني وعمدة املفتني, للنووي )458/3, 178/4, 

134/12(, ومغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج, لل�سربيني )371/1, 405, 477, 164/3(.

ينظر: املدخل املف�سل )171/1(, والتمذهب, للرويتع )593/2(.  )3(
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العلمية, وبنيَّ املراد بها, ومنها:  “الفروع” م�سطلحاته  ولكن ذكر يف مقدمة كتاب 

ه,  ويتوجَّ قلت:  “واإذا  ون�سه:  الإجمال,  �سبيل  )التوجيه( حيث ذكره على  م�سطلح 

اأو غريب,  ه,  اأو متجِّ اأ�سهر,  اأو  اأظهر,  اأو هي  وهو,  رواية:  اأو  قول,  اأو عن  يقوى,  اأو 

اأو بعد حكم م�ساألة: فدل, اأو هذا يدل, اأو ظاهره, اأو يوؤيده, اأو املراد كذا, فهو من 

.
عندي”)1(

اإما وجه,  اأنَّ الوارد عن الأ�سحاب؛  “واعلم   يف الإن�ساف:  قال املرداوي 

الفروع:  . ويف ت�سحيح 
التوجيه”)3( الفروع:  وزاد فى   .

)2(

واإما تخريج واإما احتمال, 

يكون  الرتجيح  اختالف  اأن  اخلالف”  اأطلقت  الرتجيح  اختلف  “فاإن  قوله:  “ظاهر 

بني الأ�سحاب وهو املتبادر اإىل الفهم وي�سكل على ذلك اأ�سياء: ...ال�سابع: اأنه يخرج 

مما  ا  اأي�سً وهذا  ويطلقهما,  احتمالني,  اأو  وجهني,  اأو  روايتني,  عنده  من  يوجه  اأو 

يقال:  باأن  ُيجاب  اأن  وميكن  فيه.  ترجيحهم  اختلف  ول  كالم  فيه  لالأ�سحاب  لي�ض 

التي  امل�ساألة  اأو الحتمالني؛ جلامع بني  الوجهني,  اأو  الروايتني,  امل�سنف  اإمنا خّرج 

ج منها, وامل�ساألة املُخّرج منها فيها خالف مطلق اأو مرجح  خرجها وبني امل�ساألة املُخرَّ

فاأطلق اخلالف اإحالة على ذلك, وهو قوي, اأو قال ذلك من غري نظر اإىل م�سطلحه, 

.
)5(”)4(

وال�سواب: اأن اجلواب هنا كالأخري يف التي قبلها

واأ�سار ابن عثيمني للفرق بني توجيهاته يف الفروع, وبني اجتاهات �ساحب الغاية 

.)40 ,6/1(  )1(

الوجه: قول بع�ض الأ�سحاب وتخريجه, اإن كان ماأخوًذا من قواعد الإمام اأحمد  اأو اإميائه, اأو   )2(

دليله, اأو تعليله, اأو �سياق كالمه وقوته. والحتمال هو: اأن احلكم املذكور قابل لأن يقال فيه بخالفه, 

ويكون لدليل مرجوح بالن�سبة اإىل ما خالفه, اأو دليٍل م�ساٍو له, والحتمال يف معنى الوجه, اإل اأن الوجه 

اأن ذلك �سالح لكونه وجًها. والتخريج: نقل حكم م�ساألة اإىل ما  جمزوم بالفتيا به, والحتمال تبيني 

ي�سابهها, والت�سوية بينهما فيه. ينظر: الإن�ساف )6/1, 9(, واملدخل اإىل مذهب الإمام اأحمد, لبن 

بدران )�ض: 140(.

.)381/30(  )3(

حيث قال يف )36/1-37(: “...اأن مراده غري ما ا�سطلح عليه من اإطالق اخلالف, وهو ال�سواب”.  )4(

.)37 ,33/1(  )5(
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, واإذا 
)2(

ه كذا”, فهو من عبارات �ساحب الفروع  بقوله: “اإذا قيل: “يتوجَّ
)1(



قيل: “يتَّجه كذا” فهو من عبارات �ساحب الغاية...لكن بني توجيهات �ساحب الفروع, 

ليل فرٌق عظيم. ة, والتَّعليل, والدَّ واجتاهات �ساحب الغاية من حيث القوَّ

فتوجيهات �ساحب الفروع غالًبا تكون مبنيَّة على القواعد والأ�سول, اأما اجتاهات 

.
�ساحب الغاية فهي دون م�ستوى تلك”)3(

مفلح,  ابن  لكالم  نقلها  بعد  اهلل-  -وفقها  الظفريي  مرمي  الباحثة  خل�ست  وقد 

واملرداوي  اإىل اأنَّ معناه عند ابن مفلح يف الفروع هو: “ا�ستنباطه حلكم م�ساألة 

من م�ساألة اأخرى م�سابهة لها؛ بناًء على القواعد الكلية للمذهب, اأو من ن�سو�ض الإمام, 

وهما -اأي: الجتاه والتوجيه- من قبيل تخريج الفروع على الفروع”, ويف مو�سع اآخر 

باأنَّه: “من ا�سطالحات ابن مفلح يف الفروع, وي�ستعملهما -اأي: الجتاه والتوجيه- اإذا 

.
كان التخريج اأو الوجه من عنده, ومل يكن ملن قبله فيه كالم, اأو اختلف ترجيحهم”)4(

ومن خالل الن�سو�ض ال�سابقة يرتجح للباحث -واهلل اأعلم- اأنَّ مراد املوؤلف بالتوجيه 

يف حا�سية النكت والفوائد ال�سنية هو عني ما ذكره يف الفروع, ل فرق بينهما يف املعنى؛ 

يظهر ذلك جلًيا فيمن اأمعن النظر يف امل�سائل التي اأوردها فيهما, ولأنَّه �سدر عن املوؤلف 

نف�سه, ومل يذكر له معنى اآخر يف مو�سع اآخر, كما اأنه �ُسهر عنه هذا امل�سطلح.

ه  مل يبني معناه على �سبيل التف�سيل, فمن خالل ما �سبق, وبعد  وحيث اإنَّ

غاية املنتهى يف جمع الإقناع واملنتهى, ملرعي بن يو�سف الكرمي )ت 1033هـ(, جمع فيه بني كتابني   )1(

عظيمني عليهما مدار الفتيا والق�ساء عند الأ�سحاب, منذ تاأليفهما يف القرن العا�سر حتَّى ع�سرنا, 

هما: الإقناع, للحجاوي )ت968 هـ(, ومنتهى الإرادات, لبن النجار الفتوحي )ت972 هـ(, ون�ض يف 

مقدمته )48/1( على املراد بالجتاه حيث قال: “م�سرًيا خلالف الإقناع بـ خالًفا له, فاإن تناق�ض زدت 

هنا ولهما بـ خالًفا لهما, وملا اأبحثه غالًبا جازًما به بقويل: ويتجه”. وهذه الجتاهات جمعت ودر�ست 

يف ر�سائل علمية يف كلية ال�سريعة باجلامعة الإ�سالمية.

ولعل هذا من باب الغالب؛ حيث اإن ابن مفلح عرب يف موا�سع من كتاب الفروع بقوله: “يتَّجه”. ينظر:   )2(

الفروع )459/2, 352/3, 278/6, 123/9(, واأ�سول الفقه, لبن مفلح )2/ 452, 585, 630(.

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع )96/1(.  )3(

م�سطلحات املذاهب الفقهية واأ�سرار الفقه املرموز )�ض: 353, 370(.  )4(
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بحث جملة من توجيهاته يف هذه احلا�سية, والرجوع للموا�سع املتبقية التي مل تبحث؛ 

تبني يل اأنَّ التوجيه عند ابن مفلح  يف حا�سيته يعد: اجتهاًدا فقهًيا �ضادًرا عنه 

ابتداء, اأو نقاًل لقول غريه, اأو تخريجه, اأو ا�ضتدلله؛ ترجيًحا, اأو تقويًة, اأو ت�ضحيًحا, 

ولي�س هو على ن�ضق اأو معنى واحد, واإمنا يختلف باختالف امل�ضاألة و�ضياقها, فقد يكون 

.
)1(

التوجيه يف الأدلة, وقد يكون يف الأقوال

فالتوجيه يف الأدلة: اإما تقوية للدليل للقائل به يف امل�ساألة, اأو ت�سحيًحا له.

والتوجيه يف الأقوال: اإما اأن يكون تخريًجا مل�ساألة ل يوجد فيها ن�ض عند الأ�سحاب 

على م�ساألة اأخرى من�سو�سة, بعبارات خمتلفة.

واإما اأن يكون التوجيه قوًل موافًقا للمذهب احلنبلي, اأو خمالًفا له, اأو ترجيًحا, اأو 

تقوية لقول عامل خالف املذهب احلنبلي؛ لدليل معترب, �سواًء اأكان هذا العامل حنفًيا, 

اأو مالكًيا, اأو �سافعًيا, اأو حنبلًيا. وقد يكون توجيهه  هو املعتمد عند املتاأخرين.

واإما اأن يكون التوجيه جمًعا بني قولني يف امل�ساألة, اأو ت�سحيًحا لقول عامل, باأن 

يختار العامل قوًل معيًنا, فيوافقه ابن مفلح يف جزئية, ويخالفه يف جزئية اأخرى, اأو 

ه قوله يف �سالحيته يف جزئية, وعدم �سالحيته يف جزئية اأخرى. ُيوجِّ

بقوله:  واأحياًنا يعرب  اأحياًنا,  التوجيه   يف توجيهاته يبني �سبب  وابن مفلح 

ه”, دون ذكر ال�سبب, وقد يجد الباحث  ه”, اأو “متجِّ ه”, اأو “يتجِّ ه”, اأو “يتوجَّ “وهو متوجِّ

ال�سبب يف كتاب الفروع نقاًل عن العامل الذي رّجح قوله, اأو يجده يف كتب ذلك العامل, 

ومثاله: اإذا رّجح ابن مفلح قول ابن تيمية , فتجد ال�سبب مذكوًرا يف الفروع اأو 

على  ُق�سرت  الدرا�سة  اإن  حيث  الفروع؛  كتاب  يف  النظر  خالل  من  حترير  ملزيد  ا-  -اأي�سً ويحتاج   )1(

حا�سية النكت, ومن الإ�سافات-التي وقفت عليها-يف الفروع: 1- اأْن ين�ض على اأنَّه )يتوجه وجٌه(, اأو 

)وجهان(, اأو )ثالثة اأوجه(, اأو )احتمال(, اأو )احتمالن(, اأو )احتمالت(, اأو )تخريج(, اأو )قيا�ض 

فيقول  امل�ساألة,  حكم  على  ين�ض  اأن   -2 خمرجة(.  )رواية  اأو  )رواية(,  اأو  )خالف(,  اأو  املذهب(, 

مثاًل: )يتوجه يكره(, اأو )يحرم(. 3- اأن يبني املراد, فيقول مثاًل: )ويتوجه اأن مرادهم(. 4- اأن يعلل 

للم�ساألة. ينظر: الفروع )127/1, 146, 151, 182, 192, 229, 327, 331, 392(, )109/2, 156, 

.)424 ,375/7( ,)86/6( ,)318 ,162
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ا عليه يف كتب ابن  كتب ابن تيمية, ويف بع�ض امل�سائل ل يجد الباحث ال�سبب من�سو�سً

مفلح ول يف غريها, في�ستنبط الباحث �سبًبا �ساحًلا ممكًنا يوافق ذلك التوجيه.

ومما �سبق ميكن بيان منهجه يف توجيهاته املن�سو�ض عليها يف حا�سية )النكت 

والفوائد ال�سنية على م�سكل املحرر( يف نقاط خمت�سرة, مع التمثيل لها, من خالل 

الآتي: 

اأوًل: اأن يكون التوجيه تقوية لدليل عامل يف امل�ضاألة, اأو ت�ضحيًحا له. 

يُّ  العامِّ اأقرَّ  “اإذا  الدين:  تقي  ال�سيخ  “قال   : قوله  الدليل:  تقوية  مثال 

عى عدَم العلِم بدللِة اللفِظ, ومثلُه يجهُله؛ فهو كما لو قال يف  مب�سموِن حم�سٍر, وادَّ

انتهى كالُمه. وهو  اأو قال: )اأنِت طالٌق واحدًة يف ثنتني(”.  الطالِق: )اأْن دخلت(, 

 .
ٌه”)1( متوجِّ

حيث راأى وجاهة تعليل ابن تيمية لقول املذهب يف امل�ساألة.

“يف  الدين:  تقيُّ  ال�سيخ  “وقال   : قوله  ت�سحيحه:  مع  الدليل  تقوية  مثال 

ا ل تورُث, ول ي�سالح عليها مبال, فهي كحدِّ  ال�سفعة نظٌر؛ فاإنَّها لي�ست ماًل؛ بدليل اأنهَّ

ٌه لو كاَن املُِقرُّ قال: )له عليَّ ماٌل(, بخالف: )له  القذف”. انتهى كالمه. وهو متوجِّ

 .
عليَّ �سيٌء(, اأو: )كذا(”)2(

حيث راأى ابن مفلح وجاهة خمالفة ابن تيمية للمذهب يف تعليل قول املقر: )له 

عليَّ ماٌل(, بخالف قوله: )له عليَّ �سيٌء(.

ثانًيا: اأن يكون التوجيه تخريًجا مل�ضاألة ل يوجد فيها ن�س عند الأ�ضحاب على 

م�ضاألة اأخرى من�ضو�ضة.

من اأمثلته: قوله : “ويتوجه على قولنا -ل يجيبه يف هذه احلال-: اأن يجيبه 

النكت والفوائد ال�سنية )274/3(. ينظر يف تف�سيل امل�ساألة: املبحث الثالث.  )1(

املرجع ال�سابق )327/3(. ينظر يف تف�سيل امل�ساألة: املبحث اخلام�ض.  )2(
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, وقوله: “لو ُعزل من وظيفٍة؛ للف�سق مثاًل, ثم تاب واأظهر العدالة, فهل 
وحدها”)1(

, وقوله: “اأنَّ اأف�سل 
ه اأن يقال فيها ما قيل يف م�ساألِة ال�سهادة, اأو اأوىل”)2( يعود؟ يتوجَّ

ه يف امل�ساألة قول ثالث: اأنَّ اأف�سل  الأيام يوم النحر... اأنَّ اأف�سلية يوم اجلمعة... ويتوجَّ

اأو ال�سفة, فالقول قول  “فاإن اختلفا يف التغريُّ  “قوله:  , وقوله: 
الأيام يوم عرفة”)3(

القول  اأن  اأحدهما:  اآخران,  فيها قولن  ه  يتوجَّ امل�ساألة  امل�سرتي مع ميينه”... وهذه 

قول  هنا  املذهب  الأ�سحاب  وجعل  يتحالفان...  اأنهما  الآخر:  البائع...والقول  قول 

امل�سرتي, مع اأن املذهب عندهم -فيما اإذا قال: بعتني هذين مبئة؟ قال: بل اأحدهما 

بخم�سني, اأو مبئة- اأنَّ القول قول البائع؛ لأن الأ�سل عدم بيع الآخر, مع اأن الأ�سل 

.
ال�سابق موجود هنا, م�سكل”)4(

ثالًثا: اأن يكون التوجيه قوًل موافًقا للمذهب احلنبلي, اأو خمالًفا له, اأو يكون 

قوله هو املعتمد عند املتاأخرين.

مثال املوافق للمذهب: قوله : “اإذا قال: )مئٌة اإل درهمان( فهو �سفة, ويكوُن 

وغريه.  ْحويِّ  النَّ بني  يفرقوا  لدرهمني...ومل  مغايرٌة  مئٌة  التقديَر:  لأن  مبئٍة؛  مقًرا 

 .
ْحويِّ اإذا قال: )اإل درهمان(: اأنَّه يكوُن ا�ستثناًء”)5( ه اأْن يقال يف غري النَّ ويتوجَّ

.
)6(

وهذه من امل�سائل التي ا�ستقر عليها املذهب عند املتاأخرين

م على  وقوله : “قوله: “ويجُب تكفني امليت”. ظاهر كالمه وكالم غريه: اأنَّه ُيقدَّ

املرجع ال�سابق )91/1(. وهذه امل�ساألة لي�ست داخلة يف بحثنا.  )1(

النكت والفوائد ال�سنية )154/3(, وينظر: ك�ساف القناع )70/10(. وهذه امل�ساألة لي�ست داخلة يف بحثنا.  )2(

لي�ست  امل�ساألة  وهذه   .)559/7( )129/5(,والإن�ساف  الفروع  )267/1(,وينظر:  ال�سابق  املرجع   )3(

داخلة يف بحثنا.

لي�ست  امل�ساألة  وهذه   .)471/11( والإن�ساف   ,)26/4( املبدع  وينظر:   ,)430/1( ال�سابق  املرجع   )4(

داخلة يف بحثنا.

املرجع ال�سابق )305/3-306(. وينظر يف تف�سيل امل�ساألة: املبحث الرابع.  )5(

و�سرح   ,)665/2( املنتهى  وغاية   ,)1401/3( لل�سويكي  والتو�سيح,   ,)209/30( الإن�ساف  ينظر:   )6(

منتهى الإرادات )627/3(, وك�ساف القناع )390/15, 398(, ومطالب اأويل النهى )672/6(.



د. عبد اإلله بن أمحد بن عبد الرمحن الدويش

العدد  الثامن واخلمسون  741العدد  الثامن واخلمسون 740

 .
م دين الرهن واأر�ض اجلناية”)1( دين الرهن واأر�ض اجلناية, وهو متوّجه. وقيل: ُيقدَّ

مثال املخالف للمذهب: قوله : “وقال ال�سيخ تقيُّ الدين: “اإذا قلنا: ي�سحُّ 

د. وقد يقال:  د, مل يفتِقر الإقراُر اإىل ت�سديِق ال�سيِّ قبولُه الهبَة والو�سيَة بال اإذن ال�سيِّ

 .
ٌه”)2( بلى. واإْن مل نقْل بذلك؛ جلواز...انتهى كالمه. وهو ُمتوجِّ

ده وموله, فيلزم  حيث اإنَّ املذهب يرى اأنَّ الإقرار مباٍل لعبدالغري هو اإقراٌر ل�سيِّ

د ويبطل برده, وهذا قول املتقدمني واملتاأخرين منهم. بت�سديق ال�سيِّ

رابًعا: اأن يكون التوجيه ترجيًحا, اأو تقوية لقول عامل حنبلي خالف املذهب.

ا ما ميلُك الإن�سان  من اأمثلة الرتجيح: قوله : “قال ال�سيخ تقيُّ الدين: ”فاأمَّ

رّجح قول  .حيث 
ٌه”)3( انتهى كالمه. واجلواُز متوجِّ به...  اإقراره  اإن�ساَءه, فهل يجوز 

ابن تيمية.

من اأمثلة التقوية: قوله : “وقال ال�سيخ تقيُّ الدين: “اإذا قلنا: ي�سحُّ قبولُه 

د. وقد يقال: بلى.  د, مل يفتِقر الإقراُر اإىل ت�سديِق ال�سيِّ الهبَة والو�سيَة بال اإذن ال�سيِّ

ِمَن  و�سَ اأتلَفه  اأو  بعيِنه,  فاأقرَّ  مباًحا,  متلََّك  قد  يكون  اأن  جلواز  بذلك؛  نقْل  مل  واإْن 

. حيث راأى وجاهة تخريج ابن تيمية.
ٌه”)4( ِقيمَته”. انتهى كالمه. وهو ُمتوجِّ

اأو تقوية لقول عامل غري حنبلي خالف  التوجيه ترجيًحا,  اأن يكون  خام�ًضا: 

املذهب احلنبلي.

: “قوله: “واإذا قال: له عليَّ كذا درهًما”, لزمُه  من اأمثلة الرتجيح: قوله 

لي�ست  امل�ساألة  وهذه   .)114/6( الإن�ساف  ومعه  املقنع  وينظر:   ,)293/1( ال�سنية  والفوائد  النكت   )1(

داخلة يف بحثنا.

النكت والفوائد ال�سنية )233/3(. وينظر يف تف�سيل امل�ساألة: املبحث الثاين. وينظر اأمثلة اأخرى يف   )2(

املبحث الأول, وال�ساد�ض, وال�سابع, والثامن, والتا�سع, والعا�سر, والثاين ع�سر.

املرجع ال�سابق )209/3(. وينظر يف تف�سيل امل�ساألة: املبحث الأول.  )3(

املرجع ال�سابق )233/3(. وينظر يف تف�سيل امل�ساألة: املبحث الثاين. وينظر مثالني اآخرين: املبحث   )4(

ال�ساد�ض, والنكت والفوائد ال�سنية )179/1(.
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ٌه, وهذا اأقرب اإن �ساء اهلل  درهم... وقال اأبو حنيفة: يلزمه ع�سرون... وهذا متوجِّ

. حيث رجح قول اأبي حنيفة.
تعاىل”)1(

من اأمثلة التقوية: قوله : “قوله: “اأو كذا كذا درهًما”, لزمُه درهٌم...وقال 

ه. وذكر ال�سيخ تقيُّ الدين: اأنَّه اأقرب,اإن  اأبو حنيفة: يلزُمه اأحَد ع�سر...وهذا متوجِّ

. حيث راأى وجاهة قول اأبي حنيفة.
�ساء اهلل تعاىل”)2(

�ضاد�ًضا: اأن يكون التوجيه جمًعا بني القولني يف امل�ضاألة.

من اأمثلته: قوله : “واإن قال: )له عندي كذا درهم(, بالوقِف, ُقِبَل تف�سرُيه 

اإ�سقاِط حركِة اخلف�ِض  ق الدين, وغرِيه؛ جلواِز  ال�سيِخ موفَّ ببع�ِض درهٍم يف اختياِر 

موافقُة  ُه  ويتوجَّ درهٌم.  يلزُمُه  القا�سي:  وقال   . ال�سكِّ مع  زيادٌة  يلزُمُه  فال  للوقِف, 

.
ِة, وموافقُة الثاين يف اجلاهِل بها”)3( ِل يف العامِل بالعربيَّ الأوَّ

�ضابًعا: اأن يكون التوجيه ت�ضحيًحا لقول عامل معترب.

باأن يختار العامل قوًل معيًنا, فيوافقه ابن مفلح يف جزئية, ويخالفه يف جزئية 

ه قوله يف �سالحيته يف جزئية, وعدم �سالحيته يف جزئية اأخرى. ومن  اأخرى, اأو ُيوجِّ

�سيف اإىل املاء النج�ض غرُي املاء, فهل ُيطهُره؟... واأظنُّ 
ُ
اأمثلته: قوله : “فاإْن اأ

اأنه مل يحِك يف اإ�سافِة غريِه خالًفا يف )�سرح الهداية( يف اأنَّه ل يطهر. وهذا ظاهر 

ه فيما اإذا كان املاُء النج�ُض قلياًل, اأما اإذا  كالم جماعة من الأ�سحاب... وهذا ُمتوجِّ

 .
كان كثرًيا فال فرق, اإذا كان ل ي�سرت النجا�سة, ول يغرُي رائحَتها”)4(

املرجع ال�سابق )332/3(. وينظر يف تف�سيل امل�ساألة: املبحث ال�سابع.  )1(

النكت والفوائد ال�سنية )333/3(. وينظر يف تف�سيل امل�ساألة: املبحث الثامن. وينظر مثالني اآخرين:   )2(

املبحث التا�سع, والعا�سر.

املرجع ال�سابق )335/3(. وينظر يف تف�سيل امل�ساألة: املبحث الثاين ع�سر.  )3(

املرجع ال�سابق )30/1(.  )4(
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املبحث الأول

جعل الإن�شاء يف �شمن الإقرار

ن�س التوجيه: 

ا ما ميلُك الإن�سان اإن�ساَءه,  قال ابن مفلح : “قال ال�سيخ تقيُّ الدين: “فاأمَّ

فهل يجوز اإقراره به, ويجعُل الإن�ساء يف �سمن الإقراِر؛ قا�سًدا بالإقراِر الإن�ساَء, مثل: 

, اأو اأنَّه وقٌف عليه  , اأو اأنَّه قد وقَف املكان الفالينَّ ه َملََّك ابنه ال�سيء الفالينَّ اأْن يقرَّ اأنَّ

.
ٌه”)1( من واقٍف جاِئز الأمِر, يعني نف�َسه؟” انتهى كالمه. واجلواُز متوجِّ

�ضورة امل�ضاألة: 

هل يجوز لالإن�سان اأْن ُيقرَّ ب�سيء ميلك اإن�ساَءه, ويجعُل الإن�ساء يف �سمن الإقرار؛ 

قا�سًدا بالإقرار الإن�ساء؟

فحقيقته: اإن�ساء بلفظ الإقرار.

ا زراعية, يجوز له اإن�ساء الت�سرف فيها بالوقف اأو غريه,  فمثاًل: زيد ميلك اأر�سً

ه َوَقَف هذه الأر�ض الزراعية -ومل يوقفها �سابًقا-, ويجعل  فهل يجوز لزيد اأْن ُيقرَّ باأنَّ

اإن�ساَء الوقف يف �سمن اإقراره, ويق�سد بالإقرار هنا اإن�ساء الوقف ابتداء؟

اأر�ض ميلكها, وهو ل  اإثبات وقفية  اأراد الإن�سان  اإذا  ومن التطبيقات املعا�سرة: 

للمادة  طبًقا  وقفية,   
)2(

ا�ستحكام حجة  با�ستخراج  ُيطالب  فاإنَّه  عليها,  �سًكا  يحمل 

.
)3(

احلادية والثالثني من نظام املرافعات

النكت والفوائد ال�سنية )209/3(.  )1(

حجج ال�ستحكام كما عرفتها املادة ال�سابعة والع�سرون بعد املائتني من نظام املرافعات ال�سرعية, هي:   )2(

“طلب �سك باإثبات متلك عقار يف غري مواجهة خ�سم ابتداء”. 

ون�سها: “املادة احلادية والثالثون: تخت�ض املحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والق�سايا والإثباتات =  )3(
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داخل   
)2(

امللكية عن  كا�سًفا  وُيعد  الثبوتي,  الإنهاء  �سمن  وقًفا  وقف   
)1(

فاملنهي

الوقفية.

ماأخذ التوجيه: 

مل يذكر ابن مفلح ماأخذ هذا التوجيه يف هذا املو�سع, واإمنا نقله عن ابن تيمية 

يف كتاب “الفروع”, حيث قال: “وقال �سيخنا: ...اأنَّ الإقرار قد يكوُن اإن�ساء, كقوله 

كذا  �سح.  متليكه؛  اإن�ساَء  واأراد:  به,  اأقرَّ  فلو   .]81 عمران:  ]اآل  ۇ(  )ۇ   تعاىل: 

 .
)4(

ا يف الفتاوى, ونقله عنه غريه . ون�ض عليه ابن تيمية اأي�سً
قال”)3(

اإليه ابن تيمية يف معر�ض حديثه عن م�سائل الإميان باأن:  اأ�سار  فاملاأخذ الأول: 

“لفظ الإقرار يت�سمن اللتزام, ثم اإنه يكون على وجهني:

ونحوهما.  وال�سهادة,  الت�سديق,  كلفظ  الوجه  هذا  من  وهو  الإخبار  اأحدهما: 

وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء يف كتاب الإقرار.

والثاين: اإن�ساء اللتزام, كما يف قوله تعاىل: )ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

 .
ۋ  ۋ( ]اآل عمران: 81[, ولي�ض هو هنا مبعنى اخلرب املجرد”)5(

اإن�ساء  املا�سي-  يف  وقع  ول  �سحيًحا,  يكن  مل  -واإن  الإقرار  اأن  الثاين:  واملاأخذ 

= الإنهائية وما يف حكمها اخلارجة عن اخت�سا�ض املحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان املظامل, 

ولها بوجه خا�ض النظر يف الآتي: ب- اإ�سدار �سكوك ال�ستحكام مبلكية العقار اأو وقفيته”. وقد انتقل 

اخت�سا�ض ا�ستخراج )حجج ال�ستحكام( من املحاكم العامة اإىل الهيئة العامة لعقارات الدولة.

الإنهاء هو: الإبالغ عن ق�سية ثبوتية اأمام الق�ساء بق�سد اإثباتها وتقرير حكمها ال�سرعي. الإنهاءات   )1(

الثبوتية يف املحاكم ال�سرعية باململكة العربية ال�سعودية, نا�سر املحيميد )�ض: 106(.

اأي: اأن حجة ال�ستحكام كا�سفة ومظهرة للملك, ل من�ساأة له.  )2(

.)399/11(  )3(

ينظر: الفتاوى الكربى, لبن تيمية )584/5(, وامل�ستدرك على جمموع الفتاوى )221/5(, والأخبار   )4(

اخلالف,  من  الراجح  معرفة  يف  والإن�ساف   ,)532 )�ض:  للبعلي  الفقهية,  الختيارات  من  العلمية 

للمرداوي )145/30(, والختيارات الفقهية, ل�سامي بن جاداهلل )1172/2(, وحا�سية الرو�ض, لبن 

قا�سم )630/7(.

جمموع الفتاوى )530/7(.  )5(
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للحق واللتزام والت�سرف يف احلا�سر, ومن ملك الإن�ساء يف احلا�سر ميلك الإخبار 

عنه يف املا�سي, ويحتمل اأن يكون قد اأن�ساأه الآن, فال مانع من ذلك, ويلزم باإقراره, 

.
)1(

ويثبت احلق عليه

ا ما ياأتي:  وميكن اأن ُيقال يف ماأخذ التوجيه اأي�سً

, والقاعدة: 
)2(

املاأخذ الثالث: اأنَّ الأ�سل يف الإقرار ل يكون اإل فيما ميلكه الإن�سان

هنا  الإن�ساء  فاإن  عليه:  وبناًء   ,
ل فال”)3( ومن  الإقرار,  َملك  الإن�ساَء  َملك  من  “اأنَّ 

يدخل تبًعا لالإقرار, فيجوز لالإن�سان اأن ُيقرَّ ب�سيء ميلك اإن�ساَءه, ويجعُل الإن�ساء يف 

�سمن الإقراِر؛ قا�سًدا بالإقراِر الإن�ساَء.

.
)4( 

املاأخذ الرابع: اأن العتبار يف العقود مبقا�سدها ومعانيها, ل باألفاظها

ال�ضبق بهذا التوجيه: 

نقل ابن مفلح هذه امل�ساألة عن �سيخه ابن تيمية ومل يذكر له راأًيا فيها, واإمنا جاء 

اإىل  تيمية  ابن  اأوماأ  النكت  اآخر من حا�سية  بها يف معر�ض ال�ست�سكال, ويف مو�سع 

, وقد ن�ض 
)6(

. ويف كتاب الفروع َنَقَل عن �سيخه الت�سريح باجلواز
)5(

القول باجلواز

الق�ساء ال�سرعي القواعد وال�سوابط الفقهية, للزحيلي )�ض: 586(.  )1(

ينظر: حا�سية ال�سلبي )221/5(, وبحر املذهب, للروياين )50/14(, واملغني, لبن قدامة )556/6(,   )2(

والنكت والفوائد ال�سنية )207/3, 246(, واملبدع يف �سرح املقنع, لبن مفلح )49/6(, وك�ساف القناع 

عن منت الإقناع, للبهوتي )454/8(.

 ,)83/3( عابدين  ابن  وحا�سية   ,)127/3( جنيم  لبن  الدقائق,  كنز  �سرح  الرائق  البحر  ينظر:   )3(

 ,)37/2( عبدال�سالم  بن  للعز  الأنام,  م�سالح  يف  الأحكام  وقواعد   ,)266/9( للقرايف  والذخرية, 

 ,)206/3( للزرك�سي  الفقهية,  القواعد  يف  واملنثور   ,)347/1( ال�سبكي  لبن  والنظائر,  والأ�سباه 

واأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ض الطالب, لالأن�ساري )291/4(, واملغني )570/10(, والنكت والفوائد 

ال�سنية )209/3(, وك�ساف القناع )362/15, 385(, و�سرح منتهى الإرادات, للبهوتي )621/3(.

ينظر: الفتاوى الكربى لبن تيمية )101/5, 54/6(, وجمموع الفتاوى )298/32(.  )4(

النكت والفوائد ال�سنية )207/3(, وقد اأ�سار املحقق يف مقدمته )11/1-13( اإىل اأن الن�سخة اخلطية   )5(

وكذلك املطبوعة: “وقع فيها تقدمي وتاأخري يف بع�ض الأوراق, واأعيدت ملكانها؛ لكي تتوافق مع عبارة 

املحرر وترتيبه”.

.)399/11(  )6(
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.
)1(

ا يف كتبه, ون�سبه اإليه غريه ابن تيمية على اجلواز اأي�سً

ولذا فالتوجيه يف حقيقته قول لبن تيمية, وافقه يف ذلك تلميذه ابن مفلح.

ومل اأقف على من اأورد هذه امل�ساألة قبل �سيخ الإ�سالم, اإل اأن اأ�سل امل�ساألة هو: 

هل الإقرار اإخبار اأو اإن�ساء؟ فابن تيمية وابن مفلح يرون اأنه اإخبار, وقد يكون اإن�ساء.

 درجة التوجيه يف املذهب احلنبلي: 

وافقهم يف هذا التوجيه: املرداوي يف الإن�ساف, حيث نقل عن ابن مفلح اختيار 

 .
ابن تيمية, ثم قال: “وهو كما قال”)2(

وهذا التوجيه خمالف للم�سهور من مذهب احلنابلة؛ حيث اإنَّ الإقرار عندهم: 

 .
)3(

ُيعد اإخباًرا ل اإن�ساًء

, حيث جاء يف كتاب الفواكه العديدة ما ن�سه: 
)4(

وقد ن�ض على املنع ابن ذهالن

“اإذا اأقرَّ �سخ�ض ب�سيء لآخر, وعلم ال�ساهد اأنَّ هذا الإقراَر اإن�ساء, باأن مل يتقدمه 

.
غريه؛ مل يجز له اأداوؤها, قاله �سيخنا”)5(

ينظر: الفتاوى الكربى )584/5(, وامل�ستدرك على الفتاوى )221/5(, والأخبار العلمية, للبعلي )�ض:   )1(

532(, والإن�ساف )145/30(, والختيارات الفقهية, ل�سامي جاد اهلل )1172/2(, وحا�سية الرو�ض, 

لبن قا�سم )630/7(.

.)145/30(  )2(

ينظر: املغني لبن قدامة )262/7(, والعدة �سرح العمدة )�ض: 700(, والفروع )458/11(, و�سرح   )3(

 ,)389/5( الإرادات  ومنتهى   ,)142/30( والإن�ساف   ,)361/8( واملبدع   ,)151/4( الزرك�سي 

وك�ساف القناع )367/15(.

�سيخ  قبل دعوة  كبار علماء جند  الفقيه, من  امِلْقِريّن,  النجدّي,  بن ذهالن,  هو: عبداهلل بن حممد   )4(

الإ�سالم حممد بن عبدالوهاب, و�سيخ ق�ساتها ومفتيها. ولد يف مدينة العيينة, ومل ي�ستغل بالتاأليف, 

ول ترك من الت�سانيف �سيًئا, اإل اأنه ُيعد �سيًخا لكثري من علماء جند يف القرن احلادي ع�سر, كعثمان 

بن قائد, وابن منقور. تويف �سنة: 1099هـ. ينظر ترجمته يف: ال�سحب الوابلة )649/2(.

الفواكه العديدة يف امل�سائل املفيدة, لبن منقور )339/2(, ويق�سد بـ)�سيخنا(: عبداهلل بن حممد بن   )5(

ذهالن.
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 موقع التوجيه من املذاهب الفقهية: 

مل اأقف على من ن�ض على هذه امل�ساألة بعينها -عدا ما ذكر �سابًقا-, ولكن اختلف 

الفقهاء يف اأ�سل امل�ساألة: هل الإقرار حقيقة ُيعد اإخباًرا اأم اإن�ساًء؟ على ثالثة اأقوال: 

 ,
)2(

واملالكية  ,
)1(

احلنفية مذهب  وهو  اإن�ساء,  ل  اإخبار  الإقرار  اأن  الأول:  القول 

. وا�ستدلوا مبا ياأتي: 
)4(

, واحلنابلة
)3(

وامل�سهور من مذهب ال�سافعية

الدليل الأول: اأن الإقرار والإن�ساء متنافيان, فالإقرار ك�سف عن حق ثابت يف 

.
)5(

املا�سي, فهو اإخبار عن ما�ٍض, والإن�ساء اإحداث يف احلال

يدخله  حم�ض,  خرب  لأنه  الإن�ساء؛  مقام  يقوم  ل  الإقرار  اأن  الثاين:  الدليل 

.
)6(

ال�سدق, والكذب, ول يدخالن الإن�ساء

الدليل الثالث: اأن حقيقة الإِقرار اإخباٌر واإظهاٌر للحق املُقّر به, ل اإن�ساء له, 

.
)7(

نَّه حجة قا�سرة على املقر ل يتعداه اإىل غريه
َ
ول متليك للمقر له؛ لأ

.
)9(

, ووجه عند ال�سافعية
)8(

القول الثاين: اأن الإقرار اإن�ساء, وهو قول عند احلنفية

ينظر: تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق, للزيلعي )2/5(, ونتائج الأفكار يف ك�سف الرموز والأ�سرار,   )1(

الب�سائر,  215(, وغمز عيون  والنظائر, لبن جنيم )�ض:  والأ�سباه  زاده )317/8, 321(,  لقا�سي 

للحموي )43/3(.

ينظر: تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام, لبن فرحون )51/2(, واملخت�سر الفقهي,   )2(

لبن عرفة )115/7-116(, ومواهب اجلليل )216/5(, وحا�سية الد�سوقي )397/3(.

 ,)268/3( املحتاج  ومغني   ,)224/8  ,349/4( الطالبني  ورو�سة   ,)4/7( الكبري  احلاوي  ينظر:   )3(

والقواعد, للح�سني )464/1(.

الإرادات  ومنتهى   ,)142/30( والإن�ساف   ,)361/8( واملبدع   ,)151/4( الزرك�سي  �سرح  ينظر:   )4(

)389/5(, وك�ساف القناع )367/15(.

 ,)464/1( للح�سني  والقواعد,   ,)344/3( املطالب  واأ�سنى   ,)224/8( الطالبني  رو�سة  ينظر:   )5(

وك�ساف القناع )367/15(.

القواعد, للح�سني )464/1(, وينظر: الفروق, للقرايف )18/1(, ورو�سة الطالبني )224/8(.  )6(

تو�سيف الأق�سية يف ال�سريعة الإ�سالمية, اآل خنني )421/2(.  )7(

ينظر: جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر, ل�سيخي زاده )289/2(, وغمز عيون الب�سائر, للحموي )43/3(.  )8(

ينظر: املنثور يف القواعد )206/3(, والقواعد, للح�سني )464/1(, واأ�سنى املطالب )344/3(.  )9(
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اأن الإقرار اإخبار من وجه, واإن�ساء من وجه, فهو اإخبار ظاهًرا,  القول الثالث: 

وابن  تيمية,  ابن  اختيار  ولعله   ,
)1(

احلنفية بع�ض  قول  وهو  معنى,  واإن�ساء 

مفلح, واملرداوي؛ بناًء على راأيهم يف التوجيه املذكور.

احلالت  لبع�ض  مراعاة  بهذا؛  قالوا  واإمنا  القولني,  لكال  دليل  على  اأقف  ومل 

.
)2(

وبنائها عليه

الراجح: يرتجح للباحث -واهلل اأعلم- القول الأول؛ ملا ذكر من الأدلة, كما اأنَّ 

للقول الثالث وجاهته.

ينظر: البحر الرائق )249/7(, والدر املختار )588/5-589(, ودرر احلكام, لعلي حيدر )85/4(.  )1(

ومنها: 1- اإذا اأقر �سخ�ض لآخر, فرد الـُمَقّر له الإقرار اأو كذبه ثم قبل: ل ي�سح, ويبطل الإقرار؛ وذلك   )2(

لأن الإن�ساء يبطل بالرد, ولو كان اإخباًرا ملا بطل بالرد؛ لأن الرد ل ُيبطل الإخبار.

2- لو اأقر املري�ض لوارثه بدين, مل ي�سح منه؛ لكونه تربًعا يف املر�ض, وهو و�سية, ول و�سية لوارث, ولو 

كان اإخباًرا ل�سح. ينظر: البحر الرائق )249/7(, والدر املختار )588/5-589(, ودرر احلكام, 

لعلي حيدر )85/4-87(, وو�سائل الإثبات, للزحيلي )262-260/1(.
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املبحث الثاين

اإذا اأقرَّ �شخ�ص لعبد غريه مبال؛ مل يفتقر الإقرار 

د اإىل ت�شديق ال�شيِّ

ن�س التوجيه: 

ده, وَبَطل  , وكان ل�سيِّ قال ابن مفلح : “قوله: “ومن اأقرَّ لعبِد غرِيه مباٍل, �سحَّ

ِده,  ه”. ومقت�سى هذا: اأنَّه يلزم بت�سديِقه. و�سّرح به غرُيه؛ لأنَّ يَد العبِد كيِد �سيِّ بردِّ

ِد فيه. وقال ال�سيخ تقيُّ الدين: “اإذا قلنا: ي�سحُّ قبولُه الهبَة والو�سيَة بال  واحلّق لل�سيِّ

د. وقد يقال: بلى. واإْن مل نقْل بذلك؛  د, مل يفتِقر الإقراُر اإىل ت�سديِق ال�سيِّ اإذن ال�سيِّ

ِمَن ِقيمَته”. انتهى كالمه.  جلواز اأن يكون قد متلََّك مباًحا, فاأقرَّ بعيِنه, اأو اأتلَفه و�سَ

.
ٌه”)1( وهو ُمتوجِّ

�ضورة امل�ضاألة: 

اإذا اأقرَّ �سخ�ٌض لعبد غريه ب�سيء, فله حالن: 

احلال الأوىل: اأن يكون الإقرار مبا لي�ض مبال, كالإقرار بالنكاح, اأو الق�سا�ض, اأو 

التعزير, اأو حد القذف. فهذه احلال غري داخلة يف م�ساألتنا.

د  احلال الثانية: اأن يكون الإقرار باملال؛ فالإقرار �سحيح, ويكون هذا املال ل�سيِّ

د, اأم ل يلزم؟ ذلك العبداملَقرِّ له؛ ولكن هل يلزم ل�سحة الإقرار ت�سديُق ال�سيِّ

ج ابن تيمية: عدم  د -كما �سياأتي-, وخرَّ مذهب احلنابلة: اأنَّه يلزم بت�سديق ال�سيِّ

هذا  وجاهة  مفلح  ابن  وراأى  اأخريني,  م�ساألتني  على  د  ال�سيِّ لت�سديق  الإقرار  لزوم 

التخريج.

النكت والفوائد ال�سنية )233/3(.  )1(
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ماأخذ التوجيه: 

ا يف  اأي�سً تيمية  ابن  عليه  ون�ض  املو�سع,  تيمية يف هذا  ابن  مفلح عن  ابن  نقله 

, وبيانه فيما ياأتي: 
)1(

الفتاوى, ونقله عنه غريه

املاأخذ الأول: القيا�ض على قبول الهبة؛ اإذ اإنَّه ي�سح قبول العبد للهبة بدون اإذن 

د, وعدم الفتقار اإىل ت�سديقه؛ فكالهما قبوٌل من عبٍد ي�سح امتالكه. ال�سيِّ

املاأخذ الثاين: القيا�ض على قبول الو�سية؛ اإذ اإنَّه ي�سح قبول العبد للو�سية بدون 

ي�سح  عبٍد  من  قبوٌل  فكالهما  ت�سديقه؛  اإىل  الفتقار  وعدم  د,  ال�سيِّ اإذن 

امتالكه.

اأتلَفه  اأو  بعيِنه,  فاأقرَّ  العبد قد متلََّك مباًحا,  يكون  اأْن  اأنَّه يجوز  الثالث:  املاأخذ 

ِمَن ِقيمَته. و�سَ

ال�ضبق بهذا التوجيه: 

نقل ابن مفلح هذا التخريج عن �سيخه ابن تيمية, وراأى وجاهته, ومل يورده يف 

.
)2(

كتابه الفروع, واإمنا اقت�سر على راأي املذهب

.
)3(

ا ابن تيمية يف الفتاوى, ون�سبه اإليه غريه ون�ض على التخريج اأي�سً

ومل اأقف على من اأورد هذا التخريج والتوجيه قبل هذين الإمامني.

درجة التوجيه يف املذهب احلنبلي: 

هذا التوجيه يخالف املذهب احلنبلي كما �سّرح به ابن مفلح وغريه؛ اإذ اإنَّ املذهب 

د ويبطل  ده وموله, فيلزم بت�سديق ال�سيِّ يرى اأنَّ الإقرار مباٍل لعبدالغري هو اإقراٌر ل�سيِّ

العلمية,  والأخبار   ,)219/5( الفتاوى  جمموع  على  وامل�ستدرك   ,)583/5( الكربى  الفتاوى  ينظر:   )1(

للبعلي )�ض: 530(, والإن�ساف )176/30(, والختيارات الفقهية, ل�سامي بن جاداهلل )1184/2(.

.)413/11(  )2(

العلمية,  والأخبار   ,)219/5( الفتاوى  جمموع  على  وامل�ستدرك   ,)583/5( الكربى  الفتاوى  ينظر:   )3(

للبعلي )�ض: 530(, والإن�ساف )176/30(, والختيارات الفقهية, ل�سامي بن جاداهلل )1184/2(.
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.
)1(

برده, وهذا قول املتقدمني واملتاأخرين منهم

اإىل  الإقرار  ج عليهما-عدم لزوم  امل�ساألتني املخرَّ راأي املذهب احلنبلي يف  واأما 

ت�سديِق ال�سيِّد-, فهو: 

امل�ضاألة الأوىل: قبول العبد للهبة بدون اإذن ال�ضيِّد.

اختلف احلنابلة فيها على قولني: 

من  امل�سهور  وهو  د,  ال�سيِّ اإذن  اإىل  يفتقر  ل  للهبة  العبد  قبول  اأنَّ  الأول:  القول 

.
)2(

املذهب

كاللتقاط,  فيه,  اإذنه  ُيعترب  فلم  ده,  ل�سيِّ للمال  حت�سيل  اأنَّه  بـ:  وا�ستدلوا 

.
)3(

والحت�سا�ض, وال�سطياد

.
)4(

د, وهو وجه عند احلنابلة القول الثاين: اأنَّ قبول العبد للهبة يفتقر اإىل اإذن ال�سيِّ

.
)5(

د ب�سبب ذلك ة التي ترتتب على ال�سيِّ وا�ستدلوا بـ: بوجود املنَّ

.
)6(

ده نوق�ض: باأنه من ك�سب العبد, وك�سب العبد ل�سيِّ

لبن  الفقه,  يف  والرعاية   ,)266/7( قدامة  لبن  واملغني   ,)671/2( لل�سامري  امل�ستوعب,  ينظر:   )1(

الفقه, للدجيلي  1286(, واملمتع يف �سرح املقنع, لبن املنجى )702/4(, والوجيز يف  حمدان )�ض: 

)�ض: 582(, والفروع )413/11(, واملبدع )371/8(, والإن�ساف )175/30(, والتو�سيح, لل�سويكي 

القناع  وك�ساف   ,)622/3( للبهوتي  املنتهى,  و�سرح   ,)393/5( الإرادات  ومنتهى   ,)1397/3(

)378/15(, وغاية املنتهى يف جمع الإقناع واملنتهى, ملرعي الكرمي )660/2(, ومطالب اأويل النهى, 

للرحيباين )664/6(.

 ,)332/15  ,122/10( لل�سرخ�سي  املب�سوط,  ينظر:  وال�سافعية.  واملالكية,  احلنفية,  مذهب  وهو   )2(

واملبدع   ,)256/8( قدامة  لبن  واملغني   ,)575/3( الطالبني  ورو�سة   ,)54/6( اجلليل  ومواهب 

)194/5(, والإن�ساف )288/17(, وك�ساف القناع )127/10(, ومطالب اأويل النهى )391/4(.

ينظر: املغني لبن قدامة )256/8(, وك�ساف القناع )127/10(.  )3(

الطالبني  ورو�سة   ,)54/6( اجلليل  مواهب  ينظر:  ال�سافعية.  عند  ووجه  املالكية,  عند  قول  وهو   )4(

)575/3(, واملبدع )194/5(.

مواهب اجلليل )54/6(.  )5(

املغني لبن قدامة )520/8(, واملبدع )253/5(.  )6(
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امل�ضاألة الثانية: قبول العبد للو�ضية بدون اإذن ال�ضيِّد.

اختلف احلنابلة فيها على قولني: 

د, وهو امل�سهور من  ال�سيِّ اإذن  اإىل  اأنَّ قبول العبد للو�سية ل يفتقر  القول الأول: 

. وا�ستدلوا مبا ياأتي: 
)1(

املذهب

.
)2(

ده, كالحتطاب الدليل الأول: اأنَّه ك�سٌب, ف�سّح من غري اإذِن �سيِّ

الدليل الثاين: اأنَّه حت�سيل مال بغري عو�ض, فلم يفتقر اإىل اإذنه, كقبول الهبة 

.
)3(

وحت�سيل املباح

عند  وجه  وهو  د,  ال�سيِّ اإذن  اإىل  يفتقر  للو�سية  العبد  قبول  اأنَّ  الثاين:  القول 

.
)4(

احلنابلة

.
)5(

ف من العبد, فاأ�سبه بيعه و�سراءه وا�ستدلوا بـ: اأنَّه ت�سرُّ

نوق�ض: باأنَّه حت�سيل مال بغري عو�ض, فلم يفتقر اإىل اإذنه, كقبول الهبة وحت�سيل 

.
)6(

املباح

موقع التوجيه من املذاهب الفقهية: 

د على قولني:  اختلف الفقهاء يف لزوم الإقرار اإىل ت�سديق ال�سيِّ

وهو مذهب احلنفية, واملالكية, وال�سافعية. ينظر: املب�سوط )122/10, 332/15(, ومواهب اجلليل   )1(

)54/6(, ورو�سة الطالبني )575/3, 101/6(, واملغني لبن قدامة )520/8(, واملبدع )253/5(, 

والإن�ساف )288/17-289(, و�سرح منتهى الإرادات )465/2(, وك�ساف القناع )240/10(.

املغني لبن قدامة )520/8(, واملبدع )253/5(, وك�ساف القناع )240/10(.  )2(

املغني لبن قدامة )520/8(, واملبدع )253/5(.  )3(

وهو وجه عند ال�سافعية. ينظر: رو�سة الطالبني )101/6(, واملبدع )253/5(, والإن�ساف )288/17-  )4(

.)289

املغني لبن قدامة )520/8(.  )5(

املرجع ال�سابق, واملبدع )253/5(.  )6(
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وهو   ,
)1(

تخريًجا املالكية  عند  قول  وهو  د,  ال�سيِّ ت�سديق  يلزم  اأنَّه  الأول:  القول 

. وا�ستدلوا مبا ياأتي: 
)3(

, واحلنابلة
)2(

مذهب ال�سافعية

ه اإقرار �سدر ممن ي�سح اإقراره, فاإذا اأمكن ت�سحيحه تعنّي  الدليل الأول: اأنَّ

د,  لل�سيِّ املال  يجعل  باأن  الإقرار  ت�سحيح  وهاهنا ميكن  �سحيًحا,  جعله 

.
)4(

د اإليه وتكون الإ�سافة اإىل العبد على نحو ما ي�ساف بع�ض مال ال�سيِّ

د هو اجلهة التي ي�سحُّ بها الإقرار, فتعنيَّ جعُل املال  الدليل الثاين: اأنَّ ال�سيِّ

د  اأقّر به بت�سديق ال�سيِّ ده, وحينئذ يلزم املِقرَّ ما  له, فكان الإقرار ل�سيِّ

.
)5(

ويبطل برده

يَد  ه بطل؛ لأنَّ  واإن ردَّ اأقرَّ به,  قه لزمه ما  اإْن �سدَّ د  ال�سيِّ اأنَّ  الثالث:  الدليل 

.
)6(

ده العبد كيِد �سيِّ

ة, وال�سريعة ل تت�سوف لهذا,  الدليل الرابع: اأن بع�ض العطايا يلحقه بها ِمنَّ

.
)7(

ة فتوجه قبوله ورده د �سيلحقه ِمنَّ ولذا فاإن ال�سيِّ

قبول  اأن  اأو ل؟ ففي قول عندهم:  د  ال�سيِّ اإذن  اإىل  يفتقر  للهبة هل  العبد  قبول  م�ساألة:  تخريًجا على   )1(

د. ينظر: مواهب اجلليل  الهبة يفتقر اإىل اإذن ال�سيد, وبناًء عليه: يلزم الإقرار هنا اإىل ت�سديق ال�سيِّ

.)54/6(

ميلك,  ل  اإنه  قلنا:  واإن  الإقرار,  �سح  املال,  ميلك  اإنه  قلنا:  فاإن  مبال,  له  اأقر  “فاإن  ال�سريازي:  قال   )2(

كان الإقرار ملوله, يلزم بت�سديقه ويبطل برده”.ينظر: املهذب )472/3(,والبيان يف مذهب الإمام 

ال�سافعي, للعمراين )422/13(.

القناع  وك�ساف   ,)393/5( الإرادات  ومنتهى   ,)175/30( والإن�ساف   ,)371/8( املبدع  ينظر:   )3(

.)378/15(

املمتع يف �سرح املقنع, لبن املنجى )702/4(.  )4(

ينظر: املمتع, لبن املنجى )702/4(, واملبدع )371/8(, و�سرح املنتهى, للبهوتي )622/3(, وك�ساف   )5(

القناع )378/15(, ومطالب اأويل النهى )664/6(.

ينظر: الكايف, لبن قدامة )301/4(, والنكت )233/3(, واملبدع )371/8(, و�سرح املنتهى, للبهوتي   )6(

.)622/3(

ينظر: مواهب اجلليل )54/6(.  )7(
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.
)1(

ده نوق�ض: باأنه من ك�سب العبد, وك�سب العبد ل�سيِّ

, واأ�سار 
)2(

د, وهو مذهب املالكية تخريًجا القول الثاين: اأنَّه ل يلزم ت�سديق ال�سيِّ

اإليه ابن تيمية تخريًجا على القول بقبول الهبة والو�سية, وراأى وجاهته ابن 

مفلح كما �سبق بيانه.

وا�ستدلوا بـ: ما �سبق ذكره يف ماأخذ التوجيه, فاأغنى عن اإعادته.

ومل اأقف على قول للحنفية يف امل�ساألة.

الراجح: يرتجح للباحث -واهلل اأعلم- القول الأول؛ ملا ذكر من الأدلة, كما اأنَّ 

للقول الثاين وجاهته.

املغني لبن قدامة )520/8(, واملبدع )253/5(.  )1(

د اأو ل؟ فاملذهب  تخريًجا على م�ساألتني, وهما: قبول العبد للهبة اأو الو�سية هل يفتقر اإىل اإذن ال�سيِّ  )2(

د؛ فاجلامع  اإذن ال�سيد, وبناًء عليه: ل يلزم الإقرار هنا اإىل ت�سديق ال�سيِّ اأنه ل يفتقر اإىل  عندهم: 

 ,)266/9( الذخرية  ينظر:  ميلك.  عندهم  العبد  اإن  اإذ  امتالكه,  ي�سح  عبٍد  من  قبوٌل  اأنه  بينهم: 

ومواهب اجلليل )54/6(.
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املبحث الثالث

عى عدم العلم بدللة اللفِظ يُّ ب�شيء, وادَّ اإذا اأقرَّ العامِّ

ن�س التوجيه: 

مب�سموِن  يُّ  العامِّ اأقرَّ  “اإذا  الدين:  تقي  ال�سيخ  “قال   : مفلح  ابن  قال 

عى عدَم العلِم بدللِة اللفِظ, ومثلُه يجهُله؛ فهو كما لو قال يف الطالِق:  , وادَّ
)1(

حم�سٍر

.
ٌه”)2( ْن دخلت(, اأو قال: )اأنِت طالٌق واحدًة يف ثنتني(”. انتهى كالُمه. وهو متوجِّ

َ
)اأ

�ضورة امل�ضاألة: 

الن�ض ال�سابق يحتمل اأحد معنيني: 

ومثلُه  اللفظ,  بدللة  العلم  عدم  عى  وادَّ ب�سيء,  يُّ  العامِّ اأقرَّ  اإذا  الأول:  املعنى 

يجهُله؛ فاملذهب: اأنَّه يقبل قوله بيمينه -كما �سياأتي-, وعلَّل ابن تيمية قول املذهب 

بتعليلني, وراأى ابن مفلح وجاهتهما, والتعليالن هما: 

يُّ يف الطالِق: “اأْن َدَخْلِت”, بفتح الهمزة. الأول: اأنه كما لو قال العامِّ

يُّ يف الطالِق: “اأنِت طالٌق واحدًة يف اثنتني”. الثاين: اأنه كما لو قال العامِّ

ومثلُه  اللفظ,  بدللة  العلم  عدم  عى  وادَّ ب�سيء,  يُّ  العامِّ اأقرَّ  اإذا  الثاين:  املعنى 

ج حكم امل�ساألة على حكم اإحدى م�ساألتني يف الطالق,  يجهُله؛ فاإنَّ ابن تيمية هنا يخرِّ

ن دخلت”, اأو قال: “اأنِت طالٌق واحدًة يف ثنتني”.
َ
: “اأ يُّ وهما: اإذا قال العامِّ

والذي يظهر -واهلل اأعلم- اأنَّ املعنى الأول هو املراد -وهو مدار بحثنا-؛ ملا ياأتي: 

املح�سر: �سرح ثبوت احلق عند القا�سي, ل احلكم بثبوته, وقيل: ما ت�سمن احلكم ببينٍة ي�سمى �سجاًل,   )1(

وغريه ي�سمى حم�سًرا. الإن�ساف )35/29(.

النكت والفوائد ال�سنية )274/3(.  )2(
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املذهب, ومل  اأنَّه هو  ونقله عنه غريه:  اآخر,  تيمية ن�ض يف مو�سع  ابن  اأنَّ  اأوًل: 

يذكر م�ساألتي الطالق, اأو التعليل بهما اإلَّ يف حا�سية النكت والفوائد ال�سنية 

.
)1(

فقط

عى عدَم العلِم بدللِة  يُّ مب�سموِن حم�سٍر, وادَّ قال ابن تيمية: “اإذا اأقرَّ العامِّ

.
اللفِظ, ومثلُه يجهُله؛ ُقبل منه على املذهب”)2(

ثانًيا: اأنَّ بع�َض حمرري املذهب من املتاأخرين نقل كالم ابن تيمية وتوجيه ابن 

اأو  اإقرار العربي بالعجميَّة, دون بيان خمالفته للمذهب,  مفلح بعد م�ساألة: 

اإيراد م�ساألتي الطالق.

يُّ  عامِّ اأقرَّ  “اإذا  الدين:  تقي  ال�سيخ  “قال  وغريه:  املنتهى,  �سرح  يف  قال 

عى عدَم العلِم بدللِة اللفِظ, ومثلُه يجهُله فكذلك”.  مب�سموِن حم�سٍر, وادَّ

.
قال يف الفروع: “وهو متجه”)3(”)4(

ثالًثا: اأنَّ ابن تيمية ُيعد من مقرري املذهب, فيبعد اأن يخّرج م�ساألًة للمذهب فيها 

ة, اأو  راأي �سابق متفق عليه, حيث اإنها مماثلٌة مل�ساألة اإقرار العربي بالعجميَّ

.
)5(

العك�ض

ماأخذ التوجيه: 

نقله ابن مفلح عن ابن تيمية يف هذا املو�سع فقط, ومل اأقف عليه يف كتاب اآخر, 

املرجع ال�سابق, وينظر: الختيارات الفقهية, ل�سامي بن جاداهلل )1207/2(.  )1(

للبعلي  العلمية,  والأخبار   ,)223/5( الفتاوى  جمموع  على  وامل�ستدرك   ,)585/5( الكربى  الفتاوى   )2(

)�ض: 534(, وكلمات ال�سداد على منت الزاد, للمبارك )�ض: 392(.

مل اأقف عليه يف جميع الطبعات, وهي: ط. حتقيق د.الرتكي, وط. حتقيق د. اخلرا�سي, وط. دار الكتب   )3(

العلمية.

جامع  لبن  املخت�سرات,  اأخ�سر  �سرح  يف  املنتخبات  والفوائد   ,)629/3( الإرادات  منتهى  �سرح   )4(

)1248/4(, ومطالب اأويل النهى )674/6(.

ينظر: الهداية )�ض: 605(, والفروع )425/11(, وغاية املنتهى )665/2(, و�سرح منتهى الإرادات   )5(

)628/3(, وك�ساف القناع )392/15(, ومطالب اأويل النهى )674/6(.
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وبيانه فيما ياأتي: 

املاأخذ الأول: قيا�ض قول العامي يف الإقرار هنا على قوله يف الطالق: “اأْن َدَخْلِت 

دللة  يجهل  ي  عامِّ من  مقبول  قول  فكالهما  الهمزة-؛  -بفتح  َطاِلٌق”  ْنِت 
َ
َفاأ اَر  الدَّ

اللفظ, ومعناه.

املاأخذ الثاين: قيا�ض قول العامي يف الإقرار هنا على قوله يف الطالق: “اأنِت طالٌق 

ي يجهل دللة اللفظ, ومعناه. واحدًة يف اثنتني”؛ فكالهما قول مقبول من عامِّ

ا ما ياأتي:  وميكن اأن ُيقال يف ماأخذ التوجيه اأي�سً

املاأخذ الثالث: قيا�ض قول العاميِّ يف الإقرار هنا على ما لو اأقرَّ بحٍق بغري ل�سانه 

ة, اأو العك�ض, وقال: “مل اأدِر ما قلُت”, فاإنَّه يقبل  ولغته, كما لو اأقرَّ العربيُّ بالعجميَّ

.
)1(

قوله بيمينه؛ فكالهما قول مقبول بيمينه من �سخ�ض يجهل دللة اللفظ, ومعناه

نَّ العاميَّ هنا ُمنِكر, والظاهُر �سدقه, والقول قول من ع�سد قوله 
َ
املاأخذ الرابع: اأ

والظاهر  والأ�سل  ِته,  ذمَّ براءة  الأ�سل  لأن  املنكر؛  قول  القول  كان  ولذلك  الظاهر, 

اأخوان, واأما كون ذلك مع ميينه؛ فالأنه يحتمل كذبه, اأ�سبه املنكر, ولأن كل من كان 

.
)2(

القول قوله كان ذلك مع ميينه, وهاهنا القول قوله فيكون مع ميينه

نَّ العاميَّ ملا مل َيعِرف مدلول ال�سيغة ومعناها, مل يوؤاخذ بها؛ 
َ
املاأخذ اخلام�س: اأ

املخالط  غري  العاميُّ  اإذ  مقت�ساه,  يلتزم  مل  ولأنه   , العاميِّ من  ق�سدها  ل�ستحالة 

للفقهاء ُيقبل منه اجلهل مبدلول كثري من األفاظ الفقهاء, خالًفا للمخالط, فال يقبل 

.
)3(

منه فيما ل يخفى على مثله معناه

ينظر: الهداية )�ض: 605(, والنكت والفوائد ال�سنية )274/3(, والفروع )425/11(, وغاية املنتهى   )1(

النهى  اأويل  ومطالب   ,)392/15( القناع  وك�ساف   ,)629/3( الإرادات  منتهى  و�سرح   ,)665/2(

.)674/6(

 ,)383/8( واملبدع   ,)274/3( ال�سنية  والفوائد  والنكت   ,)713/4( املقنع  �سرح  يف  املمتع  ينظر:   )2(

والختيارات الفقهية, ل�سامي بن جاداهلل )1207/2(.

واملو�سوعة   ,)14-13/2( القواعد  يف  واملنثور   ,)121/2( الأنام  م�سالح  يف  الأحكام  قواعد  ينظر:   )3(

الفقهية الكويتية )52/6(.
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ال�ضبق بهذا التوجيه: 

اأ�سل التعليل لبن تيمية, راأى وجاهته ابن مفلح, ومل اأقف على من اأورده قبلهما, 

ول من ذكره بعدهما.

درجة التوجيه يف املذهب احلنبلي: 

ما يتعلق بتعليالت ابن تيمية املذكورة, مل اأقف على من وافق اأو خالف فيها من 

املتقدمني اأو املتاأخرين �سوى ابن مفلح.

عى  واأما اأ�سل امل�ساألة, وهي: قبول قول العامي فيما لو اأقرَّ مب�سمون �سيٍء, وادَّ

 ,
)1(

عدم العلم بدللة اللفظ, ومثله يجهله, فاملذهب احلنبلي يرى قبول قوله بيمينه

.
)2(

ون�ض عليها ابن تيمية �سراحة باأنه هو املذهب, دون ذكر اليمني

ومل اأقف على من خالف فيها -من املتقدمني اأو املتاأخرين-, �سوى ما ُنقل يف كتاب 

الفواكه العديدة عن ال�سيخ ابن ذهالن, ون�سه: “اإذا اأقر عامي مب�سمون حم�سر, 

وادعى اجلهل به, ومثله يجهله؛ مل يوؤاخذ باإقراره على قول اأبي العبا�ض, و�سوبه يف 

 .
الأزمنة ح�سن, واملذهب خالفه. قاله �سيخنا”)3( “الإن�ساف”, والعمل به يف هذه 

ولعله وهم يف ذلك؛ لأنَّ ابن تيمية ن�ض على اأنه هو املذهب, وكذلك بع�ض احلنابلة 

-كما �سبق بيانه-, ومل اأقف عليه يف كتاب الإن�ساف للمرداوي, اأو لعله يق�سد م�ساألة 

, واهلل اأعلم.
)4(

اأخرى

واملذهب   ,)687 )�ض:  قدامة  لبن  والهادي,   ,)671/2( وامل�ستوعب   ,)605 )�ض:  الهداية  ينظر:   )1(

الأحمد يف مذهب الإمام اأحمد, لبن اجلوزي )�ض: 227(, والرعاية )1287(, والوجيز )�ض: 586(, 

والفروع )425/11(, واملبدع )383/8(, والتو�سيح, لل�سويكي )1402/3(, وغاية املنتهى )665/2(, 

 ,)1248/4( املنتخبات  والفوائد   ,)392/15( القناع  وك�ساف   ,)629/3( الإرادات  منتهى  و�سرح 

ومطالب اأويل النهى )674/6(.

العلمية,  والأخبار   ,)223/5( الفتاوى  جمموع  على  وامل�ستدرك   ,)585/5( الكربى  الفتاوى  ينظر:   )2(

للبعلي )�ض: 534(, وكلمات ال�سداد )�ض: 392(.

الفواكه العديدة يف امل�سائل املفيدة )339/2(.  )3(

كما قال املرداوي يف الإن�ساف )209/30(: “لو قال: )األي�ض يل عليك األف؟( فقال: )بلى(. =  )4(
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واأما راأي املذهب احلنبلي يف اأ�سل امل�ساألتني اللتني َعلَّل بهما ابن تيمية, فهو: 

يُّ يف الطالِق: “اأْن َدَخْلِت”, بفتح الهمزة. امل�ضاألة الأوىل: اإذا قال العامِّ

اختلف احلنابلة فيها على قولني: 

من  امل�سهور  وهو  تدخلها,  حتى  تطلق  فال  تعليٌق,  اأي:  �سرط,  اأنَّه  الأول:  القول 

.
)1(

املذهب

ِته, اأي: كما لو نوى بهذا الكالم ال�سرط؛ لأنَّ العاميَّ ل يريد  وا�ستدلوا بـ: اأنَّه كنيَّ

بذلك اإل ال�سرط, ول يعرف اأنَّ مقت�ساها التعليل, ول يريده, فال يثبت له حكم ما ل 

.
)2(

يعرفه ول يريد, كما لو نطق بكلمة الطالق اأعجمي ل يعرف معناها

القول الثاين: اأنَّه يقع يف احلال اإْن كان دخول الدار قد وجد قبل ذلك, وهو وجه 

 .
)3(

عند احلنابلة

ْن( املفتوحة يف اللغة اإمنا هي للتعليل ل لل�سرط, فمعناه: اأنت 
َ
نَّ )اأ

َ
وا�ستدلوا بـ: باأ

.
)4(

طالق لأنك دخلت الدار, اأو لدخولك

يُّ يف الطالِق: “اأنِت طالٌق واحدًة يف اثنتني”. امل�ضاألة الثانية: اإذا قال العامِّ

 :
)5(

حم�سل كالم الأ�سحاب يف هذه امل�ساألة اأنَّ للعاميِّ حالني

= فهو اإقرار, ول يكون مقًرا بقوله: )نعم(. قال فى الفروع: “ويتوجه اأن يكون مقًرا من عامي, كقوله: 

ع�سرة غري درهم. يلزمه ت�سعة”. قلت: هذا التوجيه عني ال�سواب الذي ل �سك فيه”.

الطالبني  ورو�سة   ,)53/6( اجلليل  مواهب  ينظر:  ال�سافعية.  عند  والأ�سح  املالكية,  مذهب  وهو   )1(

والإن�ساف   ,)362/6( واملبدع   ,)106/9( )450/10(,والفروع  واملغني   ,)137-136/8(

)460/22(, وك�ساف القناع )303/12(.

املغني )450/10(, واملبدع )362/6(, وك�ساف القناع )303/12(.  )2(

وهو مذهب احلنفية, ووجه عند ال�سافعية. ينظر: فتح القدير )122/4(, ورو�سة الطالبني )136/8(,   )3(

واملغني )449/10(, واملبدع )362/6(, والإن�ساف )460/22(.

ينظر: املغني )450/10(, وك�ساف القناع )303/12(.  )4(

منتهى  و�سرح   ,)332-328/22( والإن�ساف   ,)332/6( واملبدع   ,)541-539/10( املغني  ينظر:   )5(

الإرادات )95/3(, وك�ساف القناع )253-252/12(.
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احلال الأوىل: اأن ينوي عدًدا معيًنا, فخالف على قولني: 

.
)1(

القول الأول: اأنَّه يلزمه ما نواه, وهو امل�سهور من املذهب

مبا  كالمه  ف�ّسر  لأنه  واحدة؛  وقعت  واحدة,  طلقة  بذلك  نوى  فاإن  اأ- 

يحتمله.

واإن نوى طلقة مع طلقتني؛ وقعت ثالًثا؛ لأنه يعرب بـ)يف( عن )مع(,  ب- 

كما يف قوله تعاىل: )ڤ  ڤ   ڤ( ]الفجر: 29[, فتقدير الكالم: اأنت 

ه اأقرَّ  طالق طلقة مع طلقتني, فاإذا اأقر بذلك على نف�سه قبل منه, ولأنَّ

على نف�سه بالأغلظ.

واإن نوى ُموَجُبه عند احل�ساب, فاثنتان؛ لأن ذلك مدلول اللفظ عندهم,  ج- 

وقد نواه, ولو مل يعرفه؛ قيا�ًسا على احلا�سب ل�سرتاكهما يف النية.

ُموَجُبه عند احل�ساب, فتقع واحدة, وهو احتمال  اإن نوى  ه  اأنَّ الثاين:  القول 

كالأعجمي,  يعرفه فهو  ما ل  لأنه ل ي�سح منه ق�سد  ؛ 
)2(

عند احلنابلة

ينطق بالطالق بالعربي ول يفهمه.

احلال الثانية: األ ينوي عدًدا معيًنا, فخالف على قولني: 

؛ لأن لفظ 
)3(

القول الأول: اأنَّه يقع به طلقة واحدة, وهو امل�سهور من املذهب

لفظ  فيه  يح�سل  مل  عليها  زاد  وما  الواحدة,  بلفظ  هو  اإمنا  الإيقاع 

الإيقاع, واإمنا يقع الزائد بالق�سد, فاإذا خال عن الق�سد مل يقع اإل ما 

اأوقعه, فتطلق بقوله: “اأنت طالق”, ول يقع بقوله: “يف ثنتني” �سيء؛ لأنه 

ل يعرف مقت�ساه.

منتهى  و�سرح   ,)329-328/22( والإن�ساف   ,)332/6( واملبدع   ,)540-539/10( املغني  ينظر:   )1(

الإرادات )95/3(, وك�ساف القناع )252/12(.

ينظر: املغني )541/10(, واملبدع )332/6(, والإن�ساف )329/22(.  )2(

الإرادات  منتهى  و�سرح   ,)331/22( والإن�ساف   ,)332/6( واملبدع   ,)540/10( املغني  ينظر:   )3(

)95/3(, وك�ساف القناع )253-252/12(.
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ه اإن كان يف عرفهم ا�ستعمال ذلك للثالث, طلقت ثالًثا, وهو  القول الثاين: اأنَّ

؛ لأن الظاهر اإرادة ما تعارفوه.
)1(

قول عند احلنابلة

موقع التوجيه من املذاهب الفقهية: 

ما يتعلق بتعليالت ابن تيمية املذكورة, وافقه يف ذلك ال�سافعية, حيث جاء يف 

املنثور يف القواعد ما ن�سه: “الثالث: اجلهل مبعنى اللفظ ُم�سقط حلكمه. فاإذا نطق 

الأعجمي بكلمة كفر, اأو اإميان, اأو طالق, اأو اإعتاق, اأو بيع, اأو �سراء, اأو نحوه, ول 

يعرف معناه, ل يوؤاخذ ب�سيء منه؛ لأنه مل يلتزم مقت�ساه, وكذلك: اإذا نطق العربي 

مبا يدل على هذه العبارة بلفظ اأعجمي ل يعرف معناه...ومثله لو قال: )طلقة يف 

طلقتني(, وجهل احل�ساب, ولكن ق�سد معناه, وقعت طلقة, وقيل: طلقتان...ومن 

هذه القاعدة: لو قال: )األي�ض يل عليك األف؟(, فقال: )بلى(, اأو )نعم(؛ فاإقرار, 

وقيل: ل يلزمه يف نعم, وهو قيا�ض النحو, ومل يف�سلوا بني العامي والنحوي, نعم, 

ن مل تدخل الدار( -بفتح اأن-, فاإنه يقع يف 
َ
ف�سلوا بينهما فيما لو قال: )اأنت طالق اأ

.
احلال اإن كان قائله نحوًيا, بخالف العامي, فاإنه ل يق�سد اإل التعليق”)2(

عى  واأما اأ�سل امل�ساألة, وهي: قبول قول العامي فيما لو اأقرَّ مب�سمون �سيٍء, وادَّ

عدم العلم بدللة اللفظ, ومثله يجهله, فلم اأقف على من خالف فيها, حيث ذهب 

زاد  العامي.  قول  قبول  اإىل   ,
)6(

واحلنابلة  ,
)5(

وال�سافعية  ,
)4(

واملالكية  ,
)3(

احلنفية

ينظر: املغني )541/10(, واملبدع )332/6(, والإن�ساف )332/22(.  )1(

املنثور يف القواعد )13/2-15(. وينظر: قواعد الأحكام )121/2(, ونهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج,   )2(

للرملي )79/5(. 

ينظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعماين )191/6(, والفتاوى الهندية )440/2(.  )3(

ينظر: الذخرية, للقرايف )271/9(.  )4(

ينظر: بحر املذهب, للروياين )165/6(, ورو�سة الطالبني )370/4(.  )5(

واملذهب   ,)687 )�ض:  قدامة  لبن  والهادي,   ,)671/2( وامل�ستوعب   ,)605 )�ض:  الهداية  ينظر:   )6(

الأحمد يف مذهب الإمام اأحمد, لبن اجلوزي )�ض: 227(, والرعاية )1287(, والوجيز )�ض: 586(, 

والفروع )425/11(, واملبدع )383/8(, والتو�سيح, لل�سويكي )1402/3(, وغاية املنتهى )665/2(, 

و�سرح منتهى الإرادات )629/3(, وك�ساف القناع )392/15(, والفوائد املنتخبات )1248/4(, =
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ال�سافعية واحلنابلة: يقبل بيمينه.

وا�ستدلوا بـ: ما �سبق ذكره يف ماأخذ التوجيه, فاأغنى عن اإعادته.

اأنَّ  اأعلم-  الباحث يرى -واهلل  اأن  اإل  امل�ساألة  اأ�سل  ومع عدم وجود املخالف يف 

قبول قول العامي -يف هذه امل�ساألة- باإطالق -يف الق�ساء املعا�سر- يفتح باًبا ل ميكن 

اإغالقه, وهو: اإلغاء �سكوك الآخرين مبثل هذا الدعاء, كما اأنَّ العاميَّ ُيعد مفرًطا؛ 

اللفظ,  اأن ينظر فيه بح�سب  ابتداًء, والأوىل  اإنه مل ي�ساأل عن م�سمون املح�سر  اإذ 

فيوؤاخذ به من عدمه.

= ومطالب اأويل النهى )674/6(.
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املبحث الرابع

اإذا قال غري النح�ي: )له عندي مئة درهم اإل درهمان( 

فه� ا�شتثناء

ن�س التوجيه: 

اإذا   :
)2(

الأول-  -يف 
)1(

اج ال�سرَّ ابن  الُنحاة, ومنهم  “قال   : ابن مفلح  قال 

قال: )له عندي مئُة درهٍم اإل درهمنِي( فهو ا�ستثناٌء, فيكوُن مقًرا بثمانيٍة وت�سعني, 

واإذا قال: )مئٌة اإل درهمان( فهو �سفة, ويكوُن مقًرا مبئٍة؛ لأن التقديَر: مئٌة مغايرٌة 

ْحويِّ اإذا قال:  ه اأْن يقال يف غري النَّ ْحويِّ وغريه. ويتوجَّ لدرهمني...ومل يفرقوا بني النَّ

قاله  كما  رفَع جهاًل,  واإمنا  اإرادته,  الظاهَر  لأنَّ  ا�ستثناًء؛  يكوُن  اأنَّه  درهمان(:  )اإل 

يلزُمه  اإنَّه  الراء-,  -برفع  درهٍم(  غرُي  )ع�سرٌة  يف:  وغرُيه   ,
)3(

الدين ُق  موفَّ ال�سيُخ 

ه فيه القول املتقدم,  . ويف مو�سع اآخر: “اأما اجلاهل بالعربية, فيتوجَّ
ت�سعٌة كذلك”)4(

.
وهو: موؤاخذته بلغته, وعرفه”)5(

�ضورة امل�ضاألة: 

فهو  -بالن�سب-  درهمنِي(  اإل  درهٍم  مئُة  عندي  )له  فقال:  �سخ�ض  اأقرَّ  اإذا 

العلماء  اأحد  النحوي,  ال�سراج,  بابن  املعروف  بكر,  اأبو  النحوي,  �سهل  بن  ال�سري  بن  حممد  هو:   )1(

امل�سهورين باللغة والنحو والأدب. تويف �سنة: 316هـ. من موؤلفاته: “الأ�سول يف النحو”. ينظر ترجمته 

يف: البلغة يف تراجم اأئمة النحو واللغة, للفريوزاآبادي )�ض: 265(.

لأبي حيان  العرب,  ل�سان  ال�سرب من  وارت�ساف  ال�سراج )304/1(,  النحو, لبن  الأ�سول يف  ينظر:   )2(

)1525/3(, وال�ستغناء يف ال�ستثناء, للقرايف )�ض: 622(, ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب, لبن 

ه�سام )�ض: 100(.

ينظر: املغني )272/7(.  )3(

النكت والفوائد ال�سنية )306-305/3(.  )4(

املرجع ال�سابق )313/3(.  )5(
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درهمان(  اإل  درهٍم  مئُة  عندي  )له  قال:  واإْن  م�ساألتنا.  عن  خارجة  وهي  ا�ستثناء, 

واأما  ُمقًرا مبئٍة,  القائل  ويكون  , وغريه,  ْحويِّ النَّ بني  فرق  ول  �سفة,  فهو  -بالرفع- 

الدرهمان فالغية.

ا, فيعد  , وغريه: فاإن كان القائل نحويًَّ ْحويِّ  وتوجيه ابن مفلح: اأنَّه ُيفرق بني النَّ

ا بثمانيٍة وت�سعني. قوله �سفة, واإن كان من غري النحاة, فيعد قوله ا�ستثناء, فيكون ُمقرًّ

ماأخذ التوجيه: 

نقله ابن مفلح يف هذا املو�سع, وبيانه فيما ياأتي: 

ا, فيعد �سفًة, ويكون مقًرا مبئٍة؛ ملا ياأتي:  املاأخذ الأول: اإذا كان القائل نحويًَّ

اأنَّ التقديَر: مئٌة مغايرٌة لدرهمني, فهو و�سف املئة املقر بها باأنها مغايرة  اأ- 

لدرهمني.

اأنَّ ال�ستثناء التام يجب اأن يكون من�سوًبا, فاإذا كان مرفوًعا, كان و�سًفا. ب- 

اأنَّ الأ�سل يف الإقرار: موؤاخذة الإن�سان مبا تلفظ به, وفهم معناه. ج- 

اإرادته,  الظاهَر  لأنَّ  ا�ستثناء؛  فيعد   , نحويٍّ غري  القائل  كان  اإذا  الثاين:  املاأخذ 

َوفق  ويعامل  بجهله,  يوؤاخذ  فال  لل�سفة,  ق�سًدا  ل  بالعربية,  منه  جهاًل  رفَع  واإمنا 

.
)1(

اعتقاده وعرفه

: )له عليَّ ع�سرٌة غرُي درهم( -ب�سم  املاأخذ الثالث: القيا�ض على ما لو قال عاميٌّ

الراء- فاإنَّه يعد ا�ستثناء ل �سفة, ويلزُمه ت�سعة؛ فكالهما قول �سدر من عاميٍّ باأداة 

من اأدوات ال�ستثناء, وحكم ال�ستثناء بـ)غري( حكم ال�ستثناء بـ)اإل(, فيكون اإذن 

.
)2(

ا�ستثناء

ا: املغني )272/7(, واملبدع )388/8(. وينظر اأي�سً  )1(

والإن�ساف   ,)387  ,379/8( واملبدع   ,)424/11( والفروع   ,)272/7( املغني  ا:  اأي�سً وينظر   )2(

)209/30(, وك�ساف القناع )398/15(.
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ا ما ياأتي:  وميكن اأن ُيقال يف ماأخذ التوجيه اأي�سً

األف؟(, فقال  لو قال �سخ�ٌض: )األي�ض يل عليك  القيا�ض على ما  الرابع:  املاأخذ 

باختالف  يختلف  الإقرار  لفظ  لأن  ُمقًرا؛  يكون  ل  اأنَّه  فالأ�سل:  )نعم(,   : العاميُّ

الدعوى, وهنا يكون الإقرار بـ)بلى(؛ لأن )بلى( جواب لل�سوؤال بحرف النفي, لقوله 

تعاىل: )ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ( ]الأعراف: 172[, قال ابن عبا�ض : “لو قالوا: نعم, 

, لكن العاميَّ ُيعد مقًرا اإذا قال: )نعم(؛ لأنَّ ذلك ل يعرفه اإل احلذاق من 
لكفروا”)1(

.
)2(

اأهل العربية, فكيف يحكم باأنَّ العاميَّ يكون كذلك؟

املاأخذ اخلام�س: اأنَّ العاميَّ ل يوؤاخذ بقواعد اللغة العربية فيما يختلف فيه حكم 

الل�سان العربي.

ال�ضبق بهذا التوجيه: 

: )له عندي مئُة درهٍم  مل اأقف على من ن�ض على ذات امل�ساألة -وهي: قول العاميِّ

اإل درهمان(- من احلنابلة �سوى ابن مفلح, وما ورد يف كتب الُنحاة.

ولكن لهذه امل�ساألة نظائر اأخرى تتفق معها يف احلكم, ن�ض على اأحدها ابن مفلح 

, ل نعم,  يف كتابه الفروع بقوله: “واإن قال: األي�ض يل عليك األف؟ فقال: بلى, فقد اأقرَّ

.
, كقوله: ع�سرٌة غرُي درهم -ب�سم الراء-, يلزمه ت�سعة”)4(

)3(

ويتوجه: بلى من عامي

: )له عليَّ درهم غرُي دانٍق( -ب�سم الراء- فاإنه ُيعد ا�ستثناء  ومنها: لو قال عاميٌّ

.
)5(

ل �سفة

 ,)312/1( التنزيل  لعلوم  الت�سهيل  يف  جزي  ابن  منهم:  واحد,  غري  وذكره  م�سنًدا,  عليه  اأقف  مل   )1(

ا يف كتب الفقه. والزرك�سي يف الربهان يف علوم القراآن )262/4(, وُذكر اأي�سً

الإرادات  منتهى  و�سرح   ,)209/30( والإن�ساف   ,)379/8( واملبدع   ,)424/11( الفروع  ينظر:   )2(

)627/3(, وك�ساف القناع )390/15(.

يعني: اإذا قال العامي يف جوابه: )نعم(, فقد اأقر. ينظر: الإن�ساف )209/30(.  )3(

الفروع )424/11(.  )4(

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )305/3(, واإي�ساح الدلئل يف الفرق بني امل�سائل, للزريراين )�ض: 323(.  )5(
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: )له عليَّ ع�سرٌة غرُي درهم( -ب�سم الراء- فاإنه ُيعد ا�ستثناء  ومنها: لو قال عاميٌّ

.
)1(

ل �سفة, ويلزُمه ت�سعة. وقد ن�ض ابن مفلح على �سبق ابن قدامة يف امل�ساألة الأخرية

درجة التوجيه يف املذهب احلنبلي: 

.
)3(

, وجزم به يف املنتهى
)2(

هذا القول هو الذي ا�ستقر عليه املذهب عند املتاأخرين

نظائر  وله  فيه,  �سك  ل  الذي  ال�سواب  التوجيه عني  “هذا  الإن�ساف:  وقال يف 

كثرية, ول يعرف ذلك اإل احلذاق من اأهل العربية, فكيف يحكم باأن العامي يكون 

.
. ويف التنقيح امل�سبع: “وهو اأظهر”)5(

كذلك؟ هذا من اأبعد ما يكون”)4(

موقع التوجيه من املذاهب الفقهية: 

: )له عندي مئُة درهٍم اإل درهمان( -بالرفع- على  اختلف الفقهاء يف قول املُِقرِّ

قولني: 

ا, فهو �سفة,  القائل نحويًَّ , وغريه: فاإن كان  ْحويِّ النَّ ُيفرق بني  اأنَّه  الأول:  القول 

ويلزمه مئة, واإن كان غري نحوي, فهو ا�ستثناء, ويلزمه ثمانية وت�سعون, وهو 

.
)8(

, وهو مذهب احلنابلة
)7(

, واأكرث ال�سافعية
)6(

قول بع�ض احلنفية

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )306/3(, واملغني )272/7(.  )1(

ينظر: التو�سيح, لل�سويكي )1401/3(, وغاية املنتهى )665/2(, و�سرح منتهى الإرادات )627/3(,   )2(

وك�ساف القناع )390/15, 398(, والفوائد املنتخبات )1247/4(, ومطالب اأويل النهى )672/6(.

منتهى الإرادات )398/5(.  )3(

.)209/30(  )4(

)�ض: 510(.  )5(

للحدادي  النرية,  واجلوهرة   ,)191/2( للبخاري  البزدوي,  اأ�سول  �سرح  الأ�سرار  ك�سف  ينظر:   )6(

)251/1(, وف�سول البدائع يف اأ�سول ال�سرائع, للفناري )173/1(.

ن�سبه لالأكرثين الإ�سنوي يف الكوكب الدري فيما يتخرج على الأ�سول النحوية من الفروع الفقهية )�ض:   )7(

275, 368(, وينظر: رو�سة الطالبني )407/4(, والأ�سباه والنظائر, لبن ال�سبكي )222/2(, واأ�سنى 

املطالب )316/2(.

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )306/3, 313(, والإن�ساف )209/30(, ومنتهى الإرادات )398/5(,   )8(

وك�ساف القناع )390/15, 398(.
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وا�ستدلوا بـ: ما �سبق ذكره يف ماأخذ التوجيه, فاأغنى عن اإعادته.

النحوي وغريه, وهو مذهب  ويلزمه مئة, ول فرق بني  اأنَّه �سفة,  الثاين:  القول 

.
)4(

, وبع�ض ال�سافعية
)3(

 من املالكية
)2(

, والقرايف
)1(

احلنفية

وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

فقد  البدل,  على  )غري(  مبعنى   ) )اإلَّ اأن  يقت�سي  الرفع  اأنَّ  الأول:  الدليل 

اعرتف مبئٍة مغايرٍة لدرهمني فتلزُمه؛ نظريه قوله تعاىل: )ۋ  ۅ     ۅ       

.
)5(

ۉ  ۉ    ې  ې( ]الأنبياء: 22[, اأي: غري اهلل
الدليل الثاين: اأنَّ ال�ستثناء يجب اأن يكون من�سوًبا, فاإذا كان مرفوًعا, كان 

.
)6(

و�سًفا

نوق�ض الدليالن: باأن مثل هذه امل�سائل ل يعرفها اإل احلذاق من اأهل العربية, 

 .
)7(

فكيف يحكم باأن العامي يكون كذلك؟

ولكن  القرايف,  ما ذكره  �سوى  امل�ساألة  لهم على ن�ض يف  اأقف  فلم  املالكية  واأما 

ا, فهو �سفة, واإن  , وغريه: فاإن كان القائل نحويًَّ ْحويِّ ج لهم قول بالتفريق بني النَّ يخرَّ

كان غري نحوي, فهو ا�ستثناء, بناًء على م�ساألة اأخرى, وهي: اإذا قال �سخ�ض: )األي�ض 

, مل  : )نعم(, فيعد ُمِقًرا؛ فكالهما قول �سدر من عاميٍّ يل عليك األف؟( فقال العاميُّ

ينظر: ك�سف الأ�سرار )191/2(, واجلوهرة النرية )251/1(, والفتاوى الهندية )193/4(.  )1(

امل�سري,  القرايف,  ال�سنهاجي,  العبا�ض,  اأبو  الدين,  �سهاب  عبدالرحمن,  بن  اإدري�ض  بن  اأحمد  هو:   )2(

موؤلفاته:  من  684هـ.  �سنة:  تويف  مالك.  مذهب  على  الفقه  رئا�سة  اإليه  انتهت  العالمة,  الإمام, 

“الذخرية”, و“اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق”, و“نفائ�ض الأ�سول يف �سرح املح�سول”. ينظر ترجمته 
يف: الديباج املذهب يف معرفة اأعيان علماء املذهب, لبن فرحون )239-236/1(.

ينظر: ال�ستغناء يف ال�ستثناء )�ض: 622(, والذخرية )299/9(.  )3(

ينظر: الكوكب الدري, لالإ�سنوي )�ض: 368(.  )4(

الذخرية )299/9(, وينظر: مغني اللبيب, لبن ه�سام )�ض: 100(.  )5(

النكت والفوائد ال�سنية )305/3(, وال�ستغناء يف ال�ستثناء )�ض: 622(.  )6(

الإن�ساف )209/30(.  )7(
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يوؤاخذ بجهله, ويعامل َوفق اعتقاده وعرفه.

قال يف منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل: “لو قال: األي�ض يل عليك األف؟ فقال: 

: الأظهر اأن هذا بالن�سبة اإىل العامي, 
)1(

بلى, لزمه. ولو قال: نعم, فكذلك. ابن عرفة

.
اأي: و�سيغ الإقرار مبنية على العرف ل على اللغة”)2(

الراجح: يرتجح للباحث -واهلل اأعلم- القول الأول؛ لقوة اأدلتهم, مع الإجابة عن 

اأدلة القول الثاين.

هو: حممد بن حممد بن حممد بن عرفة الورغمي, التون�سي, املالكي, اأبو عبداهلل, الإمام, العالمة,   )1(

الفقيه, تويف �سنة: 803 هـ. من موؤلفاته: “احلدود”, و”املخت�سر الفقهي”. ينظر ترجمته يف: �سجرة 

النور الزكية يف طبقات املالكية, ملخلوف )326/1(.

لعلي�ض )436/6(.  )2(
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املبحث اخلام�ص

: )له عليَّ �شيٌء(, اأو: )كذا(, اأو: )ماٌل(,  اإذا قال املُِقرُّ

وف�ّشره بحق ال�شفعة

ن�س التوجيه: 

ه  لأنَّ ُقِبَل”؛  ماٍل  اأقلِّ  اأو  �ُسفعٍة,  بحقِّ  رُه  ف�سَّ “فاإْن  “قوله:   : مفلح  ابن  قال 

�سحيٌح لإطالق “�سيء” عليه حقيقًة وعرًفا, فُقِبَل, كتف�سريه مباٍل كثرٍي.

ا ل تورُث,  وقال ال�سيخ تقيُّ الدين: “يف ال�سفعة نظٌر؛ فاإنَّها لي�ست ماًل؛ بدليل اأنهَّ

ٌه لو كاَن املُِقرُّ  ول ي�سالَح عليها مبال, فهي كحدِّ القذف”. انتهى كالمه. وهو متوجِّ

 .
قال: )له عليَّ ماٌل(, بخالف: )له عليَّ �سيٌء(, اأو: )كذا(”)1(

�ضورة امل�ضاألة: 

: )له عليَّ  ت�سمن التوجيه التفريق يف التعليل بني م�ساألتني: الأوىل: اإذا قال املُِقرُّ

: )له عليَّ ماٌل(, ويلزم املُِقّر تف�سري قوله  �سيٌء(, اأو: )كذا(, الثانية: اإذا قال املُِقرُّ

ره بحّق ال�سفعة, فعلى املذهب: اأنَّ قوله يقبل يف امل�ساألتني؛ لأن  يف امل�ساألتني, فاإن ف�سَّ

ال�سفعة توؤول للمال, وخالف ابن تيمية يف هذا التعليل؛ وراأى اأن ال�سفعة لي�ست ماًل, 

للم�ساألة  الثانية فقط, خالًفا  امل�ساألة  تيمية يف  ابن  ابن مفلح وجاهة خمالفة  وراأى 

الأوىل حيث وافق املذهب فيها.

ماأخذ التوجيه: 

نقل ابن مفلح جزًءا منه يف هذا املو�سع, وبيانه فيما ياأتي: 

املاأخذ الأول: اأنَّ اإلزام املُِقرِّ تف�سري اإقراره؛ لي�سري معلوًما, فتلزم به, ولأنَّ املُِقرَّ 

النكت والفوائد ال�سنية )327/3(.   )1(
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مع  فقبلناه  راأ�ًسا,  له  املَُقرِّ  حق  فيفوُت  عليه,  َد  �ُسدِّ اإذا  اإقراره  عن  رجوعه  ُيوؤمن  ل 

.
)1(

اجلهالة, واألزمناه تف�سريه

اأنَّ قبول تف�سريه بال�سفعة فيما لو قال: )له  املاأخذ الثاين -لتوجيه ابن مفلح-: 

في�سمل  وعرًفا,  حقيقًة  �سحيٌح  عليه  )�سيء(  اإطالق  لأنَّ  )كذا(؛  اأو:  �سٌئ(,  عليَّ 

ال�سفعة, وغريها, فُقِبل منه, واأما عدم قبول تف�سريه بال�سفعة فيما لو قال: )له عليَّ 

ا ل تورث, ول ي�سالح عليها مباٍل, فهي  اأنهَّ ماٌل(؛ فالأنَّ ال�سفعة لي�ست ماًل؛ بدليل 

.
)2(

كحدِّ القذف

نوق�ض باأمرين: 

 .
)3(

الأول: اأنَّ ال�سفعة واإن مل تكن ماًل, لكنها توؤوؤل اإىل املال

الثاين: اأنَّ امل�سائل التي بني عليها القول باأن ال�سفعة لي�ست مبال هي حمل خالف 

 ,
)5(

, ول ي�سالح عليها مبال
)4(

بني اأهل العلم, وامل�سائل الثالثة هي: اأنَّ ال�سفعة ل تورث

ينظر: املغني )303/7(, واملمتع �سرح املقنع )734/4(, والنكت والفوائد ال�سنية )321/3(, واملبدع   )1(

)405/8(, وك�ساف القناع )416/15(.

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )321/3(, وك�ساف القناع )416/15(.  )2(

ينظر: كفاية النبيه )375/19(, واملغني )304/7(, و�سرح منتهى الإرادات )639/3(.  )3(

املالكية,  مذهب  وهو  يورث,  ال�سفعة  حق  اأن  الأول:  القول  اأقوال:  ثالثة  على  فيها  الفقهاء  اختلف   )4(

كالرد  موروث,  وذلك  املال  عن  ال�سرر  دفع  بال�سفعة  املق�سود  لأن  احلنابلة؛  عند  وقول  وال�سافعية, 

بالعيب. القول الثاين: اأن ال�سفعة ل تورث واإن كان امليت قد طالب بها اإل اأن يكون احلاكم قد حكم له 

بها ثم مات, وهو مذهب احلنفية؛ لأن ملك امل�سفوع فيه الذي هو �سبب الأخذ بال�سفعة قد زال مبوته. 

القول الثالث: اأن موت ال�سفيع قبل الطلب بها ي�سقطها ول تنتقل اإىل الورثة, اأما اإذا طلب ال�سفعة ثم 

مات فينتقل حق ال�سفعة اإىل ورثته, وهو مذهب احلنابلة. ينظر: املب�سوط )241/14(, وحا�سية ابن 

عابدين )241/6(, واملدونة )228/4(, وبحر املذهب )27/7(, ورو�سة الطالبني )114/5(, واملغني 

)510/7(, والإن�ساف )472/15(, ووبل الغمامة )357/4(.

اختلف الفقهاء فيها على قولني: القول الأول: اأن ال�سفعة ل ي�سالح عليها مبال, وهو مذهب احلنفية,   )5(

بالتزام  ر�سي  فاإذا  ال�سركة,  �سرر  لدفع  الأ�سل  خالف  على  �سرع  حق  لأنه  واحلنابلة؛  وال�سافعية, 

ال�سرر, �سقط احلق من غري بدل, كحد القذف, فال�سريك اإما اأن ياأخذ بال�سفعة, واإما اأن يدع ويرتكها 

جماًنا بال عو�ض. القول الثاين: اأنه ي�سالح عليها مبال, وهو وجه عند ال�سافعية, ووجه عند احلنابلة, 

واختاره ابن عثيمني؛ لأن حق ال�سفعة يتعلق باملال, فهو حق حم�ض لالآدمي, فامل�سرتي �سالح ال�سفيع =
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.
)1(

واأنَّ حد القذف ل يورث

ال�ضبق بهذا التوجيه: 

اأورد ابن مفلح هاتني امل�ساألتني يف الفروع: اأما الأوىل-له عليَّ �سيٌء, اأو: كذا-, 

بقبول  قوله هنا  وافق  لكن  تعلياًل,  يذكر  , ومل 
�سفعة”)2( تف�سريه بحق  “يقبل  فقال: 

, ومل 
التف�سري بها. واأما الثانية: -له عليَّ ماٌل-, فقال يـ: “قبل تف�سريه باأقل متمول”)3(

يذكر ال�سفعة, ول يعني هذا خمالفته للتوجيه. ومل اأقف على من اأورد هذا التوجيه 

قبله, ول بعده.

درجة التوجيه يف املذهب احلنبلي: 

اأما امل�ضاألة الأوىل: اإذا قال: )له عليَّ �سيٌء(, اأو: )كذا(, فالتوجيه موافق لتعليل 

احلنابلة, حيث ذهبوا اإىل اأنَّه يقبل تف�سريه بحق ال�سفعة؛ لأنَّه حق واجب, يوؤوؤل اإىل 

.
)4(

املال

= عن حق له, فاإذا اأ�سقط الآدمي حقه بعو�ض فال باأ�ض بذلك. ينظر: بدائع ال�سنائع )21/5(, والبحر 

والإن�ساف   ,)434/6( الفروع  وت�سحيح  والفروع   ,)111/5( الطالبني  ورو�سة   ,)160/8( الرائق 

)165/13(, وال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع )246/9(. 

اأن موت املقذوف قبل الطلب به ي�سقط احلد ول  اأقوال: القول الأول:  اختلف الفقهاء فيه على ثالثة   )1(

ينتقل اإىل الورثة, اأما اإذا طلب املقذوف ثم مات فينتقل اإىل الورثة, وهو امل�سهور من مذهب احلنابلة؛ 

لأنه حق له, يجب باملطالبة كالرجوع فيما وهب ولده, وكال�سفيع اإذا مات, قبل الطلب بال�سفعة. القول 

الثاين: اأن موت املقذوف ي�سقط احلد ول ينتقل اإىل الورثة, وهو مذهب احلنفية, ووجه عند احلنابلة؛ 

لأنه حق لل�سرع. القول الثالث: اأن موت املقذوف ل ي�سقط احلد, وينتقل اإىل الورثة, وهو مذهب املالكية-

ب�سرط األ مي�سي من الزمان ما يرى اأنه تارك-, وهو مذهب ال�سافعية, ووجه عند احلنابلة؛ لأنه حق 

املب�سوط  ينظر:  الق�سا�ض.  به, كحق  واإن مل يطالب  فيورث  به,  اإذا طالب  يورث  له يف احلياة,  ثبت 

ورو�سة   ,)350/3( واملهذب   ,)305/6( اجلليل  ومواهب   ,)55/7( ال�سنائع  وبدائع   ,)79/9(

الطالبني )325/8(, والفروع )226/6(, واملبدع )413/7(, والإن�ساف )334/11, 401/26(.

.)447/11(  )2(

.)450/11(  )3(

 ,)1299 )�ض:  والرعاية   ,)304/7( واملغني   ,)683/2( وامل�ستوعب   ,)608 )�ض:  الهداية  ينظر:   )4(

ومنتهى   ,)313/30( والإن�ساف   ,)405/8( واملبدع   ,)447/11( والفروع   ,)592 )�ض:  والوجيز 

الإرادات )410/5(, وك�ساف القناع )416/15(, والفوائد املنتخبات )1256/4(.
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واأما امل�ضاألة الثانية: اإذا قال: )له عليَّ ماٌل(, فالتوجيه خمالف لتعليل احلنابلة, 

بال�سفعة,  لتف�سريه  , ومل يتعر�سوا 
)1(

باأقل متمول اأنَّه يقبل تف�سريه  اإىل  حيث ذهبوا 

ولكن ذكر ابن مفلح يف النكت ما يدل على اأنَّ امل�ساألة الثانية كالأوىل يف احلكم عند 

عليَّ  له  قوله:  واأن  املطلق,  املال  يف  الأ�سحاب  احلنفية  “ووافق  ون�سه:  الأ�سحاب, 

اأن  يوؤكد ذلك:  , ومما 
القا�سي, وغريه عنهم”)2( �سيٌء. حكاه  له عليَّ  كقوله:  ماٌل, 

تعليل احلنابلة يف قبول تف�سريه بال�سفعة يف امل�ساألة الأوىل, قولهم بـ: “اأنَّه حق واجب, 

, فمن باب اأوىل قبوله يف امل�ساألة الثانية.
يوؤوؤل اإىل املال”)3(

موقع التوجيه من املذاهب الفقهية: 

 اإىل اأنَّه يقبل تف�سري املقر قوله بال�سفعة يف كلتا 
)5(

, واحلنابلة
)4(

ذهب ال�سافعية

. وبناًء عليه يكون خمالًفا لتوجيه ابن 
)6(

اإىل املال يوؤوؤل  امل�ساألتني؛ لأنَّه حق واجب, 

مفلح.

ومل اأقف على ن�ض للحنفية واملالكية يف تف�سري املُِقرِّ اإقراره املجمل-يف امل�ساألتني- 

بال�سفعة, ولكنهم اتفقوا على اأنَّ الإقرار باملجمل �سحيح, واأنَّ املُِقرَّ اإذا قال: )له عليَّ 

 .
)7(

�سيٌء, اأو حٌق(, لزمه البيان والتف�سري

الإرادات  ومنتهى   ,)319/30( والإن�ساف   ,)450/11( والفروع   ,)1299 )�ض:  الرعاية  ينظر:   )1(

)411/5(, وك�ساف القناع )419/15(. 

النكت والفوائد ال�سنية )331/3(.  )2(

ينظر: املغني )304/7(, و�سرح منتهى الإرادات )639/3(, والفوائد املنتخبات )1256/4(.  )3(

املحتاج  ونهاية   ,)376  ,374  ,372/4( الطالبني  ورو�سة   ,)302/5( للرافعي  الوجيز,  �سرح  ينظر:   )4(

.)86/5(

فلم  الثانية  واأما  الأوىل,  امل�ساألة  يف  بال�سفعة  تف�سريه  يقبل  ل  اأنَّه  ال�سابق  تيمية  ابن  تعليل  من  ُيفهم   )5(

ا من باب اأوىل. ينظر: املغني )304/7(, والفروع )447/11(, والنكت  ين�ض عليها, ولكن ل يقبل اأي�سً

والفوائد ال�سنية )331/3(, واملبدع )405/8(, والإن�ساف )313/30(, ومنتهى الإرادات )410/5(, 

وك�ساف القناع )416/15(.

املنتخبات  والفوائد   ,)639/3( منتهى  و�سرح   ,)304/7( واملغني   ,)375/19( النبيه  كفاية  ينظر:   )6(

.)1256/4(

ينظر: بدائع ال�سنائع )214/7(, والبحر الرائق )250/7(, والذخرية )286/9(, وال�سرح الكبري =  )7(
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وعند احلنفية: اإذا قال: )له عليَّ �سيٌء, اأو حٌق(, وف�ّسره بعقد ي�سح مع اجلهالة, 

�سح الإقرار, واإل فال, كالبيع والإجارة, واأما اإذا قال: )له عليَّ مال(, فيقبل قوله يف 

.
)1(

القليل والكثري, ول ي�سدق يف اأقل من درهم

متمول؛  باأقل  تف�سريه  قبل  حٌق(,  اأو  �سيٌء,  عليَّ  )له  قال:  اإذا  املالكية:  وعند 

لحتماله لذلك, واأما اإذا قال: )له عليَّ مال(, فاملعتمد: اأنه ل يقبل اأقل من ن�ساب 

.
)2(

, وقيل: يقبل تف�سريه باأقل متمول الزكاة من مال املُِقرِّ

= ومعه حا�سية الد�سوقي )406-405/3(.

 ,)251-250/7( الرائق  والبحر   ,)4-3/5( احلقائق  وتبيني   ,)214/7( ال�سنائع  بدائع  ينظر:   )1(

وحا�سية ابن عابدين )591/5(.

ينظر: الذخرية )286/9-289(, وال�سرح الكبري ومعه حا�سية الد�سوقي )406-405/3(.  )2(



التوجيهات الفقهية عند ابن مفلح يف حاشية 

النكت والفوائد السنية

العدد  الثامن واخلمسون  773العدد  الثامن واخلمسون 772

املبحث ال�شاد�ص 

: )له عليَّ �شيٌء(, اأو: )كذا(,  يُّ اإذا قال الذمِّ

ره بخمٍر, ُقبل منه وف�شَّ

ن�س التوجيه: 

ُل, كق�سرة  ُيَتموَّ اأو: ما ل  اأو: خمٍر,  رُه مبيتٍة,  “واإْن ف�سَّ “قوله:   : قال ابن مفلح 

يِّ تف�سرُيه بخمٍر,  ه ُيقَبل يف اإقرار الذمِّ : لو قيل: اإنَّ
)1(

جوزٍة, مل ُيقَبل”... قال ابن عبدالقويِّ

وَنه عندهم ماًل, مل يكن بعيًدا, كما ُيقَبل تف�سريه من م�سلٍم بجلد ميتٍة مل  ونحوه مما يعدُّ

وىل؛ لأنَّها عنَدهم 
َ
يدبغ, يعني: يف اأحد الوجهني؛ لأنَّه مما َيوؤُول اإىل التَّموُِّل, فهَنا عنَدهم اأ

.
ٌه”)2( بها عليهم. انتهى كالمه. وهو متوجِّ ها من غا�سِ ماٌل يف احلال, يجُب ردُّ

�ضورة امل�ضاألة: 

ره بخمٍر,  اأو: )كذا(, لزمه تف�سريه, فاإن ف�سَّ : )له عليَّ �سيٌء(,  يُّ اإذا قال الذمِّ

.
)3(

ُقبل منه

ماأخذ التوجيه: 

نقله ابن مفلح يف هذا املو�سع, وبيانه فيما ياأتي: 

هو: حممد بن عبدالقوي بن بدران بن عبداهلل املقد�سي, املرداوي, ال�ساحلي, احلنبلي, �سم�ض الدين,   )1(

اأبو عبداهلل, الفقيه, املحدث, النحوي. من اأ�سهر تالمذته: تقي الدين ابن تيمية. تويف بدم�سق �سنة: 

699هـ. من موؤلفاته: “عقد الفرائد وكنز الفوائد”, و”جممع البحرين” ومل يتمه, ينظر ترجمته يف: 

ذيل طبقات احلنابلة, لبن رجب )307/4(.

النكت والفوائد ال�سنية )328-327/3(.  )2(

قال:  لو  فيما  احلنابلة  بذلك  �سرح  وقد  اإراقته,  له  املقر  لزم  بخمر,  وف�سره  مل�سلم,  الذمي  اأقر  اإْن   )3(

)غ�سبت منه �سيًئا(, وف�سره بخمر, قبل منه, فاإن كان املقر له م�سلًما, لزمه اإراقته. ينظر: الفروع 

)450/11(, واملبدع )408/8(, والإن�ساف )318/30(.
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املاأخذ الأول: اأنَّ اإلزام املُِقرِّ تف�سري اإقراره؛ لي�سري معلوًما, فتلزم به, ولأنَّ املُِقرَّ 

مع  فقبلناه  راأ�ًسا,  له  املَُقرِّ  حق  فيفوُت  عليه,  َد  �ُسدِّ اإذا  اإقراره  عن  رجوعه  ُيوؤمن  ل 

.
)1(

اجلهالة, واألزمناه تف�سريه

اأو:  يِّ باخلمر فيما لو قال: )له عليَّ �سٌئ(,  اأنَّ قبول تف�سري الذمِّ املاأخذ الثاين: 

)كذا(؛ لأنَّ اإطالق )�سيء( عليه �سحيح, في�سمل اخلمر, وغريها؛ لأنَّ اأهل الذمة 

.
)2(

ون اخلمر ماًل يعدُّ

يِّ باخلمر �سحيح؛ قيا�ًسا على قبول تف�سري  املاأخذ الثالث: اأنَّ قبول تف�سري الذمِّ

؛ لأنَّه مما يوؤول اإىل 
)3(

امل�سلم قوله: )له عليَّ �سٌئ(, اأو: )كذا(, بجلد ميتٍة مل يدبغ

ها من  التَّموُّل, فهنا عنَد اأهل الذمة اأوىل؛ لأنَّ اخلمر عندهم ماٌل يف احلال, يجُب ردُّ

غا�سبها عليهم.

, فلم ي�سح القيا�ض عليه.
)4(

يناق�ض: باأن الأ�سل املقي�ض عليه خمتلف يف حكمه

ا ما ياأتي:  وميكن اأن ُيقال يف ماأخذ التوجيه اأي�سً

لكونها ماًل  ُيَقرُّ على �سرب اخلمر-اإن كان م�سترًتا-؛  الذمي  اأنَّ  الرابع:  املاأخذ 

.
)5(

عنده يباع وي�سرتى, ويعتقد حله, فقبل تف�سريه هنا

.
)6(

املاأخذ اخلام�س: اأنه �سيء يثبت فيه احلق, والخت�سا�ض, ويحرم اأخذه, ويجب رده

ينظر: املغني )303/7(, واملمتع �سرح املقنع )734/4(, والنكت والفوائد ال�سنية )321/3(, واملبدع   )1(

)405/8(, وك�ساف القناع )416/15(.

اأم ل؟ اختلف احلنابلة يف ذلك على قولني. ينظر: املمتع يف �سرح املقنع  هل اخلمر يعد ماًل للذمي   )2(

)19/3(, واملبدع )16/5(, والإن�ساف )488/15(.

وينظر: املهذب )476/3(.  )3(

اختلف احلنابلة يف قبول تف�سري امل�سلم بجلد ميتة مل يدبغ على وجهني: الوجه الأول: اأنه ل يقبل؛ لأن   )4(

الإقرار اإخبار عما يجب �سمانه, وهذا ل يجب �سمانه. الوجه الثاين: اأنه يقبل؛ لأنه �سيء يجب رده 

وك�ساف   ,)316/30( والإن�ساف   ,)304/7( املغني  ينظر:  يتناوله.  فالإيجاب  اإليه,  وت�سليمه  عليه, 

القناع )416/15(.

ينظر: الفروع )223/7(, واملبدع )16/5(, وال�سرح املمتع, لبن عثيمني )228/10(.  )5(

ينظر: �سرح الوجيز, للرافعي )302/5(, ورو�سة الطالبني )371/4(.  )6(
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ال�ضبق بهذا التوجيه: 

, وراأى وجاهته, واأورد يف كتابه  نقل ابن مفلح هذا التخريج عن ابن عبدالقويِّ

الفروع عدم قبول تف�سري املُِقّر باخلمر-دون التفريق بني امل�سلم اأو الذمي-, ثم قال: 

. فهل يعود القول بالقبول اإىل حبة الرب وال�سعري 
“وكحبة بر, اأو �سعري, وقيل: يقبل”)1(

فقط, اأم يعود للجميع, فيدخل فيه اخلمر؟ قال املرداوي: “لكن �سيخنا فى “حوا�سى 

, هل يعود القول اإىل حبة الرب وال�سعري فقط, اأو يعود اإىل اجلميع, 
)2(

الفروع” تردد

فيدخل يف اخلالف امليتة واخلمر؟ و�ساحب “الرعايتني” حكى اخلالف يف احلبة, 

.
)3(

ومل يذكر يف اخلمر وامليتة خالًفا. انتهى

قلت: الذي ُيقطع به, اأن اخلالف جار يف اجلميع. ويف كالمه ما يدل على ذلك, 

فاإن من جملة ال�سور التي مّثل بها غري املتمول: ق�سر اجلوزة, ول �سك اأنها اأكرب من 

 .
حبة الرب وال�سعري, فهي اأوىل اأن ُيحكى فيها اخلالف”)4(

ومل اأقف على من اأورد هذا التخريج قبلهما.

درجة التوجيه يف املذهب احلنبلي: 

يوافق  فالتوجيه  التوجيه-  بهذا  -ال�سبق  ال�سابقة  الفقرة  يف  ذكر  ما  على  بناًء 

قوًل يف املذهب حكاه ابن مفلح يف الفروع, ونقله عنه يف الإن�ساف, وجاء يف ك�ساف 

اإم�ساكه, بخالف  )اأو خمٍر( ل يجوز  املقر )مبيتة( جن�سة,  ف�سره(  “)واإْن  القناع: 

.
)6(”)5(

ه, كما �سبق يف الغ�سب يِّ م�سترتة؛ لأنه يلزم ردُّ ل, وذمِّ خمر خالَّ

.)447/11(  )1(

يعني ابن قند�ض , ينظر: حا�سية ابن قند�ض على الفروع )448/11(.  )2(

ينظر: الرعاية )�ض: 1299(.  )3(

الإن�ساف )314/30(, وينظر: املبدع )406/8(.  )4(

ها؛ لأنه غري  ل, لزمه ردُّ ك�ساف القناع )229/9(, ون�سه: “اأو غ�سب خمر ذمي م�ستورة, اأو خمر خالَّ  )5(

ممنوع من اإم�ساكها”.

 , ك�ساف القناع )416/15(, وقال اخللوتي يف حا�سيته على املنتهى )360/7(: “ )وخمر(؛ اأي: لذميٍّ  )6(

ه, فتدبر. ونبه عليه �سيخنا -اأي: البهوتي- يف حا�سية  ٍل؛ اإْذ ذلك يجُب ردُّ لكن غري م�سترتة, ولغرِي َخالَّ

الإقناع؛ حيث قيد اخلمر بالذي ل يجوُز اإم�ساُكها”.
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وهذا التوجيه يخالف امل�سهور من مذهب احلنابلة؛ حيث اإنَّ تف�سريه باخلمر: ل 

 .
)1(

يقبل, ومل يفرقوا بني امل�سلم اأو الذمي

موقع التوجيه من املذاهب الفقهية: 

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني: 

عند  الأ�سح  وهو  باخلمر,  املجمل  اإقراره  يِّ  الذمِّ تف�سري  يقبل  اأنَّه  الأول:  القول 

.
)3(

, وقول بع�ض احلنابلة
)2(

ال�سافعية -اإذا كانت اخلمر حمرتمة-

وا�ستدلوا بـ: ما �سبق ذكره يف ماأخذ التوجيه, فاأغنى عن اإعادته.

اإقراره املجمل باخلمر, وهو وجه عند  يِّ  اأنَّه ل يقبل تف�سري الذمِّ القول الثاين: 

 .
)5(

, ومذهب احلنابلة
)4(

ال�سافعية

وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

الدليل الأول: اأنَّ اإقراره اعرتاف بحق عليه, واخلمر لي�ض بحق عليه؛ لأنَّه ل يثبت 

 .
)6(

يف الذمة

.
)7(

ر الدليل الثاين: اأنَّه لي�ض مبال يف ال�سرع, وظاهر الإقرار املال, فكاأنه مل يف�سِّ

ينظر: الهداية )�ض: 608(, وامل�ستوعب )683/2(, واملغني )304/7(, والوجيز )�ض: 592(, واملبدع   )1(

)405/8(, والإن�ساف )313/30-314(, ومنتهى الإرادات )410/5(, وك�ساف القناع )418/15-

 .)419

ينظر: احلاوي الكبري )12/7(, ورو�سة الطالبني )371/4(, ونهاية املحتاج )86/5(.  )2(

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )327/3-328(, والفروع ومعه حا�سية ابن قند�ض )448-447/11(,   )3(

واملبدع )406/8(, والإن�ساف )314/30(.

ينظر: احلاوي الكبري )12/7(, واملهذب )476/3(.  )4(

الإرادات  ومنتهى   ,)314-313/30( والإن�ساف   ,)405/8( واملبدع   ,)304/7( املغني  ينظر:   )5(

)410/5(, وك�ساف القناع )419-418/15(. 

ينظر: املغني )303/7(, والفروع )448/11(, واملبدع )406/8(, والإن�ساف )314/30(.  )6(

واملمتع يف  واملغني )304/7(,  للرافعي )302/5(,  الوجيز,  و�سرح  الكبري )12/7(,  ينظر: احلاوي   )7(

�سرح املقنع )735/4(.
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وُيعتقد  وُي�سرتى,  ُيباع  الذمي,  عند  ماًل  ُيعد  اخلمر  باأنَّ  الدليالن:  نوق�ض 

.
)1(

حله, وُيَقرُّ على �سربه -اإن كان م�سترًتا- فقبل تف�سريه هنا

ومل اأقف على ن�ض للحنفية واملالكية يف امل�ساألة, ولكنهم اتفقوا على اأنَّ الإقرار 

 .
)2(

باملجمل �سحيح, واأنَّ املُِقرَّ اإذا قال: )له عليَّ �سيٌء, اأو حٌق(, لزمه البيان والتف�سري

وعند احلنفية: اإذا قال: )له عليَّ �سيٌء, اأو حٌق(, ل بد اأن يكون التف�سري ذا قيمة؛ 

امليتة,  الذمة, كقطرة ماء, وجلد  له ل يثبت يف  اأقر مبا يف ذمته, وما ل قيمة  ه  لأنَّ

 .
)4(

ا: اإنَّ اخلمر مال متقوم يف حق اأهل الذمة . وقالوا اأي�سً
)3(

وغريها

.
)5(

وعند املالكية: اخلمر يعد ماًل يف حق اأهل الذمة

يِّ  الذمِّ تف�سري  بقبول  واملالكية  للحنفية  قول  تخريج  ميكن  �سبق:  ما  على  وبناًء 

اإقراره املجمل باخلمر, فيكون موافًقا للقول الثاين.

الراجح: يرتجح للباحث -واهلل اأعلم- القول الأول؛ ملا ُذكر من الأدلة, مع الإجابة 

عن اأدلة القول الثاين.

ينظر: الهداية )�ض: 225(, والنكت والفوائد ال�سنية )328/3(, والفروع )223/7(, واملبدع )16/5(,   )1(

وال�سرح املمتع, لبن عثيمني )228/10(.

الكبري  وال�سرح  الرائق )250/7(, والذخرية )286/9(,  والبحر  ال�سنائع )214/7(,  ينظر: بدائع   )2(

ومعه حا�سية الد�سوقي )406-405/3(.

ينظر: بدائع ال�سنائع )214/7(, وتبيني احلقائق )4/5(, والبحر الرائق )250/7(.  )3(

ينظر: املب�سوط )94/11, 309/12, 43/20(, وتبيني احلقائق )155/5(, والبحر الرائق )229/8(.  )4(

خالف فيه ابن املاج�سون. ينظر: املعونة على مذهب عامل املدينة )�ض: 1220(, والذخرية )277/8-  )5(
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املبحث ال�شابع 

 اإذا قال: )له عليَّ كذا درهًما(, لزمه ع�شرون درهًما

ن�س التوجيه: 

قال ابن مفلح : “قوله: “واإذا قال: له عليَّ كذا درهًما”, لزمُه درهم؛ لأنَّ 

ره بدرهٍم. وقال  ُز ُيقَبل, وكما لو قال: )كذا(, وف�سَّ ًزا ملا قبله, واملميَّ الدرهَم يقع مميِّ

اأبو حنيفة: يلزمه ع�سرون؛ لأنَّها اأقلُّ كلمٍة مفردٍة مميَّزٍة متييز مفرٍد من�سوٍب. وهذا 

.
ٌه, وهذا اأقرب اإن �ساء اهلل تعاىل”)1( متوجِّ

�ضورة امل�ضاألة: 

تكرار  وبدون  -بالن�سب,  درهًما(  كذا  عليَّ  )له  فقال:  لآخر  �سخ�ض  اأقرَّ  اإذا 

)كذا(, اأو عطف-, لزمه ع�سرون درهًما.

ماأخذ التوجيه: 

نقله ابن مفلح يف هذا املو�سع, ونقله غريه, وبيانه فيما ياأتي: 

عدد  اأقلُّ  اإنَّها  يقال:  اأو  من�سوٍب,  مفرٍد  متييز  مميَّزٍة  مفردٍة  كلمٍة  اأقلُّ  اأنَّها 

, اأو: اأنَّ )كذا( يذكر للعدد عرًفا, واأقلُّ عدد غري مركب 
)2(

ُيَف�سر بالواحد املن�سوب

, فاأحد ع�سر اأول املركبات, والع�سرون اأول 
)3(

رهم بالن�سب: ع�سرون ُيذكر بعَده الدِّ

.
)4(

املفردات

النكت والفوائد ال�سنية )332/3(.  )1(

املغني )309/7(, وينظر: رو�سة الطالبني )376/4(.  )2(

معطي  لبن  اخلم�سون,  الف�سول  وينظر:   ,)592/5( عابدين  ابن  وحا�سية   ,)6/5( احلقائق  تبيني   )3(

ال�سافية, لبن مالك  26(, و�سرح الكافية  باأحكام كذا, لبن ه�سام )�ض:  ال�سذا  244(, وفوح  )�ض: 

.)1713/4(

الذخرية )291/9(.  )4(
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نوق�ض بثالثة اأمور: 

اإىل  امل�سري  يلزمه ع�سرون, فوجب  اأْن  يلزمه درهم, ويحتمل  اأْن  الأول: يحتمل 

الدرهم؛ لأنه اليقني, وما زاد م�سكوك فيه, فال يجب بال�سك, كما لو قال: 

)عليَّ دراهم(,مل يلزمه اإل اأقل اجلمع, ول يلزم كرثة ال�ستعمال, فاإن اللفظ 

.
)1(

اإذا كان حقيقة يف الأمرين, جاز التف�سري بكل واحد منهما

يجب  فاإنَّه  ر,  املكرَّ لأكرث من  ُموجًبا  املفرد  اللفظ  يكون  القول  بهذا  اأنَّه  الثاين: 

ر اأحد ع�سر, قال ابن قدامة: “ول نعرف لفًظا ُمفرًدا  باملفرد ع�سرون, وباملكرَّ

.
ره”)2( ا يلزُم مبكرَّ متناوًل لعدٍد �سحيٍح يلزُم به اأكرُث ممَّ

الثالث: اأنَّ الإقرار ل ينبني على هذا املاأخذ, واإل للزم يف حالة اجلر مئة؛ لأنه اأقل 

.
)3(

عدد مييز مبفرد جمرور

ال�ضبق بهذا التوجيه: 

اأوًل: نقل ابن مفلح هذا القول عن اأبي حنيفة, ورجحه.

.
)5(

, ورّده يف البناية, ونتائج الأفكار
)4(

ثانًيا: نقله ابن قدامة عن حممد بن احل�سن

.
)6(

ا ثالًثا: اختار هذا القول ابن تيمية اأي�سً

رابًعا: ذكر يف الفروع توجيًها خمالًفا, ون�سه: “ويتوجه يف عربيٍّ يف كذا درهًما: 

املغني )309/7-310(, وينظر: نتائج الأفكار )333/8(.  )1(

املغني )310-309/7(.  )2(

ينظر: رو�سة الطالبني )376/4(, ومغني املحتاج )287/3(.  )3(

ينظر: املغني )309/7(.  )4(

ينظر: البناية �سرح الهداية )437/9(, ونتائج الأفكار )333/8(, وجاء فيهما: “وقال �ساحب معراج   )5(

الدراية: “وما نقله ابن قدامة يف املغني, و�ساحب احللية عن حممد اأنه ذكر: اإذا قال: )كذا درهما(, 

الهداية, والذخرية,  املن�سوب, خالف ما ذكر يف  الواحد  يف�سره  اأقل عدد  لأنه  لزمه ع�سرون عنده؛ 

والتتمة, وفتاوى قا�سي خان...ومل اأجده يف الكتب امل�سهورة لأ�سحابنا””.

والختيارات )�ض:  الفتاوى )224/5(,  على جمموع  وامل�ستدرك  الكربى )585/5(,  الفتاوى  ينظر:   )6(

.)535
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 ,
)2(

الإن�ساف يف  املرداوي  عنه  ونقله   .
مييزه”)1( عدد  اأقل  لأنه  ع�سر؛  اأحد 

.
ا يف حا�سية نيل املاآرب, وقال: “قلت: وهو ح�سن”)3( واأي�سً

درجة التوجيه يف املذهب احلنبلي: 

اإنَّ  اإذ  وغريه؛  مفلح  ابن  به  �سّرح  كما  احلنبلي  املذهب  يخالف  التوجيه  هذا 

.
)4(

املذهب يرى اإلزامه بدرهم

موقع التوجيه من املذاهب الفقهية: 

اختلف الفقهاء فيها على اأربعة اأقوال: 

 ,
)6(

ال�سافعية , ومذهب 
)5(

املعتمد عند احلنفية وهو  لِزَمُه درهٌم,  الأول:  القول 

. وا�ستدلوا مبا ياأتي: 
)7(

واحلنابلة

, فيكون من�سوًبا على 
)8(

ُز ُيقَبل ًزا ملا قبَله, واملميَّ الدليل الأول: اأنَّ الدرهَم يقع مميِّ

 ,
)10(

: هو من�سوٌب على القطع
)9(

التف�سري, وهو التمييز, وقال بع�ض النحاة

.)452/11(  )1(

ينظر: )326/30(.  )2(

حا�سية اللبدي على نيل املاآرب )488/2(.  )3(

ينظر: امل�ستوعب )685/2(, واملغني )308/7(, والكايف )311/4(, والرعاية )�ض: 1301(, واملمتع   )4(

والفروع   ,)332/3( ال�سنية  والفوائد  والنكت   ,)592 )�ض:  والوجيز   ,)736/4( املقنع  �سرح  يف 

وك�ساف   ,)412/5( الإرادات  ومنتهى   ,)326/30( والإن�ساف   ,)410/8( واملبدع   ,)452/11(

القناع )420/15(.

ينظر: تبيني احلقائق )6/5(, والبناية )435/9(, ونتائج الأفكار )332/8(, وحا�سية ابن عابدين   )5(

.)592/5(

ينظر: احلاوي الكبري )26/7(, واملهذب )479/3(, ومغني املحتاج )286/3(.  )6(

ينظر: املغني )308/7(, والنكت والفوائد ال�سنية )332/3(, والفروع )452/11(, واملبدع )410/8(,   )7(

والإن�ساف )326/30(, ومنتهى الإرادات )412/5(, وك�ساف القناع )420/15(.

ينظر: املمتع يف �سرح املقنع )736/4(, والنكت والفوائد ال�سنية )332/3(, واملبدع )410/8(.  )8(

هذا على قول الكوفيني. ينظر: املغني )308/7(, وفوح ال�سذا )�ض: 26(.  )9(

)10( املن�سوب على القطع هو: الذي يدل ما قبله عليه, ول يفيد �سواه, كقولهم: )زيد على الفر�ض راكًبا(. 

ينظر: ارت�ساف ال�سرب )1600/3(. 
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.
)1(

كاأنَّه َقَطَع ما ابتداأ به, واأقرَّ بدرهم

ره بدرهٍم, فاإنَّه يلزمه  الدليل الثاين: القيا�ض على ما لو قال: )له عليَّ كذا(, وف�سَّ

.
)2(

درهم, فكذا هنا

الدليل الثالث: يحتمل اأْن يلزمه درهم, ويحتمل اأْن يلزمه اأكرث, فوجب امل�سري 

لو  كما  بال�سك,  فيه, فال يجب  م�سكوك  زاد  وما  اليقني,  لأنه  الدرهم؛  اإىل 

قال: )عليَّ دراهم(, مل يلزمه اإل اأقل اجلمع, ول يلزم كرثة ال�ستعمال, فاإن 

.
)3(

اللفظ اإذا كان حقيقة يف الأمرين, جاز التف�سري بكل واحد منهما

.
)4(

القول الثاين: لِزَمُه درهمان, وهو قول بع�ض احلنفية

, حتى  , واأقله اثنان؛ اإذ الواحد ل ُيَعدُّ
)5(

وا�ستدلوا بـ: اأنَّ )كذا( كناية عن العدد

.
)6(

يكون معه �سيء اآخر

 :
)7(

نوق�ض باأمرين

واأما يف  ا�سطالح احل�ساب,  اإمنا هو يف  العدد  الواحد من  اأنَّ عدم كون  الأول: 

الو�سع واللغة فهو من العدد قطًعا, وعن هذا ترى اأئمة اللغة والنحو جعلوا 

. قال يف 
)8(

اأ�سول العدد: اثنتي ع�سرة كلمة, واحد اإىل ع�سرة, ومئة, واألف

القناع  وك�ساف   ,)641/3( الإرادات  منتهى  و�سرح   ,)410/8( واملبدع   ,)308/7( املغني  ينظر:   )1(

.)420/15(

النكت والفوائد ال�سنية )332/3(.  )2(

املغني )310-309/7(.  )3(

ينظر: تبيني احلقائق )6/5(, والبناية )436/9(, ونتائج الأفكار )332/8(, وحا�سية ابن عابدين   )4(

 .)592/5(

ينظر: الكتاب, ل�سيبويه )170/2(, ودرة الغوا�ض يف اأوهام اخلوا�ض, للحريري )�ض: 118(.  )5(

ينظر: البناية )436/9(, ونتائج الأفكار )332/8(, وحا�سية ابن عابدين )592/5(.  )6(

نتائج الأفكار )332/8(.  )7(

267(, والكافية يف علم النحو, لبن احلاجب  ينظر: املف�سل يف �سنعة الإعراب, للزخم�سري )�ض:   )8(

)�ض: 38(.



د. عبد اإلله بن أمحد بن عبد الرمحن الدويش

العدد  الثامن واخلمسون  783العدد  الثامن واخلمسون 782

. وقال يف �سرح الكافية: 
ال�سحاح: “اأحٌد مبعنى الواحد, وهو اأول العدد”)1(

وعند  العدد,  اأ�سماء  من  واثنان  واحد,  لفظ  اأن  النحاة  عند  خالف  “ل 

احل�ساب: لي�ض الواحد من العدد؛ لأن العدد عندهم: هو الزائد على الواحد, 

.
ومنع بع�سهم كون الثنني من العدد”)2(

الثاين: اأنَّ كون )كذا( كناية عن العدد لي�ض مببني على ا�سطالح احل�ساب, بل 

هو اأمر جار على اأ�سل الو�سع واللغة, فكون اأقل العدد اثنني عند احل�ساب ل 

يقت�سي كون الواجب على املقر يف امل�ساألة املذكورة درهمني.

 ,
)3(

القول الثالث: لِزَمُه اأحد ع�سر اإذا كان عاملًا بالعربية, وهو قول عند احلنفية

.
)5(

, واختاره �ساحب حا�سية نيل املاآرب
)4(

وقول اآخر لبن مفلح

.
)7(

ه اأول العدد الذي يقع مميزه من�سوًبا , اأو: اأنَّ
)6(

ه اأقل عدد مييزه وا�ستدلوا بـ: باأنَّ

 :
)8(

نوق�ض باأمرين

الأول: اأنَّ الأ�سل براءة الذمة فيثبت الأدنى للتيقن.

اأدنى ما  اإمنا يقت�سي كون الثابت  باأنَّ كون الأ�سل براءة الذمة  اأجيب عنه: 

.
)9(

يتحمله لفظ املقر, دون الأدنى مطلًقا

الثاين: اأنَّ قوله: )كذا درهًما(, واإن كان نظري الأحد ع�سر درهًما يف كون املميز 

ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية, للجوهري, مادة )اأ ح د(, )440/2(.  )1(

�سرح الّر�سّي على كافية ابن احلاجب, لالأ�سرتاباذي )282/3(.  )2(

ينظر: البناية )436/9(, ونتائج الأفكار )332/8(, وحا�سية ال�سلبي )6/5(.  )3(

ينظر: الفروع )452/11(, والإن�ساف )326/30(.  )4(

ينظر: حا�سية اللبدي على نيل املاآرب )488/2(.  )5(

الفروع )452/11(, والإن�ساف )326/30(.  )6(

ينظر: البناية )436/9(, ونتائج الأفكار )332/8(, وحا�سية ال�سلبي )6/5(.  )7(

ينظر: البناية )436/9(, ونتائج الأفكار )333/8(.  )8(

ينظر: نتائج الأفكار )333/8(.  )9(
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من�سوًبا, لكن لي�ض بنظري له يف نف�ض ما مييزه املن�سوب؛ لأن اأحد ع�سر عدد 

مركب, ولفظ )كذا( لي�ض مبركب, فاإذا مل يكن نف�ض )كذا( نظرًيا لنف�ض 

)اأحد ع�سر(, مل يفد ال�سرتاك يف جمرد كون مميزهما من�سوًبا.

 ,
)3(

, ومذهب املالكية
)2(

, وهو قول اأبي حنيفة
)1(

القول الرابع: لِزَمُه ع�سرون درهًما

.
)6(

, وهو وجه عند ال�سافعية اإن كان يعرف العربية
)5(

, وابن مفلح
)4(

واختاره ابن تيمية

وا�ستدلوا بـ: ما �سبق ذكره يف ماأخذ التوجيه, فاأغنى عن اإعادته.

اإلزامه بدرهم, �سواًء  القول الأول, وهو  اأعلم-  للباحث -واهلل  الراجح: يرتجح 

اأكان عاملًا بالعربية اأو جاهاًل بها؛ لقوة اأدلتهم, مع الإجابة عن اأدلة الأقوال الأخرى, 

, فيحمل على القليل, وهو الدرهم 
)7(

ولأن )كذا( يف اللغة: كناية عن القليل والكثري

ا زاد؛ لحتماله الكثري. ا- اأنَّ املُِقرَّ ُي�ساأل عمَّ هنا, ويظهر يل -اأي�سً

واإل عمل  القائل عن مراده,  ي�ستف�سر  اأن  ينبغي  فالذي  املعا�سر  الوقت  واأما يف 

بالعرف, ول فرق بني العامل بالعربية اأو اجلاهل بها؛ لأن اجلاهل يق�سد العرف مبا 

تلفظ به, واأما العامل فال يرد يف ذهنه معناه حني نطقه به -غالًبا-, وكذلك هو من 

باب �سبط الأحكام.

مالك  لبن  الكافية,  و�سرح   ,)26 )�ض:  ال�سذا  وفوح   ,)244 )�ض:  اخلم�سون  الف�سول  ينظر:   )1(

 .)1713/4(

ينظر: تبيني احلقائق )6/5(, ونتائج الأفكار )333/8(, وحا�سية ابن عابدين )592/5(.   )2(

اخلر�سي  و�سرح   ,)406/3( الد�سوقي  حا�سية  مع  الكبري,  وال�سرح   ,)291/9( الذخرية  ينظر:   )3(

.)94/6(

الفتاوى  جمموع  على  وامل�ستدرك   ,)585/5( الكربى  والفتاوى   ,)535 )�ض:  الختيارات  ينظر:   )4(

.)224/5(

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )332/3(.  )5(

ينظر: رو�سة الطالبني )376/4(.  )6(

ينظر: التذييل والتكميل يف �سرح كتاب الت�سهيل, لأبي حيان )49/10(, وفوح ال�سذا )�ض: 26(.  )7(
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املبحث الثامن 

اإذا قال: )له عليَّ كذا كذا درهًما( , لزمه اأحد ع�شر درهًما

ن�س التوجيه: 

اأبو  وقال  درهٌم...  لزمُه  درهًما”,  كذا  كذا  “اأو  “قوله:   : مفلح  ابن  قال 

بغري  ٍر  ٍز متكرِّ ٍز من�سوٍب مفرٍد, كمميَّ اأقُل مميَّ لأنَّ ذلك  اأحَد ع�سر؛  يلزُمه  حنيفة: 

.
ه اأقرب, اإن �ساء اهلل تعاىل”)1( ه. وذكر ال�سيخ تقيُّ الدين: اأنَّ عطٍف, وهذا متوجِّ

�سورة امل�ضاألة: 

 اإذا اأقرَّ �سخ�ض لآخر فقال: )له عليَّ كذا كذا درهًما( -بالن�سب وتكرار )كذا( 

دون عطف-, لزمه اأحد ع�سر درهًما.

ماأخذ التوجيه: 

نقله ابن مفلح يف هذا املو�سع, ونقله غريه, وبيانه فيما ياأتي: 

ه اأقلُّ  ٍر بغرِي عطٍف, اأو يقال: اإنَّ ٍز متكرِّ ٍز من�سوٍب مفرٍد, كمميَّ ه اأقلُّ عدد مميَّ اأنَّ

-اأي:  مبهمني  عددين,  ذكر  اإنَّه  يقال:  اأو   ,
)2(

املن�سوب بالواحد  ر  ُيَف�سَّ مركٍب  عدٍد 

ذكر لفظني هما كنايتان عن العدد املبهم-, مركبني, غري معطوفني, واأدنى العددين 

املف�سرين -امل�سرح به- بهذه ال�سفة: اأحد ع�سر, واأكرثه ت�سعة ع�سر, فيحمل على 

.
)4(

, ولأنَّه ف�سر هذا العدد بالدراهم, ل بغريها
)3(

الأقل؛ لكونه متيقًنا به

النكت والفوائد ال�سنية )333/3(.  )1(

ينظر: املغني )309/7(, والف�سول اخلم�سون )�ض: 244(.  )2(

الأفكار  ونتائج   ,)435/9( والبناية   ,)222/7( ال�سنائع  وبدائع   ,)179/18( املب�سوط  ينظر:   )3(

و�سرح   ,)26 )�ض:  ال�سذا  وفوح   ,)118 )�ض:  الغوا�ض  ودرة   ,)94/6( اخلر�سي  و�سرح   ,)332/8(

الكافية, لبن مالك )1713/4(, ومتهيد القواعد ب�سرح ت�سهيل الفوائد, لناظر اجلي�ض )2510/5(. 

بدائع ال�سنائع )222/7(.  )4(
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نوق�ض باأمرين: 

الأول: يحتمل اأْن يلزمه درهم, ويحتمل اأْن يلزمه اأحد ع�سر, فوجب امل�سري اإىل 

الدرهم؛ لأنه اليقني, وما زاد م�سكوك فيه, فال يجب بال�سك, كما لو قال: 

عليَّ دراهم. مل يلزمه اإل اأقل اجلمع, ول يلزم كرثة ال�ستعمال, فاإن اللفظ 

.
)1(

اإذا كان حقيقة يف الأمرين, جاز التف�سري بكل واحد منهما

الثاين: اأنَّ الإعراب يف الإقرار ل يعترب؛ فلو قال: )كذا درهٍم(, باجلر, �سحيح, 

.
)2(

ول يلزمه مئة باتفاٍق, مع اأن التمييز املجرور املفرد ل يكون لأقل من مئة

ال�ضبق بهذا التوجيه: 

وجاهته,  وراأى   ,
)3(

تيمية وابن  حنيفة,  اأبي  عن  القول  هذا  مفلح  ابن  نقل  اأوًل: 

واأورده يف كتابه الفروع بقوله: “واإن قال: له علي كذا وكذا درهًما, اأو درهم  

-بالرفع-, لزمه درهم, كحذف الواو, كرر كذا, اأو ل... ويتوجه يف عربيٍّ يف 

 .
كذا درهًما: اأحد ع�سر؛ لأنه اأقل عدد مييزه”)4(

.
)5(

ثانًيا: حكي عن اأبي يو�سف

ثالًثا: قال به حممد بن احل�سن, ون�سه: “اإذا اأقر الرجل اأن لفالن عليه كذا كذا 

.
درهًما, ومل ي�سم �سيًئا, فاإنه يلزمه اأحد ع�سر درهًما”)6(

ينظر: املغني )309/7(.  )1(

ينظر: امل�ستوعب )685/2(, وحا�سية اللبدي على نيل املاآرب )487/2(.  )2(

والفوائد  والنكت   ,)224/5( الفتاوى  جمموع  على  وامل�ستدرك   ,)585/5( الكربى  الفتاوى  ينظر:   )3(

ال�سنية )333/3(, والختيارات )�ض: 535(.

)452/11(. ويف هذا النقل من كتاب الفروع اإ�سكالن: الأول: اأنه ل يوجد يف كتاب الفروع-يف جميع   )4(

الن�سخ املطبوعة- تكرار كلمة: )كذا(, وبناء عليه ل يطابق النقل م�ساألتنا هنا, وهي: “كذا كذا درهًما”. 

اأنه يلزمه:  الثاين: يف امل�ساألة ال�سابقة: )كذا درهًما( بدون تكرار )كذا(, وجه ابن مفلح يف الفروع 

)اأحد ع�سر(, ويف النكت والفوائد ال�سنية )332/3(: )ع�سرون(. ولعل كلمة: )كذا( �ساقطة يف ن�سخة 

الفروع, اأو ُيعد توجيًها اآخر لبن مفلح يف امل�ساألة ال�سابقة, وهي: )كذا درهًما(.

ينظر: عيون امل�سائل, لل�سمرقندي )�ض: 466(, واملغني )309/7(.  )5(

الأ�سل )293/8(.  )6(
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درجة التوجيه يف املذهب احلنبلي: 

اإنَّ  اإذ  وغريه؛  مفلح  ابن  به  �سرح  كما  احلنبلي  املذهب  يخالف  التوجيه  هذا 

.
)1(

املذهب يرى اإلزامه بدرهم

موقع التوجيه من املذاهب الفقهية: 

اختلف الفقهاء فيها على ثالثة اأقوال: 

القول الأول: لِزَمُه اأحد ع�سر درهًما اإن كان نحوًيا, واإل فدرهم واحد, وهو وجه 

.
)2(

عند ال�سافعية

ه اأول الأعداد املركبة التي يكون متييزها من�سوًبا, فاألزم مقت�سى  وا�ستدلوا بـ: باأنَّ

, خالًفا للجاهل فيلزمه درهم؛ بناًء على مقت�سى عرفه ولغته, وهو الدرهم, 
)3(

لفظه

فلزَمه, وما زاَد عليه م�سكوٌك فيه.

نوق�ض بـ: اأنَّ ذكر العدد اإذا تعقبه تف�سري اجلن�ض مل يوجب زيادة يف العدد املذكور؛ 

.
)4(

اعتباًرا ب�سائر الأعداد

 ,
)5(

ال�سافعية مذهب  وهو  ل,  اأم  نحوًيا  اأكان  �سواًء  درهٌم  لِزَمُه  الثاين:  القول 

.
)6(

واحلنابلة

ال�سنية  والفوائد  والنكت   ,)1301 )�ض:  والرعاية   ,)308/7( واملغني   ,)685/2( امل�ستوعب  ينظر:   )1(

وك�ساف   ,)412/5( الإرادات  ومنتهى   ,)324/30( والإن�ساف   ,)452/11( والفروع   ,)333/3(

القناع )420/15(.

حكي عن اأبي اإ�سحاق املروزي. ينظر: احلاوي الكبري )27/7(, ورو�سة الطالبني )376/4(, وكفاية   )2(

النبيه )392/19(.

احلاوي الكبري )27/7(.  )3(

املرجع ال�سابق.  )4(

ينظر: احلاوي الكبري )27/7(, واملهذب )479/3(, ورو�سة الطالبني )376/4(, وكفاية النبيه يف   )5(

�سرح التنبيه, لبن الرفعة )392/19(.

ينظر: املغني )308/7(, والفروع )452/11(, والإن�ساف )324/30(, ومنتهى الإرادات )412/5(,   )6(

وك�ساف القناع )420/15(.
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وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

يجعل  العطف  واو  حذف  لأن  الزيادة؛  يقت�سي  ل  املُِقرِّ  تكرار  نَّ 
َ
اأ الأول:  الدليل 

ال�سيء  لبيان  متييٌز  ودرهًما:  �سيٌء(,  )�سيٌء  قال:  كاأنَّه  تاأكيًدا,  التكرار 

.
)1(

املَُبهم

رُه بدرهٍم, فقد  ف�سَّ فاإذا  التاأكيد,  يقت�سي  تكراره-كذا كذا-  اأنَّ  الثاين:  الدليل 

ل  درهم(,  درهم  علي  )له  قال:  لو  كما  ف�سار  فُيقَبل,  يحتمِلُه,  مبا  رُه  ف�سَّ

.
)2(

يلزمه غري درهم

 :
)3(

نوق�ض باأمرين

اأوًل: اأنَّه خالف الظاهر املعروف, واأنَّ الدراهَم مثُل الرتجمِة لهما, وهذا يقت�سي 

الرفَع, ل الن�سَب.

ثانًيا: اأنَّه خالف لغة العرب.

 ,
)6(

, واملالكية
)5(

, وهو مذهب احلنفية
)4(

القول الثالث: لِزَمُه اأحد ع�سر درهًما

والفوائد  والنكت   ,)308/7( واملغني   ,)392/19( النبيه  وكفاية   ,)27/7( الكبري  احلاوي  ينظر:   )1(

ال�سنية )333/3(.

النكت والفوائد ال�سنية )333/3(.  )2(

والفوائد  والنكت   ,)224/5( الفتاوى  جمموع  على  وامل�ستدرك   ,)585/5( الكربى  الفتاوى  ينظر:   )3(

فيها م�سطربة  العبارة  ولكن  اأخريني,  مناق�ستني  زاد   .)535 والختيارات )�ض:  ال�سنية )333/3(, 

ا: لو اأراد درهًما ملا كان يف قوله: )كذا درهًما(  يف جميع الن�سخ-اخلطية واملطبوعة-, ون�سها: “واأي�سً

ا: لو لغت العرب هو خالف ل  فائدة, بل يكفيه اأن يقول: درهم كذا درهًما ملا كان يف اأراد درهًما. واأي�سً

الن�سب, ثم يقت�سي الرفع لهما, وهذا مثل الرتجمة, واأن الدرهم املعروف الظاهر اأن يقول: درهم..

اإلخ”.

مالك  لبن  الكافية,  و�سرح   ,)26 )�ض:  ال�سذا  وفوح   ,)244 )�ض:  اخلم�سون  الف�سول  ينظر:   )4(

)1713/4(, ومتهيد القواعد, لناظر اجلي�ض )2510/5(.

ابن  وحا�سية   ,)332/8( الأفكار  ونتائج   ,)222/7( ال�سنائع  وبدائع   ,)179/18( املب�سوط  ينظر:   )5(

عابدين )592/5(.

ينظر: حا�سية الد�سوقي )406/3-407(, و�سرح اخلر�سي )94/6(.  )6(
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 .
)2(

, وراأى وجاهته ابن مفلح
)1(

واختاره ابن تيمية

وا�ستدلوا بـ: ما �سبق ذكره يف ماأخذ التوجيه, فاأغنى عن اإعادته.

الراجح: يرتجح للباحث -واهلل اأعلم- القول الأول, وهو التف�سيل: 

فاإن كان املُِقّر عاملًا بالعربية لزَمه اأحد ع�سر درهًما؛ ملا ياأتي: 

اأوًل: اأنَّ )كذا كذا( يقارب العدد املركب كما ذكر الفقهاء, واأقل العدد املركب: 

اأحد ع�سر, فيحمل على الأقل؛ لأنه املتيقن.

, فاإذا كرر املُِقرُّ )كذا( فال ي�سوغ 
)3(

ثانًيا: اأنَّ زيادة املبنى تدل على زيادة املعنى

لنا اأنا ن�ساويه باملتحمل اأو املقر به؛ لأن الزيادة يف التاكيد تقت�سي الزيادة 

يف املعنى.

وهو  ولغته,  عرفه  مقت�سى  على  بناًء  درهم؛  فيلزمه  جاهاًل  املُِقرُّ  كان  اإن  واأما 

ا  ه ُي�ساأل عمَّ ا-: اأنَّ الدرهم, فلزَمه, وما زاَد عليه م�سكوٌك فيه, ويظهر يل هنا -اأي�سً

زاد؛ لحتماله الكثري, وهو مع املكرر اأوىل من غري املكرر.

واإل عمل  القائل عن مراده,  ي�ستف�سر  اأن  ينبغي  فالذي  املعا�سر  الوقت  واأما يف 

بالعرف, ول فرق بني العامل بالعربية اأو اجلاهل بها؛ لأن اجلاهل يق�سد العرف مبا 

تلفظ به, واأما العامل فال يرد يف ذهنه معناه حني نطقه به -غالًبا-, وكذلك هو من 

باب �سبط الأحكام.

والختيارات )�ض:  الفتاوى )224/5(,  على جمموع  وامل�ستدرك  الكربى )585/5(,  الفتاوى  ينظر:   )1(

.)535

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )333/3(.  )2(

قال ابن جني يف اخل�سائ�ض )271/3(: “فاإذا كانت الألفاظ اأدلة املعاين, ثم زيد فيها �سيء, اأوجبت   )3(

الق�سمة له زيادة املعنى به”.
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املبحث التا�شع 

اإذا قال: )له عليَّ كذا وكذا درهًما(,

لزمه واحد وع�شرون درهًما

ن�س التوجيه: 

قال ابن مفلح : “قوله: “واإن قال: كذا وكذا درهًما, اأو درهٌم -بالرفع-, 

لزمه درهم...”. وقال اأبو حنيفة: يف )كذا وكذا درهًما(: يلزمه اأحٌد وع�سرون؛ ملا 

.
ٌه, وكالم ال�سيخ تقيِّ الدين يقت�سي اأنَّه اختياره”)1( م, وهو متوجِّ تقدَّ

�ضورة امل�ضاألة: 

وتكرار  -بالن�سب,  درهًما(  وكذا  كذا  عليَّ  )له  فقال:  لآخر  �سخ�ض  اأقرَّ  اإذا 

)كذا( مع العطف-, لزمه واحد وع�سرون درهًما.

ماأخذ التوجيه: 

م( -اأي: كقوله: )كذا كذا درهًما( يف امل�ساألة  اأ�سار اإليه ابن مفلح بقوله: )ملا تقدَّ

ال�سابقة-, وقد نقله غريه, وبيانه فيما ياأتي: 

يجب  اأن  الظاهر  فكان   ,
)2(

بذلك ُر  ُيَف�سَّ بع�ٍض  على  بع�سه  ُعطَف  عدٍد  اأقلُّ  ه  اأنَّ

اإنَّه جمع بني عددين مبهمني  اأو يقال:   ,
)3(

اإذا ن�سب املميز ا  فيه ما ذكر, خ�سو�سً

-اأحدهما معطوف على الآخر- بحرف اجلمع, وجعلهما ا�سًما واحًدا, واأقلُّ ذلك من 

.
)4(

ر: اأحد وع�سرون املَُف�سَّ

النكت والفوائد ال�سنية )334-333/3(.  )1(

املغني )309/7(, واملبدع )410/8(, وينظر: درة الغوا�ض )�ض: 118(, والف�سول اخلم�سون )�ض: 244(.  )2(

حا�سية اخللوتي على منتهى الإرادات )363-362/7(.  )3(

ينظر: املب�سوط )179/18(, وبدائع ال�سنائع )222/7(, والبناية )435/9(, ونتائج الأفكار =  )4(
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نوق�ض: باأنَّ الإعراب يف الإقرار ل يعترب؛ فلو قال: )كذا درهٍم(, باجلر, �سحيح, 

.
)1(

ول يلزمه مئة باتفاٍق, مع اأن التمييز املجرور املفرد ل يكون لأقل من مئة

ال�ضبق بهذا التوجيه: 

, وراأى وجاهته, ومل 
)2(

اأوًل: نقل ابن مفلح هذا القول عن اأبي حنيفة, وابن تيمية

.
)3(

يورده يف كتابه الفروع, واإمنا اقت�سر على راأي املذهب

, ومل اأقف عليه.
)4(

ثانًيا: نقله ابن قدامة يف املغني عن حممد بن احل�سن

درجة التوجيه يف املذهب احلنبلي: 

.
)5(

هذا التوجيه يخالف امل�سهور من املذهب احلنبلي؛ اإذ اإنهم يرون اإلزامه بدرهم

موقع التوجيه من املذاهب الفقهية: 

اختلف الفقهاء فيها على خم�سة اأقوال: 

 ,
)7(

احلنفية مذهب  وهو   ,
)6(

درهًما وع�سرون  واحد  لزَمُه  الأول:  القول 

القواعد,  ومتهيد   ,)1713/4( مالك  لبن  الكافية,  و�سرح   ,)26 )�ض:  ال�سذا  وفوح   ,)332/8(  =

لناظر اجلي�ض )2510/5(.

حا�سية اللبدي على نيل املاآرب )487/2(, وينظر: مغني املحتاج )287/3(.  )1(

والفوائد  والنكت   ,)224/5( الفتاوى  جمموع  على  وامل�ستدرك   ,)585/5( الكربى  الفتاوى  ينظر:   )2(

ال�سنية )334/3(, والختيارات )�ض: 535(.

ينظر: الفروع )452/11(.  )3(

ينظر: املغني )309/7(.  )4(

قال به: ابن حامد, والقا�سي اأبو يعلى, واأبو اخلطاب, وال�سريف, وغريهم. ينظر: امل�سائل الفقهية من   )5(

كتاب الروايتني والوجهني, لأبي يعلى )404/1(, والهداية )�ض: 609(, وامل�ستوعب )685/2(, واملغني 

)309/7(, والكايف )311/4(, والرعاية )�ض: 1301(, واملمتع يف �سرح املقنع )736/4(, والوجيز 

 ,)410/8( واملبدع   ,)452/11( والفروع   ,)334-333/3( ال�سنية  والفوائد  والنكت   ,)592 )�ض: 

والإن�ساف )326/30(, ومنتهى الإرادات )412/5(, وك�ساف القناع )420/15(.

مالك  لبن  الكافية,  و�سرح   ,)26 )�ض:  ال�سذا  وفوح   ,)244 )�ض:  اخلم�سون  الف�سول  ينظر:   )6(

)1713/4(, ومتهيد القواعد, لناظر اجلي�ض )2510/5(.

ينظر: املب�سوط )179/18(, وبدائع ال�سنائع )222/7(, والبناية )435/9(, ونتائج الأفكار =  )7(
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�ساحب  واختاره   ,
)3(

وجاهته مفلح  ابن  وراأى   ,
)2(

تيمية ابن  واختاره   ,
)1(

واملالكية

.
)4(

املبدع

 .
)5(

وهذا القول وجه عند ال�سافعية ب�سرط اأن يعرف العربية

وا�ستدلوا بـ: ما �سبق ذكره يف ماأخذ التوجيه, فاأغنى عن اإعادته.

مذهب  من  وامل�سهور   ,
)6(

ال�سافعية عند  قول  وهو  درهم,  لزَمُه  الثاين:  القول 

.
)7(

احلنابلة

وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

الدليل الأول: اأنَّ )كذا( يحتمُل بع�َض الدرهِم, اأو اأقلَّ من درهم, فاإذا عطَف عليه 

.
)8(

رُهَما بدرهٍم واحٍد, جاز, وكان كالًما �سحيًحا مثله, ثم ف�سَّ

.
)9(

الدليل الثاين: اأنَّ )كذا( يقع على اأقل من درهم, ول يعطى اإل اليقني

= )332/8(, وحا�سية ابن عابدين )592/5(.

ينظر: الذخرية )291/9(, وال�سرح الكبري, مع حا�سية الد�سوقي )406/3-407(, و�سرح اخلر�سي   )1(

.)94/6(

والختيارات )�ض:  الفتاوى )224/5(,  على جمموع  وامل�ستدرك  الكربى )585/5(,  الفتاوى  ينظر:   )2(

.)535

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )334/3(.  )3(

ينظر: املبدع )410/8(.  )4(

حكي عن اأبي اإ�سحاق. ينظر: رو�سة الطالبني )377/4(.  )5(

ينظر: خمت�سر املزين )211/8(, واملهذب )479/3(, ورو�سة الطالبني )377/4(, ومغني املحتاج   )6(

.)287/3(

ينظر: املغني )309/7(, والفروع )452/11(, واملبدع )410/8(, والإن�ساف )326/30(, ومنتهى   )7(

الإرادات )412/5(, وك�ساف القناع )420/15(.

ينظر: امل�سائل الفقهية, لأبي يعلى )404/1(, وامل�ستوعب )685/2(, واملغني )309/7(, واملمتع يف   )8(

�سرح املقنع )736/4(, والنكت والفوائد ال�سنية )333/3(, واملبدع )410/8(.

خمت�سر املزين )211/8(.  )9(
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.
)2(

, ووجه عند احلنابلة
)1(

القول الثالث: لزَمُه درهمان, وهو املذهب عند ال�سافعية

وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

كلِّ  اإىل  التف�سري  عاد  بدرهم  ذلك  ف�ّسَر  فاإذا  جملتني,  ذكر  اأنَّه  الأول:  الدليل 

واحٍد من املعطوفني مبفرِده؛ لدللة العطِف على التغاير, كقوله: )ع�سرون 

.
)3(

درهًما(, يعود التف�سري اإىل الع�سرين, وكذا هاهنا

, فالتمييز 
)4(

د َب, فهو متييٌز لكلِّ واحٍد, فيلزُم التعدُّ ه اإذا ن�سَ اأنَّ الدليل الثاين: 

.
)5(

و�سف, والو�سف املتعقب ل�سيئني يعود اإليهما

, ووجه عند 
)6(

القول الرابع: لزَمُه درهٌم, وبع�ُض اآخَر, وهو قول عند ال�سافعية

.
)7(

احلنابلة

.
)8(

ُل مبهٌم, فرُيجع يف تف�سريه اإليه ه اأعاَد التف�سرَي اإىل الثاين, والأوَّ وا�ستدلوا: باأنَّ

.
)9(

القول اخلام�س: لزَمُه اأحد ع�سر, وهو حمكي عن اأبي يو�سف

ينظر: خمت�سر املزين )211/8(, واملهذب )479/3(, ورو�سة الطالبني )377/4(, ومغني املحتاج   )1(

.)287/3(

 ,)609 والهداية )�ض:  يعلى )404/1(,  الفقهية, لأبي  امل�سائل  التميمي. ينظر:  اأبو احل�سن  به:  قال   )2(

وامل�ستوعب )685/2(, واملغني )309/7(, والرعاية )�ض: 1301(, واملمتع يف �سرح املقنع )736/4(, 

والنكت والفوائد ال�سنية )333/3(, والفروع )452/11(, واملبدع )410/8(, والإن�ساف )327/30(.

والنكت   ,)309/7( واملغني   ,)404/1( يعلى  لأبي  الفقهية,  وامل�سائل   ,)479/3( املهذب  ينظر:   )3(

والفوائد ال�سنية )333/3(.

النكت والفوائد ال�سنية )334/3(, واإي�ساح الدلئل )�ض: 323(.  )4(

مغني املحتاج )287/3(.  )5(

ينظر: رو�سة الطالبني )377/4(, ومغني املحتاج )287/3(.  )6(

والنكت   ,)309/7( واملغني   ,)685/2( وامل�ستوعب   ,)404/1( يعلى  لأبي  الفقهية,  امل�سائل  ينظر:   )7(

والفوائد ال�سنية )334/3(, والفروع )452/11(, والإن�ساف )327/30(.

 ,)334/3( ال�سنية  والفوائد  والنكت   ,)736/4( املقنع  �سرح  يف  واملمتع   ,)309/7( املغني  ينظر:   )8(

واملبدع )410/8(.

ينظر: عيون امل�سائل, لل�سمرقندي )�ض: 466(, واملغني, لبن قدامة )309/7(.  )9(
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ومل اأقف له على دليل.

الراجح: يرتجح للباحث -واهلل اأعلم- ما ذكر وجًها عند ال�سافعية �سمن القول 

الأول, وهو التف�سيل: 

الأدلة,  من  ذكر  ملا  درهًما؛  وع�سرون  واحد  لزَمه  بالعربية  عاملًا  املُِقّر  كان  فاإن 

والأ�سل يف الإقرار: موؤاخذة الإن�سان مبا تلفظ به, وفهم معناه.

-وهو  ولغته  مقت�سى عرفه  على  بناًء  درهم؛  فيلزمه  املُِقّر جاهاًل  كان  اإن  واأما 

اأنَّه  ا-:  -اأي�سً هنا  يل  ويظهر  فيه,  م�سكوٌك  عليه  زاَد  وما  املتيقن,  ولأنه  الدرهم-, 

ا زاد؛ لحتماله الكثري, وهو مع املعطوف اأوىل من املفرد. ُي�ساأل عمَّ

واإل عمل  القائل عن مراده,  ي�ستف�سر  اأن  ينبغي  فالذي  املعا�سر  الوقت  واأما يف 

بالعرف, ول فرق بني العامل بالعربية اأو اجلاهل بها؛ لأن اجلاهل يق�سد العرف مبا 

تلفظ به, واأما العامل فال يرد يف ذهنه معناه حني نطقه به -غالًبا-, وكذلك هو من 

باب �سبط الأحكام.
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املبحث العا�شر 

اإذا قال: )له عليَّ كذا درهٍم(, اأو: )كذا كذا درهٍم(, 

 لزمه درهٌم
)1(

اأو: )كذا وكذا درهٍم(

ن�س التوجيه: 

ُقِبَل تف�سرُيه بدوِن  “واإن قاَل ذلَك كلَّه باخلف�ِض,  “قوله:   : قال ابن مفلح 

ِر بواحٍد خمفو�ٍض.  اأقلُّ عدد املف�سَّ اأبو حنيفة: يلزمُه درهٌم؛ لأنَّها  الدرهم”...وقال 

ما  وهو مقت�سى  ٌه,  متوجِّ وهذا  الواحِد,  اإىل  ي�ساُف  اأقلُّ عدد  لأنَّها  قلَت:  �سئَت  واإْن 

 .
اختاره ال�سيخ تقيُّ الدين يف امل�سائل قبَلها”)2(

�ضورة امل�ضاألة: 

اإذا اأقرَّ �سخ�ض لآخر فقال: )له عليَّ كذا درهم( -باجلر-, اأو: )له عليَّ كذا كذا 

درهم( -باجلر, وتكرار كذا, بال عطف-, اأو: )له عليَّ كذا وكذا درهٍم( -باجلر, 

وتكرار كذا, مع العطف-؛ لزمه درهٌم يف اجلميع.

ماأخذ التوجيه: 

ِر بواحٍد خمفو�ٍض, اأو يقال:  نقله ابن مفلح يف هذا املو�سع, باأنَّها اأقلُّ عدد املف�سَّ

�ساَك ذاكًرا...َكذا وَكذا  ْف�َض ُنْعمى َبْعَد ُبوؤْ الأ�سل يف مميز )كذا( الن�سب؛ لأنه م�سموع, كقوله: )ِعِد النَّ  )1(

واأما  اإل من�سوًبا”,  “واأما كذا فلم يجىء مميزها  ابن مالك:  وللقيا�ض. قال  اجَلْهُد(,  ُن�ِسَي  بِه  ُلْطًفا 

خف�سه فخالف على ثالثة اأقوال: القول الأول: املنع مطلًقا, واأنَّه يعد حلًنا, وهو قول الب�سريني. القول 

الثاين: اجلواز, ب�سرط اأن ل يكون تكرار ول عطف, وهو قول الكوفيني ومن وافقهم؛ و�سبهتهم يف ذلك 

حمل كناية العدد على �سريحه, القول الثالث: اجلواز مطلًقا, ورد هذا القول: باأنه غري م�سموع, ول 

يقت�سيه القيا�ض. ينظر: �سرح الت�سهيل, لبن مالك )423/2(, وارت�ساف ال�سرب )797/2(, وفوح 

ال�سذا )�ض: 23-21(.

النكت والفوائد ال�سنية )334/3(.  )2(
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.
)1(

اإنَّها اأقلُّ عدد ي�ساُف اإىل الواحد

ال�ضبق بهذا التوجيه: 

, وراأى وجاهته, واأورده 
)2(

نقل ابن مفلح هذا القول عن اأبي حنيفة, وابن تيمية

يف الفروع دون بيان قائله حيث قال: “واإن قال الكل باجلر, قبل تف�سريه بدون درهم, 

.
وقيل: يلزمه درهم, وقيل: اإن كرر الواو فبع�ض اآخر”)3(

درجة التوجيه يف املذهب احلنبلي: 

هذا التوجيه يخالف املذهب احلنبلي كما �سرح به ابن مفلح وغريه؛ اإذ اإنَّ املذهب 

.
)4(

يرى اإلزامه ببع�ض درهم, ويرجع يف تف�سريه اإليه

موقع التوجيه من املذاهب الفقهية: 

اختلف الفقهاء فيها على خم�سة اأقوال: 

عند  وجه  وهو  اإليه,  تف�سريه  يف  ويرجع  درهم,  بع�ض  لزمه  الأول:  القول 

 .
)6(

, واملذهب امل�سهور عند احلنابلة
)5(

ال�سافعية

وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

الدليل الأول: اأنَّ )كذا( يحتمل اأن يكون جزًءا م�ساًفا اإىل درهم, فتقديره: )بع�ُض 

درهٍم( اأو: )جزُء درهٍم(؛ ويكون )كذا( كنايًة عنه, ويرجع يف تف�سريه اإليه 

ينظر: الف�سول اخلم�سون )�ض: 244(.  )1(

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )334/3(, والختيارات )�ض: 535(.  )2(

.)452/11(  )3(

 ,)592 )�ض:  والوجيز   ,)1301 )�ض:  والرعاية   ,)311/4( والكايف   ,)609 )�ض:  الهداية  ينظر:   )4(

واملبدع )409/8(, والنكت والفوائد ال�سنية )334/3(, والفروع )452/11(, والإن�ساف )325/30(, 

ومنتهى الإرادات )412/5(, وك�ساف القناع )420/15(.

ينظر: رو�سة الطالبني )377/4(.  )5(

ينظر: املبدع )409/8(, والفروع )452/11(, والإن�ساف )325/30(, ومنتهى الإرادات )412/5(,   )6(

وك�ساف القناع )420/15(.
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.
)1(

اإذا ف�سره بذلك؛ لأنه حمتمل

.
)2(

نوق�ض: باأنَّ )كذا( اإمنا تقع على الآحاد ل على ك�سورها

بع�ُض  عليَّ  )له  املعنى:  فيكون  بالإ�سافة,  خمفو�ض  الدرهم  اأنَّ  الثاين:  الدليل 

.
)3(

درهم(

الدليل الثالث: اأنَّه يرجع يف تف�سري البع�ض اإليه؛ لأنه ُمَقرٌّ به جمهول, فرجع يف 

.
)4(

تف�سريه اإليه؛ كما لو قال: )له علّي �سيء(

اأ�ساف جزًءا اإىل جزء, ثم اأ�ساف  اأن يكون  ر يحتمل  اإذا كرَّ ه  اأنَّ الدليل الرابع: 

.
)5(

اجلزء الأخري اإىل الدرهم

الدليل اخلام�ض: اأن العدَد ُيطلق على الواحد وعلى اأجزاِئه اإطالًقا حقيقًيا, فعلى 

�سيف اإىل معدوده بع�ض درهم, فال يرد ما ن�ض عليه 
ُ
هذا: يكون اأقلُّ عدٍد اأ

�سيف اإىل مميزه املفرِد مئٌة, واأنه كان مقت�ساه 
ُ
: اأنَّ اأقلَّ عدٍد اأ

)6(

النحاة من

.
)7(

اأن يلزمه مئٌة

القول الثاين: لِزَمُه درهٌم, وبع�ُض اآخَر يرجع يف تف�سريه اإليه, مع التكرار بالواو, 

. ومل اأقف لهم على دليل.
)8(

وهو قول عند احلنابلة

 ,
)10(

ال�سافعية ومذهب   ,
)9(

حنيفة اأبي  قول  وهو  درهٌم,  لِزَمُه  الثالث:  القول 

ينظر: ال�سرح الكبري, لبن قدامة )324/30-325(, والنكت والفوائد ال�سنية )334/3(.  )1(

مغني املحتاج )287/3(.  )2(

املمتع يف �سرح املقنع )736/4(, واملبدع )409/8(, وك�ساف القناع )420/15(.  )3(

املمتع يف �سرح املقنع )736/4(.  )4(

املبدع )409/8(, و�سرح منتهى الإرادات )641/3(, وك�ساف القناع )420/15(.  )5(

ينظر: الكافية يف علم النحو )�ض: 38(.  )6(

حا�سية اخللوتي على منتهى الإرادات )364/7(.  )7(

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )334/3(, والفروع )452/11(, والإن�ساف )325/30, 327(.  )8(

ينظر: الكليات, للكفوي )�ض: 754(.  )9(

)10( ينظر: احلاوي الكبري )26/7-27(, ورو�سة الطالبني )376/4-377(, ومغني املحتاج )286/3(.
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.
)3(

, وراأى ابن مفلح وجاهته
)2(

, وهو مقت�سى قول ابن تيمية
)1(

واختاره القا�سي

وا�ستدلوا بـ: ما �سبق ذكره يف ماأخذ التوجيه, فاأغنى عن اإعادته.

, واإن قال: )كذا كذا درهٍم(, 
)4(

القول الرابع: اإن قال: )كذا درهٍم(, لزمه مئٌة

 .
)5(

لزمه ثالثمئة درهم, وهو مروي عن حممد بن احل�سن

وا�ستدل مبا ياأتي: 

الدليل الأول: اإن قال: )كذا درهٍم(, لزمه مئٌة؛ لأنَّه َذَكر عدًدا مبهًما مرة واحدة, 

وَذَكر الدرهم عقيبه باجلر فيعترُب بعدٍد واحٍد ُم�سرٍح ي�ستقيم ِذكُر الدرهِم 

.
)6(

عِقيبه باجلر, واأقل ذلك مئة درهم

الدليل الثاين: اإن قال: )كذا كذا درهٍم(, لزمه ثالثمئة درهم؛ لأنه ذكر عددين 

مبهمني, ومل يذكر بينهما واو العطف, وَذَكر الدراهم عقيبهما باجلر, واأقل 

ذلك العدد امل�سرح: ثالثمئة؛ لأنَّ ثالًثا عدٌد, ومئًة عدٌد, ولي�ض بينهما حرف 

.
)7(

العطف, وي�ستقيم ذكُر الدراهم باجلر عقيبهما

القول اخلام�س: اإن قال: )كذا درهٍم(, لزمه مئٌة, اإن كان املقر عاملًا بالعربية, 

 .
)8(

واإل يطلب منه التف�سري, وهو مذهب املالكية

وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )334/3(, والإن�ساف )325/30(.  )1(

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )334/3(, والختيارات )�ض: 535(.  )2(

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )334/3(, والفروع )452/11(.  )3(

مالك  لبن  الكافية,  و�سرح   ,)26 )�ض:  ال�سذا  وفوح   ,)244 )�ض:  اخلم�سون  الف�سول  ينظر:   )4(

)1713/4(, ومتهيد القواعد, لناظر اجلي�ض )2510/5(.

ومعه  املختار  والدر   ,)334/8( الأفكار  ونتائج   ,)436/9( والبناية   ,)6/5( احلقائق  تبيني  ينظر:   )5(

حا�سية ابن عابدين )592/5(.

ينظر: البناية )436/9(, ونتائج الأفكار )334/8(.  )6(

ينظر: املرجعان ال�سابقان.  )7(

ينظر: الذخرية )291/9(, وال�سرح الكبري, مع حا�سية الد�سوقي )406/3(.  )8(
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.
)1(

الدليل الأول: اأنَّ العرف لي�ض جارًيا على قانون اللغة الف�سحى

.
)2(

الدليل الثاين: اأنَّ )كذا( كناية عن عدد, واأقل عدد مييز باملفرد املجرور املئة

الراجح: يرتجح للباحث -واهلل اأعلم- التف�سيل: 

فاإن كان املُِقّر عاملًا بالعربية فالراجح هو القول الرابع, باأن يلزمه مئٌة درهم اإن 

قال: )كذا درهم(, وثالثمئة درهم اإن قال: )كذا كذا درهم(؛ ملا ذكر من الأدلة, 

والأ�سل يف الإقرار: موؤاخذة الإن�سان مبا تلفظ به, وفهم معناه.

واأما اإن كان املُِقّر جاهاًل فالراجح هو القول الثالث, باأن يلزمه درهم؛ بناًء على 

مقت�سى عرفه ولغته-وهو الدرهم-, ولأنه املتيقن, وما زاَد عليه م�سكوٌك فيه, ويظهر 

ا زاد؛ لحتماله الكثري. ه ُي�ساأل عمَّ ا-: اأنَّ يل هنا -اأي�سً

واإل عمل  القائل عن مراده,  ي�ستف�سر  اأن  ينبغي  فالذي  املعا�سر  الوقت  واأما يف 

بالعرف, ول فرق بني العامل بالعربية اأو اجلاهل بها؛ لأن اجلاهل يق�سد العرف مبا 

تلفظ به, واأما العامل فال يرد يف ذهنه معناه حني نطقه به -غالًبا-, وكذلك هو من 

باب �سبط الأحكام.

قال �سحنون: “ل اأعرف هذا, فاإن كان هذا اأقل ما يكون يف اللغة بهذا اللفظ فهو كما قالوه”.ينظر:   )1(

املرجعان ال�سابقان.

ينظر: املرجعان ال�سابقان, وفوح ال�سذا )�ض: 26(, و�سرح الكافية, لبن مالك )1713/4(.  )2(
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املبحث احلادي ع�شر

اإذا قال: )له عندي كذا درهٍم( اأو: )كذا كذا درهٍم(, اأو: )كذا 

وكذا درهٍم, اأو: درهًما(, فاإن كان عاملًا بالعربية لزمه مقت�شى 

ل�شانه, واإل فدرهم

ن�س التوجيه: 

قال ابن مفلح : “قوله: “وهذا كلُّه عندي اإذا كاَن يعرُف العربيَّة, فاإْن مل 

م؛ ت�سويًة  يعرْفَها, لزَمه بذلَك درهٌم يف اجلميع”. وجُه قوِل الأ�سحاِب : ما تقدَّ

بني اجلميع. و�ساحُب املحرر يوافُقهم يف العامِل بالعربيَّة, وَيلزُم اجلاهَل بها درهٌم يف 

اجلميع؛ لأنَّه ل فرَق عنَده يف ذلك, ويقت�سي عرُفه ولغُته درهٌم, فلزَمه, وما زاَد عليه 

م�سكوٌك فيه. اأو يقاَل: الأ�سُل والظاهُر عدُمه, فلم يلْزُمه. واإذا كاَن ل بدَّ ل�ساحِب 

ى العربيِة  املحرر من خمالفِة الأ�سحاِب يف ذلَك, فكاَن ينبغي اأْن مي�سَي على مقت�سَ

يَّ يلزُمه درهٌم  ٌه, ولعلَّ العامِّ َم-, ل كما ذكَرُه الأ�سحاب, ولعلَّ هذا متوجِّ -كما تقدَّ

.
م-, ف�ساَر هذا قوًل اآخر”)1( ى ل�ساِنه -كما تقدَّ يف اجلميِع, والعربيَّ يلزُمه مقت�سَ

�ضورة امل�ضاألة, وماأخذها, وال�ضبق فيها, ودرجتها يف املذهب , واملذاهب الأخرى: 

ن�ض التوجيه فيه غمو�ض, والذي تبني للباحث بعد القراءة والتاأمل معنيان: 

املعنى الأول: اأنَّ كالم �ساحب املحرر يتوجه القول به و�سحته لو كان �سائًرا على 

مقت�سى اللغة العربية, يو�سح هذا املعنى قول �ساحب اإي�ساح الدلئل, بعد نقله لكالم 

�ساحب املحرر: “وفيه �سيء. فاإنَّ هذا اإمنا يتوجه: اأن لو كان ما قدمه هو مقت�سى 

ه اإذا قال:  العربية, ولي�ض كذلك, واإمنا مقت�سى العربية ما قاله حممد بن احل�سن: اأنَّ

ر بالواحد املن�سوب, واإن قال: )كذا  )كذا درهًما(, لزمه ع�سرون؛ لأنه اأقل عدٍد مف�سَّ

النكت والفوائد ال�سنية )335/3(.  )1(
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ٍب, يف�سر بالواحد املن�سوب,  كذا فى درهًما(, لزمه اأحد ع�سر؛ لأنه اأقل عدٍد مركَّ

واإن قال: )كذا وكذا درهًما(, لزمه اإحدى وع�سرون؛ لأنه اأقل عدٍد معطوٌف بع�سه 

اأقل عدٍد  على بع�ٍض يف�سر بذلك, واإن قال: )كذا درهٍم(, باجلر, لزمه مائة؛ لأنه 

فاإنه  اأ�سحابنا,  اإليه  ذهب  الذي  واأما  العربية.  مقت�سى  فهذا  الواحد,  اإىل  ي�ساف 

يرجع اإىل قاعدة, وهي: اأن الأ�سل براءة الذمة, فال ُنعلِّق بها اإل ما نتيقنه, ول نعلق 

بها �سيًئا باأمٍر حمتمٍل, وهذه الألفاظ املذكورة حتتمل ما ذهب اإليه حممد, وما ذهب 

اإليه الأ�سحاب, ولكن ما ذهبوا اإليه هو اليقني؛ لأنه الأقل, فههنا يح�سن الفرق بني 

وغري  حممد,  اإليه  ذهب  ما  يلزمه  بها:  فالعارف  بها,  واجلاهل  بالعربية,  العارف 

.
العارف: يلزمه ما ذهب اإليه اأ�سحابنا. هذا الذي يتوجه يل”)1(

مفلح  ابن  لكالم  موافًقا  الإي�ساح  �ساحب  كالم  يكون  املعنى  هذا  على  وبناء 

وتوجيهه.

 :
)2(

املعنى الثاين: اأنَّ هذا الن�ض يتعلق باأربع م�سائل, وهي

الأوىل: اإذا قال: )له عليَّ كذا درهٍم(, باجلر, ودون تكرار كذا, اأو عطف.

الثانية: اإذا قال: )له علي كذا كذا درهٍم(, باجلر, وتكرار كذا, بال عطف.

الثالثة: اإذا قال: )له علي كذا وكذا درهٍم(, باجلر, وتكرار كذا, والعطف.

الرابعة: اإذا قال: )له علي كذا وكذا درهًما(, بالن�سب, وتكرار كذا, والعطف.

اجلاهل  اأو  بالعربية  العامل  بني  امل�سائل  هذه  يف  يفرق  مل  احلنبلي:  فاملذهب 

, على التف�سيل املتقدم يف املبحثني  بها, واأنَّ احلكم فيها يختلف بح�سب قول املُِقرِّ

ال�سابقني.

اإي�ساح الدلئل يف الفرق بني امل�سائل, للزريراين )�ض: 325-324(.  )1(

: )له عليَّ كذا درهًما(, اأو: )له عليَّ كذا كذا درهًما(-بالن�سب-, فال ترد امل�ساألتان  ا اإذا قال املُِقرُّ اأمَّ  )2(

يف قول �ساحب املحرر, وتوجيه ابن مفلح؛ لعدم اختالف املذهب فيهما, واأّنه يلزمه درهم, ول فرق بني 

العامل بالعربية اأو اجلاهل بها.
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واختار �ساحب املحرر: موافقة الأ�سحاب يف العامل بالعربية, بخالف اجلاهل 

, و�ساحب الرعاية دون ن�سبته 
)1(

فيلزمه درهٌم يف اجلميع, ونقل اختياره يف: الفروع

“وهو  وقال:  والإن�ساف,   ,
)4(

املبدع و�ساحب   ,
)3(

الدلئل اإي�ساح  و�ساحب   ,
)2(

اإليه

.
ال�سواب”)5(

واأنَّ توجيه ابن مفلح يف حقيقته ُيعدُّ موافًقا لقول �ساحب املحرر, كما ُيعد توجيًها 

لقول اآخر يف امل�ساألة الرابعة فقط.

ومل  العا�سر,  املبحث  يف  ذكرها  ف�سبق  والثالثة,  والثانية,  الأوىل,  امل�ساألة  فاأما 

يختلف توجيه ابن مفلح فيها عن توجيهه هنا؛ اإذ اإنَّ املُِقرَّ يلزمه درهم واحد, �سواء 

كان عاملًا بالعربية اأو جاهاًل بها.

فيها  مفلح  لبن  ويكون  التا�سع,  املبحث  ذكرها يف  ف�سبق  الرابعة:  امل�ساألة  واأما 

. الثاين: اإن كان عاملًا بالعربية لزمه 
)6(

توجيهان: الأول: يلزمه واحد وع�سرون درهًما

.
)7(

واحد وع�سرون درهًما, واإن كان جاهاًل لزمه درهم

ومبا اأن امل�سائل �سبق بحثها فال داعي لتكرارها.

ينظر: الفروع )452/11(.  )1(

ينظر: الرعاية يف الفقه, لبن حمدان )�ض: 1301(.  )2(

ينظر: )324/1(.  )3(

ينظر: املبدع يف �سرح املقنع )409/8(.  )4(

الإن�ساف )329/30(.  )5(

عابدين  ابن  حا�سية  ينظر:  املبدع.  و�ساحب  تيمية,  ابن  واختيار  واملالكية,  احلنفية,  مذهب  وهو   )6(

)592/5(, و�سرح اخلر�سي )94/6(, والختيارات )�ض: 535(, واملبدع )410/8(.

وهو قول اأبي اإ�سحاق املروزي من ال�سافعية. ينظر: رو�سة الطالبني )377/4(.  )7(
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املبحث الثاين ع�شر 

اإذا قال: )له عندي كذا درهم( بال�قِف, ُقِبل تف�شرُيه ببع�ِص 

درهٍم اإذا كان عاملا بالعربية, واإل لزمه درهم

ن�س التوجيه: 

ُقِبَل  بالوقِف,  درهم(,  كذا  عندي  )له  قال:  واإن  “فرع:   : مفلح  ابن  قال 

, وغرِيه؛ جلواِز اإ�سقاِط حركِة 
)1(

ق الدين تف�سرُيه ببع�ِض درهٍم يف اختياِر ال�سيِخ موفَّ

ُه  ويتوجَّ يلزُمُه درهٌم.  القا�سي:  وقال   . ال�سكِّ زيادٌة مع  يلزُمُه  للوقِف, فال  اخلف�ِض 

.
ِة, وموافقُة الثاين يف اجلاهِل بها”)2( ِل يف العامِل بالعربيَّ موافقُة الأوَّ

�ضورة امل�ضاألة: 

يرفع  مل  -اأي:  بالوقِف  درهم(  كذا  عندي  )له  فقال:  لآخر  �سخ�ض  اأقرَّ  اإذا 

عاملًا  املُِقّر  يكون  اأن  الأوىل:  حالن:  فله   ,-
)3(

يخف�سه ومل  ين�سبه,  ومل  الدرهم, 

بالعربية. الثانية: اأن يكون جاهاًل بها. فيُقَبل تف�سرُيه ببع�ِض درهٍم يف احلال الأوىل, 

ويلزمه درهم يف احلال الثانية.

ماأخذ التوجيه: 

نقل ابن مفلح جزًءا منه يف هذا املو�سع, وبيانه فيما ياأتي: 

املاأخذ الأول: اإذا كان املُِقرُّ عاملًا بالعربية فيقبل تف�سرُيه ببع�ِض درهٍم؛ لأنَّه يجوز 

, والأ�سل يف الإقرار: 
)4(

اأن يكون اأ�سقط حركِة اجلرِّ للوقِف, فال يلزُمُه زيادٌة مع ال�سكِّ

ينظر: املغني )308/7(.  )1(

النكت والفوائد ال�سنية )335/3(.  )2(

�سرح منتهى الإرادات )641/3(, ومطالب اأويل النهى )693/6(.  )3(

ا: املغني )308/7(. وينظر اأي�سً  )4(
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موؤاخذة الإن�سان مبا تلفظ به, وفهم معناه.

ا ما ياأتي:  وميكن اأن ُيقال يف ماأخذ التوجيه اأي�سً

بناًء على مقت�سى  بالعربية فيلزمه درهم؛  املُِقرُّ جاهاًل  اإذا كان  الثاين:  املاأخذ 

الأ�سُل  يقاَل:  اأو  فيه.  م�سكوٌك  عليه  زاَد  وما  فلزَمه,  الدرهم,  وهو  ولغته,  عرفه 

والظاهُر عدُمه, فلم يلْزُمه. 

ال�ضبق بهذا التوجيه: 

حقيقة توجيه ابن مفلح هو اجلمع بني القولني, ومل اأقف على من �سبقه يف هذا 

.
)1(

اجلمع, ول من وافقه فيمن بعده, �سوى نقل املرداوي توجيه ابن مفلح يف الإن�ساف

واأورد ابن مفلح هذه امل�ساألة يف الفروع, واقت�سر على راأي احلنابلة, حيث قال: 

.
, وقال يف املبدع: “وقدمه يف الفروع”)3(

“واإن وقف فكاجلر”)2(

ق يف هذه امل�ساألة-الوقف-بني العامل بالعربية واجلاهل بها,  ومبا اأنَّ ابن مفلح فرَّ

فيمكن تخريج قول اآخر له بالتفريق بني العامل واجلاهل يف امل�ساألة ال�سابقة, اإذا قال 

املُِقّر: )له عندي كذا درهٍم( باجلر؛ لأنَّ الوقف هنا حكمه حكم اجلر هناك.

درجة التوجيه يف املذهب احلنبلي: 

هذا التوجيه يخالف امل�سهور من املذهب احلنبلي كما �سرح به ابن مفلح وغريه؛ 

.
)4(

اإذ اإنَّهم يرون اإلزامه ببع�ض درهم, ويرجع يف تف�سريه اإليه

موقع التوجيه من املذاهب الفقهية: 

اختلف الفقهاء فيها على ثالثة اأقوال: 

ينظر: الإن�ساف )325/30(.  )1(

.)452/11(  )2(

.)410/8(  )3(

ينظر: املغني )308/7(, والنكت والفوائد ال�سنية )335/3(, والفروع )452/11(, واملبدع )410/8(,   )4(

والإن�ساف )325/30(, ومنتهى الإرادات )412/5(, وك�ساف القناع )420/15(.
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, وامل�سهور 
)1(

القول الأول: اأنَّه يقبل تف�سريه ببع�ض درهم, وهو قول عند ال�سافعية

 .
)2(

من مذهب احلنابلة

وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

الدليل الأول: اأنَّه يجوز اأن يكون اأ�سقط حركة اجلرِّ للوقِف, فال يلزُمُه زيادٌة مع 

.
)3(

, والأ�سل براءة الذمة من غريه ال�سكِّ

حال  يف  درهم  بجزء  تف�سريه  ف�سحَّ  مبهٌم,  ا�سٌم  )كذا(  اأنَّ  الثاين:  الدليل 

.
)4(

الوقف

الدليل الثالث: اأنَّ العدَد ُيطلق على الواحد وعلى اأجزاِئه اإطالًقا حقيقًيا, فعلى 

�سيف اإىل معدوده بع�ض درهم, فال يرد ما ن�ض عليه 
ُ
هذا: يكون اأقلُّ عدٍد اأ

�سيف اإىل مميزه املفرِد مئٌة, واأنَّه كان مقت�ساه اأن 
ُ
النحاة من: اأنَّ اأقلَّ عدٍد اأ

.
)5(

يلزمه مئٌة

 ,
)8(

, وال�سافعية
)7(

, واملالكية
)6(

القول الثاين: اأنَّه يلِزَمُه درهٌم, وهو مذهب احلنفية

.
)9(

وقول عند احلنابلة

.
)10(

ق؛ لأنَّ )كذا( مبهٌم, وف�سره بدرهم, ولأنَّ ال�سكون كاجلر وا�ستدلوا: باأنَّه املحقَّ

ينظر: رو�سة الطالبني )376/4(.  )1(

ينظر: املغني )308/7(, والنكت والفوائد ال�سنية )335/3(, والفروع )452/11(, واملبدع )410/8(,   )2(

والإن�ساف )325/30(, ومنتهى الإرادات )412/5(, وك�ساف القناع )420/15(.

النكت والفوائد ال�سنية )335/3(, وينظر: الذخرية )291/9(, واملغني )308/7(.  )3(

املغني )308/7(.  )4(

حا�سية اخللوتي على منتهى الإرادات )364/7(, وينظر: ك�ساف القناع )420/15(.  )5(

ينظر: اجلوهرة النرية )250/1(.  )6(

ينظر: ال�سرح الكبري, مع حا�سية الد�سوقي )406/3(, و�سرح اخلر�سي )94/6(.  )7(

ينظر: رو�سة الطالبني )376/4(, ومغني املحتاج )286/3(, ونهاية املحتاج )89/5(.  )8(

قال به: القا�سي. ينظر: املغني )308/7(, والنكت والفوائد ال�سنية )335/3(, والفروع )452/11(,   )9(

والإن�ساف )325/30(.

)10( ينظر: مغني املحتاج )286/3(, وحا�سية ال�سرواين )379/5(.



التوجيهات الفقهية عند ابن مفلح يف حاشية 

النكت والفوائد السنية

العدد  الثامن واخلمسون  805العدد  الثامن واخلمسون 804

عاملًا  كان  اإذا  درهم  ببع�ض  تف�سريه  فيقبل  القولني:  بني  اجلمع  الثالث:  القول 

.
)1(

بالعربية, واإل لزمه درهم, وبه قال ابن مفلح

وا�ستدل بـ: ما �سبق ذكره يف ماأخذ التوجيه, فاأغنى عن اإعادته.

الراجح: يرتجح للباحث -واهلل اأعلم- التف�سيل ال�سابق املذكور يف م�ساألة اجلر 

يف املبحث العا�سر؛ لأنَّ الوقف هنا حكمه حكم اجلر هناك.

ينظر: النكت والفوائد ال�سنية )335/3(, والإن�ساف )325/30(.  )1(



د. عبد اإلله بن أمحد بن عبد الرمحن الدويش

العدد  الثامن واخلمسون  807العدد  الثامن واخلمسون 806

اخلامتة 

واإمتامه  البحث  هذا  اإجناز  مت  فقد  ال�ساحلات,  تتم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 

بحول منه �سبحانه وعونه.

وهذا عر�ض لأبرز نتائج البحث: 

اأوًل: الأقرب يف حقيقة التوجيه الفقهي اأنه: “اجتهاد فقهي من عامل ابتداًء, اأو 

نقاًل لقول غريه, اأو تخريجه, اأو ا�ستدلله؛ اإما ترجيًحا, اأو تقويًة, اأو ت�سحيًحا”.

ثانًيا: التوجيه الفقهي على نوعني: 

النوع الأول: اأن يكون �سادًرا عن العامل ابتداء.

النوع الثاين: اأن ينقل العامل عن غريه قوًل اأو دلياًل, ثم يعقبه بعبارة التوجيه, اإما 

ترجيًحا له, اأو تقوية, اأو ت�سحيًحا.

خا�سة-,  مفلح  ابن  احلنابلة-وعند  به  ا�ستهر  مما  التوجيه  م�سطلح  ثالًثا: 

عنه  ا�ستغنوا  اأو  اللفظ,  بهذا  ا�ستعملوه  �سواء  املذاهب,  �سائر  يف  موجودة  وحقيقته 

بغريه من امل�سطلحات.

ه,  رابًعا: عبارات التوجيه الواردة يف كتب ابن مفلح اأربع عبارات, وهي: “متوجِّ

العبارة  فاإن كانت  به,  املعرب  اللفظ  ه”, ويختلف معناها بح�سب  ه, متجِّ يتجِّ ه,  يتوجَّ

بلفظ: “يتجه”, اأو “يتوجه”, فهو اجتهاد منه. واإن كانت بلفظ: “متجه”, اأو “متوجه”, 

فتختلف: فاإن كانت جمردة دون اإ�سافة عليها, فتعد �سيغة من �سيغ تقوية القول اأو 

الدليل, واإن اأ�سيف لها عبارات اأخرى, فيختلف املراد بح�سب الن�ض اأو ما يفهم منه.

 يف حا�سية النكت والفوائد ال�سنية يعد:  خام�ًضا: التوجيه عند ابن مفلح 

ا�ستدلله؛  اأو  تخريجه,  اأو  غريه,  لقول  نقاًل  اأو  ابتداء,  عنه  �سادًرا  فقهًيا  اجتهاًدا 
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اأو معنى واحد, واإمنا يختلف  اأو ت�سحيًحا, ولي�ض هو على ن�سق  اأو تقويًة,  ترجيًحا, 

باختالف امل�ساألة و�سياقها, فقد يكون التوجيه يف الأدلة, وقد يكون يف الأقوال.

فالتوجيه يف الأدلة: اإما تقوية للدليل للقائل به يف امل�ساألة, اأو ت�سحيًحا له.

والتوجيه يف الأقوال: اإما اأن يكون تخريًجا مل�ساألة ل يوجد فيها ن�ض عند الأ�سحاب 

على م�ساألة اأخرى من�سو�سة, بعبارات خمتلفة. 

واإما اأن يكون التوجيه قوًل موافًقا للمذهب احلنبلي, اأو خمالًفا له, اأو ترجيًحا, اأو 

تقوية لقول عامل خالف املذهب احلنبلي؛ لدليل معترب, �سواء كان هذا العامل حنفًيا, 

اأو مالكًيا, اأو �سافعًيا, اأو حنبلًيا. وقد يكون توجيهه  هو املعتمد عند املتاأخرين.

واإما اأن يكون التوجيه جمًعا بني قولني يف امل�ساألة, اأو ت�سحيًحا لقول عامل, باأن 

يختار العامل قوًل معيًنا, فيوافقه ابن مفلح يف جزئية, ويخالفه يف جزئية اأخرى, اأو 

ه قوله يف �سالحيته يف جزئية, وعدم �سالحيته يف جزئية اأخرى. ُيوجِّ

�ضاد�ًضا: يذكر ابن مفلح  �سبب التوجيه اأحياًنا, واأحياًنا ل يذكره, وقد يجد 

اأو يجده يف كتب  الباحث ال�سبب يف كتاب الفروع نقاًل عن العامل الذي رجح قوله, 

ا عليه يف كتب ابن  ذلك العامل, ويف بع�ض امل�سائل ل يجد الباحث ال�سبب من�سو�سً

مفلح ول يف غريها, في�ستنبط الباحث �سبًبا �ساحًلا ممكًنا يوافق ذلك التوجيه.

و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا.
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قائمة امل�شادر واملراجع

الأخبار العلية من الختيارات الفقهية ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية, تاأليف: علي بن حممد . 1

للن�سر والتوزيع, الريا�ض -  العا�سمة  البعلي )ت803هـ(, حتقيق: د.اأحمد اخلليل, دار 

ال�سعودية.

بن . 2 �سامي  واإعداد:  جمع  تالميذه,  لدى  تيمية  ابن  الإ�سالم  ل�سيخ  الفقهية  الختيارات 

حممد بن جاد اهلل, دار عامل الفوائد للن�سر والتوزيع, مكة املكرمة - ال�سعودية, الطبعة 

الأوىل, 1435هـ.

ارت�ساف ال�سرب من ل�سان العرب, تاأليف: حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حيان . 3

الأوىل,  الطبعة  بالقاهرة,  اخلاجني  مكتبة  حممد,  عثمان  رجب  حتقيق:  )ت745هـ(, 

1418هـ.

ال�ستدراك الأ�سويل درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية على امل�سنفات الأ�سولية من القرن الثالث . 4

اإىل القرن الرابع ع�سر هجريا, اإعداد: اإميان بنت �سامل قبو�ض, ر�سالة دكتوراه مقدمة 

اإىل كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة اأم القرى, عام 1436هـ.

اأحمد بن حميد اجلدعاين, . 5 اإعداد: جممول بنت  تاأ�سياًل وتطبيًقا,  الفقهي  ال�ستدراك 

ر�سالة ماج�ستري مقدمة اإىل كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة اأم القرى, عام 

1433هـ.

القرايف )ت684هـ(, حتقيق: حممد . 6 اإدري�ض  بن  اأحمد  تاأليف:  ال�ستثناء,  ال�ستغناء يف 

عبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة الأوىل, 1406هـ.

الأن�ساري, . 7 زكريا  بن  بن حممد  زكريا  تاأليف:  الطالب,  رو�ض  �سرح  املطالب يف  اأ�سنى 

)ت926هـ(, دار الكتاب الإ�سالمي.

بن . 8 اإبراهيم  بن  الدين  زين  تاأليف:  النعمان,  اأبي حنيفة  على مذهب  والنظائر  الأ�سباه 

الطبعة  العلمية,  الكتب  دار  عمريات,  زكريا  حتقيق:  )ت970هـ(,  جنيم  ابن  حممد, 

الأوىل, 1419هـ.
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الأ�سباه والنظائر, تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ال�سبكي )ت771هـ(, دار الكتب . 9

العلمية, الطبعة الأوىل, 1411هـ.

ال�سيباين )ت189هـ(, حتقيق ودرا�سة: د. . 10 تاأليف: حممد بن احل�سن بن فرقد  �سل, 
َ
الأ

د بوينوكالن, دار ابن حزم, بريوت, الطبعة الأوىل, 1433هـ. حممَّ

ال�سراج . 11 بابن  املعروف  النحوي,  �سهل  بن  ال�سري  بن  حممد  تاأليف:  النحو,  يف  الأ�سول 

)ت316هـ(, حتقيق: عبداحل�سني الفتلي, موؤ�س�سة الر�سالة, لبنان-بريوت.

الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف, تاأليف: عالء الدين علي بن �سليمان املرداوي . 12

)ت885هـ(, حتقيق: د. عبداهلل الرتكي وعبدالفتاح احللو, دار هجر للطباعة والن�سر, 

الطبعة الأوىل, 1415هـ.

 الإنهاءات الثبوتية يف املحاكم ال�سرعية باململكة العربية ال�سعودية جمع ودرا�سة وتاأ�سيل, . 13

اإعداد: نا�سر بن اإبراهيم املحيميد, ر�سالة دكتوراه مقدمة اإىل كلية ال�سريعة والدرا�سات 

الإ�سالمية بجامعة اأم القرى, عام 1419هـ.

 اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق, تاأليف: اأحمد بن اإدري�ض القرايف )ت684هـ(, دار عامل . 14

الكتب.

اإي�ساح الدلئل يف الفرق بني امل�سائل, تاأليف: عبدالرحيم بن عبداهلل بن حممد الزريراين . 15

للن�سر  ال�سبيل, دار ابن اجلوزي  احلنبلي )ت741هـ(, حتقيق ودرا�سة: عمر بن حممد 

والتوزيع, الطبعة الأوىل, 1431هـ.

البحر الرائق �سرح كنز الدقائق, تاأليف: زين الدين ابن جنيم احلنفي)ت970هـ(, دار . 16

املعرفة, بريوت.

الروياين . 17 اإ�سماعيل  بن  عبدالواحد  تاأليف:  ال�سافعي(,  املذهب  فروع  )يف  املذهب  بحر 

)ت502هـ( حتقيق: طارق فتحي ال�سيد, دار الكتب العلمية, الطبعة الأوىل, 2009م.

بن . 18 كثري )ت774هـ(, حتقيق: عبداهلل  بن  بن عمر  اإ�سماعيل  تاأليف:  والنهاية,  البداية 

عبداملح�سن الرتكي, دار هجر للطباعة والن�سر, الطبعة الأوىل, 1418هـ.

الكا�ساين . 19 م�سعود  بن  بكر  اأبي  الدين  عالء  تاأليف:  ال�سرائع,  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع 

)ت587هـ(, دار الكتب العلمية, بريوت - لبنان, الطبعة الثانية, 1406هـ.
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الزرك�سي )ت794هـ(, . 20 بهادر  بن  بن عبداهلل  تاأليف: حممد  القراآن,  علوم  الربهان يف 

حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم, دار اإحياء الكتب العربية, الطبعة الأوىل, 1376هـ. 

البلغة يف تراجم اأئمة النحو واللغة, تاأليف: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز اآبادي . 21

)ت781هـ(,حتقيق: حممد امل�سري, دار �سعد الدين للطباعة والن�سر, الطبعة الأوىل, 

1421هـ.

الدين . 22 الغيتابى احلنفي بدر  اأحمد بن مو�سى  تاأليف: حممود بن  الهداية,  البناية �سرح 

العيني )ت855هـ(, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة الأوىل, 1420هـ.

تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام, تاأليف: اإبراهيم بن علي بن حممد, . 23

ابن فرحون )ت799هـ(, مكتبة الكليات الأزهرية, الطبعة الأوىل, 1406هـ.

تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق, تاأليف: عثمان بن علي الزيلعي )ت743هـ(, املطبعة . 24

الكربى الأمريية-بولق, القاهرة-م�سر, الطبعة الأوىل, 1313هـ.

التذييل والتكميل يف �سرح كتاب الت�سهيل, تاأليف: حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن . 25

حيان )ت745هـ(, حتقيق: د. ح�سن هنداوي, دار القلم, دم�سق, الطبعة الأوىل.

الت�سهيل لعلوم التنزيل, تاأليف: حممد بن اأحمد بن جزي الكلبي الغرناطي )ت741هـ(, . 26

حتقيق: د. عبداهلل اخلالدي, �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم, بريوت, الطبعة الأوىل, 

1416هـ.

التعريفات الفقهية, تاأليف: حممد عميم الإح�سان املجددي الربكتي, دار الكتب العلمية . 27

)اإعادة �سف للطبعة القدمية يف باك�ستان 1407هـ(, الطبعة الأوىل, 1424هـ.

التعريفات, تاأليف: علي بن حممد ال�سريف اجلرجاين )ت816هـ(, دار الكتب العلمية, . 28

بريوت, الطبعة الأوىل, 1403هـ.

التدمرية, . 29 دار  الرويتع,  م�ساعد  بن  خالد  د.  تاأليف:  نقدية,  نظرية  درا�سة  التمذهب 

الريا�ض, الطبعة الأوىل, 1434هـ.

متهيد القواعد ب�سرح ت�سهيل الفوائد, تاأليف: حممد بن يو�سف بن اأحمد, املعروف بناظر . 30

القاهرة,  ال�سالم,  دار  واآخرون,  د. علي حممد فاخر  اأ.  اجلي�ض )ت778 هـ(, حتقيق: 

الطبعة الأوىل, 1428هـ.



التوجيهات الفقهية عند ابن مفلح يف حاشية 

النكت والفوائد السنية

العدد  الثامن واخلمسون  811العدد  الثامن واخلمسون 810

املرداوي . 31 �سليمان  بن  علي  الدين  تاأليف: عالء  املقنع,  اأحكام  امل�سبع يف حترير  التنقيح 

)ت885هـ(, حتقيق: د. نا�سر بن �سعود ال�سالمة, مكتبة الر�سد, الطبعة الأوىل, 1425هـ.

عو�ض . 32 حممد  حتقيق:  )ت370هـ(,  الأزهري  اأحمد  بن  حممد  تاأليف:  اللغة,  تهذيب 

مرعب, دار اإحياء الرتاث العربي, بريوت, الطبعة الأوىل, 2001م. 

اآل خنني, دار ابن . 33 تو�سيف الأق�سية يف ال�سريعة الإ�سالمية, تاأليف: عبداهلل بن حممد 

فرحون نا�سرون, الريا�ض, الطبعة الأوىل, 1423هـ.

ال�سويكي . 34 اأحمد  بن  حممد  بن  اأحمد  تاأليف:  والتنقيح,  املقنع  بني  اجلمع  يف  التو�سيح 

)ت939هـ(, درا�سة وحتقيق: نا�سر بن عبداهلل امليمان, املكتبة املكية.

عامل . 35 )ت1031هـ(,  املناوي  بن  عبدالروؤوف  تاأليف:  التعاريف,  مهمات  على  التوقيف 

الكتب, القاهرة-م�سر, الطبعة الأوىل, 1410هـ.

اجلوهر املن�سد يف طبقات متاأخري اأ�سحاب اأحمد, تاأليف: يو�سف بن ح�سن بن اأحمد, . 36

د )ت909 هـ(, حتقيق: د. عبدالرحمن بن �سليمان العثيمني, مكتبة العبيكان,  ابن امِلرْبَ

الريا�ض, الطبعة الأوىل, 1421هـ.

)ت800هـ(, . 37 احلنفي  احلدادي  حممد  بن  علي  بن  بكر  اأبي  تاأليف:  النرية,  اجلوهرة 

املطبعة اخلريية, الطبعة الأوىل, 1322هـ.

حا�سية ابن قند�ض على الفروع, تاأليف: اأبي بكر بن اإبراهيم بن يو�سف البعلي )ت861هـ(, . 38

حتقيق: د.عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي, موؤ�س�سة الر�سالة, الطبعة الأوىل, 1424هـ.

ْلَوتي . 39 اخْلَ علي  بن  اأحمد  بن  حممد  تاأليف:  الإرادات,  منتهى  على  اخللوتي  حا�سية 

)ت1088هـ( حتقيق: د.�سامي ال�سقري ود.حممد اللحيدان, دار النوادر, �سوريا, الطبعة 

الأوىل, 1432هـ.

الد�سوقي . 40 عرفة  بن  اأحمد  بن  حممد  تاأليف:  الكبري,  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية 

)ت1230هـ(, دار الفكر.

قا�سم . 41 بن  حممد  بن  عبدالرحمن  تاأليف:  امل�ستقنع,  زاد  �سرح  املربع  الرو�ض  حا�سية 

العا�سمي )ت1392هـ(, الطبعة الأوىل, 1397هـ.

ْلِبيُّ )1021هـ(, املطبعة . 42 , تاأليف: اأحمد بن حممد بن اأحمد بن يون�ض ال�سِّ ْلِبيِّ حا�سية ال�سِّ

الكربى الأمريية, بولق, القاهرة, الطبعة الأوىل, 1313هـ. 
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اللََّبدي . 43 حممود  بن  يا�سني  بن  عبدالغني  تاأليف:  املاآرب,  نيل  على  ِدي  اللبَّ حا�سية 

بريوت,  الإ�سالمّية,  الب�سائر  دار  الأ�سقر,  �سليمان  حممد  د.  حتقيق:  )ت1319هـ(, 

الطبعة الأوىل, 1419هـ.

ن�سخ . 44 عدة  على  و�سححت  روجعت  املحتاج,  حتفة  على  ال�سرواين  عبداحلميد  حا�سية 

التجارية الكربى مب�سر ل�ساحبها م�سطفى حممد,  العلماء, املكتبة  مبعرفة جلنة من 

1357هـ.

احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي, تاأليف: علي بن حممد بن حبيب املاوردي . 45

الكتب  دار  عبداملوجود,  اأحمد  وعادل  معو�ض  حممد  علي  وتعليق:  حتقيق  )ت450هـ(, 

العلمية, بريوت, الطبعة الأوىل, 1419هـ.

العامة . 46 امل�سرية  الهيئة  )ت392هـ(,  املو�سلي  جني  بن  عثمان  تاأليف:  اخل�سائ�ض, 

للكتاب, الطبعة الرابعة.

الدر املختار �سرح على تنوير الأب�سار وجامع البحار, تاأليف: حممد بن علي احل�سكفي . 47

)ت1088هـ(, دار الفكر, بريوت, الطبعة الثانية, 1412هـ.

درة الغوا�ض يف اأوهام اخلوا�ض, تاأليف: القا�سم بن علي بن حممد بن عثمان احلريري . 48

)ت516هـ(, حتقيق: عرفات مطرجي, موؤ�س�سة الكتب الثقافية, بريوت, الطبعة الأوىل, 

1418هـ.

درر احلكام يف �سرح جملة الأحكام, تاأليف: علي حيدر خواجه اأمني اأفندي )ت1353هـ(, . 49

تعريب: فهمي احل�سيني, دار اجليل, الطبعة الأوىل, 1411هـ.

الدرر ال�سنية يف الأجوبة النجدية, تاأليف: علماء جند الأعالم, جمع وترتيب: عبدالرحمن . 50

بن حممد بن قا�سم, الطبعة ال�ساد�سة, 1417هـ.

الديباج املذهب يف معرفة اأعيان علماء املذهب, تاأليف: ابن فرحون املالكي )ت799هـ(, . 51

حتقيق وتعليق: حممد الأحمدي اأبو النور, دار الرتاث للطبع والن�سر, القاهرة-م�سر.

الذخرية, تاأليف: اأحمد بن اإدري�ض القرايف )ت684هـ(, حتقيق: حممد حجي, دار الغرب . 52

الإ�سالمي, بريوت, الطبعة الأوىل, 1994م.

)ت795هـ(, . 53 احلنبلي  رجب  بن  اأحمد  بن  عبدالرحمن  تاأليف:  احلنابلة,  طبقات  ذيل 

حتقيق: د. عبدالرحمن بن �سليمان العثيمني, مكتبة العبيكان, الريا�ض, الطبعة الأوىل, 
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1425هـ.

بابن . 54 ال�سهري  اأمني  حممد  تاأليف:  الأب�سار,  تنوير  �سرح  املختار  الدر  على  املحتار  رد 

عابدين)ت1252هـ(, دار الفكر, بريوت, الطبعة الثانية, 1412هـ.

ر�سالة التنبيه, تاأليف: مهران كتي بن عبدالرحمن كتي املليباري )ت1408هـ(, حتقيق: . 55

د.عبدالن�سري اأحمد, دار ال�سياء, الكويت, الطبعة الأوىل, 1434هـ.

الرعاية يف الفقه على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل, تاأليف: اأحمد بن حمدان احلراين . 56

)ت695هـ(, درا�سة وحتقيق: علي بن عبداهلل ال�سهري, 1428هـ. 

رو�سة الطالبني وعمدة املفتني, تاأليف: يحيى بن �سرف النووي)ت676هـ(, حتقيق: زهري . 57

ال�ساوي�ض, املكتب الإ�سالمي, بريوت- دم�سق- عمان, الطبعة الثالثة, 1412هـ.

النجدي . 58 حميد  بن  عبداهلل  بن  حممد  تاأليف:  احلنابلة,  �سرائح  على  الوابلة  ال�سحب 

احلنبلي )ت1295هـ(, حققه وقدم له وعلق عليه: بكر اأبو زيد وعبدالرحمن العثيمني, 

موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت - لبنان, الطبعة الأوىل, 1416هـ.

اأ�سرف . 59 )ت748هـ(,  الّذهبّي  عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  تاأليف:  النبالء,  اأعالم  �سري 

على حتقيقه الكتاب وخرج اأحاديثه: �سعيب الأرنوؤوط, موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت, الطبعة 

الأوىل, 1403هـ.

العكري . 60 اأحمد  بن  عبداحلي  العماد  ابن  تاأليف:  ذهب,  من  اأخبار  يف  الذهب  �سذرات 

)ت1089هـ(, اأ�سرف على حتقيقه وخرج اأحاديثه: عبدالقادر وحممود الأرناوؤوط, دار 

ابن كثري, دم�سق, الطبعة الأوىل, 1406هـ.

العقيلي . 61 عبدالرحمن  بن  عبداهلل  تاأليف:  مالك,  ابن  األفية  على  عقيل  ابن  �سرح 

الطبعة  القاهرة,  الرتاث,  دار  عبداحلميد,  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  )ت769هـ(, 

الع�سرون, 1400هـ.

احل�سن . 62 بن  حممد  الدين,  ر�سّى  تاأليف:  احلاجب,  ابن  كافية  على  الّر�سى  �سرح 

قاريون�ض,  جامعة  من�سورات  عمر,  ح�سن  يو�سف  حتقيق:  )ت688هـ(,  الأ�سرتاباذي, 

بنغازي, الطبعة الثانية, 1996م.

�سرح الزرك�سي, تاأليف: حممد بن عبداهلل الزرك�سي )ت772هـ(, دار العبيكان, الطبعة . 63

الأوىل, 1413هـ.
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�سرح الكافية ال�سافية, تاأليف: حممد بن عبداهلل بن مالك الطائي )ت672هـ(, حتقيق: . 64

اأم  جامعة  الإ�سالمي,  الرتاث  واإحياء  العلمي  البحث  مركز  هريدي,  اأحمد  عبداملنعم 

القرى, الطبعة الأوىل, 1402هـ.

�سرح ت�سهيل الفوائد, تاأليف: حممد بن عبداهلل بن مالك الطائي)ت672هـ(, حتقيق: . 65

د.عبدالرحمن ال�سيد, د. حممد املختون, هجر للطباعة والن�سر, الطبعة الأوىل,1410هـ.

�سرح خمت�سر خليل, تاأليف: حممد بن عبداهلل اخلر�سي املالكي )ت1101هـ(, دار الفكر . 66

للطباعة, بريوت.

بن . 67 يون�ض  بن  من�سور  تاأليف:  املنتهى,  ل�سرح  النهى  اأويل  دقائق  الإرادات  منتهى  �سرح 

اإدري�ض البهوتي )ت1051هـ(, عامل الكتب, الطبعة الأوىل, 1414هـ.

ال�سحاح وتاج اللغة و�سحاح العربية, تاأليف: اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري )ت393هـ(, . 68

حتقيق: اأحمد عبدالغفور عطار, دار العلم للماليني, بريوت, الطبعة الرابعة, 1407هـ.

طبقات احلنابلة, تاأليف: القا�سي اأبي احل�سني حممد بن اأبي يعلى )ت458هـ(, حتقيق: . 69

حممد حامد الفقي, دار املعرفة, بريوت.

املقد�سي . 70 الدين  بهاء  اأحمد,  بن  اإبراهيم  بن  عبدالرحمن  تاأليف:  العمدة,  �سرح  العدة 

)ت624هـ(, دار احلديث, القاهرة, 1424هـ.

العزيز �سرح الوجيز املعروف بال�سرح الكبري, تاأليف: عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي . 71

الكتب  دار  عبداملوجود,  اأحمد  وعادل  علي حممد عو�ض  الرافعي )ت623هـ(, حتقيق: 

العلمية, بريوت, الطبعة الأوىل, 1417هـ.

بن . 72 اأحمد  بن  حممد  تاأليف:  تيمية,  بن  اأحمد  الإ�سالم  �سيخ  مناقب  من  الدرية  العقود 

العربي,  الكاتب  دار  الفقي,  حامد  حممد  حتقيق:  )ت744هـ(,  احلنبلي  عبدالهادي 

بريوت.

عيون امل�سائل, تاأليف: ن�سر بن حممد بن اأحمد بن اإبراهيم ال�سمرقندي )ت373هـ(, . 73

ين الناهي, مطبعة اأ�سعد, بغداد, 1386هـ. حتقيق: د.�سالح الدِّ

غاية املنتهى يف جمع الإقناع واملنتهى, تاأليف: مرعي بن يو�سف الكرمي )ت1033هـ(, . 74

اعتنى به: يا�سر اإبراهيم املزروعي, رائد يو�سف الرومي, موؤ�س�سة غرا�ض للن�سر والتوزيع 

والدعاية والإعالن, الكويت, الطبعة الأوىل, 1428هـ.



التوجيهات الفقهية عند ابن مفلح يف حاشية 

النكت والفوائد السنية

العدد  الثامن واخلمسون  815العدد  الثامن واخلمسون 814

غمز عيون الب�سائر يف �سرح الأ�سباه والنظائر, تاأليف: اأحمد بن حممد مكي احل�سيني . 75

احلموي )ت1098هـ(, دار الكتب العلمية, الطبعة الأوىل, 1405هـ.

الفتاوى الكربى ل�سيخ الإ�سالم اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية )ت728هـ(, حتقيق وتعليق . 76

وتقدمي: حممد وم�سطفى عبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة الأوىل, 

1408هـ.

الطبعة . 77 الفكر,  دار  البلخي,  الدين  نظام  برئا�سة  تاأليف: جلنة علماء  الهندية,  الفتاوى 

الثانية, 1310هـ.

فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�سيخ )ت1389هـ(, . 78

جمع وترتيب وحتقيق: حممد بن عبدالرحمن بن قا�سم, مطبعة احلكومة مبكة املكرمة, 

الطبعة الأوىل, 1399هـ.

فتح القدير, تاأليف: حممد بن عبدالواحد ابن الهمام )ت861هـ(, دار الفكر, بريوت.. 79

حتقيق: . 80 )ت763هـ(,  احلنبلي  املقد�سي  حممد,  بن  مفلح  بن  حممد  تاأليف:  الفروع, 

عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي, موؤ�س�سة الر�سالة, الطبعة الأوىل, 1424هـ.

ف�سول البدائع يف اأ�سول ال�سرائع, تاأليف: حممد بن حمزة بن حممد الفناري )ت834هـ(, . 81

حتقيق: حممد ح�سني حممد, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة الأوىل, 1427هـ.

الف�سول اخلم�سون, تاأليف: يحيى بن عبداملعطي املغربي )ت628هـ(, حتقيق ودرا�سة: . 82

حممود الطناحي, عي�سى البابي احللبي و�سركاه, 1392هـ.

الفواكه العديدة يف امل�سائل املفيدة, تاأليف: اأحمد بن حممد بن اأحمد بن حمد املنقور . 83

املنقور,  عبدالعزيز  نفقة  على  طبع  ال�سعودية,  العربية  الطباعة  �سركة  )ت1125هـ(, 

الطبعة اخلام�سة, 1407هـ.

عبدالرحمن . 84 بن  اأحمد  بن  علوي  تاأليف:  ال�سافعية,  طلبة  يحتاجه  فيما  املكية  الفوائد 

ال�سقاف )ت1335هـ(, مركز النور للدرا�سات والأبحاث, 1424هـ.

جامع . 85 بن   
َّ

عبداهلل بن  عثمان  تاأليف:  املخت�سرات,  اأخ�سر  �سرح  يف  املنتخبات  الفوائد 

 
َّ

عبداهلل ود.  عبدالكرمي  اآل  برج�ض  بن  عبدال�سالم  د.  حتقيق:  )ت1240هـ(,  احلنبلي 

الأوىل,  الطبعة  بريوت,  والتوزيع,  والن�سر  للطباعة  الر�سالة  موؤ�س�سة  الب�سر,  حممد  بن 

1424هـ.
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ابن ه�سام )ت761هـ(, . 86 اأحمد,  يو�سف بن  تاأليف: عبداهلل بن  ال�سذا مب�ساألة كذا,  فوح 

حتقيق: اأحمد مطلوب, بغداد, 1382هـ.

الق�ساء ال�سرعي القواعد وال�سوابط الفقهية, تاأليف: حممد الزحيلي, دار الفكر, دم�سق . 87

- دار الفكر املعا�سر, بريوت, الطبعة الأوىل, 1436هـ.

عبدال�سالم . 88 بن  عبدالعزيز  الدين  عز  تاأليف:  الأنام,  م�سالح  يف  الأحكام  قواعد 

)ت660هـ(, راجعه وعلق عليه: طه عبدالروؤوف �سعد, مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة-

م�سر, 1414هـ.

القواعد, تاأليف: اأبي بكر بن حممد بن عبداملوؤمن احل�سني )ت829هـ(, درا�سة وحتقيق: . 89

د. عبدالرحمن ال�سعالن, د. جربيل الب�سيلي, مكتبة الر�سد, الريا�ض, الطبعة الأوىل, 

1418هـ.

الكايف يف فقه الإمام اأحمد, تاأليف: عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة )ت620هـ(, . 90

دار الكتب العلمية, الطبعة الأوىل, 1414هـ.

الكافية يف علم النحو, تاأليف: ابن احلاجب, جمال الدين بن عثمان بن عمر بن اأبي بكر . 91

امل�سري )ت646هـ(, حتقيق: د. �سالح ال�ساعر, مكتبة الآداب, القاهرة, الطبعة الأوىل, 

2010م.

كتاب الهادي اأو “عمدة احلازم يف الزوائد على خمت�سر اأبي القا�سم”, تاأليف: عبداهلل . 92

الأوقاف  وزارة  طالب,  الدين  نور  حتقيق:  )ت620هـ(,  قدامة  بن  حممد  بن  اأحمد  بن 

وال�سوؤون الإ�سالمية, قطر, الطبعة الأوىل, 1428هـ.

الكتاب, تاأليف: عمرو بن عثمان بن قنرب, امللقب �سيبويه )ت180هـ(, حتقيق: عبدال�سالم . 93

حممد هارون, مكتبة اخلاجني, القاهرة, الطبعة الثالثة, 1408هـ.

ك�ساف القناع عن منت الإقناع, تاأليف: من�سور بن يون�ض بن اإدري�ض البهوتي )ت1051هـ(, . 94

حتقيق: جلنة متخ�س�سة يف وزارة العدل, الريا�ض, الطبعة الأوىل, 1422هـ.

ك�سف الأ�سرار �سرح اأ�سول البزدوي, تاأليف: عبدالعزيز بن اأحمد بن حممد, عالء الدين . 95

البخاري )ت730هـ(, دار الكتاب الإ�سالمي.

الرفعة . 96 بابن  املعروف  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  تاأليف:  التنبيه,  �سرح  يف  النبيه  كفاية 

الأوىل,  الطبعة  العلمية,  الكتب  دار  با�سلوم,  �سرور  )ت710هـ(, حتقيق: جمدي حممد 
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2009م.

اآل مبارك )ت1376هـ(, . 97 تاأليف: في�سل بن عبدالعزيز  الّزاد,  كلمات ال�سداد على منت 

الأوىل,  الطبعة  والتوزيع,  للن�سر  اإ�سبيليا  كنوز  مبارك,  اآل  ح�سن  بن  حممد  به:  ُعِني 

1427هـ.

الكليات معجم يف امل�سطلحات والفروق اللغوية, تاأليف: اأيوب بن مو�سى احل�سيني الكفوي . 98

)ت1094هـ(, حتقيق: عدنان دروي�ض وحممد امل�سري, موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت.

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأ�سول النحوية من الفروع الفقهية, تاأليف عبدالرحيم . 99

عمار,  دار  عواد,  ح�سن  حممد  د.  حتقيق:  )ت772هـ(,  الإ�سنوي  علي  بن  احل�سن  بن 

الأردن, الطبعة الأوىل, 1405هـ.

املبدع �سرح املقنع, تاأليف: اإبراهيم بن حممد ابن مفلح احلنبلي )ت884هـ(, دار الكتب . 100

العلمية, بريوت, الطبعة الأوىل, 1418هـ.

خليل . 101 وحتقيق:  درا�سة  )ت490هـ(,  ال�سرخ�سي  �سهل  اأبي  بن  حممد  تاأليف:  املب�سوط, 

حمي الدين املي�ض, دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع, بريوت, الطبعة الأوىل, 1421هـ.

جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر, تاأليف: عبدالرحمن بن حممد بن �سليمان املدعو . 102

ب�سيخي زاده, )ت1078هـ(, دار اإحياء الرتاث العربي.

جمموع الفتاوى, لأحمد بن عبداحلليم بن تيمية )ت728هـ(, جمع وترتيب: عبدالرحمن . 103

النبوية,  املدينة  ال�سريف,  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  قا�سم,  بن  حممد  بن 

1416هـ.

ابن . 104 الدين  تاأليف: برهان  اأبي حنيفة,  الإمام  النعماين فقه  الفقه  املحيط الربهاين يف 

الطبعة  بريوت,  العلمية,  الكتب  دار  اجلندي,  عبدالكرمي  )ت616هـ(,حتقيق:  مازة 

الأوىل, 1424هـ.

تاأليف: حممد بن حممد ابن عرفة )ت803 هـ(, حتقيق: د. حافظ . 105 املخت�سر الفقهي, 

عبدالرحمن حممد خري, موؤ�س�سة خلف اأحمد اخلبتور لالأعمال اخلريية, الطبعة الأوىل, 

1435هـ.

خمت�سر املزين, تاأليف: اإ�سماعيل بن يحيى بن اإ�سماعيل املزين )ت264هـ(, دار املعرفة, . 106

بريوت, 1410هـ.
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تاأليف: بكر بن . 107 اأحمد بن حنبل وتخريجات الأ�سحاب,  اإىل فقه الإمام  املدخل املف�سل 

عبداهلل اأبو زيد )ت1429هـ(, دار العا�سمة, الريا�ض, الطبعة الأوىل, 1417هـ.

تاأليف: عبدالقادر بن بدران )ت1346هـ(, . 108 اأحمد بن حنبل,  املدخل اإىل مذهب الإمام 

الثانية,  الطبعة  بريوت,  الر�سالة,  موؤ�س�سة  الرتكي,  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  حتقيق: 

1401هـ.

بريوت, . 109 العلمية,  الكتب  دار  الأ�سبحي,  اأن�ض  بن  مالك  الإمام  تاأليف:  الكربى,  املدونة 

الطبعة الأوىل, 1415هـ.

املذهب الأحمد يف مذهب الإمام اأحمد, تاأليف: عبدالرحمن بن علي البغدادي املعروف . 110

بابن اجلوزي )ت656هـ(, من�سورات املوؤ�س�سة ال�سعيدية بالريا�ض, الطبعة الثانية. 

حممد . 111 بن  احل�سني  بن  حممد  تاأليف:  والوجهني,  الروايتني  كتاب  من  الفقهية  امل�سائل 

املعارف,  مكتبة  الالحم,  عبدالكرمي  د.  حتقيق:  )ت458هـ(,  الفراء  بابن  املعروف 

الريا�ض, الطبعة الأوىل, 1405هـ.

امل�ستدرك على جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم)ت728هـ(, جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: . 112

حممد ابن عبدالرحمن بن قا�سم )ت1421هـ(, الطبعة الأوىل, 1418هـ.

امل�ستوعب, تاأليف: ن�سر الدين حممد بن عبد هلل ال�سامري احلنبلي)ت616هـ(, درا�سة . 113

وحتقيق: عبدامللك بن عبداهلل بن دهي�ض, مكتبة الأ�سدي, مكة املكرمة, الطبعة الثانية, 

1424هـ. 

والآراء . 114 والكتب  الأعالم  يف  املرموز  الفقه  واأ�سرار  الفقهية  املذاهب  م�سطلحات 

الطبعة  بريوت,  حزم,  ابن  دار  الظفريي,  �سالح  حممد  مرمي  تاأليف:  والرتجيحات, 

الأوىل, 1422هـ.

مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى, تاأليف: م�سطفى بن �سعد بن عبده ال�سيوطي . 115

�سهرة, الرحيبانى مولًدا )ت1243هـ(, املكتب الإ�سالمي, الطبعة الثانية, 1415هـ.

معجم مقاليد العلوم يف احلدود والر�سوم, تاأليف: عبدالرحمن بن اأبي بكر, جالل الدين . 116

ال�سيوطي )ت911هـ(, حتقيق: د. حممد اإبراهيم عبادة, مكتبة الآداب, القاهرة, الطبعة 

الأوىل, 1424هـ.

)ت422هـ(, . 117 املالكي  عبدالوهاب  القا�سي  تاأليف:  املدينة,  عامل  مذهب  على  املعونة 
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حتقيق: حممد ح�سن ال�سافعي, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة الأوىل, 1418هـ.

ه�سام . 118 ابن  اأحمد,  بن  يو�سف  بن  عبداهلل  تاأليف:  الأعاريب,  كتب  عن  اللبيب  مغني 

)ت761هـ(, حتقيق: د. مازن املبارك وحممد علي حمد اهلل, دار الفكر, دم�سق, الطبعة 

ال�ساد�سة, 1985م.

ال�سربيني . 119 اخلطيب  بن  حممد  تاأليف:  املنهاج,  األفاظ  معاين  معرفة  اإىل  املحتاج  مغني 

)ت977هـ(, دار الكتب العلمية, الطبعة الأوىل, 1415هـ.

املغني �سرح خمت�سر اخلرقي, تاأليف: عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة )ت620هـ(, . 120

الكتب  عامل  احللو,دار  حممد  وعبدالفتاح  الرتكي  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  حتقيق: 

للطباعة والن�سر,الريا�ض, الطبعة الثالثة, 1417هـ. 

املف�سل يف �سنعة الإعراب, تاأليف: حممود بن عمرو بن اأحمد, الزخم�سري )ت538هـ(, . 121

حتقيق: د. علي بو ملحم, مكتبة الهالل, بريوت, الطبعة الأوىل, 1993م.

مقايي�ض اللغة, تاأليف: اأحمد بن فار�ض بن زكريا الرازي )ت395هـ(, حتقيق: عبدال�سالم . 122

حممد هارون, دار الفكر, 1399هـ.

اإبراهيم بن حممد بن عبداهلل . 123 تاأليف:  اأحمد,  اأ�سحاب الإمام  املق�سد الأر�سد يف ذكر 

بن حممد ابن مفلح, )ت884هـ(, حتقيق: د. عبدالرحمن بن �سليمان العثيمني, مكتبة 

الر�سد, الريا�ض, الطبعة الأوىل, 1410هـ.

ى بن عثمان بن اأ�سعد ابن املنجى التنوخي . 124 املمتع يف �سرح املقنع, تاأليف: زين الدين املَُنجَّ

احلنبلي )ت695هـ(, درا�سة وحتقيق: عبدامللك بن عبداهلل بن دهي�ض, الطبعة الثالثة, 

1424هـ.

)ت . 125 �سويان  ابن  �سامل  بن  حممد  بن  اإبراهيم  تاأليف:  الدليل,  �سرح  يف  ال�سبيل  منار 

1353هـ(, حتقيق: زهري ال�ساوي�ض, املكتب الإ�سالمي, الطبعة ال�سابعة, 1409هـ.

الفتوحي . 126 اأحمد  تاأليف: حممد بن  التنقيح وزيادات,  الإرادات يف جمع املقنع مع  منتهى 

موؤ�س�سة  الرتكي,  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  حتقيق:  النجار)ت972هـ(,  بابن  ال�سهري 

الر�سالة, 1418هـ.

املنثور يف القواعد الفقهية, تاأليف: حممد بن عبداهلل بن بهادر الزرك�سي )ت794هـ(, . 127

وزارة الأوقاف الكويتية, الكويت, الطبعة الثانية, 1405هـ.
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احلنبلي )ت928هـ(, اأ�سرف على حتقيقه وخرج اأحاديثه: عبدالقادر وحممود الأرناوؤوط, 

دار �سادر, بريوت, الطبعة الأوىل, 1997م.
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الطرابل�سي املغربي, املعروف باحلطاب )ت954هـ(, دار الفكر, الطبعة الثالثة, 1412هـ.

الكويت, . 132 الإ�سالمية,  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  عن  �سادرة  الكويتية,  الفقهية  املو�سوعة 

1404-1427هـ.

الرومي )ت988هـ(, دار . 133 تاأليف: قا�سي زاده  الرموز والأ�سرار,  الأفكار يف ك�سف  نتائج 

الفكر, بريوت.

النكت والفوائد ال�سنية على م�سكل املحرر, تاأليف: حممد بن مفلح املقد�سي )ت763(, . 134

الر�سالة,  موؤ�س�سة  الدين,  كرمي  معتز  وحممد  الرتكي  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  حتقيق: 
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املبحث العا�سر: اإذا قال: )له عليَّ كذا درهٍم(, اأو: )كذا كذا درهٍم(, اأو: 

794  ........................................ )كذا وكذا درهٍم( لزمه درهٌم 

املبحث احلادي ع�سر: اإذا قال: )له عندي كذا درهٍم( اأو: )كذا كذا درهٍم(,

اأو: )كذا وكذا درهٍم, اأو: درهًما(, فاإن كان عاملًا بالعربية لزمه مقت�سى

ل�سانه, واإل فدرهم .....................................................  799
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ملخص البحث

املتوالية،  الأزمنة  تطوٌر يف  ال�شافعي  الفقه  والت�شنيف يف  التاأليف  عملية  واكب 

بناًء  بالكتاب  تت�شل  التي  الظواهر  بع�ض  ُوِجدت  اأن  احلراك  هذا  نتائج  من  وكان 

واإكماًل، واخت�شاًرا، وترتيًبا، وكان من اأهم هذه الظواهر: “ظاهرة ترتيب الأبواب 

موا  وبيان منا�شباته”، وقد اأخذ فقهاء ال�شافعية من هذه الظاهرة بحظ وافر؛ فقَدّ

وذلك  ومنا�شباته-،  الفقهية  الأبواب  ترتيب  -اأعني:  املو�شوع  هذا  النماذج يف  اأول 

قاعدة  على  الفقهية  الأبواب  “منا�شبة  امل�شّماة:  البلقيني  الدين  �شراج  ر�شالة  يف 

اأ�شحابنا”، جمعها وخل�شها تلميذه احلافظ ابن حجر، وقد جاء هذا البحث بعنوان: 

“ترتيب الأبواب الفقهية ومنا�شباتها يف م�شنفات ال�شافعية”، للإ�شهام يف هذا الباب، 

وقد تو�شلت اإىل نتائج واأهمها: 

اأن ترتيب الأبواب يف اأي علم طريقة احلكماء، ومعرفته من اأظهر الأعوان  	

على دْرك م�شمون العلوم، فكّل علم ل ي�شتويل الطالب يف ابتداء نظره على 

ترتيبه ول مبانيه، فل مطمع له يف الظفر باأ�شراره ومباغيه.

اأن اأبرز فوائد الرتتيب هي: تي�شري �شبيل الو�شول اإىل املطلوب، وتقريبه اإىل  	

اأفهام املهتّمني، وهذا هو الغر�ض  الأ�شلي، واملق�شود الكّلي من الّت�شنيف.

واملعاملت،  	 العبادات،  اأرباع:  اإىل  الفقه  ق�ّشم  من  اأول  هو  الغزايل  اأن 

واملناكحات، واجلنايات، م�شتفيًدا ممن تقدمه، وقد انتهج نحو هذا الّتق�شيم 

يف كتابه: “اإحياء علوم الدين”.

الّتق�شيم الرباعي هي تقدمي العبادة؛ لأهميتها، ثم  	 اأن منا�شبة ترتيب هذا 

ثم  احلاجة،  يف  دونها  لأنها  املناكحات؛  ثم  اإليها؛  احلاجة  ل�شدة  املعاملة؛ 

اجلنايات؛ لقلة وقوعها بالن�شبة ملا قبلها.
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اأن م�شنفات ال�شافعية اتفقت يف ترتيب جمموعة من الأبواب، واختلفت يف  	

والذبائح،  وال�شيد،  وال�شحايا،  ال�شدقات،  َق�ْشم  التالية:  الأبواب  ترتيب 

والإقرار،  والعارية،  واجلعالة،  والو�شايا،  الفرائ�ض  والنذور،  والأطعمة، 

والفيء والغنيمة، والعتق والتدبري والكتابة واأمهات الأولد.

فقد  	 اعتباًطا،  يكن  مل  ال�شافعية  م�شنفات  يف  الفقهية  الأبواب  ترتيب  اأن 

اعتنى به فقهاء ال�شافعية، ورّتبوه وفق منا�شبات منطقية، مبنية على قواعد 

ثابتة، واإمنا اختلفوا يف حترير املنا�شبة وتقديرها.

الكلمات املفتاحية: الأبواب الفقهية - ترتيب - ال�شافعية - م�شنفات - منا�شبة
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Abstract

The process of authorship and classification in Shāfi’ī jurisprudence 
was accompanied by a development throughout successive times, and one 
of the results of this movement was that some phenomena were found 
to be relate to the book in construction, completion, abbreviation, and 
arrangement. And among the most important of these phenomena: “The 
phenomenon of arranging the chapters and explaining its appropriateness”. 
The Shāfi’ī scholars of Fiqh have taken advantage of this phenomenon with 
great luck. They presented the first examples on this subject - I mean the 
arrangement of the jurisprudential chapters and their appropriateness - in 
the letter of Siraj al-Din al-Balqini under the name of “The Appropriateness 
of the Fiqh Chapters on the Base of Our Companions”. It was collected 
and summarized by his student, Al-Hafiz Ibn Hajar, and this research came 
under the title: “Arranging the Fiqh Chapters and Their Appropriateness 
in the Shāfi’ī Classifications”, to contribute to this chapter, and it achieved 
results, the most important of which are: 

Wise scholars always order the chapters in any science, and knowing 
this method, which is the clearest way that helps in the realization of the 
content of sciences. In every science, the student does not grasp at the 
beginning of his consideration of its order and arrangement or its premises, 
so there is no hope for him to gain its secrets and desires.

The most notable benefits the ordering are facilitating access and 
reaching the desired information easily, and bringing it closer to the 
understanding of those interested, and this is the original purpose, and the 
overall purpose of the classification.

Al-Ghazali was the first scholar to divide Fiqh into four quarters: 
worship, transactions, marriages, and felonies. Benefiting from his 
predecessors, and he has taken this division in his book: “ Iḥyā′ ‘Ulūm al-
Dīn “which means “The Revival of the Sciences of Religion.”

The appropriateness of ordering this quadripartite division, where 
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worship was put the first; for its importance, then the transactions; because 
it is highly needed; then marriages; because it is less important when it 
comes to need, after that felonies; because it is less occurring than what 
was mentioned before.

The Shāfi’ī hadīth collections happen to be consistent in the order of a 
group of chapters, and different in the order of the following chapters: the 
section of alms (Sadaqah), sacrifices, hunting, slaughtering, food, vows, 
duties and commandments, royalties, ju›alah, acknowledgment, spoils and 
booties, emancipation, management, writing, and mothers of children.

The order of the jurisprudential chapters in the Shāfi’ī hadīth collections 
was not arbitrary. The Shāfi’ī jurists took care of it, and arranged it according 
to logical appropriateness, based on fixed rules, but they disagreed in the 
editing and evaluation of the appropriateness.

Key words: jurisprudential (Fiqh) chapters, ordering, Shāfi’ī hadīth 
collections, appropriateness.
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املقدمة

وامتنانه،  نعمائه  �شابغ  على  �شبحانه  له  وال�شكر  اآلئه،  عظيم  على  هلل  احلمد 

وال�شلة وال�شلم على خامت اأنبيائه، و�شفوة اأوليائه حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ومن �شار على نهجه 

اإىل يوم لقائه، وبعد: 

لقد واكب عملية التاأليف والت�شنيف يف الفقه تطوٌر يف الأزمنة املتوالية واأخذت 

الأجيال املتعاقبة يف تنميته حتى اأ�شبح بناًء �شخًما هائًل منظًما لكل اأنواع العبادات 

واملعاملت والعلقات الإن�شانية تنظيًما دقيًقا. 

التي  الظواهر  بع�ض  ُوِجدت  اأن  والت�شنيف هذه  التاأليف  نتائج حركة  وكان من 

وكان  ومراجعًة...  وت�شحيًحا،  وترتيًبا،  واخت�شاًرا،  واإكماًل،  بناًء  بالكتاب  تت�شل 

“ظاهرة اإعادة ترتيب الأبواب وبيان منا�شباته”، وقد اأخذ  من اأهم هذه الظواهر: 

غري  الأبواب  نقد  يف  عدة  مناذج  موا  فقَدّ وافر؛  بحظ  الظاهرة  هذه  من  الفقهاء 

ح�شب  على  اأبوابها  ورتبوا  الفقهية،  كتبهم  و�شنّفوا  الفقهية،  امل�شنفات  يف  املرتبة 

ما ظهر عندهم من منا�شبات منطقية، ومنتظمة على غري الو�شع الأول الذي اأَلّفه 

اأخيار علمائنا  “... فوجدت  684هـ(:  اأ�شحابها، ويف ذلك يقول القرايف )ت:  عليه 

 قد اأتوا يف كتبهم باحلكم الفائقة والألفاظ الرائقة واملعاين الباهرة واحلجج 

اأين  عليها  ويتكلمون  كانت،  حيث  مواطنها  يف  الفتاوى  يتبعون  اأنهم  غري  القاهرة، 

.
وجدت مع قطع النظر عن معاقد الرتتيب، ونظام التهذيب”)))

اإمام  اإىل ذلك  اأ�شار  وقد  علٍم،  اأي  اأهمية يف  الأبواب من  لرتتيب  ما  يخفى  ول 

الذخرية للقرايف ))/35).  (((
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احلرمني اجلويني )ت: 478هـ( فقال: “اإن معرفة الرتتيب من اأظهر الأعوان على 

، وقال الغزايل )ت: 505هـ(: “فكل ِعْلم ل ي�شتويل 
دْرك م�شمون العلوم القطعية”)))

باأ�شراره  الطالب يف ابتداء نظره على جمامعه ول مبانيه، فل مطمع له يف الظفر 

.
ومباغيه”)))

اإل  يتاأتَّى  ل  ومق�شوده  الت�شنيف  غر�ض  اأن  587هـ(  )ت:  الكا�شاين  ذكر  بل 

من  فن  كل  يف  الت�شنيف  من  الكلي  واملق�شود  “الغر�ض  الأ�شلي،  فقال:  بالرتتيب، 

فنون العلم هو تي�شري �شبيل الو�شول اإىل املطلوب على الطالبني، وتقريبه اإىل اأفهام 

املقتب�شني، ول يلتئم هذا املراد اإل برتتيب تقت�شيه ال�شناعة، وتوجبه احلكمة، وهو 

اأق�شام امل�شائل، وف�شولها، وتخريجها على قواعدها، واأ�شولها ليكون  الّت�شفح عن 

.
اأ�شرع فهًما، واأ�شهل �شبًطا، واأي�شر حفًظا فتكرث الفائدة، وتتوفر العائدة”)3)

الأوائل  احلكماء  طريقة  “وهي  الأبواب:  ترتيب  يف  6)7هـ(  )ت:  الطويف  وقال 

ِبَطْت مقالُته واأبواُبه يف  وغريهم، ل تكاد جتد لهم كتاًبا يف الطب اأو فل�شفة اإل وقد �شُ

.
اأوله؛ بحيث يقف الناظر الذكي من مقدمة الكتاب على ما يف اأثنائه من تفا�شيله”)4)

الفقهية  الأبواب  “ترتيب  على:  ال�شوء  لُي�شلط  البحث  هذا  ياأتي  ذلك  لأجل 

ومنا�شباتها يف م�شنفات ال�شافعية”، و�شبب تقييد البحث يف م�شنفات ال�شافعية: 

اأن املو�شوع قد ُطرق جممًل يف املذاهب الأربعة -كما �شياأتي يف الدرا�شات . )

ال�شابقة-، ومل يتو�شع فيها.

اأيّن وجدُت ر�شالًة ل�شراج الدين البلقيني )ت: 805هـ( -من فقهاء ال�شافعية- . )

بعنوان: “منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا”، َذَكر فيها ترتيب الأبواب 

الفقهية ومنا�شباتها، وهذه الر�شالة-ح�شب علمي-هي اأول م�شنف م�شتقل يف 

الربهان يف اأ�شول الفقه، للجويني ))/4))).  (((

امل�شت�شفى، لأبي حامد الغزايل )�ض4).  (((

بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع ))/)).  (3(

�شرح خمت�شر الرو�شة ))/98).  (4(
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هذا املو�شوع، ومل اأجد من ذكرها اإل احلافظ ابن حجر )ت: )85هـ( -وهو 

 ،
تلميذ البلقيني-، حيث ذكرها �شمن ترجمته يف ثبته: “املجمع املوؤ�ش�ض”)))

، ومل يعّلق عليها املحقق، 
(3(

، ثم ُحّققت موؤخًرا
(((

ولكنه ت�شرف فيها وخل�شها

اأفردتها مببحث ذكرتها  الباحثني لل�شتفادة منها، وقد  اإىل  الر�شالة  واأحال 

ذلك  وقارنت  واملنا�شبات  الرتتيب  يف  الختلف  موا�شع  وناق�شت  برّمتها، 

برتتيب الأبواب يف اأ�شهر م�شنفات ال�شافعية، وا�شتنبطت بع�ض القواعد التي 

بني عليها هذا الرتتيب عند ال�شافعية. 

ال�شمات، . 3 ببع�ض  ال�شافعية متيزت  ا-اأن م�شنفات  الأ�شباب-اأي�شً اأبرز  ومن 

امل�شابقة  باب  اإن  قالوا:  اأنهم  فمنها:  الباب،  هذا  يف  ال�شْبق  لهم  كان  فقد 

، ومنها: اأن اأبا حامد 
(4(

واملنا�شلة، مل ي�شبق اأحد اأن �شّنف فيه قبل ال�شافعي

املعاملت،  العبادات، وربع  اأرباع: ربع  اإىل  الفقه  َق�ّشم  اأول من  الغزايل هو 

اأّول  البلقيني هو  اأن  ، ومنها: ما تقدم من 
(5(

املناكحات، وربع اجلراح وربع 

من �شّنف يف مو�شوع الرتتيب واملنا�شبات يف الفقه -ح�شب علم الباحث-.

وممن �شّنف يف هذا املو�شوع عند ال�شافعية: اأحمد بن اإ�شماعيل الإب�شيطي . 4

 ،
للنووي”)6) املنهاج  كتاب  على  واملنا�شبات  “الر�شوم  بعنوان:  هـ(   883(

كما ذكرت هذه الر�شالة �شمن ترجمة �شراج الدين البلقيني، لولده علم الدين �شالح بن عمر البلقيني   (((

))79هـ- 868هـ( بتحقيق �شليم حممد عامر، وذكرها يف )�ض: 48)).

وكان مما قاله: “... وكان ي�شرد  منا�شبة  اأبواب الفقه يف نحو كرا�شة ويطرز ذلك بفوائد و�شواهد بحيث   (((

يق�شي �شامعه باأنه ي�شتح�شر فروع املذهب كلها”. انظر: املجمع املوؤ�ش�ض للمعجم املفهر�ض ))/300).

حققها: م�شاري بن �شعد بن عبداهلل ال�شرتي، ولي�ض عليها بيانات دار الن�شر، ولكن ذكر يف اأول �شفحة:   (3(

ترجمة  �شمن  ن�شرت  قد  الر�شالة  اأن  اإىل  واأ�شار  الإنرتنت،  على  من�شور  )اأثارة(،  املعرفة  تدبري  فقه 

ال�شراج البلقيني لبنه علم الدين �شالح، يف كتاب م�شتقل، ومل اأقف عليه.

يف  و�شياأتي   )(66/6( املحتاج  ومغني   ،)583/9( الوهاج  والنجم   ،)(759/4( املحتاج  عجالة   (4(

الختلفات يف الأبواب الفقهية.

انظر اإحياء علوم الدين ))/)(، ومقدمة نهاية املطلب )املقدمة/70)(، و�شياأتي مناق�شته.  (5(

وهو مطبوع بتحقيق ودرا�شة مليحان بن مرهج بن مليحان العوين احل�شني، مكة املكرمة: دار طيبة   (6(

اخل�شراء للن�شر والتوزيع، الطبعة الأوىل، ومل اأمتكن من احل�شول عليه.
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وكتاب اآخر لعلي بن علي الدم�شي�شي )ت: 885هـ( بنف�ض العنوان: “الر�شوم 

، وكلهما يف الفقه ال�شافعي.
واملنا�شبات”)))

ومع ذلك فل يعني هذا اأن بقّية املذاهب لي�ض فيها ما ميّيزها يف هذا املو�شوع، 

بل قد �شّودت بع�ض الأوراق لبقية املذاهب يف هذا املو�شوع، على اأمل الوقوف عليها 

ب�شيء من التف�شيل، واأذكر ما يتعلق مبو�شوع ترتيب الأبواب الفقهية ومنا�شباتها، 

وفوائدها عند اأ�شحابها.

اأهمية املو�شوع: 

اإ�شافة ملا تقدم �شاأذكر �شرًدا لبع�ض النقاط يف اأهمية املو�شوع، و�شياأتي ب�شطه 

 :
(((

يف مطلب م�شتقل

و�شع ت�شور وا�شح عند الدار�شني واملهتمني ملا ت�شتمل عليه كتب الفقه عند . )

متنا�شق  ب�شكل  وترابطها  بينها  املنا�شبات  واإظهار  موا�شيع،  من  ال�شافعية 

ومنطقي يف اأ�شهر م�شنفاتهم املعتمدة.

بع�شها . ) الفقهية، ومعرفة علقة  الأبواب  ترتيب  الفقهاء يف  معرفة مقا�شد 

ببع�ض مما يزيد الثقة بعمل ُكتب املذاهب الفقهية لنتظامها وح�شن ترتيبها.

من خلل معرفة ترتيب الكتاب تنّمي ملكة البحث ملعرفة مقا�شد الرتتيب يف . 3

التاأليف لدى الفقهاء، ومعرفة مواطن امل�شائل.

م�شكلة البحث: 

تكمن م�شكلة البحث يف الأ�شئلة التالية: 

ما املق�شود برتتيب الأبواب الفقهية ومنا�شباتها؟. )

الكتاب خمطوط منه ن�شخة يف املكتبة: املكتبة املركزية، اململكة العربية ال�شعودية، مكة املكرمة،   رقم   (((

واأ�شل   ،(/8(6 الن�شخة:  رقم  بغداد،   - امل�شتن�شرية  اجلامعة  يف  اأخرى  ون�شخة   ،(/748 احلفظ: 

امل�شورة يف دار الكتب الظاهرية بدم�شق بالرقم: 3875.

انظر مبحث اأهمية ترتيب الأبواب الفقهية.  (((
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ما اأهمية ترتيب الأبواب الفقهية ومنا�شباتها؟. )

ما اأهّم واأ�شهر امل�شنفات يف الفقه عند ال�شافعية؟ وكيف كان ترتيب الأبواب . 3

الفقهية فيها؟

هل اّتفقت م�شنفات ال�شافعية يف ترتيب الأبواب؟ وما منا�شبة الختلف يف . 4

توجيه الأبواب؟

يف . 5 الفقهية  الأبواب  ترتيب  يف  ال�شافعية  عليها  ا�شتند  التي  القواعد  ما 

م�شنفاتهم؟ 

اأهداف البحث: 

بيان املق�شود برتتيب الأبواب الفقهية ومنا�شباتها يف م�شنفات ال�شافعية، . )

واأهميته.

�ْشهر . )
َ
اأ يف  ومنا�شباتها،  الفقهية  الأبواب  برتتيب  ال�شافعية  عناية  اإظهار 

م�شنفاتهم املعتمدة.

ذكر الّتق�شيم العام للفقه يف اأ�شهر م�شنفات ال�شافعية وترتيب الأبواب فيها.. 3

بيان موا�شع التفاق والختلف يف ترتيب الأبواب الفقهية عند ال�شافعية.. 4

الفقهية، . 5 الأبواب  ترتيب  يف  ال�شافعية  عليها  ا�شتند  التي  القواعد  ا�شتنباط 

وتطبيقها على م�شنفاتهم. 

حدود البحث: 

الع�شري تطبيقها على كتب  اإن درا�شًة كهذه يف ترتيب الأبواب ومنا�شباتها، من 

الفقه جميعها، ولكني قّيدُت هذا البحث ببع�ض القيود واحلدود؛ لتن�شبط مباحثه، 

هذا  كان  ملا  ثم  ال�شافعية،  الفقه  م�شنفات  يف  يخت�ض  فهو  مق�شوده،  ويتحّقق 

ال�شافعية  م�شنفات  �ْشهر 
َ
اأ يف  تخ�شي�شه  وهو  قيًدا  زدُته  حتقيقه،  ا-ي�شعب  -اأي�شً
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لل�شريازي،  و)املهذب(  للمزين،  و)املخت�شر(  لل�شافعي،  )الأم(  وهي:  املعتمدة، 

و)نهاية املطلب( للجويني، و)الو�شيط( للغزايل، و)العزيز( للرافعي، و)الرو�شة( 

و)املنهاج( للنووي، و)حتفة املحتاج( لبن حجر الهيتمي، و)نهاية املحتاج( لل�شهاب 

الرملي، ولذا �شاأكتفي برتجمة اأ�شحابها ترجمًة موجزة؛ لتتم الفائدة، وقد ذكرت 

.
(((

اأ�شباب اختياري لها يف مو�شعه

منهج البحث: 

الفقه  اأبواب  الرتتيب جلميع  بتتبع  ال�شتقرائي، وذلك  املنهج  الباحث  ا�شتخدم 

ومنا�شباته يف م�شنفات ال�شافعية امل�شهورة-كما يف حدود البحث-، ومقارنة الرتتيب 

بينها، وِذْكر اأوجه الختلف عند وجوده، وبيان منا�شبة الرتتيب املن�شو�ض عليها يف 

ال�شافعية”  َقاِعَدِة  َعَلى  الِفْقِه  ْبَواِب 
َ
اأ “ُمَنا�َشَبة  البلقيني:  الدين  الإمام �شراج  ر�شالة 

وغريه ممن ن�ّض عليها، ثم ا�شتخدمت املنهج التحليلي ال�شتنباطي: وذلك بتحليل 

مدى  واأبني  املنا�شبة،  توؤيد  التي  القاعدة  ا�شتنباط  ثم  منا�شبات،  من  فيها  جاء  ما 

تطابقها على الأبواب الفقهية يف م�شنفاتهم. 

الدرا�شات ال�شابقة: 

اهتم الفقهاء ل �شيما بع�ض املعا�شرين برتتيب الأبواب الفقهية يف كتب املذاهب، 

ولكن مل ُيفرد هذا املو�شوع ببحث م�شتقل، يتناول جميع م�شائله وفروعه، واإمنا ُذكر 

اأو  على �شكل تنبيهات يف مقدمات الكتب وامل�شنفات الفقهية يف خمتلف املذاهب، 

جاء يف ثنايا ال�شروح كاعرتا�شات اأو تعليقات على منا�شبة الرتتيب لبع�ض الكتاب اأو 

 .
(((

الأبواب

انظر مطلب: ال�شل�شلة الذهبية من م�شنفات فقه ال�شافعية.  (((

الإ�شلمي  الفقه  يف  احلق  م�شادر  كتابه  يف  ال�شنهوري  الدكتور  كتبه  ما  املعا�شرين  عند  ذلك  ومن   (((

مثاًل  و�شرب  العقد،  باب  الفقهاء  رتب  كيف  مقدمته  ذكر يف  فقد  الغربي ))/)6(،  بالفقه  مقارنة 

برتتيب الكا�شاين يف “بدائع ال�شنائع”، ثم �شاأل بقوله: كان علينا اأن جنيب على �شوؤالني: ال�شوؤال الأول: 

كيف نرتب هذه العقود ترتيًبا منطقًيا نلتزمه يف اإيرادها عقًدا بعد عقد؟ وال�شوؤال الثاين: األ يوجد يف 

الفقه الإ�شلمي عقود اأخرى غري هذه العقود؟”
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ترتيب  املتقّدمني يف  املو�شوع من  ببحث هذا  ا�شتقّل  اأجد من  وح�شب علمي مل 

ب�شدد  نحن  -التي  البلقيني  الإمام  ر�شالة  يف  جاء  ما  اإل  الفقه،  اأبواب  ومنا�شبات 

درا�شتها-، مع اأن بع�ض املعا�شرين الذين تكّلموا يف هذا املو�شوع مل ي�شريوا اإليها؛ 

اإذ املعروف يف البحوث البناء على ما ذكره املتقدمون؛ ومن تلك الدرا�شات املعا�شرة 

يف هذا الباب: 

الفقهية . ) املو�شوعات  “ترتيب  بـعنوان:  �شليمان  اأبو  عبدالوهاب  درا�شة: 

، فقد قام بدرا�شة ترتيب الأبواب الفقهية 
ومنا�شباته يف املذاهب الأربعة”)))

يف كتاب واحد من كل مذهب، ونظر يف التق�شيمات العامة فيها، ومنهجهم 

فيها ب�شكل عام، ثم ذكر منا�شبات ترتيب املو�شوعات لبع�ض الأبواب، ومل 

ي�شتق�ضِ املنا�شبات يف جميع الأبواب، ومل يذكر القواعد لبناء تلك املنا�شبات 

عليها، كما اأنه مل يقارنها ببقية امل�شنفات يف املذهب، ثم ذكر يف اخلامتة 

بع�ض املقرتحات لرتتيب الأبواب.

مذهب  يف  �شته  خ�شّ فقد  البحث،  هذا  وبني  بينه،  الفرق  ُيعلم  ذلك  ومن 

ترتيب  بني  وقارنت  املعتمدة  م�شنفاتهم  اأ�شهر  باختيار  وقمُت  ال�شافعية، 

اأبوابها، مع الظفر بر�شالة خا�شة فيها ذكر منا�شبات ترتيب تلك الأبواب، 

ثم بّينت مدى تطابق تلك املنا�شبات يف م�شنفاتهم. 

درا�شة: اأديب فايز ال�شمور، بعنوان: “تق�شيم مو�شوعات الفقه وترتيبها يف . )

، وهو ك�شابقه اإل اأنه اعتنى بذكر الرتتيب يف 
كتب املذاهب الفقهية الأربعة”)))

ُكُتب املتاأخرين، وذكر مناذج يف كل مذهب، وذكر بع�ض الأ�ش�ض التي اعُتمد 

عليها يف ترتيبها، وبداأ بق�شم العبادات للمذاهب الأربعة، ثم ق�شم املعاملت، 

ن�شر هذا البحث يف عام 987)م، معهد البحوث العلمية واإحياء الرتاث الإ�شلمي 409)هـ، واأعاد ن�شره   (((

�شمن كتابه منهج البحث يف الفقه الإ�شلمي، الطبعة الرابعة عام )00)م، دون تغيري عليه.

اخلام�ض، جماد  العدد  عبدالعزيز،  بن  �شطام  الأمري  بجامعة  العربية،  واللغة  ال�شرعية  العلوم  جملة   (((

الأخرة، 439)هـ، املوافق: مار�ض، 8)0)م )�ض: 68)).



د.  حممد بن معيض آل دوّاس الشهراني

العدد  الثامن واخلمسون  839العدد  الثامن واخلمسون 838

وعند تق�شيم ال�شافعية ذكر تق�شيم الرملي وبع�ض العلل يف منا�شبات ترتيب 

الأبواب، ومل ي�شر اإىل كيفية و�شول الرتتيب عند ال�شافعية اإىل نحو ما ذكره 

عن ال�شهاب الرملي، ومل ي�شر اإىل ر�شالة البلقيني يف املنا�شبات؛ لأجل ذلك 

اأفردُت احلديث عن ترتيب الأبواب الفقهية ومنا�شباتها عند ال�شافعية مبزيد 

من التو�شع والبيان. 

درا�شة: ماأمون جملي اأبو جابر، بعنوان: “قواعد منا�شبة ترتيب املو�شوعات . 3

وكما   ،
وتتمتاه”))) الرعاية  عمدة  كتاب:  على  درا�شة  احلنفية  عند  الفقهية 

هو وا�شح من عنوان الدرا�شة يتبنّي الفرق بني هذا البحث وبحثي، فهذا يف 

مذهب احلنفية، وح�شره يف كتاب حمدد من كتبهم، بينما هذا البحث يف 

�ْشهر م�شنفاتهم املعتمدة.
َ
مذهب ال�شافعية ويف اأ

خطة البحث: 

انتظم البحث يف مقدمة واأربعة مباحث وخامتة وفهار�ض: فاأما املقدمة، فت�شمل: 

البحث،  منهج  البحث،  حدود  البحث،  اأهداف  البحث،  م�شكلة  املو�شوع،  اأهمية 

الدرا�شات ال�شابقة. واأما املباحث فكما يلي: 

املبحث الأول: معنى ترتيب الأبواب الفقهية ومنا�شباتها، واأهميته، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: تعريف الرتتيب واملنا�شبات.

املطلب الثاين: اأهمية ترتيب الأبواب الفقهية.

املبحث الثاين: مراحل تطور املذهب ال�شافعي واأ�شهر م�شنفاتهم الفقهية، وفيه 

ثلثة مطالب: 

املطلب الأول: مراحل تطور الفقه يف املذهب ال�شافعي: 

ن�شرت يف جملة اجلامعة الإ�شلمية للدرا�شات ال�شرعية والقانونية، جامعة العلوم الإ�شلمية العاملية،   (((

كلية الفقه احلنفي، الأردن، بتاريخ: 0) /9/8)0)م.
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املطلب الثاين: اختيار ال�شل�شة الذهبية من م�شنفات فقه ال�شافعية

املطلب الثالث: التعريف بال�شل�شلة الذهبية من م�شنفات فقه ال�شافعية.

املبحث الثالث: تق�شيم الفقه وترتيب اأبوابه يف م�شنفات ال�شافعية ومنا�شباتها، 

وفيه ثلثة مطالب: 

املطلب الأول: تق�شيم الفقه يف م�شنفات ال�شافعية.

الفقهية يف م�شنفات  الأبواب  ترتيب  الختلف يف  موا�شع  الثاين:  املطلب 

ال�شافعية.

املطلب الثالث: منا�شبات ترتيب الأبواب الفقهية يف م�شنفات ال�شافعية.

املبحث الرابع: القواعد التي ا�شتند عليها ال�شافعية يف ترتيب الأبواب الفقهية 

يف م�شنفاتهم.

اخلامتة وفيها اأهم النتائج والتو�شيات.

الفهار�ض، وت�شمل: 

فهار�ض امل�شادر واملراجع

فهر�ض املو�شوعات.
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املبحث الأول

معنى ترتيب الأبواب الفقهية ومنا�سباتها واأهميته

وفيه مطلبان: 

املطلب الأول

تعريف الرتتيب واملنا�سبات

اأوًل: الرتتيب يف اللغة وال�شطالح: 

ْك،  َب: َثَبَت فلم َيَتَحرَّ الرتتيب لغة: ماأخوذ من )رتب( ال�شيء  َيْرُتُب ُرُتوًبا، وَتَرتَّ

.
(((

يَء: اأثبته واأقّره بنظام، وو�شعه يف مو�شعه ، و رتَّب ال�شَّ
(((

َبه: اأْثَبَته وَرتَّ

 ،
ْيء َمَع �شكله”)3) ِتيب يف ال�شطالح، عّرفه الع�شكري فقال: “ُهَو و�شع ال�شَّ ْ والرتَّ

ويكون  الواحد،  ا�شم:  عليها  يطلق  بحيث  املختلفة،  الأ�شياء  جمع  “هو  ا:  اأي�شً وقال 

 .
لبع�شها ن�شبة اإىل بع�ض بالتقدمي والتاأخري يف الن�شبة العقلية”)4)

الرتتيُب:  وقيل:  ال�شيِء يف حقه،  اأن  الرتتيَب:  هو و�شُع  “اعلم  ابن عقيل:  وقال 

املْرَتَبِة  ال�شيِء يف  يرُي  َت�شْ اأْوىل به، وقيل: الرتتيُب:  ال�شيِء يف املكاِن الذي هو  جعُل 

.
التي هَي له”)5)

الأبواب  و�شع  باأنه:  الفقهية  الأبواب  برتتيب  املق�شود  بيان  ميكن  تقدم  ومما 

انظر: جمهرة اللغة لبن دريد ))/53)(، واملخ�ش�ض لبن �شيده )5/3)3).  (((

انظر: معجم اللغة العربية املعا�شرة ))/853).  (((

الفروق اللغوية للع�شكري )�ض: 49)).  (3(

معجم الفروق اللغوية للع�شكري )�ض)))).  (4(

الوا�شح يف اأ�شول الفقه لبن عقيل ))/96)).  (5(
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منطقي  برتتيب  واحد،  معنى  ويجمعها  ي�شملها  عنوان  حتت  اأ�شكالها  مع  الفقهية 

تقت�شيه ال�شناعة، وتوجبه احلكمة.

ثانًيا: املنا�شبة يف اللغة وال�شطالح: 

اأو  املنا�شبات يف اللغة: جمع منا�شبة، على وزن مفاعلة، وهي ارتباط بني �شيئني 

اأكرث؛ ماأخوذة من )َن�َشب(: النون وال�شني والباء كلمة واحدة قيا�شها ات�شال �شيء 

، واملُنا�َشَبُة:  املُ�شاَكَلُة، يقال: بني 
(((

�َشُب، �شمي لت�شاله وللت�شال به ب�شيء، منه النَّ

، وامل�شاكلة: هي اتفاق ال�شيئني يف 
(((

ال�شيئني منا�شبة وتنا�شب: اأي م�شاكلة وت�شاكل

اخلا�شة، وقد يراد من  امل�شاكلة التنا�شب: امل�شمى مبراعاة النظري، اأعني جمع اأمر 

.
(3(

مع اأمر ينا�شبه

 :
(((

واملنا�شبة يف ال�شطالح على �شربني

الأول: منا�شبة يف املعاين: وهي اأن يبتدئ املتكلم مبعنى ثم يتم كلمه مبا ينا�شبه 

من معنى دون لفظه.

الثاين: منا�شبة لفظية: وهي دون رتبة املعنوية، فهي الإتيان بكلمات تامة اأو غري 

ناق�شة، موزونة غري  اأي:  التامة،  تامة، فالتامة تكون مقفاة موزونة، وغري 

مقّفاة.

معنى  الفقهية هي:  الأبواب  منا�شبة  فمعنى  وعليه  الأول،  املعنى  هنا  واملق�شود 

ّخر اأحد الأبواب عن مو�شعه 
ُ
جامع، يربط بني الأبواب املت�شل�شلة، بحيث اإذا ُقّدم اأو اأ

اختّل املعنى، وفاتت املنا�شبة املنطقية للرتتيب.

انظر: مقايي�ض اللغة )3/5)4).  (((

انظر: القامو�ض املحيط )�ض37)(، وتاج العرو�ض )65/4)).  (((

انظر: الكليات )�ض843).  (3(

انظر: درج الدرر يف تف�شري الآي وال�شور للجرجاين ))/)5).  (4(
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املطلب الثاين

اأهمية ترتيب الأبواب الفقهية

انتباه الفقهاء؛ نظًرا ملا  التي ا�شرتعت  اإن ترتيب الأبواب الفقهية من الق�شايا 

على  الوقوف  وتقريب  العلم،  هذا  مو�شوعات  ا�شتيعاب  يف  اأثر  من  الظاهرة  لهذه 

م�شائله، وتي�شري النظر يف اأبوابه، وقد برزت اأهمية هذا املو�شوع؛ كونه ميثل نقطة 

منهجية ل ميكن التقليل من �شاأنها، وهي واإن كانت مّت�شلة بال�شكل، فاإنها توؤثر على 

اجلوهر، كما �شيظهر ذلك يف النقاط التالية: 

1- تي�شري �شبيل الو�شول اإىل املطلوب على الطالبني: 

اإن ِمن اأهم فوائد الرتتيب: ت�شهيل التعلم والتعليم على املعلم واملتعلم؛ فالتق�شيم 

املنهجي والرتتيب املو�شوعي ي�شاعد يف ر�شم خارطة ذهنية مي�شرة يف العقل؛ ت�شاعد 

على �شرعة الفهم واحلفظ، قال الكا�شاين: “الغر�ض  الأ�شلي، واملق�شود الكلي من 

على  املطلوب  اإىل  الو�شول  �شبيل  تي�شري  هو  العلم  فنون  من  فن  كل  يف  الت�شنيف 

تقت�شيه  برتتيب  اإل  املراد  هذا  يلتئم  ول  املقتب�شني،  اأفهام  اإىل  وتقريبه  الطالبني، 

ال�شناعة، وتوجبه احلكمة، وهو الت�شفح عن اأق�شام امل�شائل، وف�شولها، وتخريجها 

فتكرث  حفًظا  واأي�شر  �شبًطا،  واأ�شهل  فهًما،  اأ�شرع  ليكون  واأ�شولها  قواعدها،  على 

.
الفائدة، وتتوفر العائدة ف�شرفت العناية اإىل ذلك”)))

“وهذا الرتتيب الذي  اأبواب الفقه:  وقال حممد ال�شنقيطي مبيًنا اأهمية ترتيب 

تعب العلماء لتقريره و�شبطه وح�شن �شياغته بعد توفيق اهلل لهم، ق�شد منه: ترتيب 

يحتاجه  الفقه  لأن  وللق�شاء؛  للفتوى  وترتيبها  للإفهام،  وترتيبها  للفهم،  الأفكار 

الإن�شان لنف�شه عمًل، ويحتاجه لغريه تعليًما، ويحتاجه لغريه فتوى، ويحتاجه لغريه 

.
ق�شاًء، فلذلك ينبغي اأن تكون هذه املادة مرتبة”)))

بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع ))/)).  (((

�شرح زاد امل�شتقنع لل�شنقيطي، 80/6).   (((
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2- ترتيب الكتب طريقة احلكماء الأوائل: 

اإذ  اإن ترتيب الأبواب الفقهية مل يكن اعتباًطا؛ بل كان بناء على ت�شور العلم؛ 

ول  علمي،  عمل  لكل  مهم  العام  فالت�شور   ،
(((

ت�شوره عن  فرع  ال�شيء  على  احلكم 

التاأخري،  ما حقه  ويوؤخر  التقدمي،  ما حّقه  فيقدم  للأبواب،  ترتيب منطقي  بد من 

وهذا منهج احلكماء يف م�شنفاتهم، ويف ذلك يقول الطويف: “وهي طريقة احلكماء 

ِبَطْت مقالُته  الأوائل وغريهم، ل تكاد جتد لهم كتاًبا يف الطب اأو فل�شفة اإل وقد �شُ

واأبواُبه يف اأوله؛ بحيث يقف الناظر الذكي من مقدمة الكتاب على ما يف اأثنائه من 

.
تفا�شيله”)))

3- غري املرتب نفعه ناق�س، ويكتمل نفعه بالرتتيب: 

جهة  من  النق�ض  وهذا  ناق�ض،  نفعها  املرتبة  غري  الكتب  اأن  امللحظ  من  اإن 

على  اعتماًدا  فتوى  وي�شدر  املفتي،  يخطئ  قد  بل  بالرتتيب،  نفعها  ويكتمل  الكيف، 

قوٍل مل يّطلع عليه يف كتاب غري مرتب، ومن ذلك ما ذكره الإ�شنوي من اأن اأبا اإ�شحاق 

املروزي كان يذهب اإىل اأن نية ال�شوم تبطل بالأكل وال�شرب ونحوهما من املفطرات 

ما  خلف  على  ال�شافعي  ن�ّض  له  واأظهر  به  اجتمع  الإ�شطخرى  حج  فلما  بعدها، 

“وال�شبب يف وقوع املخالفة  قاله، فرجع واأ�شهد على نف�شه بالرجوع، قال الإ�شنوي: 

من الأ�شحاب لإمامهم اأن ُكُتبه  غري مرتبة امل�شائل، وكثرًيا ما يرتجم للباب 

بها  ينتفع  ل  الت�شانيف  ومثل هذه  متفرقة،  اأخرى  اأبواب  من  م�شائله  غالب  وتكون 

غالًبا من امل�شنفني اإل من نظرها بعد كمال ت�شنيفه، فيح�شر ت�شنيفه جميعه بني 

ونظرها،  ت�شنيفه  من  بابها  اأخرج  مب�شاألة  مر  فكلما  الكتاب  ذلك  ينظر  ثم  يديه، 

.
فلهذا قل ا�شتعمال الأ�شحاب لها”)3)

الدوافع  اأهم  ِمن  كان  ومو�شوعاته،  الفقهية  الأبواب  ترتيب  يف  الإخلل  وهذا 

انظر: تي�شري الو�شول اإىل منهاج الأ�شول ))/303(، و�شرح الكوكب املنري ))/50).  (((

�شرح خمت�شر الرو�شة ))/98).  (((

املهمات يف �شرح الرو�شة والرافعي ))/03)).   (3(
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للقرايف لتاأليف كتابه “الذخرية”، حيث قال: “... فوجدت اأخيار علمائنا  قد 

اأتوا يف كتبهم باحلكم الفائقة والألفاظ الرائقة واملعاين الباهرة واحلجج القاهرة 

غري اأنهم يتبعون الفتاوى يف مواطنها حيث كانت ويتكلمون عليها اأين وجدت مع قطع 

.
النظر عن معاقد الرتتيب، ونظام التهذيب ك�شراح املدونة وغريها”)))

ثم بنّي اأثر تفريق الأبواب الفقهية وعدم ترتيبها فقال: “واأنت تعلم اأن الفقه -واإن 

َجّل- اإذا  كان  مفرتًقا  تبددت  حكمته،  وقّلت  طلوته، وبعدت عند النفو�ض طلبته، واإذا 

ُرّتبت الأحكام خمّرجة على قواعد ال�شرع مبنية على ماآخذها نه�شت الهمم حينئذ 

.
لقتبا�شها واأعجبت غاية الإعجاب بتقم�ض لبا�شها”)))

)- بيان ترابط الأبواب واأهمية منا�شبتها وان�شجامها: 

ويف ذلك يقول ال�شرواين: “قول املنت: )بع�ض م�شائل الف�شل( اإمنا قيد بالف�شل 

اإ�شعاًرا باأنه اإمنا يقّدم من ف�شل اإىل غريه يف الباب، ولو اأطلق �شمل التقدمي من باب 

.
اأو كتاب اإىل اآخر مع اأنه مل يرد ذلك؛ اإذ ِمن �شاأنه فوات املنا�شبة والخت�شار”)3)

وقد اأ�شار ابن القيم لأهمية ترتيب الأبواب وترابطها، عند كلمه على م�شاألة: 

“جتزوؤ الجتهاد”، فقال: “وحّجة املنع تعلق اأبواب ال�شرع  واأحكامه  بع�شها  ببع�ض، 

 فاجلهل  ببع�شها  مظنة  للتق�شري يف الباب والنوع الذي قد عرفه، ول يخفى الرتباط 

كتاب  بني  الرتباط  وكذلك  الفرائ�ض،  وكتاب  والعدة  والطلق  النكاح  كتاب  بني 

اأبواب  عامة  وكذلك  والأحكام،  والأق�شية  احلدود  وكتاب  به،  يتعلق  وما  اجلهاد 

، واإن كان راأي املجيزين اأوىل ولكن لهذا املعنى اأهمية، وهو اأحد املوجهات 
الفقه”)4)

اأ�ش�ض ترتيب كتب  يف معرفة املنا�شبات بني املو�شوعات الفقهية التي ُتعّد من اأهم 

واأبواب الفقه.

الذخرية للقرايف ))/35).  (((

الذخرية للقرايف ))/36).  (((

حا�شيته على حتفة املحتاج ))/56).  (3(

اإعلم املوقعني عن رب العاملني )66/4)).  (4(
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5- ا�شتيعاب تطور امل�شطلحات الفقهية: 

اإن اإدراك ترتيب الأبواب الفقهية ي�شهم يف حتليل “امل�شطلحات الفقهية”، الأمر 

الذي يعني على الك�شف عن تطور امل�شطلحات وعناوين املباحث، ومعرفة املوؤلفات 

اأو  الواحد  امل�شطلح  مواطن  معرفة  على  يعني  كما  الواحد،  املذهب  يف  الفقهية 

 ،
(((

امل�شاألة الواحدة املعرب عنها باأكرث من �شيغة، فمثًل: َعرّب يف “التنبيه” لل�شريازي

، و“املنهاج” 
(3(

، بـ“كتاب اجلنايات”، وعرب يف “العزيز” للرافعي
(((

و“الرو�شة” للنووي

، بـ“كتاب اجلراح”، والتعبري الأول اأجود واأح�شن من تعبري “اجلراح”؛ قال 
(4(

للنووي

لكن  ونحوهما،  والتجويع  كاملثقل  بغري جراح؛  تكون  قد  “لأن اجلناية  العراقي:  ابن 

.
اجلراح اأغلب طرقها؛ فلذلك عرب به “املنهاج”)5)

كلهما  )�ض3))(  ال�شافعي  الفقه  يف  والتنبيه   ،)(70/3( ال�شافعي  الإمام  فقه  يف  املهذب  انظر:   (((

لل�شريازي.

انظر: رو�شة الطالبني وعمدة املفتني )9/)))).  (((

انظر: العزيز �شرح الوجيز للرافعي )0)/7))):   (3(

انظر: منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه )�ض69)).  (4(

انظر: حترير الفتاوى )5/3).  (5(



د.  حممد بن معيض آل دوّاس الشهراني

العدد  الثامن واخلمسون  847العدد  الثامن واخلمسون 846

املبحث الثاين

مراحل تطور املذهب ال�سافعي واأ�سهر م�سنفاتهم الفقهية

وفيه ثلثة مطالب: 

املطلب الأول

مراحل تطور الفقه يف املذهب ال�سافعي

وميكن  املذاهب،  بقية  �شاأن  ذلك  يف  �شاأنه  مراحل  بعدة  ال�شافعي  املذهُب  مرَّ 

 :
(((

تق�شيمها اإىل اأربع مراحل، وذلك كما يلي

املرحلة الأوىل: التاأ�شي�س والن�شج )195-)20هـ(: 

وتت�شمن مدة اإقامة الإمام ال�شافعي يف العراق، وفيها ظهر مذهبه القدمي، واألف 

يف  اإقامته  مدة  وت�شمل  الأ�شول،  يف  القدمية  والر�شالة  الفقه،  يف  “احلجة”  كتاب: 

م�شر، وفيها ظهر مذهبه اجلديد، واألف كتابه الأم يف الفقه، والر�شالة اجلديدة يف 

.
(((

الأ�شول، ومن اأهم امل�شنفات يف هذه املرحلة: احلجة، الأم، والر�شالة 

املرحلة الثانية: رواية املذهب وا�شتقراره ))20-505هـ(: 

وتت�شمن رواية الأ�شحاب ملذهب الإمام ال�شافعي، ونقله وتعريف اأ�شحاب املذهب 

به، ا�شتقرار املذهب م�شتقًل بفقهائه وم�شنفاته، ومن اأهم م�شنفات هذه املرحلة: 

خمت�شر البويطي، وخمت�شر املزين، ونهاية املطلب للجويني، وكتب الإمام الغزايل 

)الب�شيط، والو�شيط، والوجيز( وهي �شروح واخت�شار لنهاية املطلب.

الأربعة،  الفقهية  املذاهب  كتاب  وم�شجرة من  الفقهية )�ض3)(،  املذاهب  درا�شة  اإىل  املدخل  انظر:   (((

ال�شادرة عن دار الإفتاء، وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شلمية، الكويت، راجعها: علي خالد ال�شربجي.

انظر: مقدمة التدريب يف الفقه ال�شافعي للبلقيني ))/0))  (((



ترتيب األبواب الفقهية ومناسباهتا عند الشافعية

العدد  الثامن واخلمسون  847العدد  الثامن واخلمسون 846

املرحلة الثالثة: حترير املذهب وتنقيحه )505-)100هـ(

وتت�شمن التنقيح الأول، وهو املتمثل بجهود الإمامني الرافعي والنووي، واملرحلة 

متمثًل  الثاين  والتنقيح  والنووي،  الرافعي  لكتب  بال�شرح  املتمثلة  وهي  التمهيدية 

املرحلة:  هذه  م�شنفات  اأ�شهر  ومن  والرملي،  الهيتمي  حجر  ابن  الإمامني:  بجهود 

املحرر للرافعي، ومنهاج الطالبني للنووي، ورو�شة الطالبني للنووي، وحتفة املحتاج 

لبن حجر الهيتمي، ونهاية املحتاج للرملي.

املرحلة الرابعة: خدمة م�شنفات املذهب ))100-1335هـ(

تعد هذه املرحلة من تاريخ املذهب الفقهي خادًما لكتب الأمة الفقهية، فف�شت 

اأهم م�شنفات هذا  ال�شابقني، ومن  موؤلفات  الفقهية على  الطور احلوا�شي  يف هذا 

للنووي، وحا�شيتا  املنهاج  املحلي على  �شرح  القليوبي وعمرية على  املرحلة: حا�شيتا 

بتو�شيح  الوهاب  فتوحات  حجر،  لبن  التحفة  على  وال�شرواين  العبادي  قا�شم  ابن 

�شرح منهج الطلب املعروف بحا�شية اجلمل.

املطلب الثاين

ال�سل�سة الذهبية من م�سنفات فقه ال�سافعية

افعّي فـي طريقـة عـر�ض املذهب، وا�شتنباط الأحكام وتخريج  �شلك اأ�شحاب ال�شَّ

افعّي وقواعده طريقتني، ُعرفت اإحداهما بطريقة  امل�شائل وتفريعها على اأ�شول ال�شَّ

نقل  اأن  “اعلم  النووي:  الإِمام  قال   ،
(((

اخلرا�شانيني بطريقة  والأخرى  العراقيني، 

انت�شرتا يف القرن الرابع واخلام�ض الهجريني، ثم جمع بينهما، واأ�شبحتا يف ذمة التاريخ، وهما  طريقة   (((

 العراقيني،  وطريقة اخلرا�شانيني،  فطريقة  العراقيني: كانت بزعامة اأبي حامد الأ�شفرايني املتوفى �شنة 

406هـ وهو �شيخ  العراقيني وانتهت اإليه رئا�شة املذهب ال�شافعي يف بغداد، وتبعه خلق ل يح�شون، منهم 

اأبو احل�شن املاوردي، والقا�شي اأبو الطيب الطربي، واأبو اإ�شحاق  ال�شريازي، وغريهم، فهوؤلء �شلكوا 

 طريقة يف تدوين الفروع عرفت  بطريقة  العراقيني. واأما  طريقة اخلرا�شانيني: فكانت بزعامة اأبي بكر 

عبداهلل بن اأحمد املروزي املعروف بالقفال ال�شغري املتوفى �شنة 7)4هـ وهو �شيخ اخلرا�شانيني، وتبعه 

جماعة ل يح�شون منهم: اأبو علي ال�شنجي، واأبو حممد اجلويني، والفوراين �شاحب الإبانة، =
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اأ�شحابنا  متقدمي  ووجوه  مذهبه،  وقواعد  ال�شافعي  لن�شو�ض  العراقيني  اأ�شحابنا 

ًفا  َوَبْحًثا  وتفريًعا  رُّ  اأتقُن  واأثبُت  من  نقل  اخلرا�شانيني غالًبا، واخلرا�شانيون اأح�شُن َت�شَ

.
 وترتيًبا  غالًبا”)))

“ُح�شن  اخلر�شانيني  م�شنفات  مميزات  اإحدى  اأن  جند  النووي  كلم  ومن 

: م�شنفات الإمام اجلويني )ت: 
(3(

، ومن اأ�شهر م�شنفات اخلرا�شانيني
الرتتيب”)))

“نهاية املطلب يف دراية املذهب”، فقد قام بالرتجيح فيما اختلف فيه  478هـ( كـ: 

الأ�شحاب، يف �شوء قواعد املذهب، ولكنه يف ترتيب الأبواب الفقهية التزم ترتيب 

اأ�شله وهو )خمت�شر املزين(. 

ثم تبعه تلميذه الإمام الغزايل، فقام من بعده على نهجه، و�شرح كتب �شيخه: 

“نهاية املطلب”، يف )الب�شيط(، ثم اخت�شره اإىل )الو�شيط( ثم اخت�شره يف جملٍد 

لطيف �شماه “الوجيز”، ولكن الإمام الغزايل مل يلتزم ترتيب اأ�شله “نهاية املطلب” 

بل تفرد برتتيب بديع لأبواب الفقه، اأحدث نقلة كبرية يف ح�شن التنظيم م�شتفيًدا من 

اأحد اأعلم امل�شنفني اخلرا�شانيني، وهو الفوراين �شاحب “الإبانة”.

ما جعل الأ�شنوي يقول فيه -متعجًبا-: “... ول �شك اأن معظم كلم الغزايل منها 

عرفت  بالطريقة  الفروع  تدوين  يف  �شلكوا  طريقة  فهوؤلء  وغريهم،  املروروذي  ح�شني  والقا�شي   =

اخلرا�شانية. ثم جاء بعدهم بع�ض الفقهاء، فجمعوا بني  الطريقتني، منهم: الروياين، واإمام احلرمني 

وتهذيب   ،)6/(0( ال�شبكي  تكملة  املجموع  انظر:  وغريهم.  والغزايل،  ال�شا�شي  بكر  واأبو  اجلويني، 

الأ�شماء واللغات ))/08) - 0))(، ونهاية املطلب )املقدمة/)4))، 

املجموع �شرح املهذب ))/69).  (((

املهذب  �شرح  املجموع  انظر:  الطريقتني.  اأعلم  م�شنفات  املجموع  تكملة  يف  ال�شبكي  ابن  ذكر  قد   (((

.(5/(0(

و“الو�شيط”  “الب�شيط”  الغزايل:  وكتب  احلرمني،  لإمام  املطلب”  “نهاية  اخلرا�شانيني:  كتب  فمن   (3(

و“الوجيز” و“اخلل�شة”، و“تعليق القا�شي ح�شني...”، ويف كلم النووي ما ي�شري اإىل اأن كتب اأبي حامد 

الغزايل من كتب اخلرا�شانيني، حيث قال يف تهذيب الأ�شماء واللغات ))/65)): “واعلم اأنه  متى  اأطلق 

 القا�شي  يف  كتب  متاأخري اخلرا�شانيني كالنهاية، والتتمة، والتهذيب، وكتب الغزايل ونحوها، فاملراد 

القا�شي ح�شني”، وبع�شهم يعدها من الكتب التي جمعت بني الطريقتني. انظر: مقدمة املحقق لكتاب 

الغاية يف اخت�شار النهاية ))/88)).
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ا من ثلثة كتب اأخرى:  اأي�شً )اأي من النهاية(، ولكنه ملا �شنف )الو�شيط( ا�شتمد 

وهو  كتبه،  الواقع يف  الرتتيب احل�شن  اأخذ هذا  ومنها  للفوراين،  “الإبانة”  اأحدها: 

ترتيب الأبواب والف�شول والتقا�شيم، وكان فعله لذلك توفيًقا من اهلل ملا فيه من اإراحة 

.
النا�ض؛ ...، فكان ذلك �شبًبا للت�شهيل على النا�ض يف اإخراج الأبواب وامل�شائل”)))

الإمامني:  بجهود  وبداأت  وتنقيحه،  التمهيدية  املذهب  ثم جاءت مرحلة حترير 

الرافعي والنووي، فالراجح ما رّجحاه، واملفتي به ما اعتمداه؛ ومل يخُرج َمْن بعدهما 

عليه  اأطبق  “الذي  الهيتمي:  حجر  ابن  قول  املتاأخرين  بني  �شاع  حتى  قولهما،  على 

حمققو املتاأخرين -ومل يزل م�شايخنا يو�شون به، وينقلونه عن م�شايخهم، وهم عمن 

اختلفا،  فاإن  والنووي،  الرافعي  ال�شيخان  عليه  اتفق  ما  املعتمد  اأن  وهكذا-  قبلهم، 

.
فالنووي، فاإن وجد للرافعي ترجيح دونه فالرافعي”)))

ف�شرحه  ذكره-،  -املتقدم  للغزايل  )الوجيز(  كتاب  تناول  فقد  الرافعي  فاأما 

امل�شمى:  ال�شغري”  و“ال�شرح  “العزيز”،  امل�شّمى  الكبري”  “ال�شرح  الأول:  �شرحني: 

“رو�شة  �شماه:  كتاٍب  يف  “العزيز”  فاخت�شر  النووي  الإمام  جاء  ثم  “املحرر”، 

وكان فقه هذه  الطالبني”،  “منهاج  �شماه:  كتاب  “املحرر” يف  واخت�شر  الطالبني”، 

املرحلة -ممثًل يف “رو�شة الطالبني” و“املنهاج”- هو املعتمد، وعليه املدار. 

ونظًما،  واخت�شاًرا،  �شرًحا،  و“املنهاج”  “الرو�شة”  على  املذهب  رجال  فتتابع 

وحوا�شي، وم�شى احلال على ذلك قروًنا، حتى ا�شتقر املذهب عند �شيخي املتاأخرين: 

“منهاج  ب�شرح  فقاما  004)هـ(،  )ت:  والرملي  974هـ(،  )ت:  الهيتمي  حجر  ابن 

الرملي:  ال�شهاب  و�شماه  املحتاج”،  “حتفة  حجر:  ابن  ف�شّماه  للنووي،  الطالبني” 

“نهاية املحتاج” وهما عمدتا ال�شافعية، و�شار العتماد عليهما، ول يفتى اإل بقولهما 

.
(3(

وهي مرحلة التحرير والتنقيح الثانية

املهمات يف �شرح الرو�شة والرافعي ))/05)).  (((

حتفة املحتاج ))/39).  (((

انظر: خمت�شر الفوائد املكية، لعلوي ال�شقاف )�ض: 76(، و�شياأتي لفظه عند الكلم عن ال�شرحني،   (3(

وانظر: مقدمة نهاية املطلب )املقدمة/6))).
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“وهذا  بقوله:  علي،  اأحمد  اإبراهيم  حممد  الدكتور:  الت�شل�شل  هذا  وي�شور 

العتماد على كتب ابن حجر-يعني الهيتمي-والرملي ينبغي اأّل ي�شرف نظر الباحث 

عن احلقيقة العلمية وراء ذلك، وهي اأن كتب ابن حجر والرملي اإمنا هي حلقة يف 

اأكابر العلماء ال�شافعية، متتد عرب القرون، حتى ت�شل اإىل  �شل�شلة ذهبية من كتب 

الطالبني.  ملنهاج  �شرح  والنهاية كلهما  فالتحفة  ال�شافعي:  الإمام  املذهب  موؤ�ش�ض 

ومنهاج الطالبني خمت�شر النووي من املحرر، واملحرر خمت�شر الرافعي من الوجيز، 

والوجيز خمت�شر من الو�شيط، والو�شيط خمت�شر من الب�شيط والب�شيط خمت�شر 

من “نهاية املطلب” و”نهاية املطلب” �شرح لن�شو�ض ال�شافعي التي جمعها “خمت�شر 

.
املزين”)))

ال�شل�شلة  لهذه  ال�شافعية  عند  الفقه  الأبواب  ترتيب  ف�شاأ�شتعر�ض  عليه  وبناًء 

الذهبية: 

)- الأم لل�شافعي   )- خمت�شر املزين.

.
(((

4- املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي لل�شريازي 3- نهاية املطلب للجويني. 

6- العزيز �شرح الوجيز للرافعي. 5- الو�شيط للغزايل.  

8- رو�شة الطالبني واملنهاج للنووي. 7- حتفة املحتاج لبن حجر. 

9- نهاية املحتاج للرملي.

و�شبب اختياري لهذه ال�شل�شلة يف درا�شة ترتيب الأبواب ومنا�شباتها -اإ�شافة ملا 

الدولية  باملجلة  من�شور  بحث  الغ�شباين،  �شاهر  لنجاح  الأم،  كتابه  يف  ال�شافعي  الإمام  منهج  انظر:   (((

عند  واملذهب   ،)(4 )�ض:  9)0)م   ،((( العدد   ،)3( املجلد  املتخ�ش�شة،  الإ�شلمية  للدرا�شات 

ال�شافعية، ملحمد اإبراهيم اأحمد، بحث من�شور مبجلة جامعة امللك عبدالعزيز -العدد الثاين-جمادى 

الآخرة 398) = مايو 978) )�ض: 47( بت�شرف.

ذكرت املهذب يف ال�شل�شلة مع اأنه �شرح لتعليقة القا�شي ح�شني؛ لكونه اأحد الكتب التي ا�شتهرت عند   (((

وحفظ  املحققني،  املح�شلني  وبحث  ففيهما  درو�ض  املدر�شني  للغزايل،  الو�شيط  كتاب  مع  ال�شافعية، 

الطلب املعتنني فيما م�شى ويف هذه الأع�شار يف جميع الأم�شار كما ذكر النووي يف املجموع ))/3).
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تقدم-، ما يلي: 

اأنها الكتب املعتمدة قدمًيا وحديًثا عند ال�شافعية، ول�شهرتها قال النووي يف . )

املوجودة  الألفاظ  يف  كتاًبا  جمُع... 
َ
“فاأ واللغات”:  الأ�شماء  “تهذيب  كتابه: 

و”الو�شيط”،  و”التنبيه”،  و”املهذب”،  املزين”،  اإبراهيم  اأبى  “خمت�شر  يف 

الوجيز”  “�شرح  اخت�شرته من  الذي  الكتاب  وهو  و”الرو�شة”،  و”الوجيز”، 

لأن  بالت�شنيف؛  الكتب  هذه  وخ�ش�شُت  الرافعي...  القا�شم  اأبى  للإمام 

وهي  تداول،  اأكرث  يتداولونها  اأ�شحابنا  بني  م�شهورة  منها  الأوىل   اخلم�شة 

 �شائرة  يف  كل  الأم�شار، م�شهورة للخوا�ض واملبتدئني يف كل الأقطار، مع عدم 

.
ت�شنيف مفيد ي�شتوعبها”)))

ولأنها ا�شتملت على جميع فروع الفقه.. )

واأّن . 3 الأبواب،  ترتيب  يف  الختلفات  اأنواع  جميع  على  ا�شتملت  قد  ولأنها 

معظم م�شنفات الفقه ال�شافعية �شارت على منوالها، وانتهجت ترتيبها يف 

الغالب.

املذهب . 4 بها  مّر  التي  املراحل  من جميع  ال�شل�شلة، هم  هذه  م�شّنِفي  ولأن 

من  به  متّيزوا  ملا  م�شنفاتهم؛  على  ال�شافعية  اعتمد  ومّمن  بل  ال�شافعي، 

�شاأ�شف  بلغت �شهرة كتبهم مبلًغا عظيًما، كما  ، وقد 
(((

والتنقيح الّتحقيق 

ذلك يف الفرع التايل عند تف�شيل الكلم عن ترتيب اأبوابها.

تهذيب الأ�شماء واللغات ))/3).  (((

ومن ذلك ما قاله حممد بن �شليمان الكردي يف الفوائد املدنية )�ض: 37): “اعلم وفقني اهلل واإياك...  (((

اأن كًل من الإمامني املذكورين-الرافعي والنووي-عمدة العلماء الأعلم، حجة اهلل على الأنام، حامل 

لواء مذهب ال�شافعي على كاهله، حمرر م�شكلته، وكا�شف عوي�شاته يف بكرته واأ�شائله، وقد نال مبا 

ِمَنا اأن يعززا بثالث...”، ثم عقد مطلًبا 
َ
بذل فيه نفو�شهما اأعلى املراتب، حتى كاد انظر: يقال: اإنهما اأ

ا لل�شافعي اإل ملا هو اأرجح منه”. انظر:  وبني فيه �شبب ذلك، فقال: “مطلب مل يخالف ال�شيخان ن�شً

الفوائد املدنية )�ض: 40).
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املطلب الثالث

التعريف بال�سل�سلة الذهبية من م�سنفات فقه ال�سافعية

 :
(1(

اأوًل: كتاب )الأم( لالإمام ال�شافعي )ت: )20هـ(

ال�شافعي  الإمام  فيه  و�شع  الإ�شلمي،  الفقه  يف  مو�شوعة  “الأم”  كتاب  يعترب 

خل�شة الأحكام الفقهية التي ا�شتقر عليها بعد حّله وترحاله بني احلجاز والعراق، 

ثم ا�شتقراره يف نهاية املطاف مب�شر، ويروي هذا الكتاب عن الإمام ال�شافعي تلميذه 

الربيع بن �شليمان املرادي.

- ترتيب الأبواب الفقهية يف كتاب )الأم(: 

و�شبب  اختلف يف ذلك،  فقد  “الأم”  كتاب  الفقهية يف  الأبواب  ترتيب  واأما عن 

الختلف، وجود بع�ض العبارات يف كتاب “الأم” تدل على اأنها لي�شت من ترتيبه، وذلك 

 ،
ال�شافعي...”))) اأخربنا  قال  �شليمان  بن  الربيع  “اأخربنا  الطهارة:  كتاب  كقوله يف 

، وعبارة: “قال الربيع: �ُشئل ال�شافعي عن 
وكقوله: “�شاألت ال�شافعي عن الوتر...”)3)

، وغري ذلك، وكذا وجود م�شائل رجع عنها ال�شافعي ومل حتذف 
زكاة الفطر...”)4)

امل�شائل على القول الأول، فهذه بع�ض الأ�شباب التي يفهم منها اأن ال�شافعي مل ي�شعه 

بنف�شه بهذا الرتتيب، فهل لنا اأن نقول: اإن ال�شافعي كتبه اأو اأمله وبّوبه، ونقل عنه 

بهذا الرتتيب وذلك التبويب؟ 

اإدري�ض بن العبا�ض بن عثمان بن �شافع بن ال�شائب بن عبيد بن عبد يزيد بن ها�شم  هو: حممد بن   (((

بن املطلب بن عبد مناف بن ق�شي، اأبو عبداهلل ال�شافعي املكي املطلبي الفقيه الإمام نا�شر احلديث، 

ومائة،  خم�شني  �شنة  ولد  املائتني،  راأ�ض  على  الدين  لأمر  املجدد  وف�شله،  واإمامته  توثيقه  على  متفق 

ومات يف �شنة 04)هـ، وله اأربع وخم�شون �شنة، من م�شنفاته: “الأم” يف الفقه، و“الر�شالة” يف الأ�شول 

وغريهما. انظر: مناقب ال�شافعي للبيهقي ))/76(، والنتقاء يف ف�شائل الثلثة الأئمة الفقهاء )�ض: 

66(، وطبقات الفقهاء لل�شريازي )�ض: )7(، وتهذيب الكمال )4)/355).

الأم لل�شافعي ))/6)(، وانظر: ))/75(، ))/30)(، ))/36)( وغريها.  (((

الأم لل�شافعي ))/64)).  (3(

الأم لل�شافعي ))/75).  (4(



ترتيب األبواب الفقهية ومناسباهتا عند الشافعية

العدد  الثامن واخلمسون  853العدد  الثامن واخلمسون 852

للجواب عن ذلك فر�شت ثلثة فرو�ض: 

الفر�ض الأول: اأن ال�شافعي قد َكتب هذا الكتاب اأو اأمله واأنه كان ياأمر بتدوين 

الأ�شئلة، ثم ميلي الإجابة عنها وقد قرئ عليه كل الأ�شئلة والأجوبة، وبذلك ل 

مينع من ن�شبته لل�شافعي، وما جاء من رجوع ال�شافعي عن بع�ض امل�شائل فهو 

من تعليق الراوي الربيع فاأثبت القولني.

واأملى  بقلمه،  خمتلفة  م�شائل  دّون  قد  ال�شافعي  يكون  اأن  الثاين:  الفر�ض 

بع�شها بعبارته، ثم ملا انتقل اإىل ربه جاء الربيع فجمع ما دّون، وما اأملى 

ودّونه غريه؛  ي�شمعه  وما مل  �شمعه  ما  فدّون  نف�شه،  تلقاء  من  الفروع  يف 

ولذلك جند يف بع�ض املوا�شع ين�ض الربيع على اأن هذا الكتاب مل ي�شمعه 

.
(((

من ال�شافعي

“الأم” كان بتدوين  وهذان الفر�شان ي�شرتكان يف اأن ما ا�شتمل عليه كتاب 

فعلى  والرتتيب،  والتبويب  اجلمع  يفرتقان يف  ولكنهما  اإملئه،  اأو  ال�شافعي 

.
(((

الأول كل هذا لل�شافعي، وعلى الثاين كله للربيع، وهذا هو الظاهر

الفر�ض الثالث: اأن يكون الأم لي�ض من تاأليف ال�شافعي، بل هو جمع لأقواله املدونة 

التي كتبها اأو اأملها بعبارته واآرائه وجمع بعد وفاته، ولكنه مردود لإجماع 

.
(3(

العلماء على ن�شبته لل�شافعي

املطبوعة  الن�شخ  اأيدينا يف  بني  املوجود  الوجه  الأم” على  “كتاب  وعليه فرتتيب 

املتعددة ابتداًء من اأول طبعة، وهي طبعة بولق �شنة: ))3)-6)3)هـ، هي من ترتيب 

الراوي الربيع بن �شليمان على الراأي الراجح.

كقوله يف غ�شل امليت، “اأخربنا الربيع بن �شليمان قال: مل اأ�شمع هذا الكتاب من ال�شافعي...”. انظر:   (((

الأم لل�شافعي ))/9)3).

هذا ما خل�ض اإليه الدكتور حممد اأبو زهرة يف كتابه: “ال�شافعي” )�ض: )7)).  (((

انظر: ال�شافعي ملحمد اأبو زهرة )�ض: 73)).  (3(
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- اهتمام العلماء برتتيب كتاب الأم: 

اهتم فقهاء ال�شافعية برتتيب “كتاب الأم”، ومنهم �شراج الدين عمر بن ر�شلن 

اأمكنة  يف  الكتاب  مدى  على  املتجان�شة  الأبواب  من  تفرق  ما  جمع  فقد  البلقيني، 

ابن  اأ�شار احلافظ  وقد  املعاملت،  نهاية  اإىل  تقريًبا  الكتاب  ثلث  واحدة، وقد رتب 

للبلقيني-  ترتيب  كتاب  له -اأي:  “وجدنا  اإىل ذلك، فقال:  البلقيني-  حجر -تلميذ 

 الأم، ولي�ض فيه كبري اأمر ول تعب عليه؛ لأنه مل يذكر الفروع التي يذكرها ال�شافعي 

ا�شتطراًدا يف غري مظانها اإىل نظائرها؛ بل اقت�شر على ترتيب الأبواب، وكتب الأم 

.
املفرقة فرّدها اإىل الرتتيب املعهود...”)))

ومن كلم ابن حجر نلحظ اأنه �شّرح باأن �شراج الدين البلقيني قد قام برتتيب 

املتفرعة، فاكتفى برتتيب  امل�شائل ال�شتطرادية  اإىل  ب�شكل عام، ومل ينظر  الأبواب 

التي تذكر  الفرعية  امل�شائل  اإىل  اأ�شار  ابن حجر  اأن  ترتيًبا مبوًبا، كما نلحظ  الأم 

ا�شتطراًدا يف غري بابها، واحلقيقة اأن هذا العمل يحتاج جهًدا كبرًيا وموؤلًفا م�شتقًل، 

واإليه اأ�شار ابن حجر، بقوله: “ولي�ض فيه كبري اأمر ول تعب عليه...”، اأي والأمر الكبري 

.
(((

واملهم هو ترتيب تلك امل�شائل الفرعية

َوَلِكن َبِقي ِمْنُه  ْبَواب، َوقد اأكمله 
َ

اْلأ م على 
ُ

كما قام ابن قا�شي �شهبة برتتيب  اْلأ

.
بقايا”)3)

البقاء،  دار  ون�شرته  عبداملطلب،  فوزي  رفعت  املحقق:  الأم،  كتاب  حقق  ثم 

التحقيقات  اأف�شل  من  وهذا  ))4)هـ/)00)م،  بتاريخ:  الأوىل  الطبعة  املن�شورة، 

لكتاب الأم؛ حيث مت التحقيق واملقابلة على �شت ن�شخ، وذكر اأن فيها ما كان ترتيبه 

على كتاب الأ�شل الذي رجح اأن يكون ترتيًبا لراوي الأم وهو الربيع بن �شليمان، ومن 

املجمع املوؤ�ش�ض للمعجم املفهر�ض ))/300).  (((

وقد تفطن اإىل مثل هذا العمل الإمام الزرك�شي، ف�شّنف كتاًبا، رّتب فيه بع�ض م�شائل: )�شرح الرافعي   (((

للوجيز( و)الرو�شة( للنووي و�شماه: )خبايا الزوايا(، ذكر فيه امل�شائل التي ذكرها الإمامان يف هذين 

الكتابني يف غري مظنتها من الأبواب، كما �شياأتي يف الكلم عن الكتابني.

طبقات ال�شافعية لبن قا�شى �شهبة )4/)4).  (3(
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الن�شخ ما كان على ترتيب البلقيني، اإل اأنه مل يكمله، ثم نّبه على اأن البلقيني �شقطت 

.
(((

عليه بع�ض الأبواب، وبع�ض الن�شو�ض وهي قليلة

الأبواب  يكتب  كان  ال�شافعي-  -اأي  الإمام  اأن  يعني  “وهذا  رفعت:  املحقق  قال 

والكتب وامل�شائل اأو ميليها دون عناية برتتيبها... اأن الأم ي�شم ما هو مب�شوط، وما هو 

خمت�شر على نحو ل يف�شره اإل اأن الربيع -مثًل- هو الذي اختار كل هذا وجمعه... 

فهذا كله مما يبني وجًها لل�شواب يف اأن الذي رتب الأم، اأو جمعه على نحو ما هو 

 .
الربيع، اأو البويطي... وعلى كّل حاٍل فالأم من كلم ال�شافعي كتاباته واإملءاته”)))

اأي: واأما ما وجد يف بع�ض الن�شخ القدمية من ترتيٍب ارجتايل فهو من ت�شّرف الراوي 

وهو الربيع.

كما اهتم اآخرون برتتيب الأم، فقد قام زين الدين عثمان بن املوفق )ت: 5)6هـ(، 

، ول�شم�ض الدين ابن اللبان )ت: 
(3(

 برتتيب  الأم للإمام ال�شافعي على م�شائل الرو�شة

.
(4(

م لل�شافعي، َومل يبي�شه
ُ
749هـ(: ترتيب  الأ

بن  الربيع  وهو  الراوي  ترتيب  من  معظمه  “الأم”  كتاب  ترتيب  اأن  واخلل�شة 

�شليمان، وقد نقل جزًءا كبرًيا عن ال�شافعي على ترتيبه، ولذلك جند النووي يخالف 

واأما   ،
(5(

ذلك على  وين�ض  “الأم”،  يف  كما  ال�شافعي  ترتيب  ويختار  املزين،  ترتيب 

ترتيب البلقيني فهو متاأخر عن النووي، ثم اإن البلقيني �شار يف ترتيبه على ترتيب 

 .
(6(

خمت�شر املزين يف اأكرث اأبوابه ومو�شوعاته

ومما �شقط باب املو�شع الذي يجوز اأن ت�شلى فيه اجلمعة وغريها مع الإمام. انظر: مقدمة كتاب الأم   (((

بتحقيق رفعت فوزي )�ض: ))).

ثم ذكر اأن لل�شافعي كتاب ال�شوم الكبري يف الأم ومل ي�شمه الربيع واملوجود هو ال�شغري، فلعله كان غري   (((

موجود عنده. انظر: مقدمة الأم )�ض: ))).

انظر: مقدمة مر�شد الزوار اىل قبور البرار ))/96).  (3(

انظر: طبقات ال�شافعية لبن قا�شى �شهبة” )53/3(، والدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة )60/5).  (4(

قال يف الرو�شة ))/307): “اعلم اأن الإمام الرافعي  اأّخر هذا الباب اإىل اآخر ربع املعاملت   (5(

فعطفه على ق�شم الفيء والغنيمة، وهناك ذكره املزين  والأكرثون، وذكره ههنا الإمام ال�شافعي 

 يف )الأم( وتابعه عليه جماعات، فراأيت هذا اأن�شب واأح�شن فقدمته”.

انظر اجلدول، وانظر الأبواب التي اختلف ترتيبها بني الأم وخمت�شر املزين.   (6(
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 :
(1(

ثانًيا: كتاب )املخت�شر( للمزين )ت: )26هـ(

 يف ت�شل�شل م�شنفات 
(((

كتاب “املخت�شر” للمزين، يعد اأول م�شنفات ال�شافعية

ال�شافعي   اإدري�ض  بن  حممد  علم  من  الكتاب  هذا  “اخت�شرت  فيه:  قال  املذهب، 

، ومن معنى قوله، لأقربه على من اأراده، مع اإعلمه نهيه عن تقليده، وتقليد 

.
غريه، لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه لنف�شه، وباهلل التوفيق”)3)

ا�شتهر با�شم “خمت�شر املزين”، وهو: اأحد الكتب اخلم�ض امل�شهورة بني ال�شافعية، 

م�شرية  النا�ض  يف  �شار  الأم�شار،  كل  يف  �شائرة  وهي  تداول،  اأكرث  يتداولونها  التي 

 .
(5(

، وهو اأحد الكتب اخلم�شة امل�شهورة التي ذكرها النووي
(4(

ال�شم�ض يف الآفاق

قال ابن �شريج )ت: 306هـ(: “يخرج خمت�شر  املزين  من  الدنيا  عذراء مل تف�ض، 

، وعلى مثاله  رّتبوا، ولكلمه  ال�شافعي  الكتب امل�شنفة يف مذهب  اأ�شل  وهو 

 .
ف�ّشروا و�شرحوا”)6)

نف يف الإ�شلم اأعظم نفًعا واأعم بركة واأكرث  “ول نعلم كتاًبا �شُ وقال البيهقي: 

.
ثمرة من خمت�شره”)7)

وكان جبل علم، مناظًرا  �شمائه،  وبدر  املذهب،  نا�شر  اإبراهيم،  اأبو  املزين،  بن يحيى  اإ�شماعيل  هو:   (((

ا-: “املزين نا�شر مذهبي”،  افعي: يف و�شفه: “لو ناظر ال�شيطان لغلبه”، وقال -اأي�شً حمجًجا، قال ال�شَّ

مولده �شنة 75)هـ، تويف �شنة 64)هـ و�شّنف كتًبا كثرية: منها: “اجلامع الكبري”، و“اجلامع ال�شغري”، 

“املخت�شر”، وغريها. انظر: تهذيب الأ�شماء واللغات ))/85)(، وطبقات ال�شافعية لل�شبكي ))/94)، 
وطبقات ال�شافعية لبن قا�شي �شهبة ))/58).

بني  امل�شهورة  اخلم�ض  الكتب  اأحد  “وهو:  وقال:   ،)(635/(( الظنون  ك�شف  يف  خليفة  حاجي  قاله   (((

ال�شافعية، التي يتداولونها اأكرث تداول”.

خمت�شر املزين )�ض: 7).  (3(

انظر: ك�شف الظنون ))/635)).  (4(

انظر: تهذيب الأ�شماء واللغات ))/3).  (5(

وفيات الأعيان ))/7))(، والوايف بالوفيات )9/)4)).  (6(

اإمام  اإ�شحاق بن خزمية  اأبي بكر حممد بن  مناقب ال�شافعي للبيهقي ))/348(، وروى البيهقي عن   (7(

الأئمة قال: �شمعت املزين يقول: مكثت يف تاأليف هذا الكتاب ع�شرين �شنة، واألفته ثماين مرات وغريته، 

وكنت كلما اأردت تاأليفه اأ�شوم قبله ثلثة اأيام واأ�شلي كذا وكذا ركعة”.
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 قال:  اأبي زيد املروزي  وحكى القا�شي ح�شني عن ال�شيخ ال�شالح الإمام 

من  ما  فاإنه  الفقه،  م�شائل  من  �شيء  عليه  يخفى  ل  تتبعه  حّق  املخت�شر  تتبع  “من 

.
م�شاألة من الأ�شول والفروع اإل وقد ذكرها ت�شريًحا اأو اإ�شارة”)))

ال�شافعية  الفقهية  امل�شنفات  من  كثرًيا  اأن  املخت�شر،  ترتيب  به  يتمّيز  ومما 

وغريها رّتبوا اأبواب الفقه على ترتيبه، ويظهر ذلك من كلم ابن �شريج املتقدم حني 

قال: “وعلى مثاله رتبوا”، وقد ن�ّض اأبو �شامة على ذلك فقال: “ وَعلى  ترتيبه  و�شعت 

ُرّتبت بع�ض م�شنفي  ، بل 
اِفِعي ومعظم املخت�شرة”)))  اْلكتب املطولة يِف َمْذَهب ال�شَّ

كتب احلديث وغريه من العلوم على ترتيب اأبواب خمت�شر املزين، ومن ذلك: 

458هـ(، فقد . ) للبيهقي )ت:  وال�شغرى  الكربى  ال�شنن  يف احلديث، كما يف 

جاء مرتًبا على ترتيب خمت�شر املزين، وقال حاجي خليفة: “ال�شنن الكبرية، 

ْبِن علي البيهقي، وهما على  �َشنْيِ  ْبُن احْلُ ْحَمُد 
َ
اأ َبْكٍر  وال�شغرية كتابان لأبي 

.
 ترتيب ) خمت�شر  املزين( مل ي�شنف مثلهما يف الإ�شلم”)3)

ولإعجاب البيهقي برتتيب املخت�شر رّتب كثرًيا من كتبه على ترتيبه، حتى 

.
كتابه: “ن�شو�ض ال�شافعي”، فقد كان ترتيب اأبوابه على ترتيب “املخت�شر”)4)

ويف الفروق، فقد قام اأبو حممد -والد اإمام احلرمني- اجلويني )ت 438هـ( . )

برتتيب كتابه “اجلمع والفرق” فقال: “ونفتتح الكتاب -اإن �شاء اهلل- بفروق 

يف م�شائل قليلة معدودة يف اأ�شول الفقه، ثم  نعطف  عليها  الفروع  على  ترتيب 

.
خمت�شر اأبي اإبراهيم املزين  كتاًبا بعد كتاب”)5)

ويف الفقه احلنفي، �شنف الطحاوي -وهو ابن اأخت املزين-، كتاب املخت�شر . 3

املجموع �شرح املهذب ))/07)).  (((

خمت�شر املوؤمل يف الرد اإىل الأمر الأول )�ض67).  (((

ك�شف الظنون ))/007)).  (3(

انظر: مقدمة ال�شنن الكربى للبيهقي )مقدمة/63).  (4(

اجلمع والفرق = كتاب الفروق ))/45).  (5(
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يف الفقه، رتبه على ترتيب املخت�شر خلاله املزين، وذكر عنه اأّنه قال عند 

-يعني  اإبراهيم!  اأبا  اهلل  “رحم  الأبواب:  ترتيب  حذوه يف  وحذا  �شّنفه،  ما 

.
املزيّن- لو كان حّيا لكّفر عن ميينه”)))

 :
(2(

ثالًثا: كتاب )املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي( لل�شريازي )ت: 76)هـ(

ُيعد “املهذب” ِمن اأهم كتب الفقه يف املذهب ال�شافعي، اعتمد فيه على “تعليقة” 

، وقد تهافت عليه 
(3(

�شيخه اأبي الطيب الطربي )ت: 450هـ(، �شيخ طريقة العراقيني

الرافعي  ع�شر  اإىل  املذهب  يف  للفتوى  املرجع  واأ�شبح  الطلب  عليه  واأكّب  العلماء 

 .
(5(

، وهو اأحد الكتب اخلم�شة امل�شهورة التي ذكرها النووي
(4(

والنووي

و�شرف ال�شريازي همته اإىل ت�شنيف هذا الكتاب، معتمًدا على اإنتاج �شابقيه يف 

“املهذب”  ال�شافعي، كالأم والإملء واملخت�شر وغريها، وا�شتغرق ت�شنيف  املذهب 

.
(6(

اأربع ع�شرة �شنة، وكان ال�شيخ ي�شلي ركعتني عند فراغ كل ف�شل من املهذب

كان الإمام اأبو جعفر الطحاوي يف اأ�شل تفقهه يتفقه على مذهب ال�شافعي على يد خاله املزين، وكان   (((

�شبب انتقاله اإىل مذهب احلنفية اأن اأبا اإبراهيم املزين قال له يوًما: واهلل ل جاء منك �شيء، فغ�شب اأبو 

جعفر من ذلك، واألف لنف�شه، وانتقل اإىل اأبي جعفر بن اأبي عمران، فاأول ما �شّنف من كتبه خمت�شره 

لكفر عن  لو كان حًيا  فلما فرغ منه، قال:  رحم  اهلل  اأبا  اإبراهيم  ترتيب كتاب املزين،  الذي هو على 

ميينه”، وانظر: اأخبار اأبي حنيفة واأ�شحابه )�ض68)(، واملقفى الكبري ))/443).

هو: اإبراهيم بن علي بن يو�شف ال�شيخ اأبو اإ�شحاق ال�شريازي الفريوزابادي �شيخ ال�شافعية يف زمانه،   (((

تفقه ب�شرياز على اأبي عبداهلل البي�شاوي، �شار اأنظر اأهل زمانه وكان ي�شرب به املثل يف الف�شاحة، 

الفقه،  يف  )املهذب(  و  )التنبيه(  م�شنفاته:  من  476هـ،  وتويف  393هـ،  �شنة  بفريوزاباد  مولده 

كثري  لبن  ال�شافعيني  وطبقات   ،)((5/4( لل�شبكي  ال�شافعية  طبقات  انظر:  وغريها.  و)التب�شرة( 

)�ض: 7)4(، وطبقات ال�شافعية لبن قا�شى �شهبة ))/38)).

انظر: طبقات ال�شافعية لبن قا�شى �شهبة ))/40)).  (3(

انظر: ك�شف الظنون ))/))9)(، ومقدمة املهذب ))/3)).  (4(

انظر: تهذيب الأ�شماء واللغات ))/3).  (5(

ت�شنيف  بداأت يف  قال:  اأنه   ، عنه،  “ونقل  واللغات ))/74)):  الأ�شماء  تهذيب  النووي يف  قال   (6(

املهذب �شنة خم�ض وخم�شني واأربعمائة، وفرغت منه يوم الأحد اآخر رجب �شنة ت�شع و�شتني واأربعمائة.”، 

وانظر: طبقات ال�شافعية الكربى لل�شبكي )7/4))).
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فقد  الكتاب،  يتم  ومل  املهذب”،  �شرح  “املجموع  كتابه:  يف  النووي  �شرحه  وقد 

اإن  “ثم  مقدمته:  يف  النووي  قال   ،
(((

 املنية  فاخرتمته  الربا  باب  اإىل  و�شل 

اأ�شحابنا امل�شنفني -ر�شي اهلل عنهم اأجمعني وعن �شائر علماء امل�شلمني- اأكرثوا 

الت�شانيف كما قدمنا وتنوعوا فيها كما ذكرنا وا�شتهر منها لتدري�ض املدر�شني وبحث 

اإمامان جليلن... ويف  امل�شتغلني املهذب والو�شيط، وهما كتابان عظيمان �شنفهما 

 هذين  الكتابني  درو�ض  املدر�شني وبحث املح�شلني املحققني، وحفظ الطلب املعتنني 

فاإذا كانا كما و�شفنا  النواحي والأم�شار،  الأع�شار يف جميع  فيما م�شى ويف هذه 

وجللتهما عند العلماء كما ذكرنا. كان من اأهم الأمور العناية ب�شرحهما اإذ فيهما 

.
اأعظم الفوائد واأجزل العوائد...”)))

 ،
“الأم”)3) ترتيب  قريب من  ب�شكل عام  فهو  الفقه،  لأبواب  الكتاب  ترتيب  واأما 

ربع  اآخر  الفرائ�ض يف  كتاب  اأنه جعل  منها:  الأبواب،  بع�ض  ترتيب  تفّرد يف  اأنه  اإل 

، ثم 
(5(

، بينما ترتيبه عند اجلمهور يف منت�شف املعاملت، بعد اللقطة
(4(

املعاملت

.
(6(

تفرد بتقدمي كتاب الو�شايا على كتاب الفرائ�ض خلًفا جلمهورهم

ثم جاء التقي ال�شبكي )ت: 756هـ( و�شنف ثلث جملدات ثم مات، واأمته احل�شرمي والعراقي قدمًيا،   (((

وال�شيخ حممد جنيب املطيعي حديًثا.

املجموع �شرح املهذب ))/3).  (((

انظر: ترتيب الأبواب لكتاب املهذب )�ض: 53).  (3(

انظر: املهذب لل�شريازي ))/405).  (4(

يف  والو�شيط   ،)5/9( املطلب  ونهاية   ،)(38/8( املزين  وخمت�شر   ،)75/4( لل�شافعي  الأم  انظر:   (5(

املحتاج  وحتفة   ،)3/6( الطالبني  ورو�شة   ،)438/6( الوجيز  �شرح  والعزيز   ،)(45/(( املذهب 

)6/)38(، ونهاية املحتاج )3/6).

انظر: املهذب ))/338( فبداأ بالو�شايا، ثم العتق ثم املكاتب، ثم عتق اأمهات الأولد، ثم الفرائ�ض،   (6(

وهذا خلف اجلمهور، حيث قدموا الفرائ�ض وبعدها مبا�شرة الفرائ�ض، واأما العتق ثم املكاتب، ثم 

عتق اأمهات الأولد، فهي عند جمهورهم اآخر الكتب الفقهية. وانظر: الختلف يف الأبواب.
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 :
(1(

رابًعا: كتاب: )نهاية املطلب يف دراية املذهب( للجويني )ت: 78)هـ(

ف  نِّ �شُ ما  “الذي  خلكان:  ابن  فيه  قال  اجلويني،  للإمام  املطلب”  “نهاية  كتاب 

، وقال التاج ال�شبكي: “ مل  ي�شنف  يف  املذهب  مثلها  فيما اأجزم 
يف الإ�شلم مثله”)))

.
به”)3)

وعلق علمة املتاأخرين من ال�شافعية ابن حجر الهيتمي )ت: 973 هـ( يف اأثناء 

“النهاية”  كتابه  الإمام  منذ �شنف  اإنه  قولهم:  على  املقال”  “ذيل حترير  كلم من 

النهاية  اخت�شر  الغزايل،  تلميذه  “لأن  فقال:  الإمام،  بكلم  اإل  النا�ض  ي�شتغل  مل 

املذكورة يف خمت�شر مطول حافل، و�شماه )الب�شيط( واخت�شره يف اأقلَّ منه و�شماه 

)الو�شيط( واخت�شره يف اأقل منه و�شماه “الوجيز”، فجاء الرافعي، ف�شرح الوجيز 

.
نِّف يف مذهب ال�شافعي مثله”)4) �شرًحا خمت�شًرا، ثم �شرًحا مب�شوًطا، ما �شُ

على  اجلريان  يلتزم  اأن  احلرمني  اإمام  اختار  فقد  الكتاب،  ترتيب  عن  واأما 

ترتيب )خمت�شر املزين(، واأّكد ذلك يف خطبة كتابه قائًل: “و�شاأجري  على  اأبواب 

، هذا ما ذكره يف خطبة الكتاب، وقد وّفى به فعًل، 
“املخت�شر” وم�شائلها جهدي”)5)

فجاء كتابه على ترتيب اأبواب املخت�شر وم�شائله.

ولقد اأّدى هذا اللتزام برتتيب املخت�شر الذي فر�شه الإمام اجلويني على نف�شه 

اإىل حرمانه من التبويب والتف�شيل والتفريع بالأ�شلوب املنطقي الرائع الذي راأيناه يف 

هو: عبدامللك بن عبداهلل بن يو�شف بن عبداهلل بن يو�شف بن حممد، العلمة اإمام احلرمني �شياء   (((

الدبن اأبو املعايل، رئي�ض ال�شافعية بني�شابور مولده يف املحرم �شنة 0)4هـ، كان اإمام الأئمة على الإطلق 

املجمع على اإمامته �شرًقا وغرًبا، مل تر العيون مثله، تويف �شنة 478ه، ومن ت�شانيفه: النهاية والتلخي�ض 

خمت�شر التقريب والإر�شاد يف اأ�شول الفقه وغري ذلك. انظر: وطبقات ال�شافعية لل�شبكي )65/5))، 

وطبقات ال�شافعية لبن قا�شي �شهبة ))/56)).

وفيات الأعيان )68/3)).  (((

طبقات ال�شافعية الكربى لل�شبكي )5/)7)).  (3(

مقدمة التهذيب يف فقه الإمام ال�شافعي ))/49(، واملدخل اإىل درا�شة املذاهب الفقهية )�ض)5).  (4(

نهاية املطلب يف دراية املذهب ))/4).  (5(
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، حيث ق�ّشم الكتاب اإىل )اأركان( وكل ركن اإىل )اأبواب(، وكل باب 
(((

كتابه )الغياثي(

اإىل )ف�شول(، وكان ينبه اإىل وجه هذا التق�شيم و�شّره يف اأوائل )الأركان( و)الأبواب( 

و )الف�شول(، ويبني كيف ُيبنى بع�شها على بع�ض، ويتوّلد بع�شها من بع�ض.

وكان املاأمول واملعقول اأن تكون )النهاية(-وهي من اأواخر تاآليف الإمام-اأن تكون 

اأكرث �شبًطا، واأبلغ اإحكاًما يف الرتتيب والتبويب، واأن غلب يف ذلك على موؤلفاته كلها، 

“ولكن  الكتاب:  ولكن اجلريان على ترتيب )املخت�شر( حال دون ذلك، قال حمقق 

الذي مل يتحقق يف )النهاية( هو البناء الع�شوي املتكامل، اأو الوحدة الع�شوية، التي 

جتعل الكتاب خْلقا �شوًيا متنا�شق الأع�شاء، كل باب منه، وكل ف�شل فيه، ُيبَنى على ما 

 :
قبله، ويلد ما بعده، على �شورة منطقية، وهيئة عقلية مل يتحقق هذا يف )النهاية(”)))

ومن الأمثلة التي تبنّي مدى تاأّثر �شرح اجلويني بهذا الرتتيب يف امل�شائل الفرعية: 

جناية . ) اأحكام  املزين  “ذكر  اجلناية-:  املكاَتب،  اأحكام  -عند  اجلويني  قال 

املكاَتب، واأحكاَم اجلناية عليه يف اأبواب، ولو نظم جميعها يف تق�شيٍم، لكان 

.
ا باجلريان على مرا�شمه”)3) اأ�شبط، ولكننا تيمنَّ

“ولو  مل  نلتزم  اجلريان . ) العبد-:  اأحكام مكاتبة  باب  ا -عند ذكر  اأي�شً وقال 

الباب،  ذاك  اإىل  الف�شل  هذا  لأخرنا  الأ�شل-،  -اأي:  ال�شواد   على  ترتيب 

لنعطافه يف جوانبه على م�شمون ذلك الباب، ولكن نتبع الرتتيب، وم�شلك 

.
ال�شارحني”)4)

انظر: الرتتيب واأق�شام الكتاب ومنا�شباته يف خطبة الكتاب: الغياثي )غياث الأمم يف التياث الظلم(   (((

للجويني )�ض: 5)).

نهاية املطلب يف دراية املذهب )املقدمة/68)).  (((

نهاية املطلب يف دراية املذهب )9)/460).  (3(

نهاية املطلب )9)/367(، والباب امل�شار اإليه هو )باب مكاتبة بع�ض العبد( والف�شل الذي كان يتمنى   (4(

تاأخريه هو الف�شل الذي عقده لأحكام )املنازعة بني عبٍد يّدعي الكتابة، وبني وارثني( ومتام عبارته: 

)... اإذا كاتب الرجل عبًدا ومات، وخلفه مكاتًبا، وترك ابنني معرتفني بالكتابة، فهذا يتعلق باأطراف 

الكلم يف مكاتبة بع�ض العبد، و�شياأتي فيها باب معقود، ولو  مل  نلتزم  اجلريان  على  ترتيب )ال�شواد(، 

لأخرنا هذا الف�شل اإىل ذلك الباب..
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فقد . 3 التجارة،  يف  له  العبداملاأذون  اأحكام  عن  كلمه  يف  جاء  ما  ذلك  ومن 

قال: “ويف املاأذون وت�شرفاته، وت�شرفات املوىل فيما يف يده اأحكام �شياأتي 

ذكرها يف كتاب النكاح -اإن �شاء اهلل تعاىل- ولو جمعنا اأحكام املاأذون، لطال 

ترتيب  التزام  عن  اخلروج  اإىل  ُيْحِوج  فاإنه  هذا؛  مثل  نلتزم  ول�شنا  الباب، 

.
)ال�شواد(”)))

فهو ينبه اإىل اأن بع�ض اأحكام املاأذون �شتاأتي يف كتاب النكاح، واأن حّقها اأن 

اأحكام املاأذون يف ن�شق واحد، ولكنه ل يفعل؛ لأن  تكون هنا، واأن يجمع كل 

هذا �شُيْحِوجه اإىل اخلروج عن ترتيب املخت�شر، وقد األزم نف�شه به.

وكان اجلويني يخرج على هذا الرتتيب لل�شرورة؛ ومن ذلك قوله -يف كتاب . 4

الأبواب  يف  املخت�شر  ترتيب  على  اجلرياَن  التزمنا  قد  “ونحن  البيوع-: 

م، حتى  بع�ض  املوا�شع  تقدمَي  موؤخر  وتاأخرَي  مقدَّ اقت�شى يف  فاإن  وامل�شائل، 

.
يلَقى الناظُر املقا�شَد جمموعًة، �شهل احتمال هذا”)))

“وقد . 5 املبيع-:  العيوب يف  ا-، قال -عند الكلم عن  البيوع -اأي�شً ويف كتاب 

ترتيب  نلتزم  ول  يف  هذا  الباب  بف�شول  العيب  متوالية،  ناأتي  اأن  راأينا 

.
)ال�شواد(”)3)

ثم �شّرح اأن املخت�شر مل ُيراِع الرتتيب املنطقي ملو�شوعات احلج فقال: “مل يرَع 

الت�شوي�ض،  بق�شد  ُي�شعر  اإتياًنا  بها  اأتى  بل  ينبغي،  كما  احلج  م�شائل  ترتيب  املزين 

.
ولكنا التزمنا اجلريان على ترتيب املخت�شر”)4)

وهذه بع�ض العرتا�شات التي ذكرها الإمام اجلويني على بع�ض امل�شائل الفرعية، 

ولكنه مل يخرج عن ترتيب املخت�شر يف اأبوابه العامة، فهذه امل�شائل الفرعية املتفرقة 

نهاية املطلب يف دراية املذهب )5/)47).  (((

نهاية املطلب يف دراية املذهب )7/5))).  (((

نهاية املطلب يف دراية املذهب )46/5)).  (3(

نهاية املطلب يف دراية املذهب )306/4).  (4(
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م�شنفات  من  ال�شل�شلة  هذه  يف  كثرية  ت�شملها  واحدة  ترجمة  حتت  جتتمع  ل  التي 

، ولو ذهبُت اإىل تتبعها وا�شتق�شائها 
(((

ا- حمّل اهتمام ونظر ال�شافعية، وهي -اأي�شً

لطال البحث جًدا، وهذه مناذج فقط ملعرفة مدى اأهمية ترتيب الفروع حتت الأبواب، 

واإمنا هذا البحث يعني برتتيب الأبواب العامة.

 :
(2(

خام�ًشا: كتاب: )الو�شيط( لأبي حامد الغزايل )ت: 505هـ(

تهذيب  بجهد كبري يف  قام  اأنه  على  الغزايل  للإمام  ترجموا  ل خلف بني من 

املذهب ال�شافعي بكتبه الثلثة: )الب�شيط، والو�شيط، والوجيز(، فكتاب “الب�شيط” 

“الو�شيط”،  اإىل  اخت�شره  ثم  “النهاية”،  �شيخه  كتاب  على  مبنٌيّ  الغزايل،  للإمام 

 ،
(3(

ثم “الوجيز”، وهذان الأخريان من الكتب اخلم�شة امل�شهورة التي ذكرها النووي

واأ�شهرها “الو�شيط”، وا�شتطاع الغزايل اأن ياأتي برتتيب بديع، بلغ الغاية يف ال�شبط 

والإحكام؛ حيث اأخذ فقه اإمام احلرمني، ولكنه مل يلتزم ترتيبه الذي بناه على ترتيب 

يقوم على  وترتيًبا عجيًبا،  ا  منهًجا خا�شً اّتبع  بل  فيه،  وقع  فيما  وقع  ثم  املخت�شر، 

منطق وا�شح الق�شمات، بنيِّ امللمح.

قال املحقق عبدالعظيم الديب: “فهو-فيما نعلم-اأول من ق�شم الفقه اإىل اأرباع، 

“وجدنا له  البلقيني يف ترتيبه لكتاب الأم، حيث قال:  لذلك ا�شت�شغر احلافظ ابن حجر ما قام به   (((

-اأي: للبلقيني-  ترتيب  كتاب  الأم، ولي�ض فيه كبري اأمر ول تعب عليه؛ لأنه مل يذكر الفروع التي يذكرها 

ال�شافعي ا�شتطراًدا يف غري مظانها اإىل نظائرها بل اقت�شر على ترتيب الأبواب، وكتب الأم املفرقة 

فرّدها اإىل الرتتيب املعهود...”. انظر: املجمع املوؤ�ش�ض للمعجم املفهر�ض ))/300(، قلت: ولكن ترتيب 

الأبواب هو بحد ذاته مهم، ثم ياأتي بعده ترتيب الفروع. 

هو: اأبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن اأحمد الغزايل، امللقب حجة الإ�شلم زين الدين الطو�شي   (((

يف  تخرج  حتى  ال�شتغال  يف  وجد  مثله،  ع�شره  اآخر  يف  ال�شافعية  للطائفة  يكن  مل  ال�شافعي،  الفقيه 

ولدته  كانت  الوقت،  ذلك  يف  و�شنف  اأ�شتاذه،  زمن  يف  اإليهم  امل�شار  الأعيان  من  و�شار  قريبة،  مدة 

�شنة 450هـ، وتويف �شنة 505هـ، من م�شنفاته: )اإحياء علوم الدين(، )الب�شيط والو�شيط والوجيز(، 

)امل�شت�شفى من علم الأ�شول( وغريها. انظر: تاريخ الإ�شلم للذهبي )))/)6(، وفيات الأعيان لبن 

خلكان )6/4))(، طبقات ال�شافعيني لبن كثري )�ض: 533).

انظر: تهذيب الأ�شماء واللغات ))/3).  (3(
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وربع  املناكحات،  وربع  املعاملت،  وربع  العبادات،  ربع  �شراحة:  ذلك  على  ون�ض 

.
اجلراح”)))

قا�شي  ابن  ذكر  ولكن  الفقه،  لأبواب  وتق�شيمه  ترتيبه  ل جدال يف ح�شن  قلت: 

)ت:  للفوراين   
“الإبانة”))) كتاب:  من  الرتتيب  هذا  اأخذ  الغزايل  الإمام  اأن  �شهبة 

)46هـ(، وغريه، فقال: “و“الو�شيط” ملخ�ض منه )اأي من نهاية املطلب( وزاد فيه 

.
اأموًرا من “الإبانة” للفوراين، ومنها اأخذ هذا الرتتيب احل�شن الواقع يف ُكُتبه...”)3)

وقد �شّرح الأ�شنوي بذلك فقال: “... ول �شك اأن معظم كلم الغزايل منها )اأي 

ا من ثلثة كتب اأخرى: اأحدها:  من النهاية(، ولكنه ملا �شنف “الو�شيط” ا�شتمد اأي�شً

“الإبانة” للفوراين، ومنها اأخذ هذا الرتتيب احل�شن الواقع يف كتبه، وهو ترتيب الأبواب 

والف�شول والتقا�شيم، وكان فعله لذلك توفيًقا من اهلل ملا فيه من اإراحة النا�ض؛ لأن 

الرافعي قد ا�شطر اإىل متابعته لكونه �شارًحا، وكذلك النووي لكونه خمت�شًرا وعلى 

وامل�شائل.  الأبواب  اإخراج  النا�ض يف  للت�شهيل على  �شبًبا  املعول، فكان ذلك  كلمهما 

وثالثها:  الفوائد،  العظيم  اجلليل  الكتاب  وهو  احل�شني،  للقا�شي  “التعليق”  وثانيها: 

.
“املهذب” لل�شيخ اأبي اإ�شحاق، وا�شتمداده منه كثري على خلف ما يف الأذهان”)4)

ولكن لو تاأملنا بع�ض ُكُتب الإمام الغزايل ككتابه: “اإحياء علوم الدين”، لوجدناه قد 

ا: ربع العبادات، وربع العادات، وربع املهلكات، وربع املنجيات،  ق�ّشمه تق�شيًما رباعًيا اأي�شً

وكذا يف كتابه “امل�شت�شفى” فقد ق�ّشمه اإىل اأقطاب اأربعة، عليها يدور علم اأ�شول الفقه: 

كيفية  يف  الثالث:  والقطب  الأحكام،  اأدلة  يف  الثاين  القطب  الثمرة،  يف  الأول  القطب 

ا�شتثمار الأحكام من مثمرات الأ�شول، القطب الرابع يف حكم امل�شتثمر وهو املجتهد.

ذكره حمقق نهاية املطلب يف دراية املذهب )املقدمة/70)(، ولفظه يف “اإحياء علوم الدين” ))/)):   (((

“فاأما علم طريق الآخرة وما درج عليه ال�شلف ال�شالح مما �شماه اهلل �شبحانه يف كتابه فقًها وحكمة 
وعلًما... وقد اأ�ش�شته على اأربعة اأرباع وهي  ربع  العبادات وربع العادات وربع املهلكات وربع املنجيات”.

منه ن�شخه يف مكتبة: اخلديوية، م�شر، القاهرة، رقم احلفظ: 00/3) )ن ع 568)).  (((

طبقات ال�شافعية لبن قا�شى �شهبة ))/93)).  (3(

املهمات يف �شرح الرو�شة والرافعي ))/05))  (4(
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وهذه املنهجية تدل على ا�شتقلله بهذا الّتق�شيم الرباعي يف كتاب “الو�شيط”، 

ويحمل قول ابن قا�شي �شهبة والأ�شنوي على اأنه ا�شتفاد من ترتيب الإبانة فيما يتعلق 

بامل�شائل وترتيب الأبواب والف�شول، واأما التق�شيم الكلي العام للفقه، بهذا التق�شيم 

الرباعي فهو توفيق من اهلل له -كما قال الأ�شنوي-، فيظهر -واهلل اأعلم- اأنه اأول 

-، وهذا يدل 
(((

من ق�ّشم الفقه اإىل هذا التق�شيم الرباعي -كما ذكر الدكتور الديب

على ت�شّربه جلميع م�شائل الفقه، وات�شاع مداركه، فا�شتوعب الفقه اإجماًل يف ذهنه، 

فا�شتطاع تق�شيمه بهذه الق�شمة البديعة.

لذا قال فيه الإمام النووي ويف كتاب “املهذب” لل�شريازي: “وا�شتهر منها لتدري�ض 

ويف  هذين  عظيمان...  كتابان  وهما  والو�شيط  املهذب  امل�شتغلني  وبحث  املدر�شني 

 الكتابني  درو�ض  املدر�شني وبحث املح�شلني املحققني، وحفظ الطلب املعتنني فيما 

.
م�شى ويف هذه الأع�شار يف جميع النواحي والأم�شار...”)))

وقال ابن عابدين احلنفي: “ومذهب ال�شافعي الآن مداره على كتبه-اأي الغزايل-، 

فاإنه فتح املذهب وخل�شه  بالب�شيط،  والو�شيط، والوجيز، واخلل�شة وكتب ال�شيخني 

.
اإمنا هي ماأخوذة من كتبه”)3)

وقد ق�ّشم الإمام الغزايل كتابه: “الو�شيط” اإىل اأربعة اأق�شام: العبادات واملعاملت 

واملناكحات واجلنايات، ويف كل ربع كتب واأبواب وف�شول، ظهر فيها ح�شن التق�شيم 

والرتتيب، وكان هذا هدًفا من اأهدافه، فقد قال يف خطبة كتابه: “وتكلفت فيه مزيد 

.
تاأنق يف حت�شني الرتتيب، وزيادة حتذق يف التنقيح والتهذيب...”)4)

رَت ملطالعتها، واأدمنت مراجعتها،  وقال يف مقدمة كتابه “الوجيز”: “فاإن اأنت ت�شمَّ

وتفطنت لرموزها ودقائقها، واملرعّيِة يف ترتيب م�شائلها، اجتزاأت بها عن جملدات 

اأي عبدالعظيم حممود الديب، حمقق كتاب “نهاية املطلب يف دراية املذهب”.  (((

املجموع �شرح املهذب ))/3).  (((

العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية” ))/334).  (3(

الو�شيط ))/04)).  (4(
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ثقيلة، فهي على التحقيق اإذا تاأملتها ق�شرية عن طويلة، فكم من كلم كثرية ف�شَلْته 

.
كلٌم قليلة”)))

ففي كتاب احلج -مثًل-، افتتحه بذكر اأدلة احلج، ثم قال: “هذا متهيد الباب، 

�شرائط  وال�شوابق، وهي  املقدمات  الأول: يف  اأق�شام:  ومقا�شده يح�شرها يف ثلثة 

�شحة احلج ووجوبه، ومواقيت احلج، الثاين: يف املقا�شد، وهي ما يجب فعله وتركه 

يف احلج، وكيفية وجوه اأدائه، الثالث: يف التوابع واللواحق، وهي فوات احلج والدماء 

الواجبة فيه، واأبدالها”.

اإىل  والباب  اأبواب،  اإىل  الثلثة، ق�شمها  الأق�شام  اإىل كل واحد من  اإذا جاء  ثم 

ف�شول، والف�شل اإىل م�شائل اأو مباحث، فاإذا �شّذ عن ذلك �شيء اأتى بها اآخًرا حتت 

.
(((

عنوان )فرع( اأو )فروع(

 :
(3(

�شاد�ًشا: كتاب )العزيز �شرح الوجيز( للرافعي )ت: 623هـ(

 يف  “وكانت م�شنفات اأ�شحابنا  كتاب )�شرح الوجيز( قال عنه النووي: 

نهاية من الكرثة ف�شارت منت�شرات، مع ما هي عليه من الختلف يف الختبارات، 

املطلعني  الغوا�شني  املوفقني  من  اأفراد  اإل  ذلك  اأجل  من  املذهب  يحقق  ل  ف�شار 

متاأخري  من  احلمد-  وله  وتعاىل  -�شبحانه  اهلل  فوفق  العاليات،  الهمم  اأ�شحاب 

اأ�شحابنا من جمع هذه الطرق املختلفات، ونقح املذهب اأح�شن تنقيح، وجمع منت�شرة 

بعبارات وجيزات، وحوى جميع ما وقع له من الكتب امل�شهورات، وهو الإمام اجلليل 

اأبو القا�شم الرافعي ذو التحقيقات، فاأتى يف كتاب  املربز املت�شلع من علم املذهب 

الوجيز )�ض: 06)).  (((

انظر: ترتيب اأبواب الو�شيط يف اجلدول.  (((

هو: عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي، اأبو القا�شم الرافعي القزويني، فقيه، �شاحب ال�شرح الكبري   (3(

امل�شمى بالعزيز من كبار ال�شافعية، ولد �شنة: 557هـ، كان له جمل�ض بقزوين للتف�شري واحلديث، وتويف 

فيها، له م�شنفات: “فتح العزيز يف �شرح الوجيز للغزايل” يف الفقه، و“�شرح م�شند ال�شافعّي” وغريها، 

وتويف �شنة: 3)6هـ. انظر: طبقات ال�شافعية الكربى لبن ال�شبكي )8/)8)(، تاريخ الإ�شلم للذهبي 

.(74(/(3(
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)�شرح الوجيز( مبا ل كبري مزيد عليه من ال�شتيعاب مع الإيجاز والإتقان واإي�شاح 

 .
العبارات”)))

، وو�شفه �شاحب “ك�شف الظنون” 
قال الأ�شنوي: “مل ُي�شّنف يف املذهب مثله”)))

بقوله: “ وجيز اللفظ، ب�شيط املعاين، حمرر املقا�شد، مهذب املباين، ح�شن التاأليف 

. وقد قال 
 والرتتيب، جيد التف�شيل والتبويب؛ ولذلك عكفوا عليه بال�شرح والنظم”)3)

الإمام  ببيتني يف �شمن مدح  “وقد مدحته  �شعًرا، فقال:  الرافعي  الأ�شنوي يف كتب 

 :
(4(

الرافعي  وهما

الُعـــل نيـــِل  اإىل  �شـــما  َمـــن  الرافـِعيـــا  العزيـز  العلـِم  اإىل  ونحـا 

ون�شـيَبُه امل�شطفـى  �َشـِميَّ  “ العزيز”  الرافعيَقلَّـد  والزم  ُمطاَلَعة 

وقال ابن الوردي يف ترجمة الرافعي: “ وعلى  �شرحه  الكبري العزيز  اليوم اعتماد 

.
املفتني واحلكام يف الدنيا”)5)

الذي هو خزانة علم  املن�شور،  “�شاحب  ال�شرح  امل�شهور  كالعلم  ابن كثري:  وقال 

اأ�شحابنا يف  واإليه يرجع عامة الفقهاء من  ال�شافعي املربزين للنظار،  اأئمة مذهب 

.
هذه الأع�شار يف غالب الأقاليم والأم�شار”)6)

عامة  يرجع  واإليه  املن�شور  “ �شاحب  ال�شرح  امل�شهور  كالعلم  �شهبة:  ابن  وقال 

.
الفقهاء من اأ�شحابنا يف هذه الأع�شار يف غالب الأقاليم والأم�شار”)7)

وقد اعتمد الرافعي يف ترتيبه على ترتيب “الوجيز” للغزايل يف اأبوابه وف�شوله، 

رو�شة الطالبني وعمدة املفتني ))/5)  (((

املهمات يف �شرح الرو�شة والرافعي ))/)))).  (((

ك�شف الظنون ))/6)6).  (3(

املهمات يف �شرح الرو�شة والرافعي ))/93).  (4(

تاريخ ابن الوردي ))/45)).  (5(

طبقات ال�شافعيني )�ض4)8).  (6(

طبقات ال�شافعية لبن قا�شى �شهبة ))/75).  (7(
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فقد قال يف م�شاألة يف كتاب الطلق: “واْعَلم اأن  امل�شاألة  لي�شت  من  التعليقات  يف  �شْيء 

.
لكن التزام ترتيب الكتاب اقت�شى جعلها ههنا”)))

ومع ذلك فقد يخرج عن ترتيب الكتاب يف م�شائل الف�شل، دون الكتب والأبواب، 

ل  ترتيب  الكتاب،  فقال -يف باب احلج، اأ�شباب التحلل-: “لو ذهبت اأراعي يف الَف�شْ

.
مل نظفر بالَك�ْشِف الذي َنْنَعُته، فاحتمل التقدمي والتاأخري”)))

ون�ّض �شراحة على خروجه عن ترتيب اأ�شله “الوجيز”، فقال - يف كتاب الإجارة، 

الباب الثالث: يف الطوارئ املوجبة: “ نورد  م�شائل  الف�شل  والتي  ي�شلك  معها  على  ما 

.
 يوجيه ال�شرح، ول نراعي ترتيب الكتاب...”)3)

والتاأخري يف �شورة  “التقدمي  الكتاب، فقال:  ترتيب  �شبب خروجه عن  بنّي  وقد 

.
الف�شل اأقرب اإىل الإي�شاح، وتهذيب املق�شود؛ فل يراعى  ترتيب  الكتاب فيه”)4)

 :
(5(

�شابًعا: كتاب )رو�شة الطالبني(، وكتاب: )منهاج الطالبني( للنووي )ت: 676هـ(

كتاب: “رو�شة الطالبني”: هو اخت�شار وترتيب وتنقيح )للعزيز ب�شرح الوجيز( 

، قال ابن حجر الهيتمي يف اأثناء كلم من 
(6(

للرافعي، كما ذكر النووي يف مقدمته

واخت�شر  النووي  جاء  “ثم  املخت�شرات-:  عن  تكلم  اأن  -بعد  املقال”  حترير  “ذيل 

هذا ال�شرح العزيز ونّقحه وحرره وا�شتدرك على كثري من كلمه مما وجده حمًل 

العزيز �شرح الوجيز )3/9))).  (((

العزيز �شرح الوجيز )4/3)4).  (((

العزيز �شرح الوجيز )64/6)).  (3(

العزيز �شرح الوجيز )))/387(، وانظر ترتيب اأبواب العزيز يف اجلدول.  (4(

هو: يحيى بن �شرف بن مري بن ح�شن بن ح�شني النووي حميي الدين اأبو زكريا، �شيخ الإ�شلم اأ�شتاذ   (5(

املتاأخرين احلافظ الفقيه املحدث ال�شافعي، �شمع من الزين النابل�شي وابن عبدالدائم وجماعة، وتفقه 

على الكمال اإ�شحق املغربي واجلمال الإربلي، وروى عنه املزين وغريه، وباجلملة كان �شيد زمانه، وقد 

جمع تلميذه اأبو احل�شن ابن العطار ترجمة ح�شنة له، تويف �شنة 676 هـ، عن خم�ض واأربعني �شنة، �شنف 

م�شنفات كثرية ومنها: “�شرح م�شلم”، والرو�شة، ومنهاج الطالبني وغريها. انظر: طبقات ال�شافعية 

لل�شبكي )395/8( وطبقات ال�شافعية لبن قا�شى �شهبة ))/53)( و�شلم الو�شول )403/3).

انظر: رو�شة الطالبني وعمدة املفتني ))/4)  (6(
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.
لل�شتدراك و�شمى هذا املخت�شر: “رو�شة الطالبني”)))

وهذا الأ�شنوي، وهو اأ�شد املعرت�شني على النووي، ا�شتهر عنه باأنه كان يفتي مبا 

.
يف “الرو�شة”، واإن �شّعفه يف “مهماته”)))

واأما عن ترتيب الكتاب، فقد ذكر يف املقدمة اأنه ملتزم برتتيب اأ�شله، فقال: “... 

.
واألتزم ترتيب الكتاب -اإل نادًرا- لغر�ض من املقا�شد ال�شاحلات...”)3)

ويوؤكد هذا املعنى يف مو�شع اآخر -وذلك عند م�شاألة من م�شائل الطلق- حيث 

“وهذه امل�شاألة لي�شت من التعليق يف �شيء، لكن التزام  ترتيب  الكتاب اقت�شى  قال: 

 .
جعلها هنا”)4)

بعد  وتاأليفه  للرافعي،  “املحرر”  لكتاب  اخت�شار  فهو  الطالبني”  “منهاج  واأما 

كونه  “املنهاج”  يف  ما  فاملعتَمد  فيهما  النووي  كلم  اختلف  فاإن  لذا  “الرو�شة”؛ 

.
(5(

الأخري

واأما عن ترتيب “املنهاج”، فقد وقع الّت�شريح يف مقدمته بالتزام ترتيب اأ�شله اإل 

قدم بع�ض م�شائل الف�شل ملنا�شبٍة اأو اخت�شار، ورمبا قدمُت 
ُ
يف موا�شع، فقال: “وقد اأ

. يعني على خلف ترتيب “املحّرر”.
ف�شًل للمنا�شبة”)6)

قال اخلطيب ال�شربيني: “مراعاة لت�شهيل حفظه وترتيبه وت�شهيل فهمه وتقريبه، 

الإح�شار  باب  يف  فعل  كما  للمنا�شبة(  ف�شًل  قدمت  )ورمبا  امل�شاكلة:  واملنا�شبة 

يف  فعله  وما  عليه  قدمه  واملحرر  اجلزاء،  على  الكلم  عن  اأّخره  فاإنه  والفوات، 

مقدمة التهذيب يف فقه الإمام ال�شافعي ))/49(، واملدخل اإىل درا�شة املذاهب الفقهية )�ض)5).  (((

انظر: الفوائد املدنية للكردي )�ض: 53).  (((

رو�شة الطالبني وعمدة املفتني ))/5).  (3(

رو�شة الطالبني وعمدة املفتني )8/)7)).  (4(

ذكر ذلك ال�شيخ: حممد �شالح العقاد، فقيه ال�شافعية يف الديار ال�شامية، يف تقريظه على كتاب “رو�شة   (5(

الطالبني”، حتقيق: زهري ال�شاوي�ض، الكتب الإ�شلمي، الطبعة الثالثة، ))4)هـ.

منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه )�ض8).  (6(
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اأن  اأح�شن؛ لأنه ذكر حمرمات الإحرام واأخرها عن ال�شطياد، ول �شك  “املنهاج” 

الإح�شار  فتقدمي  بال�شطياد،  لتعلقه  له  منا�شب  ال�شيد  جزاء  يف  التخيري  ف�شل 

.
والفوات عليه غري منا�شب كما ل يخفى”)))

يف  ولي�ض  الفروع،  يف  هو  اإمنا  والتاأخري  التقدمي  يف  الختلف  اأن  يوؤّكد  وهذا 

بالف�شل  قيد  اإمنا  الف�شل(  م�شائل  )بع�ض  املنت:  “قول  ال�شرواين:  قال  الأبواب، 

اإ�شعاًرا باأنه اإمنا يقّدم من ف�شل اإىل غريه يف الباب، ولو اأطلق �شمل التقدمي من باب 

.
اأو كتاب اإىل اآخر مع اأنه مل يرد ذلك؛ اإذ من �شاأنه فوات املنا�شبة والخت�شار”)))

.
(3(

ثامًنا: كتاب )حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج( لبن حجر الهيتمي )ت: )97هـ(

كتاب: “حتفة املحتاج”، هو اأحد الكتب واأ�شهرها من كتب ابن حجر الهيتمي، فقد 

كان متميًزا بغزارة يف التاأليف مع العمق يف البحث؛ لذلك ا�شتحق املكانة الُعظمى بني 

الفقهاء بعده، وقد ا�شتق�شى الدكتور: اأجمد ر�شيد م�شنفاته فلبغت )48)( كتاًبا يف 

 .
(4(

مو�شوعات متنوعة، وبلغ عدد كتب الفقه )78( كتاًبا ور�شالة

ما  عليه  ّنف  �شُ حيث  كبرية،  عناية  “التحفة”  بكتابه  الفقهاء  عناية  بلغت  وقد 

ال�شافعية يف  “التحفة”، معتمد  كتاب  وُيعترب   ،
(5(

يربو على خم�ض وع�شرين م�شنًفا

ال�شام واأكرث اليمن واحلجاز غريها، قال ال�شيخ علوي ال�شقاف يف: “خمت�شر الفوائد 

اليمن  واأكرث  وداغ�شتان،  والأكراد  وال�شام،  ح�شرموت  علماء  “ذهب  فقال:  املكية” 

والنجم  املحتاج ))/56(،  وانظر: حتفة  املنهاج ))/0))(،  األفاظ  اإىل معرفة معاين  املحتاج  مغني   (((

الوهاج ))/)))(، وبداية املحتاج ))/03)).

حا�شيته على التحفة املحتاج ))/56).  (((

هو: �شهاب الدين اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي-باملثناة الفوقية ن�شبة ملحلة اأبي الهيتم من   (3(

اأقاليم م�شر ال�شافعي، الفقيه املحدث �شاحب التاآليف العديدة التي عليها املدار عند ال�شافعية، يروي 

عن القا�شي زكريا، واحلافظ ال�شيوطي، ولد �شنة: 909هـ، وتويف �شنة: 974هـ، من موؤلفاته وهي زهاء 

ثمانني ت�شنيًفا: )�شرح ال�شمائل(، و )وحتفة املحتاج(. انظر: �شلم الو�شول ))/30)(، وخل�شة الأثر 

))/66)(، والبدر الطالع ))/09)).

انظر: الإمام ابن حجر الهيتمي واأثره يف الفقه ال�شافعي، لأجمد ر�شيد )�ض: 49).  (4(

انظر: الإمام ابن حجر الهيتمي واأثره يف الفقه ال�شافعي، لأجمد ر�شيد )�ض: 54).  (5(
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واحلجاز: اإىل اأن املعتمد ما قاله ال�شيخ ابن حجر يف كتبه، بل يف “حتفته”؛ ملا فيها 

من اإحاطة ن�شو�ض الإمام مع مزيد تتّبع املوؤلف فيها، ولقراءة املحققني لها عليه، 

.
الذين ل يح�شون كرثة...”)))

وقال الكردي يف “الفوائد املدنية”: “وقد راأيُت نقًل عن العلمة ال�شيد عبدالرحمن 

بن حممد العيدرو�ض، ما ن�شه: الواجب على ال�شخ�ض الغري العارف مبراتب التوجيه 

والتعليل، اأنه اإذا اأراد الفتيا فعليه اإذا اختلفت كتب ابن حجر بـ”التحفة”، كما جرى 

عليه اأكابر من املحققني، بل �شائر م�شايخنا... ملا فيها من الإحاطة بالن�شو�ض مع 

 .
مزيد التحرير وكرثة قراءتها على ال�شيخ”)))

“منهاج الطالبني” للنووي، والكتاب �شرح متو�شط،  وهو كتاب �شرح فيه املوؤلف 

لكنه من اأنف�ض كتب املذهب، واأف�شلها بالفروع الفقهية، �شار يف ترتيبه كرتتيب اأ�شله 

.
(3(

“املنهاج” للنووي

 :
(((

تا�شًعا: كتاب )نهاية املحتاج اإىل �شرح املنهاج(، ل�شهاب الدين الرملي )ت: )100هـ(

كتاب” نهاية املحتاج” لل�شهاب الرملي، هو اأ�شهر م�شنفاته قال يف مقدمته: “... 

خّم�شت  فيه  عّدة  كتب من الفن م�شتهرة وموؤلفات معتربة، من �شروح الكتاب و�شروح 

للمتاأخرين  وغريها  والت�شحيح  املنهج  و�شرح  والرو�ض  البهجة  و�شرحي  الإر�شاد 

واإخواننا ال�شادة الأفا�شل املعا�شرين على اختلف تنوعها، فاأخذت زبدها ودررها، 

.
ومررت على ريا�ض جملة منها على كرثة عددها...”)5)

خمت�شر الفوائد املكية، لعلوي ال�شقاف )�ض: 76).  (((

الفوائد املدنية )�ض: 60).  (((

انظر: جدول ترتيب اأبواب الفقه يف التحفة.  (3(

هو: حممد بن اأحمد بن حمزة، امللقب �شم�ض الدين ابن �شهاب الدين الرملي، امل�شري، الأن�شاري،   (4(

اإفتاء  ويل  وغريهما،  زكريا  القا�شي  الإ�شلم  و�شيخ  والده،  عن  اأخذ  ال�شغري،  بال�شافعي  ال�شهري 

ال�شافعية، وجمع فتاوى اأبيه، ولد �شنة: 9)9هـ، وتويف �شنة: 004)هـ، و�شّنف �شروًحا، وحوا�شي كثرية، 

منها: )غاية البيان يف �شرح زبد ابن ر�شلن( و)نهاية املحتاج(. انظر: خل�شة الأثر يف اأعيان القرن 

احلادي ع�شر )3/)34(، والبدر الطالع ))/)0)).

نهاية املحتاج اإىل �شرح املنهاج ))/3)).  (5(



د.  حممد بن معيض آل دوّاس الشهراني

العدد  الثامن واخلمسون  873العدد  الثامن واخلمسون 872

 وُيعترب كتاب “نهاية املحتاج” معتَمد ال�شافعية يف م�شر، فقد قال ال�شيخ علوي 

ال�شقاف يف: “خمت�شر الفوائد املكية”: “ذهب علماء م�شر اأو اأكرثهم اإىل اعتماد ما 

ا يف “نهايته”؛ لأنها قرئت على املوؤلف اإىل اآخرها  قاله ال�شيخ الرملي يف كتبه خ�شو�شً

.
يف اأربعمائة من العلماء، فنقدوها و�شّححوها، فبلغت �شحتها اإىل حّد التواتر”)))

الفقه  يف  املعتمد  )676هـ(  للنووي  الطالبني”  “منهاج  كتاب  املوؤلف  فيه  و�شرح 

وهو �شرح متو�شط، و�شح معاين املنهاج وبني األفاظه واأورد الأحكام مف�شلة، والفروع 

م�شروحة، واأطنب فيه اأحياًنا حيث يقت�شي املقام.

ِمن  جملة  ذكر  وقد   ،
(((

للنووي “املنهاج”  كاأ�شله  اأبوابه  ترتيب  يف  �شار  وقد 

.
(3(

املنا�شبات الأبواب الفقهية ذكرتها يف الختلفات

ع�شرهما  يف  الرملي  وال�شهاب  الهيتمي،  حجر  ابن  ال�شيخان-اأعني:  ويعترب 

كالرافعي والنووي، قال ال�شيخ: حممد با�شودان-وهو يتحدث عن كتابيها: “لكن تعلم 

به جلَلَة هذين الكتابني وعلَوّ �شاأن موؤلَفيهما؛ اإذ �شارا عند املتاأخرين َعَلَمي هدى 

، اإىل اأقوالهما يت�شارع العلماُء بالقبول، ويقدمونهما على من ي�شاويهما  واإماَمي َحٍقّ

. ونقل الكردي عن ال�شيد عمر الب�شري: “اأن من اختلف عليه 
من الأكاِبِر الفحول”)4)

، بل نقل الكردي عن ال�شيخ 
ابن حجر والرملي -كما ُحقق- فليعتمد اأيهما �شاء”)5)

�شعيد �شنبل املكي اإنه ل يجوز للمفتي اأن يفتي مبا يخالف: “التحفة”، و”النهاية”، واإن 

.
(6(

وافق بقية كتبهما الأخرى

خمت�شر الفوائد املكية، علوي ال�شقاف )�ض: 74).  (((

انظر جدول ترتيب اأبواب الفقه يف التحفة.  (((

انظر الختلفات يف ترتيب املو�شوعات الفقهية.  (3(

املعتمد عند ال�شافعية، ملحمد بن عمر الكاف )�ض: 90)).  (4(

الفوائد املدنية )�ض: )6).  (5(

انظر: الفوائد املدنية )�ض: 64).  (6(
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املبحث الثالث

تق�سيم الفقه وترتيب اأبوابه يف م�سنفات ال�سافعية ومنا�سباتها

وفيه ثلثة مطالب: 

املطلب الأول

تق�سيم الفقه يف م�سنفات ال�سافعية

يف  وت�شابهت  ونّقحت،  حّررت،  ال�شافعية  عند  الفقه  كتب  اأن  تقدم  مما  يظهر 

التق�شيم الكلي للفقه، وتقاربت اإجماًل يف ترتيب اأبوابه، واختلفت يف بع�ض م�شائله 

 :
(((

وف�شوله، وقد ق�ّشم ال�شافعية الفقه تق�شيًما رباعًيا، وذلك على النحو التايل

وال�شيام  والزكاة  واجلنائز  وال�شلة  )الطهارة  وفيه:  العبادات،  الأول:  الربع 

واحلج...(.

والتفلي�ض  والرهن  والقر�ض  وال�شلم  )البيع  وفيه:  املعاملت،  الثاين:  الربع 

واحلوالة وال�شركة والوكالة...(.

والرجعة  والطلق  واخللع  والق�شم  )النكاح  وفيه:  املناكحات،  الثالث:  الربع 

والإيلء والظهار...(. 

والق�شاء  واحلدود،  والديات،  )اجلراح  وفيه:  اجلنايات،  الرابع:  الربع 

وال�شهادات...(.

وجه تق�شيم الفقه اإىل هذه الأق�شام الأربعة، ومنا�شبات الرتتيب: 

الغرر  وانظر:  املتقدمني،  كتب  موجودة يف  كانت  واإن  املتاأخرين،  عند  وا�شحة  الق�شمة جندها  وهذه   (((

 ،((95/3( الطالبني  واإعانة   ،)58/(( للرملي  املحتاج  ونهاية   ،)((/(( الأن�شاري  لزكريا  البهية 

وحا�شية اجلمل ))/6)).
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اأما وجه هذا التق�شيم الرباعي للفقه، فقد ذكره �شيخ الإ�شلم زكريا الأن�شاري، 

اأو  مبناكحة  اأو  مبعاملة  اأو  بعبادة  تتعلق  اأن  اإما  “ول  �شك  اأن  اأحكام  ال�شرع  فقال: 

بجناية؛ لأن الغر�ض من البعثة نظم اأحوال العباد يف املعا�ض واملعاد، وانتظامها اإمنا 

يكون بكمال قواهم النطقية وال�شهوية والغ�شبية.

فما ُيبحث عنه يف الفقه اإن تعلق بكمال النطقية فالعبادة اإذ بها كمالها، اأو بكمال 

بكمال  اأو  فاملناكحة،  ونحوه  بالوطء  اأو  فاملعاملة،  ونحوه  بالأكل  تعلق  فاإن  ال�شهوية، 

.
(((

، وبنحوه ذكر ال�شهاب الرملي
(((

الغ�شبية فاجلناية 

يليه ربع املعاملت،  العبادات، ثم  واأما منا�شبة هذا الرتتيب، حيث قّدموا ربع 

ثم ربع النكاح، ثم ربع اجلنايات اأخرًيا، فقد قال الرملي: “واأهّمها العبادة؛ لتعلقها 

بالأ�شرف، ثم املعاملة؛ ل�شدة احلاجة اإليها؛ ثم املناكحة؛ لأنها دونها يف احلاجة، ثم 

.
اجلناية لقلة وقوعها بالن�شبة ملا قبلها، فرّتبوها على هذا الرتتيب”)3)

واأّكد هذا املعنى الدمريي ال�شافعي وزاد عليه، فقال: “ملا انتهى من ربع العبادات 

املق�شود بها التح�شيل الأخروي، وهي اأهم ما خلق لها الإن�شان اأعقبه بربع املعاملت 

املق�شود منها التح�شيل الدنيوي؛ ليكون �شبًبا للأخروي؛ واأّخر عنهما ربع النكاح؛ 

لأن �شهوته متاأخرة عن �شهوة البطن، واأخر ربع اجلنايات واملخا�شمات؛ لأن  ذلك 

.
 غالًبا  اإمنا  يكون  بعد  �شهوتي البطن والفرج”)4)

وهذا املعنى تناقله كثري من ال�شافعية وغريهم، فنلحظ اأنهم بداأوا بالعبادات ملا 

فيها من التح�شيل الأخروي، ثم املعاملت؛ لأنها ل تقع عبادة اإل بق�شد القربة، فقد 

بني اهلل �شبحانه وتعاىل يف كتابه اأنه ما خلق اخللق اإل لعبادته، فقال: )ڄ   ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]الذاريات: 56[، “فلما كانت العبادات املح�شة هي املق�شود 

انظر: الغرر البهية يف �شرح البهجة الوردية ))/))).  (((

انظر: نهاية املحتاج اإىل �شرح املنهاج ))/59).  (((

نهاية املحتاج اإىل �شرح املنهاج ))/59).  (3(

النجم الوهاج يف �شرح املنهاج )7/4).  (4(
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ِمن خلق النا�ض من �شلة وزكاة ونحو ذلك، كانت العناية بها اآكد، وتقدميها اأوجب.

اأما املعاملت؛ فاإنها ل تقع عبادة اإل بق�شد القربة؛ فلو اأن اإن�شاًنا باع اأو ا�شرتى، 

فاإن العبادة يف بيعه و�شرائه ل حت�شل اإل اإذا ق�شد القربة، واإل هي يف الأ�شل معاملة 

وهو  الأ�شلي  املق�شود  قدم  ذلك،  على  وبناًء  ودنياه،  الإن�شان  بحياة  تتعلق  دنيوية 

العبادة على ما هو تبع له، وهو باب املعاملت، فاأجمع الفقهاء واملحدثون على تقدمي 

.
اأبواب العبادات على اأبواب املعاملت”)))

الأق�شام  تلك  واأبواب  كتب  واأما  للفقه،  ال�شافعية  عند  العام  التق�شيم  هو  فهذا 

وموا�شيعها فقد وقع الختلف يف ترتيبها، وهذا ما �شاأبحثه يف املطلب التايل: 

املطلب الثاين

موا�سع الختالف يف ترتيب الأبواب الفقهية يف م�سنفات ال�سافعية

مما تقدم نلحظ ا�شرتاك فقهاء ال�شافعية يف م�شنفاتهم الفقهية ب�شكل عام يف 

التق�شيم الكلي لأبواب الفقه، اإل اأنهم اختلفوا يف بع�ض الكتب والأبواب، وذلك على 

النحو التايل: 

1- اختالفهم يف كتاب َق�ْشم ال�شدقات: 

اختلف ال�شافعية يف ترتيب كتاب َق�ْشم ال�شدقات: 

الرتتيب الأول: 

العبادات، وهذا كما  اآخر كتاب الزكاة، يف ربع  و�شع كتاب ق�شم ال�شدقات يف 

يف  النووي  وتابعهما  لل�شريازي،   
“املهذب”)3) يف  وكذلك   ،

(((

لل�شافعي “الأم”  يف 

ربع  اآخر  اإىل  الباب  هذا  اأخر    الرافعي  الإمام  اأن  “اعلم  فقال:  “الرو�شة”، 

�شرح زاد امل�شتقنع لل�شنقيطي، ))/6)) .   (((

انظر: الأم لل�شافعي ))/76).  (((

انظر: املهذب لل�شريازي ))/308).  (3(
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املعاملت فعطفه على ق�شم الفيء والغنيمة، وهناك ذكره املزين  والأكرثون، 

وذكره هاهنا الإمام ال�شافعي  يف )الأم( وتابعه عليه جماعات، فراأيت هذا 

.
اأن�شب واأح�شن فقدمته”)))

كتاب  بعد  يكون  اأن  فنا�شب  بالزكاة،  ال�شدقات  باب  تعّلق  الرتتيب:  ووجه هذا 

ق�شم  كتاب  هذا-اأي:  “وذكر  اأكرث  الأ�شحاب  كاملخت�شر  حجر:  ابن  قال  الزكاة، 

الإمام  يجمعه  ك�شابقيه  لأنه  والغنيمة-؛  الفيء  ق�شم  كتاب  ال�شدقات-هنا-اأي: 

اأن�شب وجرى عليه يف  بها، ومن ثم كان  لتعلقه  الزكاة؛  اآخر  واأقّلهم كالأم  ويفرقه، 

.
(3(

، وبنحوه قال الرملي
الرو�شة”)))

الرتتيب الثاين:

 ،
(4(

ذكره املزين يف “املخت�شر” اآخر كتاب البيع بعد كتاب ق�شم الفيء والغنيمة

، والتزم به الرافعي 
(6(

، والغزايل يف كتبه
وتبعه الإمام اجلويني يف “نهاية املطلب”)5)

، وخالفه يف “الرو�شة”-
، كما جرى عليه النووي يف “املنهاج”)8)

يف “ال�شرح الكبري”)7)

كما تقدم-مع اأنها خمت�شر ل�شرح العزيز.

الإمام  كون  يف  والغنيمة  الفيء  مع  تت�شابه  ال�شدقات  اأن  الرتتيب:  هذا  ووجه 

يتوىل جمعها وتق�شيمها، قال البلقيني: “ثم اختلف الأ�شحاب يف “ق�شم ال�شدقات”، 

فمنهم من ذكره هنا -اأي يف نهاية كتاب الزكاة-، ومنهم من ذكره بعد ق�شم الفيء 

رو�شة الطالبني ))/307(، وقال يف املجموع )6/)6)): “وذكره الإمام ال�شافعي يف الأم هنا مت�شًل   (((

بكتاب الزكاة وتابعه امل�شنف واجلرجاين واملتويل واآخرون وهو اأح�شن”.

حتفة املحتاج )49/7)).  (((

انظر: نهاية املحتاج )6/)5)).  (3(

خمت�شر املزين )55/8))  (4(

انظر: نهاية املطلب يف دراية املذهب )))/533).  (5(

انظر: الو�شيط يف املذهب )4/)55)  (6(

انظر: العزيز �شرح الوجيز )5/7)3)  (7(

انظر: منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه )�ض: )0))  (8(
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“املخت�شر”؛ لأن ما يقوم الأئمة  والغنيمة ملنا�شبته له يف الق�شم، وهو الذي وقع يف 

.
بق�شمته ثلثة اأموال: مال ال�شدقات، ومال الفيء، ومال الغنيمة”)))

ق�شم  كتاب  -اأي:  هذا  “وذكر  اأكرث  الأ�شحاب  كاملخت�شر  حجر:  ابن  وقال 

 ،
ال�شدقات- هنا -اأي: بعد الفيء والغنيمة-؛ لأنه ك�شابقيه يجمعه الإمام ويفرقه”)))

.
(4(

، واخلطيب ال�شربيني
(3(

وبنحوه قال الرملي

لتعلقها  نهايته؛  يف  الزكاة  كتاب  عقب  يو�شع  ال�شدقات  ق�شم  كتاب  اأن  والراجح 

بكتاب الزكاة؛ اإذ املق�شود بَق�ْشم ال�شدقات: تق�شيم الزكوات الواجبة على م�شتحقيها، 

وهي عبادة فنا�شب ذكره يف ربع العبادات.

2- اختالفهم يف ترتيب: ال�شحايا، وال�شيد، والذبائح، والأطعمة، والنذور: 

الرتتيب الأول: 

عت هذه الكتب يف اآخر ربع العبادات، نهاية كتاب احلج، وقبلها الكلم عن  و�شِ

، ومثله ال�شريازي يف “املهذب” اإل اأنه قدم 
(5(

الهدي، وذلك كما يف “الأم” لل�شافعي

 .
، واختاره النووي يف “الرو�شة”)7)

(6(

بع�ض هذا الكتب على بع�ض

اأن  “اعلم  قال:  حيث  النووي  ذكره  ما  الهدي،  بعد  ال�شحايا  كتاب  و�شع  ووجه 

الإمام الرافعي ، ذكر كتاب ال�شحايا، وال�شيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة، 

منا�شبة اأبواب الفقة، للبلقيني )�ض: 4)).  (((

حتفة املحتاج )49/7)).  (((

انظر: نهاية املحتاج )6/)5)).  (3(

انظر: مغني املحتاج )73/4)).  (4(

انظر: الأم لل�شافعي ))/48)).  (5(

فذكر بعد الهدي: الأ�شحية، ثم العقيقة، ثم النذر، ثم الأطعمة، ثم ال�شيد والذبائح. انظر: املهذب   (6(

لل�شريازي ))/457).

انظر: رو�شة الطالبني )3/)9)).  (7(
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، وهناك  ذكرها  املزين،  واأكرث  الأ�شحاب، 
(((

والنذور، يف اأواخر الكتاب بعد امل�شابقة

.
وذكرها طائفة منهم هنا، وهذا اأن�شب، فاخرتته”)))

ووجه الأن�شبية لو�شع كتاب ال�شيد يف نهاية العبادات؛ لأن  طلب  احللل  فر�ض 

، وكذا ووجه و�شع كتاب الأطعمة، يف باب العبادات، ما قاله 
(4(

، وهو عبادة
(3(

 عني

اأن  طلب  العبادات  ربع  يف  الباب  هذا  ذكر  وجه  الأطعمة،  “كتاب  الكبري:  الرملي 

، اأي فنا�شب اإحلاقه بفرو�ض العبادات.
 احللل  فر�ض  عني”)5)

يح�شن  بالعبادات،  لإحلاقه  منا�شبة  يح�شن  كما  باأن هذا  التوجيه،  وُتعقب هذا 

اأ�شحاب القول الثاين  ا منا�شبة ذكرها عقب اجلهاد، فهو عبادة، وقد ذكرها  اأي�شً

هناك  ذكرها  اإمنا  “الرو�شة”  �شاحب  اأن  يظهر  “والذي  ال�شرواين:  وقال  بعدها، 

قبل  عقبه  ذكرها  ثم  ومن  الأحكام،  اأكرث  يف  ل�شرتاكهما  للهدي  الأ�شحية  ملنا�شبة 

.
ال�شيد، والذبائح”)6)

قلت: و�شرح البلقيني بهذه املنا�شبة فقال: “ثم اختلف الأ�شحاب يف الأ�شحية، 

فمنهم من اأوردها هنا )اأي بعد الهدي(؛ ملنا�شبة ذلك الهدي؛ لأن الهدي يقع من 

والذبائح  ال�شيد  بعد ذلك  تقع منهما، وذكروا  الأ�شحية  واملُْحِرم، وكذلك  احللل 

.
لتعلقها بذلك، وكذلك العقيقة...”)7)

الرتتيب الثاين: 

و�شعت يف ربع اجلنايات، بعد كتاب اجلهاد، فبداأوا بكتاب ال�شيد والذبائح، ثم 

قلت: بل ذكر الرافعي يف العزيز )))/3( ال�شيد قبل امل�شابقة، وذكر الأميان والنذور فقط. وانظر:   (((

جدول فهار�ض الأبواب.

رو�شة الطالبني )3/)9)).  (((

انظر: النجم الوهاج يف �شرح املنهاج )453/9).  (3(

انظر: حا�شية البجريمي على اخلطيب )93/4)).  (4(

حا�شيته على اأ�شنى املطالب ))/563).  (5(

حا�شية ال�شرواين على حتفة املحتاج )9/))3).  (6(

منا�شبة اأبواب الفقه، للبلقيني )�ض: 6)).  (7(
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ال�شحايا، ثم الأطعمة، ثم امل�شابقة والرمي، ثم الأميان والنذور، كما يف “املخت�شر” 

 ،
(((

للمزين، و“النهاية” للجويني، و“الو�شيط” للغزايل، و“العزيز” للرافعي، وغريهم

.
واختاره النووي يف “املنهاج”)))

ووجه و�شعها يف ربع اجلنايات، بعد كتاب اجلهاد، اأن اجلهاد تارة يكون فر�ض 

كفاية وتارة يكون  فر�ض  عني، وطلب احللل  فر�ض  عني، فنا�شب �شم فر�ض العني 

.
(3(

اإىل فر�ض العني، ولأن يف اأكرثها نوًعا من اجلناية

اجلهاد؛  ملا  فيه  من  عقب  هنا  ذكره  والذبائح،  ال�شيد  “كتاب  قليوبي:  وقال 

.
 الكت�شاب  بال�شطياد امل�شابه للكت�شاب بالغزو”)4)

ووجه ذكر كتاب ال�شحايا عقب ال�شيد والذبائح؛ ل�شرتاكها معه يف توقف احِلّل 

.
(5(

على الذبح يف اجلملة

اأورد ذلك كله  “ومنهم من  وقال البلقيني -بعد اأن ذكر الرتتيب الأول ووجه-: 

بعد امل�شابقة واملنا�شلة؛ ملا يف ال�شطياد من الرمي، في�شارع )اأي: في�شابه( املنا�شلة 

من هذه اجلهة، ومنهم من اأورد امل�شابقة واملنا�شلة يف عقود املعاو�شات... واختلفوا 

يف النذر، فمنهم من و�شعه مع الأميان؛ لأن نذر اللجاج كفارته كفارة ميني عند جمع 

من الأ�شحاب اأو خمري بينه وبينها عند جمع منهم، ومنهم من ذكره هنا ملنا�شبته 

.
للُقَرب املالية، فكان هذا اأوىل”)6)

يف كلم البلقيني املتقدم اأمران: 

والعزيز   ،)((9/7( والو�شيط   ،)(03/(8( املطلب  ونهاية   ،)388/8( املزين  خمت�شر  انظر:   (((

)))/3(، والتحفة )9/))3(، والنهاية )8/)))).

انظر: منهاج الطالبني )�ض7)3).  (((

انظر: حا�شية اجلمل على �شرح املنهج )33/5)(، وحا�شية البجريمي على �شرح املنهج )84/4)).  (3(

حا�شيتا قليوبي وعمرية )40/4)).  (4(

انظر: حا�شيتا قليوبي وعمرية )50/4)).  (5(

منا�شبة اأبواب الفقه، للبلقيني )�ض: 6)).  (6(
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، فقد تقدمت الإ�شارة اإىل اأنه مل 
(((”...

(((

الأول: قوله: “بعد امل�شابقة واملنا�شلة

يرد عند اأحد اأنه ذكر تلك الكتب بعد كتاب امل�شابقة واملنا�شلة، وقد جاءت 

اإما قبل كتاب امل�شابقة واملنا�شلة بعد كتاب اجلهاد وال�شري كالقول الثاين، 

واإما نهاية احلج يف اآخر ربع العبادات -كما يف القول الأول-، وهوؤلء ذكروا 

امل�شابقة واملنا�شلة يف حملها بعد كتاب اجلهاد وال�شري، ومنا�شبة ذلك لكون 

التاأهب  بهما  ُق�شد  اإذا  �شنتان  لأنهما  باجلهاد؛  متعلقة  واملنا�شلة  امل�شابقة 

.
(3(

للجهاد، كما ذكر البلقيني

الأمر الثاين: قوله: “ومنهم من اأورد امل�شابقة واملنا�شلة يف عقود املعاو�شات”، 

يف  اجلمهور،  خمالًفا  “املهذب”،  يف  ال�شريازي  ذكره  ما  اإىل  ي�شري  قلت: 

ترتيبهم لكتاب امل�شابقة، فذكره يف ربع املعاملت بعد اجلعالة، وقبل اإحياء 

املوات، و�شماه: “كتاب ال�شبق والرمي”، وهذا معنى قول البلقيني.

والذي يظهر اأن اإحلاق هذه الأبواب بالعبادات اأوىل منها باملعاملت، �شيما واأن 

ما ذكروه من منا�شبة اإحلاق ال�شيد بكتاب اجلهاد،  ملا  فيه  من  الكت�شاب  بال�شطياد 

امل�شابه للكت�شاب بالغزو، وهذه منا�شبة فرعية، والأقوى اأن تلحق بربع العبادات؛ لأن 

هذه املو�شوعات معظمها عبادات فذكر يف نهاية احلج الهدي، وهو عبادة، فنا�شب اأن 

ياأتي ذكر ال�شحايا ل�شرتاكهما يف اأكرث الأحكام، وذكروا بعد ذلك ال�شيد والذبائح 

لتعلقهما بذلك.

ثم اعلم اأن كتاب امل�شابقة واملنا�شلة، مل ي�شبق اأحد اأن �شنف فيه قبل ال�شافعي، 

.
قال ابن امللقن: “قال املزين: وهذا الكتاب  مل ُي�شبق  ال�شافعي اإىل ت�شنيفه”)4)

املنا�شلة لغة: مبعنى املغالبة، قال الأزهري: الن�شال يف الرمي، والرهان يف اخليل، وال�شباق يكون يف   (((

اخليل والرمي. انظر: الزاهر يف غريب األفاظ ال�شافعي )�ض: 69)).

منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 6)).  (((

انظر: منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 6)).  (3(

عجالة املحتاج اإىل توجيه املنهاج )759/4)(، وانظر: النجم الوهاج )583/9(، وفتح الرحمن ب�شرح   (4(

زبد ابن ر�شلن )�ض955(، وحتفة املحتاج )397/9(، ومغني املحتاج )66/6)).
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 يف ت�شنيف  اأحد من امل�شنفني الإمام ال�شافعي  “مل ي�شبق  قال اجلمل: 

هذا الباب، وكان الأن�شب ذكره قبل اجلهاد؛ لأنه كالو�شيلة له لنفعه فيه اإل اأن يقال 

اأخره للإ�شارة اإىل عدم توقف اجلهاد عليه ول�شتماله على ما ينفع فيه ولعدم توقف 

طلبه على املجاهد وذكره عقب الأطعمة لوجود الكت�شاب فيه بالعو�ض وقدمه على 

.
الأميان لعدم الحتياج اإليها فيه”)))

3- اختالفهم يف تقدمي وتاأخري: الفرائ�س والو�شايا: 

العبادات،  عن  الفرائ�ض  كتاب  تاأخري  على  م�شنفاتهم  يف  ال�شافعية  اتفق 

وجعله   ،
(((

تقريًبا املعاملت  كتاب  منت�شف  يف  جعله  جمهورهم  اأن  اإل  واملعاملت 

“املجموع”،  يف  النووي  وتبعه   ،
(3(

املعاملت ربع  اآخر  “املهذب”  يف  كما  ال�شريازي 

.
(4(

وغريه

كتاب  تاأخر  قالوا:  حيث  ال�شافعية؛  ِمن  جماعة  ذكره  ما  الرتتيب  هذا  ووجه 

اأحدهما من  اإىل  اأو  اإليهما  الإن�شان  الفرائ�ض  عن  العبادات  واملعاملت؛ ل�شطرار 

ال�شابقة على  باإدامة احلياة  ولأنهما متعلقان  اإىل موته؛  اأو غالًبا  دائًما  حني ولدته 

املوت؛ ولأنه ن�شف العلم؛ اأي: لتعلقه باملوت املقابل للحياة-كما يف احلديث-، فنا�شب 

.
(5(

ذكره يف ن�شف الكتاب

َبا 
َ
واحلديث امل�شار اإليه هو ما رواه اأبو هريرة : َقاَل َر�ُشوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا اأ

حا�شية اجلمل على �شرح املنهج )79/5)).  (((

انظر: الأم لل�شافعي )75/4(، خمت�شر املزين )38/8)(، ونهاية املطلب )5/9(، والو�شيط يف املذهب   (((

الطالبني )3/6)،  الوجيز )438/6(، ورو�شة  �شرح  والعزيز  للبغوي )3/5(،  والتهذيب   ،)(45/((

الأن�شاري  لزكريا  املطالب  واأ�شنى   ،)(93/(( للبلقيني  والتدريب  )�ض80)(،  الطالبني  ومنهاج 

)3/)(، وحتفة املحتاج )6/)38(، ونهاية املحتاج )3/6).

انظر: املهذب لل�شريازي ))/405(، ويف التنبيه يف الفقه ال�شافعي )�ض)5)(، وانظر: حلية العلماء   (3(

للقفال )59/6)(، والبيان للعمراين )7/9).

انظر: حلية العلماء لأبي بكر ال�شا�شي )59/6)(، والبيان للعمراين )7/9).  (4(

انظر: حا�شيتا قليوبي وعمرية )35/3)(، وحا�شية اجلمل )4/)(، واإعانة الطالبني )3/)6)).  (5(
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ُل �َشْيٍء ُيْنَزُع  وَّ
َ
ُف  اْلِعْلِم َوُهَو ُيْن�َشى، َوُهَو اأ ُه  ِن�شْ ُهَرْيَرَة َتَعلَُّموا  اْلَفَراِئ�َض َوَعلُِّموَها، َفاإِنَّ

.
(((

ِتي« مَّ
ُ
ِمْن اأ

وقد �شّرح البجريمي ال�شافعي بذلك فقال: “ثم ذكروا الفرائ�ض يف اأول الن�شف 

لتعلقه  ن�شًفا؛  و�شمي   ،
احلديث”))) يف  كما  العلم  ن�شف  اأنها  اإىل  للإ�شارة  الثاين 

باملوت املقابل للحياة، وقيل: الن�شف مبعنى ال�شنف واملراد بالن�شفني ال�شنفان، 

.
(3(

اأي النوعان

وعلى كلٍّ فاحلديث �شعيف، كما ذكره احلّفاظ، في�شقط به ال�شتدلل. 

ثم اختلفوا يف تقدمي وتاأخري كتاب الفرائ�ض على كتاب الو�شايا: 

الرتتيب الأول: 

فذهب اجلمهور، اإىل اأن كتاب الفرائ�ض اأوًل ثم كتاب الو�شايا، كما يف “الأم” 

“العزيز”،  “النهاية”، والرافعي يف  “املخت�شر”، واجلويني يف  لل�شافعي، واملزين يف 

.
(4(

والنووي يف “الرو�شة”، ويف “املنهاج”، وغريهم

ووجه تاأخري الو�شايا عن الفرائ�ض اأن قبولها ورّدها، ومعرفة قدر الثلث، ومن 

يكون وارًثا متاأخر عن املوت؛ ف�شقط القول باأن الأن�شب تقدميها على ما قبلها؛ لأن 

اأخرجه ابن ماجه يف �شننه ))/908( رقم: )9)7)(، واأخرجه العقيلي يف ال�شعفاء الكبري ))/)7))   (((

به... ويف حديثه  اإل  يعرف  ل  عليه،  يتابع  “ل  قال:  ثم  العطوف،  اأبي  بن  بن عمر  ترجمة حف�ض  يف 

نظر”، وكذا ذكره ابن عدي يف الكامل )76/3)( يف ترجمته ثم قال: “وَل ي�شح”، واأخرجه احلاكم 

واٍه مبرة”،  بن عمر  “حف�ض  الذهبي:  وقال  عليه،  يعلق  ومل  رقم: )7948(  امل�شتدرك )369/4(  يف 

وذكر له حديًثا اآخر ثم قال: “احلديثان �شعيفان”، وقال البيهقي يف ال�شنن الكربى )344/6) “تفرد 

به حف�ض بن عمر، ولي�ض بالقوي”، وقال احلافظ ابن حجر يف التلخي�ض احلبري )80/3)): “ومداره 

على حف�ض بن عمر بن اأبي العطاف وهو مرتوك”.

حا�شية البجريمي على اخلطيب )356/3).  (((

انظر: اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني )3/)6)).  (3(

انظر: الأم لل�شافعي )4/)9(، وخمت�شر املزين )43/8)(، واحلاوي الكبري )85/8)(، ونهاية املطلب   (4(

)0)/5(، والتهذيب للبغوي )5/)6(، والعزيز �شرح الوجيز )3/7(، ورو�شة الطالبني )97/6(، ومنهاج 

الطالبني )�ض89)(، وحتفة املحتاج )7/)(، ونهاية املحتاج )40/6(، واأ�شنى املطالب )9/3)). 
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.
(((

الإن�شان يو�شي ثم ميوت ثم ُتق�شم تركته

الرتتيب الثاين: 

، وتبعه 
وقّدم ال�شريازي كتاب الو�شايا، على كتاب الفرائ�ض، كما يف “املهذب”)))

 .
(3(

اآخرون

ووجه هذا القول اأن الإن�شان يو�شي ثم ميوت فُتق�شم تركته، فتقدمي الو�شايا على 

.
(4(

الفرائ�ض هو منا�شب لهذا املعنى؛ وهذا بح�شب الرتتيب الوجودي

هّم من الو�شايا، اإذ هي ثابتة 
َ
والأظهر ترتيب اجلمهور؛ لأن الفرائ�ض اأقوى، واأ

بحكم ال�شرع ل ت�شرف للميت فيها، والو�شايا عار�شة فقد توجد وقد ل توجد، فقدم 

تق�شم  ثم  ميوت،  ثم  يو�شي،  الإن�شان  لأن  قولهم:  واأما   ،
(5(

والثابت والأهم  الأقوى 

تركته، مردود باأن علم ق�شمة الو�شايا ودورياتها متاأخر عن علم الفرائ�ض وتابع له 

.
(6(

فتعني تقدمي الفرائ�ض كما درج عليه اأكرثهم

)- اختالفهم يف كتاب اجلعالة: 

الرتتيب الأول: 

من ال�شافعية من جعل كتاب اجلعالة بعد كتاب الإجارة، كالغزايل يف “الو�شيط”، 

، ومنهم ال�شريازي يف 
(7(

وتبعه الرافعي يف “العزيز”، والنووي يف “الرو�شة”، وغريها

.
“املهذب”)8)

انظر: نهاية املحتاج اإىل �شرح املنهاج )40/6).  (((

انظر: املهذب ))/338(، ويف التنبيه )�ض39)).  (((

انظر: البيان للعمراين )45/8)(، واملجموع تكملة املعيطي )5)/397).  (3(

انظر: مغني املحتاج )66/4(، واإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني )34/3)).  (4(

انظر: نهاية املحتاج اإىل �شرح املنهاج )40/6( اإعانة الطالبني )34/3)).  (5(

انظر: حتفة املحتاج )7/)).  (6(

انظر: الو�شيط يف املذهب )07/4)(، والعزيز �شرح الوجيز )95/6)(، ورو�شة الطالبني )68/5))،   (7(

واملجموع )5)/3))).

انظر: املهذب ))/)7)).  (8(
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الإجارة واجلعالة، يف كونهما عقد على  الظاهر بني  ال�ّشبه  الرتتيب  ووجه هذا 

“من الأ�شحاب من اأورد هذا الباب يف هذا املو�شع، ومنهم  ، قال الرافعي: 
(((

عمل

�شاحب “التهذيب” وجمهورهم اأورده يف اآخر “باب اللقطة” ولكل منا�شبة، فالأول؛ 

ثم  للإجارة،  باب  “عقد  البلقيني:  وقال   ،
بالإجارة”))) ظاهًرا  �شبًها  للجعالة  لأن 

.
اجلعالة لتعلقها بالإجارة فهي اإجارة احلر نف�شه للأعمال”)3)

الرتتيب الثاين: 

، قال الرملي: “وذكرها 
(4(

جعل كتاب اجلعالة بعد اللقطة؛ وهو ترتيب اجلمهور

بع�ض الأ�شحاب ك�شاحب املهذب وال�شرح والرو�شة عقب الإجارة؛ لأنها عقد على 

.
عمل، واأوردها اجلمهور هنا”)5)

ووجه هذا الرتتيب اأن احلاجة اإىل عقد اجلعالة يف الأغلب تقع يف التقاط ال�شالة 

.
(6(

والعبيد الآبقني، فح�شن و�شله باللقطة

5- اختالفهم يف كتاب العارية: 

الرتتيب الأول: 

يف  واملزين  “الأم”،  يف  كال�شافعي  الإقرار،  بعد  العارية  كتاب  جعلوا  اجلمهور 

يف  والنووي  “العزيز”،  يف  والرافعي  “النهاية”،  يف  اجلويني  وتبعهما:  “املخت�شر”، 

 .
(7(

“الرو�شة”، ويف “املنهاج”، وغريهم

انظر: حتفة املحتاج )363/6(، ومغني املحتاج )7/3)6).  (((

العزيز �شرح الوجيز )95/6)).  (((

منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 0)).  (3(

والتحفة  )�ض79)(،  الطالبني  ومنهاج   ،)495/8( املطلب  ونهاية   ،)75/4( لل�شافعي  الأم  انظر:   (4(

)363/6( واملغني )7/3)6(، والنهاية )465/5).

نهاية املحتاج )465/5).  (5(

انظر: العزيز �شرح الوجيز )95/6)(، وحتفة املحتاج )363/6).  (6(

انظر: الأم لل�شافعي )50/3)(، وخمت�شر املزين )5/8))(، ونهاية املطلب )37/7)(، فتح العزيز   (7(

ب�شرح الوجيز )))/09)(، ورو�شة الطالبني )6/4)4(، ومنهاج الطالبني )�ض44))، =
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ووجه هذا الرتتيب اأن العارية ت�شبه الإقرار من حيث اإن يف كلٍّ اإزالة ما هو حتت 

.
(((

يده لغريه، لكن يف الإقرار ل عود ويف العارية عود

الرتتيب الثاين: 

ذكر  من  اأجد  ومل   ،
(((

لل�شريازي “املهذب”  يف  كما  الوديعة،  بعد  العارية  جعل 

.
(3(

منا�شبة هذا الرتتيب اإل اأن اجلامع بينهما اأن كًل منهما عقد ائتمان

؛ لأن كل من 
(4(

ال�شافعة اأن�شب، وذكره بع�ض  الإجارة  بعد  العارية  اأن  والظاهر 

والعارية  مبقابل  منفعة  ا�شتيفاء  الإجارة  لكن  منفعة،  ا�شتيفاء  والعارية  الإجارة 

ا لحتاد �شرط ما يوؤجر وما يعار دائًما اأو غالًبا؛  ؛ واأي�شً
(5(

ا�شتيفاء منفعة بل مقابل

.
(6(

ولذا قيل: كل ما جازت اإجارته جازت اإعارته وا�شتثني من ذلك بع�ض فروع

6- اختالفهم يف كتاب الإقرار: 

الرتتيب الأول:

وقبل  الوكالة،  كتاب  بعد  الإقرار  كتاب  ترتيب  اأن  على  ال�شافعية  جمهور  اتفق 

.
(7(

العارية، يف ربع املعاملت

ووجه هذا الرتتيب اأن الت�شرفات ال�شابقة من اأول كتاب البيوع اإىل كتاب الإقرار 

= وانظر: “حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج )409/5(، ونهاية املحتاج )7/5))).

انظر: حا�شية البجريمي على اخلطيب )54/3)).  (((

انظر: املهذب ))/88)).  (((

انظر: املجموع )4)/387).  (3(

انظر: فتح املعني ب�شرح قرة العني مبهمات الدين )�ض384(، ونهاية الزين )�ض)6)).  (4(

انظر: اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني )3/)5)).  (5(

انظر: حا�شية البجريمي على اخلطيب )54/3)).  (6(

والو�شيط   ،)57/7( املطلب  ونهاية   ،)(((/8( املزين  وخمت�شر   ،)(4(/3( لل�شافعي  الأم  انظر:   (7(

يف املذهب )7/3)3(، وفتح العزيز ب�شرح الوجيز )))/89(، ورو�شة الطالبني )349/4(، ومنهاج 

الطالبني )�ض39)(، وحتفة املحتاج )354/5(، ونهاية املحتاج )64/5).



د.  حممد بن معيض آل دوّاس الشهراني

العدد  الثامن واخلمسون  887العدد  الثامن واخلمسون 886

.
(((

قد ُتنكر وقد ُيقّر بها، فُعقد كتاب الإقرار ههنا، كما ذكر البلقيني

الرتتيب الثاين:

ما ذهب اإليه ال�شريازي يف “املهذب”، فقد جعله بعد الدعاوي وال�شهادات، اآخر 

.
(((

اأبواب الفقه

اأو ببينة، وقد  اإقرار  اإما  ووجه هذا الرتتيب اأن احلجج ُتورد يف الدعاوي، وهي 

.
(3(

تقدمت البينة، فبقي الإقرار، كما ذكر البلقيني

7- اختالفهم يف كتاب الفيء والغنيمة: 

الرتتيب الأول:

اآخر  الوديعة،  بعد  والغنيمة  الفيء  كتاب  ترتيب  اأن  على  ال�شافعية  اتفق جمهور 

.
(4(

املعاملت

ووجه هذا الرتتيب اأن كتاب الفيء والغنيمة من جملة التمّلكات؛ لأن الغامن ميلك 

.
(5(

حقه بالق�شمة واختيار التملك، كما قاله البلقيني

الرتتيب الثاين:

ما ذهب اإليه ال�شريازي يف “املهذب”، فقد جعل كتاب الفيء والغنيمة يف كتاب 

 .
(6(

ال�شري واجلهاد

انظر: منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 9)).  (((

انظر: املهذب لل�شريازي )470/3).  (((

انظر: منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 9)).  (3(

الأم لل�شافعي )45/4)(، خمت�شر املزين )47/8)(، نهاية املطلب )))/)44(، والعزيز �شرح الوجيز   (4(

 ،(((8/7( املحتاج  وحتفة  )�ض98)(،  الطالبني  ومنهاج   ،)354/6( الطالبني  ورو�شة   ،)3(5/7(

ونهاية املحتاج )33/6)).

انظر: منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: ))).  (5(

انظر: املهذب لل�شريازي )3/)30).   (6(
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ووجه هذا الرتتيب اأن كتاب الفيء والغنيمة متعلق بكتاب ال�شري واجلهاد فنا�شب 

.
(((

ذكره فيه، حكاه البلقيني

ويظهر اأن الفيء والغنيمة اأ�شبه بباب الوديعة، وهو اأن�شب من ذكره بعد ال�شري؛ 

فهو  لهم بطريق احلقيقة،  لي�ض  الأموال  الكفار من  اأيدي  اأن ما حتت  قد علم  لأنه 

كوديع حتت يده مال غريه �شبيله رده اإليه، ولهذا ذكره عقب الوديعة ملنا�شبته لها، ول 

يقال بل هم كالغا�شب فيكون الأن�شب ذكره عقب الغ�شب؛ لأن الت�شبيه بالغا�شب واإن 

اإنه مع جواز  �شح من وجه لكن فيه تكلف، واإمنا الأظهر الت�شبيه بالوديع من حيث 

.
(((

ت�شرفهم فيه م�شتحق الرد لغريهم

8- اختالفهم يف: العتق والتدبري والكتابة واأمهات الأولد: 

الرتتيب الأول:

اتفق جمهور ال�شافعية على اأن ترتيب: )العتق والتدبري والكتابة، واأمهات الأولد(، 

.
(3(

اآخر كتب الفقه، يف نهاية ربع اجلنايات

ووجه هذا الرتتيب اأن العتق يح�شل به بف�شل اهلل تعاىل النجاة من النار، لقوله  

، فينبغي 
(4(

اِر« ٍو ِمْنُه ِمَن النَّ ٍو ِمْنُه َبُع�شْ  ُكلَّ ُع�شْ
ُ
ْعَتَق اهلل

َ
ْعَتَق  َن�َشَمًة  ُموؤِْمَنًة،  اأ

َ
ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن  اأ

“وقال  اأن يكون اآخر ما يقع من املكلف، فلذلك ختم به فروع الفقه، قال البلقيني: 

اأن يعتق اهلل تعاىل من  العتق كتابنا، نرجو  الرافعي يف املحرر: وكما ختمنا بكتاب 

.
النار رقابنا”)5)

انظر: منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: ))).  (((

انظر: نهاية املحتاج اإىل �شرح املنهاج )33/6)).  (((

والعزيز   ،)44(/((( املطلب  نهاية   ،)(47/8( املزين  خمت�شر   ،)(45/4( لل�شافعي  الأم  انظر:   (3(

�شرح الوجيز )5/7)3(، ورو�شة الطالبني )354/6(، ومنهاج الطالبني )�ض98)(، وحتفة املحتاج 

)8/7))(، ونهاية املحتاج )33/6)).

اأخرجه البخاري يف �شحيحه، كتاب كفارات الأميان، باب قول اهلل تعاىل: )ائ  ائ  ەئ( ]املائدة: 89[؛   (4(

َرَقَبًة  ْعَتَق 
َ
اأ ، ولفظه: »َمْن  اأبي هريرة  واأي الرقاب اأزكى )45/8)( رقم: )5)67( من حديث 

اِر، َحتَّى َفْرَجُه ِبَفْرِجِه«. ًوا ِمَن النَّ ٍو ِمْنُه ُع�شْ  ِبُكلِّ ُع�شْ
ُ َّ
ْعَتَق اهلل

َ
ُم�ْشِلَمًة، اأ

منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 8)).  (5(
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النار،  اأن يعتقه اهلل من  باأبواب  العتق رجاء  “ ختم  امل�شنف  كتابه  قال الرملي: 

املوت  ي�شتعقب  فيه  لأن  العتق  الأولد(؛  اأمهات  )اأي:    كتاب  الكتاب  واأخر عنها هذا 

الذي هو خامتة اأمر العبد يف الدنيا ويرتتب  العتق فيه على عمل عمله العبد يف حياته، 

، اأي: لأنه ب�شبب قهريته اأقوى من غريه.
 والعتق فيه قهري م�شوب بق�شاء اأوطار”)))

الرتتيب الثاين:

ما ذهب اإليه ال�شريازي يف “املهذب”، فقد جعل كتاب العتق واملكاتب، ثم عتق 

 .
(((

اأمهات الأولد، يف ربع املعاملت قبل ربع النكاح

ووجه هذا الرتتيب اأن هذه الكتب هي تعاطي اإزالة ملك الرقبة تنجيًزا اأو تعليًقا، 

كما اأن الطلق تعاطي اإزالة ملك النكاح تنجيًزا اأو تعليًقا، وقد ُذكر يف ربع املناكحات، 

.
(3(

فُيذكر ذلك يف ربع املعاملت، كما ذكر البلقيني

املطلب الثالث

منا�سبات ترتيب الأبواب الفقهية يف م�سنفات ال�سافعية 

)ر�سالة �سراج الدين البلقيني(

اأبوابه وكتبه ب�شكل عام يف  اإي�شاح التق�شيم الكلي للفقه، وترتيب  اأن تقدم  بعد 

م�شنفات ال�شافعية، مت ذكر الكتب والأبواب التي اختلفوا يف ترتيبها، ووجه اأقوالهم 

ومنا�شبة ترتيبها، فمن املنا�شب الآن ذكر منا�شبات املو�شوعات الفقهية لبقية الكتب 

والأبواب على قاعدة ال�شافعية املتفق عليها، بعد اأن متيزت الأبواب التي اختلفوا يف 

ترتيبها.

انظر: نهاية املحتاج اإىل �شرح املنهاج )6/8)4(، وانظر: النجم الوهاج )0)/583(، ومغني املحتاج   (((

.(5(4/6(

املهذب لل�شريازي )3/)30).   (((

انظر: منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 8)).  (3(
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ثم اعلم اأن فقهاء ال�شافعية لهم اهتمام مبكر يف ترتيب الأبواب الفقهية، وذكر 

805هـ(؛  البلقيني )ت:  الدين  �شراج  الإمام  كما يظهر ذلك يف �شنيع  منا�شباتها، 

حيث قام برتتيب “الأم” لل�شافعي، وكان له عناية خا�شة بهذا املو�شوع، فقد �شّنف: 

.
(((

“تراجم ومنا�شبات اأبواب �شحيح الإمام البخاري”، وله منظومة يف ذلك

وقد نقل ال�شخاوي عن اجللل البلقيني-ابن �شراج الدين-اأنه َكاَن  ي�ْشرد  ُمَنا�شَبة 

ُه  نَّ
َ
ِباأ ي �شامعه  ْبَواب  اْلِفْقه يِف َنْحو كرا�شة ويطرز َذِلك بفوائد و�شواهد ِبَحْيُث يْق�شِ

َ
 اأ

.
(((

ي�شتح�شر فروع امْلَْذَهب كلَها

بل اأفرد ر�شالة فريدة يف منا�شبة ترتيب الأبواب الفقهية يف م�شنفات ال�شافعية، 

-ح�شب  الر�شالة  وهذه   ،” اأ�شحابنا  قاعدة  على  الفقه  “منا�شبة  و�شّماها: 

خمتلف  يف  الفقهاء  من  كثري  ذكر  نعم  الباب،  هذا  يف  �شّنف  ما  اأول  هي  علمي- 

اأثنائها،  اأو  الأبواب  اأوائل  يف  الفقهية  م�شنفاتهم  �شمن  املنا�شبات  بع�ض  املذاهب 

ولكن مل ُتفرد تلك املنا�شبات مب�شنف ي�شتق�شي جميع اأبواب الفقه وترتيبها، على 

نحو ما ت�شمنته ر�شالة البلقيني هذه.

البلقيني  �شيخه  اأن  تلميذه-  -وهو  )85هـ(  )ت:  حجر  ابن  احلافظ  ذكر  وقد 

ْرد لهذا الر�شالة يف جمال�شه، وذلك �شمن ترجمته يف ثبته: “املجمع  كان كثري ال�شَّ

املوؤ�ش�ض”، حيث عدَّ مقروءاته عليه، وَخَتمها بذكر هذه الر�شالة، فقال: “وكان ي�شرد 

 منا�شبة  اأبواب الفقه يف نحو كرا�شة ويطرز ذلك بفوائد و�شواهد بحيث يق�شي �شامعه 

.
باأنه ي�شتح�شر فروع املذهب كلها”)3)

ه: “ذكر تنا�شب اأبواب  ثم ذكر احلافظ ابن حجر هذه الر�شالة، وخل�شها، ون�شّ

كما تقدم يف عر�ض ترتيب كتاب الأم فقد ذكر احلافظ ابن حجر، يف فتح الباري )3)/)54(، كتاب   (((

ال�شهرية  الن�شرة  ون�شرت �شمن  �شلمان،  بن ح�شن  م�شهور  ال�شيخ:  وقد حققها  للبلقيني،  الأم  ترتيب 

377(، وانظر:   -346 )44)هـ، )�ض:  8)(، بتاريخ:  ملجموعة املخطوطات الإ�شلمية العددان )7)- 

مقدمة التدريب يف الفقه ال�شافعي ))/)5).

انظر: ال�شوء اللمع لأهل القرن التا�شع )87/6).   (((

املجمع املوؤ�ش�ض للمعجم املفهر�ض ))/300).  (3(
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قال  للفائدة.  هنا  خل�شتها  التي  كان  ال�شيخ  ي�شردها  و�شمعناها  منه  مراًرا  الفقه، 

: ال�شلة هي الركن الأول بعد ال�شهادتني... وختم كتب الفقه بالعتق اإ�شارة 

اإىل اأن بالعتق حت�شل النجاة من النار كما اأ�شار اإليه الرافعي يف اآخر “املحرر”، هذا 

.
اآخر ما خل�شته من كلم ال�شيخ ، وغريت منه كثرًيا وزدت فيه قليًل”)))

، ب�شبط هذه الر�شالة، 
(((

وقد قام اأحد املهتمني، وهو: م�شاري بن �شعد ال�شرتي

معظم  منا�شبات  ذكر  على  ل�شتمالها  برّمتها؛  هنا  اأذكرها   ،
(3(

ون�شرها وحتقيقها، 

 :
(4(

اأبواب الفقه عند ال�شافعية، قال �شراج الدين البلقيني

. منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا

الربع الأول: ربع العبادات

وذلك اأن: ال�شلة هي الركُن الثاين بعد ال�شهادتني، كما اقت�شاه حديث ابن عمر 

الثابت يف “ال�شحيحني”، وكانت ال�شلة ل بد لها من مقدمات، فافتتح الأ�شحاب 

، وذكر فيه اأق�شام املياه من الطهور وامل�شتعمل والنج�ض، وذكر حّد 
(5(

بكتاب الطهارة

املجمع املوؤ�ش�ض للمعجم املفهر�ض ))/309(، وهذا التلخي�ض لبن حجر تلخي�ٌض موَجٌز قليُل الَغَناء يف   (((

قدر ربع الأ�شل.

من�شورة على الإنرتنت ولي�ض عليها دار الن�شر، ولكن يف �شفحة عنوانها: فقه تدبري املعرفة )اأثارة(،   (((

كتاب  �شالح، يف  الدين  علم  لبنه  البلقيني  ال�شراج  ترجمة  �شمن  ن�شرت  قد  الر�شالة  اأن  اإىل  واأ�شار 

عبدالعزيز  الدكتور  اأفادين  ثم  واحدة،  ن�شخة  على  قوبلت  البلقيني  لر�شالة  التحقيق  وهذا  م�شتقل، 

ال�شويحي اأن ر�شالة البلقيني قد مت حتقيقها وقوبلت على ن�شختني و�شتخرج قريًبا.

“ولكونها خمبوءًة يف �شمن كتاٍب َغَفل عنها كثرٌي من طلبة العلم على فرادتها، ثم اإينِّ  قال املحقق:   (3(

 ، راأيُتها على حا�شية ن�شخٍة خطيٍة لكتاب “تر�شيح التو�شيح” لتاج الدين ال�شبكي، فن�شخُت الأ�شل اخلطيَّ

ثم قابلُته على ما يف ترجمة الَعَلم”.

َبَط  ذكرت كلم البلقيني من ر�شالته: “منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا ”، َن�َشَخها و�شَ  (4(

ها: م�شاري بن �شعد بن عبداهلل ال�شرثي، وعدلت عن بع�ض اجلمل والعبارات فنقلتها من خمت�شر  ن�شَّ

احلافظ ابن حجر لو�شوحها واخت�شارها، كما يف املجمع املوؤ�ش�ض ))/308).

خالف املليباري )ت: 987هـ( يف كتابه “فتح املعني” جميع ال�شافعية، حيث قدم كتاب ال�شلة، على   (5(

�شائر كتب الفقه ومل يذكر قبله و�شائل ال�شلة كالطهارة، قال الدمياطي: “واإمنا بداأ كتابه بال�شلة  

-وخالف املتقدمني واملتاأخرين يف تقدميهم يف كتبهم كتاب الطهارة وما يتعلق بها من و�شائلها =
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القليل من ذلك والكثري، وذكر النجا�شات هنا جمع من الأ�شحاب ومنهم من اأفرد 

لها باًبا، ومنهم من ذكرها يف اأثناء ال�شلة؛ لأنه يحرتز فيها عنها، ثم قد يح�شل 

ا�شتباه يف ذلك، فذكر باب الجتهاد بعد ذلك.

ثم املاء ل بد له من اإناء يكون فيه، فُذِكَرْت باب الآنية، وذكر املباح منها واملحرم 

هو  الذي  الو�شوء  ُذكر  ثم  بذلك.  لتعلقه  وم�شائل  امليتة  وجلد  والف�شة  الذهب  من 

 تقدمُيُه 
(((

الو�شيلُة لل�شلة، ثم ذكر باب ال�شتنجاء بعده؛ اإ�شارًة اإىل اأنه ل ُيْجَتَنُب

احلدث  اأ�شباب  باب  فذكر  وجوده  بعد  لذلك  ناق�ض  يح�شل  قد  ثم  الو�شوء،  على 

الأ�شغر، ثم قد تنتق�ض الطهارة الكربى، فذكر باب الغ�شل، وفيه ذكر موجباته.

ثم قد يعر�ض مانع من ا�شتعمال املاء يف احلدثني، فيعدل اإىل الرتاب فُذكر باب 

ُم بدًل عن الو�شوء الكامل ذكر ما هو بدل عن الو�شوء يف  م، ثم ملا كان التيمُّ الَتَيمُّ

البع�ض، وهو م�شح اخلف، ومنهم من يذكره بعد باب الو�شوء؛ لأنه يتعلق بالو�شوء.

وكل ما تقدم ي�شرتك فيه الرجال والن�شاء، فذكر بعد ذلك ما يخت�ض بالن�شاء، وهو 

الركن  ُذكر  املذكور،  الركن  فلما فرغت من مقدمات  وال�شتحا�شة.  والنفا�ض  احلي�ض 

نف�شه، وهو ال�شلوات املكتوبات، وُبدئ باملواقيِت؛ لأنها اأ�شباب ن�شبها ال�شارع لذلك، ثم 

تلك الأوقات قد ل يعلمها كثري من النا�ض فُذكر: الأذان، الذي هو الإعلم بها.

ا�شتقبال  واأهّمها  تتقّدمها،  التي  �شروَط  لل�شلة  الوقت  بدخول  العلم  بعد  ثم 

القبلة، فعقد باب ل�شتقباِل القبلة. ثم عقد باب ل�شفِة ال�شلِة من فرائ�شها و�شننها 

واأبعا�شها وهيئاتها، ثم عقد باب لبقية �شروط ال�شلة التي تتقدمها وال�شروط التي 

بعد ال�شروع فيها.

ثم قد يح�شل يف هذه ال�شلة �شهو، فُيجرب بال�شجود، فُعقد باب ل�شجود ال�شهو، 

ثم بعده باب ل�شجود التلوة وال�شكر؛ ملنا�شبتهما ل�شجود ال�شهو.

= ومقا�شدها- اهتماًما بها، اإذ هي اأهم اأحكام ال�شرع واأف�شل عبادات البدن بعد ال�شهادتني”، انظر: 

اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني ))/9)).

كذا يف اخت�شار ابن حجر، ويف املطبوع )يجب(، ولعل ال�شواب ما اأثبته؛ وبه ي�شتقيم الكلم.  (((



د.  حممد بن معيض آل دوّاس الشهراني

العدد  الثامن واخلمسون  893العدد  الثامن واخلمسون 892

ثم باب ل�شلة التطوع من الرواتب وغريها؛ لأن ال�شنن الرواتب تبع للفرائ�ض، 

فُعقد  جماعة،  يف  تفعل  وقد  منفرد  من  فعلها  يقع  قد  الفرائ�ض  ثم  بعدها.  فذكر 

الأئمِة.  ل�شفة  باب  فُعقد  اإمام  من  لهم  بد  ل  اجلماعة  ثم  اجلماعة.  ل�شلة  باب 

ثم ال�شلة املكتوبة رخ�ض ق�شرها للم�شافر فعقد باب ل�شلة امل�شافر، وقد يجمع 

ومنهم من  وتاأخرًيا،  تقدمًيا  للجمع  ف�شل  فعقد  للمطر،  تقدمًيا  واحلا�شر  امل�شافر 

جعله باًبا.

ثم انفرد يوم اجلمعة باأن �شرعت فيه �شلة اجلمعة وهي �شلة على حيالها اإل 

اأنها ت�شبه الظهر املق�شورة، فذكر باب ل�شلة اجلمعة بعد امل�شافر. ثم ال�شلة ل 

ها عن اخلائف من العدو، فذكر باب ل�شلِة اخلوِف و�شّدته. ثم اخلائف  َيرتفُع فر�شُ

من العدو قد يلب�ض اآلة احلرب، وقد تكون من حرير، فذكر باب ملا يحرم لب�شه وما ل 

يحرم، بعد �شلة اخلوف لهذا املعنى. ثم ذكَر من ال�شنن ما ي�شبه �شلة اجلمعة من 

بع�ض الوجوه، وذلك العيدان، والك�شوفان، وال�شت�شقاء، فُعقد لها اأبواب.

ثم قد تكون ال�شلة ذات ركوع و�شجود، وما لي�ض فيه ركوع ول �شجود، فما �شبق 

وما  اجلنازِة،  �شلة  وهو  فيه،  لي�ض  ما  ذلك  بعد  فُذكر  وال�شجود،  الركوع  فيه  كله 

يتبعها من الغ�شل، والتكفني والدفن واحلمل والتعزية، ثم قد ترتك ال�شلة املكتوبة 

.
(((

فعقد باب لتاركها

ثم ذكر الركن الثالث وهو الزكاُة املفرو�شة، وكان احليواُن اأغلَب اأمواِل العرِب 

فعقد باب لزكاة احليوان. 

للخلطة،  باب  فعقد  عني  وخلطة  جوار  خلطة  يخالط  وقد  املالك  ينفرد  قد  ثم 

وبعده ما يتعلق ب�شروط وجوب الزكاة، اإخراًجا وتعليًقا، ثم باب لأدائها يف وقتها، ثم 

باب لتقدمها على وقتها.

لزكاة  باب  احليوان  زكاة  بعد  فُعقد  امل�شتنبتات،  العرب:  اأموال  اأغلب  من  ثم 

هذا الباب قدمه يف “خمت�شر املزين” قبل اجلنائز.  (((



ترتيب األبواب الفقهية ومناسباهتا عند الشافعية

العدد  الثامن واخلمسون  893العدد  الثامن واخلمسون 892

زكاة  ثم  الغلبة،  تقدم يف  ما  لأنهما دون  والف�شة؛  الذهب  زكاة  باب  وبعده  النبات، 

التجارِة كذلك، ثم باب زكاِة املعدِن والّركاِز.

ثم هذا كله زكاة الأموال، وبقيت زكاة الأبدان فذكر باب زكاة الفطِر، ومنهم من 

. ثم ملا فرَغ ِمْن 
(((

ترجمه بزكاة الروؤو�ض. ثم اختلف الأ�شحاب يف ق�شم ال�شدقات...

الكلم على الزكاة املفرو�شة ذكر باب �شدقة التطّوِع.

ثم ُذكَر الركن الرابع وهو ال�شياُم واأحكاُمه، فذكر كتاب ال�شيام وما يتعلق به، 

ثم عقد باب ل�شوم التطوع، كما يف ال�شلة والزكاة. ثم العتكاف قد يكون ب�شوم، 

لكن لي�ض �شرًطا عندنا، فاأردف كتاب ال�شيام بباب العتكاف. ثم الركَن اخلام�ض 

ب�شروِط  فيهما  وبدئ  اهلل،  كتاب  يف  قرينته  لأنها  فيه؛  العمرة  وذكرت  احلّج،  وهو 

وجوِبهما؛ لأنها اأهم. ثم ذكر مواقيتهما الزمانية واملكانية، ثم باب وجوِه اأداِئهما من 

 وهو ال�شفة احلا�شلة ملن دخل يف حج اأو عمرة 
ِ
اإفراد ومتتع وقران، ثم باب الإحرام

، واأركانه وواجباته و�شننه وذكر  بالنية املعتربة، ثم باب دخول مكة، وفيه �شفِة احلجِّ

اأركان العمرة.

 
ِ
وكل ذلك للبالغ العاقل، ثم ُذكر باب حّج ال�شبيِّ وَمْن يف معناُه. ثم ذكَر الإحرام

ِمَن  مانٌع  مَينُع  قد  ثم  بعدهما.  الإحرام  باب حمرمات  فاأورد  فيهما  اأمور  به  يحرم 

 من ح�شر خا�ض وعام وفوات فعقد باب ملوانع اإمتام احلج. ثم من يرتكب 
ِ
الإمتام

املحرمات يلزمه دم، فعقد باب للدماء الواجبة يف ذلك. وذكر فيه الدماء املتطوع بها 

.
(((

وهي الهدي. ثم اختلف الأ�شحاب يف الأ�شحية، ...

الربع الثاين: ربع املعامالت

هو  الذي  بالبيع   
َ
فبداأ اخللئِق،  مبعاملِة  اأردَفها  اخلالق  معاملُة  انق�شْت  ملا  ثم 

ال�شارع  اعتنى  ما  ال�شروط  من  ثم  و�شروطه،  �شيغه  فيه  وذكرت  املعاملت،  اأغلب 

ثم ذكر الختلف فيه، وقد تقدم بيانه مف�شًل.  (((

ثم ذكر الختلف فيه، وقد تقدم بيانه مف�شًل.  (((
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بالحرتاز عنه، وهو ال�شلمة من الربا فعقَد باب للربا، ثم عقد باب للبيوع املنهي 

عنها وذكر فيه ما يقت�شي الف�شاَد من ذلك وما ل يقت�شيه.

ثم قد يقع املحرم يف كل ال�شفقة وقد يقع يف بع�شها، فُعقد باب لتفريق ال�شفقة 

يف البتداء وذكر معه الدوام والأحكام ملنا�شبتهما له، ثم البيع ال�شحيح يلزمه خيار 

املجل�ض وقد يعقد فيه ب�شرط خيار ثلثة اأيام فعقد باب للخيار. ثم هذا خيار �شهوة ل 

لنقي�شة، وثم خيار اآخر للنقي�شة، فعقد باب خليار النق�ض، ثم بعد انق�شاء اخليار 

املعرب عنه باللزوم يبقى ال�شتقرار، وال�شتقرار ل يكون اإل بالقب�ض فعقد باب للمبيع 

قبل القب�ض، وحكمه من ال�شمان والت�شرف. 

ثم من الت�شرفات التي تقع بعد القب�ض التولية والإ�شراك والبيع باملرابحة، فقعد 

هذه  قبل  القب�ض  وجود  من  بد  ل  باأنه  للإ�شعار  قب�شه؛  قبل  املبيع  بعد  باب  لذلك 

الت�شرفات. ثم ِمن �شروِط املبيع ما اعتنى ال�شارع باعتباره وهو �شرط اأمن العاهِة 

فرد بباب وهو بيع الأ�شول والثمار، كما اأفرد الربا.
ُ
يف الثماِر، فاأ

العبداملاأذون، وهو  لبيع  باب  بعبده فعقد  وتارة  بنف�شِه  الإن�شان  َيت�شّرُف  ثم قد 

اأخ�شر من باب الوكالة؛ لأن العبد ل ميلك واإَن ملَّكه ال�شيد على اجلديد، بخلف 

احلّر، فاإنه اأهل للملك، فاأفرد ذلك بباب لهذا املعنى. ثم قد يح�شل اختلف بني 

املتبايعني فعقد باب اختلف املتبايعني.

لبيع  باب  عقد  ة،  الِذمَّ يف  مو�شوف  وبيع  َعنْي،  بيع  ق�شمني:  على  البيع  كان  وملا 

َلم، وبعده باب الَقْر�ض مل�شابهته له يف كونه يف الذمة. املو�شوف يف الذمة وهو ال�شَّ

 ذكَر باب الرهن بعد ذلك.
(((

َلِم ْهن يف القراآن يف اآية ال�شَّ وملا كان الرَّ

موجوًدا  كان  اإن  املتاع  عني  يف  الرجوع  فيثبت  بالثمن  املقرِت�ُض  ُيفل�ُض  قد  ثم 

واملحا�ش�شة مع الغرماء عند الفوات، فعقد باب التفلي�ض. 

يق�شد اأن قوله تعاىل: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ( ]البقرة: 83)[، جاء بعد اآية الدين   (((

)القر�ض(، وهو قوله تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ( ]البقرة: )8)[.
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وملا كان الفل�ض فيه حجر حلق الغرمي كما اأن الرهن فيه حجر حلق الغرمي عقد 

باب احلجر على ال�شبي واملجنون وال�شفيه، حلق اأنف�شهم م�شلحة لهم.

ثم من البيع ما قد �شنف ول بد فيه من �شبق خ�شومة ول ي�شح بلفظ البيع وهو 

ال�شلح فعقد باب ال�شلح، وذكر فيه اأحكام الطريق النافذ وغري النافذ؛ لأن ال�شلح 

ا، فنا�شب ذكر ذلك يف باب ال�شلح. يقع يف ذلك اأي�شً

ثم الديوُن قد ي�شتوفيها الإن�شان بيده، وقد يحيل بها على دين له على غريه فعقد 

باب احلوالة، وقد ُت�شمن فعقد باب ال�شمان، وذكر معه �شمان الإح�شار وهو الكفالة 

ملنا�شبته له يف ال�شمان ل يف الغرم.

ف يف ماله وقد ي�شرتك مع اآخر يف ماله فعقد باب  ثم قد ينفرد الإن�شاُن بالت�شرَّ

اختلف  ثم  الوكالة.  باب  فعقد  بوكيله  يت�شرف  وقد  بنف�شه  يت�شرف  وقد  ال�شركة، 

.
(((

الأ�شحاب يف الإقرار...

ثم الأعيان اململوكة قد ينتفُع بها غري املالك بغري عو�ض وهو العارية فعقد باب 

، وقد تغ�شب فو�شع باب الغ�شب. ثم امِللُك تارة يح�شل بالبيع الذي عقد 
(((

العارية

ال�شفعة  حق  وهو  املالك،  باختيار  ل  قهري  بتملك  وتارة  املتعاقدين،  من  اختيارًيا 

الثابت لل�شريك القدمي على ال�شريك احلادث يف العقار الأر�ض، وما يتبعها من البناء 

والأ�شجار فعقد باب ال�شفعة.

ثم امللك قد يح�شُل من فائدة عني مملوكة وقد يح�شل من فائدة عمل يد، فعقد 

باب القرا�ض، الذي ميلك العامل فيه بع�ض الربح ب�شرط املالك له ذلك لعمله يف 

ماله معلوًما باجلزئية ول ميلك اإل باملقا�شمة. 

وبعده باب امل�شاقاة، التي ميلك العامل فيها جزًءا من الثمرة معلوًما ب�شرط املالك 

واملخابرة  املزارعة  باب  ذلك  بعد  وذكر  بالظهور،  وميلك  الثمرة  لعلمه يف  له  ذلك 

ملنا�شبتهما لذلك.

ثم ذكر الختلف فيه، وقد تقدم بيانه مف�شًل.  (((

هناك اختلف يف العارية مل يذكره البلقيني، وقد تقدم بيانه مف�شًل.  (((
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.
(((

واختلف يف امل�شابقة واملنا�شلة...

ثم قد ينتفُع بالأعيان اململوكة غرُي املالك بِعَو�ٍض وهو الإجارة فعقد باب الإجارة، 

.
(((

ويدخل فيها اإجارة احلر نف�شه للأعمال لتعلقها بذلك واجلعالة

ثم ِمْن اأ�شناِف امِللِك ما اأثبَتُه ال�شارُع باإذنه، وهو اإحياٌء يف الأر�ض التي مل تعمر 

قط، فعقد باب اإحياء املواِت، وذكر فيه حكم املعدن الظاهر والباطن لتعلقه به.

ثم امللك قد يخرُج عن الإن�شان اإىل مالك اآدمي، وهو �شائر الت�شرفات بعو�ض، 

ا  اأي�شً اإىل ملك اهلل تعاىل وهو الوقف، فعقد باب الوقف، ومنه  وبغريه، وقد يخرج 

التحرير والإعتاق  املنافع، ومنه �شبه  املنافع لآدمي فاإن املوقوف عليه ميلك  متليك 

وهو وقف امل�شاجد وما اأ�شبهها.

 ثم ذكر بعده باب الهبة؛ لأنه اإخراج امللك اإىل اآدمي بغري عو�ض، ثم من اأ�شناف 

اإىل وجود مالكه وهو اللتقاط،  باإذنه ل مطلًقا كالإحياء بل  ال�شارع  اأثبته  امللك ما 

فعقد باب اللقطة، ملنا�شبته له يف اأنه ماأخوذ باإذن ال�شارع لكن ل للتمليك باحلفظ، 

ا ما يوؤخذ للحفظ ل للتمليك. ومن اللقطة اأي�شً

ثم املوت ل بد منه فهو حمتوم على رقاب العباد وميلك الوارث ملك مورثه ملًكا 

وق�شمها  ال�شارع  اأثبتها  التي  املواريث  كتاب  فعقد  له،  ذلك  ال�شارع  باإعطاء  قهرًيا 

.
(3(

بنف�شه ال�شريفة و�شمي كتاب الفرائ�ض للفرو�ض املقدرة يف الكتاب العزيز

واأردف بباب الو�شايا؛ لأن املري�ض مر�ض املوت مف�شوح له يف الإي�شاء بالثلث، 

وله الإي�شاء وق�شاء ديونه مطلًقا والو�شية على اأولده حيث ل جّد لهم من جهة الأب، 

فذكر باب الو�شاية، ثم الو�شاية ا�شتئماٌن بعَد املوِت، فذكَر بعده ال�شتئماَن يف احلياة 

.
(4(

فعقد باب الوديعة. ثم من الأ�شحاب من يذكر الفيء والغنيمة هنا...

ثم ذكر الختلف فيه، وقد تقدم بيانه مف�شًل.  (((

اختلفوا يف اجلعالة ومل يذكره البلقيني، وقد تقدم بيانه مف�شًل.  (((

اختلفوا يف الفرائ�ض والو�شايا ومل ي�شر البلقيني لذلك، وقد تقدم بيانه مف�شًل.  (3(

اختلفوا يف كتاب الفيء والغنيمة ومل ي�شر البلقيني لذلك، وقد تقدم بيانه مف�شًل.  (4(
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الربع الثالث: ربع املناكحات

ثم فيما ذكر من البيوع واأ�شناف التملكات ح�شول موؤن النكاح، وقد ندب ال�شرع 

بذكر    ال�شافعي  وابتداأه  الّنكاح  كتاب  فُعقد  املوؤن،  ح�شول  عند  ذلك  اإىل 

ثم  كلها  اخل�شائ�ض  فذكرت  باأ�شياء  النكاح  يف  خ�ض  لأنه  ملسو هيلع هللا ىلص؛  النبيِّ  خ�شائ�ضِ 

ذكرت، اخلطبة والنظر، والأركان من ال�شيغ والويل وال�شهود وعقد اأبواب ثم باب 

موانع النكاح. ثم ذلك يف نكاح امل�شلمني فعقد باب نكاح امل�شرك. 

اأو  الزوجني  �شرًعا يف  املعتربة  العيوب  يكوُن هناك ما يوجب ف�شخه من  ثم قد 

خلف �شرط اأو عتق حتت عبد، فعقد باب اخليار، ثم قد يح�شل اختلف فعقد باب 

اختلف الزوجني، ثم باب ملا ميلكه الزوج من ال�شتمتاعات.

ثم قد يجب على الإن�شان اأن يعف غريه فعقد باب الإعفاف الواجب للوالد على 

ولده، ثم باب نكاح العبد والأمة؛ لأن ما �شبق يف نكاح الأحرار.

داق، وفيه ذكر  ا، فعقد باب ال�شَّ داٍق وبغري �شداق تفوي�شً ثم النكاح قد يقُع ب�شَ

حكم التفوي�ض، ثم قد يجب �شيء ملن ل �شطر لها اأو لها الكل، ي�شمى متعة فعقد باب 

املتعة. ثم ُي�شنُّ اأن يومل فعقد باب الوليمة.

ثم اأمر اهلل باملعا�شرة باملعروف، وبعث احلكمني عند ال�شقاق، فعقد كتاب ع�شرة 

الن�شاء والق�شم والن�شوز.

باب  فعقد  اأخرى،  وبغريِه  تارة  بِعَو�ٍض  الزوجني  بني  الفرقُة  حت�شُل  قد  ثم 

واأركانه و�شرائحه وكناياته،  والبدعي  ال�شني  اخُللع، ثم كتاب الطلق فيه ذكر 

ثم عقد باب عدده، وال�شتثناء فيه، ثم باب ال�شك فيه، ثم باب تعليقه، ثم باب 

الرجعة فيه اإذا كانت مدخوًل بها مل ت�شتوف عدد طلقها، ثم قد ميتنع من الوطء 

بتعليق الطلق تارة وباليمني اأخرى، وكذا بالعتق مطلًقا اأو فوق اأربعة اأ�شهر، فعقد 

باب الإيلء.

ثم قد يح�شل منع من الوطء بحكم ال�شرع، بذكر لفظ الظهار والعود حتى يكّفر 
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وموجب الظهار كفارة عظمى، وموجب الإيلء اإذا كان باليمني كفارة �شغرى، فعقد 

باب الظهار، بعد الإيلء ثم باب كفارة املظاهر.

ما  بعده  ذكر  التكفري  اإىل  موؤقًتا  حترمًيا  الب�شع  يحرم  والعود  الظهار  كان  وملا 

ُيحّرمه موؤبًدا وهو اللعان فعقد باب اللعان. ثم الفرقة الواقعة يف احلياة للمدخول 

الأمة  ا�شترباء  ثم  العدد،  باب  فذكر  عّدة  ت�شتدعي  مطلًقا  باملوت  واحلا�شلة  بها، 

ا ما  م�شابهة لعدة احلرة فذكر باب ال�شترباِء، بعد باب العدد. ثم من الفرقة اأي�شً

�شاع. ثم املفارقة ت�شتحق النفقة  ِد وهو الر�شاع فعقد باب الرَّ يحرم موؤبًدا بفعل، املوؤبَّ

اإن كانت رجعية فعقد باب النفقاِت، اآخر ربع النكاح، ل�شموله الزوجات واملفارقات 

بالقيد املذكور، وذكر فيه نفقة القريب لتعلقه بها، ثم ذكر باب احل�شانة؛ لأن اأثرها 

اإمنا يظهر بعد الفراق.

الربع الرابع: ربع اجلنايات

ثم قد يح�شُل للمكلف بطٌر واأ�شر بتح�شيل الدنيا فيجني فعقد كتاب اجلناياِت، 

على اأنف�ض الب�شر باإتلفها، وعلى اأطرفها ومعانيها بتفويتها.

ثم من اجلنايات ما يوجب الق�شا�ض لوقوعه عمًدا فذكر ذلك وعقد باب ا�شتيفاء 

الق�شا�ض، ثم قد يعفو عنه فعقد باب العفو عن الق�شا�ض. ومنها ما يوجب الدية 

باأن وقع خطاأ اأو �شبه عمد، فعقد باب الديات، ثم من موجب الدية ما ل يوجب القتل 

من �شرط و�شبب فعقد باب موجب الدية.

وهو  العاقلة  ما حتمله  ومنه  العمد  وهو  يوجب على اجلاين،  ما  الديات  ثم من 

اخلطاأ و�شبه العمد، فعقد باب العاقلة. ثم ذلك يف جناية الأحرار اأما جناية العبيد 

فلها حكم اآخر، فعقد باب جناية العبد واأم الولد، ثم قد يجني دون الأم، فتجب غرة 

فعقد باب الغّرة، وذلك كله موجب للكفارة يف النف�ض فعقد بعد ذلك باب للكفارة. ثم 

ل بد لثبوته من دعوى، وقد يكون هناك بينة وقد ل يكون والقتل يف حمل لوث مو�شع 

الق�شامة، فعقد باب الدعوى والق�شامة.
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ثم هذه الأ�شياء تقام عند الإمام ونوابه، وقد يخرج عن الإمام بغاة، فعقد كتاب 

الإمامة وقتال البغاة.

من  القتل  يقت�شي  ما  بعده  فُذكر  القتال،  يف  القتل  تقت�شي  جناية  البغي  وكان 

اجلنايات مطلًقا حلق اهلل، وهو الّردة، اإذا مل ي�شلم. 

ومنها  املح�شن،  زنا  وهو  اهلل  حلق  رجًما  القتل  يقت�شي  ما  اجلنايات  ومن 

الزنا، ومنها ما  يقت�شي اجللد حلق اهلل وهو زنا غري املح�شن، فعقد باب حد  ما 

يقت�شي  القذف، ومنها ما  باب حد  القذف، فعقد  الآدمي وهو  يقت�شي اجللد حلق 

قطع طرف حلق اهلل ويثبت بطلب الآدمي، وهو ال�شرقة ب�شروطها املعتربة، فعقد باب 

حد ال�شرقة. 

ومنها ما يقت�شي قطع طرفني من خلف وقد يقت�شي القتل اإذا قتل، وقد يقت�شي 

القتل وال�شلب اإذا جمع بني القتل واأخذ املال، وقد يقت�شي النفي من الأر�ض اإذا خرج 

ردًءا، وذلك قطع الطريق باعتماد القوة بالبعد عن الغوث، فعقد باب قطع الطريق. 

ومن اجلنايات ما يوجب اجللد حلق اهلل وهو �شرب امل�شكر فعقد باب حد ال�شرب. 

 
ٌ
خطاأ هو  ما  اجلنايات  ومن  التعزير.  باب  فعقد  التعزير  يوجب  ما  اجلنايات  ومن 

يف الأحكام وما هو ل�شيال وما هو بفعل بهيمة من�شوبة لآدمي، فعقد باب ال�شيال 

و�شمان الولة واإتلف البهائم.

وذلك  حربًيا،  كان  اإذا  الإ�شلم  اإىل  رده  فوجب  الكافِر  كفُر  اجلناياِت  وِمَن 

باجلهاد، وهو فر�ض كفاية فا�شتدعى ذلك بيان فرو�ض الكفايات فيه، وكان مبتداأ 

ري، ثم  ذلك جهاد �شيد الأولني والآخرين و�شريته يف جهاد الكفار، فعقد كتاب ال�شِّ

قد يكف عن القتال باأمان عند القوة موؤقت اأربعة اأ�شهر، فعقد باب الأمان، وقد 

يكف عن القتال مطلًقا ببذل عو�ض، وهو اجلزية فعقد باب اجلزية، وقد يكف عن 

القتال باأمان عند ال�شعف موؤقت اإىل ع�شر �شنني فما دونها، وهو الهدنة فعقد باب 

الهدنة.
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لتعلقها  تقدم؛  كما  هنا   
(((

واملنا�شلة للم�شابقة  باًبا  الأ�شحاب  بع�ض  عقد  ثم 

باجلهاد؛ لأنهما �شنتان اإذا ق�شد بهما التاأهب للجهاد.

ثم ما �شبق من اأول املعاملت اإىل ما نحن فيه قد ينكر فيلزم املنكر احللف فُعقد 

، وقد ي�شتمر عليها وقد يحنث فعقد باب ما يقع به احلنث.
(((

ان مْيَ
َ
كتاب الأ

مت جميع ما يقع من املعاملت والأنكحة واجلنايات اإمنا يظهر اأثرها عند الق�شاة؛ 

لأن الأئمة يف �شغل عن ذلك، وقلما يراجع الأئمة يف اأمر غري الدماء، ولذلك عقد 

باب الإمامة بعد م�شائل دعوى الدم والق�شامة، فعقد كتاب الق�شاء، ثم باب اآدابه.

الغائب، ثم قد  الق�شاء على  باأمور فعقد باب  الغائب خمت�ض  الق�شاء على  ثم 

يكون املتنازع فيه �شيء يحتاج اإىل الق�شمة فعقد باب الق�شمة.

، بقيت 
(3(

ثم القا�شي ل يحكم اإل بحجة وهي اإما اإقرار اأو بينة، والإقرار تقدم

البينة، فعقد كتاب ال�شهادات، فذكر فيه �شروط ال�شهود وعددهم، ثم الق�شاء اإمنا 

يتوجه بعد دعوى مع بينة �شاملة من املعار�ض فعقد كتاب الدعاوى والبينات. وقد يقع 

الق�شاء يف الأن�شاب فعقد باب ما يلحق من الن�شب وما ل يلحق، وذكر فيه القائف 

ومو�شع العر�ض عليه.

، فمنهم من اأوردها 
(4(

ثم اختلف الأ�شحاب يف العتق والتدبري والكتابة وال�شتيلد

اأن الطلق  اأو تعليًقا كما  اإزالة ملك الرقبة تنجيًزا  يف ربع املعاملت؛ لأنها تعاطي 

تعاطي اإزالة ملك النكاح تنجيًزا اأو تعليًقا، وقد ُذكر يف ربع املناكحات، فيذكر ذلك 

يف ربع املعاملت. 

ومنهم من اأوردها يف هذا املكان؛ لأن العتق يح�شل به بف�شل اهلل تعاىل النجاة 

ٍو ِمْنُه ِمَن  ٍو ِمْنُه َبُع�شْ  ُكلَّ ُع�شْ
ُ
ْعَتَق اهلل

َ
ْعَتَق  َن�َشَمًة  ُموؤِْمَنًة،  اأ

َ
من النار لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن  اأ

تقدم بيانه مف�شًل.  (((

انظر الختلف يف الأميان والنذور.  (((

انظر الختلف يف الإقرار.  (3(

انظر الختلف يف هذه الكتب.  (4(
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، فينبغي اأن يكون اآخر ما يقع من املكلف، فلذلك ختم به فروع الفقه، وقال 
(((

اِر« النَّ

الرافعي  يف اآخر “املحرر”: “وكما ختمنا بكتاب العتق كتابنا، نرجو اأن يعتق 

اهلل تعاىل من النار رقابنا.

فهذا ما ظهر يف املنا�شبات وفوق كل ذي علم عليم، وح�شبنا اهلل ونعم الوكيل”. 

. انتهى لفظه

تقدم تخريجه.  (((
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املبحث الرابع

القواعد التي ا�ستند عليها ال�سافعية يف ترتيب الأبواب الفقهية 

يف م�سنفاتهم

مما تقدم يف ر�شالة �شراج الدين البلقيني، وما ذكره ال�شافعية يف م�شنفاتهم 

اأنهم قد ا�شتندوا اإىل جملة من القواعد  من منا�شبات لأبواب الفقه وترتيبها جند 

والأدلة املن�شبطة عموًما، اإل اأّنا لو تاأملنا بنظرة فاح�شة يف تلك القواعد واملنا�شبات؛ 

لوجد معظم تلك املنا�شبات من�شبطة ومعقولة املعنى، ويف بع�شها تّكلف وا�شح لبيان 

املنا�شبة، ويف هذا املبحث �شاأذكر اأبرز تلك القواعد واملنا�شبات، التي ا�شتند عليها 

يف بيان املنا�شبات بني الأبواب: 

1- تقدمي الأهّم، اأو املتعلق بالآخرة مقّدم على ما يتعلق بالدنيا

ومن  املو�شوعات،  بع�ض  وتاأخري  تقدمي  يف  القاعدة  هذه  على  ال�شافعية  ا�شتند 

ذلك: 

تقدمي ربع العبادات على ربع املعاملت والأنكحة واجلنايات، قال الرملي:  اأ- 

ثم  اإليها؛  احلاجة  ل�شدة  املعاملة  ثم  بالأ�شرف،  لتعلقها  العبادة  “واأهمها 

 .
املناكحة؛ لأنها دونها يف احلاجة”)))

اأردَفها  العبادات(  يف  )اأي  اخلالق  معاملُة  انق�شْت  ملا  “ثم  البلقيني:  وقال 

.
 البيع”)))

ِ
 بــاأحكام

َ
مبعاملِة اخللئِق )اأي املعاملت(، فبداأ

وقال الدمريي: “ملا انتهى من ربع العبادات املق�شود بها التح�شيل الأخروي، 

وهي اأهم ما خلق لها الإن�شان اأعقبه بربع املعاملت املق�شود منها التح�شيل 

نهاية املحتاج اإىل �شرح املنهاج ))/59).  (((

منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 5)).  (((



ترتيب األبواب الفقهية ومناسباهتا عند الشافعية

العدد  الثامن واخلمسون  903العدد  الثامن واخلمسون 902

الدنيوي؛ ليكون �شبًبا للأخروي؛ واأخر عنهما ربع النكاح؛ لأن �شهوته متاأخرة 

لأن  ذلك  غالًبا  اإمنا  واملخا�شمات؛  اجلنايات  ربع  واأخر  البطن،  �شهوة  عن 

 .
 يكون  بعد  �شهوتي البطن والفرج”)))

وقال اخلطيب ال�شربيني: “وقدم الأ�شحاب العبادات على املعاملت  اهتماًما 

 بالأمور  الدينية، واملعاملت على النكاح وما يتعلق به ل�شدة الحتياج اإليها، 

لقلة  اجلنايات  واأخروا  احلاجة،  يف  دونها  لأنها  اجلنايات؛  على  واملناكحة 

.
وقوعها بالن�شبة ملا قبلها”)))

ب- ومن ذلك، تقدمي كتاب ال�شلة، ثم الزكاة، ثم ال�شوم، ثم احلج، ملنا�شبة 

ح�شنة، قال النووي: “ذكرها �شاحب التتمة وهو اأبو �شعيد عبدالرحمن بن 

َر�ُشوُل  َقاَل   قال:  املاأمون املتويل، قال بداأنا بذلك حلديث ابن عمر 

ًدا  مَّ حُمَ نَّ 
َ
َواأ  

ُ َّ
اهلل اإِلَّ  اإَِلَه  َل  ْن 

َ
اأ �َشَهاَدِة  َخْم�ٍض:  َعَلى  الإِ�ْشَلُم  »ُبِنَي  ملسو هيلع هللا ىلص:   ِ

َّ
اهلل

اَن، َوَحجِّ الَبْيِت«، ويف   َرَم�شَ
ِ
ْوم َكاِة، َو�شَ َلِة، َواإِيَتاِء الزَّ  ال�شَّ

ِ
، َواإَِقام ِ

َّ
َر�ُشوُل اهلل

.
(3(

اَن«  َرَم�شَ
ِ
ْوم رواية: »َوَحجِّ اْلَبْيِت، َو�شَ

ال�شلة  تقدمي  فكان  بالأهم  تبداأ  والعرب  بال�شلة  الإميان  بعد  ملسو هيلع هللا ىلص  فبداأ 

اأهم: واأما التوحيد فله كتب م�شتقلة وهو علم الكلم، وقّدموا ال�شوم على 

احلج؛ لأنه جاء يف اإحدى الروايتني؛ ولأنه اأعم وجوًبا من احلج فاإنه يجب 

.
على كثريين ممن ل حج عليه”)4)

ال�شلة،  ومقدمات  �شروط  بقية  على  الطهارة  كتاب  تقدميهم  ذلك  ومن  ج- 

َلِة  ال�شَّ “ِمْفَتاُح  خلرب  الأئمة  كتبهم  بالطهارة  افتتح  “وقد  الرملي:  قال 

النجم الوهاج يف �شرح املنهاج )7/4).  (((

مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج ))/5))).  (((

اأخرجه البخاري يف �شحيحه، كتاب الإميان، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الإ�شلم على خم�ض« ))/)))   (3(

رقم: )8(، وم�شلم يف �شحيحه، كتاب الإميان، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الإ�شلم على خم�ض« ))/45) 

رقم: )6)).

املجموع �شرح املهذب ))/80).  (4(
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غريها؛  على  قّدموها  التي  ال�شلة  �شروط  اأعظم  ولكونها   ،...
ُهوُر”))) الطُّ

لأنها اأف�شل عبادات البدن بعد الإميان، وال�شرط مقدم على امل�شروط طبًعا 

.
فقدم عليه و�شًعا”)))

ومن ذلك البداءة ب�شروط احلج والعمرة، قال البلقيني: “ثم الركن اخلام�ض  د- 

فيهما  وبدئ  اهلل،  كتاب  يف  قرينته  لأنها  فيه؛  العمرُة  وذكرت   ، احلجُّ وهو 

.
ب�شروِط وجوِبهما؛ لأنها اأهم”)3)

ومن ذلك جعل كتاب اجلنائز بعد كتاب ال�شلة، وكان حق هذا الكتاب اأن  هـ- 

يذكر بني الفرائ�ض والو�شايا، ولكن ملا كان اأهم ما يفعل بامليت ال�شلة ذكر 

.
(4(

اإثرها

2- تقدمي الغالب ال�شائع على النادر

ومن  الفقهية،  املو�شوعات  من  كثري  يف  القاعدة  بهذه  تعليلهم  يف  ذلك  ويظهر 

ذلك: 

والأنكحة  واملعاملت  العبادات  وتقدمي  الرابع،  الربع  يف  اجلنايات  تاأخري  اأ- 

لأن  ذلك  غالًبا  واملخا�شمات؛  اجلنايات  ربع  “واأخر  الدمريي:  قال  عليها، 

، وقال اخلطيب ال�شربيني: “واأخروا 
 اإمنا  يكون  بعد  �شهوتي البطن والفرج”)5)

.
اجلنايات لقلة وقوعها بالن�شبة ملا قبلها”)6)

اأخرجه ابن ماجه يف �شننه اأبواب الطهارة، باب: مفتاح ال�شلة الطهور ))/83)( رقم: )75)(، واأبو   (((

داود يف �شننه، كتاب الطهارة، باب فر�ض الو�شوء ))/45( رقم: ))6(، والرتمذي يف �شننه اأبواب 

قال   ، علي  رقم: )3( من حديث  الطهور ))/54(  ال�شلة  مفتاح  اأن  جاء  ما  باب  الطهارة، 

الرتمذي: “هذا احلديث اأ�شح �شيء يف هذا الباب واأح�شن”.

نهاية املحتاج اإىل �شرح املنهاج ))/58).  (((

منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 5)).  (3(

انظر: حا�شية اجلمل ))/)3)).  (4(

النجم الوهاج يف �شرح املنهاج )7/4).  (5(

مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج ))/5))).  (6(
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ب- ومنه تقدمي ال�شوم على احلج؛ لأن وجوبه كل عام بينما احلج وجوبه مرة 

واحدة، قال البجريمي: “واختاروا رواية تقدمي ال�شوم على احلج على رواية 

يلزمه  من  واأفراد  عام،  كل  ويتكرر  فوري  ال�شوم  وجوب  لأن  احلج؛  تقدمي 

.
اأكرث”)))

ا: تقدمي زكاة احليوان على زكاة النبات، ثم زكاة الذهب والف�شة،  ومنه اأي�شً ج- 

كان  “وملا  البلقيني:  قال  كاِز،  والرَّ املعدِن  زكاِة  باب  ثم  التجارة  زكاة  ثم 

 بُحْكِم زكاته، ... ثم ثّنى بزكاِة النباِت لكونِه 
َ
احليواُن اأغلَب اأمواِل العرِب بداأ

من اأموال العرب يلي احليواَن غالًبا، ثم زكاِة الذهب والف�شة؛ لأنهما دون ما 

.
كاِز”))) تقدم يف الغلبة، ثم زكاِة التجارِة كذلك، ثم باب زكاِة املعدِن والرَّ

3- تقدمي الأ�شل على البدل، اأو الأ�شل يقدم على الفرع

اأنواع  الطهارة على غريه من  املياه يف كتاب  باب  الأمثلة على ذلك تقدمي  ومن 

وقال   ،
املاء”)3) وهو  فيها  والأ�شل  اأعّمها  الطهارة  “ثم من  النووي:  قال  الطهارات، 

املواِنُع قد  كانت  وملا  التطهرِي...  الأ�شُل يف  لأنها  باملياه؛  ِمْن ذلك  “وُبِدَئ  البلقيني: 

َم،  الَتَيمُّ باب  فُذكر  الرتاب  اإىل  فيعدل  احلدثني  يف  املاِء  ا�شتعماَل  َفَتْمَنُع  َتعِر�ُض 

البع�ض، فنا�شَب ذكُر ما هو بدٌل عن بع�ِض  الو�شوء يف  ُم بدًل عن  التيمُّ ملا كان  ثم 

.
الو�شوِء”)4)

)- تقدمي الو�شائل على املقا�شد، اأو املقدمات على الغايات

تقدمي الطهارة على ال�شلة، قال النووي: “واإذا ثبت تقدمي ال�شلة فينبغي  اأ- 

.
تقدمي مقدماتها ومنها الطهارة”)5)

حا�شية البجريمي على اخلطيب = حتفة احلبيب على �شرح اخلطيب ))/64).  (((

منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 6)).  (((

املجموع �شرح املهذب ))/80).  (3(

منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 0)).  (4(

املجموع �شرح املهذب ))/80).  (5(
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الأ�شحاب  فافتتح  لها من مقدمات،  بد  ال�شلة ل  “وكانت  البلقيني:  وقال 

 ،
ال�شلة”))) اإىل  الو�شيلُة  هو  الذي  الو�شوُء  ُذكر  ثم  الطهارة...،  بكتاب 

�شرح  بها يف  التي عرب  املقدمات  بالو�شائل  “لعل مراده  ال�شربامل�شي:  وقال 

والجتهاد  والأواين،  املياه،  وهي  اأربعة:  الو�شائل  اأي  وهي  وقال:  الإر�شاد 

.
والنجا�شات”)))

اجلنائز  فكتاب  مقا�شده،  على  اجلنائز  كتاب  مقدمات  تقدمي  ذلك  ب- ومن 

.
(3(

ي�شتمل على مقدمات ومقا�شد وبداأ بالأول فقال لي�شتعد للموت...

5- اإحلاق بع�س الأبواب مبا ي�شاكلها وي�شابهها ويتعلق بها

اأ- ذكر �شلة اجلمعة بعد �شلة ال�شفر، ثم العيدين والك�شوف وغريهما، قال 

“ثم ذكَرت اجلمعَة ل�شبِهها بالظهِر املق�شورِة فقعد باب ل�شلة  البلقيني: 

اجلمعة بعد امل�شافر... ثم ذكَر من ال�شنن ما ُي�ْشِبُه اجلمعَة من بع�ض الوجوه 

.
كالعيديِن، والك�شوفنِي، وال�شت�شقاِء، فعقد لها اأبواب”)4)

ُيفل�ُض  قد  “ثم  البلقيني:  قال  بالتفلي�ض،  احلجر  باب  اإحلاق  ذلك،  ومن  ب- 

املقرِت�ُض فعقد باب للتفلي�ض، وملا كان الفل�ض فيه حجر حلق الغرمي عقد باب 

.
للحجر وا�شتطرَد لأحكامِه”)5)

واملناكحات  املعاملت  عن  والبينات  والدعاوى  وال�شهادات  الق�شاء  تاأخري  ج- 

واجلنايات، قال البجريمي: “واأخروا الق�شاء وال�شهادات والدعاوى والبينات 

.
لتعلقها باملعاملت واملناكحات واجلنايات”)6)

منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 0)).  (((

انظر: حا�شية ال�شربامل�شي على نهاية املحتاج ))/57).  (((

انظر: حا�شية اجلمل ))/)3)).  (3(

منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 0)).  (4(

منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 8)).  (5(

حا�شية البجريمي على اخلطيب = حتفة احلبيب على �شرح اخلطيب ))/64).  (6(
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ومنه اإحلاق باب اجلعالة بباب الإجارة، قال البلقيني: “ُعقد باب للإجارة،  د- 

على   ،
للأعمال”))) نف�شه  احلر  اإجارة  فهي  بالإجارة  لتعلقها  اجلعالة  ثم 

.
(((

اخللف كما تقدم

فنلحظ اأن كل الرتتيبني قد جعل املنا�شبة املتعلق وامل�شابهة يف بع�ض الأحكام.

قال  بالأميان،  النذور  واإحلاق  الق�شاء،  على  الأميان  كتاب  تقدمي  ومنه  هـ- 

القا�شي قد  “قدمهما )اأي الأميان والنذور( على الق�شاء؛ لأن  البجريمي: 

يحتاج اإىل اليمني من اخل�شوم وجمع النذور معها؛ لأن كًل منهما عقد يعقده 

املرء على نف�شه؛ ولأن بع�ض اأق�شام النذر فيه كفارة ميني وهو نذر اللجاج، ول 

يقال: كان املنا�شب ذكر الأميان عقب الق�شاء؛ لأنها ل توجد اإل بعد ح�شول 

الدعوى. لأنا نقول: ذكرها هنا لتكون معلومة الثبوت في�شح احلكم بها على 

.
من هي واجبة عليه”)3)

فنلحظ اأنه اأحلق النذر بالأميان بجامع اأن كل منهما عقد يعقده املرء على 

نف�شه؛ ولأن بع�ض النذور فيها كفارة ككفارة اليمني، فجمع بينهما لذلك.

قال  الزوجني،  بني  التفريق  بعد  الأنكحة  نهاية  احل�شانة  باب  جعل  ومنه  و- 

.
البلقيني: “ثم احل�شانة؛ لأن اأثرها اإمنا يظهر بعد الفراق”)4)

ومنه اإحلاق كتاب الإقرار بكتاب الوكالة، قال البجريمي: )كتاب الإقرار(...  ز- 

وهو ي�شبه الوكالة من حيث اإن املقّر قبل اإقراره مت�شرف فيما بيده ولي�ض له 

وقد عزل باإقراره فلذا ذكره امل�شنف عقبها، فاملقر له �شبيه باملوكل، واملقر 

.
�شبيه بالوكيل واملقر به �شبيه باملوكل فيه”)5)

منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 8)).  (((

انظر الختلف يف كتاب اجلعالة.  (((

حا�شية البجريمي على اخلطيب = حتفة احلبيب على �شرح اخلطيب )355/4).  (3(

منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني )�ض: 4)).  (4(

حا�شية البجريمي على �شرح املنهج = التجريد لنفع العبيد )3/)7).  (5(



د.  حممد بن معيض آل دوّاس الشهراني

العدد  الثامن واخلمسون  909العدد  الثامن واخلمسون 908

6- مراعاة الرتتيب الوجودي

اجلنايات  ربع  ثم  عنه،  الأنكحة  ربع  وتاأخري  املعاملت،  ربع  تقدمي  ذلك:  ومن 

بعدهما، وذلك مراعاة لرتتيب وجودهما، ف�شهوة البطن اأوًل، ثم يتبعها �شهوة الفرج، 

ثم الغالب اأن ياأتي بعدهما اجلنايات، قال البجريمي: “واأخر عنهما ربع النكاح؛ لأن 

�شهوته متاأخرة عن �شهوة البطن، واأخر ربع اجلنايات واملخا�شمات؛ لأن ذلك غالًبا 

.
اإمنا يكون بعد �شهوتي البطن والفرج”)))

حا�شية البجريمي على اخلطيب = حتفة احلبيب على �شرح اخلطيب )3/3).  (((
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اخلامتة

النتائج  باأهم  اأذّيله  وفروعه،  البحث  م�شائل  من  اهلل-  -بعون  انتهيُت  اأن  وبعد 

والتو�شيات، وذلك كما يلي: 

اأوًل: اأهم النتائج: 

بحوث  	 يف  الوجود  عزيز  ومنا�شباتها،  الفقهية  الأبواب  ترتيب  مو�شوع  اأن 

وم�شنفات م�شتقلة قدمًيا وحديًثا رغم اأهميته.

من  	 ومعرفته  احلكماء،  طريقة  علم  اأي  يف  واملو�شوعات  الأبواب  ترتيب  اأن 

اأظهر الأعوان على درك م�شمون العلوم، وا�شتيعاب ما حتتويه، فكل علم ل 

له يف  ابتداء نظره على جمامعه ول مبانيه، فل مطمع  الطالب يف  ي�شتويل 

الظفر باأ�شراره ومباغيه. 

اأن الرتتيب فيه تي�شري �شبيل الو�شول اإىل املطلوب على الطالبني، وتقريبه اإىل  	

اأفهام املقتب�شني، وهذا هو الغر�ض  الأ�شلي، واملق�شود الكلي من الت�شنيف 

ول يتاأتى اإل بالرتتيب.

اأن ال�شافعية لهم ال�ّشبق يف ت�شنيف باب امل�شابقة واملنا�شلة، فال�شافعي هو  	

اأول من �شنف فيه، وقد اختلفوا يف ترتيبه، فمنهم من جعله يف ربع املعاملت 

كتاب  بعد  اجلنايات  ربع  يف  و�شعه  وجمهورهم  “املهذب”،  يف  كال�شريازي 

اجلهاد، ومنا�شبة ذلك تعلقهما باجلهاد.

اأن اأبا حامد الغزايل هو اأول من ق�ّشم الفقه اإىل اأرباع: ربع العبادات، وربع  	

“الإبانة”  كتاب:  من  م�شتفيًدا  اجلنايات،  وربع  املناكحات،  وربع  املعاملت، 

للفوراين، وغريه، وقد انتهج نحو هذا التق�شيم يف كتابه: “اإحياء علوم الدين”.
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اأو  	 بعبادة  تتعلق  اأن  اإما  اأن  اأحكام  ال�شرع  الرباعي:  التق�شيم  هذا  وجه  واأن 

العباد  اأحوال  نظم  البعثة  من  الغر�ض  لأن  بجناية؛  اأو  مبناكحة  اأو  مبعاملة 

وال�شهوية  النطقية  قواهم  بكمال  يكون  اإمنا  وانتظامها  واملعاد،  املعا�ض  يف 

بكمال  اأو  كمالها  بها  اإذ  فالعبادة،  النطقية  بكمال  تعلق  فما  والغ�شبية، 

اأو  فاملناكحة،  ونحوه  بالوطء  اأو  فاملعاملة  ونحوه  بالأكل  تعلق  فاإن  ال�شهوية، 

بكمال الغ�شبية فاجلناية.

لأهميتها  	 العبادة  قدمت  حيث  الرباعي  التق�شيم  هذا  ترتيب  منا�شبة  واأن 

وتعلقها بالأ�شرف، ثم املعاملة؛ ل�شدة احلاجة اإليها؛ ثم املناكحة؛ لأنها دونها 

هذا  على  فرّتبوها  قبلها،  ملا  بالن�شبة  وقوعها  لقلة  اجلناية  ثم  احلاجة،  يف 

الرتتيب.

اأن �شراج الدين البلقيني هو اأول من اأفرد ر�شالة م�شتقلة يف ترتيب الأبواب  	

جمعها  الباحث-  علم  -ح�شب  ال�شافعية  م�شنفات  يف  ومنا�شباتها  الفقهية 

وخل�شها تلميذه احلافظ ابن حجر.

الفقهية  	 م�شنفاتهم  فيها  تطورت  مبراحل  مّرت  ال�شافعية  م�شنفات  اأن 

يف  الفقه  اأبواب  تتحد  مل  ذلك  ومع  والرتتيب،  والتحقيق  التحرير  حيث  من 

الرتتيب، فقد �شلك بع�ض املتاأخرين ترتيب املتقّدمني والتزموا به، واعرت�ض 

ا واأخروا اأخرى، ما اأدى اإىل  اآخرون على ترتيب بع�ض الأبواب، فقدموا بع�شً

الختلف يف الرتتيب، ولكلٍّ وجه ملنا�شبة التقدمي اأو التاأخري.

و)املخت�شر(  	 لل�شافعي،  )الأم(  املعتمدة:  ال�شافعية  م�شنفات  اأ�شهر  اأن 

و)الو�شيط(  للجويني،  املطلب(  و)نهاية  لل�شريازي،  و)املهذب(  للمزين، 

للغزايل، و)العزيز( للرافعي، و)الرو�شة( و)املنهاج( للنووي، و)حتفة املحتاج( 

لبن حجر الهيتمي، و)نهاية املحتاج( لل�شهاب الرملي، هي عمدة ال�شافعية، 

معظم  واأن  الأبواب،  ترتيب  يف  الختلفات  اأنواع  معظم  على  ا�شتملت 

م�شنفاتهم �شارت على منوالها، وانتهجت ترتيبها.
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اأن هذه امل�شنفات اختلفت يف ترتيب الكتاب والأبواب التالية: َق�ْشم ال�شدقات،  	

والو�شايا،  والفرائ�ض  والنذور،  والأطعمة،  والذبائح،  وال�شيد،  وال�شحايا، 

والكتابة  والتدبري  والعتق  والغنيمة،  والفيء  والإقرار،  والعارية،  واجلعالة، 

واأمهات الأولد.

اأن معظم هذا الرتتيب لأبواب الفقه قد اعتنى به الفقهاء، ولي�ض اعتباًطا،  	

واإمنا و�شعوه ملنا�شبات من�شجمة ومنطقية، واإمنا اختلفوا يف حترير املنا�شبة 

وتقديرها، فقد اأخذوا بعني العتبار بع�ض القواعد لبناء هذا الرتتيب: 

كتقدمي الأهم، اأو ما يتعلق بالآخرة على ما يتعلق بالدنيا، كما يف تقدمي ربع  	

العبادات على املعاملت. 

وتقدمي الغالب ال�شائع على النادر، كتقدمي كتاب زكاة احليوان؛ لأنها اأغلب  	

اأموال العرِب، على زكاة النبات، والذهب والف�شة؛ لأنها اأقل بالن�شبة ملا قبلها.

وتقدمي الواجب على املندوب، كما قدموا اأحكام الزكوات الواجبة واأتبعوها  	

باملندوبة.

وتقدمي الو�شائل على املقا�شد، كتقدمي كتاب الطهارة على ال�شلة؛ لأنه من  	

مقدماتها، وتقدمي الو�شوء؛ لأنه الو�شيلة اإىل ال�شلة.

واإحلاق بع�ض الأبواب مبا ي�شاكلها وي�شابهها ويتعلق بها، كاإحلاق باب احلجر  	

ومنه  املعنى،  هذا  فت�شابها يف  الغرمي  فيه حجر حلق  الفل�ض  لأن  بالتفلي�ض؛ 

اإحلاق كتاب الإقرار بكتاب الوكالة؛ لأنه ي�شبه الوكالة من حيث اإن املقّر قبل 

اإقراره مت�شرف فيما بيده ولي�ض له وقد عزل باإقراره.

ثانًيا: اأهم التو�شيات: 

اإجراء مزيد من البحوث والدرا�شات على م�شنفات بقية املذاهب، ثم ُتعقد  	

الكتب  موا�شع  على  للوقوف  واملهتمني  للباحثني  ذلك  واإبراز  بينها،  مقارنة 

والأبواب التي اختلف ترتيبها يف كل مذهب من املذاهب الأربعة.
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حّث طلب الدرا�شات العليا على اإجراء بحوث ودرا�شات متعمقة يف خمتلف  	

والفروع  الف�شول  ترتيب  درا�شة  لت�شمل  البحث  دائرة  وتو�شيع  املذاهب، 

هذا  در�ض  من  اأجد  مل  علمي  -فح�شب  الفقهية  امل�شنفات  يف  وامل�شائل 

الفقهية  الفروع  ترتيب  اأهمية  اإىل  حجر  ابن  احلافظ  اأ�شار  وقد  املو�شوع-، 

 .
(((

التي مل تو�شع حتت اأبوابها

قال احلافظ يف املجمع املوؤ�ش�ض للمعجم املفهر�ض ))/300): “وجدنا له-اأي: للبلقيني- ترتيب  كتاب   (((

 الأم، ولي�ض فيه كبري اأمر ول تعب عليه؛ لأنه مل يذكر الفروع التي يذكرها ال�شافعي ا�شتطراًدا يف غري 

مظانها اإىل نظائرها بل اقت�شر على ترتيب الأبواب، وكتب الأم املفرقة فرّدها اإىل الرتتيب املعهود...”، 

قلت: وقد تفطن الزرك�شي لهذه امل�شكلة، وقام باأول ت�شنيف يف بابه فاألف كتاًبا �شّماه: “خبايا الزوايا”، 

رّتب فيه م�شائل الفروع يف “�شرح الرافعي للوجيز” و“الرو�شة” التي يف غري مظانها من الأبواب، وقد 

اأ�شرت لذلك. 
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ملحق

م�شنفات  من  الذهبية  ال�شل�شلة  يف  الفقهية  املو�شوعات  فهار�ض  جدول 

 :
(((

ال�شافعية

ملحظة اللون الأ�شفر هي الأبواب التي اختلفوا يف ترتيبها.  (((
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قائمة امل�سادر واملراجع

اإحياء علوم الدين، لأبي حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�شي، النا�شر: دار املعرفة-. )

بريوت.

اأ�شنى املطالب يف �شرح رو�ض الطالب، لزكريا الأن�شاري، النا�شر: دار الكتاب الإ�شلمي.. )

اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني، لأبي بكر البكري، دار الفكر للطباعة والن�شر . 3

والتوريع، ط: )، 8)4) هـ.

اإعلم املوقعني عن رب العاملني لبن القيم اجلوزية، قدم له وعلق عليه: اأبو عبيدة م�شهور . 4

ابن ح�شن، النا�شر: دار ابن اجلوزي للن�شر والتوزيع، اململكة العربية ال�شعودية، ط: )، 

3)4) هـ.

الأم لل�شافعي اأبي عبداهلل حممد بن اإدري�ض بن �شافع بن عبداملطلب بن عبد مناف املطلبي . 5

القر�شي املكي، دار املعرفة - بريوت، الطبعة: بدون طبعة، �شنة الن�شر: 0)4)هـ/990)م.

الإمام ابن حجر الهيتمي واأثره يف الفقه ال�شافعي، لأجمد ر�شيد، ر�شالة ماج�شتري، ق�شم . 6

الفقه واأ�شوله، اجلامعة الأردنية، 000)م.

الإمام ال�شافعي ملحمد اأبو زهرة، دار الفكر العربي، 978)م.. 7

بحر املذهب للروياين، املحقق: طارق فتحي ال�شيد، النا�شر: دار الكتب العلمية، ط: )، . 8

009)م.

بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع، لعلء الدين، اأبي بكر الكا�شاين احلنفي، دار الكتب . 9

العلمية، ط: )، 406)هـ.

الكتب . 0) دار  عوي�شة،  بن  حممد  بن  �شلح  املحقق:  للجويني،  الفقه  اأ�شول  يف  الربهان 

العلمية بريوت - لبنان، ط: )، 8)4)هـ

البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي، لأبي احل�شني العمراين، املحقق: قا�شم حممد النوري، . ))

دار املنهاج - جدة، ط: )، ))4)هـ/000)م.

تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، للزبيدي، جمموعة من املحققني، دار الهداية.. ))
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تاريخ ابن الوردي، لعمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن اأبي الفوار�ض، اأبي حف�ض، زين . 3)

 ،( العلمية-لبنان /بريوت، ط:  الكتب  دار  النا�شر:  الكندي،  املعري  الوردي  ابن  الدين 

7)4)هـ/996)م.

دار . 4) الزواوي،  حممد  فهمي  عبدالرحمن  املحقق:  العراقي،  زرعة  لأبي  الفتاوى  حترير 

املنهاج للن�شر والتوزيع، جدة - اململكة العربية ال�شعودية، ط: )، )43)هـ /))0)م.

دار . 5) اللحياين،  �شعاف  بن  عبداهلل  املحقق:  امللقن،  لبن  املنهاج  اأدلة  اإىل  املحتاج  حتفة 

حراء-مكة املكرمة، ط: )، 406)هـ.

كمال . 6) بن  ن�شاأت  يعقوب  اأبو  عليه:  وعلق  حققه  للبلقيني،  ال�شافعي  الفقه  يف  التدريب 

امل�شري، دار القبلتني، الريا�ض - اململكة العربية ال�شعودية، ط: )، 433)هـ /))0)م.

اأم . 7) جامعة  ن�شرته  �شليمان،  اأبي  لعبدالوهاب  ومنا�شباتها،  الفقهية  املو�شوعات  ترتيب 

القرى، ط: )، 408)هـ.

تق�شيم مو�شوعات الفقه وترتيبها يف كتب املذاهب الفقهية الأربعة لأديب فايز ال�شمور، . 8)

بحث من�شور على الإنرتنت.

عا�شم . 9) اأبو  حتقيق:  حجر،  لبن  الكبري،  الرافعي  اأحاديث  تخريج  يف  احلبري  التلخي�ض 

ح�شن بن عبا�ض بن قطب، النا�شر: موؤ�ش�شة قرطبة-م�شر، ط: )، 6)4)هـ/995)م.

تهذيب الأ�شماء واللغات للنووي، عنيت بن�شره وت�شحيحه والتعليق عليه ومقابلة اأ�شوله: . 0)

�شركة العلماء مب�شاعدة اإدارة الطباعة املنريية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت-

لبنان.

التهذيب يف فقه الإمام ال�شافعي، للبغوي، املحقق: عادل اأحمد، علي حممد معو�ض، دار . ))

الكتب العلمية، ط: )، 8)4)هـ /997)م.

جمهرة اللغة لأبي بكر الأزدي، املحقق: رمزي منري بعلبكي، دار العلم للمليني - بريوت، . ))

ط: )، 987)م.

بن . 3) ل�شليمان  اخلطيب(،  �شرح  على  احلبيب  )حتفة  اخلطيب  على  البجريمي  حا�شية 

الن�شر:  تاريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  الفكر،  دار  النا�شر:  ِمّي،  الُبَجرْيَ عمر  ابن  حممد 

5)4)هـ/995)م.
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الطلب(، . 4) منهج  �شرح  بتو�شيح  الوهاب  )فتوحات  املنهج  �شرح  على  اجلمل  حا�شية 

ل�شليمان بن عمر بن من�شور العجيلي الأزهري، املعروف باجلمل، النا�شر: دار الفكر، 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

دار . 5) النا�شر:  الربل�شي عمرية،  واأحمد  القليوبي  �شلمة  لأحمد  وعمرية،  قليوبي  حا�شيتا 

الفكر - بريوت، الطبعة: بدون طبعة، 5)4)هـ.

اإبراهيم . 6) اأحمد  يا�شني  د.  املحقق:  لل�شا�شي،  الفقهاء،  مذاهب  معرفة  يف  العلماء  حلية 

درادكة، النا�شر: موؤ�ش�شة الر�شالة /دار الأرقم - بريوت /عمان، ط: )، 980)م.

وال�شئون . 7) الأوقاف  وزارة  العاين،  عبداهلل  عبدالقادر  املحقق:  للزرك�شي،  الزوايا  خبايا 

الإ�شلمية - الكويت، ط: )، )40)هـ.

اِلح، جملة . 8) اأحمد بن �شَ ِبن  َوليد  درج الدرر يف تف�شري الآي وال�شور للجرجاين، حتقيق، 

احلكمة، بريطانيا، ط: )، 9)4)هـ.

الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة، لبن حجر، املحقق: حممد �شان، جمل�ض دائرة . 9)

املعارف العثمانية - �شيدر اباد/الهند، ط: )، )39)هـ.

الذخرية للقرايف، حممد حجي، دار الغرب الإ�شلمي- بريوت، ط: )، 994)م.. 30

الإ�شلمي، . )3 املكتب  ال�شاوي�ض،  زهري  حتقيق:  للنووي،  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�شة 

بريوت - دم�شق، ط: 3، ))4)هـ.

اأبي من�شور، . )3 األفاظ ال�شافعي، ملحمد بن اأحمد بن الأزهري الهروي،  الزاهر يف غريب 

املحقق: م�شعد ال�شعدين، النا�شر: دار الطلئع.

د كامل قره بللي - َعبد . 33 �شنن ابن ماجه، املحقق: �شعيب الأرنوؤوط - عادل مر�شد - حممَّ

الّلطيف حرز اهلل، النا�شر: دار الر�شالة العاملية، ط: )، 430)هـ /009)م.

د كاِمل قره بللي، النا�شر: دار الر�شالة . 34 �شنن اأبي داود، املحقق: �شَعيب الأرنوؤوط - حَممَّ

العاملية، ط: )، 430)هـ /009)م.

�شنن الرتمذي، حتقيق وتعليق: اأحمد حممد �شاكر، وحممد عبدالباقي، واإبراهيم عطوة . 35

عو�ض، �شركة مكتبة ومطبعة م�شطفى البابي احللبي - م�شر، ط: )، 395)هـ.

36 . - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  عبدالقادر عطا،  املحقق: حممد  للبيهقي،  الكربى  ال�شنن 

لبنات، ط: 3، 4)4)هـ.
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37 . ،( ط:  الر�شالة،  موؤ�ش�شة  الرتكي،  عبداهلل  املحقق:  للطويف،  الرو�شة  خمت�شر  �شرح 

407)هـ.

 �شحيح البخاري، املحقق: حممد زهري، دار طوق النجاة، ط: )، ))4)هـ.. 38

�شحيح م�شلم، املحقق: حممد عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.. 39

ال�شعفاء الكبري للعقيلي، املحقق: عبداملعطي اأمني قلعجي، النا�شر: دار املكتبة العلمية-. 40

بريوت، ط: )، 404)هـ/984)م.

ال�شوء اللمع لأهل القرن التا�شع، ل�شم�ض الدين ال�شخاوي، من�شورات دار مكتبة احلياة . )4

- بريوت.

احللو، . )4 عبدالفتاح  د.  الطناحي  حممود  د.  املحقق:  لل�شبكي،  الكربى  ال�شافعية  طبقات 

هجر للطباعة والن�شر والتوزيع، ط: )، 3)4)هـ.

طبقات ال�شافعية، لبن قا�شي �شهبة، املحقق: احلافظ عبدالعليم خان، دار الن�شر: عامل . 43

الكتب - بريوت، ط: )، 407)هـ.

طبقات ال�شافعيني لبن كثري، حتقيق: د. اأحمد عمر ها�شم، حممد عزب، مكتبة الثقافة . 44

الدينية، تاريخ الن�شر: 3)4)هـ.

عجالة املحتاج اإىل توجيه املنهاج لبن امللقن، حتقيق: عز الدين البدراين، دار الكتاب، . 45

اإربد - الأردن، عام الن�شر: ))4)هـ/)00)م.

العزيز �شرح الوجيز للرافعي، حتقيق: علي عو�ض، وعادل عبداملوجود، دار الكتب العلمية، . 46

بريوت - لبنان، ط: )، 7)4)هـ.

العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية لبن عابدين، دار املعرفة.. 47

امليمنية، . 48 املطبعة  النا�شر:  الأن�شاري،  لزكريا  الوردية،  البهجة  �شرح  يف  البهية  الغرر 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

فتح املعني ب�شرح قرة العني، لزين الدين اأحمد بن عبدالعزيز املعربي املليباري الهندي، . 49

النا�شر: دار بن حزم، ط: ).

العلم . 50 دار  النا�شر:  �شليم،  اإبراهيم  عليه: حممد  وعلق  للع�شكري، حققه  اللغوية  الفروق 

والثقافة للن�شر، القاهرة - م�شر.



د.  حممد بن معيض آل دوّاس الشهراني

العدد  الثامن واخلمسون  923العدد  الثامن واخلمسون 922

الفوائد املدنية ملحمد بن �شليمان الكردي، حتقيق ب�شام اجلابي، دار نور ال�شباح، دم�شق، . )5

))0)هـ.

نعيم، . )5 حممد  الر�شالة،  موؤ�ش�شة  حتقيق:  الفريوزاآبادي،  الدين  ملجد  املحيط  القامو�ض 

بريوت-لبنان، ط: 8، 6)4)هـ.

ودار . 53 العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  بغداد،   - املثنى  مكتبة  الظنون، حلاجي خليفة،  ك�شف 

العلوم احلديثة، ودار الكتب العلمية، تاريخ: )94)م.

القرميي . 54 احل�شيني  مو�شى  بن  لأيوب  اللغوية،  والفروق  امل�شطلحات  يف  معجم  الكليات 

الكفوي، اأبي البقاء احلنفي، املحقق: عدنان دروي�ض - حممد امل�شري، موؤ�ش�شة الر�شالة 

- بريوت.

55 . - املعرفة  دار  املرع�شلي،  يو�شف  املفهر�ض لبن حجر، حتقيق:  للمعجم  املوؤ�ش�ض  املجمع 

بريوت، ط: )، )جـ )( - 3)4)هـ/)99)م.

املجموع �شرح املهذب، مع تكملة ال�شبكي واملطيعي، للنووي، دار الفكر، بدون طبعة.. 56

يو�شف . 57 حتقيق:  ال�شقاف،  لعلوي  ال�شافعية،  طلبة  يحتاجه  فيما  املكية  الفوائد  خمت�شر 

املرع�شلي، دار الب�شائر الإ�شلمية، بريوت - لبنان، ط )، 5)4)هـ.

خمت�شر املزين، النا�شر: دار املعرفة - بريوت، �شنة الن�شر: 0)4)هـ/990)م.. 58

خمت�شر املوؤمل يف الرد اإىل الأمر الأول لأبي �شامة، املحقق: �شلح الدين مقبول اأحمد، . 59

مكتبة ال�شحوة الإ�شلمية - الكويت، �شنة الن�شر: 403)هـ.

العربي- . 60 الرتاث  اإحياء  دار  اإبراهم،  املحقق: خليل  �شيده،  ابن  لأبي احل�شن  املخ�ش�ض 

بريوت، ط: )، 7)4)هـ. 

6( . - ال�شلم  دار  عبدالوهاب،  حممد  جمعة  لعلى  الفقهية،  املذاهب  درا�شة  اإىل  املدخل 

القاهرة، ط: ) - ))4)هـ/)00)م.

6( . ،( القاهرة، ط:  اللبنانية،  امل�شرية  الدار  املوفق،  لبن  الأبرار  قبور  اإىل  الزوار  مر�شد 

5)4)هـ.

الكتب . 63 دار  عطا،  عبدالقادر  م�شطفى  حتقيق:  للحاكم،  ال�شحيحني،  على  امل�شتدرك 

العلمية - بريوت، ط: )، ))4)هـ.
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64 . ،( امل�شت�شفى لأبي حامد الغزايل، حتقيق: حممد عبدال�شايف، دار الكتب العلمية، ط: 

3)4)هـ.

عمل، . 65 فريق  مب�شاعدة  عمر  عبداحلميد  خمتار  لأحمد  املعا�شرة،  العربية  اللغة  معجم 

النا�شر: عامل الكتب، ط: )، 9)4) هـ /008)م.

مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، ل�شم�ض الدين، حممد بن اأحمد اخلطيب . 66

ال�شربيني ال�شافعي، دار الكتب العلمية، ط: )، 5)4)هـ.

مقايي�ض اللغة لبن فار�ض، املحقق: عبدال�شلم حممد هارون، النا�شر: دار الفكر، عام . 67

الن�شر: 399)هـ /979)م.

ها: م�شاري بن . 68 َبَط ن�شَّ منا�شبة اأبواب الفقه على قاعدة اأ�شحابنا، للبلقيني، َن�َشَخها و�شَ
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